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 (76ٗؾسؾي مم٤ػوت ١ضقؾي ا٤شقخ )

 

ُ
َ
ُرُْــــــــــــــش  ح 

 ــٔةِّماآلُجــــزُّ
 

 

ُح  مي ١َِضقَؾيَذْ ْقِخ ا٤َعَّلَّ  ا٤شَّ

 نيـجٔنــاحل العــً صـند بــحم

 ٝؿِ ؾِ ْس ٤ؾؿُ يه وَ َد ا٤ِ وَ ٤ِ وَ  هُ ٤َ  ٠ََػَر اهللُ

 

 

ْقِخ ُهَ  ِمْن إِْصَداَراِت  َسِي ا٤شَّ َّٗ يِ ُمَم يَّ ِ ْٔ ََ ٌِْن َصو٤ٍِ  ا٤ُعَيْقِؿٝ ا ِد   ؿَّ

 



 

 

 
 تكــــدٓــه

 

 دٓهــــتك

 أٟمٗمسٜم٤م ذور ُمـ ِسم٤مهلل وٟمٕمقذُ  وٟمستٖمٗمُره، وٟمستٕمٞمٜمُف ٟمحٛمُده هلل، احلٛمد إن  

 أن وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدَي  ومال ُيْْمِٚمْؾ  وَُمـ ًمف، ُُمِْمؾ   ومال اهلل هيِده ُمـ أقمامًمِٜم٤م، وؾمٞمئ٤مت

 قمٚمٞمف اهلل صغم   ورؾمقًمف، قمبده حمٛمًدا أن وأؿمٝمد ًمف، ذيَؽ  ٓ وطمَده اهلل إٓ إًمف ٓ

 يمثػًما. شمسٚمٞماًم  وؾَمٚم ؿ اًمديـ، يقم إمم سم٢مطمس٤منٍ  شَمبَِٕمٝمؿ وُمـ وأصح٤مسمِف آًمِف وقمغم

و ٌعُد:  أمَّ

ْٙمر احلٛمدُ  وًمف- شمٕم٤ممم اهلل شمقومٞمؼ ُِمـ وم٢من    ؿمٞمِخٜم٤م ًمٗمْمٞمٚم٦مِ  يّس   أن -واًمِمُّ

ـِ  حمٛمدٍ  ـِ  ذَح  -شمٕم٤ممم اهلُل َرِِحَفُ - اًمٕمثٞمٛملم ص٤مًمٍح  سْم وِمقَّي» َُمْت رُّ ُُ ٕيب ٛبد اهلل « أ

ي  
ُِ ٌِْن هؿد ٌِن داود ا٤صـفو هؿِد 

(1)
وم»سمـ اعمٕمروِف  ، رُّ ُُ  ؾمٜم٦م اعمتقرم   ،«اٌن آ

ده ،ه327  ضمٜم ٤مشمِف. ومسٞمَح  وأؾْمَٙمٜمَف ورضقاٟمِف، رِحتِف سمقاؾمع اهلُل شمٖمٛم 

وطم٤مُت  ضم٤مَءْت  وىمد دةُ اعم -شمٕم٤ممم اهلُل َرِِحفُ - ؿمٞمِخٜم٤م ُذُ ـَ  اعمتـ هلذا تٕمدد  ضٛم

روسِ  تِل اًمٕمْٚمِٛمٞم ٦مِ  اًمدُّ ؾ مل أٟمف إٓ قُمٜمَْٞمَزَة، سمٛمديٜم٦م اًمٙمبػمِ  اجل٤مُمعِ  ذم َيْٕمِ٘مُده٤م يم٤من اًم   ُيَسج 

 قم٤ممَ  اعمٕم٘مقدُ  أظمرُ  واًمنمُح  ،ه7043 قم٤مم اعمٕم٘مقدُ  اًمنمُح  إٓ صقشمٞم٤ًّم ُمٜمٝم٤م

 .ه7077

ره٤م  َٗم٤مشمِف  -اهلُل شمٕم٤ممم رِحفُ -وإٟمٗم٤مًذا ًمٚم٘مقاقمد واًمتقضمٞمٝم٤مت اًمتل ىمر  إلظمراج ُم١مًم 

. -وشمقومٞم٘مف مم٤مٕمشم سمٕمقن اهلل-ودروؾمف ُأقِمّد اًمنمطم٤من   ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنْمِ

                                                 

(7) :  ؾمٜم٦م سمٗم٤مس ُوًمِد وهمػمه، اًمٜمحق ذم إُم٤مًُم٤م يم٤من اعمٖمرب، ذم اًم٘مب٤مئؾ إطمدى إمم ٟمسب٦مٌ  اًمّمٜمٝم٤مضملُّ

 .(4/42) اًمذه٥م ؿمذراتو ،(7/272) اًمدقم٤مة ٦مسمٖمٞم :اٟمٔمر .ه327 ؾمٜم٦م هب٤م وشُمقذمد  ،ه430
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ؼ وم٘مد اًمٙمريؿ اًم٘م٤مِرئِ  ظمدُم٦م ذم ورهمب٦مً  ًمٚمٗم٤مئدة، وإمت٤مًُم٤م  اًمٙمت٤مب هن٤مي٦م ذم ُأحْلِ

 .ه7724 قم٤ممَ  ؿمٞمِخٜم٤م ومْمٞمٚم٦مُ  يَمَتَبٝم٤م اإلُمالء، ىمقاقمدِ  ذم خمٓمقـم٦مٌ 

 سمف، يٜمٗمعَ  وأن اًمٙمريؿ، ًمقضمِٝمف ظم٤مًمًّم٤م اًمٕمٛمَؾ  هذا جيٕمؾ أن شمٕم٤ممم اهللَ ٟمْس٠َمُل 

 درضمَتف وُيْٕمكِم  وإضمَر، اعمثقسم٦مَ  ًمف وُيْم٤مقِمَػ  اجلزاء، ظمػمَ  ؿمٞمِخٜم٤م ومْمٞمٚم٦مَ  جيزَي  وأن

لَم، ذم  ىمري٥م. ؾمٛمٞمعٌ  إٟمف اعمٝمِديد

 اعمت ِ٘ملم، وإُم٤مم اًمٜمبِٞمدلَم، ظم٤مشَمؿِ  ورؾمقًمِف قمبِده قمغم وسم٤مَركَ  وؾمٚم ؿ اهلل وصغم

ًملمَ  وؾمٞمدد ، إَو  ـَ  إمم سم٢مِطمَس٤منٍ  هلؿ واًمت ٤مسمٕملمَ  وأصح٤مسمِف آًمِف وقمغم حمٛمدٍ  ٟمبِٞمدٜم٤م وأظِمِري

. يقمِ  ـِ ي  اًمدد

 

 ا٤ِعْؾِؿيُّ  ا٤ِؼْسمُ 

َسيِ  ِى  َّٗ ْقِخ  ُمَم دِ  ا٤شَّ يِ  ا٤ُعَيْقِؿٝ َصو٤ٍِ   ٌْنِ  ُهَؿَّ يَّ ِ ْٔ ََ  ا

 ه22/0/7024
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 عً خمتصزة ىبذة

 العجٔنني صاحل بً حمند مةعالَّال الصٔذ فضٔلة

 ٍـ 7431-7347

 ّمْلدِ: ىضبُ

 اًمزاهد، اًمقرع اعمٗمّّس، اًمٗم٘مٞمف اعمح٘مؼ، اًمٕم٤ممل اًمِمٞمخ اًمٗمْمٞمٚم٦م ص٤مطم٥م هق

 سمٜمل ُمـ اًمقهب٦م ُمـ قمثٞمٛملم آل اًمرِحـ قمبد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد

 متٞمؿ.

 ذم ه7703 قم٤مم اعمب٤مرك رُمْم٤من ؿمٝمر ُمـ واًمٕمنميـ اًمس٤مسمع ًمٞمٚم٦م ذم وًمد

 اًمسٕمقدي٦م. اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م ذم -اًم٘مّمٞمؿ ُمدن إطمدى- قمٜمٞمزة

 العلنٔة: ىصأتُ

 أُمف ضمٝم٦م ُمـ ضمّده قمٜمد اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ًمٞمتٕمٚمؿ- شمٕم٤ممم اهلل رِحف واًمده أحل٘مف

 ُمـ وؿمٞمًئ٤م اًمٙمت٤مسم٦م، شمٕمٚم ؿ صمؿ   ،- اهلل رِحف- اًمداُمغ ؾمٚمٞمامن سمـ اًمرِحـ قمبد اعمٕمٚمدؿ

  اًمداُمغ ص٤مًمح سمـ قمبداًمٕمزيز إؾمت٤مذ رؾم٦مُمد ذم إدسمٞم٦م واًمٜمّمقص احلس٤مب،

  اًمِمحٞمت٤منقمبداهلل  سمـ قمكم اعمٕمٚمدؿ سمٛمدرؾم٦م يٚمتحؼ أن ىمبؾ وذًمؽ ،-اهلل فرِح-

 يتج٤موز ام  ـوًم ىمٚم٥م فمٝمر قمـ قمٜمده اًمٙمريؿ اًم٘مرآن طمٗمظ طمٞم٨م -شمٕم٤ممم اهلل رِحف-

 سمٕمد. قمٛمره ُمـ قمنمة اًمراسمٕم٦م

 ويم٤من اًمنمقمل، ًمٕمٚمؿا ـمٚم٥م قمغم أىمبؾ -شمٕم٤ممم اهلل رِحف- واًمده ُمـ وسمتقضمٞمف

س -اهلل رِحف- اًمسٕمدي ٟم٤مس سمـ اًمرِحـ قمبد ُم٦ماًمٕمال   اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م  اًمٕمٚمقم يدرد
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اصمٜملم رشم ٥م وىمد سمٕمٜمٞمزة، اًمٙمبػم اجل٤مُمع ذم واًمٕمرسمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م
(1)

 اًمٙمب٤مر؛ ـمٚمبتف ُمـ 

 اًمٕمزيز قمبد سمـ حمٛمد اًمِمٞمخ طمٚم٘م٦م إمم اًمِمٞمخ وم٤مٟمْمؿ اًمٓمٚمب٦م، ُمـ اعمبتدئلم ًمتدريس

 أدرك. ُم٤م واًمٜمحق واًمٗم٘مف، اًمتقطمٞمد، ذم اًمٕمٚمؿ ُمـ أدرك طمتك -اهلل رِحف- اعمٓمقع

 اهلل، رِحف اًمسٕمدي ٟم٤مس سمـ اًمرِحـ قمبد ُم٦ماًمٕمال   ؿمٞمخف طمٚم٘م٦م ذم ضمٚمس صمؿ

ومدرس قمٚمٞمف ذم اًمتٗمسػم، واحلدي٨م، واًمسػمة اًمٜمبقي٦م، واًمتقطمٞمد، واًمٗم٘مف، وإصقل، 

 واًمٗمرائض، واًمٜمحق، وطمٗمظ خمتٍمات اعمتقن ذم هذه اًمٕمٚمقم.

 هق -اهلل رِحف- اًمسٕمدي ٟم٤مس سمـ اًمرِحـ قمبد ُم٦ماًمٕمال   اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م وُيٕمدّ 

 وشم٠مصمر همػمه، قمـ أظمذ مم٤م أيمثر وـمري٘م٦مً  ُمٕمروم٦مً  اًمٕمٚمؿ؛ قمٜمف أظمذ إذ إول؛ ؿمٞمخف

ب٤مقمف شمدريسف، وـمري٘م٦م وشم٠مصٞمٚمف، سمٛمٜمٝمجف  ًمٚمدًمٞمؾ. واشمد

 ذم ىم٤مضًٞم٤م -اهلل رِحف- قمقدان سمـ قمكم سمـ اًمرِحـ قمبد اًمِمٞمخ يم٤من وقمٜمدُم٤م

  قمٗمٞمٗمل رزاقـاًم قمبد اًمِمٞمخ قمغم رأـىم امـيم اًمٗمرائض، ؿـقمٚم ذم قمٚمٞمف رأـىم قمٜمٞمزة

 اعمديٜم٦م. شمٚمؽ ذم ُمدّرؾًم٤م وضمقده أصمٜم٤مء واًمبالهم٦م اًمٜمحق ذم -اهلل رِحف-

إظمقاٟمف سمٕمُض  قمٚمٞمف أؿم٤مر اًمري٤مض ذم اًمٕمٚمٛمل اعمٕمٝمد ومتح وعم٤م
(2)

 سمف، يٚمتحؼ أن 

 ًمف، وم٠مذن -اهلل رِحف- سٕمدياًم ٟم٤مس سمـ اًمرِحـ قمبد ُم٦ماًمٕمال   ؿمٞمَخف وم٤مؾمت٠مذن

 .ه7737-7732 قم٤مُمل سم٤معمٕمٝمد واًمتحؼ

 -اًمٕمٚمٛمل اًمري٤مض ُمٕمٝمد ذم ومٞمٝمام اٟمتٔمؿ اًمّٚمتلم اًمسٜمتلم ظمالل- اٟمتٗمع وًم٘مد

ؾم قاـيم٤مٟم اًمذيـ امءـسم٤مًمٕمٚم  اًمِمٞمخ رـاعمٗمسد  ُم٦مال  ـاًمٕم وُمٜمٝمؿ: ٞمٜمذاكـطم ومٞمف قنـيدرد

 واًمِمٞمخ رؿمٞمد، سمـ سٟم٤م سمـ قمبداًمٕمزيز اًمٗم٘مٞمف واًمِمٞمخ اًمِمٜم٘مٞمٓمل، إُملم حمٛمد

ث  .-شمٕم٤ممم اهلل رِحٝمؿ- اإلومري٘مل اًمرِحـ قمبد اعمحدد
                                                 

 شمٕم٤ممم. اهلل رِحٝمام اًمّم٤محلل ِحد سمـ وقمكم اعمٓمقع، اًمٕمزيز قمبد سمـ حمٛمد اًمِمٞمخ٤من مه٤م (7)

 شمٕم٤ممم. اهلل رِحف اًمّم٤محلل ِحد سمـ قمكم اًمِمٞمخ هق (2)



 

 

 
 العجٔنني صاحل بً حمند مةالعالَّ الصٔذ فضٔلة عً خمتصزة ىبذة

  سم٤مز سمـقمبداهلل  سمـ اًمٕمزيز قمبد ُم٦ماًمٕمال   اًمِمٞمخ سمسامطم٦م اشمّمؾ ذًمؽ ٜم٤مءأصم وذم

 ؿمٞمخ رؾم٤مئؾ وُمـ اًمبخ٤مري صحٞمح ُمـ اعمسجد ذم قمٚمٞمف وم٘مرأ ،-اهلل رِحف-

 اعمذاه٥م وم٘مٝم٤مء آراء ذم واًمٜمٔمر احلدي٨م قمٚمؿ ذم سمف واٟمتٗمع شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ اإلؾمالم

 اًمث٤مين ؿمٞمخف هق -اهلل رِحف- سم٤مز سمـ اًمٕمزيز قمبد اًمِمٞمخ ؾمامطم٦م وُيٕمدُّ  سمٞمٜمٝم٤م، واعم٘م٤مرٟم٦م

 سمف. واًمت٠مصمُّر اًمتحّمٞمؾ ذم

 اًمرِحـ قمبد ُم٦ماًمٕمال   ؿمٞمخف قمغم َيدُرُس  وص٤مر ه7730 قم٤مم قمٜمٞمزة إمم قم٤مد صمؿ

 ضمزًءا أصبح٧م لاًمت اًمنميٕم٦م، يمٚمٞم٦م ذم اٟمتس٤مسًم٤م دراؾمتف ويت٤مسمع اًمسٕمدي، ٟم٤مس سمـا

 اًمٕم٤مًمٞم٦م. اًمِمٝم٤مدة ٟم٤مل طمتك اإلؾمالُمّٞم٦م، ؾمٕمقد سمـ حمٛمد اإلُم٤مم ضم٤مُمٕم٦م ُمـ

  تدرٓضُ:

ؿ  اًمتدريس قمغم ومِمّجٕمف اًمٕمٚمٛمل اًمتحّمٞمؾ ورسقم٦م اًمٜمّج٤مسم٦م ؿمٞمخف ومٞمف شمقؾم 

 سمٕمٜمٞمزة. اًمٙمبػم اجل٤مُمع ذم ه7734 قم٤مم اًمتدريس ومبدأ طمٚم٘متف، ذم ـم٤مًمًب٤م زال ُم٤م وهق

ج وعم٤ّم ؾًم٤م قُملمد  اًمري٤مض ذم ٚمٛملاًمٕم اعمٕمٝمد ُمـ ختر   سمٕمٜمٞمزة اًمٕمٚمٛمل اعمٕمٝمد ذم ُمدرد

 .ه7730 قم٤مم

  اًمسٕمدي ٟم٤مس سمـ اًمرِحـ قمبد ُم٦ماًمٕمال   ؿمٞمخف شمقذم ه7734 ؾمٜم٦م وذم

 ومٞمٝم٤م، اًمٕمٞمديـ وإُم٤مُم٦م قمٜمٞمزة، ذم اًمٙمبػم اجل٤مُمع إُم٤مُم٦م سمٕمده ومتقمّم  -شمٕم٤ممم اهلل رِحف-

  ؿمٞمخف أؾمسٝم٤م اًمتل هلو ًمٚمج٤مُمع؛ اًمت٤مسمٕم٦م اًمقـمٜمٞم٦م قمٜمٞمزة ُمٙمتب٦م ذم واًمتدريس

 .ه7721 قم٤مم -اهلل رِحف-

 -اهلل رِحف- اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م سمدأ شمٙمٗمٞمٝمؿ؛ ٓ اعمٙمتب٦م وص٤مرت اًمٓمٚمب٦م، يمثر وعم٤م

س  اعمٛمٚمٙم٦م ُمـ وشمقاومدوا اًمٓمالب إًمٞمف واضمتٛمع ٟمٗمسف، اجل٤مُمع اعمسجد ذم يدرد

 دراؾم٦م يدرؾمقن وه١مٓء اًمدروس، سمٕمض ذم اعمئ٤مت يبٚمٖمقن يم٤مٟمقا طمتك وهمػمه٤م
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 طمتك وُمدرؾًم٤م، وظمٓمٞمًب٤م إُم٤مًُم٤م ذًمؽ، قمغم وسم٘مل آؾمتامع، عمجرد ٓ د،ضم٤م حتّمٞمؾ

 .-شمٕم٤ممم اهلل رِحف- ووم٤مشمف

ؾًم٤م اًمِمٞمخ سم٘مل  ه7712 قم٤مم إمم ه7730 قم٤مم ُمـ اًمٕمٚمٛمل اعمٕمٝمد ذم ُمدرد

 جل٤مُمٕم٦م اًمت٤مسمٕم٦م سم٤مًم٘مّمٞمؿ اًمديـ وأصقل اًمنميٕم٦م يمٚمٞم٦م ذم اًمتدريس إمم اٟمت٘مؾ قمٜمدُم٤م

 .- شمٕم٤ممم اهلل رِحف -ووم٤مشمف طمتك ومٞمٝم٤م أؾمت٤مًذا وفمؾ ،اإلؾمالُمٞم٦م ؾمٕمقد سمـ حمٛمد اإلُم٤مم

س ويم٤من  ورُمْم٤من احل٩م ُمقاؾمؿ ذم اًمٜمبقي واعمسجد احلرام اعمسجد ذم يدرد

 .-شمٕم٤ممم اهلل رِحف- ووم٤مشمف طمتك ،ه7042 قم٤مم ُمٜمذ اًمّمٞمٗمٞم٦م واإلضم٤مزات

 يٜم٤مىمش ومٝمق وٟمج٤مطمف، ضمقدشمف ذم ومريد شمٕمٚمٞمٛمل أؾمٚمقب -اهلل رِحف- وًمٚمِمٞمخ

٦م واعمح٤مرضات اًمدروس وُيٚم٘مل ٚمتٝمؿ،أؾمئ ويت٘مبؾ ـمالسمف  ُمٓمٛمئٜم٦م وٟمٗمسٍ  قم٤مًمٞم٦م هبٛم 

 اًمٜم٤مس. إمم وشم٘مريبف ًمٚمٕمٚمؿ سمٜمنمه ُمبتٝمًج٤م واصم٘م٦م،

  العلنٔة: آثارِ

 ُمـ قم٤مًُم٤م مخسلم ُمـ أيمثر ظمالل -شمٕم٤ممم اهلل رِحف- اًمٕمٔمٞمٛم٦م ضمٝمقده فمٝمرت

 وإًم٘م٤مء واًمتقضمٞمف واإلرؿم٤مد واًمققمظ واًمتدريس اًمٕمٚمؿ ٟمنم ذم واًمبذل اًمٕمٓم٤مء

 .-وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف- اهلل إمم واًمدقمقة ٤مرضاتاعمح

 اًمٕمٚمٛمل سم٤مًمت٠مصٞمؾ متٞم زت اًمتل وإضمقسم٦م اًمٗمت٤موى وحترير ،سم٤مًمت٠مًمٞمػ اهتؿ وًم٘مد

 واًمٗمت٤موى واعمح٤مرضات واًمرؾم٤مئؾ اًمٙمت٥م ُمـ اًمٕمنمات ًمف وصدرت اًمرصلم،

 ؾمجٚم٧م اًمتل اًمّمقشمٞم٦م اًمس٤مقم٤مت آٓف ًمف صدر يمام واعم٘م٤مٓت، واًمٚم٘م٤مءات واخلٓم٥م

 اًم٘مرآن شمٗمسػم ذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ودروؾمف اإلذاقمٞم٦م وسمراجمف وًم٘م٤مءاشمف ظمٓمبفو حم٤مرضاشمف

 واعمتقن واعمٜمٔمقُم٤مت ،واًمنموطم٤مت اعمتٛمٞمزة ًمٚمحدي٨م اًمنميػ واًمسػمة اًمٜمبقي٦م ،اًمٙمريؿ

 واًمٜمحقي٦م. اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمقم ذم
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 -رِحف اهلل شمٕم٤ممم-وإٟمٗم٤مًذا ًمٚم٘مقاقمد واًمْمقاسمط واًمتقضمٞمٝم٤مت اًمتل ىمرره٤م ومْمٞمٚمتف 

 شم٘مقم وًم٘م٤مءاشمف، وومت٤مواه وظمٓمبف، وحم٤مرضاشمف، ودروؾمف، ؾم٤مئٚمف،ور ُم١مًمٗم٤مشمف، ًمٜمنم

 سمقاضم٥م -وشمقومٞم٘مف اهلل سمٕمقن- اخلػمي٦م اًمٕمثٞمٛملم ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمِمٞمخ ُم١مؾمس٦م

 هب٤م. واًمٕمٜم٤مي٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م آصم٤مره يم٤موم٦م إلظمراج اعمس١موًمٞم٦م وذف

 ؿمبٙم٦م قمغم ظم٤مص ُمقىمع ًمف أٟمِمئ -شمٕم٤ممم اهلل رِحف- شمقضمٞمٝم٤مشمف قمغم وسمٜم٤مءً 

وًمٞم٦ماًمد اعمٕمٚمقُم٤مت
(1)

 وشم٘مديؿ -شمٕم٤ممم اهلل سمٕمقن- اعمرضمقة اًمٗم٤مئدة شمٕمٛمٞمؿ أضمؾ ُمـ ،

 اًمّمقشمٞم٦م. واًمتسجٞمالت اعم١مًمٗم٤مت ُمـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م آصم٤مره مجٞمع

  األخزى: ّجَْدِ أعنالُ

 واإلُم٤مُم٦م واًمت٠مًمٞمػ اًمتدريس جم٤مٓت ذم اعمثٛمرة اجلٝمقد شمٚمؽ ضم٤مٟم٥م إمم

 أقمامل اًمِمٞمخ ًمٗمْمٞمٚم٦م يم٤من -وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف- اهلل إمم واًمدقمقة واإلومت٤مء واخلٓم٤مسم٦م

 ُمٜمٝم٤م: ُمقوم٘م٦م يمثػمة

 ه7043 قم٤مم ُمـ اًمسٕمقدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م ذم اًمٕمٚمامء يمب٤مر هٞمئ٦م ذم قمْمًقا 

 ووم٤مشمف. طمتك

 ذم اإلؾمالُمٞم٦م ؾمٕمقد سمـ حمٛمد اإلُم٤مم سمج٤مُمٕم٦م اًمٕمٚمٛمل اعمجٚمس ذم قمْمًقا 

 .ه7044-7712 اًمدراؾمٞملم اًمٕم٤مُملم

 سمـ حمٛمد اإلُم٤مم ٕم٦مضم٤مُم سمٗمرع اًمديـ وأصقل اًمنميٕم٦م يمٚمٞم٦م جمٚمس ذم قمْمًقا 

 ومٞمٝم٤م. اًمٕم٘مٞمدة ًم٘مسؿ ورئٞمًس٤م اًم٘مّمٞمؿ ذم اإلؾمالُمٞم٦م ؾمٕمقد

 واعمٜم٤مه٩م اخلٓمط جلٜم٦م قمْمقي٦م ذم ؿم٤مرك اًمٕمٚمٛمل سم٤معمٕمٝمد شمدريسف ومؽمة آظمر وذم 

 ٝم٤م.ومٞم اعم٘مررة اًمٙمت٥م ُمـ قمدًدا وأًّمػ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ًمٚمٛمٕم٤مهد
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  هللرِحف ا-ووم٤مشمف  طمتكه 7712قمْمًقا ذم جلٜم٦م اًمتققمٞم٦م ذم ُمقؾمؿ احل٩م ُمـ قم٤مم 

 ذم ويٗمتل واعمِم٤مقمر، ُمٙم٦م ذم وحم٤مرضات دروؾًم٤م يٚم٘مل يم٤من طمٞم٨م -شمٕم٤ممم

 اًمنمقمٞم٦م. وإطمٙم٤مم اعمس٤مئؾ

 ه 7042شم٠مؾمٞمسٝم٤م قم٤مم  ذشمرأس مجٕمٞم٦م حتٗمٞمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اخلػمي٦م ذم قمٜمٞمزة ُمٜم

 ووم٤مشمف. طمتك

 ُمتٜمققم٦م ومئ٤مت قمغم اًمسٕمقدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م داظمؾ قمديدة حم٤مرضات أًم٘مك 

 ذم إؾمالُمٞم٦م وُمرايمز دمٛمٕم٤مت قمغم اهل٤مشمػ قمؼم حم٤مرضات أًم٘مك يمام اًمٜم٤مس، ُمـ

 اًمٕم٤ممل. ُمـ خمتٚمٗم٦م ضمٝم٤مت

 أطمٙم٤مم طمقل اعمستٗمّسيـ أؾمئٚم٦م قمغم جيٞمبقن اًمذيـ اًمٙمب٤مر اعمٛمٚمٙم٦م قمٚمامء ُمـ 

يـ  اعمٛمٚمٙم٦م ُمـ اإلذاقمٞم٦م اًمؼماُم٩م قمؼم وذًمؽ وذيٕم٦م، قم٘مٞمدة وأصقًمف اًمدد

 (.ا٤درب ٛٓ كور) سمرٟم٤مُم٩م وأؿمٝمره٤م اًمسٕمقدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م

 وُمِم٤مومٝم٦م. وُمٙم٤مشمب٦م ٦مُمٝم٤مشمٗم اًمس٤مئٚملم أؾمئٚم٦م قمغم ًمإلضم٤مسم٦م ٟمٗمسف ذرٟم 

 وؾمٜمقي٦م. وؿمٝمري٦م أؾمبققمٞم٦م جمدوًم٦م، قمٚمٛمٞم٦م ًم٘م٤مءات رشم ٥م 

 اًمسٕمقدي٦م. اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م ذم قم٘مدت اًمتل اعم١ممترات ُمـ اًمٕمديد ذم ؿم٤مرك 

 وإرؿم٤مدهؿ اًمٓمالب سمتقضمٞمف اقمتٜمك اًمققمٔمل واجل٤مٟم٥م اًمؽمسمقي سم٤مًمسٚمقك هيتؿ وٕٟمف 

 اؾمت٘مٓم٤مهبؿ قمغم وقمٛمؾ وحتّمٞمٚمف، اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م ذم اجل٤مد اعمٜمٝم٩م ؾمٚمقك إمم

 سم٠مُمقرهؿ. وآهتامم اعمتٕمددة، أؾمئٚمتٝمؿ وحتٛمؾ شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ قمغم واًمّمؼم

 وجم٤مٓت اًمؼمّ  وأسمقاب اخلػم ُمٞم٤مديـ ذم قمديدة أقمامل -اهلل رِحف- وًمٚمِمٞمخ 

 سمٞمٜمٝمؿ، واًمٕم٘مقد اًمقصم٤مئؼ ويمت٤مسم٦م طمقائجٝمؿ ذم واًمسٕمل اًمٜم٤مس، إمم اإلطمس٤من

 وإظمالص. سمّمدق هلؿ اًمٜمّمٞمح٦م ءوإؾمدا
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  العلنٔة: مكاىتُ

 ُمـ اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ اًمذيـ وهبٝمؿ اهلل -رِحف اهلل شمٕم٤ممم-ُيَٕمدُّ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ 

 إطمٙم٤مم واؾمتٜمب٤مط واشمب٤مقمف اًمدًمٞمؾ ُمٕمروم٦م ذم قمٔمٞمٛم٦م وَُمَٚمٙم٦م شم٠مصٞماًل  -ويمرُمف سمٛمٜمّف-

 وسمالهم٦م. وإقمراسًم٤م ُمٕم٤ميِنَ  اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م أهمقار وؾمؼم واًمسٜم٦ّم، اًمٙمت٤مب ُمـ واًمٗمقائد

 اًمٕمٚمؿ سملم واجلٛمع احلٛمٞمدة وأظمالىمٝمؿ اجلٚمٞمٚم٦م اًمٕمٚمامء صٗم٤مت ُمـ سمف حتغم   وعم٤م

 اًم٘مبقل اهلل ورزىمف اًمت٘مدير، يمؾ اجلٛمٞمع وىمّدره قمٔمٞمٛم٦م، حمب٦م اًمٜم٤مس أطمب ف واًمٕمٛمؾ

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وآصم٤مره وومت٤مواه دروؾمف قمغم وأىمبٚمقا اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ٓظمتٞم٤مراشمف واـمٛم٠مٟمقا ًمدهيؿ

 وُمقاقمٔمف. ٟمّمحف ُمـ ويستٗمٞمدون قمٚمٛمف ٕملمُم ُمـ يٜمٝمٚمقن

 قم٤مم اإلؾمالم خلدُم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م -شمٕم٤ممم اهلل رِحف- ومٞمّمؾ اعمٚمؽ ضم٤مئزة ُُمٜمح وىمد

  :ي٠ميت ُم٤م اجل٤مئزة عمٜمحف آظمتٞم٤مر جلٜم٦م أسمدهت٤م اًمتل احلٞمثٞم٤مت ذم وضم٤مء ،ه7070

 : ًٓ  اًمّمدر، ورطم٤مسم٦م اًمقرع، أسمرزه٤م ُمـ اًمتل اًمٗم٤مضٚم٦م اًمٕمٚمامء سم٠مظمالق حتٚمدٞمف أو

 وقم٤مُمتٝمؿ. خل٤مصتٝمؿ واًمٜمّمح اعمسٚمٛملم، عمّمٚمح٦م واًمٕمٛمؾ احلؼ، ىمقلو

 :وشم٠مًمٞمًٗم٤م. وإومت٤مءً  شمدريًس٤م سمٕمٚمٛمف؛ اًمٙمثػميـ اٟمتٗم٤مع َوكًقو 

 :اعمٛمٚمٙم٦م. ُمٜم٤مـمؼ خمتٚمػ ذم اًمٜم٤مومٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م اعمح٤مرضات إًم٘م٤مؤه َو٤ًيو 

 :يمثػمة. إؾمالُمٞم٦م ُم١ممترات ذم اعمٗمٞمدة ُمِم٤مريمتف راًٌعو 

 :احلسٜم٦م، واعمققمٔم٦م سم٤محلٙمٛم٦م اهلل إمم اًمدقمقة ذم ًزاُمتٛمٞم أؾمٚمقسًم٤م اشمب٤مقمف ّومًسو 

 وؾمٚمقيًم٤م. ومٙمًرا اًمّم٤مًمح؛ اًمسٚمػ عمٜمٝم٩م طمٞم٤ًّم ُمثاًل  وشم٘مديٛمف

  عِكُبُ:

 اًمرِحـ، وقمبد اهلل، قمبد هؿ: وسمٜمقه اًمبٜم٤مت، ُمـ وصمالث اًمبٜملم، ُمـ مخس٦م ًمف

 اًمرطمٞمؿ. وقمبد اًمٕمزيز، وقمبد وإسمراهٞمؿ،
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  ّفاتُ:

 ُمـ قمنم اخل٤مُمس إرسمٕم٤مء يقم ُمٖمرب ىمبٞمؾ ضمّدة ُمديٜم٦م ذم -اهلل رِحف- شُمقذم

 يقم قمٍم صالة سمٕمد احلرام اعمسجد ذم قمٚمٞمف وُصكمد  ،ه7027 قم٤مم ؿمقال ؿمٝمر

 ُم١مصمرة، ُمِم٤مهد ذم اًمٕمٔمٞمٛم٦م واحلِمقد اعمّمّٚملم ُمـ أٓف شمٚمؽ ؿمّٞمٕمتف صمؿ اخلٛمٞمس،

 اعمٙمرُم٦م. ُمٙم٦م ذم ودومـ

 ُمدن مجٞمع ذم اًمٖم٤مئ٥م صالة قمٚمٞمف ُصكمد  اًمت٤مزم اًمٞمقم ُمـ اجلٛمٕم٦م صالة وسمٕمد

 اًمسٕمقدي٦م. اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م

ـ   ضمٜم٤مشمف، ومسٞمح وأؾمٙمٜمف إسمرار، رِح٦م ؿمٞمخٜم٤م اهلل رطمؿ  سمٛمٖمٗمرشمف قمٚمٞمف وَُم

 ظمػًما. واعمسٚمٛملم ًمإلؾمالم ىمّدم قمام وضمزاه ورضقاٟمف،

 

 ا٤ِعْؾِؿيُّ  ا٤ِؼْسمُ 

َسيِ  ِى  َّٗ ْقِخ  ُمَم دِ  ا٤شَّ يِ  ا٤ُعَيْقِؿٝ َصو٤ٍِ   ٌْنِ  ُهَؿَّ يَّ ِ ْٔ ََ  ا

* * *
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 ٔةــّمزُّــنت اآلُجــم

 

 :-هللارِحف -عُمَّمٜمدُػ اىَم٤مَل 

٥ُم، اًمٚم ْٗمُظ اًْمَٙماَلُم: هق ا  .عُمِٗمٞمُد سم٤ِمًْمَقْضعِ اعُمَريم 

 .َوَأىْمَس٤مُُمُف صَماَلصَم٦ٌم: اؾمؿ َوومِْٕمٌؾ َوطَمْرٌف ضَم٤مَء عمَِْٕمٜمًك

، َوُدظُمقلِ  ـِ ؾْمُؿ ُيْٕمَرُف سم٤مخلٗمض َواًمت ٜمِْقي ِٓ مِ إَ  وَم٤م خلَْٗمِض، ا، َوطُمُروِف ًمِِػ َواًمال 

ُم، َوطُمُروُف  ، َواًْمَب٤مُء، َواًْمَٙم٤مُف، َواًمال  ، َوقَمغَم، َوذِم، َوُرب  ـْ ، َوإمَِم، َوقَم ـْ  َوِهَل ُِم

 .َقاُو، َواًْمَب٤مُء، َواًمت ٤مءُ اًم َ٘مَسِؿ، َوِهَل اًم

 
ِ
لِم َوؾَمْقَف َوشَم٤مء ٤ميِمٜم٦َمِ اًمت ٠ْمٟمِٞم٨ِم اَواًْمِٗمْٕمُؾ ُيْٕمَرُف سمَِ٘مْد، َواًمسد  .ًمس 

َٓ َيّْمُٚمُح َُمَٕمُف َدًمِٞمُؾ  َٓ َدًمِٞمُؾ اَواحلَْرُف َُم٤م  ؾْمِؿ َو  ِٗمْٕمِؾ.اًم ِٓ

 إِلِعَزاِباَباُب 

قْمَراُب ُهَق شمٖمٞمػم َأَواظِمرِ ا ظْمتاَِلِف اًم إْلِ ِٓ اظِمَٚم٦ِم قَمَٚمْٞمَٝم٤م ًَمْٗمًٔم٤م إَمَقاُِمِؾ اًم َٙمٚمِِؿ  ًمد 

 شَمْ٘مِديًرا. َأوْ 

ـْ َذًمَِؽ َروْمٌع، َوَٟمّْم٥ٌم،  :َوَأىْمَس٤مُُمُف َأْرسَمَٕم٦مٌ   ُِم
ِ
وْمُع، اَوظَمْٗمٌض، َوضَمْزٌم، وَمٚمِْْلَؾْماَمء ًمر 

ـْ َذًمَِؽ  َٓ ضَمْزَم ومِٞمَٝم٤م، َوًمِْْلَوْمَٕم٤مِل ُِم وْمُع، َواًمٜم ّْم٥ُم، َواجلَْزُم، اَواًمٜم ّْم٥ُم، َواخلَْٗمُض، َو ًمر 

َٓ ظَمْٗمَض ومٞمٝم٤م.  َو
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 إِلِعَزاِباَباُب َمِعِزَفِة َعالَماِت 

وْمِع َأْرسَمُع قَماَلَُم٤م ًَمُِػ، َواًمٜمُّقنُ ٦مُ ٛم  ٍت: اًمْم  ًمِٚمر  ْٕ  .، واًمقاو َوا

٤م  وْمِع ذِم َأْرسَمَٕم٦ِم َُمَقاِضعَ اوَم٠َمُم  ٦ُم وَمَتُٙمقُن قَماَلَُم٦ًم ًمِٚمر  ٛم  ؾْمِؿ اذِم  :ًمْم  ِع آِ عُمْٗمَرِد، َومَجْ

٤ممِلِ، َواًْمِٗمْٕمِؾ اعم١َُمٟم ٨ِم اًمت ْٙمِسػِم، َومَجِْع ا ءٌ ًم ِذي مَلْ َيت ِّمْؾ سمِآاعُمَْم٤مِرِع اًمس   .ظِمِرِه َرْ

٤م وْمِع ذِم َُمْقِضَٕملْمِ اًم َوَأُم  ِر اذِم مَجِْع  :َقاُو وَمَتُٙمقُن قَماَلَُم٦ًم ًمِٚمر  ٤ممِلِ، َوذِم اعمَُذيم   ًمس 

 إَ 
ِ
 .َأسُمقَك، َوَأظُمقَك، َوَِحُقَك، َووُمقَك، َوُذو َُم٤ملٍ  :خلَْٛمَس٦ِم، َوِهَل اؾْماَمء

٤م وْمِع إَ  َوَأُم  ٦مً إَ  ذِم شَمْثٜمَِٞم٦مِ ًمُِػ وَمَتُٙمقُن قَماَلَُم٦ًم ًمِٚمر   ظَم٤مص 
ِ
 .ؾْماَمء

٤م  وْمِع ذِم اَوَأُم  عُمَْم٤مِرِع، إَِذا اشِم َّمَؾ سمِِف َضِٛمػُم شَمْثٜمَِٞم٦ٍم، اِٗمْٕمِؾ اًم ًمٜمُّقُن وَمَتُٙمقُن قَماَلَُم٦ًم ًمِٚمر 

َث٦ِم اَأْو َضِٛمػُم مَجٍْع، َأْو َضِٛمػُم   عُمَخ٤مـَمَب٦ِم.اعُم١َمٟم 

ًَمِ َٗمْتحَ اًم اَلَُم٤مٍت:ـَوًمِٚمٜم ّْم٥ِم مَخُْس قمَ  ْٕ ُة، َواًمـ٦ُم، َوا َٞم٤مُء، َوطَمْذُف ـُػ، َواًْمَٙمّْسَ

 اًمٜمُّقِن.

٤م ِٓ  َٗمْتَح٦ُم وَمَتُٙمقُن قَماَلُم٦ًم ًمِٚمٜم ّْم٥ِم ذِم صَماَلصَم٦ِم َُمَقاِضَع: ذِم اًم وَم٠َمُم  ؾْمِؿ اعُمْٗمَرِد، َومَجِْع ا

ٌء.اًمت ْٙمِسػِم، َواًْمِٗمْٕمِؾ اعُمَْم٤مِرِع إَِذا َدظَمَؾ قَمَٚمْٞمِف َٟم٤مِص٥ٌم َومَلْ َيت ِّم   ْؾ سمَِآظِمِرِه َرْ

٤م  اخلَْٛمَس٦ِم، َٟمْحقُ إَ  ًمُِػ: وَمَتُٙمقُن قَماَلَُم٦ًم ًمِٚمٜم ّْم٥ِم ذِم إَ  َوَأُم 
ِ
َرَأْي٧ُم َأسَم٤مَك : »ؾْماَمء

 َوَُم٤م َأؿْمَبَف َذًمَِؽ.ش َوَأظَم٤مكَ 

٤م ٤ممِلِ.اًم َوَأُم  ُة: وَمَتُٙمقُن قَماَلَُم٦ًم ًمِٚمٜم ّْم٥ِم ذِم مَجِْع اعم١َُمٟم ٨ِم اًمس   َٙمّْسَ

٤م  َٞم٤مُء: وَمَتُٙمقُن قَماَلَُم٦ًم ًمِٚمٜم ّم٥ِم ذِم اًمت ْثٜمَِٞم٦ِم َواجلَْٛمِع.اًم َوَأُم 
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٤م طَمْذُف اًمٜمُّقِن وَمَٞمُٙمقُن قَماَلَُم٦ًم ًمِٚمٜم ّْم٥ِم ذِم  تِل َروْمُٕمَٝم٤م اًم وْمَٕم٤مِل اخلَْٛمَس٦مِ إَ  َوَأُم 

 سمَِثَب٤مِت اًمٜمُّقِن.

ُة، َواًْمَٞم٤مُء، َواًْمَٗمْتحَ اًم َوًمِْٚمَخْٗمِض صَماَلُث قَماَلَُم٤مٍت:  ٦ُم.َٙمّْسَ

٤م ُة: وَمَتُٙمقُن قَماَلَُم٦ًم ًمِْٚمَخْٗمِض ذِم صَماَلصَم٦ِم َُمَقاِضَع: ذِم اًم وَم٠َمُم  ِٓ  َٙمّْسَ ؾْمِؿ اعُمْٗمَرِد ا

٤ممِلِ. ِف، َوذِم مَجِْع اعم١َُمٟم ٨ِم اًمس  ِف، َومَجِْع اًمت ْٙمِسػِم اعمُٜمٍَْمِ  اعمُٜمٍَْمِ

٤م  اخلَْٛمَس٦ِم، إَ  َقاِضَع: ذِم َٞم٤مُء: وَمَتُٙمقُن قَماَلَُم٦ًم ًمِْٚمَخْٗمِض ذِم صَماَلصَم٦ِم ُمَ اًم َوَأُم 
ِ
ؾْماَمء

 َوذِم اًمت ْثٜمَِٞم٦ِم، َواجلَْٛمِع.

٤م ِٓ  َٗمْتَح٦ُم: وَمَتُٙمقُن قَماَلَُم٦ًم ًمِْٚمَخْٗمِض ذِم اًم َوَأُم  ُف.ا َٓ َيٜمٍَْمِ  ؾْمِؿ اًم ِذي 

ُٙمقُن، َواحلَْذُف.  َوًمِْٚمَجْزِم قَماَلَُمَت٤مِن: اًمسُّ

ُٙمقُن وَمَٞمُٙمقُن قَماَلَُم٦ًم ًمِْٚمجَ  ٤م اًمسُّ ِحٞمِح اًم ْزِم ذِم وَم٠َمُم   ظِمِر.أَ  ِٗمْٕمِؾ اعُمَْم٤مِرِع اًمّم 

٤م احَلْذُف وَمَٞمُٙمقُن قَماَلَُم٦ًم ًمِْٚمَجْزِم ذِم   ظِمِر، َوذِم أَ  ِٗمْٕمِؾ اعُمَْم٤مِرِع اعمُْٕمَتؾد اًم َوَأُم 

 تِل َروْمُٕمَٝم٤م سمَِثَب٤مِت اًمٜمُّقِن.اًم وْمَٕم٤مِل اخلَْٛمَس٦مِ إَ 

 مُلِعَزَباِتا َفِصُل

 : ىِمْسٌؿ ُيْٕمَرُب سم٤ِمحلََريَم٤مِت. َوىِمْسٌؿ ُيْٕمَرُب سم٤محُلُروِف.اعمُْٕمَرسَم٤مُت ىِمْساَمنِ 

ؾْمُؿ اعُمْٗمَرُد، َومَجُْع اًمت ْٙمِسػِم، َومَجْع 
ِٓ وَم٤مًم ِذي ُيْٕمَرُب سم٤محلََريَم٤مِت َأْرسَمَٕم٦ُم َأْٟمَقاٍع: ا

٤ممِلِ، َواًْمِٗمْٕمُؾ اعُمَْم٤مِرُع اًم ِذي ًمَ  ءٌ ـاعم١َُمٟم ٨ِم اًمس  ٦مِ  . ويمٚمُّٝم٤م شُمروَمعُ ْؿ َيت ِّمْؾ سمآظِمِرِه َرْ ٛم   سم٤مًمْم 

ُٙمقِن. ، ودُمَزمُ سم٤مًمٙمّسةِ  ، وخُتَٗمُض سم٤مًمٗمتح٦مِ  وشُمٜمَّم٥ُم   سم٤ِمًمسُّ
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٤مًمِ  ـْ َذًمَِؽ صَماَلصَم٦ُم َأؿْمَٞم٤مَء: مَجُْع اعم١َُمٟم ٨ِم اًمس  ِة، ـَوظَمَرَج قَم ُؿ؛ ُيٜمَّْم٥ُم سم٤ِمًْمَٙمّْسَ

 َٓ ؾْمُؿ اًم ِذي  ِٓ ُف؛ ُُيَْٗمُض سم٤ِمًْمَٗمْتَح٦ِم، َواًْمٗمِ  َوا َزُم أ ْٕمُؾ اعُمَْم٤مِرُع اعمُْٕمَتؾُّ َيٜمٍَْمِ ظِمِر؛ جُيْ

 سمَِحْذِف آظِمِرِه.

واًمذي ُيْٕمَرُب سم٤محلروِف أرسمٕم٦ُم أٟمقاع: اًمتثٜمٞم٦ُم، ومجُع اعمذيّمِر اًمس٤ممل، وإؾمامُء 

َوِهَل: َيْٗمَٕماَلِن، َوشَمْٗمَٕماَلِن، َوَيْٗمَٕمُٚمقَن، َوشَمْٗمَٕمُٚمقَن، اخلٛمس٦ُم، وإومٕم٤مُل اخلٛمس٦ُم، 

 .َوشَمْٗمَٕمٚملِمَ 

.وم
ِ
 ٠مُّم٤م اًمتثٜمٞم٦ُم ومؽمومُع سم٤مًٕمِِػ، وشمٜمَّم٥ُم وخُتَْٗمُض سم٤مًمٞم٤مء

.ـوأُّم٤م مجُع اعمذيّمِر اًمس٤مًم
ِ
 ؿ ومػُموَمُع سم٤مًمقاِو، وُيٜمَّم٥ُم وُيَٗمُض سم٤مًمٞم٤مء

.
ِ
 وأُّم٤م إؾمامُء اخلٛمس٦ُم ومؽموَمُع سم٤مًمقاِو، وشمٜمَّم٥ُم سم٤مًٕمِػ، وختَٗمُض سم٤مًمٞم٤مء

 زُم سمحذومِٝم٤م.وأُّم٤م إومٕم٤مُل اخلٛمس٦ُم ومؽموَمُع سم٤مًمٜمقِن، وشُمٜمَّم٥ُم ودم

 أَلِفَعاِلاَباُب 

وَْمَٕم٤مُل صَماَلصَم٦ٌم: ُم٤مضٍ ا ْب.  :َوُُمَْم٤مِرٌع، َوَأُْمٌر، َٟمْحقُ  ،ْٕ ُب، َوارْضِ َب، َوَيْْضِ رَضَ

َُْمُر: جمزوم َأسَمًدا.أ وَم٤معم٤َمِِض َُمْٗمُتقُح  ْٕ  ظِمِر َأسَمًدا. َوا

ًمِِف إِطْمَدى  َواِئدِ اواعمْم٤مرع َُم٤م يَم٤مَن ذِم َأو  َٛمُٕمَٝم٤م ىَمْقًُمَؽ ًم  اْرسَمِع إَ  ًمز  ش َأَٟمْٞم٧ُم » :تِل جَيْ

 َوُهَق َُمْروُمقٌع َأسَمًدا، طَمت ك َيْدظُمَؾ قَمَٚمْٞمِف َٟم٤مِص٥ٌم َأْو ضَم٤مِزٌم.

ٌة، َوِهَل  ٥ُم اِص قَ ٤مًمٜم  ومَ  ُم : قَمنَمَ َٓ ُم يَمْل، َو َٓ ، َوإَِذْن، َويَمْل، َو ـْ جُلُحقِد، اَأْن، َوًَم

، َواًْمَقاِو، 
ِ
 َوَأْو.َوطَمت ك، َواجلََقاُب سم٤ِمًْمَٗم٤مء
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، َوَأمَلْ، َوَأًمَ ـْؿ، َوًمَ ـًمَ : َواجلََقاِزُم صَماَمٟمَِٞم٦َم قَمنَمَ َوِهَل  مُ ـام  َٓ ، َو ، إَ  ام 
ِ
قَم٤مء ُْمِر َواًمدُّ

ـْ َوَُمْٝماَم، َوإِْذَُم٤م، وأي  اذِم ش َٓ »وَ  ، َوإِْن َوَُم٤م َوَُم
ِ
قَم٤مء ٤مَن،  ًمٜم ْٝمِل َواًمدُّ ـَ َوَأي  َوَُمَتك، َوَأْي

ْٕمِر ظم٤مص٦م.ا، َويَمْٞمَٗماَم، َوإًِذا ذِم َوَأٟم ك، َوطَمْٞمُثاَم   ًمِمد

 أَلِصَناِءاَباُب َمِزُفَْعاِت 

ْ ُيَسؿ  وَم٤مقِمُٚمُف، َواعُمْبَتَدُأ، اَٗم٤مقِمُؾ، َواعمَْٗمُٕمقُل اًم :عمَْروُمققَم٤مُت ؾَمْبَٕم٦ٌم َوِهَل ا ًم ِذي مَل

ُه، َواؾْمُؿ  َواًمت ٤مسمُِع ًمِْٚمَٛمْروُمقِع، َوُهَق َوَأظَمَقاهِت٤َم، ش إِن  »َوَأظَمَقاهِت٤َم، َوظَمؼَمُ ش يَم٤منَ »َوظَمؼَمُ

 ًمٜم ْٕم٧ُم، َواًْمَٕمْٓمُػ، َواًمت ْقيِمٞمُد، َواًْمَبَدُل.اَأْرسَمَٕم٦ُم َأؿْمَٞم٤مَء 

 َفاِعِلال َباُب

 عمَْذيُمقُر ىَمْبَٚمُف ومِْٕمُٚمُف.اعمَْروُمقُع اًْمَٗم٤مقِمُؾ ُهَق آؾمؿ ا

 فَم٤مِهٍر، َوُُمْْمَٛمٍر. :َوُهَق قَمغَم ىِمْسَٛملْمِ 

ْيَداِن، » :ىَمْقًمَِؽ  وَم٤مًمٔم ٤مِهُر َٟمْحقُ  ْيَداِن، َوَيُ٘مقُم اًمز  ىَم٤مَم َزْيٌد، َوَيُ٘مقُم َزْيٌد، َوىَم٤مَم اًمز 

ْيُدوَن، َوىَم٤مَم  ْيُدوَن، َوَيُ٘مقُم اًمز  ضَم٤مُل، َوَيُ٘مقُم اَوىَم٤مَم اًمز  ضَم٤مُل، َوىَم٤مَُم٧ْم ِهٜمٌْد، اًمرد ًمرد

ٜمَْداُت، اهلِ  ٜمَْداُت، َوشَمُ٘مقمُ اهلِ  ، َوىَم٤مَُم٧ْم ٜمَْدانِ اهلِ  ٜمَْداِن، َوشَمُ٘مقمُ اهلِ  ، َوىَم٤مَُم٧ْم َوشَمُ٘مقُم ِهٜمْدٌ 

هلُٜمُقُد، َوىَم٤مَم َأظُمقَك، َوَيُ٘مقُم َأظُمقَك، َوىَم٤مَم هُماَلُِمل، َوَيُ٘مقُم اهلُٜمُقُد، َوشَمُ٘مقُم اَوىَم٤مَُم٧ْم 

 ، َوَُم٤م َأؿْمَبَف َذًمَِؽ.شهُماَلُِمل

، َٟمْحقُ َوا سْمٜمَ » :ىَمْقًمَِؽ  عُمْْمَٛمُر اصِْمٜم٤َم قَمنَمَ سْم٧ُم، َورَضَ سْم٧ِم، رَضَ سْم٧َم، َورَضَ ٤م، َورَضَ

سُمقا، ورضسمـ سَم٤م، َورَضَ سَم٧ْم، َورَضَ َب، َورَضَ ، َورَضَ ـ  سْمُت سْمُتْؿ، َورَضَ سْمُتاَم، َورَضَ  ش.َورَضَ
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ُُامَلِفُعِْل اَباُب  َُٓضهَّ َفاِعُل  لَِّذي َلِه 

ؾْمُؿ اَوُهَق   ًم ِذي مَلْ ُيْذيَمْر َُمَٕمُف وَم٤مقِمُٚمُف.اعمَْروُمقُع آِ

ًُمُف َويُمِّسَ َُم٤م ىَمْبَؾ آظِمِرِه، َوإِْن يَم٤مَن ُُمَْم٤مِرقًم٤م ُضؿ  ًما وَم٢مِْن يَم٤منَ  ِٗمْٕمُؾ َُم٤مِضًٞم٤م ُضؿ  َأو 

ًُمُف َووُمتَِح َُم٤م ىَمْبَؾ آظِمِرِه.  َأو 

َب َزْيدٌ » :ىَمْقًمَِؽ  َوُُمْْمَٛمٍر، وَم٤مًمٔم ٤مِهُر َٟمْحقُ  فَم٤مِهٍر، :َوُهَق قَمغَم ىِمْسَٛملْمِ  ش رُضِ

ُب َزْيدٌ »وَ  ، َٟمْحقُ َواش. ُيْٙمَرُم قَمْٛمٌرو»وَ ش ْٛمٌروُأيْمِرَم قمَ »وَ ش ُيْْضَ  :ىَمْقًمَِؽ  عُمْْمَٛمُر اصِْمٜم٤َم قَمنَمَ

َب، » ، َورُضِ ـ  سْمُت سْمُتْؿ، َورُضِ سْمُتاَم، َورُضِ سْم٧ِم، َورُضِ سْم٧َم، َورُضِ سْمٜم٤َم، َورُضِ سْم٧ُم َورُضِ رُضِ

سُمقا، ورُضسمـ سَم٤م، َورُضِ سَم٧ْم، َورُضِ  ش.َورُضِ

َّاخَلَبِزاَباُب   مُلِبَتَدِأ 

ؾْمُؿ اَتَدُأ: هق عمُبْ ا ـْ اًم ْروُمقعُ عمَ آِ  .ًمٚم ْٗمٔمِٞم ٦مِ إَمَقاُِمِؾ اًم َٕم٤مِري قَم

ؾْمُؿ اَواخلؼََمُ ُهَق  ْيَداِن »وَ ش َزْيٌد ىَم٤مِئؿٌ » :ىَمْقًمَِؽ  عمُْسٜمَُد إًَِمْٞمِف، َٟمْحقُ اعمَْروُمقُع آِ اًمز 

ْيُدوَن ىَم٤مِئُٛمقنَ »وَ ش ىَم٤مِئاَمنِ   ش.اًمز 

 .َٛمرٌ واعمبتدأ ىِمْساَمِن فَم٤مِهٌر َوُُمْْم 

َم ِذيْمُرهُ   .وَم٤مًمٔم ٤مِهُر َُم٤م شَمَ٘مد 

، َوَأْٟم٧َم  ،َوِهَل: َأَٟم٤م ،واعُمْْمَٛمُر اصمٜم٤َم قَمنَمَ  ـُ ـ   ،َوَأْٟمُتؿْ  ،َوَأْٟمُتاَم  ،َوَأْٟم٧ِم  ،َوَٟمْح  ،َوَأْٟمُت

٤م ،، َوِهَل قَ هُ وَ  ؛ َٟمْحقُ  ،َوُهؿْ  ،َومُهَ ـ  ـُ ىَم٤مِئُٛمقنَ »وَ ش َأَٟم٤م ىَم٤مِئؿٌ »ىَمْقًمَِؽ:  َوُه َأؿْمَبَف َوَُم٤م ش َٟمْح

 َذًمَِؽ.
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 واخلؼَُم ىِمساَمِن: ُمٗمرٌد، و همػم ُُمٗمرٍد.

 ش.زيٌد ىم٤مِئؿٌ »وم٤معُمٗمَرُد ٟمحق 

 ،اًمِٗمٕمُؾ ُمع وم٤مقِمٚمِفِ و ،واًمٔم رُف  ،اعمجُرورُ ِد أْرسَمَٕم٦ُم أؿمَٞم٤مَء: اجل٤مرُّ ووهمػُم اعمْٗمر

ارِ »ٟمحق ىمقًمِؽ:  ؛اعمبَتَدُأ ُمع ظَمؼَمهو زيٌد و ،وزيٌد ىم٤مَم أسُمقه ،وزيٌد قمٜمَدك ،زيٌد ذم اًمد 

 ش.ضم٤مرَيُتُف ذاهَب٦مٌ 

َْاِمِل ال َباُب َّاخَلَبِزالدَّاِخَلِة َعَلى اَع  مُلِبَتَدِأ 

٤م ،َوإِن  َوَأظَمَقاهُت٤َم ،يَم٤مَن َوَأظَمَقاهُت٤َم :َوِهَل صَماَلصَم٦ُم َأؿْمَٞم٤مءَ   .َوفَمٜمَٜم٧ُْم َوَأظَمَقاهُتَ

٤َم شَمْروَمُع  ٤م، وَم٢مهِن  ٤م يَم٤مَن َوَأظَمَقاهُتَ ؾْمَؿ، َوشَمٜمْ اوَم٠َمُم  ، َوِهَل خلَ اِّم٥ُم ِٓ يَم٤مَن، َوَأُْمَسك،  :ؼَمَ

، َوَُم٤م وَمتَِئ،  ، َوسَم٤مَت، َوَص٤مَر، َوًَمْٞمَس، َوَُم٤م َزاَل، َوَُم٤م اِْٟمَٗمؽ  َوَأْصَبَح، َوَأْضَحك، َوفَمؾ 

َف ُِمٜمَْٝم٤م َٟمْحقُ َوَُم٤م سَمِرَح، َوَُم٤م َدامَ  ، َوَأْصَبَح َوُيّْمبُِح  ، َوَُم٤م شَمٍَم  ـْ يَم٤مَن، َوَيُٙمقُن، َويُم

 َوَُم٤م َأؿْمَبَف َذًمَِؽ.ش يَم٤مَن َزْيٌد ىَم٤مِئاًم، َوًَمْٞمَس قَمْٛمٌرو ؿَم٤مظِمًّم٤م» :ْصبِْح، شَمُ٘مقُل َوأَ 

 ، ـ  ، َوًَمِٙم ، َوَأن  ، َوِهَل: إِن  ٤َم شَمٜمِّْم٥ُم آؾْمَؿ َوشَمْروَمُع اخلؼََمَ ٤م إِن  َوَأظَمَقاهُت٤َم وَم٢مهِن  َوَأُم 

، شَمُ٘مقُل:  ، َوًَمْٞم٧َم، َوًَمَٕمؾ  ، َوَُم٤م َأؿْمَبَف شًدا ىَم٤مِئٌؿ، َوًَمْٞم٧َم قَمْٛمًرا ؿَم٤مظِمٌص إِن  َزيْ »َويَم٠َمن 

ـ  ًماِِلؾْمتِْدَراِك، َويَم٠َمن  ًمِٚمت ِْمبِٞمِف، َوًَمْٞم٧َم ًمِٚمت َٛمٜمدل، 
َذًمَِؽ، َوَُمْٕمٜمَك إِن  َوَأن  ًمِٚمت ْقيمِٞمِد، َوًَمٙمِ

ضِمل َواًمت َقىُمِع. َ  َوًَمَٕمؾ  ًمِٚمؽم 

 َ ٤م وَم٢مهِن  ٤م فَمٜمَٜم٧ُْم َوَأظَمَقاهُتَ ِن ًمَ َوَأُم  َٓ اَُم َُمْٗمُٕمق َٝم٤م، ـ٤م شَمٜمِّْم٥ُم اعُمْبَتَدَأ َواخلؼََمَ قَمغَم َأهن 

َوِهَل: فَمٜمَٜم٧ُْم، َوطَمِسْب٧ُم، َوظِمْٚم٧ُم، َوَزقَمْٛم٧ُم، َوَرَأْي٧ُم، َوقَمٚمِْٛم٧ُم، َوَوضَمْدُت، 

َْذُت، َوضَمَٕمْٚم٧ُم، َوؾَمِٛمْٕم٧ُم؛ شَمُ٘مقُل:  ، شؿم٤مظمًّم٤م فَمٜمَٜم٧ُْم َزْيًدا ىَم٤مِئاًم، َوَرَأْي٧ُم قَمْٛمًرا»َواخت 

 َوَُم٤م َأؿْمَبَف َذًمَِؽ.
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 ليَِّعِتاَباُب 

 :شَمُ٘مقُل  ;ًمٜم ْٕم٧ُم شَم٤مسمٌِع ًمِْٚمَٛمٜمُْٕمقِت ذِم َروْمِٕمِف َوَٟمّْمبِِف َوظَمْٗمِْمِف، َوشَمْٕمِريِٗمِف َوشَمٜمْٙمِػِمهِ ا

 .شَٕم٤مىِمؾِ اًم َٕم٤مىِمَؾ، َوَُمَرْرُت سمَِزْيدٍ اًم َٕم٤مىِمُؾ، َوَرَأْي٧ُم َزْيًدااًم ىَم٤مَم َزْيدٌ »

ؾْمُؿ ا :مَخَْس٦ُم َأؿْمَٞم٤مءَ  َواعمَْٕمِروَم٦مُ  ؾْمؿُ  :َٟمْحقُ  ،عُمْْمَٛمرُ آِ ِٓ  :َٕمَٚمُؿ َٟمْحقُ اًم َأَٟم٤م َوَأْٟم٧َم، َوا

٦مُ  َزْيدٌ  ؾْمُؿ َوَُمٙم  ِٓ ؾْمُؿ  :عمُْبَٝمُؿ َٟمْحقُ ا، َوا ِٓ ، َوا
ِ
ء َٓ ًمُِػ إَ  ًم ِذي ومِٞمفِ اَهَذا، َوَهِذِه، َوَه١ُم

ُم َٟمْحقُ  ضُمُؾ َواًْمُٖماَلُم، َوَُم٤م أُ ا :َواًمال  ـْ َهِذهِ ًمر   ْرسَمَٕم٦ِم.إَ  ِضٞمَػ إِمَم َواطِمٍد ُِم

َٓ َُيَْتصُّ سمِِف َواطِمٌد ُدوَن آظَمَر، َوشَمْ٘مِريُبُف يُمؾُّ  :َواًمٜم ٙمَِرةُ  يُمؾُّ اؾِْمٍؿ ؿَم٤مِئٍع ذِم ضِمٜمِْسِف 

ِم قَمَٚمْٞمِف، َٟمْحقُ إَ  َُم٤م َصَٚمَح ُدظُمقُل  ضُمُؾ ا :ًمِِػ َواًمال   .واًمٗمرُس  ًمر 

 َعِطِفال َباُب

ٌة َوِهَل اًم َوطُمُروُف  ٤م، َوسَمْؾ، اًم :َٕمْٓمِػ قَمنَمَ ، َوَأْو، َوَأْم، َوإُِم  َقاُو، َواًْمَٗم٤مُء، َوصُمؿ 

، َوطَمت ك ذِم سَمْٕمِض  ـْ
، َوًَمٙمِ َٓ  .عمََقاِضعِ اَو

وَم٢مِْن قُمِٓمَٗم٧ْم قَمغَم َُمْروُمقٍع ُرومَِٕم٧ْم َأْو قَمغَم َُمٜمُّْمقٍب ُٟمِّمَب٧ْم، َأْو قَمغَم خَمُْٗمقٍض 

ىَم٤مَم َزْيٌد َوقَمْٛمٌرو، َوَرَأْي٧ُم َزْيًدا َوقَمْٛمًرا، » :ُزوٍم ضُمِزَُم٧ْم، شَمُ٘مقُل ظُمِٗمَْم٧ْم، َأْو قَمغَم جَمْ 

 ش.َوَُمَرْرُت سمَِزْيٍد َوقَمْٛمٍرو، َوَزْيٌد مَلْ َيُ٘مْؿ َومَلْ َيْ٘مُٕمدْ 

ِِْكِٔداَباُب   لتَّ

ِد ذِم َروْمِٕمِف َوَٟمّْمبِِف َوظَمْٗمِْمِف َوشَمْٕمِريِٗمفِ » :ًمت ْقيِمٞمدُ ا  ش.شم٤مسمع ًمِْٚمُٛم١َميم 
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، َوَأمْجَُع، َوشَمَقاسمُِع َأمْجََع، ا :َوَيُٙمقُن سم٠َِمًْمَٗم٤مٍظ َُمْٕمُٚمقَُم٦ٍم، َوِهَل  ، َويُمؾُّ ًمٜم ْٗمُس، َواًْمَٕملْمُ

ُٝمْؿ، َوَُمَرْرُت اًم ىَم٤مَم َزْيٌد َٟمْٗمُسُف، َوَرَأْي٧ُم » :َأيْمَتُع، َوَأسْمَتُع، َوَأسْمَّمُع، شَمُ٘مقُل  :َوِهَل  َ٘مْقَم يُمٚم 

 .شسم٤ِمًْمَ٘مْقِم َأمْجَِٕملمَ 

 َبَدِلال اُبَب

ـْ ومِْٕمٍؾ شَمبَِٕمُف ذِم مَجِٞمِع إقِْمَراسمِفِ  ـْ اؾِْمٍؿ َأْو ومِْٕمٌؾ ُِم  إَِذا ُأسْمِدَل اؾِْمٌؿ ُِم

ـْ اسَمَدُل  :َوُهَق قَمغَم َأْرسَمَٕم٦ِم َأىْمَس٤ممٍ   ُِم
ِ
ء ْ ، َوسَمَدُل اًمٌم 

ِ
ء ْ ـْ اًم ًمٌم  ، اًم َبْٕمِض ُِم ُٙمؾد

ؿْمتاَِمِل، َوسَمَدُل اَوسَمَدُل  هِمٞمَػ صُمُٚمَثُف، اىَم٤مَم َزْيٌد َأظُمقَك، َوَأيَمْٚم٧ُم » :ْقًمَِؽ ىمَ  َٖمَٚمِط، َٟمْحقُ اًم ِٓ ًمر 

٧َم َٗمَرَس وَمَٖمٚمِٓمْ اًم َأَرْدَت َأْن شَمُ٘مقَل َرَأْي٧ُم ش، َٗمَرَس اًم َوَٟمَٗمَٕمٜمِل َزْيٌد قِمْٚمُٛمُف، َوَرَأْي٧ُم َزْيًدا

 .وَم٠َمسْمَدًْم٧َم َزْيًدا ُِمٜمْفُ 

 أَلِصَناِءاَباُب َمِيُصَْباِت 

، َوِهَل  عمَٜمُّْمقسَم٤مُت مَخَْس٦مَ ا َُم٤مِن َوفَمْرُف اعمَْٗمُٕمقُل سمِِف، َواعمَّْمَدُر، َوفَمْرُف ا :قَمنَمَ ًمز 

ـْ َأضْمِٚمِف، عمََٙم٤مِن، َواحل٤َمُل، َواًمت ْٛمِٞمٞمُز، َواعمُ ا ، َواعمُٜم٤َمَدى، َواعمَْٗمُٕمقُل ُِم َٓ ْسَتْثٜمَك، َواؾْمُؿ 

٤م، َواؾْمُؿ إِن   َوَأظَمَقاهِت٤َم، َواًمت ٤مسمُِع ًمِْٚمَٛمٜمُّْمقِب، َوُهَق َواعمَْٗمُٕمقُل َُمَٕمُف، َوظَمؼَمُ يَم٤مَن َوَأظَمَقاهِتَ

: اًمٜم ْٕم٧ُم 
ٍ
 َواًْمَبَدُل. ،َواًمت ْقيِمٞمدُ  ،َواًْمَٕمْٓمُػ  ،َأْرسَمَٕم٦ُم َأؿْمَٞم٤مء

ُِاَباُب   مَلِفُعِْل ِب

ؾْمُؿ اَوُهَق  ِذي َيَ٘مُع سمِفِ اعمَٜمُّْمقُب، آِ سْم٧ُم َزْيًدا، »ىَمْقًمَِؽ:  ِٗمْٕمُؾ، َٟمْحقُ اًم ًم  رَضَ

 .شَٗمَرَس ًما َوَريمِْب٧ُم 
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 .فَم٤مِهٌر، َوُُمْْمَٛمرٌ  :َوُهَق ىِمْساَمنِ 

َم ِذيْمُرهُ  :وَم٤مًمٔم ٤مِهرُ   .ُُمت ِّمٌؾ، َوُُمٜمَْٗمِّمٌؾ  :َواعُمْْمَٛمُر ىِمْساَمنِ  .َُم٤م شَمَ٘مد 

، َوِهَل  سَمُٙماَم،  :وَم٤معمُت ِّمُؾ اصِْمٜم٤َم قَمنَمَ سَمِؽ، َورَضَ سَمَؽ، َورَضَ سَمٜم٤َم، َورَضَ سَمٜمِل، َورَضَ رَضَ

سَمُٙمْؿ، َورَضَ  ـ  َورَضَ هَبُ هَبُْؿ، َورَضَ اَم، َورَضَ هَبُ هَب٤َم، َورَضَ سَمُف، َورَضَ ، َورَضَ ـ   .سَمُٙم

، َوِهَل  ٤ميُمْؿ،  :َواعمُٜمَْٗمِّمُؾ اصِْمٜم٤َم قَمنَمَ ٤ميُماَم، َوإِي  ٤مِك، َوإِي  ٤مَك، َوإِي  ٤مَٟم٤م، َوإِي  ٤مَي، َوإِي  إِي 

٤م، َوإِي   ٤ممُهَ ٤مَه٤م، َوإِي  ٤مُه، َوإِي  ، َوإِي  ـ  ٤ميُم .َوإِي  ـ  ٤مُه  ٤مُهْؿ، َوإِي 

 مَلِصَدِراَباُب 

ؾْمُؿ اُهَق  :عمَّْمَدرُ ا يِػ اعَمٜمُّْمقُب، آِ  :ِٗمْٕمِؾ، ٟمحقاًم ًم ِذي جَيِلُء صَم٤مًمًِث٤م ذِم شَمٍْمِ

سًم٤م ُب رَضْ َب َيْْضِ  .رَضَ

ل   :َوُهَق ىِمْساَمنِ 
، وَم٢مِْن َواوَمَؼ ًَمْٗمُٔمُف ًَمْٗمَظ ومِْٕمٚمِِف وَمُٝمَق ًَمْٗمٔمِ  :، َٟمْحقُ ًَمْٗمِٔمل  َوَُمْٕمٜمَِقي 

 .ىَمَتْٚمُتُف ىَمْتاًل 

، ٟمحق  ٧ُم ٛمْ ، وىمُ ضَمَٚمْس٧ُم ىُمُٕمقًدا :َوإِْن َواوَمَؼ َُمْٕمٜمَك ومِْٕمٚمِِف ُدوَن ًَمْٗمٔمِِف وَمُٝمَق َُمْٕمٜمَِقي 

 ُوىُمقوًم٤م، وُم٤م َأؿْمَبَف َذًمَِؽ.

ََّظِزِف اَباُب َظِزِف   ٌِ ٌِالشََّما  مَلَكا

َُم٤منِ افَمْرُف  َُم٤مِن اُهَق اؾِْمُؿ  :ًمز  ْٞمٚمَ َٞمْقمَ اًم :َٟمْحقُ ش ذِم »سمَِتْ٘مِديِر  عمَٜمُّْمقُب اًمز  ، ٦مَ ، َواًمٚم 

َوهَمْدَوًة، َوسُمْٙمَرًة، َوؾَمَحًرا، َوهَمًدا، َوقَمَتَٛم٦ًم، َوَصَب٤مطًم٤م، َوَُمَس٤مًء، َوَأسَمًدا، َوَأَُمًدا، َوطِمٞمٜم٤ًم 

 .َوَُم٤م َأؿْمَبَف َذًمَِؽ 
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َأَُم٤مَم، َوظَمْٚمَػ،  :َٟمْحقُ  شذِم »عمَٜمُّْمقُب سمَِتْ٘مِديِر اعَمَٙم٤مِن اُهَق اؾِْمُؿ  :عمََٙم٤منِ اَوفَمْرُف 

، َوُهٜم٤َم،  ٧َم، َوقِمٜمَْد، َوَُمَع، َوإَِزاَء، َوطِمَذاَء، َوشمِْٚمَ٘م٤مَء، َوصَمؿ  اَم، َوَوَراَء، َووَمْقَق، َوحَتْ َوىُمد 

 َوَُم٤م َأؿْمَبَف َذًمَِؽ.

 حَلاِلاَباُب 

ؾْمُؿ اُهَق  :حل٤َمُل ا ُ ًمِ اعمَٜمُّْمقُب، آِ ـْ ـعُمَٗمّسد ضَم٤مَء » :ىَمْقًمَِؽ  َئ٤مِت، َٟمْحقُ هلَٞمْ ااَم اِْٟمَبَٝمَؿ ُِم

ضًم٤ماًم َريمِْب٧ُم »وَ ش َزْيٌد َرايِمًب٤م  .َوَُم٤م َأؿْمبََف َذًمَِؽ ش َرايِمًب٤م هللاًَمِ٘مٞم٧ُم قَمْبَد »وَ ش َٗمَرَس ُُمّْسَ

َٓ َيُٙمقنُ  ٓ  سَمْٕمَد مَت٤َممِ ا َو َٓ َيُٙمقُن إِ ٓ  َٟمٙمَِرًة، َو َٓ َيُٙمقُن اًم حل٤َمُل إِ َٙماَلِم، َو

ٓ  ُمَ   ْٕمِروَم٦ًم.َص٤مطِمُبَٝم٤م إِ

ِِٔٔشاَباُب   لتَِّن

ؾْمُؿ اُهَق  :ًمت ْٛمِٞمٞمزُ ا ُ ًمِ اعمَٜمُّْمقُب، آِ ـْ ـعُمَٗمّسد َواِت، َٟمْحقُ ااَم اِْٟمَبَٝمَؿ ُِم  :ىَمْقًمَِؽ  ًمذ 

٠َم سَمْٙمٌر ؿَمْحاًم »وَ ش، شَمَّمب ٥َم َزْيٌد قَمَرىًم٤م» ٌد َٟمْٗمًس٤م»وَ ش شَمَٗم٘م  ـَ »وَ ش ـَم٤مَب حُمَٛم  ي ْي٧ُم قِمنْمِ اؿِْمؽَمَ

 .شَأمْجَُؾ ُِمٜمَْؽ َوضْمًٝم٤م»وَ ش َزْيٌد َأيْمَرُم ُِمٜمَْؽ َأسًم٤م»وَ ش َُمَٚمْٙم٧ُم شمِْسِٕملَم َٟمْٕمَج٦مً »وَ ش هُماَلًُم٤م

ٓ  سَمْٕمَد مَت٤َممِ  َٓ َيُٙمقُن إِ ٓ  َٟمٙمَِرًة، َو َٓ َيُٙمقُن إِ  َٙماَلِم.اًم َو

 الِصِتِجَياِءاَباُب 

 صَماَمٟمِٞم٦ٌَم َوِهَل اَوطُمُروُف 
ِ
ؾْمتِْثٜم٤َمء ، وَ  :ِٓ ، َوهَمػْمُ  ٓ

ؾِمَقى، َوؾُمَقى، َوؾَمَقاٌء، َوظَماَل، إِ

 .َوقَمَدا، َوطَم٤مؿَم٤م

ٓ  »ـوَم٤معمُْسَتْثٜمَك سمِ  ٤م ُُمقضَمًب٤م، َٟمْحقُ اًم ُيٜمَّْم٥ُم إَِذا يَم٤منَ  شإِ َ٘مْقُم اًم ىَم٤ممَ » :َٙماَلُم شَم٤مُمًّ
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  ٓ ٓ  قَمْٛمًرااظَمَرَج »وَ ش َزْيًدا إِ ٤ماًم َوإِْن يَم٤منَ  ،شًمٜم ٤مُس إِ َبَدُل اًم ومِٞمفِ  ضَم٤مزَ  ؛َٙماَلُم َُمٜمِْٗمٞم٤ًّم شَم٤مُمًّ

، َٟمْحقُ اَواًمٜم ّْم٥ُم قَمغَم 
ِ
ؾْمتِْثٜم٤َمء ٓ  َزْيدٌ اًم َُم٤م ىَم٤ممَ » :ِٓ ٓ  َزْيًدا»وَ ش َ٘مْقُم إِ  َوإِْن يَم٤منَ  ،شإِ

ٓ  َزْيدٌ » :َٕمَقاُِمِؾ، َٟمْحقُ اًم َٙماَلُم َٟم٤مىِمًّم٤م يَم٤مَن قَمغَم طَمَس٥ِم اًم ٓ  »وَ ش َُم٤م ىَم٤مَم إِ سْم٧ُم إِ َُم٤م رَضَ

ٓ  سمَِزْيدٍ َُمرَ  َُم٤م»وَ ش َزْيًدا  .شْرُت إِ

َٓ هَمػْمُ  ، جَمُْروٌر 
ٍ
، َوؾِمَقى، َوؾُمَقى، َوؾَمَقاء  َواعمُْسَتْثٜمَك سمَِٖمػْمٍ

ُه، َٟمْحقُ قُز َٟمّْمبُ َواعمُْسَتْثٜمَك سمَِخاَل، َوقَمَدا، َوطَم٤مؿَم٤م، جَيُ  َ٘مْقُم اًم ىَم٤ممَ » :ُف َوضَمرُّ

 ش.٤م سَمْٙمًرا َوسَمْٙمرٍ طَم٤مؿَم »وَ ش قَمَدا قَمْٛمًرا َوقَمْٛمٍرو»وَ ش َزْيًدا، َوَزْيدٍ  ظَماَل 

 (اَل)َباُب 

ْت اشَمٜمِّْم٥ُم ش َٓ »اقِْمَٚمْؿ َأن   ـٍ إَِذا سَم٤مَذَ ْر  ًمٜم ٙمَِرةَ اًمٜم ٙمَِراِت سمَِٖمػْمِ شَمٜمِْقي ش َٓ »َومَلْ شَمَتَٙمر 

ارِ آَ َرضُمَؾ ذِم » :َٟمْحقُ   .شًمد 

َه٤م َوضَم٥َم  ْ شُمَب٤مِذْ وْمُع َوَوضَم٥َم شَمْٙمَراُر اوَم٢مِْن مَل اِر َرضُمٌؾ آَ ذِم » :َٟمْحقُ  ،شَٓ »ًمر  ًمد 

 َٓ  .شاُِْمَرَأةٌ  َو

َرْت  َٓ َرضُمٌؾ ذِم » :ًْمَٖم٤مُؤَه٤م، وَم٢مِْن ؿِمْئ٧َم ىُمْٚم٧َم َٝم٤م َوإِ ـضَم٤مَز إقِْماَمًمُ ش َٓ »وَم٢مِْن شَمَٙمر 

َٓ اُِْمَرَأةٌ ا اِر َو  ش.ًمد 

 مُلَياَدىاَباُب 

َرُة هَمػْمُ عمَ إَمَٚمُؿ، َواًمٜم ٙمَِرُة اًم عمُٜم٤َمَدى مَخَْس٦ُم َأْٟمَقاٍع: اعمٗمردُ ا
 عمَْ٘مُّمقَدِة،اْ٘مُّمقَدُة، َواًمٜم ٙمِ

بِٞمُف سم٤ِمعُمَْم٤مِف   .َواعُمَْم٤مُف، َواًمِم 
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٤م  ؿد اعمَْ٘مُّمقَدُة وَمُٞمْبٜمََٞم٤مِن قَمغَم إَمَٚمُؿ َواًمٜم ٙمَِرُة اًم عُمْٗمَردُ اوَم٠َمُم  ، َٟمْحقُ  ًمْم  ـٍ ـْ هَمػْمِ شَمٜمِْقي  :ُِم

 .شَي٤م َرضُمُؾ »وَ ش َي٤م َزْيدُ »

.َب٤مىمِ اًم َواًمث اَلصَم٦مُ  َٓ هَمػْمُ  َٞم٦ُم َُمٜمُّْمقسَم٦ٌم 

ُِمًِ مَلِفُعِْل اَباُب   َأِجِل

ؾْمُؿ اَوُهَق  ِذي ُيْذيَمُر سَمَٞم٤مًٟم٤م ًمَِسَب٥ِم ُوىُمقعِ اعَمٜمُّْمقُب، آِ  :ىَمْقًمَِؽ  ِٗمْٕمِؾ، َٟمْحقُ اًم ًم 

ًٓ ًمَِٕمْٛمٍرو»  ش.ىَمَّمْدشُمَؽ اِسْمتَِٖم٤مَء َُمْٕمُروومَِؽ »وَ ش ىَم٤مَم َزْيٌد إِضْماَل

 ُُمَلِفُعِْل َمَعاَباُب 

ؾْمُؿ اَوُهَق  ـْ وُمِٕمَؾ َُمَٕمفُ اعمَٜمُّْمقُب، آِ ِذي ُيْذيَمُر ًمَِبَٞم٤مِن َُم  :ىَمْقًمَِؽ  ِٗمْٕمُؾ، َٟمْحقُ اًم ًم 

 ش.عم٤َمُء َواخلََِمَب٦مَ ااؾِْمَتَقى »وَ ش ُِمػُم َواجلَْٞمَش إَ  ضَم٤مءَ »

٤م، َواؾْمُؿ ش يَم٤منَ »وأُم٤م ظَمؼَمُ  َم ش إِن  »َوَأظَمَقاهِتَ ٤م، وَمَ٘مْد شَمَ٘مد  ٤م ذِم َوَأظَمَقاهِتَ ِذيْمُرمُهَ

َُم٧ْم ُهٜم٤َمَك. ؛ًمت َقاسمِعُ اعمَْروُمققَم٤مِت، َويَمَذًمَِؽ ا  وَمَ٘مْد شَمَ٘مد 

ًِ اَباُب   أَلِصَناِءامَلِدُفَْضاِت ِم

َض٤موَم٦ِم، َوشَم٤مسمٌِع  :َأىْمَس٤ممٍ عمَْخُٗمقَض٤مُت صَماَلصَم٦ُم ا خَمُْٗمقٌض سم٤ِمحلَْرِف، َوخَمُْٗمقٌض سم٤ِمإْلِ

 .ًمِْٚمَٛمْخُٗمقضِ 

٤م  ، عمَْخُٗمقُض سمِ اوَم٠َمُم  ، َوقَمغَم، َوذِم، َوُرب  ـْ ، َوإمَِم، َوقَم ـْ ٤محلَْرِف وَمُٝمَق َُم٤م َُيَْتصُّ سمِِٛم

ِم، َوسمُِحُروِف  ، َواًْمَٙم٤مِف، َواًمال 
ِ
َقاُو، َواًْمَب٤مُء، َواًمت ٤مُء، َوسمَِقاِو اًم :َ٘مَسِؿ َوِهَل اًم َواًْمَب٤مء

، َوسمُِٛمْذ، َوُُمٜمُْذ.  ُرب 
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َض٤موَم٦ِم، ومَ  ٤م َُم٤م ُُيَْٗمُض سم٤ِمإْلِ َوُهَق قَمغَم ىِمْسَٛملْمِ ش هُماَلُم َزْيدٍ » :ٜمَْحُق ىَمْقًمَِؽ َوَأُم 

ـْ  َُم٤م ُر سمِِٛم ِم، َوَُم٤م ُيَ٘مد  ُر سم٤ِمًمال  ِم َٟمْحُق ٤مومَ  ؛ُيَ٘مد  ُر سم٤ِمًمال  ُر اوَ ش هُماَلُم َزْيدٍ »ًم ِذي ُيَ٘مد  ًم ِذي ُيَ٘مد 

، َٟمْحُق  ـْ  ش.ظَم٤مشَمُؿ طَمِديدٍ »وَ ش سَم٤مُب ؾَم٤مٍج »وَ ش صَمْقُب ظَمز  »سمِِٛم

 سمَِحْٛمِد اهللشَمؿ  

* * *
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ُم٦م اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م ىم٤مل  :-شمٕم٤ممم اهلل رِحف- لمٛمِ ٞمْ ثَ اًمٕمُ  ص٤مًمٍح  ـُ سمْ  حمٛمدُ  اًمٕمال 

ـِ  اهلل سمسؿِ   قمغم واًمسالمُ  واًمّمالةُ  اًمٕم٤معملَم، ربد  هلِل واحلٛمدُ  اًمرطمٞمِؿ، اًمرِح

 سمٕمُد: أُم٤م أمجٕملَم، وأصح٤مسمِفِ  آًمِفِ  وقمغم حمٛمٍد، ٟمبٞمدٜم٤م

ُؾ  وؾمٞمٚم٦ٍم؛ قمٚمؿُ  ذيٌػ، قمٚمؿٌ  اًمٜمحقِ  ٚمؿَ قمِ  وم٢من   : ؿمٞمئلمِ  إمم هب٤م ُيتَقؾم  لْمِ  َه٤مُم 

ُػ  ُمٜمٝمام يمثػمٍ  وَمْٝمؿَ  وم٢من   ،ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقًمفِ  وؾُمٜم ٦مِ  اهلل يمت٤مِب  ومٝمؿُ  ا٥٤ُء إوُل:  يتقىم 

 اًمٜمحِق. ُمٕمروم٦مِ  قمغم

، اًمٚمس٤منِ  قمغم اًمٚمس٤منِ  إىم٤مُم٦مُ  وا٤يوين:  ؛قمز  وضمؾ   اهلل يمالمُ  سمفِ  ٟمزَل  اًمذي اًمٕمريبد

ا؛ ُُمِٝمامًّ  أُمًرا اًمٜمحقِ  ومٝمؿُ  يم٤منَ  ًمذًمؽ ـ   ضمدًّ  آظمرهِ  وذم صٕم٥ٌم، أوًمِفِ  ذم اًمٜمحقَ  وًمٙم

ـْ  اًمدظمقِل، صٕم٥ُم  أٟم ف يٕمٜمل طمديٍد، ُِمـ وسم٤مسُمفُ  ىَمَّم٥ٍم  ُِمـ سمبٞم٧ٍم  ُُمثدؾ وىمد ؾمٝمٌؾ،  ًمٙم

؛ يمؾُّ  قمٚمٞمؽ ؾَمُٝمَؾ  دظمٚم٧َم  إذا
ٍ
 ُمب٤مِدِئفِ  شمٕمٚمُّؿ قمغم حيِرَص  أن ًمإلٟمس٤منِ  يٜمبٖمل وهلذا رء

 اًمب٤مىمل. قمٚمٞمف َيْسُٝمَؾ  طمتك

ـْ  سم٘مقلِ  قِمؼمةَ  وٓ ـْ  أٟم فُ  اًمٓم٤مًم٥ُم  يتخٞمَؾ  طمتك صٕم٥ٌم، اًمٜمحقَ  إن ىم٤مَل: َُم  ًم

ـَ  ـْ  سمّمحٞمٍح، ًمٞمَس  هذا وم٢من   ُمٜمف، يتٛمٙم  زْ  وًمٙم  آظِمُرُه. قمٚمٞمَؽ  َيْسُٝمْؾ  ًمِفِ أو   قمغم ريمد
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سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل
(1)

: 

ِويوووٌل  َصوووْعٌى  ا٤ـَّْحووووُ  َٙ ُؿهْ  َو وووؾَّ ُٗ 
 

َؼوووى إَذا ٍَ  َيْػَفُؿوووهْ  ٓ ا٤َّوووذي قوووهِ ١ِ  اْر
 

ٌَووووووووهُ  أنْ  َأَرادَ   ١َُقْعِجَؿووووووووهْ  ُيْعِر
 

ـُ  سمّمحٞمٍح، ًمٞمَس  وهذا  :-اهلل ؿم٤مء إن- ٟم٘مقُل  سمْؾ  هذا؛ قمغم ٟمقاومُؼ  ٓ ٟمح

 أوًمِِف. ُِمـ شمٗمٝمَٛمف أن اعمٝمؿ ًمٙمـ ؾمٝمٚم٦ٌم، وَدَرضُمفُ  ىمّمػٌم، وؾُمٚم ُٛمفُ  ؾمٝمٌؾ  اًمٜمحقُ 

    

                                                 

ًٓ  شاًمِمٕمر» سمٚمٗمظ: (؛774:)ص ديقاٟمف ذم ًمٚمحٓمٞمئ٦م اًمبٞم٧م (7)  اعمذيمقر سم٤مًمٚمٗمظ وهق ،شاًمٜمحق» ُِمـ سمد

 (.2/702) اًمٙمؼمى اًمِم٤مومٕمٞم٦م ـمب٘م٤مت ذم
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 ّأقضامُ الكالو

 

، داودَ  ٌْنِ  هؿدِ  ٌْنُ  هؿُد  اهلل ٛبد أٌو ٢ول يُّ
ُِ ٌْنِ  اْعروُف  ا٤صـفو وم: ٌو رُّ ُُ  آ

ْػُظ ا٤َْؽََّلُم: هو ا ُى، ا٤ؾَّ ْٗ  ،ُِْػقُد ٌِو٤َْوْضعِ اَُْر٣َّ ٌي: ا ََ ََّل ََ  ،َو١ِْعٌل  ،مٌ َوَأ٢َْسوُمُه 

َْعـًى
وَء ِْ َُ ْرٌف  َِ  .َو

ُم ُيْعَرُف ٌِ  ْٗ
ِٓ ََ ١َو ولِ  ضِ ػْ و ُّ ِْويِن، َوُد ُروِف إَ  َوا٤تَـّ ُِ ِم، َو ْػِض، ا٤ِِف َوا٤َّلَّ ََ

ُروُف  :َوِهيَ  ُِ ُم، َو ، َوا٤َْبوُء، َوا٤َْؽوُف، َوا٤َّلَّ ، َوِى، َوُربَّ َٓ َٛ ْن، َو َٛ ، َو َٞ  ِمْن، َوإِ

 .َواُو، َوا٤َْبوُء، َوا٤تَّوءُ ا٤ :َؼَسِم، َوِهيَ ا٤

 ِٝ ْوَف  ،َوا٤ِْػْعُل ُيْعَرُف ٌَِؼْد، َوا٤س  َٗ وِء  ،َو ٍَ ٌِ ٤تَّلْ اَو و٣ِـَيِ اكِق َواحَلْرُف َمو ، ٤سَّ

مِ اَيْصُؾُ  َمَعُه َد٤ِقُل  َٓ  ْٗ
َٓ َد٤ِقُل  ،ِٓ  ِػْعِل.ا٤ َو

 زحــــالص

 :الِوَكال ُٓفِزِعَت

 شَمْٗمَٝمؿَ  أنْ  د  سمُ  وماَل  اًمٙمالِم، إلىم٤مُم٦مِ  اًمٜمحقَ  ٕن   ؛سم٤مًمٙمالمِ  -اهللُ  فُ رِِحَ - ُػ اعم١مًمد  سمدأَ 

 و  إَ  قم٤مدة ٕن اًمٙمت٤مب، هلذا ٓمب٦مً ظُم  اعم١مًمػ ذيمريَ  ومل اًمٙمالُم؟ قَ هُ  ُم٤م
 هيتٛمقا أن لمًمِ

 ىم٤مل: اًمٙمالم، ذم ؾظُم دْ يَ  صمؿ اًمرطمٞمؿ، اًمرِحـ اهلل سمسؿ ذيمرٞمَ ومَ  سم٤معمقضقع،

ْػظُ  ُهوَ  ُم:ََّل ا٤ْؽَ »٢َْو٤ُُه:  ُْ  ا٤ؾَّ ُى ا ُِْػقُد  َر٣َّ  اًمٙمالمَ  هٜم٤م المٙمَ سم٤مًمْ  ويريدُ  :«ٌو٤َوْضعِ  ا

 .اًمٜم ْحِقيلم اصٓمالِح  ذم
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 اًمٙمت٤مسم٦ُم؛ شاًمٚمٗمظُ » سم٘مقًمِٜم٤م ومخرَج  سم٤مًمٚمس٤من؛ ُؼ ٓمْ اًمٜمُّ  هق ُمٕمٜم٤مه :«ظُ ػْ ا٤ؾَّ وَ »: َو٢َْو٤ُهُ 

 اًمٜم ْحِقيلم قمٜمد وم٢مهن٤م ،يم٤مُمٚم٦مً  رؾم٤مًم٦مً  تب٧َم يمَ  ومٚمق يمالًُم٤م، ًمٞمس٧ْم  اًمٜم ْحِقيلم قمٜمد وم٤مًمٙمت٤مسم٦مُ 

  كٛم  َس شمُ  سمؾ ٤م،يمالُمً  كٛم  َس شمُ  ٓ
 ٦م.٤مسمَ تَ يمِ

 َت َذْ أَ  ًمق وهلذا وُمِٝمَٛم٧ْم؛ وًمق يمالًُم٤م ًمٞمس٧ْم  وم٤مإلؿم٤مرةُ  اإلؿم٤مرُة، سمفِ  َج رَ وظَم 

 ص٤مرَ  شْس ٚمِ اضْم » ىمٚم٧َم: وًمق يمالًُم٤م، ُيَسؿ   مل ،شْس ٚمِ اضْم » َأنِ  واىمٍػ: إلٟمس٤منٍ  سمٞمدك

ك ٓ وم٢مٟمف ،شْس ٚمِ اضْم » ورىم٦ٍم: ذم ومٙمتب٧َم  واىمًٗم٤م ؿمخًّم٤م رأي٧َم  وًمق يمالًُم٤م،  يمالًُم٤م ُيسٛم 

 يػ.اًمتٕمر هذا ُِمـ ُمٙمتقٍب  يمالمٍ  يمؾُّ  ُيرُج  اذَ وسمِ  ،اًمٜم ْحِقيلم قمٜمد

 إظمرى؟ هل يمالًُم٤م شُمٕمدُّ  ٓ اًمٕمٚمامء ٥َم تُ يمُ  ن  أَ  هذا ُمٕمٜمك وهؾ ٢قل: ١نن

كَس يُ  هذا ٢ؾـو: كَس ويُ  اًمنمِع، ذم يمالًُم٤م ٛم  ، قمٜمد يمالًُم٤م ٛم 
ِ
ـْ  اًمٗم٘مٝم٤مء كَس يُ  ٓ ًمٙم  ٛم 

 ضمٕمَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقَل  وم٢من وإٓ سمٚمٗمٍظ، ًمٞمس٧م ٕهن٤م ؛اًمٜم ْحِقيلم اصٓمالِح  ذم يمالًُم٤م

 ْس مُ  ئٍ رِ امْ  قُّ َِ  ومَ » وم٘م٤مل: قىم٦ِم،ٓمُ ٜمْ اعمَ  ٦مِ ٞم  ِص يم٤مًمقَ  اعمٙمتقسم٦مَ  ٦مَ ٞم  ِص اًمقَ 
 قهِ ١ِ  ُيوِص  ءٌ َرْ  هُ ٤َ  مٍ ؾِ

ًُ بِ يَ  ِ تَ ؾَ قْ ٤َ  ق «هُ َد ـْ ِٛ  يٌ وٌَ تُ ؽْ مَ  َوِصقَّتهُ وَ  َّٓ إِ  ْٝ
(1)

. 

 شمريمٞمًب٤م ٥ميم  رَ اعمُ  سمف رادويُ  ر،ثَ يمْ ٠مَ ومَ  يمٚمٛمتلم ـُمِ  ٥ميم  رَ اعمُ  يٕمٜمل: «:ى٣َّ رَ اُْ »َو٢َْو٤ُُه: 

٤م  د  سمُ  اَل وم سمٙمالٍم، ًمٞمس ومٝمق ،إض٤مومٞم٤ًّم ريمٞمًب٤مشمَ  ٥ميم  رَ اعمُ  سمخالف ،اًمٗم٤مئدةُ  سمف حتّمُؾ  إؾمٜم٤مديًّ

٤م. شمريمٞمًب٤م يٙمقنَ  أن  إؾمٜم٤مديًّ

كيُ  ومال ًب٤م،ريم  ُمُ  ًمٞمَس  ًمٙمٜمفُ  ،ًمٗمظٌ  ٝمذاوم شهْؾ » ىمٚم٧َم: وم٢مذا  قمٜمدَ  يمالًُم٤م سٛم 

بً  ًمٞمس ٕٟمف سمٙمالم؛ ًمٞمس أيًْم٤م وم٢مٟمف شرٛمَ قمُ » :ىمٚم٧َم  وًمق ،اًمٜم ْحِقيلم  أنْ  سُمد   َٓ  سمؾ ٤م،ُُمَريم 

                                                 

 رىمؿ اًمقصٞم٦م، يمت٤مب وُمسٚمؿ: (،2372) رىمؿ اًمقص٤مي٤م، سم٤مب اًمقص٤مي٤م، يمت٤مب اًمبخ٤مري: أظمرضمف (7)

(7423.) 
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 ىم٤ممَ » ىمٚم٧َم: إذا احل٘مٞم٘مل اًمؽميمٞم٥م ـومٛمِ  يًرا،دِ ٘مْ شمَ  أو حت٘مٞمً٘م٤م وم٠ميمثر لْمِ تَ ٛمَ ٚمِ يمَ  ـُمِ  ٥ميؽميم  

 ،شٌؾ ضُم رَ  ىم٤مم» ٚمف:ثْ وُمِ  فم٤مهًرا، أي: ،حت٘مٞمً٘م٤م شزيدٌ »و شىم٤ممَ » ـُمِ  ٥ٌم يم  رَ ُمُ  ٝمذاوم ،شزيدٌ 

 وًمٙمـ ،حت٘مٞمً٘م٤م يمٚمٛمتلم ـُمِ  ٥ْم يم  ؽَمَ يَ  مل ٝمذاوم ،شىُمؿْ » ىمٚم٧َم: إذا يت٘مديراًم اًمؽميمٞم٥م ـوُمِ 

 ومٝمل اعمقضمقِد، زِ ٤مرِ اًمبَ  ةِ ق  ىمُ  ذم ؽِمٌ تَ ْس ُمُ  ضٛمػمٌ  ومٞمٝم٤م شىُمؿْ » ٕن ؛فم٤مهرٍ  همػم أي: شم٘مديًرا

 ُمريم٥ٌم  يمالم ومٝمق شاًمبٕمػمَ  اًمبٕمػمَ » ىم٤مل: وًمق ،أٟم٧م ؿىمُ  أي: ،يمٚمٛمتلم ـُمِ  ٦مٌ بَ يم  رَ ُمُ 

 اًمبٕمػَم. رِ ذَ اطْم  سمٛمٕمٜمك: شم٘مديًرا،

 أن طُ ؽَم ِْم يُ  وٓ قمٚمٞمٝم٤م، اًمسٙمقُت  ـُ ُس حَيْ  دةً وم٤مئ اعمٗمٞمدُ  أي «:ُِْػقُد ا»َو٢َْو٤ُُه: 

 يمالًُم٤م. كسٛم  يُ  وَم٢مِٟم ف سم٠مَس، ومال ،ُمٕمٚمقُم٦مً  اًمٗم٤مئدةُ  ٧ِم يم٤مٟمَ  ًمق طمتك ضمديدًة، اًمٗم٤مئدةُ  شمٙمقن

قنَ  َؼ ٗمَ اشم   دُ ٞمْ اًم٘مَ  وهذا  ،وم٤مئدةً  اًمس٤مُمعَ  أوم٤مدَ  ُم٤م سمف واعمرادُ  اؿمؽماـمِف، قمغم اًمٜم ْحِقيُّ

٥م اًمٚمٗمظ هبذا كٜماعمٕم ذم َيٙمتِٗمل سمؾ ٤م،ههمػمِ  إمم ُمٕمٝم٤م ُف ق  َِم تَ يَ  ٓ سمحٞم٨ُم   وم٢مذا ،اعُمَريم 

 إذا ًمٙمـ ،هِ ػمِ همَ  إمم ُف تِمق  يَ  ٓ كٜمً ٕمْ ُمَ  اًمس٤مُمعَ  أوم٤مدَ  ومٝمذا ،شاًمٓم٤مًم٥ُم  ٟمجَح » ىمٚم٧َم:

 ،شٟمجَح » ،شإن» وهل يمٚمامٍت، صمالث ـُمِ  ٥ٌم يم  رَ ُمُ  هذا ،شاًمٓم٤مًم٥ُم  ٟمجَح  إنْ » ىمٚم٧َم:

 ُف يتِمق   ومٝمق ،شاًمٓم٤مًم٥ُم  ٟمجَح  إنْ » ًمف: ىمٚم٧َم  إذا ٤مًمس٤مُمعُ وم ُيِٗمْد؛ مل ًمٙمٜم فُ  ،شاًمٓم٤مًم٥ُم »

ل ٓ نْ ذَ إِ  ه٤م،سمٕمدَ  ؾمٞمٙمقنُ  ُم٤مذا  اًمس٤مُمعُ  ُف يتِمق   ٓ وم٤مئدةً  دْ ٗمِ يُ  مل ٕٟمفُ  ؛يمالًُم٤م هذا ُٟمسٛمد

 ه٤م.همػمِ  إمم ه٤مسمٕمدَ 

 ىم٤مم إن» :ىمٚم٧َم  ًمق ًمٙمـ ٞمًدا،ٗمِ ُمُ  يمالًُم٤م هذا يم٤من شُؾ ضُم اًمر   ىم٤ممَ » ىمٞمؾ: وإن

ُف َِم تَ يَ  اًمس٤مُمعُ  زال وٓ ُمٗمٞمٍد، همػمَ  ٤ميمالُمً  ص٤مرَ  شاًمرضمُؾ   .فِ سمِ  ٞمدُ يستٗمِ  هسمٕمدَ  ًمٙمالمٍ  ق 

 يمٚمامٌت  ومٝمذه شاًمٓم٤مهُر.. اًمٓمٞم٥ُم  اهلل قمبدِ  همالمِ  همالمُ  ٟمجَح  إنْ » ىمٚم٧َم: وًمق

 ًمسامعِ  فق  َِم تَ يَ  زال وٓ ،٤مؿمٞمئً  اًمس٤مُمعَ  ُيٗمدِ  مل فٕٟمّ  ؛يمالًُم٤م ٙمقنُ شم ٓ ًمٙمٜمٝم٤م ،يمثػمةٌ 

 إذا» :ىمٚم٧َم  ًمق ويمذًمؽ ،شفص٤مطمبِ  قمـ اًمِم٤مردَ  ؾٛمَ اجلَ  إن» :ىمٚم٧َم  ًمق ويمذًمؽ ،اًمٗم٤مئدة



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ٞمًدا،ٗمِ ُمُ  اًمٙمالمُ  ص٤مرَ  شفتُ ُمْ رَ يمْ أَ » :ىمٚم٧َم  وم٢مذا ٞمًدا،ٗمِ ُمُ  يمالًُم٤م يٙمـ مل ،شُػ ٞمْ اًمْم   ضم٤مء

 ضم٤مءَ » ،شٌؾ ضُم رَ  ىم٤مم» ؾ:ٛمَ اجلُ  ومٝمذه ،َص ٘مَ ٟمَ  ِزيدَ  إنْ  اًمٙمالم سمٕمُض  ىمٞمؾ: وًمذًمؽ

 أداةُ  قمٚمٞمٝم٤م ٧ْم ٚمَ ظَم دَ  ًمق وًمٙمـ ،٤ملِ احل هذا قمغم ُمٗمٞمدةٌ  ،شاًمٖمالمُ  َح ٟمجَ » ،شاًمْمٞمُػ 

 شُمِٗمد. ومل ،٦مً َّم ٟم٤مىمِ  ص٤مرْت  ،ذطٍ 

  إمم ه٤مسمٕمدَ  عُ ٤مُمِ اًمس   ُف ق  َِم تَ يَ  ٓ وم٤مئدةٍ  ُمـ سُمد   َٓ  :نْ ذَ إِ 
ٍ
٥َم  وًمق ،رء  مُ اَل اًمٙمَ  شمريم 

 يمٚمٛم٦ٍم. ِػ ًمْ أَ  ـُمِ 

 شومقىَمٜم٤م اًمسامءُ » ىمٚم٧َم: ومٚمق ُمٕمٚمقُم٦ًم، أو ضمديدةً  اًمٗم٤مئدةُ  شمٙمقنَ  أن سملمَ  َق رْ ومَ  وٓ

اًمِم٤مقمر ىم٤مل ،ٞمدٗمِ ُمُ  يمالمٌ  هق شَتٜم٤محَتْ  إرُض »و ُمٕمٚمقٌم، أٟمف ُمع يمالًُم٤م يم٤من
(1)

: 

ـَوووو ْو٤ِـَوووو ِمووونْ  واْووووءُ  ٣َلكَّ َِ 
 

ُؾوووٌس  ٢َووْومٌ   ْو٤َوو ُُ  َموووءُ  ُفمْ وَِ
 

 ؿْ تُ وم٠مٟمْ  طَمْقًَمٙمؿ اعم٤مءُ  يم٤منَ  إذا» ،طم٤مصؾٍ  ٞمُؾ ِّم حَتْ  فُ أٟم   ُمعَ  ٞمٌد،ٗمِ ُمُ  يمالمٌ  ومٝمذا

 ش.اعم٤مء طمقَل  ضمٚمقٌس 

 أُمراِن: سم٤مًمقضعِ  ُمراُدهُ  :«ٌِو٤َْوْضعِ »ُه: ٢َْو٤ُ 

 رانِ ٙمْ اًمس   يمالمُ  سمذًمؽ ومخرَج  َٕمُف،ْض وَ  ىم٤مصًدا ًمف اًمقاضعُ  يٙمقنَ  أنْ  :إوُل 

كَس يُ  ٓ وم٢مٟمف ؛ي٤مذِ واهلَ  واًمٜم٤مئؿِ  واعمجٜمقنِ   ًمف. ىم٤مصدٍ  همػمُ  واضَٕمفُ  ٕن يمالًُم٤م؛ ٛم 

 أومّمِح  ـوُمِ  ُي٘م٤مل، ىمد المٍ يم سم٠مصدِق  ؿشمٙمٚم   ٤مقٟمً ٜمُ جَمْ  أن ٤مٜمَ ْض ؽَمَ اومْ  ومٚمق هذا وقمغم

 ٘مّمدونيَ  ممـ ًمٞمس ٕٟمف ؛اًمٜم ْحِقيلم اصٓمالح ذم يمالًُم٤م دُّ ُيٕمَ  ٓ ي٘مقًمف ُم٤م وم٢من   ؛اًمٙمالم

 ؿ.أىمقاهلَ  وٓ ،ؿأومٕم٤مهلَ 

، اًمٙمالمُ  دِ ٞمْ اًم٘مَ  سمذًمؽ ُج ومٞمخرُ  ؛اًمٕمريبد  سم٤مًمقضعِ  يٙمقن أن :ا٤يوين  ومٚمق إقمجٛملُّ

                                                 

 (.7/247) اهلٛمذاين ًمٚمٕم٤مُمكم اًمٙمِمٙمقل اٟمٔمر (7)



 

 

 
 الــكالو ّأقضـــامُ

  إمم ه٤مسمٕمدَ  ًمس٤مُمعُ ا ُف ق  َِم تَ يَ  ٓ وم٤مئدةً  ٗمٞمدُ يُ  يمالمٌ  ضم٤مءٟم٤م
ٍ
ـ   رء  ؛فُ ٛمُ يٗمٝمَ  ٓ اًمٕمريِب   ًمٙم

كيُ  ٓ وم٢مٟمف  ُمٓم٤مسمً٘م٤م يٙمقنَ  أن سمٛمٕمٜمك: ،اًمٕمريبد  سم٤مًمقضع يٙمقنَ  أنْ  سُمد   َٓ  إذ يمالًُم٤م، سٛم 

ـْ  مل وإٓ اًمٕمرسمٞم٦ِم، ٦مِ ٖمَ ٚمُّ ًمِ   .اًمٜم ْحِقيلم قمٜمدَ  يمالًُم٤م يٙم

 ٓ هذه ٓمبتفظُم  وم٢من -اًل ثَ ُمَ - ٦مِ اإلٟمجٚمٞمزي   سم٤مًمٚمٖم٦مِ  ٦مً ٚمَ يم٤مُمِ  ٓمب٦مً ظُم  إٟمس٤منٌ  ظَمَٓم٥م ومٚمق

ك  .اًمٜم ْحِقيلم قمٜمد ٤ميمالُمً  شُمسٛم 

٤مسمٙمالمٍ  ًمٞمس٧م أن ٥ُم شُمٙمتَ  اًمتل ػحُ اًمّمُّ  ويمذًمؽ  .ظٍ ٗمْ ًمَ  ونِ دُ سمِ  يمت٤مسم٦مٌ  ؛ ٕهن 

 اًمٙمالمُ  يٙمقنُ  الوم ،(سم٤مًمقضعِ  ٞمُد،ٗمِ اعمُ  ٥ُم،يم  رَ اعمُ  اًمٚمٗمُظ،) :أرسمٕم٦مٌ  اًم٘مٞمقدُ  نْ ذَ إِ 

 ادُ اعمرَ  مُ اَل ٙمَ اًم قَ ومٝمُ  ،مِ اَل ٙمَ اًم ذِم  اًمنموطُ  هِ هذِ  ٧ْم مت   ذاوم٢م ،إرسمٕم٦مِ  اًم٘مٞمقد هبذه إٓ يمالًُم٤م

 .يد قِ حْ اًمٜم   ِح اَل آصٓمِ  ذِم 

ـِ  ِاهلل سمسؿِ » ىم٤مئٌؾ: ىم٤مَل  إذا  وم٠ميمثرَ  يمٚمٛمتلم ُِمـ ٥ٌم يم  رَ ُمُ  يمالمٌ  وم٢مٟمف ،شاًمرطمٞمؿِ  اًمرِح

ـْ  مل شأُ رَ ىمْ أَ » رْ دد ٘مَ ٟمُ  ملْ  ًمقْ  ٤مُم  أَ  ،شأُ رَ ىمْ أَ  ِاهلل سمسؿِ » اًمت٘مديَر: ٕن   ؛شم٘مديًرا  يمالًُم٤م. يُٙم

 ؛قمديدةٍ  سم٠موص٤مٍف  وأشمٞم٧َم  ،ش...اًمٗم٤مهؿُ  اًمب٤مرعُ  اًم٘مديرُ  اًمرضمُؾ » :ٚم٧َم ىمُ  ومٚمق وهلذا

كَس يُ  ٓ ومٝمذا   شم٠ميت طمتك يمالًُم٤م ٛم 
ِ
 أو ،يتٓمٚمعُ  يزاُل  ٓ اًمس٤مُمعَ  ٕن   اعمٗمٞمِد؛ سم٤مًمٌمء

  إمم ُف ق  َِم تَ يَ 
ٍ
 .رء

 :الكالِو أقضاُو

ٌم، :ََّلَيٌ  وأ٢سوُمهُ »٢و٤ه:  ْٗ ْرٌف  ١ِْعٌل،وَ  ا َِ وءَ  َو  .«َِْْعـى َُ

 اًمدًمٞمُؾ  ُم٤م ىم٤مئٌؾ: ىم٤مَل  وم٢مذا ،شمقىمٞمٍػ  إمم حيت٤مُج  واحلٍُم  صمالصم٦ٌم، اًمٙمالمِ  أىمس٤ممُ 

 أو صمالصم٦ٌم؟ اًمٙمالم أىمس٤ممَ  أن   قمغم يدلُّ  ُم٤م اًم٘مرآن ذم هؾ صمالصم٦ٌم؟ اًمٙمالمِ  أىمس٤ممَ  أن   قمغم

ٜم ٦مِ  ذم  أىمس٤ممَ  أن   قمغم يدلُّ  ُم٤م اإلمج٤معِ  ذم أو صمالصم٦ٌم؟ اًمٙمالمِ  أىمس٤ممَ  أن   قمغم يدلُّ  ُم٤م اًمسُّ



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 صمالصم٦ٌم؟ اًمٙمالمِ  أىمس٤ممَ  أن   قمغم يدلُّ  ُم٤م اًم٘مٞم٤مسِ  ذم أو صمالصم٦ٌم؟ اًمٙمالمِ 

 إدًم٦مَ  هذه ٕن   ،اًم٘مٞم٤مسِ  وٓ ،اإلمج٤مع وٓ ٦ِم،ٜم  اًمسُّ  وٓ اًمٙمت٤مِب، ذم ًمٞمَس  :٤مىُمْٚمٜمَ 

ـْ  ا،هذَ  مَم إِ  حيت٤مُج  الوم اًمٜمحقُ  أُم٤م اًمنمقمٞم٦ِم، إطمٙم٤ممِ  إصمب٤مِت  ذم إًمٞمٝم٤م ٟمحت٤مُج  إٟمام  ًمٙم

 
ِ
 أن يٕمٜمل: اُء،رَ وآؾمت٘مْ  عُ اًمتتبُّ  وهق ،صمالصم٦مٍ  ذم ٤مُِمفِ أىمَس  اٟمحّم٤مرِ  قمغم دًمٞمٌؾ  ًمٚمٕمٚمامء

 إىمس٤ممِ  هذه قمـ ُيرُج  ٓ أٟمف ومقضمدوا اًمٕمرِب  يمالمَ  قإمُ شمتب   -اهللُ  رِحٝمؿُ - اًمٕمٚمامءَ 

 وطمرٌف. وومٕمٌؾ، اؾمٌؿ، :اًمثالصم٦مِ 

 وم٤مٓؾمؿُ  اؾماًم، يمقٟمِفِ  قمـ ُيرُج  ٓ ٟم فإ أي ،ٕمؾومِ  اؾمؿُ  هق شَصفْ » ىمٚم٧ُم: ٢مذاوم

 اًمٗمٕمؾ. واؾمؿَ  اخل٤مًمَص، آؾمؿَ  يِمٛمُؾ 

 آؾمؿَ  حَيُد   مل ٚمٛمبتدئلموًم خمتًٍما يمت٤مسمفِ  ًمٙمقنِ  ٟمٔمًرا -اهلل رِحف- واعم١مًمُػ 

هُ حَيُ  مل يٕمٜمل: اخل٤مصد  سم٤مؾمِٛمف ـْ  ،سم٤مًمرؾمؿِ  د  هُ طَم  ًمٙم   وم٤مٓؾمؿُ  ،واًمٕمالُم٦مِ  ٙمؿِ سم٤محلُ  د 

 سم٠ِمطمد ُم٘مؽمنٍ  همػمِ  َٟمٗمسف ذِم  كٜمً ٕمْ ُمَ  قمغم دّل  َُم٤م هق» :ي٘مقُل  اًمٜم ْحِقيلم سمٕمُض  -َُمَثاًل -

شاًمث اَلصَم٦م ْزُِمٜم٦َمإَ 
(1)

 ْزُِمٜم٦َمإَ  سم٠ِمطمد ُم٘مؽمنٍ  َٟمٗمسف ذِم  كُمٕمٜمً  قمغم دّل  َُم٤م» واًمٗمٕمُؾ: .

 ًمٙمـ .شهمػمهِ  ذم ُمٕمٜم٤مه ئمٝمرُ  وإٟمام ،ٟمٗمسف ذم ُمٕمٜمًك ًمف ًمٞمس ُم٤م» :واحلرف ،شاًمث اَلصَم٦م

 ومٝمق سم٤مًمٕمالُم٦م شمٕمريُٗمف أُم٤م ىمٚمٞمٚم٦ٌم؛ فُ وم٤مئدشمُ  اعمبتدئ قمغم صٕمقسمتِفِ  ُمع ٘مٞم٘م٦مِ احل ذم هذا

 .ًمٚمٛمبتدئ أؾمٝمؾ

 ذم )ال( ومٛمثال ك،ٜمً ٕمْ ُمَ  ًمف رءٌ  وُمٜمٝم٤م ًمف، ٕمٜمكُمَ  ٓ رءٌ  ُمٜمٝم٤م احلروف ٕن

 ڳ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل وم٘مط، ر(ٛمَ )ىمَ  يمٚمٛم٦م هق آؾمؿ ٕن ،طمرٌف  شرٛمَ اًم٘مَ » :ىمقًمؽ

 هق ر(ٛمَ )ىمَ ومـ ،[٤47من:]اًمٗمرىم ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

                                                 

 (،72:)ص اًمذه٥م ؿمذور ذح واٟمٔمر (،7/27) اإلقمراب صٜمٕم٦م ذم اعمٗمّمؾ ذم اًمزخمنمي ُمٜمٝمؿ (7)

 (.7/22) اهلقاُمع ومهع (،7/23) اعمس٤مًمؽ وأوضح



 

 

 
 الــكالو ّأقضـــامُ

 وٓ ٝم٤مًُم٤م،ٗمْ تِ اؾْم  ِت أوم٤مدَ  ومال ٤م،ذاهِت  ذم هل٤م ُمٕمٜمك ٓ ومـ)ال( شرٛمَ اًم٘مَ » ىمٚم٧م: إذا آؾمؿ،

 هل سمؾ :ٟم٘مقُل  وىمد ،عمَِْٕمٜمًك ِت ٠مْ يَ  مل طمرٌف  نْ ذَ إِ  ومٝمل ؿمٞمًئ٤م، أوم٤مدْت  وٓ حت٘مٞمً٘م٤م، أوم٤مدْت 

 ي.رِ يمْ اًمذد  اًمٕمٝمدِ  أو ،ٜملد هْ اًمذد  دِ ٝمْ ًمٚمٕمَ  ْت ضم٤مءَ  إذا ،عمَِْٕمٜمًك ضم٤مء طمرٌف 

 طمروًم٤م، ًمٞمس٧م ه٤موطمدَ  اًم٘م٤مُف و ،الِ واًمد   ٤مِف ٘مَ اًم ـُمِ  ٟم٦مٌ ق  ٙمَ ُمُ  (دْ )ىمَ  ويمٚمٛم٦م

٤مطمروًم٤م ٧مًمٞمس ه٤موطمدَ  واًمداُل  ٤مطمرٌف  مجٞمًٕم٤م )ىمد( ًمٙمـ ،عمَِْٕمٜمًك ِت ٠مْ شمَ  مل ؛ ٕهن   ؛ ٕهن 

٤مطمروًم٤م سمذًمؽ ومّم٤مرت حت٘مٞمؼ، طمرُف  وهل ،عمَِْٕمٜمًك ضم٤مءت  .عمَِْٕمٜمًك ضم٤مءت ؛ ٕهن 

 َي٠ْمِت  مل احلرف ٕن اًمٙمالم، ـَ ُمِ  ًمٞمس٧م اًمَٙمٚمِٛم٦م ُمٜمٝم٤م شمتٙمقن اًمتل روُف احل نذَ إِ 

 .عمٕمٜمك

  زاٍي  ـُمِ  نشمتٙمق   د(يْ )زَ  ويمٚمٛم٦م
ٍ
 ذم ٤مطمرومً  ًمٞمس٧م ٤مًمزاُي وم ،ودالٍ  وي٤مء

٤مآصٓمالِح   ٕهن٤م ؛آصٓمالح ذم طمروًم٤م ًمٞمس٧م د(يْ )زَ  ذم واًمٞم٤مء ،عمَِْٕمٜمًك مل شم٠مِت  ؛ ٕهن 

 .عمَِْٕمٜمًك شم٠مِت  مل ٕهن٤م ؛آصٓمالح ذم طمروًم٤م ًمٞمس٧م د(يْ )زَ  ذم واًمدال ،عمَِْٕمٜمًك شم٠مِت  مل

٤مطمرف إهن٤م ٟم٘مقل: )ال( نذَ إِ   .عمَِْٕمٜمًك ضم٤مءت ؛ ٕهن 

 ،(ٞمؿٌ ُمِ  ،مٌ َٓ  ،ٌػ ًمِ أَ  ،لمٌ ؾِم ) :روٍف طُم  أرسمٕم٦مُ  ومٞمف اؾمؿٌ  ومٝمذا ،شؾم٤ممل» وشم٘مقل:

٤مطمروًم٤م ًمٞمس٧م لموم٤مًمسد   ،عمَِْٕمٜمًك شَم٠ْمِت  مل ٤م؛ ٕهن  ٤مطمرومً  ًمٞمس٧م وإًمػ ،عمَِْٕمٜمًك ِت ٠مْ شمَ  مل ؛ ٕهن 

٤م٤مطمرومً  ًمٞمس٧م واًمالمُ  ٤م٤مطمرومً  ًمٞمس٧م واعمٞمؿ ،عمَِْٕمٜمًك شَم٠ْمِت  مل ؛ ٕهن   عمٕمٜمك. شَم٠ْمِت  مل ؛ ٕهن 

ـ    لمُ ٤مًمسد وم شزيدٌ  ٞم٘مقمؾَم » ُمثؾ اًمؽميمٞم٥م، هذا همػمِ  ذمىمد شمٙمقُن طمروًم٤م  لمَ اًمسد  ًمٙم

٤مطمرٌف  هٜم٤م  ٞمس.ٗمِ ٜمْ اًمت   وهق ،عمَِْٕمٜمًك ضم٤مءْت  ؛ ٕهن 

 شمٙمقن وهبذا ،اؾمتٗمٝم٤ممٍ  ةَ زَ مَهْ  إطمٞم٤من سمٕمضِ  ذم شمٙمقن ىمد ُػ ًمِ إَ  ويمذًمؽ

٤موًم٤مرْ طَم   .عمَِْٕمٜمًك ضم٤مءت ؛ ٕهن 
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 ذم يمام ،اًل ثَ ُمَ  ر  ضَم  طمرَف  ْت ضم٤مءَ  إذا آصٓمالح ذم ٤مومً رْ طَم  شمٙمقنُ  ىمد مُ واًمال  

 .شدٍ يْ زَ ًمِ  اعم٤مُل » ؽ:ىمقًمِ 

 .عِ ٛمْ اجلَ  غمقمَ  ٧ْم دًم   إذا آصٓمالِح  ذم ٤مطمرومً  شمٙمقن واعمٞمؿُ 

َْعـًى» ف:ىمقًمَ  أن َف ٟمٕمرِ  أن جي٥م ،طم٤ملٍ  يمؾ وقمغم
وَء ِْ َُ ْرٌف   فِ سمِ  دِّم ٘مْ يَ  «َِ

 مِ واًمال   (،ملِ ٤م)ؾم ذم لماًمسد  ثؾُمِ  ،اًمَٙمٚمِٛم٦مِ  ٦مٞمَ ٜمْ سمِ  ـُمِ  هق سمؾ ك،ٜمً ٕمْ عمَ  َي٠ْمِت  مل اًمذي احلرف

  د(،يْ )زَ  ذم الِ واًمد   أيًْم٤م، ومٞمف
ِ
 (.دٍ )حمٛم   ذم واحل٤مء

 هذهِ  ٟم٤مدَ ضْم وَ  إذا كطمت   ؛آؾمؿ قمالُم٦مَ  يكم ومٞمام -٤مممرِحف اهلل شمٕم-اعم١مًمػ  ريمَ ذَ  صمؿ

 :٤مَل وم٘مَ  ،ؿٌ اؾْم  فأٟم   ٤مٜمَ ومْ قمرَ  اًمٕمالُم٦مَ 

 :األمساِء عالماُت

ولِ »٢َْو٤ُُه:  ُّ ُم ُيْعَرُف ٌوَػض َوا٤تَّـِْويِن، َوُد ْٗ
ِٓ ُروِف إَ  ١َو ُِ ِم، َو ٤ِِف َوا٤َّلَّ

ْػضِ ا  .ًمالؾمؿ قمالُم٤مٍت  أرسمعُ  هذه :«ََ

ـ   ،رُّ اجلَ  هق ُض واخلٗمْ  ِض،ٌوَػ عرُف يُ  ١فو ُ ُيٕمَ  اًمٙمقومٞملم ًمٙم  رد اجلَ  قمـ ونؼمد

َأًْمِٗمٞم تِف ذم ُم٤مًمٍؽ  ـُ اسمْ  ي٘مقل ض،ٗمْ سم٤مخلَ 
(1)

: 

 ٌِو٤ْوَجر  َوا٤تَّـِْويِن َوا٤ـ وَدا َوَأْل 
 

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

، اخلٗمضِ  قمـ ونؼمد ٕمَ يُ  واًمَبٍميقن  اهذ ًمٙمـ ،واطمدٌ  كٜمَ وم٤معمٕمْ  وإٓ سم٤مجلرد

،ضَم  ي٘مقُل: واًمبٍميُّ  ٌض،ٗمْ ظَم  ُل:ي٘مق اًمٙمقذمُّ  هلؿ، اصٓمالٌح   يمٚمٛم٦مً  وضمدٟم٤م وم٢مذا ر 

 ،سم٤مإلض٤موم٦م خمٗمقٌض  ٕٟمف ؛اؾمؿٌ  (كِم  ومـ)قمَ  شكِم  قمَ  يمت٤مُب » ثؾ:ُمِ  اؾمٌؿ، أهن٤م ٤مٜمَ ومْ رَ قمَ  ٗمقض٦مً خَم 

                                                 

 (.74أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ، سم٤مب اًمٙمالم وُم٤م يت٠مًمػ ُمٜمف، اًمبٞم٧م رىمؿ ) (7)



 

 

 
 الــكالو ّأقضـــامُ

ْت، يٕمٜمل: اخلٗمُض، ٝم٤مقمالُمتُ  شيمريؿٍ »ومـ ،شيؿٍ رِ يمَ  ؾٍ ضُم رَ سمِ  ُمررُت » ويمذًمؽ:  وم٢مذا ضُمر 

 .ؿٌ اؾْم  ومٝمل اعم١مًمِػ، شمٕمبػمِ  قمغم ٦مً قَض ٗمُ خَمْ  أو ،جمرورةً  يمٚمٛم٦مً  ٤مرأيٜم

ـُ  ٌو٤تـوين، ُف رَ عْ يُ  ٣ذ٤ك ، قمغم إٓ ُؾ ظُم يدْ  ٓ وم٤مًمتٜمقي
ِ
 وضمدَت  وم٢مذا إؾمامء

ـُ  يم٤من إن ذًمؽ ذم ؾمقاءٌ  ،اؾمؿٌ  أهن٤م وم٤مقمٚمؿْ  ٟم٦مً ق  ٜمَ ُمُ  يمٚمٛم٦مً   أو ،شزيًدا» ثؾ:ُمِ  حتْ سم٤مًمٗمَ  اًمتٜمقي

 ه٤مشملم ـُمِ  ؾ  ومٙمُ  شىم٤مئؿٌ  زيدٌ » :ٚم٧َم ىمُ  ومٚمق ،شزيدٍ » :ثؾُمِ  ٗمضِ اخل أو ،شزيدٌ » :ثؾُمِ  ؿد اًمْم  

 ٞم  ٛمِ اؾْم  وقمالُم٦مُ  ،اؾمؿٌ  اًمٙمٚمٛمتلم
ـُ  امٝمتِ  .اًمتٜمقي

 ُت رْ رَ ُمَ »و اًمتٜمقيـ، ـُمِ  هذا قَمٚمِٛمٜم٤َم ،اؾمؿٌ  (ٌؾ ضُم رَ ـ)ومَ  ،شٌؾ ضُم رَ  هذا» ىمٞمَؾ: وم٢مذا

ـُ و اخلٗمُض  قمالُمت٤من: ومٞمفو ،اؾمؿٌ  )رضمٍؾ( شؾٍ ضُم رَ سمِ   هذه» ٚمٜم٤م:ىمُ  ًمق هذا ثؾوُمِ  ،اًمتٜمقي

 اؾمؿ، ٍر(حْ ومـ)ؾِم  ،[774]إقمراف: ﴾ى ې ې﴿ شمٕم٤ممم: وىمقًمف ،شواؾمٕم٦مٌ  دارٌ 

ـُ  فوقمالُمتُ   فوقمالُمتُ  ،اؾمؿٌ  (و)قمٔمٞمؿٍ  ٗمض،اخلَ  طمرِف  ظمقُل ودُ  ،واخلٗمُض  اًمتٜمقي

ـُ   .واخلٗمُض  اًمتٜمقي

: ٌُ  واخلالف ،شأل» ظمقُل دُ  ي٘مقًمقن: اًمبٍميقنو ،«وا٤َّلمِ  ا٤ِٕف  ّولدُ » ا٤يو٤

ـْ  ٟم٦مٌ ق  ٙمَ ُمُ  يمٚمٛم٦مٌ  هذه إن ي٘مقًمقن: قنيُّ ٍْمِ بَ ٤مًموم ،يسػمٌ  هذا ذم  ـُمِ  اًمَٙمٚمِٛم٦مُ و طمروملم، ُِم

 ًمٙمٜمٝمام ،لْم ومَ رْ طَم  ـُمِ  ٟم٦مٌ ق  ٙمَ ُمُ  يمٚمٛم٦مٌ  إهن٤م ي٘مقًمقن: واًمٙمقومٞمقن سمٚمٗمٔمٝم٤م، ُؼ ُيٜمْٓمَ  طمروملمِ 

 ،ؾٍ ْص وَ  زةُ مَهْ  شأل» ذم زةٛمْ وم٤مهلَ  زُة،ٛمْ اهلَ  وهق ،٤مٞمًّ ٚمِ ْص أَ  ًمٞمس مه٤مأطمدُ  ،ج٤مئٞم٤منِ هِ  روم٤منِ طَم 

رْ  ٜمدقم شمس٘مطُ   نْ ذَ إِ  سمٚمٗمِٔمَٝم٤م، َٟمٜمٓمُؼ  ٤مٜمإٟم   ٟم٘مقَل: طمتك أصٚمٞم٦مً  ًمٞمس٧م ٝملوم ،واًمقصؾِ  ِج اًمد 

 .(واًمالمُ  إًمُػ ) ٜم٘مقُل:وم ،سم٤مؾمِٛمَٝم٤م ٟمٜمٓمُِؼ 

 فىمقًم ُمثؾ ذم ،شأل» ذم -٤مأيًْم - ُيتٚمٗمقن قنيُّ ٍْم واًمبَ  قنٞمُّ قومِ اًمٙمُ  ص٤مرَ  ٍـبقه:

 )اًمٙمت٤مب( ٦مٞم  ٛمِ اؾْم  قمالُم٦م :ي٘مقًمقن وم٤مًمبٍميقن ،[2]اًمب٘مرة: ﴾ٻ ٻ﴿ :شمٕم٤ممم

 .(واًمالمُ  إًمُػ ) اؾمٛمٞمتٝم٤م قمالُم٦م إن ومٞم٘مقًمقن: اًمٙمقومٞمقن أُم٤م ،شأل»
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 سمٚمٗمٔمٝم٤م؛ ُيٜمَْٓمُؼ  طمروملم يم٤مٟم٧ْم  إذا اًمَٙمٚمِٛم٦مو وم٤مِن،رْ طَم  شأْل » أن اًمبٍميلم ٦مُ ج  وطُم 

ـْ » شم٘مقل: وهلذا ،ضَم  ُف رْ طَم  شواًمٜمقنُ  اعمٞمؿُ » شم٘مقل: وٓ ،ضمر   ُف رْ طَم  شُِم  وشم٘مقُل: ر 

،ضَم  طمرُف  شاًمالمُ » .ضَم  طمرُف  شلِ » شم٘مقُل  وٓ ر   ر 

ـ    ك١مشمَ يُ  ٛمزةَ اهلَ  ٕن   ؛اًمَٙمٚمِٛم٦م ذم أصٞمٚم٦مً  ًمٞمس٧ْم  ٛمزةَ اهلَ  إن   ي٘مقًمقن: لمد اًمٙمقومٞم ًمٙم

 ،شَؾ ضُم اًمر   أيمرُم٧ُم » :اًل ثَ ُمَ  ومت٘مقُل  وآشمّم٤مِل، ِج رْ اًمد   قمٜمد شمس٘مطُ  وهلذا ًمٚمقصِؾ؛ هب٤م

 ٛمزةُ اهلَ  ؾم٘مٓم٧م ٝمٜم٤موم ،[2]اًمِمٛمس: ﴾پ ٻ ٻ﴿ :اًل ثَ ُمَ  وشم٘مقُل  ،زةُ ٛمْ اهلَ  ؾم٘مٓم٧م ومٝمٜم٤م

 .شواًمالمُ  إًمُػ » وٟم٘مقُل: ،سم٤مؾمِٛمٝم٤م ٟمٜمٓمُِؼ  نْ ذَ إِ ؛ شواًم٘مٛمر» ىمقًمف: ـُمِ 

 .ًمٗمٔمل   ظمالٌف  ٕٟمف ؛رءٌ  قمٚمٞمف يؽمشم٥ُم  ٓ اخلالَف  هذا ًمٙمـ

 ىمقًمف ذم يمام اؾمٌؿ، أهن٤م وم٤مقمٚمؿ واًمالُم؛ إًمُػ  ومٞمٝم٤م يمٚمٛم٦مً  وضمدَت  إذا :نْ ذَ إِ 

 إًمِػ  دظمقُل  فوقمالُمتُ  ؾمٌؿ،ا (اًمسامء)ومـ ،[7]اًمؼموج: ﴾ٻ ٻ ٱ﴿ :شمٕم٤ممم

 اؾمٌؿ، أيًْم٤م هٜم٤م ومـ)اًمسامء( ،[2]اعمٚمؽ: ﴾ژ ڈ ڈ﴿ وىمقًمف: ،واخلٗمُض  واًمالم،

 ـُمِ  ومٞمٝم٤م (اًمٚمٞمُؾ ـ)وم ،شىمّمػمٌ  إي٤ممِ  هذه ذم اًمٚمٞمُؾ » شم٘مقُل:و ،واًمالمُ  ُػ إًمِ  فوقمالُمتُ 

ـُ  ؾمؿِ آ قمالُم٤مِت  ـُمِ  ومٞمٝم٤م (ػمٌ ِّم ىمَ )و ،واًمالمُ  إًمُػ  آؾمؿِ  قمالُم٤مِت   .اًمتٜمقي

 فوقمالُمتُ  اؾمؿٌ  :٤مًمبٞم٧ُم وم ،[7]ىمريش: ﴾ڀ ڀ ڀ پ﴿ شمٕم٤ممم: وىم٤مل

 واًمالم. إًمػ ودظمقُل  ،اخلٗمُض 

 أهن٤م قمغم قمالُم٦مٌ  اًمَٙمٚمِٛم٦م قمغم رد اجلَ  طمرِف  ظمقُل ومدُ  ،«اَػض وِروِف » ا٤راٌع:

 اؾمؿ.

 فوقمالُمتُ  اؾمٌؿ، ُؾ بْ وم٘مَ  ،[0]اًمروم: ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ شمٕم٤ممم: ىم٤مل

 قمٚمٞمف. ـ()ُمِ  دظمقُل 
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«دُّ اَل  َك ـْ مِ  د  الَ  اذَ  عُ ػَ ـْ يَ  َٓ وَ » :ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل
(1)

 ِف رْ طَم  قلظُم دُ ًمِ  ،اؾمؿٌ  وم٤مًمٙم٤مف ،

 قمٚمٞمف. ـ()ُمِ  ضِ ٗمْ اخلَ 

 اؾمؿٌ  )اهلل( اجلالًم٦مِ  ومٚمٗمظُ  ،[7]اإلظمالص: ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ شمٕم٤ممم: وىم٤مل

 اًمتٜمقيـ. ؾِ ٕضْم  اؾمؿ طمٌد(و)أَ  قمٚمٞمف، واًمالمِ  ِػ إًمِ  قلِ ظُم دُ ًمِ 

 ،اؾمؿٌ  (٨ُم ٜمْ احلِ ومـ) ،[04اًمقاىمٕم٦م:] ﴾ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل

 ؾظَم دَ  ٕٟمف اؾمؿٌ  و)اًمٕمٔمٞمؿ( )قمغم(، ضٗمْ اخلَ  ُف رْ وطَم  واًمالم، ػًمِ إَ  قمٚمٞمف ؾظَم دَ  ٕٟمف

 .واخلٗمض واًمالم ػًمِ إَ  قمٚمٞمف

 اه٤مدَ طْم إِ  ُؾ بَ ٘مْ شمَ  أو ،اًمٕمالُم٤مت هذه إطمدى ومٞمٝم٤م يمٚمٛم٦م ي  أَ  ن  أَ  ذًمؽ ـُمِ  واعمرادُ 

 اؾمؿ. ومٝمل

 كَ رَ شمَ  ىمد ومٝمق وإٓ ذًمؽ، فٜمِ تْ ُمَ  ذم -رِحف اهلل شمٕم٤ممم- اعم١مًمُػ  ٍماظمتَ  ٍـبقه:

 اإلؾمٜم٤مد. وهل أٓ اًمٕمالُم٤مت، ؿد هَ أَ  ـُمِ  هل قمالُم٦مً 

 :اخلِفِض ُحُزُّف

، َوا٤بوُء، »٢َْو٤ُُه:  ، َوِى، َوُربَّ َٓ ْن، َوٛ َٛ ، َو َٞ ْػِض، َوِهَي: ِمْن، َوإِ ََ ُروِف ا ُِ َو

 .«وا٤َْؽوُف، وا٤َّلمُ 

ُروِف »٢َْو٤ُُه: و ُِ ْػضِ اَو  آؾمؿِ  قمغم دظمٚم٧ْم  إذا اًمتل حلروَف ا يٕمٜمل: :«ََ

شْمُف. يٕمٜمل: ظمٗمَْمْتُف، شْمفُ  آؾمؿِ  قمغم ٧ْم ٚمَ ظَم دَ  إذا احلروَف  هذه أن   قَمٚمِٛمٜم٤م وىَمدْ  ضمر   ضَمر 

ـَ   رَ ٘مْ تِ واؾْم  عِ بُّ تَ اًمت   ُِم
ِ
 هذا؛ قمغم شمدلُّ  ٦مٌ ٜم  ؾُم  وٓ ،ىمرآنٌ  هٜم٤مك َس ٞمْ ٚمَ ومَ  وإٓ ،ِب رَ اًمٕمَ  يمالمِ  اء

ـ    َْمَٝم٤م.ٗمَ ظَم  ٦مٍ ٛمَ ٚمِ يمَ  قمغم اخلٗمضِ  وِف رُ طُم  ـُمِ  ٌف رْ طَم  دظمَؾ  إذا اًمٕمريِب   ًمٙم

                                                 

 (.037) رىمؿ مت٤مم، ذم وختٗمٞمٗمٝم٤م اًمّمالة أريم٤من اقمتدال سم٤مب اًمّمالة، يمت٤مب ُمسٚمؿ: أظمرضمف (7)



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

، َوا٤َْبوُء، َوا٤َْؽوُف،  :َوِهيَ »٢َْو٤ُُه: و ، َوِى، َوُربَّ َٓ َٛ ْن، َو َٛ ، َو َٞ ِمْن، َوإِ

مُ   :«َوا٤َّلَّ

 .ٍف رُ طْم أَ  شمسٕم٦مَ  -رِحف اهلل- اعم١مًمُػ  د  قمَ 

ـَ  ٧ُم ضْم رَ ظَم » :َُمَثاًل  شم٘مقل «ِمنْ » إول:  اًمٕمرسمٞم٦مِ  ٦مٖمَ اًمٚمُّ  ذم جيقزُ  وٓ ،شةِ ٍْمَ اًمبَ  ُِم

ـَ  ٧ُم ضْم رَ ظَم » شم٘مقَل: أنْ  ـَ  ٧ُم ضْم رَ ظَم » شم٘مقَل: أن ٤مأيًْم  جيقزُ  وٓ ،شةَ ٍْمَ اًمبَ  ُِم  ،شةُ ٍْمَ اًمبَ  ُِم

ـْ » سمؾ ـَ » ت٘مقُل:وم ٍض،ٗمْ ظَم  ُف رْ طَم  شُِم  .سُمد   َٓ  و ،شةِ ٍْمَ اًمبَ  ُِم

ـْ  اًمٙمت٤مَب  هذا اؿمؽمي٧ُم » :وشم٘مقُل   َػ ًمِ إَ  سمفِ  ٕن   اؾمٌؿ، وم٤مًمٙمت٤مُب  ،شزيدٍ  ُِم

. اخلٗمُض  آؾمؿِ  قمالُم٤مِت  ـُمِ  وومٞمف اؾمٌؿ، شزيدٍ »و ،مَ اًمال  و ـُ  واًمتٜمقي

 چ﴿ شمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مل وختِٗمُْمُف، اؾمؿٌ  ومٝمل يمٚمٛم٦مٍ  قمغم دظمٚم٧ْم  إذا «إٞ» ا٤يوين:

 ومٞمف فأٟم اًمدًمٞمُؾ و اؾمٌؿ،ًمٗمُظ اجلالًم٦ِم  ش:ِاهلل» ،[42]إٟمٕم٤مم: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 إًمُػ  واًمث٤مًم٨ُم: ،شإمم» اخلٗمضِ  طمرِف  ودظمقُل  اخلٗمُض، آؾمؿ: قمالُم٤مِت  ـُمِ 

 .واًمالمُ 

 » ،[4]ق: ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 
ِ
٤ماؾمؿٌ  ش:اًمسامء  ؛ ٕهن 

 واخلٗمُض. واًمالُم، وإًمُػ  اخلٗمِض، طمرُف  قمٚمٞمٝم٤م دظمَؾ 

ـْ » اًمٕمٚمامُء: ي٘مقُل  ، شُِم
ِ
، شإمم»و ًمالسمتداء

ِ
ـْ  ظمرضم٧ُم » ىمٚم٧َم: وم٢مذا ًمالٟمتٝم٤مء  ٦مَ ٙم  ُمَ  ُِم

 اعمديٜم٦ِم. ذم هُ ٤مؤُ ٝمَ تِ واٟمْ  ،٦مَ ٙم  ُمَ  ذم ِركَ ٗمَ ؾَم  وم٤مسمتداءُ  شاعمديٜم٦مِ  إمم

نْ » :٤ٌا٤يو  وجي٥ُم  اؾمٌؿ، ومٝمل يمٚمٛم٦م قمغم ٧ْم ٚمَ ظَم دَ  إذا ،ضِ ٗمْ اخلَ  وِف رُ طُم  ـُمِ  «َٛ

ـْ  يمٚم ْٛمُتَؽ » شم٘مقُل: ،اًمَٙمٚمِٛم٦مَ  هذه َض ٗمِ خَتْ  أنْ   ـُمِ  ومٞمفو اؾمٌؿ، شد  ضمِ »ومـ ،شد  ضمِ  قَم

: قمالُم٤مِت 
ِ
، إؾمامء ـُ  .قمٚمٞمف ٗمضِ اخلَ  طمرِف  ظمقُل ودُ  ُض،ٗمْ واخلَ  اًمتٜمقي



 

 

 
 الــكالو ّأقضـــامُ

 ـُمِ  وومٞمف ،اؾمؿٌ  شاًمٞمٛملمِ » ،[73]ق: ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 اخلٗمِض. طمرِف  ظمقُل ودُ  واخلٗمُض، واًمالِم، إًمِػ  ظمقُل دُ  إؾمامء: قمالُم٤مِت 

. آؾمؿ قمالُم٤مِت  ـُمِ  وومٞمف اؾمٌؿ، شىمٕمٞمدٌ » ـُ  اًمتٜمقي

ـْ » ُمٕم٤مين ـوُمِ  ْٝمؿَ  ٧ُم ٞمْ ُمَ رَ » شم٘مقُل: ،ةزَ ٤موَ جَ اعمُ  شقَم ـِ  اًمس   أن يٕمٜمل: ،شسِ قْ اًم٘مَ  قم

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿ شمٕم٤ممم: وىم٤مل ،ُمٜمف َج رَ ظَم  يٕمٜمل: ،َس قْ اًم٘مَ  زَ ٤موَ ضَم  ؿَ ٝمْ اًمس  

ـُ  وىم٤مَل  ٌة،زَ ٤موَ جَ اعمُ  ُمٕمٜمك ومٞمٝم٤م هٜم٤م شـْ قمَ »ومـ ،[22 ]هقد: ﴾ۇئ وئ ٍؽ ٤مًمِ ُمَ  اسم
(1)

: 

نْ »وٌِ   ............................... وُوًزا «َٛ ـَى ََتَ  ١ََطنْ  ٢َْد  َمنْ  َٛ
 

 ي٦مزْ اجلِ  يٕمٜمل: ،[21]اًمتقسم٦م: ﴾ڳ ڳ گ گ گ﴿: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

ـْ  ِ٘مُؾ تَ ٜمْ شمَ  أي ،هَيُؿدِ يْ أَ  شمتج٤موزُ   اعمسٚمٛملم. يدِ يْ أَ  إمم ؿهيِ دِ يْ أَ  ُِم

 ژ ژ﴿ ،ُْمٝم٤مٗمْ ظَم  ٥ُم وجَيِ  اؾمٌؿ، ٤مًمَٙمٚمِٛم٦موم ٦مٍ ٛمَ ٚمِ يمَ  قمغم دظَمَٚم٧ْم  إذا «َٓ َٛ » ا٤راٌع:

 دظمٚم٧ْم  أٟمف ومٞمف ؾمؿِ آ قمالُم٦مُ  اؾمٌؿ،ًمٗمُظ اجلالًم٦ِم  شاهلل» ٟم٘مقُل: ،[21]إقمراف: ﴾ڑ

 ظُمِٗمَض. وأٟمف واًمالَم، َػ ًمِ إَ  ومٞمف وأن ،شقمغم» قمٚمٞمف

، ـُمِ  ٚمقُّ اًمٕمُ  ش:قمغم» وُمٕمٜمك
ِ
 اسمـ ىم٤مل ،شٓمِح اًمس   قمغم َرىِمٞم٧ُم » شم٘مقُل: آؾمتٕمالء

ُم٤مًمؽ
(2)

: 

 َٓ تِْعَّل َٛ ْٗ  ..............،٤َِّل
 

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

 قمالُم٤مِت  ُمـ ومٞمف ،ؾمؿٌ ا وم٤مًمٕمرُش  ،[20]إقمراف: ﴾گ ک ک ک﴿

 
ِ
 واخلٗمُض. واًمالُم، وإًمُػ  ِض،ٗمْ اخلَ  طمرِف  دظمقُل  إؾمامء

                                                 

 (.732) رىمؿ اًمبٞم٧م ،اجلر طمروف ُمٕم٤مين ذم ومّمؾ ،شإًمٗمٞم٦م» (7)

 اًمس٤مسمؼ. اعمقضع ،شإًمٗمٞم٦م» (2)



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 َف رْ طَم  ٕن ظمٓم٠ٌم، هذا ٤ؼؾـو: ،رشاًمٕمَ  عِ ومْ رَ سمِ  شرُش اًمٕمَ  غمقمَ » ٢وئٌل: ٢وَل  ؾو١

 ض.ٗمِ َُيْ  أن جي٥م ٗمضِ اخلَ 

 َف رْ طَم  ٕن   ،٤مأيًْم  ظمٓم٠مٌ  هذا ٤ؼؾـو: ،رشاًمٕمَ  ٥ِم ّْم ٜمَ سمِ  ،شَش رْ اًمٕمَ  قمغم» ٢وَل: ٤وو

 ش.رْ اًمٕمَ  رد جَ سمِ  ششِ رْ اًمٕمَ  قمغم» :ٟم٘مقَل  أن قمٚمٞمٜم٤م نْ ذَ إِ  ُيِٗمَض، أن سُمد   َٓ  ضِ ٗمْ خلَ ا

 وم٢مذا ،[723]اًمب٘مرة: ﴾ژ ژ ڈ ڈ﴿ شمٕم٤ممم: ىم٤مل ،«ى» اَومس:

 قمالُم٤مِت  ُِمـ ومٞمٝم٤م اؾمٌؿ، ش:اعمس٤مضمد»ومـ اؾمٌؿ، ومٝمل شذم» قمٚمٞمٝم٤م ٧ْم ٚمَ ظَم دَ  يمٚمٛم٦مً  وضمدَت 

 
ِ
 واخلٗمُض. واًمالُم، وإًمُػ  خلَْٗمِض،ا طَمْرِف  ُدظُمقُل  قمالُم٤مٍت: صمالُث  إؾمامء

ُْ  ومَ وَ » :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ثؾوُمِ  ُقوِت  نْ مِ  ًٍ قْ ٌَ  ِى  مٌ وْ ٢َ  عَ ؿَ تَ ا احلدي٨م «...ِاهلل ٌُ
(1)

 ،

، قمالُم٤مٍت: صمالُث  شسمٞم٧ٍم » ٘مقًمف:وم ـُ  وذم ،اخلٗمضِ  طمرِف  ودظمقُل  واخلٗمُض، اًمتٜمقي

 واخلٗمُض. ،اخلٗمضِ  طمرُف  :٤منقمالُمت شسمٞمقِت » ىمقًمف:

 ڈ﴿ شمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مل إيمثر، وهق ،اًمٔمرومٞم٦مُ  ُمٜمٝم٤م: ةٌ يمثػم ٤منٍ ٕمَ ُمَ  هل٤م شذم»و

 ذم ُؾ ضُم اًمر  » وشم٘مقُل  فمرٌف، ضمدُ ٤ماعمس نذَ إِ  ،[723]اًمب٘مرة: ﴾ژ ژ ڈ

 فمرٌف. ٤مًمٙم٠مُس وم شاًمٙم٠مسِ  ذم اعم٤مءُ » وشم٘مقُل: ،ًمفُ  فمرٌف  اعمجٚمُس  نذَ إِ  شسٚمِ جْ اعمَ 

 قمٚمٞمٝم٤م دظمَؾ  يمٚمٛم٦مً  وضمدَت  وم٢مذا ،شٞمُتفُ ٘مِ ًمَ  ؾٍ ضُم رَ  ُرب  » شم٘مقُل: ،«ُربَّ » ا٤سودس:

  قمالُم٤مِت  ـُمِ  ومٞمف اؾمٌؿ، شرضمؾٍ  ب  رُ » ىمقًمِؽ ذم شومرضمؾٍ » ،اؾمؿٌ  ومٝمل شُرب  »
ِ
 إؾمامء

ـُ  ض،ٗمْ اخلَ  رِف طَم  ظمقُل دُ  قمالُم٤مٍت: صمالُث   واخلٗمُض. ،واًمتٜمقي

ٞم٤مِق. طَمْس٥َم  ،واًمتٙمثػمِ  ًمٚمت٘مٚمٞمؾِ  شم٠ميت شُرب  »و  اًمسد

                                                 

 رىمؿ اًمذيمر، وقمغم اًم٘مرآن شمالوة قمغم آضمتامع ومْمؾ سم٤مب واًمدقم٤مء، اًمذيمر يمت٤مب ُمسٚمؿ: أظمرضمف (7)

(2411.) 



 

 

 
 الــكالو ّأقضـــامُ

 :-اهللُ  رِحفُ - ي٘مقُل  إولِ  ذم اًمتل اًمٙمٚمامُت  ،شواًمالمُ  واًمٙم٤مُف، واًمب٤مُء،» ىم٤مل:

،» وهل ـْ ، وإمم، ُِم ـْ ٧مُّ  شوُرب   وذم، وقَمغَم، وقَم  ىم٤مهل٤م واًمب٤مءُ » سمٚمٗمِٔمٝم٤م، ىم٤مهل٤م هذه اًمسد

 ،شلِ »و ْؾ:٘مُ يَ  ومل ،شاًمالمُ »و شكَ »و يُ٘مْؾ: ومل شاًمٙم٤مُف »و ،شِب »و يُ٘مْؾ: ومل سم٤مؾمٛمٝم٤م

 سم٤مؾمِٛمٝم٤م، ُيٜمَْٓمُؼ  واطمدٍ  طمرٍف  قمغم يم٤مٟم٧ْم  إذا اًمَٙمٚمِٛم٦مَ  أن اًمٜم ْحِقيلم قمٜمد اعمٕمروَف  ٕن  

ـْ » وم٘مْؾ: ،سمٚمٗمٔمٝم٤م ْت رَ يمِ ذُ  وم٠ميمثرَ  طمروملم قمغم يم٤مٟم٧ْم  وإذا  ؾ:٘مُ شمَ  وٓ ،ضمر   طمرُف  شُِم

. طمرُف  واًمٜمقنُ  اعمٞمؿ  ضمر 

، طمرُف  اًمالمُ  شم٘مقُل: شًمزيدٍ » ىمقًمؽ: وذم . طمرف شلِ » :شم٘مؾ وٓ ضمر   ضمر 

 اًمب٤مءُ  قمٚمٞمٝم٤م ٧ْم دظمٚمَ  يمٚمٛم٦مً  وضمدَت  وم٢مذا آؾمِؿ، قمالُم٤مت ُمـ ،«ا٤بوءُ »ا٤سوٌع: 

  قمالُم٤مِت  ـُمِ  وومٞمف ،اؾمؿٌ  شؿِ اؾْم »ـوم شِاهلل سمسؿِ » :ىمٚم٧َم  وم٢مذا ،اؾمؿٌ  ومٝمَل 
ِ
 ُدظمقُل  إؾمامء

 واخلٗمُض. اخلٗمِض، طمرِف 

 ٕٟمفُ  اؾمٌؿ؛ شقمزيزٍ » ،[73]اًمزُمر: ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

َن، وظُمِٗمَض  ،شاًمب٤مءُ »قوه ،اخلٗمضِ  طمرُف  قمٚمٞمف دظمَؾ   قمالُم٤مٍت. صمالُث  ومٝمذه وُٟمقد

 :ُمثؾ آؾمتٕم٤مٟم٦مُ  وُمٜمٝم٤م ،٦مٞم  بِ بَ اًمس   ُمٜمٝم٤م يمثػمٌة، ٕم٤منٍ ُمَ  وهل٤م ًمٚمسببٞم٦ِم، شم٠ميت :شاًمب٤مءُ »و

  ؾُّ ويمُ  ،شٚمؿِ سم٤مًم٘مَ  يمتب٧ُم »
ٍ
 :ثؾُمِ  ،٦مِ ٤مٟمَ ًمالؾمتٕمَ  ومٝمل ؾٛمَ اًمٕمَ  أدوات قمغم شمدظمؾ سم٤مء

 .ظمرىأُ  ٤منٍ ٕمَ عمَِ  أيًْم٤م وشم٠ميت ،شسم٤مًمٕمّم٤م ٧ُم سمْ رَضَ »

 يم٤مًمبحرِ  ومالنٌ » شم٘مقُل: ،ضِ اخلٗم طمروف ـُمِ  ٤مأيًْم  اًمٙم٤مُف  ،«وُف ا٤ؽَ »ا٤يومن: 

  قمالُم٤مِت  ـُمِ  ومٞمف ،اؾمؿٌ  شاًمبحرِ » ٟم٘مقُل: ،شًُم٤مرَ يمَ 
ِ
 اًمٙم٤مُف، قمالُم٤مٍت: صمالُث  إؾمامء

 واخلٗمُض. واًمالُم، وإًمُػ 

 طمرُف  اًمٙم٤مَف  ٕن   ،ظمٓم٠مٌ  هذا ًم٘مٚمٜم٤م: ،سم٤مًمرومع شيم٤مًمبحرُ  ومالنٌ » ىم٤مئٌؾ: ىم٤مَل  ًمق



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 هذا ًم٘مٚمٜم٤م: ،سم٤مًمٜمّم٥م شًمبحرَ يم٤م ومالنٌ » ىم٤مل: قوًم ،سمٕمَده ُم٤م ِٗمَض َُيْ  أن جي٥م ظمٗمٍض،

 اًمٕمالُم٤مِت  ـُمِ  وومٞمف ،اؾمؿٌ  شومالنٌ »ومـ ،سم٤مجلر شيم٤مًمبحرِ  ومالنٌ » ي٘مقل: أن قمٚمٞمف وًمٙمـ ،ظمٓم٠مٌ 

، ـُ ؛ اًمٕمالُم٤مِت  ـُمِ  ومٞمفو اؾمٌؿ، شيمرًُم٤م»و اًمتٜمقي ـُ  اًمتِمبٞمُف. شاًمٙم٤مف» وُمٕمٜمك اًمتٜمقي

 وٓ ،ظمٗمَْمْتفُ  اؾمؿٍ  قمغم دظمٚم٧ْم  إذا اخلٗمضِ  طمروِف  ـُمِ  ٤مأيًْم  «ا٤َّلمُ »ا٤توٗع: 

. قمغم إٓ شمدظمُؾ 
ِ
 إؾمامء

 وومٞمف ،اؾمؿٌ  شطم٥مد » ،[2]اًمٕم٤مدي٤مت: ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿ :شمٕم٤ممم اهللُ  ىم٤مَل 

 ـُمِ  وومٞمف ،اؾمؿٌ  شاخلػمِ »و ،اخلٗمضِ  طمرِف  ودظمقُل  اخلٗمُض، آؾمِؿ: قمالُم٤مِت  ـُمِ 

 وومٞمف ،اؾمؿٌ  شًمِمديدٌ »و واًمالِم، إًمِػ  ودظمقل اخلٗمُض، :قمالُمت٤من آؾمؿ قمالُم٤مت

،اًمت آؾمؿ: قمالُم٤مِت  ـُمِ  ـُ  .ر  ضَم  طمرَف  وًمٞمس٧م ،ًمٚمتقيمٞمد هٜم٤م واًمالمُ  ٜمقي

 ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل ،اًمتٛمٚمٞمؽ ُمٜمٝم٤م عمٕم٤منٍ  شم٠ميت واًمالم

 .ًمف ٌؽ ٚمْ ُمِ  :أي شدٍ يْ زَ ًمِ  اعم٤مُل » :وشم٘مقل ،ؿٙمُ ًمَ  ٌؽ ٚمْ ُمِ  :أي ،[72]اًمٜمس٤مء: ﴾پ

 حزّف الكضه:

ُروُف » ٢َْو٤ُُه: ُِ  .«واُو، وا٤َْبوُء، وا٤تَّوءُ ا٤ َؼَسِم َوِهَي:ا٤ و

ُروُف »ْو٤ُُه: ٢َ و ُِ  طمروِف  أطمدُ  قمٚمٞمٝم٤م دظَمَؾ  يمٚمٛم٦مً  َت دْ ضَم وَ  إذا :«َؼَسمِ ا٤ َو

 اًمقاُو،» وهل اخلٗمِض، طمروِف  ـُمِ  ومٝمل ،رُّ دَمُ  اًم٘مسؿِ  روفوطُم  ،اؾمؿٌ  ومٝمل ؿِ َس اًم٘مَ 

 ش.واًمت٤مءُ  واًمب٤مُء،

 شاًمٗمجر» ؛[2-7]اًمٗمجر: ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل ىم٤مل :«٤َْواوُ ا»٢َْو٤ُُه: 

 وومٞمٝم٤م واًمالم، إًمُػ  وهل ،صم٤مٟمٞم٦مٌ  قمالُم٦مٌ  وومٞمف ِؿ،َس اًم٘مَ  طمرُف  ٞمفقمٚم دظمَؾ  ٕٟمف اؾمٌؿ؛

 اخلٗمُض. وهل ،صم٤مًمث٦مٌ 
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 ک ک ڑ ڑ ژ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل :«َوا٤َْبوءُ »َو٢َْو٤ُُه: 

 ،ضٍ ظمٗمْ  طمرُف  قمٚمٞمفِ  دظمَؾ  ٕٟمف ،اؾمؿٌ ًمٗمظ اجلالًم٦م  شاهلل» ،[42]اًمتقسم٦م: ﴾ک

ًمٗمُظ  ش:اهلل»و ،ؿٍ َس ىمَ  طمرُف  هٜم٤م اًمب٤مءُ  ،[741ٟمٕم٤مم:]إ ﴾ائ ائ ى ى﴿

  قمالُم٤مِت  ـُمِ  ومٞمف اؾمٌؿ؛اجلالًم٦ِم 
ِ
 واخلٗمُض، قمٚمٞمف، ؿِ َس اًم٘مَ  طمرِف  دظمقُل  :إؾمامء

 واًمالُم. وإًمُػ 

ًمٗمُظ  شِاهلل» ،[23]إٟمبٞم٤مء: ﴾ىئ ىئ ىئ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل «وءُ ا٤تَّ »و

 وإًمَػ  قمٚمٞمف، ؿَس اًم٘مَ  ِف طمرْ  دظمقَل  :آؾمؿِ  قمالُم٤مِت  ُمـ ومٞمف ٕن اؾمٌؿ؛ اجلالًم٦مِ 

 .خلٗمَض وا واًمالَم،

 اجلٛمٞمعُ  ص٤مرَ  اًمتسٕم٦م، ضِ ٗمْ اخلَ  روِف طُم  إمم اًمثالصم٦مَ  ؿِ َس اًم٘مَ  روَف طُم  أضٗمٜم٤م إذاو

 ختِٗمُض. يمٚمُّٝم٤م ،٤مطمرومً  قمنَمَ  اصمٜمل

 طمروِف  وذم اخلٗمِض، طمروِف  ذم -اهللُ  رِحفُ - ُػ اعم١مًمد  ه٤مرَ يمَ ذَ  :«وءُ بَ ا٤ْ »٢َْو٤ُُه: 

 ِؿ.َس اًم٘مَ  وطمروِف  ،اخلٗمضِ  طمروِف  سملم ُمِمؽميم٦مً  شمٙمقنُ  نْ ذَ إِ  ومٝمل اًم٘مسِؿ،

 اخلٗمُض، قمالُم٤مٍت: سم٠مرسمعِ  ُف ٕمرَ يُ  آؾمؿُ  ومّم٤مرَ  آؾمِؿ، قمـ المُ ٙمَ اًم اٟمتٝمك

، ـُ  ومٞمٝم٤م دمدُ  يمٚمٛم٦مٍ  ؾ  يمُ  أن   يٕمٜمل: ،اخلٗمضِ  وطمروُف  واًمالِم، إًمِػ  ودظمقُل  واًمتٜمقي

 ومٞمٝم٤م جيتٛمعُ  ورسمام قمالُمت٤من، ومٞمٝم٤م جيتٛمعُ  ورسمام اؾمٌؿ، ومٝمل اًمٕمالُم٤مِت  هذه ـُمِ  واطمدةً 

ـَ  ٕن قمالُم٤مت؛ أرسمعُ  ومٞمٝم٤م جيتٛمع وٓ ،قمالُم٤مت صمالُث   واًمالمَ  وإًمَػ  اًمتٜمقي

 أقمٚمؿ. واهلل ،جيتٛمٕم٤من ٓ

 ومٝمل سمٕمده٤م سمام ُأْدهِمَٛم٧ْم  وم٢منْ  ٦ًم،ي  رِ ٛمَ وىمَ  ٦مً ؿمٛمسٞم   واًمالمُ  إًمُػ  شمٙمقنُ  ١وئدة:

ٛمُس،» :ٟم٘مقُل  يمام ،ىمٛمري٦مٌ  ومٝمل ُأفْمِٝمَرْت، وإن ؿمٛمسٞم٦ٌم،  شأل» أن   ومتجدُ  ،شَ٘مٛمرُ اًم اًمِم 
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 ذم اًمالمَ  ودمدُ  ،شاًْمَِمْٛمس» شم٘مقَل: أن يّمحُّ  ٓ اًمِملِم، ذم ُمدهمٛم٦مٌ  شٛمساًمِم  » ذم

َٛمرًما» شم٘مقَل: أن يّمحُّ  ٓ وهلذا شُمْدهَمْؿ، مل فم٤مهرةً  ٘مٛمرِ اًم  سمٕمده٤م ومٞمام دهِمٛم٧ْم أُ  وم٢منْ  ،ش٘م 

ٞم٧ْم  ىمٛمري٦ٌم، ومٝمل ُأفْمِٝمَرْت  وإن ؿمٛمسٞم٦ٌم، ومٝمل  اًمِمٛمسِ  ُمـ أصَٚمٝم٤م ٕن   ؿمٛمسٞم٦ًم، ؾُمٛمد

 اًمذي إصَؾ  ٕن وىمٛمري٦ًم، ٛمُس،اًمِم   هذا ذم أصاًل  قهضمٕمٚمُ  ذياًم   إصَؾ  يٕمٜمل:

 ٛمُر.٘مَ اًم هذا ذم ضمٕمٚمقه

 :األفعاِل عالماُت

، ٌَِؼْد، ُيْعَرُف  َوا٤ِْػْعُل »٢َْو٤ُُه:  ِٝ ْوَف، وا٤س  َٗ وءِ  َو ٍَ ٌِ  و و٣ِـَيِ  ا٤تَّْلكِق  .«ا٤سَّ

 ُمسبقىم٦مٍ  ٦مٍ يمٚمٛم يمؾُّ و ومِٕمٌؾ، ومٝمل شىمدْ »سمـ ُمسبقىم٦مٍ  يمٚمٛم٦مٍ  يمؾُّ  ،قمالُم٤مٍت  أرسمعُ 

 ومٕمٌؾ. ومٝمل اًمس٤ميمٜم٦مِ  اًمت٠مٟمٞم٨ِم  سمت٤مء خمتقُم٦مٍ  يمٚمٛم٦مٍ  يمؾُّ و ومٕمٌؾ، ومٝمل شوؾمقَف  سم٤مًمسلِم،»

 دظمقُل  واًمدًمٞمُؾ  ومٕمٌؾ؛ شأومٚمَح » ،[7]اعم١مُمٜمقن: ﴾ٻ ٻ ٱ﴿ إوِل: ُمث٤مُل 

 واًمالِم. إًمِػ  دظمقُل  واًمدًمٞمُؾ  اؾمٌؿ؛ شاعم١مُمٜمقن»، وشىمد»

 ًمٚمت٘مٚمٞمؾ. شم٠ميت وىمد ًمٚمتح٘مٞمؼ، شم٠ميت وىمد

 ًمٚمتح٘مٞمؼ. ومٝمل هٜم٤م ،[40]اًمٜمقر: ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿شمٕم٤ممم: ىم٤مل اهلل 

 ًمٚمت٘مٚمٞمؾ.هٜم٤م  ش:اًمبخٞمؾ جيقد ىمد»

 ًمٚمت٘مٚمٞمؾ. ش:اًمبٚمٞمد يٗمٝمؿ ىمد»

 ًمٚمت٘مٚمٞمؾ. ش:اًمٗم٘مػم يٜمٗمؼ ىمد»

لمِ »و  ًمدظمقلِ  ومٕمٌؾ؛ شيٕمٚمٛمقن» ،[0]اًمٜمب٠م: ﴾ٺ ڀ﴿ يمام ذم ىمقًمف: شاًمسد

 ٕمؾ؛ومِ  ششمٕمٚمٛمقن» ،[7]اًمتٙم٤مصمر: ﴾گ گ گ﴿ :شأهل٤ميمؿ» ؾمقرة ذم، واًمسلمِ 



 

 

 
 الــكالو ّأقضـــامُ

 دظمٚم٧م يمٚمٛم٦م ويمؾ ،ٕمؾومِ  ومٝمل اًمسلم قمٚمٞمٝم٤م دظمٚم٧م يمٚمٛم٦م ومٙمؾُّ  ؾمقف، ًمدظمقل

 .ٕمؾومِ  ومٝمل ؾمقف قمٚمٞمٝم٤م

 ،شرٌ ؾِمحْ » :َٛمَثاًل وم شمٙمقن ٓ وىمدْ  ،ٕماًل ومِ  شمٙمقنُ  وم٘مد ُمٜمٝم٤م لمُ اًمسد  ٧ِم يم٤مٟمَ  وم٢مذا

 ظم٤مرضم٦مٌ  ؾِ ٕمْ اًمٗمِ  قمغم قمالُم٦مٌ  لهِ  تلاًم   وم٤مًمسلم وهل اؾمٌؿ، ،اًمَٙمٚمِٛم٦م ٦مٞمَ ٜمْ سمِ  ـُمِ  هٜم٤م لمُ ٤مًمسد وم

 .فِ ٞمْ قمٚمَ  ٧ْم دظمٚمَ  لمُ واًمسد  شي٤مءٌ » ؾِ ٕمْ اًمٗمِ  أوُل  ،شؾمٞمٕمٚمٛمقن» َٛمَثاًل وم ،اًمَٙمٚمِٛم٦مِ  ٜمٞم٦مسمِ  ـقم

وِء »َو٢َْو٤ُُه:  ٌِ اٍَ و٣ِـَيِ ا٤تَّْلكِق   ذـملم: اؿمؽمط :«٤سَّ

 شم٠مٟمٞم٨م. شم٤مء إول:

 ؾم٤ميمٜم٦م. وا٤يوين:

 سمتَ  ٧ْم ٛمَ تِ ظُم  يمٚمٛم٦م ومٙمؾُّ 
ِ
 :ٕم٤مممشمَ  فىمقًمُ  َؽ ذًمِ  ُمث٤مُل  ،ٕمٌؾ ومِ  ومٝمل ٦مِ ٜمَ ٤ميمِ اًمس   ٞم٨ِم ٠مٟمِ اًمت   ٤مء

  ٧ْم ٛمَ تِ ظُم  ٕهن٤م ؛ٕمٌؾ ومِ  شىم٤مًم٧م» ٦مُ ٛمَ ومٙمٚمِ  ،[70]احلجرات: ﴾ک ڑ﴿
ِ
 اًمت٠مٟمٞم٨م سمت٤مء

 .اًمس٤ميمٜم٦مِ 

 ٧ْم ٛمَ تِ ظُم  ٕهن٤م ؛ٕمٌؾ ومِ  ش٧ْم وم٘م٤مًمَ » ،[21]اًمذاري٤مت: ﴾حت جت يب﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 
ِ
 .٦مِ ٜمَ ٤ميمِ اًمس   ٠مٟمٞم٨ِم اًمت   سمت٤مء

؛ ٕمؾومِ  شوم٘م٤مًم٧م» ،[24]اًم٘مّمص: ﴾ھ ھ ھ ہ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 ظُم  ٤مٕهن  
 .٦مِ ٤ميمٜمَ اًمس   ٠مٟمٞم٨ِم اًمت   سمت٤مء ٧ْم ٛمَ تِ

  اًمَٙمٚمِٛم٦مُ  تٛم٧مظُم  وم٢من
ٍ
 ًمٞمس٧ْم  ًمٙمٜمٝم٤م ،شم٤مءٌ  آظمِره٤م (سمٞم٧ٌم ) ُمثُؾ: اًمت٠مٟمٞم٨م، ًمٖمػم سمت٤مء

 .، ومال شمٙمقن هذه قمالُم٦ًم قمغم أهن٤م ومٕمٌؾ اًمَٙمٚمِٛم٦مِ  سمِٜمْٞم٦مِ  ُمـ هل سمْؾ  ًمٚمت٠مٟمٞم٨ِم؛

وِء »َو٢َْو٤ُُه:  ٌِ اٍَ ـَيِ ا٤تَّْلكِق
و٣ِ  همػمَ  اًمت٠مٟمٞم٨ِم  شم٤مءَ  وم٢من   س٤ميمٜم٦ِم،اًم همػم ـُمِ  ااطمؽمازً  ؛«٤سَّ

 ت٤مءُ اًم ٝمذهوم ،شسم٘مرةٌ  هذه» ،شؿمجرةٌ  هِذهِ » شم٘مقُل: ٕمِؾ،اًمٗمِ  قمالُم٤مِت  ـُمِ  ًمٞمس٧ْم  اًمس٤ميمٜم٦مِ 
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ـْ  شم٠مٟمٞم٨ٍم، شم٤مءُ   همػمُ  اًمت٠مٟمٞم٨ِم  شم٤مءَ  ٕن ؛ًمٞمس٧ْم ومٕماًل  شؿمجرةٌ » نْ ذَ إِ  ؾم٤ميمٜم٦ٍم، همػمُ  وًمٙم

 ؾم٤ميمٜم٦ِم. همػمُ  اًمت٠مٟمٞم٨ِم  شم٤مءَ  ٕن ؛ًمٞمَس٧ْم ومِْٕماًل  شسم٘مرةٌ »و ،ؾم٤ميمٜم٦مٍ 

 ٕن   ؛ٕماًل ومِ  ًمٞمس٧ْم  شرِح٦مٌ » ،[12]اًمٙمٝمػ: ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل ىم٤مل

 ؾم٤ميمٜم٦ٍم. همػمُ  اًمت٠مٟمٞم٨ِم  شم٤مءَ 

 ٥م،ٚمَ اًمٓم   قمغم فًٓمتُ دَ  لوهِ  ،٦مٌ ُمٕمٜمقي   قمالُم٦مٌ  ٝم٤موًمٙمٜم   ،٦مٌ قمالُمَ  فُ ومٚمَ  رِ إُمْ  ٕمُؾ ومِ  أُم٤م

 .٦مِ بَ اعمخ٤مـمَ  ي٤مءَ  فِ بقًمِ ىمَ  ُمع

 ٱ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل اعمخ٤مـمب٦م، ي٤مء بقًمفوىمَ  ًمٓمٚم٥م،ا قمغم ًٓمتفدَ ًمِ  أُمرٍ  ٕمؾومِ  ش:يُمْؾ »

 .[24]ُمريؿ: ﴾ٻ

 اعمخ٤مـمب٦م. ي٤مء قًمفبُ وىمَ  اًمٓمٚم٥م، قمغم ًمدًٓمتف أُمرٍ  ٕمؾومِ  ش:دْ ٕمُ اىمْ »

 ُم٤م وُمٜمٝم٤م ،ًمٚمامِض يٙمقن ُم٤م ٝم٤مُمٜم اًمٕمالُم٤مت وهذه قمالُم٤مٍت: أرسمعُ  ًمٚمٗمٕمؾِ  نذَ إِ 

 ُمِمؽمك. هق ُم٤م وُمٜمٝم٤م ،ًمٚمٛمْم٤مرع يٙمقن

 ،عِ ٤مرِ سم٤معمَْم  ختتصُّ  شَف قْ وؾَم  لمُ اًمسد »و ،سم٤معم٤مِِض  ختتصُّ  ش٦مُ ٜمَ ٤ميمِ اًمس   ٞم٨ِم ٠مٟمِ اًمت   شم٤مءُ »ـوم

 ،عِ اعمْم٤مرِ  غمقمَ  ؾظُم شمدْ و ،ٞمَؼ ح٘مِ اًمت   ٤مٜم٤مهَ ُمٕمْ  قنُ ويٙمُ  ،اعم٤مِِض  غمقمَ  ُؾ ظُم شمدْ  لوهِ  شدىمَ »و

 .٘مٞمِؼ حْ ًمٚمت   ٙمقنُ شمَ  وىمدْ  ،٘مٚمٞمَؾ اًمت   ٤مه٤مٜمَ ُمٕمْ  قنُ ٙمُ ويَ 

 :احلزِف عالمُة

مِ  َد٤ِقُل  َمَعهُ  َيْصُؾُ   ٓ مو َواحَلْرُف » :وَل ٢َ  مَّ َُ  ْٗ  «.ِػْعلِ ا٤ َد٤ِقُل  َٓ وَ  ،آ

 ٕمؾِ اًمٗمِ  دًمٞمَؾ  قمٚمٞمٝم٤م ُض رِ ٕمْ وشمَ  ف،ٚمُ بَ ٘مْ شمَ  وٓ آؾمؿِ  دًمٞمَؾ  قمٚمٞمٝم٤م شَمْٕمِرُض  يمٚمٛم٦مٍ  يمؾُّ 

 اًمٗمٕمِؾ، دًمٞمُؾ  وٓ آؾمِؿ، دًمٞمُؾ  ُمَٕمفُ  يّْمُٚمُح  ٓ ُم٤م وم٤محلرُف هق طمرٌف، ومٝمل ُف،ٚمُ بَ ٘مْ شمَ  وٓ
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: ي٘مقُل  شاِب اإلقمر ُُمٚمح٦مُ » ذم احلريريُّ
(1)

: 

ًْ  َمو واحَلْرُف   َموهْ ََّل َٛ  ٤وه ٤َْقَس
 

َٓ  ١َِؼْس   َٛ  ًِ  موهْ َّلَّ َٛ  ٍَُؽونْ  ٢َْو
 

 وقمرض٧َم  ،فٚمْ بَ ٘مْ شم ٚمؿوم آؾمؿِ  قمالُم٤مِت  قمٚمٞمٝم٤م ٧َم قَمَرْض  يمٚمٛم٦مً  وضمدَت  وم٢مذا

 احلرُف. ومٝمل ؛فٚمْ بَ ٘مْ شم ٚمؿوم ٕمؾِ اًمٗمِ  قمالُم٤مِت  قمٚمٞمٝم٤م

 أن سُمد   َٓ  قَمَٚمٌؿ، واًمٕمالُم٦مُ  ٦مً ٞم  ُمِ دَ قمَ  احلرف قمالُم٦مَ  دمٕمٚمقنَ  يمٞمَػ  ٢وئٌل: ٢وَل  ١نذا

 ٤م؟قديًّ ضُم وُ  أُمًرا يٙمقنَ 

 ومٝمٜم٤م ٦ًم،ٞم  ُمِ دَ قمَ  اًمٕمالُم٦مُ  شمٙمقنَ  أنْ  صح   حمّمقًرا؛ اًمٌمءُ  يم٤منَ  إذا أٟمف ُب:١ولوا

 هذا وٓ هذا قمالُم٤مِت  ذم يدظمُؾ  ٓ واًمذي يمذا، اًمٗمٕمؾِ  وقمالُم٦مُ  يمذا، آؾمؿِ  قمالُم٦مُ 

 ُمٕمُٚمقًُم٤م. ص٤مرَ 

 ،واطمدةٌ  يمت٤مسمُتٝم٤م طمروٍف  صمالصم٦مُ  ،(واخل٤مءُ  ،واحل٤مءُ  ،اجلٞمؿُ ) ذًمؽ وٟمٔمػمُ  قا:ىم٤مًمُ 

 هل٤م ًمٞمس واحل٤مءُ  ،َق قْ ومَ  ـُمِ  سم٤مًمٜم٘مٓم٦مِ  واخل٤مءُ  أؾمٗمَؾ، ـُمِ  سم٤مًمٜم٘مٓم٦مِ  اجلٞمؿُ  شمتٛمٞمزُ ًمٙمـ 

، ًمٚمجٞمؿ، ص٤محل٦مً  صقرةً  وضمدٟم٤م إذا نْ ذَ إِ  ُٟمْ٘مٓم٦ٌم،
ِ
  واحل٤مء

ِ
ـْ  واخل٤مء  قمالُم٦مُ  ومٞمٝم٤م ًمٞمس ًمٙم

. طمرُف  أهن٤م قمروْمٜم٤َم هذا؛ وٓ هذا
ِ
 احل٤مء

 طمرٌف. ومٝمل اًمٗمٕمِؾ؛ قمالُم٤مِت  وٓ آؾمِؿ، قمالُم٤مِت  شم٘مبُؾ  ٓ يمٚمٛم٦مٍ  يمؾُّ  نْ ذَ إِ 

 طمروُف  إمم اًمس٤ميمٜم٦ِم، اًمت٠مٟمٞم٨ِم  شم٤مءُ  ؾمقف، اًمسلم، ىمْد، هْؾ، احلرُف: وُمث٤مل

ه٤م شمسٕم٦مٌ - اخلٗمضِ   إُمثٚم٦مُ  نذَ إِ  اًم٘مسِؿ، وطمروُف  ..،.إمم ُِمـ، وهل: -اعم١مًمُػ  قمد 

 قمٜمدٟم٤م. ُمتقومرةٌ  ُمقضمقدةٌ 
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 ذم شمدظمُؾ  هؾ آؾمِؿ؟ قمالُم٤مِت  ُمـ تلاًم   شأل» ذم شم٘مقًمقنَ  ُم٤م ٘م٤مَل:يُ  أن سمِ٘مَل 

 هٜم٤م؟ اعم١مًمػ يمالمِ 

 ،ُمٕمٜمًك هل٤م ًمٞمس شأل»و ،شعمَِْٕمٜمًك ضم٤مءَ  طمرٌف » إوِل: ذم ىم٤مَل  اعم١مًمُػ  ٜم٘مقُل:وم

 شمٗمٞمدُ و احل٘مٞم٘م٦ِم، سمٞم٤منَ  شمٗمٞمدُ و ،اًمٕمٛمقمَ  شمٗمٞمدُ  ،ُمٕمٜمًك هل٤م شأل» سمْؾ  :اًمٜم ْحِقيلم سمٕمُض  وىم٤مَل 

 .عمَِْٕمٜمًك ضم٤مءَ  طمرٌف  ٕهن٤م احلروف؛ ـُمِ  ٕمتؼمُ شمُ  شأل»ومـ هذا وقمغم اًمَٕمْٝمَد،

  ٓ؟ أمْ  احلروِف  ـُمِ  هل هْؾ  شُرب  » ذم اًمراءُ و

 ضم٤مءَ  طمرٌف » ىم٤مَل: اعم١مًمَػ  ٕن اصٓمالطًم٤م؛ احلروِف  ـُمِ  ًمٞمس٧م :الواُب و

 ًمق ،ٍف طمرو صمالصم٦مِ  ـُمِ  ٟم٦مٌ ق  ٙمَ ُمُ  ًمٙمٜمٝم٤م واًمتٙمثػُم، اًمت٘مٚمٞمُؾ  ُمٕمٜم٤مه٤م شُرب  »و ،شعمَِْٕمٜمًك

 .ُمٕمٜمًك هل٤م ص٤مرَ  ُم٤م شاًمراءُ » وىمٚم٧َم  ضمزأهَت٤م

٤م ؛٤مطمرومً  ًمٞمس٧م شـُمِ » ذم اعمٞمؿُ و  ًمٞمس شـُمِ » ذم اًمٜمقنُ و ،ُمٕمٜمًك هل٤م ًمٞمَس  ٕهن 

ـ   اًمٗمٕمِؾ، وٓ ،آؾمؿِ  قمالُم٤مُت  قمٚمٞمف يدظمُؾ  ٓ ُم٤م احلرُف  نذَ إِ  سمحرٍف،  احلرَف  وًمٙم

 .ُمٕمٜمًك ًمف اًمذي هق اًمٜم ْحِقيلم قمٜمد اعمّمٓمٚمَح 

 :أنَ  وِب بَ ا٤ يُ َّلَص ١ُخ 

 سم٤مًمقضع. اعمٗمٞمدُ  اعمريم٥ُم  اًمٚمٗمظُ  هق اًمٜم ْحِقيلم قمٜمد اًمٙمالمَ  أن :ًٓ أوَّ 

 هذا دًمٞمُؾ و ،شعمَِْٕمٜمًك ضم٤مءَ  وطمرٌف  وومٕمٌؾ، اؾمٌؿ،» صمالصم٦ٌم: اًمٙمالمِ  أىمس٤ممُ  َوكًقو:

 ُيرُج  ٓ ومقضمدوه اًمٕمرِب  يمالمَ  شمتبٕمقا اًمٜمحقِ  قمٚمامءَ  ٕن وآؾمت٘مراُء؛ اًمتتبعُ  اًمت٘مسٞمؿِ 

ـْ    ؿِ اضمِ رَ شمَ  ًم٘مراءةِ  ْبُتؿَذهَ  ًمقْ  أٟم ُٙمؿ وٓطِمُٔمقا اًمثالصم٦ِم، هذه قم
ِ
 هُ ٓىَمقْ  وُم٤م ،اًمٚمٖم٦مِ  قمٚمامء

  ـُمِ 
ِ
ؾِ  وِ دْ اًمبَ  ًمتتبعِ  واًمتٕم٥ِم  اًمٕمٜم٤مء طم   امِت ٚمِ اًمٙمَ  ـُمِ  واطمدةً  يمٚمٛم٦مً  جيدونَ  ًمٕمٚمٝمؿ اًمرُّ

َ  أنْ  ىمبَؾ  ٦مِ اًمٕمرسمٞم    اًمذيـ سم٤مًم٘مقمِ  قااظمتٚمٓمُ  نِ دُ اعمُ  أهَؾ  ٕن   دِن؛اعمُ  أهؾِ  ٦مُ ٜمَ ِس ًمْ أَ  شمتٖمػم 
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َ  سمالُدُهؿْ  وُمتَِح٧ْم   إودي٦ِم، سمٓمقنِ  ذم إٓ شمقضَمدُ  ٓ اًمٕمرسمٞم٦مُ  اًمٚمٖم٦مُ  وص٤مرِت  اًمٚمس٤مُن، وَمَتٖمػم 

 ٤مأقمراسمٞمًّ  يٓمٚمبقن يارِ اًمؼَمَ  ذم ٥ٍم هَ ذْ ُمَ  ؾ  يمُ  يذهبقن اًمٚمٖم٦مِ  قمٚمامءُ  ومّم٤مرَ  ،اًمِمجرِ  ٧ِم ٜم٤مسمِ وُمَ 

 قإمُ ب  تَ شمَ  اًمٕمٚمامءَ  إن   ٟم٘مقُل: ذاهل ُيْثبُِتقه٤م، أن أضمؾِ  ـُمِ  واطمدٍة؛ سمٙمٚمٛم٦مٍ  هؿؼِمُ ُُي 

ويمؾُّ ىمسٍؿ ُمٜمُْف  ،اًمثالصم٦مِ  إىمس٤ممِ  هذه قمـ ُيرُج  اًمٕمرِب  يمالمَ  جيدوا ومٚمؿ ،واؾمت٘مرؤوا

 :قمالُم٤مٌت  ًمف

، اخلٗمُض، أرٌعٌي: آٗمِ  َّٛلموُت  ـُ  وطمروُف  واًمالِم، إًمِػ  ودظمقُل  واًمتٜمقي

 روِف طُم  ـُمِ  ؿِ َس اًم٘مَ  طمروُف  ٟم٘مقُل  وًمٙمٜمٜم٤م ،ؿِ َس اًم٘مَ  طمروُف و وم٘مْؾ: ؿمئ٧َم  وإن ،اخلٗمضِ 

 اخلٗمِض.

لُم، أرٌعٌي: علِ ا٤ػِ  وَّٛلموُت   اًمس٤ميمٜم٦ِم. اًمت٠مٟمٞم٨ِم  وشم٤مءُ  وىَمْد، وؾمقَف، اًمسد

 وٓ آؾمِؿ، دًمٞمُؾ  ُمٕمفُ  يّمٚمُح  ٓ ُم٤م ومٝمق ،٦مٌ قَمَدُِمٞم   قمالُم٦مُ  وهل احلرِف: وَّٛلميُ 

 اًمٗمٕمِؾ. دًمٞمُؾ 

ـَ  احلج٤مَج  إن   ُي٘م٤مُل:  رضماًل  ويم٤من ٓم٤مئِػ،اًم ـُمِ  صم٘مٞمٍػ  ُِمـ- اًمث٘مٗمل يقؾمَػ  سم

 سمٙمٚمٛم٦مِ  أقمرايب   قمٜمدهُ  شمٙمٚم ؿَ  اًم٘مرآَن، أقمرَب  اًمذي وهق اًمٕمرسمٞم٦ِم، اًمٚمٖم٦م قمغم ٤مطمريًّم 

 ىم٤مل: ،ُمقضمقدةٌ سمْؾ  ىم٤مل: ٕمرسمٞم٦ِم،اًم اًمٚمٖم٦مِ  ذم ُمقضمقدةً  ًمٞمس٧م ٤مُج:احلج ًمفُ  وم٘م٤مَل  شوُمْٕمٚم٦مٌ »

 يٓمُٚم٥ُم  اًمرضمُؾ  ومذه٥َم  ،قُمٜمَُ٘مؽ رضسم٧ُم  وإٓ إىْمَح٤مِح  اًمٕمرِب  ـُمِ  سمِم٤مهدٍ  ائ٧ِم  اذه٥ِم 

ٜمِِْمدُ يُ  سمِم٤مقمرٍ  وإذا ،يقمٍ  ذاَت  يم٤من ومٚمام ي٘مقُل: ،اًمبقادي ذم
(1)

: 

َم  ٌَ ْؽرهُ  ُر  إمورِ  ِمونَ  ا٤ـُُّػوُس  ٍَ
 

 ا٤ِعَؼووولِ  ٣ََحوول   ١ُْرُوويٌ  ٤ووهُ  
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 سمٛمقشمِفِ  ومرطمل ُم٤م ِواهلل ىم٤مل: ُم٤مَت، احلج٤مَج  إن   ي٘مقُل: ي٠ميت آظمرَ  سمِمٞمٍخ  وإذا 

اًمبٞم٧ِم  هبذا وَمرطمل ـُمِ  أؿمدُّ 
(1)

 اًمِم٤مهِد. قضمقدِ سمو ،احلج٤مِج  سمٛمقِت  إُمرَ  اهللُ  ٤مهُ ٙمٗم، وم

 ؛ضم٤مٟم٥ٍم  يمؾد  ـُمِ  ويٓمٚمبقن اًمٕمرَب، قنٕمُ ب  تَ يتَ  يم٤مٟمقا اًمٜم٤مَس  أن   َؽ سمذًمِ  دُ وٟم٘مِّم 

ه٤مشمُ  مل قمرسمٞم٦مً  يمٚمٛم٦مً  جيدون ًمٕمٚم ُٝمؿ ْ ، ٖمػمد ـُ  سمقاؾمٓم٦مِ  شمٖمػمْت  وم٘مد اعمدنُ  أُم٤م إًمس

 ٚمس٤مُن.اًم ومتٖمػمَ  ؿِ سم٤مًمٕمجَ  اًمٕمرُب  اظمتٚمطَ  طمٞم٨م تقطم٤مِت،اًمٗمُ 

* * * 

                                                 

 شطمٚم٥م شم٤مريخ ذم اًمٓمٚم٥م سمٖمٞم٦م»و (،7/043) شإقمٞم٤من وومٞم٤مت» ذم ُمذيمقرة هذا سمٜمحق اًم٘مّم٦م (7)

(2/2413.) 
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 ةــئلــــأص

 احل٩مد  ذم ُمٙم٦مَ  إمم رطمٚمتِفِ  ىمّم٦مَ  حيٙمل رؾم٤مًم٦مً  ًمؽ يمت٥َم  رضمؾٍ  ذم شم٘مقُل  ُم٤م -7

ك هْؾ  ُمٜمٝم٤م، ورضمققِمفِ   يمالًُم٤م؟ هذا ُيَسٛم 

 يمالٌم؟ هذا هْؾ  ،شاضمتٝمدَت  إنِ » ؿمخٌص: ًمَؽ  ىم٤مَل  إذا ومٞمام شم٘مقُل  ُم٤م -2

 يمالٌم؟ هق هؾ ،شإن  » ًمؽ ىم٤مَل  رضمؾٍ  ذم شم٘مقُل  ُم٤م -7

 يمالٌم؟ هذا هؾ يم٤مُمٚم٦ًم، ظُمٓمب٦مً  ظمٓم٥َم  قمريب همػم رضمؾٍ  ذم شم٘مقُل  ُم٤م -0

 اضمٚمُِسقا، أنِ  إًمٞمٝمؿ وم٠مؿم٤مرَ  ىمٞم٤مًُم٤م، ظمٚمَٗمفُ  اًمّمح٤مسم٦مُ  وصغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبلُّ  صغم -2

ومجٚمسقا
(1)

 يمالٌم؟ إؿم٤مرشُمف ومٝمْؾ  ،

ـْ  صمالصم٦ٌم، اًمٙمالمِ  أىمس٤ممَ  إن   اعم١مًمػ: ي٘مقل -4 ـَ  وَمِٛم  اًمٙمالمِ  أىمس٤ممَ  أن   قَمٚمِؿ أي

 صمالصم٦ٌم؟

 صم٦ُم؟اًمثال أىمس٤مُُمفُ  هل ُم٤م -3

 اعم١مًمػ؟ َذيَمَرَه٤م اًمتل آؾمؿِ  قمالُم٤مُت  ُم٤م -2

 اعم١مًمِػ؟ يمالمِ  ذم سم٤مخلَْٗمضِ  اعمرادُ  ُم٤م -1

 شسَمِٕمػمٍ » شَم٘مقُل  ُم٤مذا ،[32]يقؾمػ: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ شمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مل -74

 ومٕمٌؾ؟ أمْ  اؾمؿٌ  هٜم٤م،
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ـُ  هؾ -77  واطمٍد؟ اؾمؿ ذم إرسمٕم٦مُ  اًمٕمالُم٤مُت  دمتٛمع أن يٛمٙم

 قمالُم٤مت؟ صمالث دمتٛمعُ  هؾ -70

 وُم٤م ومٕمٌؾ؟ أمْ  اؾمؿٌ  هل هْؾ  شريب» ،[3]اًمتٖم٤مسمـ: ﴾ۆ ۇ ۇ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل -72

 ومٞمٝم٤م؟ اًمٕمالُم٦مُ  هل

 قمالُم٤مِت  ُمـ ومٞمف ُم٤مذا شسمٕمزيزٍ » ،[73]اًمزُمر: ﴾ڻ ں ں﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  -74
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 اإلعزابباب 

 

 َزاِبــــــاُب اإلِعــَب

 

َراُب ا ْٛ ُٔ  :ْْلِ رِ  ُهَو ٍغق ِّ تََِّلِف  :َؽؾِمِ ا٤ َأَوا ّْ َؾْقَفواَعَواِمِل ا٤ ِٓ َٛ َؾِي 
ِّ ا ٤َْػًظو  ،٤دَّ

ْؼِديًرا. َأوْ  ٍَ 

َعيٌ  ٌَ ْزمٌ رَ » :َوَأ٢َْسوُمُه َأْر َُ ْػٌض، َو َّ َمِء ِمْن َذ٤َِك «١ٌْع، َوَكْصٌى، َو ْٗ  :، ١َؾِْْلَ

ْزَم ١ِقَفو، َو٤ِْْل١ََْعوِل ِمْن َذ٤َِك ا َُ  َٓ ْػُض، َو ََ ١ُْع، َوا٤ـَّْصُى، َوا ١ُْع، َوا٤ـَّْصُى، ا :٤رَّ ٤رَّ

ْػَض ١قفو َّ  َٓ  .َواَلْزُم، َو

 زحــــالص

ْٛ »٢َْو٤ُُه:  ـِ  أقمرَب  ؛«اُب رِ اْل  اًمٌم قَم
ِ
 أقمَرسم٧ُم  وشم٘مقُل: قمٜمف، أومّمَح  سمٛمٕمٜمك: ء

 أومَّمح٧ُم. أي: ،ٟمٗمز ذم قمام  

 أواظمرِ  شمٖمٞمػمُ » آصطَّلِح: ذم ًمٙمٜمف اًمٌمء، قمـ اإلومّم٤مُح  ا٤ؾغِي: ى ١وْلٛراُب 

،َض  ـُمِ  شمٖمٞمػًما، هٜم٤مك أن   سُمد   اَل وم ،شاًمٙمٚمؿِ   ٙمقٍن.ؾُم  إمم ظمٗمٍض، إمم ّم٥ٍم،ٟمَ  إمم ؿ 

رِ »َو٢َْو٤ُُه:  ِّ  سم٠مواظمرِ  يتٕمٚمُؼ  نْ ذَ إِ  وم٤مإلقمراُب  ،آظِمر مجعُ  شأواظمرُ » :«َؽؾِمِ ا٤ َأَوا

أوهل٤م، ووؾمٓمٝم٤م،  ذم هل٤م طمريم٤مٌت  ٤مًمٙمٚمامُت وم سم٠موؾمٓمِٝم٤م، وٓ ،سم٠موهِل٤م ٓ ،اًمٙمٚمؿِ 

ـ  ه٤مآظمرِ و  ٝمذاوم وأوؾمُٓمٝم٤م أوهُل٤م أُم٤م ،اًمَٙمٚمِٛم٦م آظمرُ هق  اإلقمراُب  سمِفِ  ُيتُص  اًمذي ، ًمٙم

 اًمٜمحِق. ٕهؾِ  ٓ ،اًمٍمِف  ٕهؾِ 

 ـُمِ  ٟمٕمرومف شاًمّم٤مدِ » ؾمٙمقنُ و اًمٍمِف، ـُمِ  ٟمٕمروُمفُ  شاًمٜمقنِ » ومتُح  شَٟمٍْمٌ » َٛمَثاًل وم

 » حتريُؽ و اًمٍمِف،
ِ
ـَ  هذا شاًمراء ُ  اًمذي وهق ،اًمٜمحقِ  ُِم  اًمَٙمِٚمٛم٦م أوُل  أُم٤م ،يتٖمػم 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

ُ  ٓ فِ ٞمْ قمٚمَ  قَ هُ  ُم٤م غمقمَ  قَ ومٝمُ  ؛ٝم٤مووؾمٓمُ  ا،» شم٘مقُل: وهلذا ،يتٖمػم  ، َٟمٍْمً  ،شوَٟمٍْمٍ  وَٟمٍْمٌ

ُ  وم٤مًمذي  امِت ٚمِ اًمٙمَ  أوائؾِ  ذم ػمُ ٖمٞمِ اًمت   أُم٤م امت،ٚمِ اًمٙمَ  رُ أواظِم  هق ٤مةِ حاًمٜمُّ  قمٜمد يتٖمػم 

ْ  ٚمؿقمِ  فومٛمٙم٤مٟمُ  ٝم٤م؛ٓمِ وأواؾِم   .ِف اًمٍم 

تََِّلِف » وَل:٢َ  ّْ َؾْقَفواَعَواِمِل ا٤ ِٓ َٛ َؾِي 
ِّ ا  سم٤مًمتٖمٞمػِم، ٌؼ ُمتٕمٚمد  واعمجرورُ  اجل٤مرُّ  «٤دَّ

 ٓظمتالِف  يٙمقنُ  ٓ دْ ىم اًمٙمٚمؿِ  أواظمرِ  شمٖمٞمػمَ  ٕن   اًمٕمقاُمِؾ؛ سم٤مظمتالِف  شَمَتٖمػمُ  يٕمٜمل:

 ي٘مقُل: اًمٕمرِب  سمٕمُض  ،شطمٞم٨ُم » :َُمَثاًل  ،ِب رَ ٕمَ اًم ٖم٤مِت ًمُ  ٓظمتالِف  يٙمقنُ  ىمد اًمٕمقاُمِؾ،

 وسمٕمض ،ش٨َم ٞمْ طَم » ي٘مقُل: اًمٕمرِب  وسمٕمُض  ،ش٨ِم ٞمْ طَم » ي٘مقُل: اًمٕمرِب  وسمٕمُض  ،ش٨ُم ٞمْ طَم »

 سم٤مظمتالِف  وم٤مًمٕمؼمةُ  اًمٚمٖم٤مِت، ٓظمتالِف  هٜم٤م وم٤مٓظمتالف ،شطَمْقُث » ي٘مقُل: اًمٕمرِب 

 اًمٕمقاُمِؾ. اظمتالِف  ؾِ أضْم  ُِمـ اًمٙمٚمؿِ  أواظمرِ 

 ضم٤مءَ » شم٘مقُل: ِؿ،ٚمِ اًمٙمَ  أواظمرِ  شمٖمٞمػمَ  َه٤مشمٖمٞمػمُ  ٥ُم بد َس ي شمتٖمػمُ  يمٚمامٌت  واًمٕمقاُمُؾ 

 ٕن   ؛ُمٗمتقطم٦مً  ص٤مرْت  أنَ  شزيًدا رأي٧ُم » وشم٘مقُل: ُمْمٛمقُم٦ٌم، اًمدال آظمُره٤م شزيدٌ 

 ٓظمتالِف  ْْمٜم٤مه٤مظَمٗمَ  شسمزيدٍ  ُمررُت »وشم٘مقل:  اًمث٤مين، اًمٕم٤مُمؾِ  همػمُ  َل إو   اًمٕم٤مُمَؾ 

 .اًمٕمقاُمؾِ 

 قمٚمٞمٝم٤م دظمَؾ  إنْ  ،اًمَٙمٚمِٛم٦م قمغم اًمداظمٚم٦مِ  اًمٕمقاُمؾِ  سم٤مظمتالِف  ختتٚمُػ  إواظمرُ  :نذَ إِ 

 ظمٗمْمٜم٤مه٤م. ظمٗمضٍ  قم٤مُمُؾ  أو ٟمّمبٜم٤مه٤م، ٟمّم٥ٍم  قم٤مُمُؾ  أو رومٕمٜم٤مه٤م، رومعٍ  قم٤مُمُؾ 

ْؼِديًرا»َو٢َْو٤ُُه:  ٍَ  ٙمقنُ ي اًمتٖمٞمػمَ  أن يٕمٜمل: ،سم٤مًمتٖمٞمػمِ  ٌؼ ُمتٕمٚمد  ٤مًمٗمٔمً  ؛«٤َْػًظو َأْو 

 وم٤مًمتٖمٞمػمُ  صحٞمًح٤م إظمػمُ  احلرُف  يم٤منَ  وم٢من شم٘مديًرا، يٙمقنُ  وأطمٞم٤مًٟم٤م ،٤مًمٗمٔمً  أطمٞم٤مًٟم٤م

،  .شَمْ٘مِديِري   وم٤مًمتٖمٞمػمُ  ُُمْٕمَتالًّ  يم٤منَ  وإنْ  ًمٗمٔمل 

 ،٦مٍ ح  ِص  روُف ومحُ  قمداه٤م وُم٤م ٤مء(،ٞمَ واًمْ  قاو،واًمْ  ،ُػ )إًمِ  :صمالصم٦مٌ  ٦مٚم  اًمٕمِ  روفطُم و

 ٦م،ٚم  قمِ  طمروُف  صمالصم٦مٌ  ُمٜمٝم٤م ،ونَ نْمُ وقمِ  ٦مٌ ٞمَ صمامٟمِ  رِب ٕمَ اًم يمالمُ  ٜمٝم٤مُمِ  نُ ق  يتٙمَ  تلاًم   روُف واحلُ 
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 .٦مٌ صحٞمحَ  ٝم٤ميمٚمُّ  طمروًم٤م ونَ نْم وقمِ  ٦مٌ مخَس  ك٘م  ويتبَ 

ُ  ٤مطمرومً  ونَ نْمُ وقمِ  ٦مٌ مخَس  :نْ ذَ إِ  ٤مؾِ قاُمِ ٕمَ اًم الِف تِ سم٤مظْم  شمتٖمػم   ،صحٞمٌح  طمرٌف  ؛ ٕهن 

ُ  ٓ طمروٍف  وصمالصم٦مُ  ٤مشمتٖمػم   .٦مٍ ٚم  قمِ  روُف طُم  ؛ ٕهن 

 ،صحٞمٌح  طمرٌف  آظمَرهُ  ٕن ُمْمٛمقٌم؛ شقمكم  » شوقمٞمسك كم  قم ضم٤مءَ » :ٟم٘مقُل 

؛ سمْؾ  ُمْمٛمقٍم؛ همػمُ  شكقمٞمَس » ـٌ  ٦ٍم.ٚم  قمِ  طمرُف  َػ إًمِ  ٕن ؾم٤ميم

 هق وأنَ  ،ُمرومققًم٤م ُؾ بْ ىمَ  ـُمِ  ويم٤منَ  ،شمٖمػم   شقمٚمٞم٤ًّم» :شوقمٞمسك قمٚمٞم٤ًّم رأي٧ُم »

ْ  مل شقمٞمسك» ،ٞمٌح صحِ  ٌف طمرْ  هُ آظمرَ  ٕن قٌب؛ُمٜمُّم   ٚم ٦ٍم.قمِ  طمرُف  آظمَرهُ  ٕن   ؛يتٖمػم 

َ  شقمكم  » :شوقمٞمسك كِم  ٕمَ سمِ  ُمررُت » ْ  مل شقمٞمسك» اخلٗمِض، إمم شمٖمػم   ْن؛ذَ إِ  يتٖمػم 

 يتٖمػمُ  ٕٟمف ٌب؛رَ ُمٕمْ  شٞمسكقمِ »و ،اًمٕمقاُمؾِ  سم٤مظمتالِف  آظمُرهُ  شمٖمػمَ  ٕٟمف ٌب؛رَ ٕمْ ُمُ  شقمكمّ »

 ش.شم٘مديًرا أو ٤مًمٗمٔمً » اعم١مًمُػ: ىم٤مل وهلذا شم٘مديًرا؛ آظمُرهُ 

ُ  ٓ ُم٤م ششمٖمٞمػمُ » :سم٘مقًمفِ  ومخرَج  اًمٙمٚمِؿ، أواظمرِ  شمٖمٞمػمُ  اإلقمراُب  :نذَ إِ   ،آظمُرهُ  يتٖمػم 

  ًمٙمـ ٦ٍم،ٚم  ٕمِ ًمِ  ٓ
ٍ
 اًمٜمحِق؛ قمٚمؿِ  ذم ومٞمف ُمبح٨َم  ومال وأواؾِمُٓمٝم٤م، أوائُٚمٝم٤م، سمِفِ  ظمرَج و ،ًمبٜم٤مء

 اًمٍمِف. قمٚمؿِ  ذم ومٞمف بح٨ُم يُ  سمؾ

تََِّلِف »َو٢َْو٤ُُه:  ّْ َ  إذا ُم٤م سمِفِ  ظمرَج  ؛«َعَواِملِ ا٤ ِٓ  ظمتالِف سم٤م اًمَٙمٚمِٛم٦م آظمرُ  شمٖمػم 

ـ   ،اًمْمؿد  قمغم ٦مٌ ُمبٜمٞم   شطمٞم٨ُم » َٛمَثاًل وم ،إقمراسًم٤م ُيَٕمدُّ  ٓ ومٝمذا ،ٖم٤مِت اًمٚمُّ   اًمٕمرِب  سمٕمَض  ًمٙم

 ،اًمٙمِّس  قمغم وَمَٞمْبٜمِٞمٝم٤م ،شطمٞم٨ِم » ي٘مقُل: وسمٕمْمٝمؿ ،ش٨َم ٞمْ طَم » ٞم٘مقُل:وم ،اًمٗمتِح  قمغم يبٜمٞمٝم٤م

ـ    اًمٚمٖم٦ِم. ٓظمتالِف  وًمٙمـ ،اًمٕمقاُمؾِ  ٓظمتالِف  ًمٞمس هٜم٤م أظمرِ  شمٖمػمَ  ًمٙم

ْؼِديًرا»ُه: َو٢َْو٤ُ  ٍَ  ،شم٘مديًرا يٙمقنُ  وىمدْ  ،٤مًمٗمٔمً  يٙمقنُ  ىمد اًمتٖمٞمػمَ  أن يٕمٜمل ؛«٤َْػًظو َأْو 

 آظمُره٤م يم٤منَ  إذا شم٘مديًرا، ويٙمقنُ  صحٞمًح٤م، ٤مطمرومً  اًمٙمٚمؿِ  آظمرُ  يم٤منَ  إذا ٤مًمٗمٔمً  يٙمقنُ 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 وقمالُم٦مُ  ،ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  شحمٛمدٌ » ،ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  شىم٤ممَ » ،شحمٛمدٌ  ىم٤ممَ » َٛمَثاًل وم قمٚم ٦ٍم، طمرَف 

 صحٞمٌح. طمرٌف  آظمَرهُ  ٕن   آظمِرِه؛ ذم فم٤مهرةٌ  ٛم٦مٌ ض رومِٕمفِ 

 ضٛم٦مٌ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ،ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  شقمٞمسك» ،ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  شىم٤ممَ » :شقمٞمسك ىم٤ممَ »

رُ  فُمُٝمقِره٤م ُمـ ُمٜمعَ  ،إًمِػ  قمغم ُم٘مدرةٌ   .اًمت َٕمذُّ

 َ ـْ  آظمُرهُ  ومتٖمػم   ُِمـ ُمٜمعَ  إًمِػ  قمغم ُم٘مدرةٌ  ضٛم٦مٌ  ٟم٘مقُل: وهلذا شم٘مديًرا، ًمٙم

رُ اًم فُمٝمقِره٤م ف أن رُ يتٕمذ   ٕٟمف ؛ت َٕمذُّ  .شَمُْمٛم 

 شاًمٗمتك رأي٧ُم »وذم  ،اًمرومعَ  شم٘متيضوم٢مهن٤م  شاًمٗمتك ضم٤مء»، ًمق ىمٚمٜم٤م: شاًمٗمتك»ومٙمٚمٛم٦م 

 احلريم٤مِت  شم٘مديرُ  ويٙمقنُ  ،اخلٗمَض  شم٘متيض شسم٤مًمٗمتك ُمررت»وذم  ،اًمٜمّم٥َم  شم٘متيض

راًمت  و ؾ٘مَ اًمثد  سملم ٝم٤مسمٞمٜمَ  ومٞمام ُػ ٚمِ ختتَ  ٝم٤موًمٙمٜم   ّٚم٦م،ٕمِ اًم وِف رُ سمحُ  ٤مظم٤مصًّ   وهل وم٤مًٕمُػ  ،َٕمذُّ

ـ   وٓ ومتح٦مٌ  وٓ ضٛم٦مٌ  قمٚمٞمٝم٤م ئمٝمرُ  ٓ َأقَمٚمُّٝم٤م،  ـُمِ  َأْهَقنُ  ومه٤م ،واًمٞم٤مءَ  اًمقاوَ  يمّسٌة، ًمٙم

 .اًمٗمتح٦مُ  قمٚمٞمٝمام شمٔمٝمرُ  واًمٞم٤مءَ  اًمقاوَ  ٕن وذًمؽ إًمػ؛

 اًمٗمتح٦ُم، تٔمٝمرُ وم ،[70]اًمٙمٝمػ: ﴾ەئ ەئ ائ ائ ى﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل ىم٤مل َُمَثاًل 

 ضٛم٦مٌ  قمٚمٞمٝمام شمٔمٝمرُ  وٓ ،شاًم٘م٤مَِض  رأي٧ُم » ومت٘مقُل: ،٤مأيًْم  ٚمٞمٝم٤مقم اًمٗمتح٦مُ  شَمْٔمَٝمرُ  واًمٞم٤مءُ 

ـْ  يمّسٌة، وٓ ـْ  ُمٜمعَ  ٟم٘مقُل: ًمٙم   قمغم اًمْمٛم٦مِ  فمٝمقرَ  أن يٕمٜمل اًمثدَ٘مُؾ، فمٝمقِره٤م ُِم
ِ
 اًمٞم٤مء

  قمغم اًمٙمّسةِ  وفمٝمقرَ  صم٘مٞمٌؾ،
ِ
 .شُمْٙمَّسَ  أنْ  صح   إنْ  صم٘مٞمٌؾ، اًمٞم٤مء

رُ  أٟمف ذم اًمثالصم٦مِ  اًمِٕمٚم ٦مِ  طمروُف  ومتتٗمُؼ   اًمٗمتح٦ُم؛ أُم٤م واًمٙمُّس، اًمْمؿُّ  ٚمٞمٝم٤مقم ُيَ٘مد 

رُ ومتُ  . اًمقاوِ  قمغم وشمٔمٝمرُ  ،إًمػ قمغم ٘مد 
ِ
 واًمٞم٤مء

رُ  فمٝمقره٤م ـُمِ  ُمٜمعَ  إًمِػ: ذم ي٘م٤مُل  أٟمف ذم ٤مأيًْم  ختتٚمُػ و  اًمٞم٤مء وذم ،اًمت َٕمذُّ

ـُ  ٕٟمف اًمثدَ٘مُؾ؛ واًمقاوِ  ـُ  ،شاًم٘م٤مِضُّ  ضم٤مءَ » َل:شم٘مق أن يْٛمٙمِ ُـ  صم٘مٞمٚم٦ٌم، ًمٙمٜم ٝم٤م ُيْٛمٙمِ  أن ويٛمٙم



 

 

 
 اإلعزابباب 

 ُِمـ َُمٜمَعَ  :إًمِػ  ذم اًمٕمٚمامءُ  ىم٤مل وهلذا صم٘مٞمٚم٦ٌم؛ ًمٙمٜم ٝم٤م ،شسم٤مًم٘م٤مِضد  ُمررُت » قَل:شم٘م

رُ  فمٝمقِره٤م : اًمقاوِ  ذم وىم٤مًمقا ،اًمت َٕمذُّ
ِ
ـْ  َُمٜمَعَ  واًمٞم٤مء  اًمثدَ٘مؾ. فُمٝمقِره٤م ُِم

  هل: اًمِٕمٚم ٦مِ  طمروف أطمٙم٤ممُ  :نْ ذَ إِ 

رُ  ا٤ُٕف: ُر. ٝمقره٤مفمُ  ُِمـ َُمٜمَعَ  وُي٘م٤مُل  احلريم٤مِت، مجٞمعُ  قمٚمٞمٝم٤م شُمَ٘مد    اًمتٕمذُّ

رُ  وا٤قوُء: ا٤واوُ  ٦مُ  قمٚمٞمٝمام شُمَ٘مد   اًمٗمتح٦ُم، قمٚمٞمٝمام وشمْٔمَٝمرُ  وم٘مْط، واًمٙمّسةُ  اًمَْمٛم 

رِت  إذا ومٞمام- وي٘م٤مُل  رِ  ونَ دُ  اًمثدَ٘مُؾ  ه٤مفمٝمقرِ  ـُمِ  َُمٜمَعَ  :-واًمٙمّسةُ  اًمْمٛم٦مُ  ىُمدد  .اًمت َٕمذُّ

ـَ  ىم٤مئٌؾ  ىم٤مَل  ًمقْ   اًمٕمرُب  شمٜمٓمِؼ مل ،ظمٓم٠مً  ًمٙم٤من ىمقًُمف شاًم٘م٤مِِضُ  ضم٤مءَ » اًمٜم٤مِس: ُِم

رُ  اًمْمٛم٦مَ  ٕن   هبذا؛   قمغم شُمَ٘مد 
ِ
 شم٘مديًرا. اًمٞم٤مء

. قمغم شمٔمٝمرُ  اًمٗمتح٦مَ  ٕن صحٞمٌح؛ شاًم٘م٤مَِض  رأي٧ُم » ىم٤مل: ًمق
ِ
 اًمٞم٤مء

٤م ؛هٙمذا شم٘مقُل  ٓ ٤مًمٕمرُب وم ،يم٤من يمالُُمف ظمٓم٠مً  شسم٤مًم٘م٤مِِض  ُمررُت » ىم٤مل: ًمق  ٕهن 

 سمف. شمٜمٓمُِؼ  ومال ،صم٘مٞماًل  ص٤مرَ  هٙمذا، ىم٤مًم٧ْم  ًمق

ر، ذًمؽ ٕن طمريم٦ٍم؛ سم٠َميد  قمٚمٞمف اًمٕمرُب  شمٜمٓمُِؼ  ومال إًمُػ: أُم٤م  أقمٚمؿ. واهلل ُُمَتَٕمذد

 :اِبَزِعاإِل اُوَضأِق

َمِء ِمْن ذ٤َِك »٢َْو٤ُُه:  ْٗ  :وأ٢سوُمُه أرٌعٌي: ر١ٌع، وكصٌى، وّػٌض، وُزٌم: ١َؾَِْل

١ْعُ » ػُض  ،َوا٤ـَّْصُى  ،ا٤رَّ ََ ْزَم ١ِقَفو، َو٤َِْل١َْعوِل ِمْن َذ٤َِك  ،«وا َُ  َٓ ١ْعُ » :َو  ،ا٤رَّ

ْػَض ١ِقَفو ،«َواَلْزمُ  ،وا٤ـّْصُى  َّ  َٓ  .«َو

َعيٌ »: -رمحه اهلل- ٢َْو٤ُهُ و ٌَ  ذًمؽ ٞمُؾ ًمِ ودَ  ،٦مٌ ٕمَ سمَ أرْ  اِب اإلقمرَ  أىمس٤ممُ  ؛«َوَأ٢َْسوُمُه َأْر

 اًمٕمرِب  يمالمَ  واؤُ واؾمت٘مرَ  شَمَتب ُٕمقا -اهللُ  رِحٝمؿ- اًمٕمٚمامءَ  أن يٕمٜمل: وآؾمت٘مراُء، اًمَتَتبُّعُ 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 وٟمّم٥ٌم، رومٌع،» إرسمٕم٦ِم: إىمس٤ممِ  هِ هذِ  قمـ ُج ُيرُ  ٓ اإلقمراَب  أن   وادُ ضَم قَ وم

ـْ  ٤مُمَ  يٕمٜمل: ،شوضمزمٌ  وظمٗمٌض، ـْ  يمٚمٛم٦مٍ  ُِم  أو ُمرومققم٦ٌم، إُم٤م :وهل إٓ اًمٕمرِب  يمٚمامِت  ُِم

 جمزوُم٦ٌم. أو خمٗمقض٦ٌم، أو ُمٜمّمقسم٦ٌم،

،وآؾمت٘مر سم٤مًمتتبعِ  قُمٚمِؿَ  اًمت٘مسٞمؿَ  هذا ٕن ،هذا قمـ ُيرُج  ٓ اًمٕمرِب  يمالمِ  ؾُّ ٙمُ ومَ 
ِ
 اء

ـِ  ذم شَمِٕمُبقا واًمٕمٚمامءُ   ؾمٝمٍؾ. سم٠مُمرٍ  َؽ ًمِ ذَ  َس ٚمٞمْ وم اًمٕمرسمٞم٦ِم، اًمٚمٖم٦مِ  شمدوي

ضُمُؾ  ىم٤ممَ » :شم٘مقُل  ا٤ر١ُع: ضمَؾ  أيمرُم٧ُم » واًمٜم ّم٥ُم: ،شاًمر   ُمررُت » واخلٗمُض: ،شاًمر 

ضُمؾِ   ش.زيدٌ  يُ٘مؿْ  ؿْ ـًم» واجلزُم: ،شسم٤مًمر 

ـْ    واحلرَف؟ ،واًمٗمٕمَؾ  آؾمَؿ، شمِمٛمُؾ  ٕم٦مُ سمَ إرْ  ٤ممُ َس إىمْ  هِ ذِ هَ  هْؾ  ًمٙم

 ُمٜمّمقسًم٤م، وٓ ُمرومققًم٤م، عُ ي٘مَ  الوم ،٤مإـمالىمً  داظمؾٍ  ومٖمػمُ  احلرُف  أُّم٤م ٓ؛ الواب:

، ٕٟم فُ  جمزوًُم٤م؛ وٓ ،٤مخمٗمقًض  وٓ ٍؽ ٤مًمِ ُمَ  ـُ اسمْ  ىم٤مل ُمبٜمل 
(1)

: 

ووْرٍف  َو٣ُولُّ   ٤ْؾبِـَووو ُمْسوَتِحق   َِ
 

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

 شمتٖمػمُ  ٓ طمرٌف  شَهْؾ » َٛمَثاًل وم يتحرُك، ٓ ،٧ماعمٞمد  ُمثؾ اعمبٜملُّ  ،ٍب رَ ٕمْ سمٛمُ  َس ًمٞمْ  عمبٜملُّ وا

 ،هآظمرِ  ذم أو ،فٓمِ ؾَم وَ  ذم أو اًمٙمالِم، لِ أو   ذم ٧ْم يم٤مٟمَ  ؾمقاءٌ  ،اًمٕمرب يمالمِ  يمؾد  ذم أسمًدا

 شمٖمٞمػُمه٤م. ـُ ٙمِ ٛمْ يُ  ٓ

 اًمٚمٖم٦مِ  صُمُٚم٨م يٕمٜمل اإلقمراُب، ومٞمٝم٤م يدظمُؾ  ٓ يُمٚم ٝم٤م احلروَف  إن ٟم٘مقُل: وهلذا

 آؾمؿِ  قمغم شمدظمُؾ  إرسمٕم٦مُ  إىمس٤ممُ  هذه ٝمْؾ وم واًمٗمٕمُؾ، آؾمؿُ  قمٜمدٟم٤م ك٘مَ يبْ  اًمٕمرسمٞم٦ِم،

 واًمٗمٕمِؾ؟

                                                 

 (.27)رىمؿ  اًمبٞم٧م واعمبٜمل، اعمٕمرب سم٤مب ،شإًمٗمٞم٦م» (7)



 

 

 
 اإلعزابباب 

 ـُمِ  أن   ٜم٤مٞمْ قمٚمَ  َُمر   ٕٟمف اًمٗمٕمِؾ؛ غمقمَ  ُؾ ظُم يدْ  ٓو ،وَمَ٘مطْ  آؾمؿِ  قمغم يدظمُؾ  :اَػُض 

 دُ ٟمجِ  ٓ ٜم٤مأٟم   ومٛمٕمٜم٤مه ،اخلٗمض آؾمؿِ  قمالُم٤مِت  ُمـ يم٤منَ  وم٢مذا اخلٗمَض، آؾمؿِ  قمالُم٤مِت 

 .٤مخمٗمقًض  ومٕماًل 

 أسمًدا. جمزوًُم٤م اؾماًم  دمدُ  الوم سم٤مًمٗمٕمِؾ، ظم٤مص   والزُم:

 ں ں ڱ ڱ﴿ :ِاهلل يمت٤مِب  ذم ىمرأٟم٤مه جمزومٌ  اؾمؿٌ  قمٜمدي ٢وئل: ٢ول ١نذا

ـْ » :وم٘م٤مَل  ،[32قمٛمران: ]آل ﴾ڻ ڻ  .اًمسُٙمقنُ  آظِمُرهُ  وجمزوم اؾمؿٌ  شَُم

، ٤مإـمالىمً  سم٤مإلقمراِب  دظمٌؾ  ًَمفُ  ًمٞمس واعمبٜملُّ  سمٜم٤مٌء، هذا سمجزٍم، ًمٞمَس  هذا كؼوُل:

 يتحرُك. ٓ ٧ٌم ُمٞمد  اعمبٜملُّ  َوُيْٛمٙمِٜمُُٙمْؿ أْن شمُ٘مقًُمقا:

ـْ  ضم٤مء» :َُمَثاًل  شم٘مقُل  وم٠مٟم٧َم  وهلذا  شـْ ُمَ » شبفحُت  ـْ ُمَ  مأيمرِ » وم٤مقمؾ، شـْ ُمَ » شٟمِحبُّف َُم

 .ر  ضَم  حَمَؾد  ذم شـْ ُمَ » شبفحُت  ـْ ُمَ  إمم اٟمٔمر» سمف، ُمٗمٕمقل

ْ  ومٚمؿ ْ  ٚمؿوم رومعٍ  ؾد حم ذم ضم٤مءْت  ،الصم٦مِ اًمث   إُمثٚم٦مِ  ذم شـْ ُمِ » شمتٖمػم   ضم٤مءْت و ،شمتٖمػم 

ْ  ٚمؿوم ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم ْ  ٚمؿوم ضمر   حمؾد  ذم وضم٤مءْت  ،شمتٖمػم  . ٕٟمف ؛شمتٖمػم   ُمبٜمل 

 .جمرورٌ  اؾمؿٌ ش اًمبٞم٧م» ،ُمرومقعٌ  ٌؾ ومٕمْ  شُس ٚمِ أضْم »: شاًمبٞم٧ِم  ذم أضمٚمُس  أٟم٤م»

  ـُمِ  ٤مِت ٞم  ٜمِ بْ اعمَ  ويمؾُّ  احلروُف، ؾم٘مٓم٧ِم  اإلقمراِب  سم٤مِب  ذم :نْ ذَ إِ 
ِ
 ِل.وإومٕم٤م إؾمامء

 :٢وٛدةٌ 

 .ٌب رَ ٕمْ ُمُ  رءٌ  ومٞمٝم٤م ًمٞمس ،٦مٌ ٞم  ٜمِ بْ ُمَ  روِف احلُ  يمؾُّ  -7

 .ُُمْٕمَرٌب  رءٌ  ٞمٝم٤مومِ  َس ًمٞمْ  ،َُمْبٜمِٞم ٦مٌ  ٦مِ ٞمَ اعم٤مِض  إومٕم٤ملِ  يمؾُّ  -2

 .ُُمْٕمَرٌب  رءٌ  ومٞمٝم٤م ًمٞمس ،َُمْبٜمِٞم ٦مٌ  إُمر أومٕم٤ملِ  يمؾُّ  -7



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 .اًمٜمسقةِ  قنُ ٟمُ  أو ،اًمتقيمٞمدِ  قنُ ٟمُ  سمف ّمؾاشم   إذا إٓ ،ٌب ٕمرَ ُمُ  عُ اعمْم٤مرِ  اًمٗمٕمؾ -0

َمِء ِمْن َذ٤َِك »َو٢َْو٤ُُه:  ْٗ ْػُض ا» :١َؾِْْلَ ََ ١ُْع، َوا٤ـَّْصُى، َوا ْزَم ١ِقَفو، «٤رَّ َُ  َٓ ، َو

١ُْع، َوا٤ـَّْصُى، َواَلْزمُ ا» :َو٤ِْْل١ََْعوِل ِمْن َذ٤َِك  ْػَض ١قفو«٤رَّ َّ  َٓ  «.، َو

 اًمرومُع، ومه٤م: سمٕم٦مِ إر إىمس٤مم ـُمِ  ؿمٞمئلم ذم وإومٕم٤مُل  إؾمامءُ  اؿمؽميم٧ِم 

٧ِم و سم٤مخلٗمِض، إؾمامءُ  ٧ِم ّم  تَ واظْم  ،واًمٜمّم٥ُم   سم٤مجلزم. إومٕم٤مُل  اظْمَتّم 

ضُمُؾ » شم٘مقُل: ،وآؾمؿ اًمٗمٕمؾِ  ذم واًمٜمّم٥ُم  اًمرومعُ  ومٞمف سمٛمث٤ملٍ  ٟم٠ميت  شَيُ٘مقمُ  اًمر 

 اًمرومِع. ذم ؽميم٤ماؿْم  نذَ إِ  ُمرومقٌع، ومٕمٌؾ  ي٘مقُم: ،ُمرومقعٌ  اؾمؿٌ  اًمرضمُؾ:

ـْ » وشم٘مقل:  ُمٜمّمقٌب. اؾمؿٌ  :شاعمُْٝمِٛمَؾ » ُمٜمّمقٌب، ومٕمٌؾ  :شٟمٙمرمَ » شِٛمَؾ اعمُٝمْ  ُٟمْٙمِرمَ  ًَم

 : اؾمٌؿ ُمٜمّمقٌب.شاًمثقَب »: ومٕمٌؾ ُمٜمّمقٌب، شأًمبس»ش ًمـ أًمبَس اًمثقَب »وشم٘مقُل: 

 ،خمٗمقٌض  اؾمؿٌ  :شاعمٝمٛمؾِ » جمزوٌم، ومٕمٌؾ  :ششمٜمٔمرْ » شاعمُْٝمِٛمؾِ  إمم شَمٜمُْٔمرْ  ٓ» شم٘مقُل:و

، ظم٤مص   اخلٗمُض و
ِ
  .سم٤مٕومٕم٤ملِ  ظم٤مص   واجلزمُ  سم٤مٕؾمامء

ظمره ٠مضم٤مء ُم ،[7]اًمبٞمٜم٦م: ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ ذم ىمقًمفش يٙمـ»وم٢من ىمٞمؾ: اًمٗمٕمُؾ 

 ْت يُمِّسَ  ٝم٤موًمٙمٜم   ،إقمراٍب  قمالُم٦مَ  ٧ْم ًمٞمَس  شـِ ٙمُ يَ »ذم  اًمٙمّسةُ ىمٚمٜم٤م: يمّسة، ومٙمٞمػ هذا؟ 

 
ِ
  .لْم ٜمَ ٤ميمِ اًمس   ًٓمت٘م٤مء

 ن  إو وضمزٌم، وظمٗمٌض، وٟمّم٥ٌم، رومٌع، أرسمٕم٦ٌم: اإلقمراِب  أىمس٤ممَ  ن  إ اََّلصُي:

 ومٞمٝم٤م وًمٞمس ،سم٤مخلٗمضِ  إؾمامءُ  وشمٜمٗمردُ  واًمٜمّم٥ِم، اًمرومعِ  ذم شمِمؽمكُ  ٕوَمٕم٤مَل وا ءَ إؾمام

 ظمٗمٌض. ومٞمٝم٤م وًمٞمس ،سم٤مجلزمِ  إومٕم٤مُل  وشمٜمٗمردُ  ضمزٌم،

ُ  ٓ ٕٟمف ؛إىمس٤ممِ  هذه ذم ظمُؾ يدْ ٓ  ُف احلرْ و  .يتٖمػم 



 

 

 
 اإلعزابباب 

 .يتٖمػمُ  ٓ اعمبٜمل   ٕن ؛ومٞمٝم٤م شمدظمُؾ  ٓ اعمبٜمٞم٦مُ  إؾمامءُ ويمذًمؽ 

 شمتٖمػُم. ٓ اعمبٜمٞم٦مَ  إومٕم٤مَل  ٕن   شمدظمُؾ؛ ٓ ٞم٦مُ اعمبٜم إومٕم٤مُل  ويمذًمؽ

 اإلقمراَب  إن   ٟم٘مقُل: وهلذا وم٘مْط، ٦مُ سمَ اعمٕمرَ  وإومٕم٤مُل  إؾمامءُ  إٓ يدظمُؾ  ٓ نْ ذَ إِ 

 شم٘مديًرا. أو ٤مًمٗمٔمً  ،قمٚمٞمٝم٤م اًمداظمٚم٦مِ  اًمٕمقاُمؾِ  ٓظمتالِف  ؛اًمٙمٚمؿِ  أواظمرِ  شمٖمٞمػمُ 

 :أميؾيٌ 

 « َُُل  ٢وم  .«ا٤رَّ

 ٟم٘مقُل  وٓ ،ُمبٜمٞم٦مٌ  اعم٤مضٞم٦مِ  إومٕم٤ملِ  ويمؾُّ  ،اًمٗمتِح  قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:٢وم»

 .٤مِت سمَ رَ سم٤معمٕمْ  ظم٤مص   ّم٥َم اًمٜم   ٕن   ُمٜمّمقب؛

 فٕٟم   َُمْبٜمِل   شىم٤مم» ٤مًمٗمٕمُؾ وم .هِ رِ آظِم  قمغم اًمٔم٤مهرةِ  ٦مِ سم٤مًمْمٛم   ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  «:ا٤رُُل »

 اًمرومُع. اإلقمراِب  قمالُم٤مت ـُمِ  ومٞمف اؾمؿٌ  شاًمرضمُؾ »و ُم٤مٍض،

 « ٌَرُلٍ  ُت رْ رَ م». 

 اًمٗم٤مقمؾ. سمت٤مء ٓشمّم٤مًمف اًمسٙمقن قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«مررُت »

 دظمٚم٧ْم  إذا اجلرد  روُف حُ وم ،اجلرد  طمرُف  قمٚمٞمٝم٤م دظمَؾ  ٕٟمف جمرور؛ : اؾمؿٌ «رُلٍ »

 ه٤م.ضمرُّ  ٥ُم جيو ،اؾمؿٌ  ومٝمل يمٚمٛم٦مٍ  قمغم

 ذم ٤مًمذيوم ،[7]اإلظمالص: ﴾ڀ ڀ ڀ پ﴿ ٟمٗمسِف: قمـ شمٕم٤ممم اهلُل ىم٤مل

  ذم يدظمُؾ  ٓ مُ زْ واجلَ  ،اجلزمُ  قَ هُ  اِب اإلقمر س٤ممِ أىمْ  ـُمِ  لمِ ٚمَ ٕمْ اًمٗمِ 
ِ
 ىم٤مئٌؾ: ىم٤مَل  ًمق ،إؾمامء

؛ ٓ شيٚمدَ  مل»  .أقمٚمؿ واهلل ضمزُُمُف. ومٞمج٥ُم  شملْ »قوه ،ضم٤مزمٌ  طمرٌف  ؾمبَ٘مفُ  ٕٟمف يّمحُّ

* * * 
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 ةــئلــــأص

 اًمٚمٖم٦ِم؟ ذم اإلقمراُب  ُم٤م -7

 اًمٙمٚمامِت؟ سم٠موائؾِ  اإلقمراُب  يتٕمٚم ُؼ  هؾ -2

 ؟شاًمٕمقاُمؾ ٓظمتالِف  اًمٙمٚمؿِ  أواظِمرِ  شَمْٖمٞمػمُ » اعم١مًمػ: ىمقلِ  ُمٕمٜمك ُم٤م -7

 ؟ششم٘مديًرا أو ًمٗمًٔم٤م» اعم١مًمػ: ىمقلِ  ُمٕمٜمك ُم٤م -0

 اًمِٕمٚم ٦ِم؟ طمروُف  هل ُم٤م -2

رُ  هؾ اًمِٕمٚم ٦مِ  طمروُف  -4  احل٤مِٓت؟ يمؾد  ذم اإلقمراُب  قمٚمٞمٝم٤م ي٘مد 

ُر، فمٝمقِره٤م ُمـ ُمٜمعَ  ٟم٘مقُل: أًمًٗم٤م؟ اًمِٕمٚم ٦م طمرُف  يم٤من إذا ومٞمام ٟم٘مقُل  ُم٤مذا -3  أو اًمت َٕمذُّ

 اًمثدَ٘مُؾ؟

ـَ » ذم: ٟم٘مقل ذاُم٤م -2  ُُمٕمرسم٦م؟ أم ُمبٜمٞم٦مٌ  شأْي

 ُُمٕمرسم٦م؟ أم ُمبٜمٞم٦مٌ  شيَمؿْ » ذم: ٟم٘مقل ُم٤مذا -1

 ُُمٕمرسم٦م؟ أم ُمبٜمٞم٦مٌ  شقمٛمر قمٛمرو، َزْيد،» ذم: ٟم٘مقل ُم٤مذا -74

 قمٚمٞمٝم٤م؟ اًمدًمٞمؾ وُم٤م اإلقمراِب؟ أىمس٤ممُ  ُم٤م -77

 جمرور؟ وآظمر ُمٜمّمقب، وآظمر ،ُمرومقعٍ  ٓؾمؿٍ  ْؾ ُمثد  -72

 ؟ُمْم٤مرقًم٤م إٓ يٙمقنُ  ٓ اعمرومقعُ  اًمٗمٕمُؾ  هؾ -77

 ؟اًمٗمٕمُؾ  ٗمُض ُُي  هؾ -70

* * *
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 اإِلِعَزاِب َعالَماِت ِعِزَفِةَم َباُب

 

ََّلَموٍت: ا٤ضَّ  َٛ ُع  ٌَ ١ِْع َأْر ٤َُِف، َوا٤ـُّونُ ؿيُ ٤ِؾرَّ ْٕ  .، وا٤واو َوا

و  َعِي َمَواِضعَ ا١ََلمَّ ٌَ ١ِْع ِى َأْر ََّلَمًي ٤ِؾرَّ َٛ ُي ١ََتُؽوُن  ؿَّ ِم اِى  :٤ضَّ ْٗ
ِع آِ ُْْػَرِد، َوََجْ

ِع ٤تَّْؽِس ا ، َوََجْ ٌِ أِ وِِلِ، َوا٤ِْػْعِل اَُْمكَّ ءٌ اَُْضوِرِع ا٤سَّ ِرِه َرْ ِّ  .٤َِّذي َِلْ َيتَِّصْل ٌِآ

و ِ ا٤ َوَأمَّ ْٝ ١ِْع ِى َمْوِضَع ؾرَّ
ََّلَمًي ٤ِ َٛ ِع  :َواُو ١ََتُؽوُن  ِر اِى ََجْ و٤ِ اَُْذ٣َّ  ِم، َوِى و٤سَّ

َمِء إَ  ْؿَسِي، َوِهيَ اْٗ ٌُوَك، َوأَ  :ََ وَك، َومَحُوَك، َو١ُوَك، َوُذو َمولٍ َأ ُّ. 

و ْيـَِقيِ إَ  َوَأمَّ ٍَ ١ِْع ِى  ؾرَّ
ََّلَمًي ٤ِ َٛ يً إَ  ٤ُِف ١ََتُؽوُن  وصَّ َّ َمِء  ْٗ. 

و  ١ِْع ِى اَوَأمَّ ََّلَمًي ٤ِؾرَّ َٛ ْيـَِقٍي، اِػْعِل ا٤ ٤ـُّوُن ١ََتُؽوُن  ٍَ  ُٔ ٍََّصَل ٌِِه َضِؿ
َُْضوِرِع، إَِذا اِ

ُٔ ََجْ  ُٔ َأْو َضِؿ َيِي اٍع، َأْو َضِؿ َبِي.اَُْمكَّ َٙ  َُْخو

ََّلَموٍت: َٛ َـّْصِى ََخُْس  ْذُف ا٤ـُّوِن.ا٤ َو٤ِؾ َِ ُة، َوا٤قَوُء، َو ٤َُِف، َوا٤َْؽْْسَ ْٕ  َػتَْحُي، َوا

و ِي َمَواِضَع: ِى ا٤ ١ََلمَّ ََ ََّل ََ ََّلمًي ٤ِؾـَّْصِى ِى  َٛ ِٓ  َػْتَحُي ١ََتُؽوُن  ِم اُْْػَرِد، َوََجْ ا ِع ْٗ

ٌء. ِرِه َرْ ِّ َؾْقِه َكوِصٌى َوَِلْ َيتَِّصْل ٌَِآ َٛ َل  َّ ، َوا٤ِْػْعِل اَُْضوِرِع إَِذا َد ِٔ  ا٤تَّْؽِس

و ََّلَمًي ٤ِؾـَّْصِى ِى إَ  َوَأمَّ َٛ ْؿَسِي، َكْحوُ إَ  ٤ُِف: ١ََتُؽوُن  ََ َمِء ا وَك : »ْٗ ٌَ ًُ َأ َرَأْي

وكَ  َّ َبَه َذ٤َِك.« َوَأ ْ٘  َوَمو َأ

و و٤ِ ٤ا َوَأمَّ  ا٤سَّ
ٌِ ِع اَُْمكَّ ََّلَمًي ٤ِؾـَّْصِى ِى ََجْ َٛ ُة: ١ََتُؽوُن   ِم.وَؽْْسَ

و ؾـَّصِى ِى ا٤تَّْيـَِقِي َواَلْؿِع.ا٤ َوَأمَّ
ََّلَمًي ٤ِ َٛ  َقوُء: ١ََتُؽوُن 
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ََّلَمًي ٤ِؾـَّْصِى ِى  َٛ ْذُف ا٤ـُّوِن ١ََقُؽوُن  َِ و  ْؿَسيِ إَ  َوَأمَّ ََ تِي َر١ُْعَفو ا٤ ١َْعوِل ا

 َيَبوِت ا٤ـُّوِن.ٌِ 

ََّلَموٍت: َٛ ََّلُث  ََ ُة، َوا٤َْقوُء، َوا٤َْػْتَحُي.ا٤ َو٤ِْؾَخْػِض   َؽْْسَ

و ةُ ا٤ ١ََلمَّ ِي َمَواِضَع: ِى  َؽْْسَ ََ ََّل ََ ََّلَمًي ٤ِْؾَخْػِض ِى  َٛ ِٓ  ١َتَُؽوُن  ِم اُْْػَرِد ا ْٗ

ِع اُْ  ِف، َوِى ََجْ ِٔ اُْـ٦َِْ ِع ا٤تَّْؽِس ِف، َوََجْ و٤ِ اُْـ٦َِْ  ا٤سَّ
ٌِ  ِم.وَمكَّ

و ِي َمَواِضَع: ِى ا٤ َوَأمَّ ََ ََّل ََ ََّلَمًي ٤ِْؾَخْػِض ِى  َٛ ْؿَسِي، َوِى إَ  َقوُء: ١ََتُؽوُن  ََ َمِء ا ْٗ

 ا٤تَّْيـَِقِي، َواَلْؿِع.

و ََّلَمًي ٤ِْؾَخْػِض ِى ا٤ َوَأمَّ َٛ ِٓ  َػْتَحُي: ١ََتُؽوُن  ُف.ا َٓ َيـ٦َِْ ِم ا٤َِّذي  ْٗ 

ُؽوُن، َواحَلْذُف.َو٤ِْؾَجزْ  ََّلَمَتوِن: ا٤سُّ َٛ  ِم 

ََّلَمًي ٤ِْؾَجْزِم ِى  َٛ ُؽوُن ١ََقُؽوُن  و ا٤سُّ ِحقِ  ا٤ ١ََلمَّ ِر.أَ  ِػْعِل اَُْضوِرِع ا٤صَّ ِّ 

ََّلَمًي ٤ِْؾَجْزِم ِى  َٛ و احَلْذُف ١ََقُؽوُن  ِر، َوِى أَ  ِػْعِل اَُْضوِرِع اُْْعَتل  ا٤ َوَأمَّ ِّ 

ََ إَ   تِي َر١ُْعَفو ٌَِيَبوِت ا٤ـُّوِن.ا٤ ْؿَسيِ ١َْعوِل ا

 الصــــزح

 وم٘م٤مل: اإلقمراِب  قمالُم٤مِت  ذيمرَ  اإلقمراِب  سم٤مب -اهللُ  رِحفُ - اعم١مًمُػ  ذيمرَ  ام  ـًمَ 

ََّلَموٍت » َٛ ُع  ٌَ ١ِْع َأْر  :وهل ،وٟم٤مئب٦مٍ  أصٚمٞم٦مٍ  :«٤ِؾرَّ

٤َُِف، َوا٤ـُّونُ »٢َْو٤ُُه:  ْٕ  إصُؾ، هل اًمْمٛم٦مُ  قمالُم٤مٍت، أرسمعُ  ؛«ا٤ضؿي، وا٤واو َوا

 ،شحمٛمدٌ » شم٘مقُل: سم٤مًمْمٛم٦ِم، يٙمقنُ  اًمرومعَ  أن نْ ذَ إِ  وم٤مٕصُؾ  اًمْمٛم٦ِم، قمـ ٟمٞم٤مسم٦مٌ  واًمب٤مىمل

 وهٙمذا. شظم٤مًمدٌ » ،شسمٙمرٌ » ،شزيدٌ »



 

 

 
 باب معزفة عالمات اإلعزاب

ـْ  ًمٚمرومعِ  قمالُم٦مً  شمٙمقنُ  ٤مأيًْم  «ا٤واو»: َو٢َْو٤ُهُ  ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  ًمٙم  :َُمَثاًل  شم٘مقُل  اًمْمٛم٦ِم، قَم

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمقاوُ  وضم٤مءت ضٛم٦ٌم، ومٞمف ًمٞمس ًمٙمـ وم٤مقمٌؾ  :شاعمسٚمٛمقن» شاعمسٚمُٛمقنَ  ضم٤مءَ »  قَم

 اًمْمٛم٦ِم.

؛ سم٤مًمقاو ومٕم٧مرُ  :شاًمراؾمخقن» ،[3قمٛمران: ]آل ﴾ۈ ۈ ۆ﴿ :شمٕم٤ممماهلل  ىم٤مل

٤م  .ؿٌ ـؾم٤مًم رٍ ُمذيم   مجعُ  ٕهن 

 :شاعمٕمذرون» ،[14]اًمتقسم٦م: ﴾ڇ ڇ ڇ چ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .ؿٌ ـؾم٤مًم رٍ ذيم  ُمُ  مجعُ  فٕٟم   اًمقاو َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ،قعٌ ومُ ُمرْ  وم٤مقمُؾ 

 ،[10]يقؾمػ: ﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اوِ قَ سم٤مًمْ  قعٌ ومُ ُمرْ  ٌؾ وم٤مقمِ  :شؿْ قهُ أسمُ »  .٦مِ ٛم  اًمْم   قم

َ »َو٢َْو٤ُُه:  ْٕ  :شاًمرضمالن» شاًمرضمالنِ  ىم٤ممَ » ت٘مقُل:وم ،اًمْمٛم٦مِ  قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  شمٙمقنُ  «ُف ٤ِ ا

ـ   ،ضٛم٦مٌ  ٞمفومِ  َس ًمٞمْ  ،قعٌ ومُ ُمرْ  وم٤مقمٌؾ  ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مٌ  إًمَػ  ًمٙم  اًمْمٛم٦ِم. قم

 :شرضمالن» ،[27]اعم٤مئدة: ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ﴿هلل شمٕم٤ممم: ىم٤مل ا

ـ   ،ضٛم٦مٌ  ٞمفومِ  َس ًمٞمْ  ،قعٌ ومُ ُمرْ  ٌؾ وم٤مقمِ  ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مٌ  إًمَػ  ًمٙم  ٦ِم.اًمْمٛم   قم

 ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :شي٘مقُمقن» ،شقنَ قُمُ ي٘مُ  ضم٤مُل اًمرد » شم٘مقُل: «ونُ ا٤ـُّ »َو٢َْو٤ُُه: 

 قُن.اًمٜمُّ  رومِٕمفِ  قمالُم٦مُ و

 قُت بُ صمُ  فِ ٕمِ رومْ  ٦مُ قمالُمَ : شي٘مقًمقن» ،[3قمٛمران: ]آل ﴾ۋ ۋ ٴۇ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل ،قنَ اًمٜمُّ  ٤مٜمَ ومْ حلذَ  ٤مٜمَ بْ ٟمَّم  أو ٤م،ٜمَ ُمْ زَ ضَم  وًمق ،قنِ اًمٜمُّ 

 .[720 ]اًمب٘مرة: ﴾پ پ پ



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 هذه وأْصُؾ  شوٟمقنٌ  وأًمٌػ، وواٌو، ضٛم٦ٌم،» قمالُم٤مٍت: أرسمعُ  ًمف ومعُ اًمر   :نذَ إِ 

 قمٜمٝم٤م. ٟمٞم٤مسم٦مٌ  واًمب٤مىمل اًمْمٛم٦ٌم، اًمٕمالُم٤مِت 

 :الضنِة مْاضُع

و»٢َْو٤ُُه:  يُ  ١ََلمَّ ؿَّ ١ْعِ  َميً ََّل َٛ  ١ََتُؽونُ  ا٤ضَّ ِٓ  ِى  َمَواِضَع: َأْرٌَعيِ  ِى  ٤ِؾرَّ مِ ا  ْػَرِد،اُْ  ْٗ

، َوََجْعِ  ِٔ ٌِ  َوََجْعِ  ا٤تَّْؽِس و٤ِ  اَُْمكَّ ْ  ا٤َِّذي َضوِرعِ اُْ  َوا٤ِػْعلِ  ِم،وا٤سَّ ِرهِ  َيتَِّصْل  َِل ِّ  ٌِآ

 .«رءٌ 

 ومعُ ُيرْ  يذِ اًم   لٜمِ يٕمْ  :عَ ُمقاِض  أرسمٕم٦مِ  ذم عِ ومْ اًمر   قمالُم٦مَ  شمٙمقنُ  «يُ ؿَّ ضَّ ا٤» َو٢َْو٤ُُه:

 أؿمٞم٤مَء: أرسمٕم٦مُ  ٦مِ سم٤مًمْمٛم  

ُْ  مُ ْٗ ِٓ ا» إول:  واطمدٍة. أو واطمدٍ  قمغم دل   ُم٤م هٜم٤م سم٤معمٗمردِ  وُيْ٘مّمدُ  «دُ رَ ػْ ا

 .واطمدٍ  قمغم دل   دٌ ُمٗمرَ  اؾمؿٌ  شرضمٌؾ » وم٘مقًُمَؽ:

فُ  ٌد؛ٗمرَ ُم اؾمؿٌ  شهٜمدٌ » ،ُمٗمردٌ  اؾمؿٌ  شزيدٌ »  واطمدٍة. قمغم دل   ٕٟم 

 واطمدٍة. قمغم دل   ٕٟمف ُمٗمرٌد؛ اؾمؿٌ  شؿمجرةٌ »

 .واطمدٍ  قمغم دل   ُمٗمردٌ  اؾمؿٌ  شىمٛمرٌ »

 .واطمدٍ  قمغم دل   ُمٗمردٌ  اؾمؿٌ  شؿمٛمٌس »

 .واطمدٍ  قمغم دل   ُمٗمردٌ  اؾمؿٌ  شُمسجدٌ »

 .واطمدٍ  قمغم دل   ُمٗمردٌ  اؾمؿٌ  شـم٤مًم٥ٌم »

 .واطمدٍ  قمغم دل   ُمٗمردٌ  اؾمؿٌ  شاُمرأةٌ »

 واطمٍد. قمغم دل   ُمٗمردٌ  اؾمؿٌ  شٟمجٛم٦مٌ »



 

 

 
 باب معزفة عالمات اإلعزاب

 ،شحمٛمدٌ  ىم٤ممَ » ىمٚم٧َم: ومٚمق ،سُمد   َٓ و ٦مِ سم٤مًمْمٛم   عُ ومَ ُيرْ  وم٢مٟمف ُمٗمردٍ  اؾمؿٍ  يمؾُّ  نْ ذَ إِ 

 ٛم٦ِم؛سم٤مًمْم   رومٕمَتفُ  شةُ رَ ٤مئِ اًمٓم   ِت ـم٤مرَ » ،شامءُ اًمس   ٧ِم ٕمَ ٚمَ أىمْ » ،شاعم٤مءُ  هم٤مرَ » ،شاًمِمٛمُس  ـمٚمٕم٧ِم »

 ،صحٞمٍح  همػمَ  ًمٙم٤من شٛمَس اًمِم   َٚمَٕم٧ِم ـمَ » أو: .شادً حمٛم   ىم٤مم» ىمٚم٧م: وًمق ،ُمٗمردٌ  اؾمؿٌ  ٕٟم ف

 .٦مِ سم٤مًمْمٛم   عَ ومَ رْ يُ  أن د  سمُ  َٓ  قَ وهُ  ،٦مِ سم٤مًمْمٛم   فُ ٕمُ ومَ شمرْ  مل ٕٟمؽ

 .ظمٓم٠مٌ  شاًمّمالةَ  ىم٤مُم٧م» ،صحٞمٌح  شاًمّمالةُ  ىم٤مُم٧ِم »

 ُمٗمرٌد. اؾمؿٌ  ٤مٕهن سم٤مًمْمٛم٦ِم؛ شُمْروَمعُ  شدارٌ »

  هذه يمؾُّ  شيمت٤مٌب » ،شُِمْرَوطَم٦مٌ » ،شدرضم٦مٌ » ،شسم٤مٌب »
ِ
 ٕهن٤م ٛم٦م؛سم٤مًمْم شمرومعُ  إؾمامء

 ُمٗمرٌد. اؾمؿٌ 

ِ ٖمَ شمَ  َُمعَ  ،وم٠ميمثر صمالصم٦مٍ  قمغم دل   ٤مُمَ  اًمتٙمسػِم هق مجعُ  «ِٔس ؽْ ا٤تَّ  عُ ََجْ » ا٤يوين:   ػمُّ
ِ
 سمٜم٤مء

ِ  ُمعَ  وم٠ميمثرَ  صمالصم٦مٍ  قمغم دل   شاًمرضم٤مُل » ذًمَؽ: ُمث٤مُل  ٗمرِدِه،ُمُ    شَمَٖمػمُّ
ِ
 ـُمِ  ٤معمٗمردُ وم اعمٗمرِد، سمٜم٤مء

 اًمراء شَرضُمٌؾ » ٤معمٗمردُ وم اعمٗمرِد، سمٜم٤مءُ  ػمَ شمٖم شِرضَم٤مٌل » ىمٚم٧َم: ٢مذاوم ،شاًمرضمٌؾ » شاًمرضم٤ملِ »

 ،٦مٌ ُمٗمتقطَم  واجلٞمؿ ،ُمٙمسقرةٌ  اًمراء ش٤مٌل ضَم رِ » اجلٛمع ذمو ،٦مٌ ُمْمٛمقُمَ  واجلٞمؿ ،٦مٌ ُمٗمتقطَم 

 سمٜم٤مءُ  شمٖمػمَ  نْ ذَ إِ  أًمٌػ، اًمالمِ  وسملم سمٞمٜمٝم٤م ًمٞمس شَرضُمٌؾ » وذم ،أًمٌػ  اًمالمِ  وسملم وسمٞمٜمٝم٤م

ٞمفِ  وهلذا اعمٗمرِد، ْ يمَ  ٕٟمٜم٤م شمٙمسػٍم؛ مجعَ  ُٟمَسٛمد  ضمديدٍة. سمّمقرةٍ  وأشمٞمٜم٤م اعمٗمرَد، ٤مٟمَ ّس 

 سمٜم٤مءُ  شمٖمػمَ  ٕٟمف شمٙمسػٍم؛ مجعُ  شإقمراُب » ،شَأقْمَرايبّ » مجعُ  شَأقْمَراٌب » :ىمٚم٧َم  إذاو

َ  اعمٗمرِد،  ٍص.٘مْ ٜمَ سم ًمٙمٜمف شمٖمػم 

 شقْمَراٌب أ»ُمثَؾ  يٜم٘مُص، وأطمٞم٤مًٟم٤م ،شِرضَم٤ملٍ » ُمثَؾ  ،يزيدُ  أطمٞم٤مًٟم٤ممجع اًمتٙمسػِم  إذن:

ـْ  أىمؾُّ  ل ،شَأقْمَرايبّ » ُِم  شمٙمسػٍم. مجعَ  هذا ومٜمُسٛمد

 مجع شأسمٞم٤مٌت »و ،شمٖمػم   اعمٗمرد سمٜم٤مء ٕن شمٙمسػٍم؛ مجعُ  شسمٞمقٌت »و ُمٗمرٌد، شسمٞم٧ٌم »



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

َ  شأسمٞم٤مٍت » قمغم مجٕمَتفُ  إذا شسمٞم٧ٌم » ٕن شمٙمسػٍم؛  شمٙمسػٍم. مجعَ  ومٞمٙمقنُ  شمٖمػم 

َ  شسَمِٕمػمٌ » ُمٗمرَدهُ  ٕن شمٙمسػٍم؛ مجعُ  شَأسَم٤مقِمرُ »  اعمٗمرُد. ومتٖمػم 

 لموؾِم  ،ُمٗمتقطم٦مٍ  ٛمزةٍ هب شَأؾَمد» ٕن شمٙمسػم، مجع لٝمِ ومَ  ،شدأؾَم » مجع شُأؾُمقد»

 .اوٍ وَ  ةِ وزي٤مدِ  ،٦مٍ قُمَ ُمْمٛمُ  لمٍ وؾِم  ُمْمٛمقُم٦م، ٛمزةٍ هب شُأؾُمقد»و ُمٗمتقطم٦م،

 اعمٗمرد. قمـ شمٖمػم   ٕٟمف شمٙمسػم، مجع شَأؾَم٤مـمػم»

 اعمٗمرد. قمـ شمٖمػم   ٕٟمف شمٙمسػم، مجع شقمّم٤مومػم»

 اعمٗمرد. قمـ شمٖمػم ٕٟمف شمٙمسػم، مجع شؿَمَجرٌ »

ِ  ُمع وم٠ميمثر صمالصم٦مٍ  قمغم دل   ُم٤مهق  اًمتٙمسػمِ  مجعُ  :نْ ذَ إِ    شمٖمػمُّ
ِ
 اعمٗمرِد. سمٜم٤مء

: ٌُ  :شاًمس٤ممل»و ،راعمذيم   ـُمِ  اطمؽمازٌ  شاعم١مٟم٨م»وىمقًمف  «وِلا٤سَّ  ٌِ كَّ مَ اُْ  عُ ََجْ » ا٤يو٤

 عُمَ  ،رَ ثَ وم٠ميمْ  ٦مٍ صمالصمَ  قمغم دل   ُم٤م قَ هُ  اًمس٤ممل اعم١مٟم٨م ومجع ،اًمتٙمسػم مجع ـُمِ  اطمؽمازٌ 

  ؾمالُم٦مِ 
ِ
  سم٠مًمٍػ  مُجِعَ  ُم٤م وىمٞمَؾ: ،ٗمرداعم سمٜم٤مء

ٍ
 ُمٗمرِدِه. غمقمَ  لْمِ شمَ ُمزيدَ  وشم٤مء

: وم٤مـمٛم٦مُ » ،شظمدجي٤مٌت : ظمدجي٦مُ » شقم٤مئِم٤مٌت قم٤مئِم٦ُم: » ،شهٜمداٌت : هٜمدٌ » ف:ُمث٤مًمُ 

ا وهُٚمؿ   ،شىم٤مٟمت٤مٌت ىم٤مٟمت٦ٌم: » ،شص٤محل٤مٌت ص٤محل٦ٌم: » ،شُمسٚمامٌت ُمسٚمٛم٦ٌم: » ،شوم٤مـمامٌت   .ضمرًّ

٤م  َ  ٕٟمف ؛٤مملؾم ُم١مٟم٨ٍم  مجعُ  إهن٤م :ٟم٘مقُل  الوم شأسمٞم٤مٌت »أُم   ذم اًمت٤مءُ  ٤موأيًْم  اعمٗمرُد، شمٖمػم 

 زائدًة. اًمت٤مءُ  شمٙمقنَ  أن سُمد   َٓ  اًمس٤مملِ  اعم١مٟم٨ِم  ومجعُ  أصٚمٞم٦ٌم، شأسمٞم٤مٌت »

َ  فٕٟمّ ٤م ؾم٤معمً  ُم١مٟم٨ٍم  مجعَ  ًمٞمس٧م شأُمقاٌت »و  شأسمٞم٤مٌت » ذم اًمت٤مءُ  وأيًْم٤م اعمٗمرُد، شمٖمػم 

 ائدًة.ز اًمت٤مءُ  شمٙمقنَ  أن سُمد   َٓ  اًمس٤مملِ  اعم١مٟم٨ِم  ومجعُ  أصٚمٞم٦ٌم،

 اعمٗمرِد؛ سمٜم٤مءُ  ومٞمف شمٖمػمَ  ٕٟم ف شمٙمسػٍم؛ مجع ٤م، سمؾ هلؾم٤معمً  ُم١مٟم٨ٍم  ًمٞمس٧ْم مجعَ  شىمْم٤مةٌ »و



 

 

 
 باب معزفة عالمات اإلعزاب

 ٤مأًمٗمً  اًمٞم٤مءُ  وم٘مٚمب٧ِم  ،أصُٚمٝم٤م هذا شىُمَْمٞم٦مٌ » شىمْم٤مةٌ » أصَؾ  ٕن أصٚمٞم٦ٌم؛ ومٞمف إًمَػ  وٕن

 ذيمِره٤م. ُمقضعَ  هذا ًمٞمَس  شمٍميٗمٞم٦مٍ  ًمٕمٚم٦مٍ 

 ٜمَ سمِ  ؾمالُم٦مِ  ُمع ،وم٠ميمثرَ  صمالصم٦مٍ  قمغم دل   ُم٤م ُهقَ  ؿُ ـاًمس٤مًمِ  اعم١مٟم٨ِم  مجعُ  :نْ ذَ إِ 
ِ
 اعمٗمرِد، ٤مء

  سم٠مًمٍػ  مُجِعَ  ُم٤م وم٘مؾ: ؿمئ٧َم  وإن
ٍ
 .ُمٗمردهِ  قمغم ُمزيدشملم وشم٤مء

 مجعُ  ٕهن٤م سم٤مًمْمٛم٦ِم؛ شمرومعُ  شاعمسٚمامُت  ضم٤مءِت » شم٘مقُل: سم٤مًمْمٛم٦ِم، رومعُ يُ  هذاو

 ،ؿٌ ـؾم٤مًم ُم١مٟم٨ٍم  مجعُ  شاًمّم٤مدىم٤مُت » ،ؿٌ ـؾم٤مًم ُم١مٟم٨ٍم  مجعُ  ش:اعم١مُمٜم٤مُت » ،ؿٍ ـؾم٤مًم ُم١مٟم٨ٍم 

 ثٚمٝم٤م.ُمِ  شاًمس٤مضمداُت  اًمرايمٕم٤مُت » ،ؾم٤مملٌ  ُم١مٟم٨ِم  مجعُ  شومالُت اًمٖم٤م»

 .٦مِ ٛم  سم٤مًمْم   عُ ومَ رْ يُ  اًمس٤ممل اعم١مٟم٨م مجع :نْ ذَ إِ 

ءٌ اَُْضوِرِع اا٤ِْػْعِل » ا٤راٌع: ِرِه َرْ ِّ  «.٤َِّذي َِلْ َيتَِّصْل ٌِآ

 اًمٗمٕمُؾ  هق ُمٕمٜم٤م اًمذيو ،أُْمرٌ  وومٕمٌؾ  ُم٤مٍض، ومٕمٌؾ ، ُمْم٤مرقم٦مٍ  همػمُ  أومٕم٤مٌل  هٜم٤مكو

ءٌ ا» اعم١مًمػ: ىم٤مل ًمٙمـ ،اعمْم٤مرعُ  ِرِه َرْ ِّ ْ َيتَِّصْل ٌِآ  ،شيْضُب » ُمثؾ: :«٤َِّذي َِل

 يمثػمٌة، وإُمثٚم٦مُ  شيٗمرُح » ،شجيِلءُ » ،شيذَه٥ُم » ،شي٘مُٕمدُ » ،شي٘مقمُ » ،شينَمُب » ،شي٠ميُمُؾ »

 رٌء. سمآظمِرهِ  يتّمْؾ  ملْ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  هذا

ـْ  سم٤مًمْمٛم٦ِم، رومعُ يُ  شُيِمك» رةٍ  ْمٛم٦مٍ سم ًمٙم  إًمِػ. قمغم ُم٘مد 

  قمغم ُم٘مدرةٌ  ْمٛم٦مسم ًمٙمـ سم٤مًمْمٛم٦ِم، ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ٕمٌؾ ومِ  شيرُمل»
ِ
 ُمـ ٜمعَ ُمَ  اًمٞم٤مء

 اًمثدَ٘مُؾ. فمٝمقِره٤م

َرة سم٤مًمْمٛم٦مِ  َُمرومقعٌ  شيٖمزو»  .اًمث٘مُؾ  فمٝمقِره٤م ُمـ ُمٜمعَ  اًمقاوِ  قمغم اعُمَ٘مد 

٤م ،سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُيْروَمعُ  رءٌ  سمآظمره يتّمْؾ  ملْ  اًمذي اعمْم٤مرعُ  اًمٗمٕمُؾ  ومّم٤مرَ   ٤مًمٗمٔمً  إُم 

٤م  شم٘مديًرا. وإُم 
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ءٌ » اْم٤ف: ٢ولو ِرِه َرْ ِّ ْ َيتَِّصْل ٌِآ  اشمّمَؾ  اًمذي اعمْم٤مرعُ  اًمٗمٕمُؾ  سمف ظمرَج  «َِل

 اشمّمؾ ًمٙمـ ،ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  هذا شي٘مقًمقن» ُمثؾ: سم٤مًمْمٛم٦ِم، ُيرومعُ  ٓ ومٝمذا ،رءٌ  سمآظمِرهِ 

 رٌء. سمآظمِرهِ  اشمّمَؾ  ٕٟمف سم٤مًمْمٛم٦ِم؛ رومعَ يُ  أن يٛمٙمـ ٓ :نْ ذَ إِ  ،واًمٜمقنُ  اًمقاوُ   سمآظمِرهِ 

ـ  » ،[72]يقؾمػ: ﴾ڌ﴿ :ممشمٕم٤م اهلل ىم٤مل  ٕٟمف ؛سم٤مًمْمٛم٦مِ  يرومعُ ٓ  شُيْسَجٜمَ

 .ٟمقُن اًمتقيمٞمدِ  سمآظمِرهِ  اشمّمؾ

ـَ  اًمٜمس٤مءُ » شم٘مقُل: ـَ » شَيُ٘مْٛم   اًمٜمسقِة. ٟمقنُ  سمف اشمّمؾ ٕٟمف سم٤مًمْمٛم٦ِم؛ يرومعُ  ٓ شَيُ٘مْٛم

 ش.رءٌ  سمآظمِرهِ  يتّمْؾ  مل» ي٘مقُل: واعم١مًمُػ 

َرةٍ  سمْمٛم٦مٍ  يرومعُ  شيٓمٖمك» ،[4]اًمٕمٚمؼ: ﴾ڳ ڳ گ گ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   ُُمَ٘مد 

رُ  فمٝمقره٤م ُمـ ُمٜمعَ  ،آظمِرهِ  قمغم  .اًمت َٕمذُّ

 شديًمتٝم» ،[22]اًمِمقرى: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

َرة سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  ؛ قمغم اعُمَ٘مد 
ِ
 قمٚم٦ٍم. طمرُف  ٕهن٤م اًمٞم٤مء

 سمآظمِرهِ  اشمّمَؾ  ٕٟمف ؛سم٤مًمْمٛم٦مِ  وم٢مٟمف ٓ يٙمقن ُمرومققًم٤م ،شي٘مقُم٤منِ » :ىمٚم٧َم  ٢مذاوم

 واًمٜمقُن. إًمُػ  وهل ،رءٌ 

 أؿمٞم٤مَء: أرسمٕم٦مُ  سم٤مًمْمٛم٦مِ  يرومعُ  اًمذي :نْ ذَ إِ 

 .شزيد»يمـ اعمٗمردُ  آؾمؿُ  إول:

 .شاًمرضم٤مُل »يمـ اًمتٙمسػمِ  مجعُ  ا٤يوين:

: ٌُ  .شاعمسٚمامُت »يمـ اًمس٤مًمـؿُ  اعم١مٟم٨م مجعُ  ا٤يو٤

 ،شُب ْْضِ يَ » ،شي٘مقمُ » :ُمثُؾ  ،رء سمآظمِرهِ  يتّمْؾ  مل اًمذي اعمْم٤مرعُ  اًمٗمٕمُؾ  ا٤راٌُع:



 

 

 
 باب معزفة عالمات اإلعزاب

 شمٙمقنُ  ىمد ًمٙمـ ،سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُمرومقعٌ  هذا يمؾ شيٖمزو» ،شُْيَِمك» ،شيرُِمل» ،شُؾ ي٠ميمُ »

 رًة.د  ٘مَ ُمُ  شمٙمقنُ  وىمد ،فم٤مهرةً 

 شمٙمسػٍم، مجعُ  ٕٟمف سم٤مًمْمٛم٦مِ  شاًمرضم٤مُل » ٟمرومعُ  ٢مٟمٜم٤موم شي٘مقُمقنَ  اًمرضم٤مُل » ىمٚم٧َم: ٢مذاوم

 واعم١مًمُػ  ،سم٤مًمْمٛم٦مِ ٓ يٙمقن ُمرومققًم٤م  ومٕمٌؾ ُمْم٤مرٌع، ًمٙمٜمف ٕٟمف؛ شي٘مقُمقن» ٟمرومعُ و

  ش.رءٌ  سمآظمِرهِ  يتّمْؾ  مل اًمذي اعمْم٤مرعُ  اًمٗمٕمُؾ » ي٘مقُل:

ـَ  اعمسٚمامُت » ىمٚم٧ُم: إذاو  شيٗمٝمٛمـ»و سم٤مًمْمٛم٦ِم، ُمرومققم٦مٌ  شاعمسٚمامُت »ومـ شيٗمٝمْٛم

 اًمٜمسقِة. ٟمقنُ  سمف اشمّمَؾ ومٕمؾ ُمْم٤مرٌع  ٕٟمف ،سم٤مًمْمٛم٦مِ  ًمٞمس٧م ُمرومققم٦مً 

 يتّمؾ مل ُمْم٤مرعٌ  ٕمٌؾ ومِ  ٕٟمف سم٤مًمْمٛم٦مِ  ششم٘مقمُ » رومعُ ٟم شاعمسٚمامُت  شم٘مقمُ » ىمٚم٧َم: ًمق

 أقمٚمؿ. واهلل ،ؿٌ ـؾم٤مًم ُم١مٟم٨ٍم  مجع ٕٟمف سم٤مًمْمٛم٦ِم؛ُمرومققم٦ٌم  شاعمسٚمامُت »و رٌء، ظمِرهِ سمآ

ِّ ىٔابُة  :الضنِة عً الْا

ِٝ »٢َْو٤ُُه:  ١ِْع ِى َمْوِضَع ََّلَمًي ٤ِؾرَّ َٛ و ا٤َواُو ١ََتُؽوُن   ا٤سوِل، اْذ٣ر َجع ى :َوأمَّ

وَك، َومَحُوَك، اَؿسي، إٗمء وى ُّ ٌُوَك، وَأ  .«َو١ُوَك، َوُذو َمولٍ  َوِهَي: َأ

و» :-رمحه اهلل- اْم٤ف ٢ول  ي٠مِت  مل وهق ،اًمْمٛم٦مِ  سمٕمدَ  سم٤مًمقاوِ  أشمك «ا٤َواوُ  َوأمَّ

  أىمرُب  وم٤مًمقاوُ  واٌو، ُمٜمٝم٤م شمقًمدَ  ُأؿمبِٕم٧ْم  إذا اًمْمٛم٦مَ  ٕن اًمْمٛم٦ِم؛ سمٕمد سم٤مًٕمِػ 
ٍ
 رء

 شُمَقاًمِٞمٝم٤م. اعم١مًمُػ  ضمٕمٚمٝم٤م ومٚمٝمذا ،ًمٚمْمٛم٦مِ 

و»َو٢َْو٤ُُه:  ِ َواُو ١َتَ ا٤ َوَأمَّ ْٝ ١ِْع ِى َمْوِضَع ََّلَمًي ٤ِؾرَّ َٛ  .«ُؽوُن 

 اًمتتبعُ  ؽًمِ ذَ  قمغم ٞمُؾ ًمِ واًمد   ،وم٘مط لْمِ ٕمَ ِض ُمقْ  ذم عِ ومْ ًمٚمر   ٦مً الُمَ قمَ  قنُ ٙمُ شمَ  وم٤مًمقاوُ 

 يذِ اًم   أن   وادُ ضَم ومقَ  ؛اًمٕمرِب  يمالمَ  قإمُ ب  شمتَ  -اهللُ  رِِحَُٝمؿُ - اًمٚمَٖم٦مِ  قمٚمامءَ  وم٢من وآؾمت٘مراُء،

 ٞمئلِم:ؿم يْٕمُدو ٓ سم٤مًمقاوِ  رومعُ يُ 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

رِ  مَجْعِ  ذِم » إول: ٤مملِ  اعمَُذيم    ؾمالُم٦مِ  ُمع ،وم٠ميمثرَ  صمالصم٦مٍ  قمغم دل   ُم٤م وهق ؛شاًمس 
ِ
 سمٜم٤َمء

  أو وٟمقٍن، سمقاوٍ  مُجِعَ  ُم٤م ومُ٘مْؾ: ؿمئ٧َم  وإن اعُمْٗمَرِد،
ٍ
 ومُ٘مْؾ: ؿمئ٧م وإن ُمزيدشملم، وٟمقنٍ  ي٤مء

 ُمٗمرِدِه. سمٜم٤مءُ  ومٞمف ؾَمِٚمؿَ  ُم٤م

 ٕٟمؽ اًمس٤مًمـُؿ؛ اعمذيمرِ  مجعُ  هذا شُمسٚمٛمقن» ، ومٞمٙمقنُ وٟمقًٟم٤م اواوً  دزِ  شُمسٚمؿٌ »

 إٟمؽ ومُ٘مْؾ: ؿمئ٧َم  وإن قمٚمٞمف، هق ُم٤م قمغم اعمٗمرد وسَمِ٘مَل  ،اعمٗمردِ  قمغم وٟمقًٟم٤م اواوً  ِزدت

  ؾمالُم٦م ُمع فمجٕمتَ 
ِ
 اعمٗمرِد. سمٜم٤مء

ـٌ »  ،[22]اًمِمٕمراء: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل ،شسمٜمقنَ » مجُٕمٝم٤م شاسم

َ  ٟمفٕ اًم؛ـؾم٤مًم رٍ ُمذيم   ًمٞمَس٧م مجعَ  شسَمٜمُقنَ »ومـ  يم٤من إن شاسمٜمقن» ىُمْٚمٜم٤م: ًمق ٟمٕمؿْ  اعمٗمرُد، شمٖمػم 

 اًمٚمٖم٦م: ذم ي٘م٤مل شاسمٜمقن» ُي٘م٤مُل: ٓ ًمٙمـ اًم،ـؾم٤مًم ُمذيمرٍ  مجعَ  َص٤مرَ  ،اًمٚمٖم٦م ذم جيقزُ  هذا

 .شقنٜمُ سمَ »

ـ   ـْ  مل إذا ىم٤مًمقا: ،ٓمٜم٦مٌ ومِ  -اهللُ  ؿم٤مء ُم٤م- قمٜمدهؿ -اهللُ  َرِِحَٝمؿ- لماًمٜم ْحِقيد  ًمٙم  يُٙم

 اًمس٤مملِ. اعمذيمرِ  سمجٛمعِ  ً٘م٤مٚمحَ ُمُ  هذا ثؾُمِ  قاٚمُ ٕمَ وضَم  سمف، ُُمْٚمحً٘م٤م ُٙمـوَمْٚمٞمَ  ؾم٤معم٤ًم ُمذيمرٍ  مجعَ 

  ُمس٤مقمدةِ  ذم ُمِمٙمقرٍ  سمَِسْٕمل اعمسٚمٛمقنَ  ىم٤ممَ » ىم٤مئٌؾ: ىم٤مَل  إذا
ِ
 ٤مًمٕمب٤مرةٌ وم شاًمٗم٘مراء

 صحٞمح٦ٌم.

 سم٤مًمقاو. شمرومعُ  ٕهن٤م ظمٓم٠ٌم؛ -اًمٜمقن سمرومع- شاعمسٚمٛمقنُ  ىم٤ممَ »

 سم٤مًمقاو. شمرومع ٕهن٤م ظمٓم٠ٌم؛ شاعمسٚمٛملمَ  ىم٤ممَ »

 «اْسؾؿونَ  ٦َ اكت». 

 اًمٗمتح. قمغم ُمبٜمل ُم٤مض ومٕمؾ :«اكت٦»

 عُ مجْ  فٕٟم   اًمْمٛم٦مِ  قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمقاو َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ُمرومقع وم٤مقمؾ :«اْسؾؿون»



 

 

 
 باب معزفة عالمات اإلعزاب

 .دِ اعمٗمرَ  آؾمؿ ذم اًمتٜمقيـ قمـ ضقَ قمِ  قنواًمٜمُّ  ،ؿٌ ـؾم٤مًم رٍ ُمذيم  

 ،[2]إٟمٗم٤مل: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل

 رٍ ُمذيم   مجعُ  فٕٟم   ؛اًمْمٛم٦مِ  قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمقاو َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  رومقعُم ُمبتدأٌ  :شاعم١مُمٜمقنَ »

 د.اعمٗمرَ  آؾمؿِ  ذم اًمتٜمقيـ قمـ ٌض قَ قمِ  واًمٜمقنُ  ،ؿٌ ـؾم٤مًم

  :ٞ[117]اْممـون: ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

 إقمراهب٤م: ذم وٟم٘مقل ،رٌ ٤مومِ يمَ  ه٤م:دُ رَ ٗمْ ُمُ  ،ؾم٤مملٌ  رٍ ُمذيم   عُ مَجْ  :«ونَ رُ ا٤ؽو١ِ »

 ٟم٤مومٞم٦م. :«ٓ»

 يتّمؾ مل ٕٟمف اًمٔم٤مهرة، اًمْمٛم٦م َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  َُمرومقعٌ  ُُمْم٤مِرعٌ  ومِٕمٌؾ  :« يػؾ»

 رء. سمف

 مجع ٕٟمف ؛اًمْمٛم٦م قمـ ٟمٞم٤مسم٦م اًمقاو َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ُمرومقع وم٤مقمؾ :«ا٤ؽو١رون»

 اعمٗمرد. آؾمؿ ذم اًمتٜمقيـ قمـ قِمَقٌض  واًمٜمقن ؾم٤ممل، ُمذيمر

ـُ  وٓ قاوِ سم٤مًم يرومع أن سُمد   َٓ  اًمس٤ممل اعمذيمرِ  مجع :نْ ذَ إِ   اًمقاِو. سمٖمػمِ  يرومعَ  أن يٛمٙم

 ـإؾَْم  َوذِم » ا٤يوين:
ِ
ه امءـأؾم هذه اخلٛمس٦ُم: امءُ ـإؾم شاخلَْٛمَس٦مِ  اَمء  ٤مـطمٍَمَ

ـُ  وٓ ،قنيُّ قِ اًمٜمحْ  ـ   ،ومٞمف اظمُتٚمَِػ  واطمًدا إٓ قمٚمٞمٝم٤م ٟمزيدَ  أن يٛمٙم  يمقذم   اعم١مًمَػ  ًمٙم

ـُ  مخس٦ٌم، إؾمامءَ  أن َيرى ؾمت٦مٌ  أهن٤م يرى ي  سَمٍِم  ُم٤مًمٍؽ  واسم
(1)

ـُ » ومٞمٝم٤م وزادَ  ،  ،شَه

ـْ  ٗمَ  ٟمتَبعُ  وًمٙم  ٜم٤م.ُم١مًمد

 إؾمامءُ  هذه ،شَوُذو َووُمقَك، ،َوَِحُقكَ  وَأظُمقَك، َأسُمقَك، َل َوهِ » اخلٛمس٦ُم، إؾمامءُ 

                                                 

 وذح ،(7/00) اعمختقن ود. اًمسٞمد، قمبداًمرِحـ د. حت٘مٞمؼ: ُم٤مًمؽ، ٓسمـ اًمتسٝمٞمؾ ذح اٟمٔمر (7)

 .(7/77) قمبٞمد حمٛمد حت٘مٞمؼ ًمٚمٛمرادي، اًمتسٝمٞمؾ



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل سم٤مًمقاِو، شُمَروَمعُ  اخلٛمس٦مُ 

 سم٤مًمقاِو. ُمرومقعٌ  ٕٟم فُ  ؛شأسم٤مهؿ» ي٘مؾ: ومل شقُهؿْ سمُ أَ » ىم٤مل: وىمد [10]يقؾمػ:

 ذوٍط: ـُمِ  ومٞمٝم٤م سُمد   َٓ  أٟمف ؿٚمَ ٕمْ ٜمَ ًمِ  وًمٙمـ سم٤مًمقاِو، ومعُ رْ شمُ  اخلٛمس٦مُ  إؾمامءُ  :نذَ إِ 

 قمغم ىم٤مهَل٤م واعم١مًمُػ  اعم١مًمُػ، فىم٤مًم ذياًم   اًمٚمٗمظِ  قمغم شمٙمقنَ  أن إول: ا٤ٟط

٤م  ومعُ رشمُ  ومال شآسم٤مءُ » ُمثؾ: مجًٕم٤م يم٤مٟم٧ْم  وم٢منْ  ُمٗمردًة، شمٙمقنَ  أن :٤مذـمً  َهذا ذْ وَمخُ  ،ُمٗمردٌ  أهن 

 .سم٤مًمْمٛم٦مِ  وُيْروَمعُ  ،شمٙمسػمٍ  مجعُ  وهق شأٍب » مجعُ  شآسم٤مءُ »ومـ ،سم٤مًمقاوِ 

ةً  شمٙمقنَ  أن ا٤يوين: ا٤ٟط َ ة همػم يم٤مٟم٧ْم  وم٢من ،ُُمَٙمؼم  َ  سم٤مًمقاِو. رومعُ شمُ  ٓ وم٢مهن٤م ،ُُمَٙمؼم 

رشمفُ  شُأظَمٞمَُّؽ  ضم٤مءَ » ٚم٧م:ىمُ  ومٚمق ٤مُمرومققم٦ًم سم٤مًمْمٛم٦م شُأظمٞمُّقك» أىمقُل ومال  ،َصٖم   ؛ ٕهن 

 سم٤مًمْمٛم٦ِم. رومعُ شمُ  وم٢مهن٤م ،ُمّمٖمرةً داُم٧م  ُم٤م

 رومعُ شمُ  ٓ وم٢مهن٤م ،ُمْم٤موم٦مٍ  همػمَ  يم٤مٟم٧ْم  وم٢منْ  ُمْم٤موم٦ًم، شمٙمقنَ  أن ا٤يو٤ٌ: ا٤ٟط

 طمذوم٧َم  ًمق ًمٙمـ ،صحٞمٌح  هذا شأسمقك ضم٤مء» :َُمَثاًل  ومت٘مقُل  سم٤مًمْمٛم٦ِم، رومعُ شمُ  سم٤مًمقاِو،

 ًمٞمس ٟمحًقا، طمرامٌ  هذا شَأُب  ضم٤مء» شم٘مقَل: أنْ  جيقزُ  ٓ شأٌب  ضم٤مءَ » وم٘مٚم٧َم: اإلض٤موم٦مَ 

؛ شأٌب » ٟمرومعُ و شأٌب  ضم٤مءَ » ٟم٘مقُل: نْ ذَ إِ  قًم٤م،ذ ٤مطمراُمً   ُمٗمرٌد. اؾمؿٌ  ٕهن٤م سم٤مًمْمؿد

؛ فم٤مهرٍ  أو َضِٛمػمٍ  إمم ُأِضٞمَٗم٧ْم  ؾمقاءٌ  اإلقمراَب  هذا شُمٕمَرُب  وم٢مهن٤م أضٞمَٗم٧ْم، وإذا

 ش.زيدٍ  أسمق ضم٤مءَ » :ُمثؾ فم٤مهٍر، اؾمؿٍ  إمم وإض٤مومتٝم٤م ،شأسمقك» ُمثؾ: ضٛمػمٍ  إمموم٢مض٤مومتٝم٤م 

  ًمٖمػمِ  ٤مومُتٝم٤مإض شمٙمقنَ  أن ا٤راٌُع: ا٤ٟطُ 
ِ
  إمم أضٞمٗم٧ْم  وم٢من ِؿ،اعمتٙمٚمد  ي٤مء

ِ
 ي٤مء

 سم٤مًمقاِو. رومعُ شمُ  ٓ وم٢مهن٤م اعمتٙمٚمِؿ؛

  إمم إض٤موَمتِٝم٤م ُمث٤مُل 
ِ
  إمم ُمْم٤موم٦مٌ  ومُٝمٜم٤م شَأيِب  ىم٤ممَ » شم٘مقُل: اعمتٙمٚمِؿ: ي٤مء

ِ
 ؛اعمتٙمٚمؿِ  ي٤مء

َرةٍ  سمْمٛم٦مٍ  ٟمرومُٕمٝم٤مسمْؾ  سم٤مًمقاِو، شمرومَٕمٝم٤م أنْ  جيقزُ  ومال   ىمبَؾ  ُم٤م قمغم ُُمَ٘مد 
ِ
 ُمٜمعَ  ِؿ،اعمتٙمٚم ي٤مء



 

 

 
 باب معزفة عالمات اإلعزاب

 ذم يمام ،اًمٙمّسةُ  يٜم٤مؾمُبٝم٤م اعمتٙمٚمؿِ  ي٤مءَ  ٕن اعمُٜم٤مؾمب٦ِم؛ سمحريم٦م اعمحؾد  اؿمتٖم٤مُل  فمٝمقِره٤م ـُمِ 

 ٦مٌ ضٛم   َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ ، ُمرومقعٌ  اعمبتدأِ  ؼَمُ ظَم  شلظِم أَ » ،[27]ص: ﴾ڳ ڳ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف

 .فِ إًمٞمْ  ٤مٌف َْم ُم واًمٞم٤مءُ  ،٦مِ بَ اعمٜم٤مؾَم  سمحريم٦مِ  اعمحؾد  ٤مُل ٖمَ اؿمتِ  ه٤مفمٝمقرِ  ـُمِ  ُمٜمع ةٌ رَ ٘مد  ُمُ 

 ظم٤مص   اًمنمطُ  وهذا ،شاعمٞمؿِ » ـُمِ  ظم٤مًمٞم٦مً  شومقُ » شمٙمقنَ  أنَ  اَومُس: ا٤ٟطُ 

 :ْؾ شم٘مُ  وٓ شومُٛمؽ اٟمٗمتَح » ومٞم٘م٤مل: ُمٞماًم، اًمقاو سمدَل  جيٕمٚمقن ًمٖم٦مٌ  يقضمدُ  ٕٟمف ؛شوُمق»سمـ

 سم٤مًمْمٛم٦ِم. ُمرومققًم٤م ُمٗمرًدا اؾماًم  وشمٙمقنُ  ش،وَمُٛمقك اٟمٗمتَح »

 اطمؽماًزا شص٤مطم٥ٍم » سمٛمٕمٜمك شمٙمقنَ  ، وُهق أنشذو»سمـ ظم٤مص   ا٤سودس: ا٤ٟط

 اًمذي. سمٛمٕمٜمك شذو» يستٕمٛمٚمقن شئٞمد ـمَ » ىمبٞمٚم٦م ٕن ؛شاًمذي» سمٛمٕمٜمك اًمتل شذو» ُِمـ

ؿم٤مقمُرهؿ ىم٤مل
(1)

: 

ي َأيِب  َمووووءُ  اْووووءَ  ١َوووننَّ  ووود  َُ  َو
 

َػوْرُت  ُذو َوٌِْئِري  ًُ  َوُذو َِ َوْيو َٙ 
 

 سمٛمٕمٜمك: ش٧ُم يْ قَ ـمَ  وذُ »و طمٗمرُت، اًمذي سمٛمٕمٜمك: شُت رْ ٗمَ طَم  وذُ » ىمقًُمُف: اًمِم٤مهدُ 

 ـمقي٧ُم. اًمذي

 ُمٙمؼمًة، ُمٗمردًة، نشمٙمق أن ظم٤مّص٦ٌم، واصمٜمت٤من ُمِمؽميم٦ٌم، أرسمٕم٦مٌ  ؾمت٦ٌم: اًمنموطُ  :نذَ إِ 

  همػمِ  إمم ٝم٤مإض٤مومتُ و ُمْم٤موم٦ًم،
ِ
 شمٙمقن وأن اعمٞمِؿ، ـُمِ  ظم٤مًمٞم٦مً  شومق» شمٙمقنَ  أنو اعمتٙمٚمِؿ، ي٤مء

 ص٤مطم٥ٍم. سمٛمٕمٜمك شذو»

 ىمٚم٧َم: وًمق خٓم٠ٌم،وم شُم٤ملٍ  اذ ضم٤مءين» ىمٚم٧َم: وم٢من ،شُم٤ملٍ  ُذو ضم٤مءين» :َُمَثاًل  شم٘مقُل 

 خٓم٠ٌم.وم سم٤مًمْمٛم٦ِم، ورومٕمَتٝم٤م اًمقاوَ  حذوم٧َم وم شُم٤مٌل  ذُ  ضم٤مءين»

                                                 

 اًمِمجري اسمـ وآُم٤مزم (،7/277) ِح٤مؾمتف ذم مت٤مم أسمق ذيمره وىمد اًمٓم٤مئل اًمٗمحؾ سمـ ًمِسٜم٤من اًمبٞم٧م (7)

 (.7/722) اًمتسٝمٞمؾ وذح (،7/703) اعمٗمّمؾ وذح (،2/744)



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ٟمٞم٤مسم٦مً  سم٤مًمقاوِ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  ش:أظمق» ُم٤مٍض، ومِٕمٌؾ  ش:ضم٤مء» شقكأظُم  ٤مءضَم » :أميؾيٌ 

  ُمـ ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قمـ
ِ
 اخلٛمس٦ِم. إؾمامء

  :ٞ[94]يوٗف: ﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

 .اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:٢ول»

 اًمقاوُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  ،اًم٘مقُل  ُمٜمف صدرَ هق اًم ذي  ٕٟمف وم٤مقمٌؾ؛ «:أٌوهم»

  ـُمِ  فٕٟم   ؛٦مِ اًمْمٛم   قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً 
ِ
 إًمٞمف. ُمْم٤مٌف  شُهؿ»و ُمْم٤مٌف، شأسمق»و اخلٛمس٦ِم، إؾمامء

َ  شمٙمقنَ  أن وطِ اًمنمُّ  وُِمـ ٌة،رَ ّمٖم  ُمُ  هذه شزم ُأظَمٞمَُّؽ  ىم٤مل»  يم٤مٟم٧م وم٢مذا ًة،ُمٙمؼم 

رَ   اعمٗمرِد. آؾمؿِ  سم٢مقمراِب  ُب رَ شُمٕمْ  ٤موم٢مهن   ةً ُُمَّمٖم 

ـْ  ٕن   سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُرومَِٕم٧ْم  هذه ،[37]إقمراف: ﴾ڳ ڳ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل  ذطِ  ُِم

 سم٤مًمْمٛم٦ِم. ُيْرومعُ  اًمتٙمسػمِ  ومجعُ  ،شمٙمسػمٍ  مجعُ  هل ُهٜم٤مو ُمٗمردةً  شمٙمقنَ  أن سم٤مًمقاوِ  إقمراهِب٤م

  :ٞ[105]ا٤بؼرة: ﴾ىئ ىئ ىئ ېئ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

  ُمـ «:ذو»
ِ
٦ٌم. ومٞمٝم٤م اًمنموطَ  ٕن سم٤مًمقاو؛ ُمرومققم٦مٌ  اخلٛمس٦مِ  إؾمامء  شم٤مُم 

 اًمٔم٤مهرِة. سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُمرومقعٌ  ُمبتدأٌ  اجلالًم٦مِ  ًمٗمظُ  :«اهللُ»

  ُمـ ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  سم٤مًمقاوِ  ُمرومقعٌ  اعمبتدأ ظمؼمُ  «:ذو»
ِ
 اخلٛمس٦ِم. إؾمامء

 « و ٢ََعَد ٌُ  «.َوَراَءك كَ َأ

 .ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«٢ََعَد »

ٌُوكَ » ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمقاو َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :شَأسمقُ » :«أ  ُمـ ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قَم

 
ِ
 إًمٞمف. ُمْم٤مٌف  شاًمٙم٤مُف »و ُمْم٤مٌف  شأسمق»و اخلٛمس٦مِ  إؾمامء



 

 

 
 باب معزفة عالمات اإلعزاب

 « َأٌوانِ  ُوء». 

 ُم٤مٍض. ومٕمٌؾ  :«ُوء»

 وم٘مدَ  ٕٟمف سم٤مًمقاو؛ يرومع وٓ إًمػ، َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«أٌوان»

 .ُُمَثٜمّك هق إذ اإلومراِد، ذطَ 

 ُمّمٖمر. ٕٟمف سم٤مًمْمٛم٦م شُأسَمٞمُّؽ»ٟمرومع  ٓ شسمف وم٤مطْمَتِػ  ُأسَمٞمُّؽ هذا»

 ُمٗمردة. ًمٞمس٧م ٕهن٤م ؛سم٤مًمقاو شآسم٤مؤك» ٟمرومع ٓ شآسم٤مؤك ه١مٓء»

 ُمٗمردة. ًمٞمس٧م ٕهن٤م ٓ ؛سم٤مًمقاو شأسمقان» ٟمرومع ٓ شأسمقان زم»

 وىمد ىمرسم٦م، ؿٗمَ سمِ  ٤مممسٙمً  ًمف اصٖمػمً  ٤مسمٜمً ا ومقضمد قم٤مد ٤مأقمراسمٞمً  أن اًمٓمرائػ: وُمـ

 زم ـم٤مىم٦م ٓ قه٤م،ومُ  همٚمبٜمل وم٤مه٤م، كرِ دْ أَ  أسم٧م، ي٤م :ومّم٤مح اًم٘مرسم٦م؛ فشمٖمٚمب أن ظم٤مف

سمٗمٞمٝم٤م
(1)

. 

 سم٤مًٕمػ. ُمٜمّمقب :شوَم٤مَه٤م»

 سم٤مًمقاو. ُمرومقع :شوُمقَه٤م»

 سم٤مًمٞم٤مء. جمرور :شومٞمٝم٤م»

 ُمقضٕملم: ذم ًمٚمرومع قمالُم٦مً  شمٙمقن اًمقاو نْ ذَ إِ 

 اًمس٤مملِ. اعمذيمرِ  مجعِ  ذم إوُل:

  ذم ا٤يوين:
ِ
 .-اهللُ  َرِِحَفُ - اعم١مًمُػ  ده٤مقم اًمتل وهل ،اخلٛمس٦مِ  إؾمامء

                                                 

 (.0/44) اًمٗمريد اًمٕم٘مد (7)



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 :ِةنَّالضَّ ًَِع ِفاألِل ُةاَبَِٔى

و»٢َْو٤ُُه:  ١ْعِ  َميً ََّل َٛ  ١ََتُؽونُ  ا٤َُِٕف  َوَأمَّ ْيـَِقيِ  ِى  ٤ِؾرَّ َمءِ  ٍَ ْٗ يً  إَ وصَّ َّ». 

، ثٜمٞم٦مِ شمَ  ذم :وم٘مطْ  واطمدٍ  ُمقضعٍ  ذم اًمرومعِ  قمالُم٦مَ  شمٙمقنُ  إًمُػ 
ِ
 ذم يٕمٜمل: إؾمامء

 وأُم٤م شُمَثٜم ك، ٓ إومٕم٤مَل  ٕن واىمٍع؛ ًمبٞم٤منِ  شإؾمامء ُمـ» اعم١مًمُػ: ىم٤مَل  وإٟمام ،ُمٜمٝم٤م اعمَُثٜم ك

 ضٛمػمُ  سمف اشمّمؾ ًمٙمـ صُمٜمدَل، ُم٤م ٕمٌؾ،ومِ  شقُم٤من٘مُ يَ »ومـ ،شقُم٤من٘مُ يَ  اًمرضمالن» اًم٘م٤مئِؾ: ىمقُل 

 اًمتثٜمٞم٦ِم.

 اعُمَثٜم كو ظم٤مص٦ًم، إؾمامء شمثٜمٞم٦مِ  ذم ًمٚمرومعِ  قمالُم٦مً  شمٙمقنُ  ٤مًٕمُػ وم ،طم٤ملٍ  يمؾ قمغمو

ـْ  َأهْمٜم٧َْم  سمزي٤مدةٍ  ،اصْمٜمََتلْمِ  أو اصْمٜملَْمِ  قمغم دل   ُم٤م . ُُمتٕم٤مـمَِٗملمِ  قَم  ُُمَتامصمِٚملْمِ

ـ   ،٤معمَُثٜم كيم ٤معمَُثٜم كسم واعمٚمحُؼ  ،اعُمَثٜم ك هق هذا  ،احل٘مٞم٘ملد  اعُمَثٜم ك شمٕمريُػ  هذا ًمٙم

 .سمف ِؼ حَ اعمٚمْ  ونَ دُ 

 قمغم دل   وُم٤م أيمثَر، قمغم دل   ُم٤م سمف ظمرَج  شاصمٜمتلم أو اصْمٜملَْمِ  قمغم دل   ٤مُم» ٜم٤م:وم٘مقًمُ 

 مجٌع. ومٝمق أيمثرَ  قمغم دل   وُم٤م ،دٌ ُمٗمرَ  قَ ومٝمُ  أىمؾ  

 واجلٛمُع. اعمٗمردُ  شاصْمٜملَْمِ  قمغم دل   ُم٤م» :سم٘مِقًمٜم٤م ُيرُج  :نْ ذَ إِ 

 اًمتثٜمٞم٦ِم. ِؼ ٘مُّ حَ ًمتَ  اعمٗمردِ  قمغم زي٤مدةٌ  هٜم٤مك يٙمقنَ  أن سُمد   َٓ  يٕمٜمل: شسمزي٤مدةٍ » وىمقًُمٜم٤م:

 قمغم دل   مم٤م ااطمؽمازً  ،شزيدان» :وىُمْؾ  ،وٟمقًٟم٤م ٤مأًمٗمً  فإًمٞم زد شزيد» ىمٚم٧م: إذا َٛمَثاًل وم

 اؾمٌؿ. ُمٗمردٌ  هل٤م ًمٞمس ٕٟمف زي٤مدٌة؛ ومٞمٝم٤م ًمٞمس ٝمذهوم شاصْمٜملَْمِ » ُمثؾ: زي٤مدةٍ  سمدونِ  اصْمٜملَْمِ 

 أن اًمٖمري٥م وُمـ ،لْمِ ٞمَ ٜم  ثَ ُمُ  وًمٞمس٤م ٤معُمَثٜم كسم ُمٚمح٘م٤منِ  شواصمٜمتلم» ،شاصْمٜملَْمِ » إن ٟم٘مقُل: وهلذا

 طم٘مٞم٘م٦ًم. اعُمَثٜم ك ـُمِ  وًمٞمس٤م ،اعمَُثٜم ك أصُؾ  مه٤م شاصمٜمتلم»و شاصْمٜملَْمِ »
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ْيَدانِ » ُمثؾ: شُمتامصمٚملم ُُمَتَٕم٤مـمَِٗملْمِ  قمـ َأهْمٜم٧َْم » ٜم٤م:وىمقًمُ   يدزَ » قمـ أهمٜم٧م شاًمز 

ْيَدانِ  ضم٤مء» ومت٘مقُل: ،شيدوزَ  ـْ  دٓسمَ  شاًمز   ضم٤مء» وشم٘مقُل: ،شوزيدٌ  زيدٌ  ضم٤مء» شم٘مقَل: أنْ  ُِم

ضم٤مء » ُمـ: دٓسمَ  ،ش٤منٞم  ٚمِ اًمٕمَ  ضم٤مء» وشم٘مقُل: ،شٛمدٌ وحم حمٛمدٌ ضم٤مَء » ُمـ: دٓسمَ  شاعمحٛمدانِ 

 ىُمِّمدَ  وإن ثٜمك،ُمُ  ومٝمام شوقمٛمرُ  قمٛمرُ ضم٤مء » أردَت  إن شاًمُٕمَٛمران ضم٤مء»و ،شوقمكم   قمكم  

 ؽٕٟم   ،سمف ُمٚمح٘م٦مٌ  ٕهن٤م ؛اعمَُثٜم ك إقمراَب  ٕمرُب شمُ  ًمٙمٜمٝم٤م ،ُُمَثٜمّك همػم ومٝمام شوقمٛمر أسمقسمٙمر»

 اصْمٜمَلْمِ  قمـ ٟم٤مئب٦مً  شاًمُٕمَٛمرانِ » ص٤مرْت  شوقمٛمرَ  ٙمرٍ سم أسم٤م» شمريدُ  وأٟم٧م شٛمراناًمٕمُ » ىمٚم٧َم: إذا

 ش.رٛمَ وقمُ  رٍ ٙمْ سمَ  أيب» قمـ ٟم٤مسَم٧ْم  طمٞم٨م ،ُمتامصمٚملم همػمِ 

 ىمٚم٧َم: وإنْ  ،أظمٓم٠مَت  ىمٚمٜم٤م: ؛حؼُمٚم هق ىمٚم٧َم: ٢منوم شقانسمَ إَ  ىم٤مل» شم٘مقل:

 ومٝمق شوأٌب  أٌب » شسم٤مٕسمقانِ » أردَت  إنْ  شمٗمّمٞمٍؾ: ـُمِ  د  سمُ  وماَل  أظمٓم٠مَت. ىمٚمٜم٤م: ؛كُمثٜمًّ 

 إذا شإسمقيـ» ٕن ؛٤معمَُثٜم كسم ٌؼ حَ ٚمْ ُمُ  ومٝمق شوإَب  إم  » شسم٤مٕسمقيـ» أردَت  وإن ك،ُمثٜمًّ 

 قمـ سمْؾ  ،لْم ٚمَ تامصمِ ُمُ  ُُمَتَٕم٤مـمَِٗملْمِ  قمـ َأهْمٜم٧َْم  ىمد اًمزي٤مدةُ  شمٙمـ مل شوإمُّ  إُب » هبام أريد

 ش.وأم   أٍب » قمـ ٧ْم أهمٜمَ  شإسمقان» ٕن   ؛لْم ٗمَ ٚمِ خمتَ  ُُمَتَٕم٤مـمَِٗملْمِ 

 إن ؛أظمٓم٠مَت  كُمثٜمًّ  ىمٚم٧َم: وإن ،أظمٓم٠مَت  ؛ُمٚمحؼ هق ىمٚم٧َم: نإ شاًم٘مَٛمرانِ »

ـُ ٛمْ يُ  وهذا ،كُمثٜمًّ  ومٝمذا شوىمٛمًرا ىمٛمًرا» ـِ يْ رَ ٛمَ ٘مَ سم٤مًمْ  أردَت   ،مجٞمالن رضمالنِ  يٙمقنَ  أن ٙمِ

 دِر.اًمبَ  املِ يمجَ  أهنام يٕمٜمل:

 قمـ كٜمَ أهمْ  ٕٟمف ك؛ُمثٜمًّ  همػمُ  وم٢مٟمف ،شواًم٘مٛمرَ  اًمِمٛمَس » شسم٤مًم٘مٛمريـ» أردت وم٢من

 .لْم ٚمَ ُمتامصمِ  همػمِ  ُُمَتَٕم٤مـمَِٗملْمِ 

 ،ُمتامصمٚملم ُُمَتَٕم٤مـمَِٗملْمِ  قمـ أهمٜم٧ْم  سمزي٤مدةٍ  اصمٜمتلمِ  أو ،اصْمٜملَْمِ  قمغم دل   ُم٤م هق ٤معمُثَٜم كوم إَِذْن:

فُ  َؽ ًمِ ذَ  داقمَ  ٤موُمَ   ُمٚمحٌؼ. شاصمٜم٤من» ُمثٜمّك، شاسمٜم٤من» ومٜم٘مقل: ،سمف ً٘م٤محَ ٚمْ ُمُ  يٙمقنُ  وم٢مٟم 
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ـٌ ا رضمٌؾ  قمٜمدي» ٟم٘مقَل  أنْ  يّمحُّ  هْؾ و  ؟شاطمدٌ و رضمٌؾ  قمٜمدي» َل سمدَ  شصم

؛ ٓ اجلقاب:  .٤معُمَثٜم كسم ُمٚمحٌؼ  شواصمٜمت٤من اصمٜم٤من» نْ ذَ إِ  يّمحُّ

 اًمْمٛمػِم. إمم ٤م٤مومَ َْم يُ  أن :سمنمطٍ  ش٤متَ ٚمْ يمِ »و شاَل يمِ » ٤معُمَثٜم كسم اعمٚمحِؼ  ـُمِ و

-رِحف اهلل- ُم٤مًمؽ اسمـ ىم٤مل
(1)

: 

 «اَـتوون»وَ  «اَـونِ » ذاكَ ٣َ  «ؾتو٣ِ »
 

ِ ـَووواٌْ »و٣َوو   «ونِ َيووورِ َيْ  ْٝ َتووواٌـَ  ْٝ
 

ـْ  ْم٤موَم٤من،شمُ  شٚمت٤ميمِ »و شاليمِ »و ،٤مُف َْم شمُ  ٓ ش٤منِ تَ ٜمَ اصمْ »و شنِ ٤مٜمَ اصمْ »  شمْم٤موم٤منِ  أطمٞم٤مًٟم٤م ًمٙم

 إمم شٚمت٤ميمِ »و شاليمِ » أضٞمٗم٧ْم  ٢مذاوم اًمٔم٤مهِر، آؾمؿِ  إمم شمْم٤موم٤منِ  وأطمٞم٤مًٟم٤م اًمْمٛمػِم، إمم

 ،لْم تَ ٚم  تَ ٕمْ ُمُ  ص٤مرشم٤م اًمٔم٤مهرِ  آؾمؿِ  إمم ٤متَ ٞمٗمَ ِض أُ  وإن ،٤معمَُثٜم كسم ُمٚمح٘متلمِ  ص٤مرشم٤م اًمْمٛمػم

َرةٍ  سمحريم٤مٍت  دِ اعمٗمرَ  آؾمؿِ  إقمراَب  ٕمرسم٤منِ شمُ  يٕمٜمل:  إًمِػ. قمغم ُُمَ٘مد 

ًٓ  نْ ذَ إِ   ٤موم٦ِم.َض سم٤مإلِ  ٓإِ  النِ ٛمَ ٕمْ تَ ْس شمُ  ٓ ،ش٤متَ ٚمْ يمِ »و شاليمِ » :أو

 ٛمػِم.اًمْم   ممإِ  ٤منْم٤مومَ شمُ  شٚمت٤ميمِ »و شاليمِ » َوكًقو:

 ٤مهِر.اًمٔم   ممإِ  ٤منْم٤مومَ شمُ  شٚمت٤ميمِ »و شاليمِ » :وَو٤يً 

 سمت٤مرِ قمْ أُ  ٤مهِر،ٔم  اًم إمم ٤متَ ٞمٗمَ ِض أُ  وإذا ،٤معمَُثٜم كسم ٤منِ تَ ٘مَ حَ ٚمْ ُمُ  امومٝمُ  ،ٛمػماًمْم   إمم ت٤مٞمٗمَ ِض أُ  ذاإِ 

َرةٍ  سمحريم٤مٍت  اعمٗمردِ  آؾمؿِ  إقمراَب   إًمِػ. غَم قمَ  ُُمَ٘مد 

 إمم أضٞمٗم٧ْم  ٕهن٤م ؛٤معُمَثٜم كسم ٘م٦مٌ حَ ٚمْ ُمُ  هذه شيمالمُه٤م ضُمالنِ اًمر   ضم٤مءين» :أميؾيٌ 

 اًمْمٛمػِم. إمم ٤موم٦مٌ َْم ُمُ  ٕهن٤م ؛٤معُمَثٜم كسم ٌؼ ُمٚمح شيمٚمت٤ممُه٤م اعمرأشم٤منِ  ضم٤مءِت » ،ٛمػمِ اًمْم  

                                                 

 (.77، سم٤مب اعمٕمرب واعمبٜمل، اًمبٞم٧م رىمؿ )شإًمٗمٞم٦م» (7)
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 ٦مٍ ُمٚمح٘م همػمُ  :شيمٚمت٤م» ،[77]اًمٙمٝمػ: ﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 أىمقُل: ُأقْمِرُب  قمٜمدُم٤م وهلذا ،فم٤مهرٍ  اؾمؿٍ  إمم أضٞمٗم٧ْم  ٕهن٤م ؛٤معمَُثٜم كسم

َرة سمْمٛم٦مٍ  ُمرومقعٌ  ُمبتدأٌ  :«٣ؾتو» رُ  فمٝمقِره٤م ُمـ ٜمعَ ُمَ  ،إًمِػ  قمغم ُُمَ٘مد   ،اًمت َٕمذُّ

 سمزي٤مدٍة، اصمٜمتلم قمغم ٧مدًم   شاجلٜمتلم»و إًمٞمف، ُمْم٤مٌف  :شاجلٜمتلم»و ،ُمْم٤مٌف  :شيمٚمت٤م»و

 ل ُمثٜمك.؛ ومٝمشوضمٜم٦مٌ  ضمٜم٦ٌم،» اعمٗمردَ  ٕن ُمتامصمٚملم؛ ُُمَتَٕم٤مـمَِٗملْمِ  قمـ أهمٜم٧ْم 

 طم٘مٞم٘م٦ًم. ُمثٜمّك :شاجلٜمتلم»و سمف، ُمٚمحٌؼ  وٓ ،كُُمَثٜمًّ  همػمُ  ش:ٚمت٤ميمِ » نْ ذَ إِ 

 رومعشمُ  ٕهن٤م شاًمٓم٤مًمب٤من ىمرأ» قابواًمّم ،ظمٓم٠مٌ  ومٝمذا شاًمٓم٤مًمبلم ىمرأ» ىمٚم٧م: ًمق

 سم٤مًٕمػ.

 ،شسم٤منذ  ٝمَ اعمُ  ٕمجبٜمليُ » واًمّمقاب ،ظمٓم٠مٌ  ومٝمذا شلْم سمَ ذ  ٝمَ اعمُ  ٕمجبٜمليُ » ىمٚم٧م: ًمقو

 .كُُمَثٜمًّ  ٕٟمف اًمْمٛم٦م قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  إًمُػ  َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ،ُمرومقع وم٤مقمؾ ٕٟمف

 وم٤مقمؾ ٕٟمف ،شالنضُم اًمر   ىم٤مم» واًمّمقاب ظمٓم٠م، ومٝمذا شٚملمضُم اًمر   ىم٤مم» ىمٚم٧م: ًمقو

 .ُُمَثٜمّك ٕٟمف اًمْمٛم٦م قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  إًمػ َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ُمرومقع

 .ومّمقاٌب  شاًمٓم٤مًمب٤من اضمتٝمد» ىمٚم٧م: ًمقو

 َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ،ُمرومقعٌ  ؾٍ وم٤مقمِ  ٥ُم ٟم٤مئِ  ٕٟمف ،ومّمقاٌب  شاًمٙمت٤مسم٤من رُسق» ىمٚم٧م: ًمق

 .كُُمَثٜمًّ  فٕٟم   ٦مِ اًمْمٛم   قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  إًمػ

  يمؾُّ  ٢وٛدة:
ٍ
 ٌؼ حَ ُمٚمْ  ومٝمق ذوـُمُف، قمٚمٞمف شَمٜمَٓمبِْؼ  ومل َثٜم ك،اعمُ  إقمراَب  ُأقمِرَب  رء

 سم٤معمَُثٜم ك.
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 :اِبَزِعإِلى اَلَع اْتَٓبِرِدَت

 « ٌََؽرٍ  ا٤ُعؿرانِ  ُوء َؿرُ  أٌو ُٛ  .«و

 .ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«ُوءَ »

 سم٤معُمَثٜم ك. ُمٚمحٌؼ  ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  سم٤مًٕمِػ  ُمرومقعُ  وم٤مقمٌؾ  :«ا٤ُعؿرانِ »

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمقاوُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  سمدٌل  :«ٌؽرٍ  أٌو» ـَ  ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قَم  ُِم

 إًمٞمف. ُمْم٤مٌف  شسمٙمرٍ »و ُمْم٤مٌف، شأسمق»و ،اخلٛمس٦مِ  إؾمامء

 اًمْمٛم٦ُم. رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  شأسمق» قمغم ُمٕمٓمقوم٦مٌ  :«وٛؿرُ »

 « ًِ  .«اْرأٍونِ  ٢وم

 اًمت٠مٟمٞم٨ِم. شم٤مء ش:اًمت٤مءُ »و ،ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ : شىم٤مم» «:ًِ ٢وم»

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  سم٤مًٕمِػ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  «:اْرأٍونِ »  ُمثٜمّك. ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قم

 « زِت ْٝ  ٠َرَّ ٍَ  .«ا٤سقَّور

زَ »  اًمت٠مٟمٞم٨ِم. شم٤مءُ  :شاًمت٤مءُ »و ،ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ : شهمرز» «:ت٠رَّ

قاُب وم سم٤مًٕمِػ  ُيرومعُ  اعمُثَٜم ك ٕن   ظمٓم٠ٌم؛ :«ا٤سقورٍٝ»  ٟم٘مقُل: نْ ذَ إِ  ،شاًمسٞم٤مرشم٤من» ٤مًمّم 

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  إًمُػ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقٌع، وم٤مقمٌؾ  «ا٤سقورٍون»  ُمثٜمًّك. ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قم

 « َا٤ؼؿرانِ  اٗتـور». 

 .ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«اٗتـورَ »

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  سم٤مًٕمِػ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«ا٤ؼؿران»  ٕن   سم٤معمَُثٜم ك؛ ُمٚمحٌؼ  ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قم

 واًم٘مٛمُر. اًمِمٛمُس  هبام اعم٘مّمقدُ  شاًم٘مٛمرانِ »
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ٌِاليُّ ُةاَبَِٔى  :ِةنَّالضَّ ًَِع ْ

و»٢َْو٤ُُه:  ١ْعِ  َميً ََّل َٛ  تُؽونُ ١َ  ا٤ـُّونُ  َوأمَّ ٍََّصَل  إَِذا اَُْضوِرعِ  ا٤ِػْعلِ  ِى  ٤ِؾرَّ ُٔ  ٌِهِ  ا  َضِؿ

يـَِقٍي، ُٔ  َأوْ  ٍَ ُٔ  َأوْ  ََجٍْع، َضِؿ َييِ  َضِؿ َبيِ  اَُْمكَّ َٙ  .«اَُْخو

 اًمٜمقِن. صمبقُت  ش:اًمٜمقنُ » اًمرومع قمالُم٤مِت  ـُمِ  اًمراسمعُ  اعمقضعُ  هق هذا

َّمَؾ  إذا اعمْم٤مرعِ  ٕمؾِ اًمٗم ذم ًمٚمرومعِ  قمالُم٦مً  ومتٙمقنُ » ي٘مقُل:  ،شاًمتثٜمٞم٦مِ  ضٛمػمُ  سمفِ  اشم 

 إُمرِ  وومٕمَؾ  ،اعم٤مَِض  اًمٗمٕمَؾ  ٕن   إُمِر؛ ٕمؾِ وومِ  اعم٤مِض اًمٗمٕمؾِ  دونَ  اعمْم٤مرعِ  اًمٗمٕمؾِ  ذم

 اعمْم٤مرُع. هق واعمٕمرُب  ُمبٜمٞم٤من، مه٤م سمؾ سملِم؛ٕمرَ ُمُ  همػمُ 

 ضٛمػمُ  أو شمثٜمٞم٦ٍم، ضٛمػمُ  سمف اشمّمَؾ  إذا» اًمنموِط: هبذه سم٤مًمٜمقنِ  ُيْروَمعُ  اعمْم٤مرعُ 

 ذم شم٘مقُل  عم١مٟم٨ٍم، أو رٍ يم  ذَ عمُ  يم٤من ؾمقاءٌ  ،شمثٜمٞم٦مٍ  ضٛمػم ،شاعمخ٤مـمب٦مِ  اعم١مٟمث٦مِ  ضٛمػمُ  أو مجٍع،

 ش.شَم٘مقُم٤منِ » اعم١مٟم٨ِم: وذم شَي٘مقُم٤منِ » ،شنِ اَل شَمْٗمٕمَ » اعم١مٟم٨ِم: وذم شنِ اَل َيْٗمٕمَ » اعمذيمِر:

 ضٛمػمُ  شقنَ شَمْٗمَٕمٚمُ » وأ ،هم٤مئ٥ٍم  ضٛمػمُ  ،شَيْٗمَٕمُٚمقنَ » ثؾ:ُمِ  مجعٍ  ضٛمػمُ  سمف اشمّمَؾ  إذا

 خُم٤َمـم٥ٍم. ضٛمػمُ  ششم٘مقُمقنَ »و ،هم٤مئ٥ٍم  ضٛمػمُ  شي٘مقُمقنَ » ،مجعٌ  المه٤مٙمِ وم ،خُم٤َمـم٥ٍم 

 .ششَم٘مقُملمَ » ،ششَمْٗمَٕمِٚملمَ » ُمثُؾ: شاعمخ٤مـمب٦مِ  اعم١مٟمث٦مِ  ضٛمػمُ »

 اعم١مٟمث٦مِ  ضٛمػمُ  أو مجٍع، ضٛمػمُ  أو شمثٜمٞم٦ٍم، ضٛمػمُ  سمف اشم َّمؾ إذا اعمْم٤مرعُ  وم٤مًمٗمٕمُؾ 

 اًمٜمقِن. بقِت سمثُ  ُيْروَمعُ  وم٢مٟم فُ  اعمخ٤مـمب٦ِم؛

 وي٘م٤مُل  ،شٚملمٕمَ ٗمْ شمَ » اخل٤مُمس٦مُ و ،شقنٚمُ ٕمَ ٗمْ شمَ »و شقنٚمُ ٕمَ ٗمْ يَ »و ،شالنٕمَ ٗمْ شمَ »و شالنٕمَ ٗمْ يَ »

 اًمذيـ أيمثرُ  ًمٙمـ اخلٛمس٦ُم؛ إُمثٚم٦مُ  ي٘مقُل: وسمٕمُْمُٝمؿ اخلٛمس٦ُم، إومٕم٤مُل  إومٕم٤مِل: هلذه

وا  ،شٗمٕمٚمقنشمَ » ،شٗمٕمٚمقنيَ » ،شٗمٕمالنشمَ » ،شٗمٕمالنيَ » اخلٛمس٦ُم، إومٕم٤مُل  ي٘مقًمُقن: قمٚمٞمٜم٤م ُمرُّ

 اًمٜمقن. سمثبقِت  رومعُ يُ  ،شٗمٕمٚملمشمَ »



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

  َّلنِ » :َمَيًَّل  ١تؼوُل ُُ  .«نِ َيْػَعََّل  ا٤رَّ

 ُمثٜمًّك. ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  سم٤مًٕمِػ  ُمرومقعٌ  ُمبتدأٌ  :«ا٤رَُّلنِ »

 وم٤مقمٌؾ. شإًمُػ »و ،اًمٜمقنِ  صمبقُت  رومٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ،ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«َيْػَعََّلنِ »

 :ْػعَ  اَْْرَأٍونِ » وٍؼوُل  .«نِ ََّل ٍَ

 ُمثٜمًّك. ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  إًمُػ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  ُمبتدأٌ  :«اْرأٍون»

ْػَعََّلنِ »  وم٤مقمٌؾ. شإًمُػ »و ،اًمٜمقنِ  سمثبقِت  ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«ٍَ

 « وُل َُ  .«َيْػَعُؾون ا٤ر 

 شمٙمسػٍم. مجعُ  ٕٟم فُ  سم٤مًمْمٛم٦ِم؛ ُمرومقعٌ  ُمبتدأ :«ا٤رُوُل »

 وم٤مقمٌؾ. :شاًمقاوُ »و اًمٜمقِن. صمبقُت  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  رعٌ ُمْم٤م ومٕمٌؾ  :«َيْػَعُؾونَ »

 :[22]ا٤بؼرة: ﴾ۅ ۋ﴿ :ٍعوٞ اهلل ٢ولو ،«ٍَْػَعُؾونَ  أكتم» وٍؼوُل. 

 ُمبتدٌأ. :«أْكُتمْ »

 وم٤مقمٌؾ. :شاًمقاوُ »و اًمٜمقِن. صمبقُت  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«ٍَْػَعُؾونَ »

 :ٍؼوُل « ًِ َٝ  أك ْػَعؾِ ٍَ.» 

« ًِ  ُمبتدٌأ. :«أك

« َٝ ْػَعؾِ  وم٤مقمٌؾ. شاًمٞم٤مءُ »و اًمٜمقِن، سمثبقِت  ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«ٍَ

 اًمٕمرِب  يمالمِ  ذم ٟمجدْ  ٚمؿوم ،وآؾمت٘مراءُ  اًمتتبعُ  سم٤مًمٜمقنِ  ُيرومع ٓ أٟمف قمغم اًمدًمٞمُؾ و

ُ  اًمتل إومٕم٤مَل  هذه إٓ اًمٜمقنِ  سمثبقِت  ُمرومققًم٤م ؿمٞمًئ٤م  ومٝمذه ،اخلٛمس٦مِ  سم٤مٕومٕم٤ملِ  قمٜمٝم٤م ُيَٕمؼم 

 أقمٚمؿ. واهلل وم٤مقمٌؾ، واًمقاوُ  اًمٜمقنِ  سمثبقِت  ومعُ شُمر
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 أن د  سمُ  َٓ  اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٚمٖم٦م ذم حلـ ٝمذاوم ،ظمٓم٠م ومٝمذا ششم٘مقُمقا أٟمتؿ» :ىمٚم٧َم  ًمق

 .اًمٜمقن صمبقت َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ،ُمرومقع ٕٟمف ،ششم٘مقُمقن أٟمتؿ» شم٘مقل:

 .ششم٘مقُم٤من أٟمتام» واًمّمقاب: ،ظمٓم٠م ومٝمذا ششم٘مقُمقن أٟمتام» :ىمٚم٧َم  ًمق

 ،قعٌ ومُ ُمرْ  عٌ ٤مرِ َْم ُمُ  ٕمؾومِ  :ششم٘مقُملم» ششم٘مقُملم أٟم٧ِم » :شم٘مقل اعمرأة خت٤مـم٥م وقمٜمدُم٤م

 .ٌؾ ٤مقمِ ومَ  شاًمٞم٤مءُ »و ،اخلٛمس٦مِ  إومٕم٤مل ـُمِ  فٕٟم   ،قنِ اًمٜمُّ  بقتصمُ  َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ 

ضم٤مُل »  شمٙمسػٍم. مجعُ  ٕٟمف سم٤مًمْمٛم٦ِم؛ ُمرومقعٌ  ُمبتدأٌ  :شاًمرضم٤مُل » شي٘مقُمقا اًمرد

 سمثبقِت  ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :شي٘مقُمقن» واًمّمحٞمُح  صحٞمٍح، همػمُ  :شي٘مقُمقا»

 وم٤مقمٌؾ. واًمقاوُ  اًمٜمقنِ 

 ومٕمٌؾ  :ششم٘مقُملم» ،ُمبتدأٌ  :شأٟم٧ِم » ششم٘مقُملم أٟم٧ِم » هل٤م: ومت٘مقُل  اعمرأةَ  وخت٤مـم٥ُم 

 وم٤مقمٌؾ. شاًمٞم٤مءُ »و اًمٜمقنِ  سمثبقِت  ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ 

 ٕٟم فُ  صحٞمٍح؛ ومٙمالُمف همػم اًمٜمقَن، وطمذَف  ششم٘مقُمل أٟم٧ِم » ىم٤مئٌؾ: ىم٤مل وًمق

 اًمٜمقِن. صمبقُت  ومٞمف جي٥ُم  اعمخ٤مـمب٦مِ  ي٤مءُ  سمف اشمّمٚم٧ْم  إذا اعمْم٤مرعُ  واًمٗمٕمُؾ  ُمرومقعٌ 

 :اليَّصِب عالماُت

ََّلَموٍت:»٢َْو٤ُُه:  َٛ ْذُف ا٤ َو٤ِؾـَّْصِى ََخُْس  َِ ُة، َوا٤َقوُء، َو ٤َُِف، َوا٤َْؽْْسَ ْٕ  َػْتَحُي، َوا

 .«ا٤ـُّونِ 

 اإلقمراِب. أٟمقاعِ  أطمدُ  اًمٜمّم٥ُم 

ومِع، قمـ ٙمالمُ اًم اٟمتٝمك وضمزٌم، وظمٗمٌض، وٟمّم٥ٌم، رومٌع، اْلٛراِب: أ٢سومُ   اًمر 

 واًمٜمقُن. وإًمُػ، واًمقاُو، اًمْمٛم٦ُم، قمالُم٤مت: أرسمع ًمف إن وىمٚمٜم٤م:
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 قمٚمامءَ  ٕن   وآؾمت٘مراُء؛ اًمتتبعُ  قمٚمٞمٝم٤م دل   واًمذي قمالُم٤مٍت، مخُس  وًمٚمٜمّم٥م

 هذه قمـ ُيرُج  ٓ اعمٜمّمقَب  أن ومقضمدوا اًمٕمرِب  يمالمَ  شمتبٕمقا -اهللُ  رِِحَٝمؿ- اًمٕمرسمٞم٦مِ 

 
ِ
 اخلٛمس٦ِم. إؿمٞم٤مء

 وطمذُف  واًمٞم٤مُء، ةُ ّْسَ واًمٙمَ  إًمُػ، قمٜمٝم٤م: ٟمٞم٤مسم٦م واًمب٤مىمل إصُؾ، وهل ؛اًمٗمتح٦مُ 

 اًمٜمّم٥ِم  قمالُم٦م ًمٙمـ ًمٚمرومِع، قمالُم٦مٌ  اًمٜمقنِ  صمبقَت  ٕن اًمٜمقِن؛ صمبقُت  ي٘مْؾ: مل ،اًمٜمقنِ 

 اًمٜمقِن. طمذُف 

 :ِةَحِتَفال ُعاِضََْم

و١َ »٢َْو٤ُُه:  يِ  ى ٤ؾـَّْصِى  َميً ََّل َٛ  ١ََتُؽونُ  َػْتَحيُ ا٤ َلمَّ ََ ُْْػَردِ  آٗمِ  ِى: َمَواضعَ  َََّل ، ا

َؾْقِه َكوِصٌى َوَِلْ  َٛ َل  َّ َُْضوِرِع إَِذا َد ، َوا٤ِْػْعِل ا ِٔ ِع ا٤تَّؽِْس ِره َرءٌ وََجْ ِّ  .«َيتَِّصْل ٌِآ

 قمغم دل   ُم٤م هق اعمٗمردُ  وآؾمؿُ  ،سم٤مًمٗمتح٦مِ  وُيٜمّم٥ُم  ؛سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُيرومعُ  اعمٗمردُ  آؾمؿُ 

 واطمدٍة. أو واطمدٍ 

 ش.أرض ؾمامء، ػم،ٕمِ سمَ  ٤مة،ؿَم  دار، ٞم٧م،سمَ  يٜم٥م،زَ  حمٛمد،» ُمث٤مًمف:

 وًمق ظمٓم٠م، ىمٚمٜم٤م: شسمٕمػمٌ  اؿمؽمي٧م» ىمٚم٧م: ًمقو ،شسمٕمػًما اؿمؽمي٧ُم » :ُمثاًل  شم٘مقل

 ُمٜمّمقب، ٕٟمف شسمٕمػًما اؿمؽمي٧م» ٘مقل:شم أن سُمد   َٓ  ظمٓم٠م، ىمٚمٜم٤م: شسمٕمػمٍ  اؿمؽمي٧م» ىمٚم٧م:

 سم٤مًمٗمتح٦م. ومُٞمٜمّم٥م ُمٗمرد، اؾمؿ وهق

 ًمٙم٤من شيمت٤مٌب  ىمرأت» :أو شيمت٤مٍب  ىمرأت» ىمٚم٧م: وًمق ،شيمت٤مسًم٤م ىمرأت» شم٘مقل:

 ظمٓم٠م.

 ًمٙم٤من شِح٤مُم٦مٌ  ُت دْ ِص » :أو شِح٤مُم٦مٍ  دُت ِص » ىمٚم٧م: وًمق ،شِح٤مُم٦مً  دُت ِص » شم٘مقل:

٤مظمٓم٠م  سم٤مًمٗمتح٦م. ومُتٜمّم٥م ُمٗمرد، اؾمؿٌ  وهل ،ُمٜمّمقسم٦مٌ  ؛ ٕهن 
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 ڭ ڭ﴿ :وضمؾ   قمز   اهلل وىم٤مل ،شؾمٞم٤مرةً  اؿمؽمي٧ُم » ،شٞمًت٤مسمَ  ٧مٜمْ ٙمَ ؾَم » شم٘مقل:

 .[72]اًمب٘مرة: ﴾ۆ ۇ ۇ

ِٔ »ُه: َو٢َْو٤ُ  ِع ا٤تَّْؽِس  رومعُ يُ  أٟمف وؾمبَؼ  سم٤مًمٗمتح٦ِم، يٜمّم٥ُم  اًمتٙمسػمِ  مجعُ  :«َوََجْ

ِ  ُمعَ  وم٠ميمثرَ  صمالصم٦مٍ  قمغم دل   ُم٤م هق اًمتٙمسػمِ  ومجعُ  ،سم٤مًمْمٛم٦مِ    شَمَٖمػمُّ
ِ
 ُمثُؾ: ُُمْٗمرِدِه، سمٜم٤مء

 يمثػمٌة. وأؿمٞم٤مءُ  شإَي٤مُمك» ،شٜمقدهُ » ،شاًمدورُ » ،شاعمس٤مضمدُ » ،شإقمراُب » ،شاًمرضم٤مُل »

ءٌ »: َو٢َْو٤ُهُ  ِرِه َرْ ِّ َؾْقِه َكوِصٌى َوَِلْ َيتَِّصْل ٌَِآ َٛ َل  َّ  وُم٤م «:َوا٤ِْػْعِل اَُْضوِرِع إَِذا َد

 اًمذي اعمْم٤مرعُ  واًمٗمٕمُؾ  اًمس٤مًمـُؿ، اعم١مٟم٨ِم  مجعُ  سم٤مًمْمٛم٦ِم؟ رومعُ يُ  اًمذي ـُمِ  هٟم٤مدْ ٘مَ ومَ  اًمذي

 ٤مًمٙمّسِة.سم ٥ُم ٜمَّم يُ  أٟمف ؾمٞم٠ميت اًمس٤ممل اعم١مٟم٨ِم  مجعَ  ٕن   رٌء؛ سمآظمِرهِ  ِّمْؾ ت  يَ  مل

 ،ٟم٤مص٥ٌم  قمٚمٞمف دظمَؾ  إذا اعمْم٤مرعُ  واًمٗمٕمُؾ  :-رِحف اهلل شمٕم٤ممم-اعم١مًمػ  ي٘مقُل  هٜم٤م

 ذـملم: اعم١مًمُػ  اؿمؽمطَ  .رءٌ  سمآظمِرهِ  يتّمْؾ  ومل

ـُ  ٓ فٕٟم   ُمٜمُف؛ سُمد   َٓ  اًمنمطُ  وهذا ٟم٤مص٥ٌم، قمٚمٞمف دظمَؾ  إذا إول:  أن يٛمٙم

 ٟم٤مص٥ٌم. قمٚمٞمف دظمَؾ  إذا إٓ ٜمّم٥َم يُ 

: وُيريدُ  ،رءٌ  هِ ظمرِ سمآ يتّمْؾ  ومل ا٤يوين:
ِ
ء  وم٢من واًمٜمسقِة، اًمتقيمٞمدِ  ُٟمقيَنِ  سم٤مًمٌم 

 سم٤مًمٗمتح٦ِم. ٜمَّم٥ْم يُ  مل اًمٜمسقةِ  ٟمقن أو ،شمقيمٞمدٍ  ٟمقنُ  سمآظمِرهِ  اشمّمَؾ 

ـْ  شَيُ٘مقمُ » ذًمؽ: ُمث٤مُل  ـْ » اًمٜمّم٥ِم  طمرَف  طمروُمٜم٤م وًمٞمٙم  َيُ٘مقمُ » :َُمَثاًل  ومت٘مقُل  ،شًم

ضُمُؾ   .شاًمر 

 ،ضم٤مزمٌ  وٓ ٟم٤مص٥ٌم  قمٚمٞمف يدظمْؾ  مل فٕٟم سم٤مًمْمٛم٦ِم؛ ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«يؼومُ »

 رء. سمآظمره يتّمؾ ومل

ل» ُُ  ُمٗمرٌد. ٕٟمف سم٤مًمْمٛم٦ِم؛ ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«ا٤رَّ



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

ـْ » شم٘مقُل: اًمٗمٕمَؾ  هذا شمٜمّم٥َم  أن أردَت  وم٢مذا ضُمُؾ  َيُ٘مقمَ  ًَم  شم٘مقَل؛ أن جيقز وٓ شاًمر 

ـْ » ـْ » شم٘مقَل: أن جي٥ُم  سمؾ ؛شاًمّرضُمُؾ  َيُ٘مقمُ  ًَم ضُم  َيُ٘مقمَ  ًَم  فٕٟم   سم٤مًمٗمتح٦ِم؛ ومتٜمّم٥َم  شُؾ اًمر 

 ٟم٤مص٥ٌم. قمٚمٞمف ودظمَؾ  ،رءٌ  سمآظمِرهِ  يتّمْؾ  مل ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ 

ضُمالنِ » ـْ  اًمر   ،صْمٜملَْمِ آ أًمُػ  قمٚمٞمف دظمؾ ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  ٕٟمفُ  يّمح، ٓ شَيُ٘مقُم٤منِ  ًَم

 ش.رءٌ  سمآظمِرهِ  يتّمْؾ  ملْ » ي٘مقُل: واعم١مًمُػ 

ـْ  اًمٜمدَس٤مءُ » ـَ  ًَم ـَ » ،شَيُ٘مْٛم  اًمٜمسقِة. ٟمقنُ  قمٚمٞمف دظمٚم٧ْم  ٕٟمف ؛سم٤مًمٗمتح٦مِ  يٜمّم٥ُم  ٓ شَيُ٘مْٛم

ـْ  ِواهلل» ـ   ًَم ـ  » شَيْذَهَب  اًمتقيمٞمد. ٟمقن سمآظمِرهِ  اشمّمَؾ  ٕٟمف ؛سم٤مًمٗمتح٦مِ  ُيٜمَّْم٥ُم ٓ  شَيْذَهَب

 :ششَمْرَض » ،[724]اًمب٘مرة: ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

َرة. سم٤مًمٗمتح٦م ُمٜمّمقب  اعُمَ٘مد 

 .اًمٔم٤مهرة سم٤مًمٗمتح٦م ُمٜمّمقب :شيرُمَل » «يرميَ  ٤ن»

 سم٤مًمٗمتح٦م. ُمٜمّمقب :شيٖمزوَ » «يغزوَ  ٤ن»

 يٙمقنَ  أن سم٤مًمٗمتح٦مِ  اًمٗمٕمؾِ  ًمٜمّم٥ِم  اؿمؽمطَ  -اهللُ  َرِِحَفُ - اعم١مًمَػ  أن وم٤محل٤مصُؾ 

ٓ   ٟم٤مص٥ٌم، قمٚمٞمف يدظمَؾ  وأنْ  ُمْم٤مرقًم٤م،  رٌء. سمآظمِرهِ  يتّمَؾ  وأ

 :الفتحة عً األلِف ىٔابُة

و»٢َْو٤ُُه:  ََّلَمًي ٤ِؾـَّْصِى ِى إَ  َوَأمَّ َٛ َم إَ  ٤ُِف: ١ََتُؽوُن  ْؿَسِي، َكْحوُ ْٗ ََ ًُ : »ِء ا َرَأْي

وكَ  َّ وَك َوَأ ٌَ َبَه َذ٤َِك « َأ ْ٘  .«َوَمو َأ

 ىمٚم٧َم: إذا َٛمَثاًل وم ،٤مأًمٗمً  ص٤مرْت  ُأؿْمبَِٕم٧م إذا اًمٗمتح٦مَ  ٕن سم٤مًٕمِػ؛ اعم١مًمُػ  صمٜم ك

 سم٤مًٕمِػ. صمٜم ك وهلذا سم٤مًٕمِػ، شزيًدا» ٝم٤مٕمَ َأؿْمبَ  ومتح٦مٌ  ومٝمذه شزيًدا رأي٧ُم »



 

 

 
 باب معزفة عالمات اإلعزاب

  ٥ِم ٟمّم قمالُم٦مَ  شمٙمقنُ  وإًمُػ 
ِ
 ،وِحقكَ  وأظمقَك، أسمقَك،» وهل ٛمس٦مِ اخل إؾمامء

 .شُم٤ملٍ  وذو وومقَك،

  ؟شسم٤مًٕمِػ » ُمٜمّمقسم٦مً  شمٙمقنُ  ُمتكو

 ؾمت٦ٌم: سم٤مًمقاوِ  اًمرومعِ  وذوطُ  سم٤مًمقاِو، اًمرومعِ  ذوطُ  ومٞمٝم٤م ْت قومرشم إذا الواب:

ًة، ٗمردًة،ُمُ  شمٙمقنَ  أن   ًمٖمػمِ  ُمْم٤موم٦مً  ُُمَٙمؼم 
ِ
 اعمٞمِؿ، ـُمِ  ظم٤مًمٞم٦مً  شومق» شمٙمقنَ  وأنْ  اعمتٙمٚمِؿ، ي٤مء

 .شص٤مطم٥ٍم » سمٛمٕمٜمك شذو» شمٙمقنَ  وأن

  رومعِ  ذوطُ  مت٧ْم  إذا :نْ ذَ إِ 
ِ
 ،سم٤مًٕمِػ  شُمٜمَّم٥َم  أن وضم٥َم  سم٤مًمقاو؛ِ  اخلٛمس٦مِ  إؾمامء

 ،ُمٜمّمقٌب  سمف ُمٗمٕمقٌل  :ش٤مسمَ أَ » ووم٤مقمٌؾ. ومٕمٌؾ  :شأيمرُم٧ُم » .شَأسَم٤مكَ  َأيْمَرُم٧ُم » :َُمَثاًل   ومت٘مقل

 ا ـُمِ  ٕٟمف اًمٗمتح٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  إًمُػ  ّمبِفِ ٟمَ  وقمالُم٦مُ 
ِ
 ُمْم٤مٌف  ش٤مسمَ أَ »و ،اخلٛمس٦مِ  ٕؾمامء

 .شَأسَم٤م» إمم ُمْم٤مٌف  شاًمٙم٤مُف »و

 سم٤مًٕمِػ. وشمٜمّم٥ُم  ،سم٤مًمقاوِ  شُمرومعُ  اخلٛمس٦مَ  إؾمامءَ  أن أن قمرومٜم٤م :نْ ذَ إِ 

 ُمٜمّمقٌب  سمفِ  ُمٗمٕمقٌل  :شاذَ » ووم٤مقمٌؾ. ٕمٌؾ ومِ  :شؾم٠مًم٧ُم » .شُم٤ملٍ  ذا ؾم٠مًم٧ُم » شم٘مقل:

 إ ـُمِ  ٕٟمف اًمٗمتح٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  إًمُػ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ 
ِ
 اخلٛمس٦ِم. ؾمامء

 ذا. إمم ُمْم٤مُف  :«مولٍ »

 سم٤مًٕمِػ. يٜمّم٥ُم  ٕٟم فُ  ظمٓم٠ٌم؛ ومٝمذا شُم٤ملٍ  ذو رأي٧ُم » ىم٤مئُؾ: ىم٤مَل  ًمق

 شمٕمرب ومال ُمْم٤موم٦م، ًمٞمس٧م :شأسًم٤م» ،[32]يقؾمػ: ﴾ی ی ی ی﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل

 اخلٛمس٦م. إؾمامء إقمراب

 سم٤مًٕمِػ. وشمٜمّم٥ُم  سم٤مًمقاوِ  شمرومعُ  اخلٛمس٦مُ  إؾمامءُ  :نْ ذَ إِ 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 :الفتحِة ًع الكضزِة ىٔابُة

و»٢َْو٤ُُه:  ََّل ا٤ َوَأمَّ َٛ ُة: ١ََتُؽوُن  ُْ َؽْْسَ ِع ا و٤ِ َمًي ٤ِؾـَّْصِى ِى ََجْ  ا٤سَّ
ٌِ  .«مِ وَمكَّ

  إًمِػ  سمزي٤مدةِ  وم٠ميمثر صمالصم٦مٍ  قمغم دل   ُم٤م هق اًمس٤مًمـؿُ  اعم١مٟم٨ِم  مجعُ 
ِ
 ُمعَ  واًمت٤مء

  ؾمالَُم٦مِ 
ِ
  سم٠مًمٍػ  مُجِعَ  ُم٤م وىمٞمَؾ: اعمٗمرِد، سَمٜم٤مء

ٍ
  ؾمالُم٦مِ  ُمع ِدهِ ُمٗمر قمغم ُمزيدشملم وشم٤مء

ِ
 سمٜم٤مء

 اعمٗمرِد.

 ُمٗمٕمقٌل  :شاعمسٚمامِت » ووم٤مقمٌؾ. ومٕمٌؾ  :شأيمرُم٧ُم » .شاعمسٚمامِت  أيمرُم٧ُم » :َُمثاًَل  شم٘مقُل 

 ٌؿ.ـؾم٤مًم ُم١مٟم٨ٍم  مجعُ  ٕٟمفُ  اًمٗمتح٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  سم٤مًمٙمّسةِ  ُمٜمّمقٌب  سمف

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل وىم٤مل

 ُمٜمّمقسم٦مٌ  يمٚمُّٝم٤م ،[2]اًمتحريؿ: ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲

 ٙمّسِة.سم٤مًم

 .[00]اًمٕمٜمٙمبقت: ﴾ے ے ھ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم

 ُم٤مٍض. ومٕمؾ :«ّؾق»

٦مُ  َرومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقِمٌؾ ًمٗمظ اجلالًم٦م  :«اهللُ» ٛم   .اًمٔم٤مِهَرةُ  اًمْم 

 اًمٗمتح٦م قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٙمّسة ّمبفٟمَ  ٦مُ وقمالُمَ  ،ُمٜمّمقٌب  سمف ُمٗمٕمقٌل  :«ا٤سؿواِت »

 .ؿٌ ـؾم٤مًم ٨ٍم ُم١مٟم   عُ مَجْ  فٕٟم  

 .[4 ]اًمٓمالق: ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 ،اًمٗمتح٦م قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٙمّسة فبِ ّْم ٟمَ  وقمالُم٦م ُمٜمّمقب، شيم٤من» ظمؼم :«أوِٓت »

 اًمس٤ممل. اعم١مٟم٨م سمجٛمع ؼٚمحَ ُمُ  ٕٟمف



 

 

 
 باب معزفة عالمات اإلعزاب

 .[74]اعمٛمتحٜم٦م: ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 ،اًمٗمتح٦م قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٙمّسة فبِ ّْم ٟمَ  وقمالُم٦مُ  ،ُمٜمّمقب صم٤منٍ  سمف ُمٗمٕمقل :«مممـوٍت »

 .ؾم٤ممل ُم١مٟم٨ٍم  مجعُ  ٕٟمف

 ظمٓم٠م. يم٤من شُم١مُمٜم٤مشًم٤م» واطمد ىم٤مل ًمق

 رأي٧م» ظمٓم٠م، شؾم٤مومراشًم٤م ٟمس٤مءً  رأي٧م» صحٞمح، شؾم٤مومراٍت  ٟمس٤مءً  رأي٧م»ىمقًمف: 

 
ٍ
 شؾم٤مومراٍت » وٟمّمبٜم٤م شمٙمسػم، مجع ٕٟمف سم٤مًمٗمتح شٟمس٤مءً » ومٜمٜمّم٥ُم  ،ظمٓم٠م شؾم٤مومراٍت  ٟمس٤مء

 ؿ.ـؾم٤مًم ُم١مٟم٨ٍم  مجعُ  ٕٟمف سم٤مًمٙمّسةِ 

 ُم١مٟم٨ٍم  مجعَ  وًمٞمس٧م ،حل٩مد ا ذم ُمقىمٍػ  اؾمؿُ  شقَمَروَم٦م» وي٘م٤مُل: شقمَروَم٤مٌت » ي٘م٤مُل:

 .ةٌ دَ واطمِ  قمروم٤مٌت  إٓ دُ قضَم يُ  ٓ ٕٟمف ؛ؿِ ـاًمس٤مًم اعم١مٟم٨ِم  سمَِجٛمعِ  ُُمْٚمحٌؼ  هل سمْؾ  ،اًم ـؾم٤مًم

 قمٚمٞمف شَمٜمَْٓمبِْؼ  وملْ  ،ؿِ ـاًمس٤مًم اعم١مٟم٨ِم  مجعِ  إقْمراَب  ُأقْمِرَب  ُم٤م ومٜم٘مقُل: هذا وقمغم

 ُُمٚمحٌؼ. وم٢مٟمف اًمنموطُ 

٤مؿـاًمس٤مًم ٟم٨ِم اعم١م سمجٛمعِ  ُمٚمحٌؼ  سم٤مًمِم٤مِم، أرٌض  شَأذِرقَم٤مٌت »  ُمقضعٍ  اؾمؿُ  ؛ ٕهن 

 اجلٛمع. قمغم يدل ٓ

 .ش٦متَ ٤مُمِ َص » مجعُ  ٕهن٤م ُم١مٟم٨ٍم؛ مجعُ  ش٤مٍت تَ ٤مُمِ َص »

  ٤مٌت؟تَ ٤مُمِ َص  ي٘مقُل: وهق ،٦مٌ تَ ٤مُمِ َص  مجعُ  شم٘مقُل: يمٞمَػ  ٢وئٌل: ٢وَل  إذا

 ذم اًمتل واًمت٤مءَ  ،واًمت٤مءَ  إًمَػ  إًمٞمف ٤مٜمَ ٗمْ َض أَ  وإٟمام ؛٤مؿمٞمئً  اعمٗمردِ  ذم قمِٛمْٚمٜم٤م ُم٤م :كؼوُل 

ـْ  ،اجلٛمعِ  ذم وضٕمٜم٤مه٤م عمٗمردِ ا  ُمٗمتقطم٦ًم، شمٙمقنُ  اجلٛمعِ  وشم٤مءُ  إًمِػ، سمٕمد ضمٕمْٚمٜم٤َمه٤م ًمٙم

 ُمرسمقـم٦ًم. شمٙمقنُ  اعمٗمردِ  وشم٤مءُ 
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 :ِةَحِتَفال ًَِع اِءَٔال ُةاَبَِٔى

و»َو٢َْو٤ُُه:  ََّلَمًي ٤ِؾـَّصِى ِى ا٤تَّْيـَِقِي َواَلْؿعِ ا٤ َوَأمَّ َٛ  .«َقوُء: ١ََتُؽوُن 

 واجلٛمِع. اًمتثٜمٞم٦مِ  ذم اًمٜمّم٥ِم  قمالُم٦مَ  شمٙمقنُ  اًمٞم٤مءُ 

 يْ ا٤تَّ »
 ُمتٗم٘ملم ُُمَتَٕم٤مـمَِٗملْمِ  قمـ َأهْمٜم٧َْم  سمزي٤مدة اصمٜمتلم أو ،اصْمٜملَْمِ  قمغم دل   ُم٤م هل :«يُ قَ ـِ

 اصْمٜملَْمِ  ُمـ أيمثرَ  قمغم دل   ُم٤م وهق ،اًمس٤مًمـؿُ  رِ اعمذيم   مجعُ  هٜم٤م سم٤مجلٛمع واعمراد ،ُمٕمٜمًكو ٤مًمٗمٔمً 

  ؾمالُم٦مِ  ُمع
ِ
 زائدشملم. وٟمقنٍ  سمقاوٍ  مُجِعَ  ُم٤م وم٘مْؾ: ؿمئ٧َم  وإن اعمٗمرِد، سمٜم٤مء

 سم٤مًمٞم٤مء. ويٜمّم٥ُم  ،سم٤مًمقاوِ  يرومعُ  اًمس٤مًمـؿُ  اعمذيمرِ  ومجعُ 

ضُمَٚملْمِ  رأي٧ُم » اًمتثٜمٞم٦ِم: ذم شم٘مقُل   شنِ اَل اًمرضُم  َرَأي٧ُم » شم٘مقَل: أن يّمحُّ  وٓ شاًمر 

 هن٤مٕ ؛شاعمُْسٚمُِٛمقنَ  َرَأْي٧ُم » شم٘مقَل: أن يّمحُّ  وٓ شاعمُْسٚمِِٛملمَ  رَأْي٧ُم » اجلٛمِع: ذم وشم٘مقُل 

  شمٙمقنَ  أنْ  جي٥ُم  ُٟمّمَب٧م إذا
ِ
 .سم٤مًمٞم٤مء

 .[722]اًمب٘مرة: ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل

 ٦مِ اًمٗمتحَ  قمـ ٦مً ٟمٞم٤مسمَ  ٤مءُ ٞمَ اًم فٟمّمبِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقب، صم٤منٍ  سمف ُمٗمٕمقل :«مسؾَؿٝ»

ـِ  قمـ قِمَقٌض  واًمٜمقنُ  ،ُُمَثٜمّك ٕٟمف  أقمٚمُؿ. واهلُل ،دِ رَ اعمٗمْ  ؿِ آؾْم  ذِم  اًمتٜمقي

 .«أٌوك ٢وم»ميول: 

 اًمٗمتِح. قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«٢ومَ »

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  شاًمقاو» َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :شأسُمق» :«أٌوك»  ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قم

  ُمـ
ِ
 اخلٛمس٦ِم. إؾمامء

 ذطو ،شزيد أسُمق ىم٤ممَ » اًمّمحٞمح: ؟شزيدٍ  َأسَم٤م ىم٤ممَ » وأ شزيدٍ  أسُمق ىم٤ممَ » أىمقُل: هؾ

 ؾمقاءٌ  ،ُمْم٤موم٦مٌ  هل وأنَ  ،ُمْم٤موم٦مً  ،ةً ُمٙمؼم ُمٗمردًة، شمٙمقنَ  أن رومًٕم٤م سم٤مًمقاو إقمراهب٤م



 

 

 
 باب معزفة عالمات اإلعزاب

 اًمٔم٤مهِر. ًمالؾمؿِ  أو ،ضٛمػمٍ  إمم أضٞمٗم٧ْم 

ْيدَ  ىم٤ممَ » ٘مقُل:وٓ ٟم ْيدَ  ىم٤ممَ » سمؾ ٟم٘مقل: ،شـِ ياًمز   ٕٟمف سم٤مًٕمِػ؛ ومٜمروَمعُ  ؛شنِ ااًمز 

 سم٤مًٕمِػ. ُيْرومعُ  واعمَُثٜم ك ُمثٜمّك،

ضَم٤مُل » ٟم٘مقُل: ومال  اخلٛمس٦ِم، ٕومٕم٤ملِ ا ـُمِ  فٕٟم ؛شي٘مقُُمقنَ » وم٤مًمّمحٞمح ،شي٘مقُُمقا اًمرد

 اًمٜمقِن. سمثبقِت  ومعُ ومؽُم  ؛ضم٤مزمٌ  وٓ ٟم٤مص٥ٌم  قمٚمٞمٝم٤م يدظمْؾ  ومل

 ٕهن٤م ؛شسم٤مًمْمٛم٦مِ » اًمّمقاب: ؟شسٚمامُت اعمُ  ىم٤مَُم٧ِم » وأ شسٚمامِت اعمُ  ىم٤مُم٧ِم » ٟم٘مقل:

 سم٤مًمْمٛم٦ِم. رومعُ يُ  اًمس٤مًمـؿُ  اعم١مٟم٨ِم  ومجعُ  ؾم٤مملٌ، ُم١مٟم٨ٍم  مجعُ 

 شاعمسٚمامِت  ىم٤مُم٧ِم » ىم٤مل: أو ،ظمٓم٠مٌ  ٝمذاومَ  شاعمسٚمامِت  ضم٤مءِت » ىم٤مئٌؾ: ىم٤مل ًمقو

 ظمٓم٠ٌم. ٝمذاومَ 

 إٛراب ى وكؼول « ًِ  :«اْسؾمُت  ٢وم

« ًِ  اًمت٠مٟمٞم٨ِم. شم٤مءُ  شاًمت٤مءُ »و ،ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شىم٤ممَ » :«٢وم

 آظمِره. قمغم فم٤مهرةٌ  ضٛم٦مٌ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«اْسؾمُت »

 « ٣ؾتومهو اْرأٍونِ  ُوءِت.» 

 اًمت٠مٟمٞم٨ِم. شم٤مءُ  شت٤مءُ اًم»و ،اًمٗمتح قمغم ُمبٜمل ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شضم٤مءَ » :«ُوءْت »

 ُمثٜمّك. ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  إًمُػ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ،ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«اْرأٍونِ »

 ُمٚمحٌؼ  ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  شإًمِػ »ـسم ُمرومقعٌ  شمقيمٞمدٌ  :شيمٚمت٤م» :«٣ؾتومهو»

 ُمْم٤مف ضمر حَمَؾد  ذم ُمبٜمل ُمتّمؾ ضٛمػم :شمه٤م» ُمْم٤مف. وهق إقمراسَمُف، وُيْٕمَرُب  سم٤معمَُثٜم ك

 إًمٞمف.



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 نْ اَل َرضُم  ىَم٤ممَ » وأ شاصْمٜملَْمِ  َرضُمَٚملْمِ  مَ ٤مىمَ » وأ شاصْمٜم٤َمنِ  نِ اَل َرضُم  ىَم٤ممَ » اًمّمقاُب  هؾِ و

 صقٍر؟ أرسمعُ  شاصْمٜم٤َمنْ  َرضُمَٚملْم  ىَم٤ممَ » وأ شاصْمٜملَْم 

 ش.اصْمٜم٤َمنِ  نِ اَل َرضُم  ىم٤ممَ » اًمّمقاُب:

 .اًمٗمتِح  قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«٢ومَ »

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  إًمُػ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«َّلنُُ رَ »  ُمثٜمّك. ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قم

 ٟمٞم٤مسم٦مً  إًمػ َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ،ُمرومقعٌ  اعمرومقعِ  وشمقيمٞمدُ  ًمرضمالن، شمقيمٞمدٌ  :«اَـون»

 سم٤معُمَثٜم ك. ُُمٚمحٌؼ  ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قمـ

ـْ  ًمف ٗمردَ ُمُ  ٓ ٕٟم فُ  طم٘مٞم٘مٞم٤ًّم كُمثٜمًّ  جُيَْٕمؾ ملو  ٙمقنَ ي أن سُمد   َٓ  اعُمَثٜم ك ٕنّ  ًمٗمٔمِِف؛ ُِم

 وُمٕمٜمًك. ًمٗمًٔم٤م ُمتامصمٚملم ُُمَتَٕم٤مـمَِٗملْمِ  قمـ أهمٜم٧ْم  سمزي٤مدةٍ 

 .شاعمسٚمامِت » اًمّمقاُب:و ظمٓم٠م، شاعمسٚمامَت  أيْمَرُْم٧ُم »

 اًمٗم٤مقمِؾ. شم٤مءُ  شاًمت٤مءُ »و ،ُم٤مضٍ  ٕمٌؾ ومِ  :«مَ أ٣رَ »

 اًمٗمتح٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٙمّسةُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ،ُمٜمّمقٌب  سمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  :«اْسؾمِت »

 ٌؿ.ـؾم٤مًم ُم١مٟم٨ٍم  مجعُ  ٕٟمف

 « َّ َا٤سؿواِت  اهللُ َق ؾ». 

 اًمٗمتِح. قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ٕمٌؾ ومِ  :«ّؾَق »

 سم٤مًمْمٛم٦ِم. ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ ًمٗمظ اجلالًم٦م  :«اهللُ»

 ُم١مٟم٨ٍم  مجعُ  ٕٟمف اًمٙمّسُة؛ ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ،ُمٜمّمقٌب  سمف ُمٗمٕمقٌل  :«ا٤سؿوات»

 ٍؿ.ـؾم٤مًم



 

 

 
 باب معزفة عالمات اإلعزاب

 « ًُ  .«١وك رأي

« ًُ   ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمسٙمقنِ  قمغم َُمبْٜمِل   ُم٤مضٍ  ٕمٌؾ ومِ  :«رأي
ِ
 وم٤مقمٌؾ. شاًمت٤مءُ »و اًمٗم٤مقمِؾ، سمت٤مء

 ُمـ ٕٟمف اًمٗمتح٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  إًمُػ  ٟمّمبف وقمالُم٦م ُمٜمّمقٌب  سمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  :«١وك»

 
ِ
 اخلٛمس٦ِم. إؾمامء

كْ  شاًمٓم٤مًم٥م أيمرُم٧ُم » ىمْٚمٜم٤َم: إذا  وأ شاًمٓم٤مًم٥َم » وأ شاًمٓم٤مًم٥ُم » ،اًمٓم٤مًم٥م طَمرد

 اعمٗمردُ  وآؾمؿُ  ،ُمٗمردٌ  اؾمؿٌ  وهق ،سمف ُمٗمٕمقٌل  ٕٟمف اًمٓم٤مًم٥َم، ٤مًمّمقاب:وم ؛شاًمٓم٤مًم٥ِم »

 سم٤مًمٗمتح٦ِم. ٜمّم٥ُم يُ 

 ضمٕمْٚمَتٝم٤م وًمق ،سم٤مًمٗمتح٦مِ  ُب قٜمّمُم سمف ُمٗمٕمقٌل  ش:رضماًل » ؛شرضماًل  رأي٧م» ١وئدٌة:

« ًٓ  شمٜمّم٥ُم  شرضم٤مٍٓت » ضمٕمْٚمَتٝم٤م وًمق شمٙمسػٍم، مجعُ  ٕهن٤م ؛٤مأيًْم  سم٤مًمٗمتح٦مِ  شُمٜمّم٥ُم  شرضم٤م

 عُ جيٛم ًمٙمٜمف شضم٤ملٍ رِ » مجعُ  أهن٤م ُمع ،ؾم٤مملٍ  ُم١مٟم٨م مجعُ  ٕهن٤م اًمٗمتح٦م؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  سم٤مًمٙمّسةِ 

هُ ) :شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ش.رضم٤مٌٓت » ش:رضم٤مٌل » ذم ومت٘مقل اعم١مٟم٨ِم  قمغم َٓ  ٣ََلكَّ و  (ُصْػرٌ  ٌت َِجَ

ىمراءة قمغم [77]اعمرؾمالت:
(1)

. 

اًمزخمنميُّ  ي٘مقُل  هلذا
(2)

: 

 واُعوووووؿَّ ََتَ  يمِ وْ ٢َووووو إنَّ 
 

وووووو يوؾِووووووتْ ؼَ وٌِ    واَُ دَّ َتَ
 

 ٌَِجْؿِعِفووووم يوُأٌو٤ِوووو ٓ
 

ٌُ  ََجْووووعٍ  ٣ُوووولُّ    ُمَمكَّوووو
 

                                                 

 ىمراءة اسمـ يمثػم وٟم٤مومع واسمـ قم٤مُمر، وأيب سمٙمر قمـ قم٤مصؿ.هل  (7)

 .(2/043)واًمبحر  ،(71/742)، واجل٤مُمع (272)واًمتٞمسػم ، (444)اًمسبٕم٦م يٜمٔمر: 
 (.7/724قم٘مٞمؾ) اسمـ قمغم اخلْمػمي طم٤مؿمٞم٦م (2)



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

ٌِاليُّ حذِف ُةاَبَِٔى  :ِةَحِتَفال عً ْ

ََّلَمًي ٤ِؾـَّْصِى ِى »٢َْو٤ُُه:  َٛ ْذُف ا٤ـُّوِن ١ََقُؽوُن  َِ و  ََ  ١َْعولِ إَ  َوَأمَّ تِي ا٤ ْؿَسيِ ا

 .«َر١ُْعَفو ٌَِيَبوِت ا٤ـُّونِ 

 شُمْروَمعُ  ،ششَمْٗمَٕمٚمِلمَ و شَمْٗمَٕماَلنِ و َيْٗمَٕماَلنِ و شَمْٗمَٕمُٚمقنَ و َيْٗمَٕمُٚمقنَ » هي: اَؿسيُ  ا١ٕعوُل 

 اًمٜمقِن. سمحذِف  ٜمّم٥ُم وشمُ  اًمٜمقِن، سمثبقِت 

 :«َيْػَعََّل  ٤َنْ » ٍؼوُل  ميو٤ُُه:

  واؾمت٘مب٤مٍل. وٟمّم٥ٍم، ٟمٗمل، طمرُف  هذا :«٤ن»

 اًمٜمقَن. وَمتْحِذُف : شيٗمٕمال»

ـْ »وُمثٚمف ذم:   .ششمٗمٕمكم ًمـ»و ،ششمٗمٕمُٚمقا ًمـ»و ،شيٗمٕمُٚمقا ًمـ»و ،ششمٗمٕماَل  ًم

 :«َيْرِمقو ِل»ميول: 

 .وىمٚم٥ٍم  وضمزمٍ  ٟمٗمٍل  طمرُف  :«ِل»

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٜمقنِ  طمذُف  ضمزُِمفِ  وقمالُم٦م جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«َيْرِمَقو»  اًمْمٛم٦ِم؛ قَم

 وم٤مقمٌؾ. وإًمُػ  اخلٛمس٦مِ  إومٕم٤مل ُمـ ٕٟمف

 ٿ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل ،[20]اًمب٘مرة: ﴾ىئ ىئ﴿ :-وشمٕم٤ممم شمب٤مركَ - اهلُل ىم٤مل

 .[12]اًمب٘مرة: ﴾ٿ

 ٿ﴿ وىمقًُمف: ،ششَمْٗمَٕمُٚمقنَ » وأصُٚمٝم٤م اًمٜمقنُ  طُمِذوم٧ِم  ﴾ىئ ىئ﴿ :ىمقًمف

مل حتذف  شٓ»ـسم ُمٜمٗمٞم٦مً  ضم٤مءْت  ام  ـًمَ  وهلذا ،شفٟمَ قْ ٜم  ٛمَ تَ يَ » وأصُٚمٝم٤م اًمٜمقنُ  طُمِذوم٧ِم  ﴾ٿ

 ذمو ،-اًمٜمُّقن سم٢مصمب٤مت- اجلٛمٕم٦مِ  ؾمقرةِ  ذم ﴾ۆ ۇ ۇ﴿ شمٕم٤ممم: اهلل ىم٤ملاًمٜمقن، 



 

 

 
 باب معزفة عالمات اإلعزاب

 شمٜمّم٥ُم. شوًمـ» ،شمٜمّم٥ُم  ٓ شٓ» ٕن سمَِحْذومِٝم٤م، ﴾ٿ ٿ﴿ ىم٤مل: ،اًمب٘مرة ؾمقرة

 :«يػعؾوا ِل»ميول: 

 .وىمٚم٥ٍم  وضمزمٍ  ٟمٗمٍل  طمرُف  :«ِل»

 واًمقاوُ  اًمٜمقنِ  طمذُف  ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  ،شمل»سمـ جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«يػعؾوا»

 وم٤مقمٌؾ.

 َأنْ » ٤مًمّمحٞمُح وم ،ششَمْٗمَٝمُٛمقن َأنْ  ُيْٕمِجُبٜمِل» وأ ششَمْٗمَٝمُٛمقا َأنْ  ُيْٕمِجُبٜمِل»وم٢من ىمٞمؾ: 

 اًمٜمقِن. سمحذِف  شمٜمّم٥ُم  اخلٛمس٦مَ  إومٕم٤مَل  ٕن خٓم٠م؛وم ششمٗمٝمٛمقن أن» أُم٤م ،ششَمْٗمَٝمُٛمقا

سملِمَ  أن ُيْٕمِجُبٜمِل» هل٤م: ًمق ظم٤مـمب٧م اُمرأًة وم٘مٚم٧م اًمّمقاُب أن و ،ظمٓم٠مٌ ومٝمذا  ششمت٠مد 

يِب  َأن ُيْٕمِجُبٜمِل» شم٘مقل: ، ششَمَت٠مد 
ِ
 اخلٛمس٦مَ  إومٕم٤مَل  ٕن   ؛ششمت٠مدسملم» :شَمُ٘مْؾ  وٓ سم٤مًمٞم٤مء

 اًمٜمقِن. سمحذِف  ٜمّم٥ُم شمُ 

 «ٓ  إٗواِق  ى مت٥ِ». 

 هنٍل. طمرُف  :«ٓ»

 اًمٜمقِن؛ طمذُف  ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  اًمٜم٤مهٞم٦ِم، شٓ»سمـ ومٌ جمز ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«مت٥ِ »

ـَ  ٕٟم فُ   وم٤مقمٌؾ. شاًمٞم٤مءُ »و ،اخلٛمس٦مِ  إومٕم٤ملِ  ُِم

 :﴾ىئ ىئ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل َل ىمق وًمٜمُْٕمِرْب:

 ًمـ» ىُمٚم٧َم: ًمق ٕٟمؽ ٟمٗمٍل؛ طمرُف  ،واؾمت٘مب٤ملٍ  وٟمّم٥ٍم، ٟمٗمٍل، طمرُف  ش:ًمـ»

ُل  ٕهن٤م ؛واؾمت٘مب٤ملٍ  ،اًمٗمٕمَؾ  شمٜمّم٥ُم  ٕهن٤م وٟمّم٥ٍم؛ ،اًمٗمٕمَؾ  ٟمٗمٞم٧َم  ششمٗمٕمُٚمقا  اعمْم٤مرعَ  حتقد

ـْ  وآؾمت٘مب٤مِل، ًمٚمح٤ملِ  َيّْمُٚمُح  واعمْم٤مرعُ  ُمست٘مبٍؾ، إمم ًُمفُ  طمروٌف  سمف شم٘مؽِمنُ  ىمدْ  ًمٙم  حتقد
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 حتقًُمفُ  طمروٌف  سمف شم٘مؽمنُ  وىمد ًمٚمٛمست٘مبِؾ، حتقًُمف طمروٌف  سمف شم٘مؽمنُ  وىمد ًمٚمامِض،

ـْ »ومـ ،ًمٚمح٤ملِ  ًُمفُ  شًم ـِ  سمٕمد ُم٤م سم٤معمست٘مبؾِ  وُٟمريد، ًمٚمٛمست٘مبؾِ  حتقد  وًمق ،ًمتٙمٚمؿِ ا زُم

 .اًمبٕمٞمدَ  اعمست٘مبَؾ  سم٤معمست٘مبؾِ  ٟمريدُ  ٓ يٕمٜمل: سمٚمحٔم٦ٍم،

 واًمقاوُ  ،اًمٜمقنِ  طمذُف  ٟمّمبفِ  وقمالُم٦م شًمـ»سمـ ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«ٍػعؾوا»

 وم٤مقمٌؾ.

ـْ » اًمرضمُؾ: ىم٤مل إذا  هل سمْؾ  إقمراٍب، ٟمقنَ  ًمٞمس٧ْم اًمٜمقُن  ٝمذهوم ششمستْٕمِجٚمقين ًم

 ش.ٜملشمستٕمجٚمقٟمَ  ًمـ» اًمٙمالُم: رَ ًمّم٤م اإلقمراب ٟمقنُ  ضم٤مءْت  ًمقأُم٤م  ،وىم٤مي٦مٍ  ٟمقنُ 

 اًمٜمقُن. طُمِذوَم٧ِم  ٟم٤مص٥ٌم  قمٚمٞمٝم٤م َدظَمَؾ  وم٢مذا ششَمْٗمَٕماَلنِ » أصُٚمٝم٤م: ششمٗمٕمال ًمـ»

 إٛراهبو: ى وكؼول

 واؾمت٘مب٤مٍل. وٟمّم٥ٍم، ٟمٗمل، طمرُف  :«٤نْ »

 اًمٜمقِن. طمذُف  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  شًمـ»سمـ ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«ٍػعَّل»

،و ،ظمٓم٠مٌ  ٝمذاوم ششَمْٗمَٕماَلنِ  ًمـ» ىم٤مئٌؾ: ىم٤مَل  ًمق ـٌ  أن اًمٕمرسمٞم٦مِ  اًمٚمٖم٦مِ  ذم جيقزُ  ٓ حَلْ

 سمحذِف  يٜمّم٥ُم  اخلٛمس٦مِ  إومٕم٤ملِ  ُمـ ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  ششَمْٗمَٕمُٚمقنَ »، ومـششَمْٗمَٕماَلنِ  ًمـ» شم٘مقَل:

 واؾمت٘مب٤مٍل. وٟمّم٥ٍم  ٟمٗمل طمرُف  شًمـ»و اًمٜمقَن. وحَتذُف  ششمٗمٕمُٚمقا ًمـ» ومت٘مقل: ،اًمٜمقنِ 

ـْ »سمـ ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :ششمٗمٕمٚمقا»  :شاًمقاوُ »و اًمٜمقنِ  طمذُف  فِ ٟمّمبِ  وقمالُم٦مُ  شًم

 اًمٜمقِن. طمذِف  ُمـ سُمد   َٓ  ٕٟمف ظمٓم٠م، ًمٙم٤من ششَمْٗمَٕمُٚمقنَ  ًمـ» ىمٚم٧َم: ومٚمق وم٤مقمٌؾ.

 شـًمَ » قمٚمٞمٝم٤م أدظمٚم٧م وًمق ششَمْٗمَٕمِٚملمَ  أٟم٧ِم » ومت٘مقُل: اعمرأَة، سمف خت٤مـم٥ُِم  ششَمْٗمَٕمٚملِمَ »

 اًمٜمقِن. سمحذِف  ٜمّم٥ُم شمُ  ٕهن٤م ؛شٗمٕمكمشمَ  ًمـ» :ىمٚم٧َم  شمٜمّم٥ُم  اًمتل



 

 

 
 باب معزفة عالمات اإلعزاب

 شيْضويمؿ» أصُؾ  [777قمٛمران: ]آل ﴾چ چ ڃ ڃ﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل ىم٤مل

 ڃ﴿ ومّم٤مرْت  اًمٜمقنُ  ِذوَم٧ِم طُم  شمٜمّم٥ُم  وهل شـًمَ » قمٚمٞمٝم٤م َدظَمَٚم٧ْم  ومٚمام يْضوٟمٙمؿ،

 .﴾ڃ

: احلدي٨ِم  ذم شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل «ِعيػْ كَ  واغُ ؾُ بْ ٍَ  نْ ٤َ  مْ ؽُ كَّ إِ  يودِ بَ ِٛ  ويَ » اًم٘مددد
(1)

، 

 طُمِذوَم٧ِم  -اعمْم٤مرع اًمِٗمْٕمؾ ٜمّم٥ُم شمَ  وهل- شـًمَ » قمٚمٞمٝم٤م دظمٚم٧ْم  ومٚمام شمبٚمٖمقن، وأصُٚمٝم٤م:

 اًمٜمقُن.

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ شمٕم٤ممم: ىمقًمِفِ  قمـ ٟمجٞم٥ُم  يمٞمَػ 

 ؟[21]اًمذاري٤مت: ﴾گ

 اإلقمراِب. ٟمقنَ  وًمٞمس٧َم  اًمقىم٤مي٦ِم، ٟمقنُ  شيستٕمجٚمقنِ » ذم اًمٜمقن أن الواب:

 وطمذُف  واًمٞم٤مُء، واًمٙمّسُة، وإًمُػ، اًمٗمتح٦ُم، :مخس٦م اًمٜمّم٥ِم  قمالُم٤مُت  :نْ ذَ إِ 

 اًمٜمقِن.

 ص٤مرْت  اًمٗمتح٦مَ  أؿمْبٕم٧َم  إذا ٕٟمؽ اًمٗمتح٦ِم؛ سمٕمد سم٤مًٕمِػ  اعم١مًمػ ٜم كصم ١وئدة:

 أًمًٗم٤م. ص٤مرت اًمٗمتح٦م، وأؿمبٕم٧م شادً يْ زَ » :ىمٚم٧َم  وم٢مذا ،٤مأًمٗمً 

ـَ  سم٤مًمت٘مديؿِ  وممأَ  ومٙم٤مٟم٧ْم  ،طمريم٦مٌ  اًمٙمّسةَ  ٕن سم٤مًمٙمّسِة؛ إًمِػ  سمٕمدَ  وأشمك  ُِم

ـِ  اًمٙمّسةِ  ٟمٞم٤مسم٦مَ  ٕن احلرِف؛ ـْ  طمريم٦مٍ  ٟمٞم٤مسم٦مُ  اًمٗمتح٦مِ  قَم   وٟمٞم٤مسم٦مُ  طمريم٦ٍم، قم
ِ
ـِ  اًمٞم٤مء  قم

 احلرِف  ٟمٞم٤مسم٦مِ  ـُمِ  أٟمس٥ُم  احلريم٦مِ  قمـ احلريم٦مِ  وٟمٞم٤مسم٦مُ  طمريم٦ٍم، قمـ طمرٍف  ٟمٞم٤مسم٦مُ  اًمٗمتح٦مِ 

 .احلريم٦مِ  قمـ

                                                 

 (.2233) رىمؿ اًمٔمٚمؿ، حتريؿ سم٤مب وأداب، واًمّمٚم٦م اًمؼم يمت٤مب ُمسٚمؿ: رواه (7)
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  وأشمك
ِ
 سمحذِف  وأشمك ي٤مًء، ص٤مرْت  ُأؿمبٕم٧ْم  إذا اًمٙمّسةَ  ٕن اًمٙمّسِة؛ سمٕمد سم٤مًمٞم٤مء

 ٞمٝم٤موم اًمٕمالُم٦مُ  وإظمري٤مُت  طمذٌف، قمدُمٞم٦ٌم، قمالُمَتفُ  ٕن اًمٕمالُم٤مِت؛ آظمرَ  اًمٜمقن

 اعم١مًمِػ. ًمٙمالمِ  شمقضمٞمف هذا ،ضمقدي٦مٌ وُ 

 :ِضِفاخَل اُتالَمَع

ََّلَموٍت:»٢َْو٤ُُه:  َٛ ََّلُث  ََ ُة، َوا٤َْقوُء، َوا٤َْػْتَحيُ ا٤ َو٤ِْؾَخْػِض  و ،َؽْْسَ ُة: ا٤ ١ََلمَّ َؽْْسَ

ِي َمَواِضَع: ِى  ََ ََّل ََ ََّلَمًي ٤ِْؾَخْػِض ِى  َٛ ِٓ  ١ََتُؽوُن  ِف ا ِم اُْْػَرِد اُْـ٦َِْ ْٗ ِٔ ِع ا٤تَّْؽِس  ، َوََجْ

ِع اُْ  ِف، َوِى ََجْ و٤ِ اُْـ٦َِْ  ا٤سَّ
ٌِ  .«موَمكَّ

 قمالُم٤مٍت. صمالُث  واخلٗمُض: مخٌس، واًمٜمّم٥ُم: قمالُم٤مٍت، أرسمعُ  اًمرومُع:

ةُ »  اًمٙمّسُة، ُأؿْمبَِٕم٧ِم  إذا شم٠ميت اًمتل وهل «َوا٤َْقوءُ » إصَؾ، وهَل  «ا٤َْؽْْسَ

 قمالُم٤مت. صمالث ومٝمذه «َوا٤َْػْتَحيُ »

و»٤ُُه: ٢َوْ وَ  ِي َمَواِضَع: ِى ا٤ ١ََلمَّ ََ ََّل ََ ََّلَمًي ٤ِْؾَخْػِض ِى  َٛ ُة: ١ََتُؽوُن  ِٓ  َؽْْسَ ِم ا ْٗ

ِف   ،شاعمٜمٍمِف » ي٘مْؾ: ومل اعمٗمردِ  آؾمؿِ  ذم ًمٚمرومعِ  قمالُم٦مٌ  اًمْمٛم٦ُم: «اُْْػَرِد اُْـ٦َِْ

 .شاعمٜمٍمِف » ي٘مْؾ: ومل اعمٗمرِد، آؾمؿِ  ذم ًمٚمٜمّم٥ِم  قمالُم٦مٌ  اًمٗمتح٦ُم:

 ،شاعمٜمٍمِف  اعمٗمردِ  آؾمؿِ  ذم: ُمقاضعَ  ٦مِ صمالصم ذم ًمٚمخٗمضِ  قمالُم٦مٌ  :اًمٙمّسةُ »

 ُم٤م ُمٜمٝم٤م اعمٗمردةَ  إؾمامءَ  ٕن   ؛شاعمٜمٍمُف » هق ىمقًمف: ضمديٌد، ىمٞمدٌ  قمٜمدٟم٤م طَمَّمَؾ  وهٜم٤م

 يٜمٍمُف. ٓ ُم٤م وُمٜمٝم٤م ،يٜمٍمُف 

ُن،ٜمَ يُ  اًمذي وهق اًمٍمِف، ُمقاٟمعِ  أؾمب٤مِب  ـُمِ  اخل٤مزم هق اعمٜمٍمُف  وم٤مٓؾمؿُ   ق 

 ذًمؽ. أؿمَبفَ  وُم٤م شدارٌ » ،شُمسجدٌ » ،شظم٤مًمدٌ » ،شرضمٌؾ » ،شقمٛمٌرو» ،شدٌ زي» ُمثُؾ:
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ـُ  ىم٤مل وهلذا ،نق  ٜمَ ُمُ  أي: ،اًمٍمف ُمقاٟمع ـُمِ  ظم٤ملٍ  ُمٜمٍمٌف  :نْ ذَ إِ    ُم٤مًمٍؽ  اسم

-رِحف اهلل-
(1)

: 

وو ـْووِوينٌ  ْرُف وا٤صَّ ٍَووى ٍَ  ـوووبق  مُ  َأ
 

ومُ  َيُؽونُ  ٌِهِ  معـًى  ْٗ
ِٓ  ـووؽَ مْ أَ  ا

 

 اًمٙمالمُ  وؾمٞم٠ميت ،يٜمٍمُف  ٓ اًمذي اعمٗمردُ  آؾمؿُ  «ِف اُْـ٦َِْ » سم٘مقًمِِف: وظَمَرَج 

 ش.أِحدُ »و ،شقُمَٛمرُ » وُمث٤مًمف: قمٚمٞمف،

 شمٙمقنُ  ٓ واًمٙمّسةُ  ،يٜمٍمُف  ٓ هذا آؾمؿَ  ٕن   ظمٓم٠ٌم؛ شسم٠مِحدٍ  ُمَرْرُت » شم٘مقل:

 اعمٜمٍمِف. اعمٗمردِ  ًمالؾمؿِ  إٓ ًمٚمخٗمضِ  قمالُم٦مً 

ـُ  ٓ يٜمٍمُف، ٓ اؾمؿٌ  ٕٟمف ظمٓم٠ٌم؛ شسمُٕمَٛمرٍ  َُمْررُت » هُ  أن يٛمٙم  سم٤مًمٙمّسِة. دمر 

ِف اعمُ  اًمَتْٙمِسػمِ  مَجْعِ » اًمث٤مين:  ٕن   شاعمٜمٍمِف » وهق: اًم٘مٞمدِ  هبذا أشمك أيًْم٤م شٜمٍَْمِ

 ُمثُؾ: اعمٜمٍمُف  ،ُمٜمٍمٍف  همػمُ  هق ُم٤م وُمٜمف ُُمٜمٍمٌف، هق ُم٤م ُمٜمف اًمتٙمسػمِ  مجعَ 

ا. يمثػم ،شِرَُم٤مل» ،شأهن٤مرٌ » ،شأؿمج٤مرٌ » ،شضمب٤مٌل » ،شرضم٤مٌل »  ضمدًّ

 يمثػم. وهق ،شّم٤مسمٞمُح ُمَ » ،شس٤مضمدُ ُمَ » ،شع٤مومِ ٜمَ ُمَ » ُؾ:ُمث اعمٜمٍمِف  همػمُ 

 هر  جَيُ  مل شسمٛمّم٤مسمٞمَح » ،[2]اعمٚمؽ: ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل

 سم٤مًمٙمّسِة. جُيَرُّ  ومال يٜمٍمُف، ٓ اؾمؿٌ  ٕٟمف ؛سم٤مًمٙمّسة

 ُمٜمٍمف. ٕٟمف صحٞمٌح؛ شسمرضم٤ملٍ  ُمَرَرُت »

 » ،[747]اعم٤مئدة: ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 
ٍ
 شأؿمٞم٤مء

٤مشأؿمٞم٤مءَ » ي٘م٤مُل: ظمٓم٠ٌم. ُف. ٓ اؾمؿٌ  ؛ ٕهن   َيٜمٍَْمِ

                                                 

 (.401)رىمؿ  اًمبٞم٧م ،يٜمٍمف ٓ ُم٤م سم٤مب ،شإًمٗمٞم٦م» (7)
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 يٜمٍمُف، ٓ اؾمؿٌ  ٕٟمف ؛خٓم٠مٌ وم شسمٛمس٤مضمدٍ  ُمررُت »أُم٤م  صحٞمٌح، شٛمس٤مضمدَ ُمررت سم»

 ش.اعمٜمٍمِف  اًمتٙمسػم مجعُ » ي٘مقُل: واعم١مًمُػ 

 وهمػمُ  ،سم٤مًمٙمّسةِ  رُّ جُيَ  وم٤معمٜمٍمُف  ُمٜمٍمٍف، وهمػمُ  ،ُمٜمٍمٌف  اًمتٙمسػم مجعُ  نْ ذَ إِ 

 هب٤م. رُّ جُيَ  ٓ اعمٜمٍمِف 

٤مًمِ  ١َمٟم ٨ِم اعمُ  َومَجْعِ »  ،ُمٜمٍمٌف  يمٚم ف اعم١مٟم٨ِم  مجعَ  ٕن ؛شاعمٜمٍمف» ي٘مْؾ  ومل ،شؿِ ـاًمس 

 ش.سمٛمسٚمامٍت  ُمررُت » :َُمَثاًل  شم٘مقُل 

 ر  جُيَ  أن سُمد   َٓ اًمس٤ممل  اعم١مٟم٨ِم  مجعَ  ٕن ظمٓم٠ًم؛ يم٤من شسمٛم١مُمٜم٤مَت  ُمررُت » ىمٚم٧م: وم٢من

 سم٤مًمٙمّسِة.

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 ٙمٞمػوم صحٞمٌح، يمٚمُّف اًم٘مرآنُ  ،[2]اًمتحريؿ: ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

 ؟شوأسمٙم٤مًرا صمٞمب٤مٍت » ىم٤مَل:

 .سم٤مًمٙمّسةِ  وُمْٞمٜمَّم٥ُم  ؾم٤ممل ُم١مٟم٨ٍم  مجعُ  َقبوٍت:

 سم٤مًمٗمتح٦ِم. ٜمّم٥ُم ومٞمُ  شمٙمسػمٍ  مجعُ  أٌؽوًرا:

ًِ الٔاِء ىٔابُة  :الكضِزِة ع

و»٢َْو٤ُُه:  ََ ا٤ َوَأمَّ ََّلَمًي ٤ِْؾَخْػِض ِى  َٛ ِي َمَواِضَع: ِى َقوُء: ١ََتُؽوُن  ََ َمءِ إَ  ََّل ْٗ 

 ََ  .«ْؿَسِي، َوِى ا٤تَّْيـَِقِي، َواَلْؿعِ ا

 ،«عَ اِض وَ مَ  َيِ ََّل ََ  ى ضػْ ٤ؾَخ  يً مَ ََّل َٛ  ونُ ؽُ تَ ١َ  وءُ ا٤قَ » :-رمحه اهلل-اْم٤ف  يؼوُل 

 واجلٛمُع. واًمتثٜمٞم٦ُم، اخلٛمس٦ُم، إؾمامءُ  هل؟ ُم٤م



 

 

 
 باب معزفة عالمات اإلعزاب

 :مخس٦م وذوـُمٝم٤م سم٤مًمقاِو، رومِٕمٝم٤م ذم يِمؽمطُ  ُم٤م ومٞمٝم٤م ُيِْمؽَمطُ  اَؿسُي: إٗمءُ 

َ ٙمَ ُمُ  ُمٗمردًة، شمٙمقنَ  أنْ    ًمٖمػمِ  ُمْم٤موم٦مً  ًة،ؼم 
ِ
ـَ  ظم٤مًمٞم٦مً  شقومُ » شمٙمقن وأن اعمتٙمٚمِؿ، ي٤مء  اعمٞمِؿ، ُِم

 ص٤مطم٥ٍم. سمٛمٕمٜمك: شذو»و

 ُرومَِٕم٧ِم  ومٛمتك ،هٜم٤م شم٠ميت أن سُمد   َٓ  سم٤مًمقاوِ  ِرومٕمٝم٤م قمٜمد ؾمب٘م٧ْم  اًمتل وم٤مًمنموطُ 

ْت  سم٤مًمقاِو، اخلٛمس٦مُ  إؾمامءُ  . ضُمر 
ِ
 سم٤مًمٞم٤مء

ْت  شَأسمِٞمُٙمؿ» ،[27]يقؾمػ: ﴾ژ ڈ ڈ﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل ىم٤مل   سمامذا؟ ضُمر 
ِ
 سم٤مًمٞم٤مء

 اخلٛمس٦م. إؾمامء ـُمِ  ٕهن٤م

 ،[40]يقؾمػ: ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

  ضمرْت  شَأظِمٞمفِ »
ِ
 اخلٛمس٦م. إؾمامء ُمـ ٕهن٤م سم٤مًمٞم٤مء

 شَأظِمٞمفِ » ،[23]يقؾمػ: ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ت   ضُمر 
ِ
٤مسم٤مًمٞم٤مء  اخلٛمس٦م. إؾمامء ُمـ ؛ ٕهن 

 .[27]يقؾمػ: ﴾ژ ڈ ڈ﴿شمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مل 

 ظمٗمٍض. طمرُف  :«إٞ»

هِ  وقمالُم٦مُ  شإمم»سمـ جمرورٌ  اؾمؿٌ  :شأيب» :«أٌقؽم» ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٞم٤مءُ  ضمرد  اًمٙمّسِة؛ قَم

ـَ  ٕٟمف   ُِم
ِ
 اخلٛمس٦ِم. إؾمامء

٥مُّ  أسم٤ميُمؿ إن   أسُمقُهؿ هلؿ ىم٤مل»
وا َأنْ  حُيِ  سم٤مًمقاِو؛ ضم٤مءْت  شؿقهُ سمُ أَ » ش.سم٠َِمسمِٞمٙمؿ شَمؼَمُّ

٤م  ش:ؿ٤ميمُ سمَ أَ »و اًمْمٛم٦ِم. قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  سم٤مًمقاوِ  شُمْروَمعُ  اخلٛمس٦مُ  وإؾمامءُ  ُمرومقٌع، وم٤مقمٌؾ  ٕهن 

؛ جمرورةٌ  شٞمٙمؿسمِ أَ »و ،شإِن  »سمـ ُمٜمّمقسم٦مٌ 
ِ
 سم٤مًٕمػ ٜمّم٥مشمُ  اخلٛمس٦م إؾمامء ٕن سم٤مًمٞم٤مء

 سم٤مًمٞم٤مء. ودمر



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ظمٓم٠ٌم، ٢ؾـو: شسم٠مسم٤ميمؿ واؼَمُّ شمَ  أن حي٥مُّ  أسمقيمؿ إن أسم٤مهؿ هلؿ ىم٤مَل » ٢وئٌل: ٢وَل  ٤و

 أسم٤ميمؿ ىم٤مل» ومٞم٘مقُل: دائاًم، إًمَػ  اخلٛمس٦مَ  إؾمامءَ  ُيْٚمِزمُ  اًمٕمرِب  سمٕمَض  أن ؿٚمَ ٕمْ ٞمُ ًمِ  ًمٙمـ

اًمِم٤مقمرِ  ىمقُل  هذا وقمغم شسم٠مسم٤ميمؿ واؼَمُّ شمَ  أن حي٥مُّ  أسم٤ميمؿ إن  
(1)

: 

وَهووووو إنَّ  ٌَ ٌَووووو أ وَهووووو َوَأ ٌَ  َأ
 

َؾَغوو ٢َْد    ٠َوَيَتوَهوو ؿْجدِ وا٤و ِى  ٌَ
 

 أسمٞمٝم٤م. وأسم٤م ؾ:٘مُ يَ  ومل

 ُمقاضَع: صمالصم٦مِ  ذم ًمٚمخٗمضِ  قمالُم٦مً  اًمٞم٤مءُ  شمٙمقنُ  نْ ذَ إِ 

  ذم -7
ِ
 اًمس٤مسم٘م٦ِم. اخلٛمس٦م سم٤مًمنموطِ  اخلٛمس٦مِ  إؾمامء

 يٚمحُؼ  وُم٤م اعُمَثٜم ك ومٞمِمٛمُؾ  ،سم٤مًٕمِػ  رومِٕمٝم٤م ذم ىمٚمٜم٤م ُم٤م ومٞمٝم٤م ٟم٘مقُل  اًمتثٜمٞم٦مِ  وذم -2

 ٕن ؛صقاٌب  شاصْمٜملَْمِ  َرضُمَٚملْمِ  أي٧ُم ر» وشم٘مقُل: ،شاصْمٜملَْمِ  سمَِرضُمَٚملْمِ  ُمررُت » ومت٘مقُل: ،سمف

، ٜمّم٥ُم يُ  اعمَُثٜم ك
ِ
 َرضُمَٚملْمِ سم٤مًم ُمررُت » صحٞمٌح، شيمٚمٞمٝمام َرضُمَٚملْمِ سم٤مًم ُمررُت » وشم٘مقُل: سم٤مًمٞم٤مء

 سم٤مًمٞم٤مء. ومتجرُّ  ٤معمَُثٜم كسم ُمٚمحٌؼ  ٕٟمف ظمٓم٠ٌم؛ شيمالمه٤م

 « مررُت  ِ ْٝ َؾ ُُ  .«ٌَِر

« ِ ْٝ َؾ ُُ ، طمرُف  شاًمب٤مءُ » :«ٌَِر   جمرورٌ  ؿٌ اؾم :شَرضُمَٚملْمِ » ضمر 
ِ
ه وقمالُم٦مُ  سم٤مًمب٤مء  اًمٞم٤مءُ  ضمرد

ـِ  قمقٌض  شاًمٜمقنُ »و ُمثٜمًّك، ٕٟمف اًمٙمّسِة؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  ـِ  قَم  اعمٗمرِد. آؾمؿِ  ذم اًمتٜمقي

 أٟمف قمغم واًمدًمٞمُؾ  ،اًمس٤مًمـؿُ  اعمذيمرِ  مجعُ  هٜم٤م: سم٤مجلٛمعِ  واعمرادُ  شاجلٛمعُ » ذم -7

 سم٤مًمٙمّسِة. ُيٗمُض  اًمتٙمسػمِ  مجعُ  إوِل: ذم ىمقًمف اعمرادُ 

 ،ُم١مٟم٨ٍم  مجع إٟمف ىم٤مئٌؾ: ىم٤مل قـًم ،اًمس٤مًمـؿُ  اعمذيمرِ  مجعُ  هـو: ٌولؿعِ  رادواْ نذَ إِ 

                                                 

 (.742:)ص ديقاٟمف ُمٚمحؼ ذم وهق اًمٕمج٤مج، سمـ ًمُرؤسم٦م اًمرضمز (7)



 

 

 
 باب معزفة عالمات اإلعزاب

ُ ٕمَ تَ ٞمَ ومَ  ،سم٤مًمٙمّسةِ  رُّ جُيَ  اعم١مٟم٨ِم  مجعَ  أن   ؾمبَؼ  ٟم٘مقُل: ُمذيمٍر؟ مجعُ  أٟمف قمغم اًمدًمٞمُؾ  ومام  أن لم 

َؼ  وُم٤م شاًمس٤مًمـؿُ  اعمذيمرِ  مجعُ » سم٤مجلٛمعِ  اعمرادَ   .٤مأيًْم  سمف ُأحْلِ

 ش.ٛملمٚمِ ْس اعمُ  ـُمِ  مه٤م سمَِرضُمَٚملْمِ  ُمررُت » وشم٘مقُل: ،شلمَ سم٤معمسٚمٛم ُمررُت » ومت٘مقُل:

 « ٌوْعؾِؿٝ مررُت». 

، طمرُف  شاًمب٤مءُ » :«ٌوْعؾِؿٝ»  »ـسم جمرورٌ  اؾمؿٌ  شاعمٕمٚمٛملم» ضمر 
ِ
 وقمالُم٦مُ  شاًمب٤مء

ه ـِ  قمـ ٌض قَ قمِ  شاًمٜمقنُ »و ٌؿ،ـؾم٤مًم ُمذيمرٍ  مجعُ  ٕٟمف اًمٙمّسِة؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٞم٤مءُ  ضمرد  اًمتٜمقي

 اعمٗمرِد. آؾمؿِ  ذم

. جيرُّ  سمِفِ  ُأحِلَؼ  وُم٤م اًمس٤مًمـؿُ  اعمذيمرِ  مجعُ  :نْ ذَ إِ 
ِ
 سم٤مًمٞم٤مء

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل ىم٤مل

 ُم٤م ويمؾُّ  اًمس٤مملِ، يمراعمذ سمجٛمعِ  ُمٚمح٘م٦مٌ  هذه شوزمأُ » ،[714قمٛمران: ]آل ﴾گ گ

 ض٤مسمطُ  هذا سمف، ؼحَ ٚمْ ُمُ  ومٝمق ،اجلٛمعِ  إقمراَب  وُأقْمِرَب  اجلٛمِع، ذوطُ  ومٞمف شمتقاومرْ  ملْ 

 اًمس٤ممل. اعمذيمر سمجٛمع ؼحَ ٚمْ اعمُ 

 ُمٕمٜم٤مه٤م ـُمِ  ُمٗمردُ  هل٤م أصح٤مٍب، سمٛمٕمٜمك: وهل ،ُمٗمردٌ  هل٤م ًمٞمس شقوًمُ أُ » :ُؾ ثْ ومٛمِ 

ـْ  ،شص٤مطم٥ٌم »  ٝم٤م.ٔمِ ٗمْ ًمَ  ـُمِ  ُمٗمردٌ  هل٤م ًمٞمَس  ًمٙم

 ٤مه٤م.ٜمَ ٕمْ ُمَ  ـُمِ  ُمٗمرد هل٤م ًمٞمس ٤مٕهن ُمٚمحٌؼ؛ يمذًمؽ شقمنمون»

٤مُمٚمحٌؼ  شأهُٚمقنَ »  واطمٍد. قمغم شمدلُّ  ٓ شأهٌؾ »ومـ ُمٗمرٌد، هل٤م ًمٞمس ؛ ٕهن 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

ًِ الفتحِة ىٔابُة  :الكضزِة ع

و»: -رمحه اهلل- ٢َْو٤ُهُ  ََّلَمًي ٤ِْؾَخْػِض ِى ا٤ َوَأمَّ َٛ ِٓ  َػْتَحُي: ١ََتُؽوُن  ِم ا٤َِّذي ا ْٗ

ُف  َٓ   .«َيـ٦َِْ

 ،هٜم٤م اعم١مًمُػ  وم٠موم٤مدَ  ،يٜمٍمُف  ٓ اًمذي آؾمؿُ  وهق واطمٍد، ُمقضعٍ  ذم يعـي:

ِم اُْػْ » ىمقًمِف: ذم ؾمبَؼ  وومٞمام ْٗ
ِ ْٓ ِف ا ِٔ اُْـ٦َِْ ِع ا٤تَّْؽِس ِف، َوََجْ  إؾمامءَ  أن   «َرِد اُْـ٦َِْ

 ُمٜمٍمٍف. وهمػمُ  ُمٜمٍمٌف، ٟمققم٤مِن:

ـَ  ي٘مبُؾ  ُم٤م :«ُف ٦َِ ـْ اُْ » . ي٘مبُؾ  ٓ ُم٤م اعمٜمٍمِف: وهمػمُ  ،اًمتٜمقي ـَ  اًمتٜمقي

ـِ  ىمقُل  هذا ودًمٞمُؾ  اًمْم٤مسمُط، هق هذا إًمٗمٞم٦مِ  ذم -اهلُل رِحفُ - ُم٤مًمٍؽ  اسم
(1)

: 

وو ـْووِوينٌ  ْرُف وا٤صَّ ٍَووى ٍَ  ـوووق  بَ مُ  َأ
 

ومُ  َيُؽونُ  ٌِهِ  َمعـًى  ْٗ  ؽـَوومْ أَ  آ
 

ـُ  هذا لوىم٤مًمقا:  ،اًمتٜمقي ـُ  ؾُمٛمد  رَ يمَ  َرٟم ٦مً  ًمف ٕن ٤مسومً  اًمتٜمقي
 قمٜمدَ  اًمدراهؿِ  لمِ ٟمِ

 ش.اًمّمٞم٤مروم٦مِ »

 ُمٕمدودٌة، قِمَٚمُٚمفُ  ٟم٘مقُل: حمدوٌد؟ أو ُمٕمدودٌ  هق هْؾ  يٜمٍمُف  ٓ اًمذي آؾمؿُ 

ـْ  حُتََْم، ٓ وأومراُدهُ   اًمتٓمبٞمؼ. قمٚمٞمف ؾَمُٝمَؾ  ،اًمِٕمَٚمَؾ  اإلٟمس٤منُ  قَمَرَف  إذا ًمٙم

ـَ  اعم٤مٟمٕم٦مُ  اًمٕمٚمُؾ  ِف  ُِم ْ اًمِم٤مقمرِ  ىمقلِ  ذم جمٛمققم٦مٌ  شمِسٕم٦ٌم، اًمٍم 
(2)

: 

ًٓ  َوِزنْ  اَْجَوووع ٌْ  ٛووووِد  ٌَِؿْعِر١َووويٍ  َأك ووو
 

ْى   ْجَؿيً  َوِزدْ  َر٣   ٣َؿوَّل ٢َْد  ١َو٤َوْصُف  ُٛ
 

                                                 

 (.401)رىمؿ  اًمبٞم٧م ،يٜمٍمف ٓ ُم٤م سم٤مب ،شإًمٗمٞم٦م» (7)

 شاًمّمدى ؾوسم اًمٜمدى ىمٓمر ذح» :اٟمٔمر اًمٜمح٤مس، ٓسمـ شاًمٜمدى ىمٓمر ذح» ذم هِم٤مم اسمـ ٟمسبف (2)

 (.772:)ص



 

 

 
 باب معزفة عالمات اإلعزاب

 يم٤من ُم٤م وهق ،شاجلٛمقعِ  ُُمٜمتَٝمك صٞمٖم٦مَ » كُيَسٛم   مجعٍ  إمم إؿم٤مرةٌ  :شامجع» :ًٓ أوَّ 

 سمدَل  يٙمقنُ  وم٘مد ،احلروف قمـ اًمٜمٔمر عٓمْ سم٘مَ  ،شَؾ َُمَٗم٤مقِمٞم أو َُمَٗم٤مقِمَؾ » وزنِ  قمغم

 ش.وَمقاقِمٞمُؾ » ،شَُمَٗم٤مقِمٞمَؾ » دَل سمَ  يٙمقنُ  وىمد ،شوَمَقاقِمُؾ » شَُمَٗم٤مقِمَؾ »

 ِصٞمَٖم٦مُ » إٟمف: ٟم٘مقُل  ومٝمذا شؾَُمَٗم٤مقِمٞم» وأ شَُمَٗم٤مقِمؾ» وزنِ  قمغم يم٤من مجعٍ  ومٙمؾُّ 

ُف. اَل ومَ  ،شُٛمقعِ اجلُ  ُُمٜمَْتَٝمك  َيٜمٍَْمِ

 ﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل ىم٤مل

 ،يٜمٍمُف  ٓ اؾمؿٌ  ٕٟمف عم٤مذا؟ شُمّم٤مسمٞمِح » َيُ٘مْؾ  وملْ  ،ضمر   طمرُف  اًمب٤مءُ  شسمٛمّم٤مسمٞمَح » ،[2]اعمٚمؽ:

ـَ  ًمف واعم٤مٟمعُ   اؾمؿٌ  :شُمّم٤مسمٞمح» إقمراهب٤م: ذم وٟم٘مقل اجلٛمقِع. ُمٜمتٝمك صٞمٖم٦مُ  اًمٍمِف  ُم

 اًمٍمف، ـُمِ  ممٜمقعٌ  ٕٟمف ،اًمٙمّسة قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٗمتح٦م هرد ضَم  وقمالُم٦م ،سم٤مًمب٤مء جمرورٌ 

 اجلٛمقع. ُمٜمتٝمك صٞمٖم٦م اًمٍمف ُمـ ًمف واعم٤مٟمع

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل

ـْ  ومل شصقاُمعُ » ،[04]احل٩م: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ،شصقاُمعٌ » شمٙم

َٟم٧ْم، شسمٞمعٌ »و ٟمَ  شصٚمقاٌت »و ُٟمقد  ش.وُمس٤مضمدٌ » شمٙمـ ومل ،شوُمس٤مضمدُ » ٧م،ُٟمقد

ٟم٦ٍم، همػمَ  شدُ ُمس٤مضم»و شصقاُمعُ » يم٤مٟم٧م عم٤مذا  شصٚمقاٌت »و شسمٞمعٌ » ويم٤مٟم٧ْم  ُُمٜمق 

ٟم٦ًم؟  شمٜمٍموم٤من. شصٚمقاٌت »و شسمٞمعٌ »و شمٜمٍموم٤من، ٓ شصقاُمعُ »و شُمس٤مضمدُ » ٕن ُُمٜمَق 

 ش.٤مقمَؾ ٗمَ ُمَ » وزنِ  قمغم ش٤مضمدَس ُمَ »و ،شومقاقِمَؾ » وزنِ  قمغم شصقاُمعُ »ومـ

 اعمٝمؿُّ  ،شومقاقمٞمَؾ » وزنِ  قمغم شـمقاطملمُ »و ،ش٤مقمٞمَؾ ٗمَ ُمَ » وزنِ  قمغم شُمّم٤مسمٞمُح »و

 ًمف اعم٤مٟمعِ  ذم وٟم٘مقُل  ،ٜمٍمٍف ُمُ  همػمُ  وم٢مٟمف اجلٛمقِع؛ ـُمِ  اًمقزنِ  هذا قمغم يم٤من ُم٤م يمؾُّ  أن

 .٤مٗمً ْص وَ  أو اًم ٚمَ قمَ  يٙمقن أن ٤مذـمً  وًمٞمس ،شاجلٛمقعِ  ُمٜمتٝمك صٞمٖم٦مُ » اًمٍمِف: ـُمِ 
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 جَمَ  س،ارِ دَ ُمَ » أيًْم٤م: أُمثٚمتٝم٤م ـوُمِ 
 ير،ارِ قَ ىمَ  لم،اطمِ قَ ـمَ  ٞمح،ىمِ اَل ُمَ  ٞمح،٤مشمِ ٗمَ ُمَ  س،٤مًمِ

 .شر٤مسمِ ٜمَ ُمَ  ػ،٤مئِ حَ َص  ٞمع،اِض قَ ُمَ  ر،٤مسمِ ٘مَ ُمَ  ،ػم٤مٟمِ ٟمَ دَ 

 ش.رَ ٤مسمِ ٜمَ ُمَ  قمغم ُت دْ ٕمِ َص » شم٘مقل:

َٝ  إِنَّ » اًمّمحٞمح: احلدي٨م وذم ـَْد  اُْْؼِسطِ َٓ  ِاهلل ِٛ «ُكورٍ  ِمنْ  َمـَوٌِرَ  َٛ
(1)

 ىم٤مل: ُم٤م .

، طمرف ىمبٚمٝم٤م أن ُمع ُمٗمتقطم٦م، اًمراء ًمٙمـ ،شُمٜم٤مسمرٍ »  .ر  ضَم  رُف طَم  :شقمغم»ـوم ضَمر 

 ممٜمقعٌ  ٕٟمف اًمٙمَّسة، قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٗمتح٦مُ  هرد ضَم  وقمالُم٦مُ  ،شغمقمَ »ـسمِ  جمرورٌ  اؾمؿ :شرَ ٤مسمِ ٜمَ ُمَ »

 ٛمقع.اجلُ  ُمٜمتٝمك صٞمٖم٦مُ  اًمٍمف ـُمِ  ًمف واعم٤مٟمعُ  اًمٍمف، ـُمِ 

  جمرورٌ  اؾمؿٌ  :شسمٛمس٤مضمدَ » شيمثػمةٍ  سمٛمس٤مضمدَ  ُمررُت »
ِ
ه وقمالُم٦مُ  سم٤مًمب٤مء  اًمٗمتح٦مُ  ضمرد

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  ـَ  ًمف واعم٤مٟمعُ  يٜمٍمُف  ٓ اؾمؿٌ  ٕٟمف اًمٙمّسِة؛ قم  ُُمٜمتَٝمك صٞمٖم٦مُ  اًمٍمِف  ُِم

 اجلٛمقِع.

 ،ٕمؾِ اًمٗمِ  زنِ وَ  قمغم آؾمؿُ  ضم٤مءَ  وم٢مذا ٕمِؾ،اًمٗمِ  وزنُ  هب٤م اعمرادُ  ىم٤مًمقا: ش:ِزنْ » َوكًقو:

 أيم٤من وؾمقاءٌ  ،ٗم٦مً ِص  وأ اًم ٚمَ قمَ  آؾمؿُ  هذا أيم٤من ؾمقاءٌ  ،اًمٍمِف  ـُمِ  ممٜمققًم٤م يٙمقنُ  وم٢مٟمف

 اًمٍمِف. ـُمِ  ممٜمقعٌ  وم٢مٟمف أُمًرا؛ أمْ  ْم٤مرقًم٤م،ُمُ  أمْ  ُم٤مضًٞم٤م، اًمٗمٕمُؾ 

 وزنُ  هق اًمٍمِف  ُمـ ًمف اعم٤مٟمعُ و ؛اًمٍمِف  ـُمِ  ممٜمقعٌ  ٝمقوم شيزيدَ » رضماًل  ٞمٜم٤مٛم  ؾَم  ومٚمق

 ش.ويٜم٘مُص  يزيدُ  هذا» شم٘مقُل: اًمٗمٕمَؾ، شيزيدُ » س٤موييُ  آؾمؿَ  شيزيدَ » ٕن ٕمِؾ؛اًمٗمِ 

 ٦مُ ٞم  ٛمِ ٚمَ اًمٕمَ  اًمٍمِف: ـُمِ  ًمف اعم٤مٟمعُ و ،اًمٍمِف  ـُمِ  ممٜمقعٌ  رضمؾٍ  اؾمؿُ  شٙمرُ ِْم يَ »

 ٕمِؾ.اًمٗمِ  نُ زْ ووَ 

                                                 

 اًمرومؼ قمغم واحل٨م اجل٤مئر، وقم٘مقسم٦م اًمٕم٤مدل، اإلُم٤مم ومْمٞمٚم٦م سم٤مب اإلُم٤مرة، يمت٤مب ُمسٚمؿ: أظمرضمف (7)

 (.7223) رىمؿ قمٚمٞمٝمؿ، اعمِم٘م٦م إدظم٤مل قمـ واًمٜمٝمل سم٤مًمرقمٞم٦م،
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ـَ  ممٜمقعٌ  شأِحدُ » ْ  ـُمِ  اعم٤مٟمعُ و ،اًمٍمِف  ُِم  اًمٗمٕمِؾ. ووزنُ  اًمَٕمَٚمَٛمٞم ٦مُ  ِف اًمٍم 

ـْ  َؾ َْم ومْ أَ  ؾٍ ضُم رَ سمِ  ُمررُت » ،شُؾ َْم ومْ أَ »  وُم٤م اًمٍمِف. ـُمِ  ممٜمقعٌ  شَؾ َْم ومْ أَ » شومالنٍ  ُِم

 وزنِ  قمغم شَؾ َْم ومْ أَ » ٕن اًمٗمٕمِؾ؛ ووزنُ  -شمٗمْمٞمؾٍ  اؾمؿُ  ٕٟمف- ٦مُ ٞم  ٗمِ ْص اًمقَ  ًمف؟ اعم٤مٟمعُ 

 ُم٤مٍض. ٕمٌؾ ومِ  شمَ رَ يمْ أَ »وَ  شمَ رَ يمْ أَ »

 جمرورٌ  اؾمؿٌ  :شأومْمَؾ » ظمٗمٍض، طمرُف  :شإمم» ش:ُِمٜمَْؽ  أومْمَؾ  إمم ٟمٔمرُت »

هِ  وقمالُم٦مُ  شإمم»سمـ ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  آظمِرهِ  قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ضمرد  ُمـ ممٜمقعٌ  ٕٟمف اًمٙمّسِة؛ قم

 اًمٗمٕمِؾ. ووزنُ  اًمَٕمَٚمِٛمٞم ٦مُ  ًمف واعم٤مٟمعُ  اًمٍمِف،

  إٛراٌه: ى وكؼول

٤ماًمٙمّسة قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٗمتح٦م ه٤مرد ضَم  وقمالُم٦مُ  ة،ورَ رُ جَمْ  ٗم٦مٌ ِص  :«لَض ١ْ أَ »  ممٜمققم٦م ؛ ٕهن 

 ٕمؾ.اًمٗمِ  نزْ ووَ  ٦مٞم  ٗمِ ْص اًمقَ  اًمٍمف ـُمِ  ًمف واعم٤مٟمع اًمٍمف، ـُمِ 

 .شطم٤مشمؿ ـُمِ  مَ رَ يمْ أَ  قمغم ضٞمًٗم٤م ٟمزًم٧ُم » وشم٘مقل:

  .ر  ضَم  طمرُف  :«ٛٓ»

 ٕٟمف ،اًمٙمّسة قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٗمتح٦مُ  هرد ضَم  ُم٦مُ وقمال ،شقمغم»ـسم جمرورٌ  اؾمؿٌ  :«أ٣رمَ »

 ٕمؾ.اًمٗمِ  ووزنُ  ٦مٞم  ٗمِ ْص اًمقَ  اًمٍمف ـُمِ  ًمف واعم٤مٟمعُ  اًمٍمف، ـُمِ  ممٜمقعٌ 

 .رٍ ُمْ أَ  ُؾ ٕمْ ومِ  وهق أيًْم٤م، ؾٕمْ اًمٗمِ  نِ زْ وَ  قمغم وهذا ،شاصُٛم٧م» كٛم  َس يُ  ُمٙم٤منٌ  وهٜم٤مك

 « ٌقزيَد  مررُت». 

  ووم٤مقمٌؾ. ومٕمٌؾ  :«مررُت »

  جمرورٌ  اؾمؿٌ  شيزيدَ » ،ضمر   طمرُف  شاًمب٤مءُ » :«ٌقزيَد »
ِ
هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مًمب٤مء  اًمٗمتح٦مُ  ضمرد
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ـِ  ٟمٞم٤مسم٦م  اًمٗمٕمِؾ. ووزنُ  اًمَٕمٚمٛمٞم٦مُ  اًمٍمِف  ُمـ واعم٤مٟمعُ  يٜمٍمُف، ٓ اؾمؿٌ  ٕٟمف اًمٙمّسِة؛ قَم

 يم٤منَ  ؾمقاءٌ  اًمٍمِف، ـُمِ  ممٜمقعٌ  ومٝمق ؾٍ ٕمْ ومِ  نِ زْ وَ  قمغم ضم٤مءَ  اؾمؿٍ  يمؾُّ  ا٤ؼوٛدة: نْ ذَ إِ 

 ش.َؾ َْم ومْ أَ » ُمثُؾ: ٦مً ٗمَ ِص  وأ شأِحدَ » ُؾ:ثْ ُمِ  اًم ٚمَ قمَ  آؾمؿُ  هذا

ـُ  شأِحدُ »  وُمالنٍ  ـُمِ  أِحدَ  سمرضمؾٍ  ُمررُت » ومٜم٘مقُل: ٦ٍم،ٗمَ ِص  إمم ٤مٝمَ ـًمَ قد حَ ٟمُ  أن يٛمٙم

 َِحًْدا. أيمثرَ  يٕمٜمل: شمٗمْمٞمٍؾ، اؾمؿُ  هٜم٤م شأِحدَ » شاًمٜمدَٕمؿ قمٜمدَ 

ْٞم٧َم  ـُ  َيْٗمُْمُؾ » اسْمٜمَؽ ؾَمٛم   ٦مِ ٞم  ٛمِ ٚمَ ًمٚمٕمَ  اًمٍمِف  ـُمِ  ممٜمقعٌ  شيٗمْمُؾ »ومـ ،شالنٍ ومُ  اسم

 ِؾ.ٕمْ اًمٗمِ  نِ زْ ووَ 

ْٞم٧َم  وًمق ـُ  اؾمٙم٧ْم » ومٜم٤مديَتفُ  شاؾْمُٙم٧م» اسمٜمََؽ  ؾَمٛم   ـُمِ  ًمف اعم٤مٟمعُ و ،شحمٛمدٍ  سم

 إُمِر. ُؾ ٕمْ ومِ  وهق ،اًمٗمٕمؾِ  نُ زْ ووَ  ،٦مُ ٞم  ٛمِ ٚمَ اًمٕمَ  اًمٍمِف 

 ممٜمققم٦مً  ًمٞمس٧م ومٝمل اًم،ٚمَ قمَ  وًمٞمس٧م س،ٜمْ ضمِ  اؾمؿُ  وهل احلٞم ٤مت، ـُمِ  عٌ قْ ٟمَ  شَأوْمَٕمك»

 اًمٍمف. ـُمِ 

 ومِٚمْٚمَٕمَٚمِٛمٞم ٦مِ  اًم ٚمَ قمَ  يم٤من إنْ  اًمٍمِف، ـُمِ  ممٜمقعٌ  ومٝمق ،ؾٍ ٕمْ ومِ  وزنِ  غمقم يم٤من ُم٤م يمؾُّ  نْ ذَ إِ 

َتلْمِ  ـُمِ  ومٞمف د  سمُ  وماَل  اًمٗمٕمِؾ، َوَوْزنِ  ْٚمَقْصِٗمٞم ٦مِ ٚمِ ومَ  ،٤مٗمً ْص وَ  يم٤منَ  وإنْ  ،ؾِ ٕمْ اًمٗمِ  َوَوْزنِ   ،قِمٚم 

 يٜمٍمف. وم٢مٟمف ضم٤مُمًدا اؾماًم  يم٤من وم٢من ٦م.ٞم  ٛمِ ٚمَ اًمٕمَ  أو اًمَقْصِٗمٞم ٦م ُمع ٕمؾاًمٗمِ  نِ زْ وَ 

ًٓ » :وَو٤يً   قُمِدَل  يٕمٜمل: اًمٕمدُل، ومٞمف اعم٤مٟمعُ  يم٤من ُم٤م يٕمٜمل: اًمٜمحِق: أهُؾ  ىم٤مل شقَم٤مِد

  ـُمِ 
ٍ
 يٕمٜمل: صٗم٦ًم، ويٙمقنُ  ،اًم ٚمَ قمَ  ويٙمقنُ  ،نٍ زْ وَ  إمم نٍ زْ وَ  ـُمِ  يٕمٜمل: آظمَر، إمم رء

 ذم ويٙمقنُ  َل،دْ واًمٕمَ  ٦مَ ٞم  ٛمِ ٚمَ اًمٕمَ  اًمٍمِف  ـُمِ  اعم٤مٟمعُ  ومٞمٙمقنُ  إقمالِم، ذم يٙمقنُ 

 ـُمِ  لدْ اًمٕمَ  ُمع د  سمُ  وماَل  واًمٕمدَل، اًمَقْصِٗمٞم ٦مَ  اًمٍمف ـُمِ  اعم٤مٟمعُ  ومٞمٙمقنُ  ،إوص٤مِف 

 .اًمَقْصِٗمٞم ٦م أو اًمَٕمَٚمِٛمٞم ٦م وذم ،أظمرى ٦مٍ ٚم  قمِ  إض٤موم٦مِ 
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ـْ » ٟم٘مرأ دائاًم وم ،شقُمَٛمرُ » إقمالِم: ذم ُمث٤مًُمفُ  ـِ  قُمَٛمرَ  قَم ، ومآظمره٤م شاخلَٓم ٤مِب  سْم

ْ ا ـُمِ  ًمف اعم٤مٟمعُ و ،يٜمٍمُف  ٓ اؾمؿٌ  ٕٟمف ُمٗمتقٌح   أصَؾ  ٕن ْدُل؛واًمٕمَ  اًمَٕمَٚمِٛمٞم ٦مُ  ِف ًمٍم 

ـْ  وَمُٕمِدَل  شقَم٤مُِمرٌ » شقُمَٛمرَ »  واًمٕمدُل. اًمَٕمَٚمِٛمٞم ٦مُ  هق اعم٤مٟمعُ  نْ ذَ إِ  شقُمَٛمرَ » إمم شقَم٤مُِمرٍ » ُِم

 «ٌُعَؿرَ  مررت»  

 .ووم٤مقمٌؾ  ومٕمٌؾ  :«َمررُت »

، طمرُف  شاًمب٤مءُ » :«ٌُِعَؿرَ »   جمرورٌ  اؾمؿٌ  :شقُمَٛمرَ » ضمر 
ِ
هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مًمب٤مء  اًمٗمتح٦مُ  ضمرد

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً   واًمٕمدُل. اًمَٕمَٚمِٛمٞم ٦مُ  ًَمفُ  واعم٤مٟمعُ  اًمٍمِف، ُمـ ممٜمقعٌ  ٕٟمف اًمٙمّسِة؛ قَم

 « ًُ َؿرَ  ٛٓ ٗؾؿ ُٛ»  

. طمرُف  :«ٛٓ»   ضمر 

هِ  وقمالُم٦مُ  ،شغَم قمَ »ـسم جمرورٌ  اؾمؿٌ  :«ٛؿرَ » ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٗمتح٦مُ  ضمرد  ٕٟمف اًمٙمّسِة؛ قم

ـَ  ممٜمقعٌ   دُل.واًمٕم اًمَٕمَٚمِٛمٞم ٦مُ  ًمف واعم٤مٟمعُ  اًمٍمِف، ُم

 .شُزوَمرَ  ُل قْ ىمَ  وهذا» ٟم٘مقل: ،شُزوَمرَ » أيًْم٤م فٚمُ ثْ وُمِ 

 .ُمْم٤مٌف  :«٢ول»

 ٕٟمف اًمٙمّسة، قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٗمتح٦مُ  هِ رد ضَم  وقمالُم٦م جمرور، إًمٞمف ُمْم٤مف :«ُز١َرَ »

 ل.دْ واًمٕمَ  ٦مٞم  ٛمِ ٚمَ ًمٚمٕمَ  اًمٍمف ـُمِ  ممٜمقعٌ 

ك ٟمجؿٌ  يقضمدُ   ٘مقُل:ال ٟموم ،اًم٘مدُم٤مء قمٜمد عبْ اًمس   ٞم ٤مراِت اًمس   أقمغم شُزطَمَؾ » ُيَسٛم 

 ٕٟمف وم٤مًمّمحٞمح أن يٙمقن ُمٗمتقح أظمر؛ وذًمؽ ،شُزطَمَؾ » ، سمؾشُزطَمؾٍ  إمم ٟمٔمرُت »

 ِل.دْ واًمٕمَ  ٦مِ ٞم  ٛمِ ٚمَ ًمٚمٕمَ  اًمٍمف ـُمِ  ممٜمققًم٤م ومّم٤مرَ  ،شَزاطِمؾٍ » قمـ وٌل دُ ٕمْ ُمَ  ؿٌ ٚمَ قمَ 
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إىمدُملم اهلٞمئ٦مِ  أهؾِ  يمالمِ  طَمَس٥َم  وُيَ٘م٤مُل 
(1)

: 

ُل  َِ خَيهُ  َذا ُز ْؿِسوهِ  ِمونْ  مر  َ٘ 
 

 ا٢ْٕووَمرُ  ٌُِعَطوووِردِ  َرْت ١ََتَزاَهوو 
 

ُيف: ي،ؽَمَ ِْم اعمُ  ا:َذ  أقماله٤م، ُزطَمُؾ: شمٜم٤مززٌم، شمرشمٞم٥ٌم   ؿمٛمسف: ُمـ اعمريُخ، ُُمرد

 أي أؾمٗمُٚمٝم٤م؛ هق اًم٘مٛمُر؛ إىمامُر: قمٓم٤مرُد، ٓم٤مرَد:سمٕمُ  اًمزهرُة، ومتزاهرت: اًمِمٛمُس،

 اًمسبٕم٦ِم. اًمسٞم٤مراِت  أؾمٗمُؾ 

 واًمٕمدُل. اًمَٕمَٚمِٛمٞم ٦مُ  اًمٍمِف  ُمـ ٤مٟمعُ اعم ومت٘مقُل: إقمالم، ذم يٙمقنُ  اًمٕمدَل  إن ىمٚمٜم٤م:

 ُمث٤مُل: ،واًمٕمدُل  اًمَقْصِٗمٞم ٦مُ  اًمٍمِف: ُمـ ًمف اعم٤مٟمعُ  ومٞمٙمقنُ  إوص٤مِف، ذم ويٙمقنُ 

 أن َُمعَ  شُأظَمرٍ » ي٘مْؾ  ومل ،[720]اًمب٘مرة: ﴾ڇ ڇ چ چ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل ،شُأظَمر»

٤م جمرورٌة؛ شُأظمرَ » ـْ »سمـ جمرورةٌ  شأي٤ممٍ »و شأي٤ممٍ »ًمـ صٗم٦مٌ  ٕهن   :ىم٤مل قمز  وضمؾ   وًمٙمـ ،شُِم

 واًمٕمدُل. اًمَقْصِٗمٞم ٦مُ  اًمٍمِف  ُمـ هل٤م اعم٤مٟمعُ  ،﴾ڇ ڇ چ﴿

 أصُٚمٝم٤م ،شإظَُمرِ » قمـ ُمٕمدوًم٦مٌ  ىم٤مًمقا: ظَمر.آ قمـ ىم٤مًمقا ُم٤م ُم٤مذا؟ قمـ ُمٕمدوًم٦مٌ 

 شرُ ظَم أُ » طم٤ملٍ  يمؾد  قمغم ،شأظَمرِ » قمـ ُمٕمدوًم٦مٌ  أو ،هذه هل هْؾ  أقمٚمؿُ  وم٤مهلُل ،شإظَُمرِ »

 واًمٕمدُل. اًمَقْصِٗمٞم ٦مُ  اًمٍمِف  ُمـ هل٤م عم٤مٟمعُ وا اًمٍمِف، ُمـ ممٜمققم٦م

ـْ » ،[720]اًمب٘مرة: ﴾ڇ ڇ چ چ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ، طمرُف  :شُِم  ضمر 

اًم٘م٤مئؾِ  ىمقلِ  إمم شمسٛمعْ  أملْ  جمروٌر، اؾمؿٌ  :شأي٤ممٍ »
(2)

: 

 َ ـْووِوينٌ  ٣َووَلين  ٍَ  ًَ  إَِضووو١َيٌ  وَأْكوو
 

وَرايِن  ١َوَلْينَ    يوَمَؽوكِوو َتِولُّ  َٓ  ٍَ
 

هِ  وقمالُم٦مُ  ،شـْ ُم»ـسم جمرورٌ  أي٤مم:  ٧ٌم ٕمْ ٟمَ  وُأظَمَر: آظمِرِه، قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرد

                                                 

 (.7/77) ٟمسب٦م سمال وآقمتب٤مر، اعمقاقمظ ذم اعم٘مريزي ذيمره اًمبٞم٧م هذا (7)

 (.7/737قد ذم )ومٞمض ٟمنم آٟمنماح( ٓسمـ ـمٞم٥م اًمٗم٤مد )واًمبٞم٧م ُمقضممل هنتِد إمم ىم٤مئٚمف،  (2)



 

 

 
 باب معزفة عالمات اإلعزاب

 اًمٍمِف، ُمـ ممٜمقعٌ  ٕٟمف اًمٙمّسِة؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٗمتح٦مَ  هرد ضَم  وقمالُم٦م ،جمرور ٕي٤ممٍ 

 واًمٕمدُل. اًمَقْصِٗمٞم ٦مُ  ًمف واعم٤مٟمعُ 

 وصُمامن، وؾُمب٤مع، وؾُمداس، ومُخ٤مس، ،٤معُ ورسمُ  ،الُث وصمُ  ،كَُمْثٜمَ » ذًمؽ وُمـ

 :شأضمٜمح٦مٍ » ،[7]وم٤مـمر: ﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل شِم٤مروقمُ  وشُمس٤مع،

 وُمع سمدٌل، هذه ش:سم٤معورُ  الثوصمُ  ثٜمكُمَ » اًمٙمّسة. اجلر وقمالُم٦م ،سم٤مإلض٤موم٦مِ  جمرورةٌ 

 واًمٕمدُل، اًمَقْصِٗمٞم ٦مُ  اًمٍمِف  ُمـ هل٤م اعم٤مٟمعُ و شمٜمٍمُف، ٓ ٕهن٤م ُمٗمتقطم٦ٌم؛ ذًمؽ

 وصٌػ. ٕهن٤م ؛اًمَقْصِٗمٞم ٦مُ 

  أيد  قمـو
ٍ
  ِدًم٧ْم؟قمُ  رء

ش ُرسم٤مع» ،شصمالصم٦ٍم صمالصم٦مٍ »قمـ ش صُمالث» ،شاصْمٜملَْمِ اصْمٜملَْمِ »ُمٕمدوًم٦ٌم قمـ ش َُمثٜمك»ا: ىم٤مًمق

 ش.أرسمٕم٦ٍم أرسمٕم٦مٍ »قمـ 

 وقمالُم٦مُ  ،جمرور ٜمكَُمثْ  قمغم ُمٕمٓمقف :شُرسم٤مع» قمٓمػ، طمرف شاًمقاو» :شوُرسم٤مع»

 ل.دْ واًمٕمَ  ًمٚمقصٗمٞم٦م اًمٍمف ـُمِ  ممٜمقعٌ  ٕٟمف ،اًمٙمّسة قمـ ٟمٞم٤مسم٦م اًمٗمتح٦م هرد ضَم 

 واًمٕمدُل. ،اًمَقْصِٗمٞم ٦مُ  اًمٍمِف: ُمـ ٤مهل اعم٤مٟمعُ  نذَ إِ 

ـْ  سمدٌل  :شَُمْثٜمَك» إقمراهب٤م: ذم وٟم٘مقل  وقمالُم٦مُ  جمروٌر، اعمجرورِ  وسمدُل  أضمٜمح٦ٍم، ُِم

هِ   ُمـ ًمف واعم٤مٟمعُ  يٜمٍمُف  ٓ اؾمؿٌ  ٕٟم فُ  اًمٙمّسِة؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  إًمِػ  قمغم ُم٘مدرةٌ  ومتح٦مٌ  ضمرد

 واًمٕمدُل. اًمَقْصِٗمٞم ٦مُ  اًمٍمِف 

 :َمْيـَى ىَمْيـَ  ا٤ؼوم ُوء» كؼول». 

 .ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«ُوء»

 .وم٤مقمٌؾ  :«ا٤ؼومُ »
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َرة سمٗمتح٦م ُمٜمّمقٌب  اًم٘مقم ـُمِ  طم٤مٌل  :«ىـَ َميْ »  فمٝمقره٤م ـُمِ  عٜمَ ُمَ  ،آظمره قمغم ُُمَ٘مد 

ر  .اًمت َٕمذُّ

، يٙمقنُ  وشم٤مرةً  سم٤مًٕمِػ، يٙمقنُ  شم٤مرةً  اًمت٠مٟمٞم٨ُم  أٟمد٨ْم: راًٌعو:
ِ
 يٙمقنُ  وشم٤مرةً  سم٤مًمت٤مء

 سم٤معمٕمٜمك.

 ٞم٦ٍم.ٗمِ ْص وَ  وٓ ،ٚمٛمٞم٦مٍ قمَ  إض٤موم٦مُ  ومٞمف ُيِْمؽَمطُ  وٓ ،اًمٍمِف  ـُمِ  ممٜمقعٌ  سم٤مًٕمِػ: وم٤معم١مٟم٨ُم 

 دائاًم. اًمٍمف ـُمِ  ممٜمقعٌ  سم٤مًٕمِػ: اعم١مٟم٨ُم 

 ش:أؾمامءُ »و ُم٘مّمقرةٌ  ش:كٛمَ ٚمْ ؾُم »ومـ ممدودٌة، وإُم٤م ُم٘مّمقرٌة، إُم٤م وإًمُػ:

 ممدودٌة، ش:ِحراء»و ،شًَمْٞمغَم »و ،ُم٘مّمقرةٌ  ش:طُمبغم»و ممدودٌة، ش:أؿمٞم٤مءُ »و يمذا ممدودٌة،

 .ممدودةٌ  ش:صحراء»و ممدودٌة، ش:ءزرىم٤م»و

 :مرْرُت » ٍؼول  َٓ  .«ٌؾْق

« َٓ  .ضمر   طمرُف  شاًمب٤مءُ » «:ٌؾْق

« َٓ ، جمرورٌ  اؾمؿٌ  :«٤ق
ِ
هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مًمب٤مء َرة اًمٗمتح٦مُ  ضمرد  قمـ ٟمٞم٤مسم٦م آظمِره قمغم اعُمَ٘مد 

ـَ  ًَمفُ  واعم٤مٟمعُ  اًمٍمِف، ُِمـ ممٜمقعٌ  اؾمؿٌ  ٕٟم فُ  اًمٙمّسِة؛  اًمت٠مٟمٞم٨ِم  أًمُػ  اًمٍمِف  ُِم

 ٘مّمقرُة.اعم

 « ًُ ؿ َٓ  ٛٓ ٗؾَّ  .«٤َْق

« ًُ ؿ  ووَم٤مقمؾ. ومِٕمٌؾ  «:ٗؾَّ

 ظمٗمٍض. طمرُف  :«ٛٓ»

هِ  وقمالُم٦مُ  جمروٌر، اؾمؿٌ  :«٤قٓ» َرة اًمٗمتح٦مُ  ضمرد  اًمٙمّسِة؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  إًمِػ  قمغم اعمَُ٘مد 

 اعم٘مّمقرُة. اًمت٠مٟمٞم٨ِم  أًمُػ  اًمٍمِف  ُمـ ًمف واعم٤مٟمعُ  اًمٍمِف، ُمـ ممٜمقعٌ  ٕٟمف
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 « ٌلٗمءَ  مررُت». 

 .ووم٤مقمٌؾ  ومٕمٌؾ  :«مررُت »

  جمرورٌ  اؾمؿٌ  :شأؾمامءَ » ظمٗمٍض. طمرُف  شاًمب٤مءُ » :«ٌلٗمءَ »
ِ
ه وقمالُم٦مُ  سم٤مًمب٤مء  ضمرد

 أًمُػ  اًمٍمِف  ُمـ ًمف واعم٤مٟمعُ  اًمٍمِف، ُمـ ممٜمقعٌ  ٕٟمف اًمٙمّسِة؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٗمتح٦مُ 

 اعمٛمدودُة. اًمت٠مٟمٞم٨ِم 

  ؟شؿٍ اؾْم » مجع شأؾمامء» ذم شم٘مقًمقن ُم٤م ٢وئل: ٢ول ٤و

 ىم٤مل ًمذا ،ُمٍمووم٦مٌ  ومٝمل شم٠مٟمٞم٨م، مهزةَ  ًمٞمس٧مو ،عٍ مَجْ  مهزةُ  هٜم٤م اهلٛمزة كؼول:

 .[27]اًمٜمجؿ: ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿ :شمٕم٤ممم

 ش.ؾَماَموٌ » وم٠مصٚمٝم٤م: ق،ٛمُ ْس يَ  اَم ؾَم  ـُمِ  ومٝمل أصٚمٞم٦م، ةزَ ٛمْ اهلَ  ،شءاَم ؾَم » يمذًمؽ:

 ے﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل شمٜمٍمف، ٓ ذًمؽ وُمع ،شءَر » مجع ش٤مءٞمَ ؿْم أَ » يمذًمؽ: 

 ٕن ٍمفٜمْ شمَ  ومل ،[747]اعم٤مئدة: ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

 ممدودة. ومٝمل ،ش٤ملٕمَ ومْ أَ » وزن قمغم شآءٞمْ ؿَم » أصٚمٝم٤م شأؿمٞم٤مء»

 وقمالُم٦م شقَمغَم »سمـ جمرورٌ  اؾمؿٌ  :شأؿمٞم٤مء» .ر  ضَم  طمرُف  :شقمـ» إقمراهب٤م: ذم وٟم٘مقل

 أًمػ اًمٍمف ـُمِ  ًمف واعم٤مٟمع اًمٍمف، ـُمِ  ممٜمقعٌ  ٕٟمف ،اًمٙمّسة قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٗمتح٦م ضمره

 اعمٛمدودة. اًمت٠مٟمٞم٨م

 اًمٍمِف. ُمـ آؾمؿَ  متٜمعُ  -ُم٘مّمقرةً  أمْ  يم٤مٟم٧م ممدودةً - ٠مٟمٞم٨ِم اًمت أًمُػ  نذَ إِ 

 ُمٜمتٝمك ٞمغُ وِص  اًمت٠مٟمٞم٨ِم، أًمُػ  نذَ إِ  ؛ٗمٞم٦مٍ ْص وَ  أو ٞم٦مٍ ٛمِ ٚمَ قمَ  إض٤موم٦مُ  ُيِمؽمطُ  وٓ

 .اًمَقْصِٗمٞم ٦م أوِ  اًمَٕمَٚمِٛمٞم ٦م ومٞمٝمام طُ ِمؽَم شمُ  ٓ اجلٛمقعِ 
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. اًمت٠مٟمٞم٨ُم  اًمت٠مٟمٞم٨م: ُمـ اًمث٤مين اًم٘مسؿُ   قَمغم قَمٚماًم  اعمقضقعَ  آؾمؿَ  يٕمٜمل: اعمٕمٜمقيُّ

: واًمت٠مٟمٞم٨ُم  ُأْٟمَثك، : اًمٚمٗمٔملُّ  واًمت٠مٟمٞم٨ُم  ٛمٞم٦ِم،ٚمَ اًمٕمَ  ـُمِ  ومٞمف سُمد   َٓ  اعمٕمٜمقيُّ
ِ
 ومٞمف سُمد   َٓ  سم٤مًمت٤مء

ـَ  ٤مأيًْم   ومٞمف. اًمَقْصِٗمٞم ٦م شم٠ميت وٓ ،اًمٕمٚمٛمٞم٦مِ  ُِم

ـُ  ىم٤مل -رِحف اهلل- ُم٤مًمٍؽ  اسم
(1)

: 

ٌِ  ١َوول٤ُِف   َمـَووعْ  وُمْطَؾًؼوو ا٤َتُلكِقوو
 

َف   َواهُ  ا٤َِّذي ََصْ  َو٢َعْ  ٣َْقَػَم  َِ
 

 وممدودًة. ُم٘مّمقرةً  يٕمٜمل: ش٤م٘مً ٚمَ ٓمْ ُمُ »

 ،٤مٗمً ْص وَ  أو ٚماًم،قمَ  وىمعَ  ؾمقاءٌ  يٕمٜمل: ش:عْ ىمَ وَ  اَم ٗمَ ٞمْ يمَ  اهُ قَ طَم  يذِ اًم   َف َسْ »ىمقًمف: 

  أي   أو ضم٤مُمًدا، اؾماًم  أو
ٍ
 يم٤من. رء

 ًمٗمٔمٞم٤ًّم، شم٠مٟمٞمُثفُ  يم٤من ؾمقاءٌ  ،٦مِ ٞم  ٛمِ ٚمَ اًمٕمَ  إض٤موم٦مِ  ُمـ ومٞمف سُمد   َٓ  إًمِػ  سمٖمػمِ  اعم١مٟم٨ُم 

٤م، أو ٤م. ًمٗمٔمٞم٤ًّم أو ُمٕمٜمقيًّ  ُمٕمٜمقيًّ

 أٟمقاع: صمالصم٦م وهق اًم،ٚمَ قمَ  يم٤من إذا إٓ اًمٍمِف  ـُمِ  ُيْٛمٜمَعُ  ٓ إًمِػ  سمٖمػمِ  وم٤معم١مٟم٨ُم 

 .ًمٗمٔمل   وُمٕمٜمقي   وًمٗمٔمٌل، ،ُمٕمٜمقي  

 ًمٚمٕمٚمٛمٞم٦مِ  اًمٍمِف  ـُمِ  ممٜمققم٤من رضمٍؾ، اؾمؿُ  ش٦مُ حَ ٚمْ ـمَ » ،ضمؾٍ رَ  اؾمؿُ  شةُ ٤مدَ تَ ىمَ »

ـِ  ـمٚمح٦مَ  قمـ» يمثػًما سمٜم٤م ٛمرُّ ي، واًمٚمٗمٔملد  واًمت٠مٟمٞم٨ِم   ٟم٘مْؾ  مل ٚمامذاوم ،شـمٚمح٦مَ » شاهلل قمبد سم

٤م ؟شـمٚمح٦مِ  قمـ»  واًمت٠مٟمٞم٨ُم  اًمَٕمَٚمِٛمٞم ٦مُ  اًمٍمِف: ُمـ ٤مهل واعم٤مٟمعُ  ،اًمٍمِف  ـُمِ  ممٜمققم٦مٌ  ٕهن 

.  اًمٚمٗمٔملُّ

 « ٌطؾحيَ  مررُت». 

  جمرورٌ  اؾمؿٌ  :شـمٚمح٦مَ » ظمٗمٍض. طمرُف  شاًمب٤مءُ » :«ٌطؾحيَ »
ِ
هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مًمب٤مء  ضمرد

                                                 

 (.424) رىمؿ اًمبٞم٧م يٜمٍمف، ٓ ُم٤م سم٤مب ،شإًمٗمٞم٦م» (7)



 

 

 
 باب معزفة عالمات اإلعزاب

 اًمَٕمَٚمِٛمٞم ٦مُ  اًمٍمِف  ُمـ ًمف واعم٤مٟمعُ  اًمٍمِف، ُمـ ممٜمقعٌ  ٕٟمف اًمٙمّسِة؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  ح٦مُ اًمٗمت

. واًمت٠مٟمٞم٨ُم   اًمٚمٗمٔملُّ

 اًمت٠مٟمٞم٨ِم. شم٤مءُ  ومٞمف ًمٞمس ٕٟمف؛ ُمٕمٜمًك ُأٟمثك اؾمؿُ  شزيٜم٥ُم »

 « ٌزيـَى  مررُت». 

، جمرورٌ  اؾمؿٌ  :شزيٜم٥َم » ظمٗمٍض. طمرُف  شاًمب٤مءُ » :«ٌزيـى»
ِ
هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مًمب٤مء  ضمرد

. واًمت٠مٟمٞم٨ِم  ًمٚمٕمٚمٛمٞم٦مِ  اًمٍمِف  ُمـ ممٜمقعٌ  ٕٟمف اًمٙمّسِة؛ قمـ ٤مسم٦مً ٟمٞم اًمٗمتح٦مُ   اعمٕمٜمقيد

 :نْ » وٍؼول َٛ ًِ  َزيـَى  َو  .«ُحشٍ  ٌِـ

نْ » . طمرُف  :«َٛ  ضمر 

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٗمتح٦مُ  ضمره وقمالُم٦م شقمـ»سمـ جمرورٌ  اؾمؿٌ  :«زيـَى »  ّٕٟمفُ  اًمٙمّسِة؛ قم

 واًمت٠مٟمٞم٨ُم. اًمَٕمَٚمِٛمٞم ٦مُ  ًمف واعم٤مٟمعُ  يٜمٍمُف، ٓ اؾمؿٌ 

 اهلل رِض- شٍ حْ ضَم  سمٜم٧ِم  زيٜم٥َم  قمـ» ومت٘مقُل: اًمٍمِف، ـُمِ  ممٜمقعٌ  شزيٜم٥ُم » نْ ذَ إِ 

 ش.-قمٜمٝم٤م

. واًمت٠مٟمٞم٨ُم  ٦مُ ٞم  ٛمِ ٚمَ اًمٕمَ  اًمٍمِف  ُمـ هل٤م اعم٤مٟمعُ  نْ ذَ إِ   اعمٕمٜمقيُّ

 ُمررُت » شم٘مقل: ٤م،يًّ قِ ٜمَ ٕمْ ُمَ  ٤مشم٠مٟمٞمثً  ُم١مٟمث٦م ٕهن٤م شمٜمٍمف ٓ اُمرأة، اؾمؿُ  ش٤مدٕمَ ؾُم »

٤مشهبِٜمدَ  ُمررت» ٘مقل:وشم ،ش٤مدَ ٕمَ ؾُم  إمم ٟمٔمرُت » وشم٘مقل: ،شسمزيٜم٥َم   ٤مشم٠مٟمٞمثً  ُم١مٟمث٦م ؛ ٕهن 

 ٤م.ُمٕمٜمقيًّ 

 ذًمؽ. أؿمبف وُم٤م اُمرأة، اؾمؿُ  شَدقْمد» ويمذًمؽ

ـَ  هل٤م اعم٤مٟمِعُ  ،شوم٤مـمٛم٦مُ » ،شظمدجي٦مُ » ،شُمٞمٛمقٟم٦مُ » ،شقم٤مئِم٦مُ » ،شطمٗمّم٦مُ »  اًمٍمِف  ُِم

.و اعمٕمٜمقيُّ  واًمت٠مٟمٞم٨ُم  اًمَٕمَٚمِٛمٞم ٦مُ   اًمٚمٗمٔملُّ
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٤مُمٍمووم٦مٌ  هٜم٤م هل ٤ؼؾـو: ،شه٤مدِ يَ  ٥ِم ْس ٙمَ سمِ  قم٤مئِم٦مٌ  اُمرأةٌ  هذه» ٢وئل: ٢ول ٤و  ؛ ٕهن 

 قمٚماًم. ًمٞمس٧مو ،ٌػ ْص وَ 

، جمرورٌ  اؾمؿٌ  :شقم٤مئِم٦م» ظمٗمٍض، طمرُف  :شاًمب٤مءُ » شسمٕم٤مئِم٦مَ  ُمررُت »
ِ
 وقمالُم٦مُ  سم٤مًمب٤مء

ه ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٗمتح٦مُ  ضمرد  واًمت٠مٟمٞم٨م. ًمٚمٕمٚمٛمٞم٦مِ  اًمٍمِف  ُمـ ممٜمقعٌ  ٕٟمف اًمٙمّسِة؛ قَم

 « ٛوئشيَ  ٠َّلمُ  ُوَءيِن.» 

 اًمقىم٤مي٦ِم. ٟمقنُ  واًمٜمقنُ  سمِِف، ُمٗمٕمقٌل  :شاًمٞم٤مءُ » ُم٤مٍض، ومٕمٌؾ  :شضم٤مءَ » :«ُوَءيِن »

 ُمْم٤مٌف. وهق ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«٠َّلمُ »

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٗمتح٦مُ  ضمره وقمالُم٦م سم٤مإلض٤موم٦م جمرورٌ  إًمٞمف ُمْم٤مٌف  :«ٛوئشيَ »  اًمٙمّسِة؛ قَم

 واًمت٠مٟمٞم٨م. اًمَٕمَٚمِٛمٞم ٦مُ  ًمف واعم٤مٟمعُ  يٜمٍِمُف، ٓ اؾمؿٌ  ٕٟمف

 ٕهن٤م عم٤مذا؟ ٓ. اًمٍمِف؟ ُمـ ممٜمققم٦مٌ  هل َهْؾ  شؿمجرةٍ  إمم ٟمٔمرُت » ىمٚم٧ُم: ًمق

 قمٚماًم. ًمٞمس٧ْم 

 سم٤مًمتٜمقيـ. ؟شسم٘م٤مئٛم٦مَ » أمْ  شسم٘م٤مئٛم٦مٍ » شاًمٓمريِؼ  قمغم سم٘م٤مِئَٛم٦مٍ  ُمررُت » ىمٚم٧ُم: وًمق

 وصٌػ. هل قمٚماًم. ًمٞمس٧ْم  ٕهن٤م عم٤مذا؛

؛ ُمٍمووم٦م هٜم٤م هل أيًضو: ٤ؼؾـو ،شَده٤مًمَ وَ  ٦مٌ ٛمَ وم٤مـمِ  اُمرأةٌ  هذه» ٢وئل: ٢ول و٤و

٤م  اًم.ٚمقمَ  ًمٞمس٧مو وصٌػ، ٕهن 

 رة،جَ ؿَم  سمٛمٕمٜمك هٜم٤م وـمٚمح٦مُ  ،شقمٔمٞمٛم٦مٍ  ح٦مٍ ٚمْ ـمَ  إمم ٟمٔمرُت » اًمٜم٤مس: ُمـ ىم٤مئٌؾ  ىم٤مَل 

ـْ  روي٧ُم »و ـِ  ـَمٚمَح٦مَ  قَم  ؟شـمٚمح٦مٍ » إولِ  ذم وم٤مت اًمذي ُم٤م صحٞمٌح. ش.ِاهلل قمبدِ  سم

 اًم.ٚمَ قمَ  يٙمقنَ  أنْ  إًمِػ  سمٖمػمِ  اعم١مٟم٨ِم  ذم ٟمِمؽمطُ  وٟمحـ ٦ُم؛ٞم  ٛمِ ٚمَ اًمٕمَ  وم٤مشم٧ِم 
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َ يَ  َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصىمقل اًمٜمبل  ََ  ُب ْٟ َ يَ  َٝ ِِ  رَ ؿْ ا «وهُبَ ْٟ
(1)

 ،ُمٍمووم٦مٌ  هٜم٤م شاخلٛمرُ » ،

 .اٟمٍموم٧م ًمذا قَمٚماًم، ًمٞمس٧م ًمٙمٜمٝم٤م ٤م،ُمٕمٜمقيًّ  ٤مشم٠مٟمٞمثً  ُم١مٟمث٦م وهل

٤مُمٍمووم٦م هٜم٤م شمخرٍ » ومٙمٚمٛم٦م شضمٚمدٟم٤مه مخرٍ  يم٠مس ذب ـُمَ » وٍؼول:  ؛ ٕهن 

 قَمٚماًم. ًمٞمس٧م

 .ًمٗمٔمل   وشم٠مٟمٞم٨ٌم  ،٦مٞم  ٛمِ ٚمَ قمَ  شأؾم٤مُم٦م»

 .ًمٗمٔمل   وشم٠مٟمٞم٨ٌم  قَمَٚمِٛمٞم ٦م، شطم٤مرصم٦م»

 ٕن صحٞمٌح؛ إوُل  شىم٤مئٛم٦مَ  سم٤مُمرأةَ  ُمررُت » وأ ،شىم٤مئٛم٦مٍ  سم٤مُمرأةٍ  ُمررُت » شم٘مقُل:

 ،اًمٗمٕمؾِ  وزنِ  سمخالِف  يٜمٗمعُ  ٓ ىمٚمٜم٤م: واًمقصُػ  وصٌػ  شىم٤مئٛم٦مٍ » اًم.ٚمَ قمَ  ًمٞمس٧ْم  شاُمرأةٍ »

ـِ  ،اًمقصُػ  ومٞمف يٜمٗمعُ  ٕمؾِ اًمٗمِ  قزنُ وم  وم٘مْط. ٦مُ ٞم  ٛمِ ٚمَ اًمٕمَ  إٓ ومٞمف يٜمٗمعُ  ٓ اًمت٠مٟمٞم٨ُم  ًمٙم

: َّّلصيُ  ٌِ  ا٤تلكق

 اًمٍمِف، ُمـ ممٜمقعٌ  ومٝمق ،اعم٘مّمقرةِ  أو ،اعمٛمدودةِ  سم٤مًٕمِػ  ٤مُم١مٟمثً  يم٤من ُم٤م 

 ضم٤مُمًدا. اؾماًم  أو صٗم٦ًم، أو ٚماًم،قم أيم٤من ؾمقاءٌ 

 ُمٕمٜمًك ُم١مٟم٨ٌم و ،٤مًمٗمٔمً  ُم١مٟم٨ٌم  أٟمقاٍع: صمالصم٦مُ  ومٝمق إًمِػ  سمٖمػمِ  ٤مُم١مٟمثً  يم٤من ُم٤م، 

 .ُمٕمٜمًكو ٤مًمٗمٔمً  وُم١مٟم٨ٌم 

 ،صٗم٦مً  يم٤منَ  ؾمقاءٌ  ،يٜمٍمُف  وم٢مٟمف ،ؿٍ ٚمَ قمَ  همػمَ  يم٤من ًمقو ٦ُم،ٞم  ٛمِ ٚمَ اًمٕمَ  ومٞمف طُ ِمؽَم يُ  ويمؾ  

 ضم٤مُمًدا. اؾماًم  أو

                                                 

 يمت٤مب وُمسٚمؿ: (،2707) رىمؿ ص٤مطمبف، إذن سمٖمػم اًمٜمٝمبك سم٤مب اعمٔم٤ممل، يمت٤مب اًمبخ٤مري: أظمرضمف (7)

 رىمؿ يمامًمف، ٟمٗمل ادةإر قمغم سم٤معمٕمّمٞم٦م اعمتٚمبس قمـ وٟمٗمٞمف سم٤معمٕم٤ميص اإليامن ٟم٘مّم٤من سمٞم٤من سم٤مب اإليامن،

(23.) 
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 شاهلل قمبدِ  سمـ ـمٚمح٦مَ  قمـ روي٧ُم »و ،شقمٔمٞمٛم٦مٍ  ـمٚمح٦مٍ  إمم ٟمٔمرُت » ىمٚمٞمٍؾ: ىمبَؾ  سمٜم٤م َُمر  

 صحٞمح٦ٌم. اًمٕمب٤مرة هذه إن :ٜم٤مىمٚمو

ـِ  ـمٚمح٦مَ  قمـ روي٧ُم »و ،شٙمريؿِ اًم ـمٚمح٦مَ  إمم ٟمٔمرُت » ىمٚم٧ُم: ًمق  شِاهلل دِ قمب سم
 نْ ذَ إِ  رضمٌؾ. ُمٕمٜم٤مه: اًمٙمريَؿ، ـمٚمح٦مَ  إمم ٚماًم قمَ  ص٤مرَ  إوَل  ٕن   عم٤مذا؟ .ٟمٕمؿْ  صحٞمٌح؟

ـِ  قمٚمٌؿ، هق ؟ أم ًمٗمٔمل   واًمت٠مٟمٞم٨ُم  ًمٙم . ُمٕمٜمقيُّ  ًمٗمٔمل 

 ُمٍمووم٦مٌ  ش:سم٘مرةً » ،[43]اًمب٘مرة: ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل ىم٤مل

نٍ  ويمؾُّ  ُمٍمووم٦ٌم، ُمٍمووم٦ِم؟ همػمُ  أم  ٤مٔمً ٗمْ ًمَ  ُم١مٟمث٦مٌ  ٤مأهن ُمع وَم٧ْم ُسِ  عم٤مذا ُمٍموٌف، ُُمٜمَق 

 قمٚماًم. يٙمقنَ  أن إًمِػ  سمٖمػمِ  اًمت٠مٟمٞم٨ِم  ذم ٟمِمؽمطُ  وٟمحـ اًم؛ٚمَ قمَ  ًمٞمس٧ْم  ٕهن٤م ؛ٕمٜمًكوُمَ 

ٞم٧َم  ًمق  سم٘مرةَ  إمم ٟمٔمرُت » :َُمَثاًل  ومت٘مقُل  اًمٍمِف، ـُمِ  ُيْٛمٜمَعُ  ،شةَ رَ ٘مَ سمَ » اسمٜمَتَؽ  ؾَمٛم 

 ٌؿ.ٚمَ قمَ  ٕهن٤م ٟمٕمْؿ؛ صحٞمٌح؟ شسمٙمرٍ  سمٜم٧ِم 

 صحٞمٌح. شزيد ُِمٚمِؽ  ةٍ رَ ٘مَ سمَ  إمم ٟمٔمرُت »و

 همػمُ  إول صحٞمٌح، شزيدٍ  ُِمٚمَؽ  ةً رَ ٘مَ سمَ  طَمَٚمْب٧ُم »و ،شسمٙمرٍ  سمٜم٧َم  ةَ رَ ٘مَ سمَ  أيمرُم٧ُم » نْ ذَ إِ 

 قمٚمٍؿ. همػمُ  واًمث٤مين ،ؿٌ ٚمَ قمَ  إوَل  ٕن ُمٜمقٌن؛ واًمث٤مين ُمٜمقٍن،

 ٦ِم.ٞم  ٛمِ ٚمَ اًمٕمَ  إمم إؿم٤مرة «:ٌؿعر١ي»

ْى » ،اعمَ  اًمؽميمٞم٥ُم  اعمراد «:َر٣   أٟمقاٌع: اًمؽمايمٞم٥ُم  قمٜمَدُهؿُ  واًمٜمحقيقنَ  ْزضِملُّ

، شمريمٞم٥ٌم  ، شمريمٞم٥ٌم و إض٤مذم  . شمريمٞم٥م   إؾمٜم٤مدي   ُمزضمل 

: ا٣ٖ٤قى  ىمٚم٧َم: ًمقْ  يمام إًمٞمِف، واعمْم٤مِف  اعمْم٤مِف  سملم اجل٤مري هق اْلضوىُّ

. شمريمٞم٥ٌم  هذا شومالنٍ  يمت٤مُب  هذا»  إض٤مذم 
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: ا٣ٖ٤قُى  ـْ  شمريّم٥َم  ُم٤م اْلٗـوديُّ  ووم٤مقمٍؾ. ومٕمؾٍ  أو وظمؼٍم، ُمبتدأٍ  ُِم

 قمغم يٙمقنُ  إِض٤مومٞم٤ًّم شمريمٞمًب٤م اعمريم٥َم  ن  ٕ َدظْمٌؾ، ومٞمٝمام ٤مًمٜم ًمٞمس اًمٜمققم٤منِ  هذانِ 

٤م شمريمٞمًب٤م واعمريم٥َم  اًمٕمقاُمِؾ، طَمَس٥ِم  رُ  إؾمٜم٤مديًّ  شم٘مديًرا. احلريم٤مِت  قمٚمْٞمفِ  شُمَ٘مد 

 وم٤مقمٌؾ  :شهمالمُ » شزيدٍ  همالمُ  ضم٤مءَ » ىُمْٚم٧َم: إذا إض٤مومٞم٤ًّم: شمريمٞمًب٤م اعمريم٥ِم  ُمث٤مُل:

 إًمٞمف. ُمْم٤مٌف  :شزيدٍ » وُمْم٤مٌف،

:اإل اًمؽميمٞم٥ُم و َل  أنْ  ؾمٜم٤مديُّ  شمريمٞمًب٤م ُمريم٥ٌم  هذا شىم٤مئؿٌ  زيدٌ » ٤مؿمخًّم  شُمسٛمد

٤م  ومٕمٌؾ  :شضم٤مءَ » شىم٤مئؿٌ  زيدٌ  ضم٤مءَ » ومٜم٘مقل: ،آظمِرهِ  قمغم ُم٘مّدرةٍ  سمحريم٤مٍت  ُٟمْٕمِرسُمفُ  ،إؾِمٜم٤مديًّ

َرة سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :شىم٤مئؿٌ  زيدٌ » ُم٤مٍض.  ٝمقِره٤مفمُ  ـُمِ  َُمٜمَعَ  ،آظمِرهِ  قمغم اعُمَ٘مد 

 احلٙم٤مي٦ُم.

ك: ٌؾ ضُم رَ  يقضمد  رأي٧ُم »و ش٤م٤مهَ ٟمَ رْ ىمَ  ٤مَب ؿَم  ضم٤مء» شم٘مقل: ،شىمْرَٟم٤مه٤م ؿم٤مَب » يسٛم 

ٌؾ؛شمَ  ومٞمف ًمٜم٤م ًمٞمَس  هذا ،شْرَٟم٤مه٤مىمَ  ٤مَب َِم سمِ  ُمررُت »و ،شىمرَٟم٤مَه٤م ؿم٤مَب  فُ  عم٤مذا؟ َدظمُّ  ٕٟم 

َرةٍ  سمحريم٤مٍت  ُب رَ ٕمْ يُ  ـْ  َُمٜمَعَ  آظمِرهِ  قمغم ُُمَ٘مد   احلٙم٤مي٦ُم. فمٝمقِره٤م ُِم

٥ْم » ىمقًمف: ذم اًمٜم٤مفمؿُ  ٞمفإًم يِمػمُ  اًمذي هذا شاعمزضملُّ  اًمؽميمٞم٥ُم »  ش.َريمد

: ا٣ٖ٤قُى  َُمْقُت » ُمثُؾ: واطمدًة، يمٚمٛم٦مً  دمٕمُٚمٝمام سمٙمٚمٛمتلم شم٠ميتَ  أن اْزُيُّ  شطَمْْضَ

ـْ  ٦مٌ بَ يم  رَ ُمُ  يمٚمٛم٦مٌ  هذه شسَمْٕمَٚمَبّؽ » ت،قْ وُمَ  ْْض طَم  :يمٚمٛمتلم ـْ ُمِ  ٦مٌ بيمّ رُمُ  يمٚمٛم٦مٌ  هذه  شَؾ ٕمْ سمَ » ُِم

 ش.سَمؽ  »و

قنَس يُ   وُيٜمَّم٥ُم  سم٤مًمْمٛم٦ِم، ُيْرومعُ  ُمزضمٞم٤ًّم شمريمٞمًب٤م ٥ُم ريم  اعمُ  هذا ضمٞم٤ًّم،زْ ُمَ  شمريمٞمًب٤م هذا ٛمُّ

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  سم٤مًمٗمتح٦مِ  يمذًمَِؽ  رُّ وجُيَ  ،سم٤مًمٗمتح٦مِ   ًَمفُ  واعم٤مٟمعُ  يٜمٍمُف، ٓ اؾمؿٌ  ّٕٟمفُ  اًمٙمّسٍة؛ قَم

ـَ  .ضمِ زْ اعمَ  واًمؽميمٞم٥ُم  ٦مُ ٞم  ٛمِ ٚمَ اًمٕمَ  اًمٍمِف  ُِم  لُّ
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 :َمْوَت  إٞ ٗو١رُت » ٍؼول ْْضَ َِ». 

 ووم٤مقمٌؾ. ٕمٌؾ ومِ  :«ٗو١رُت »

. طمرُف  :«إٞ»  ضمر 

هِ ضَم  وقمالُم٦مُ  ،شإمم»سمـ جمرورٌ  اؾمؿٌ  :«ِْضموَت » ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٗمتح٦مُ  رد  اًمٙمّسِة؛ قَم

ُف؛ ٓ اؾمؿٌ  ٕٟمف ـَ  ًمف واعم٤مٟمعُ  يٜمٍَمِ . واًمؽميمٞم٥ُم  ٦مُ ٞم  ٛمِ ٚمَ اًمٕمَ  ِف اًمٍم   ُِم  اعمزضملُّ

 « ًُ  .«ٌعؾبكَّ  ى أ٢ؿ

« ًُ  ووم٤مقمٌؾ. ٕمٌؾ ومِ  :«أ٢ؿ

. طمرُف  :«ى»  ضمر 

هِ ضَم  وقمالُم٦مُ  شذم»سمـ جمرورٌ  اؾمؿٌ  :«بكَّ ؾَ عْ ٌَ » ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٗمتح٦مُ  رد  ٕٟم فُ  اًمٙمّسٍة؛ قَم

 واًمؽميمٞم٥ِم. ٦مِ ٞم  ٛمِ ٚمَ ًمٚمٕمَ  يٜمٍمُف  ٓ اؾمؿٌ 

 يمٚمٛم٦م ومّم٤مرشم٤م يمٚمٛمتلم ـُمِ  شيَمِرَب  َُمْٕمِديُّ » أصٚمف: ؾ،ضُم رَ  اؾمؿُ  شَُمْٕمِديَٙمِرَب »

 ل.ضمِ زْ ُمَ  شمريمٞم٥ٌم  هذا ومٞم٘م٤مل: واطمدة،

 وم٘مْط. ٦مٌ ٞم  ٛمِ ٚمَ قمَ  اًمؽميمٞم٥ُم  ٓ؛ اب:اجلق اًمؽميمٞم٥ِم؟ سم٤مب ذم ١مصمرشمُ  اًمَقْصِٗمٞم ٦مُ  هؾِ 

 ،زائدشملم وٟمقنٍ  سم٠مًمٍػ  خمتقمٍ  اؾمؿٍ  ؾُّ ومٙمُ  ،واًمٜمقن إًمػ زي٤مدة إمم يِمػم «َوِزدْ »

ـَ  ممٜمقعٌ  ومٝمق ،ُمٗمردٌ  وهق  ٦ًم.ٗمَ ِص  أوْ  ،اًم ٚمَ قمَ  يم٤منَ  إنْ  ،اًمٍمِف  ُِم

 يمؾُّ  ،شاَمنُ ـُٟمٕم» ،شاَمنُ ـقُمث» ،شٞم ٤منـقِمٚمِ » ،شاَمنُ ـؾَمٚمْ » ،شاَمنُ ـؾُمَٚمٞمْ » ُمثُؾ: شَٚمؿُ اًمٕمَ »

 إًمِػ  وزي٤مدةِ  ،٦مِ ٞم  ٛمِ ٚمَ ًمٚمٕمَ  اًمٍمِف  ـُمِ  ممٜمقعٌ  ومٝمق ،وٟمقنٍ  أًمٍػ  زي٤مدةُ  ومٞمف قمٚمؿٍ  اؾمؿٍ 

 واًمٜمقِن.
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 واًمالمُ  شؾمٚمٞمامنَ » عم٤مذا ،[27]إٟمبٞم٤مء: ﴾ې ې ې﴿ :شمٕم٤ممم اهللُ  ىم٤مل

؟ طمرُف   دةُ وزي٤م ،٦مُ ٞم  ٛمِ ٚمَ اًمٕمَ  اًمٍمِف  ـُمِ  ًمف واعم٤مٟمعُ  يٜمٍِمُف، ٓ اؾمؿٌ  شؾمٚمٞمامنَ » ٕن ضمر 

 واًمٜمقِن. إًمِػ 

ـْ »  اًمٍمِف، ـُمِ  ممٜمقعٌ  اؾمؿٌ  ٕٟمف ؾمٚمامَن؛ قمـ ٟم٘مقُل: شاًمٗم٤مردد  ؾمٚمامنَ  وقَم

ـَ  ًمف واعم٤مٟمعُ   واًمٜمقِن. إًمِػ  وزي٤مدةُ  ،٦مُ ٞم  ٛمِ ٚمَ اًمٕمَ  اًمٍمِف  ُِم

ـْ  شناَم ٚمْ ؾَم » زائدٌة؟ أهن٤م قمغم اًمدًمٞمُؾ  ُم٤م ىم٤مئٌؾ: ىم٤مَل  إذا  شؾَمٚمِؿَ » وأن ،شؾَمٚمِؿَ » ُِم

 زائداِن. طمروم٤منِ  يقضمدُ  نْ ذَ إِ  طمروٍف، مخس٦مُ  شنُ اَم ٚمْ ؾَم »و طمروٍف  صمالصم٦مُ 

ـْ  شنُ اَم ٞمْ ٚمَ ؾُم » ـْ  ُمٙمقٟم٦مٌ  شؾُمٚمٞمامنُ »و ،روفطُم  صمالصم٦م وهل ،شؾَمٚمِؿَ » ُِم  طمروٍف  ٦مِ ت  ؾِم  ُِم

 يٜمٍمُف. ٓ اؾماًم  ص٤مرَ  واًمٜمقنُ  إًمُػ  ِت يدَ زِ  ام  ٚمَ ومَ  زائدٌة، وٟمقنٌ  أًمٌػ  آظمُره٤م

 أًمٍػ  زي٤مدةُ  ومٞمف اًمقصُػ  هذا .وصٌػ  شؾمٙمرانَ » ُمثُؾ: اًمّمٗم٤مِت: ذم ث٤مهُل٤موُمِ 

 اؾمؿٌ  شؾمٙمرانُ » ٟم٘مقُل: نْ ذَ إِ  واًمٜمقِن. إًمِػ  زي٤مدةُ  ومٞمف نْ ذَ إِ  شؾَمٙمِرَ » أصَٚمفُ  ٕن   وٟمقٍن؛

 ِمؽمطويُ  ،قنِ واًمٜمُّ  إًمِػ  وزي٤مدةُ  اًمَقْصِٗمٞم ٦مُ  اًمٍمِف  ـُمِ  ًمف واعم٤مٟمعُ  ،يٜمٍمُف  ٓ

 .سم٤مًمت٤مء ُم١مٟمثف يٙمقن أٓ

 ٍػ ْص وَ  ويمؾُّ  ،وٟمقنٍ  أًمٍػ  زي٤مدةُ  ومٞمف وصٌػ  ٕٟمف يٜمٍمُف؛ ٓ اؾمؿٌ  شقمٓمِم٤منُ »

 .قنواًمٜمُّ  إًمػ وزي٤مدة ًمٚمقصٗمٞم٦م اًمٍمف ـُمِ  ممٜمقعٌ  وم٢مٟمف ،قنوٟمُ  ٍػ ًمِ أَ  زي٤مدة ومٞمف

 وصػ، وهق ،وٟمقنٍ  أًمٍػ  زي٤مدةُ  ومٞمف نْ ذَ إِ  شهَمِْم٥َم » ـُمِ  ُم٠مظمقذة شهمْمب٤منُ »

 واًمٜمقِن. إًمِػ  وزي٤مدةِ  ًمٚمقصٗمٞم٦مِ  اًمٍمِف  ُمـ ممٜمققًم٤م ومٞمٙمقنُ 

ـْ  أصُٚمٝم٤م شَُمْرَض٤منُ »  وٟمقٍن. أًمٍػ  زي٤مدةُ  ومٞمٝم٤م نْ ذَ إِ  شَُمِرَض » ُِم
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 ُم١مٟمثف شؾُمٚمٓم٤منُ »و ،شَٟمْدَُم٤مَٟم٦م» فثَ ٟم  ١مَ ُمُ  وم٢من   ،شَٟمْدَُم٤منُ » ىمٚم٧م: إذا ُم٤م سمخالف وذًمؽ

 ش.وَمْٕماَلَٟم٦م» وزن قمغم فثَ ٟم  ١مَ ُمُ  ٕن ،يٜمٍمف ٓ وم٢مٟمف ،شؾُمٚمٓم٤مٟم٦م»

 ؟[3]اًمّم٤موم٤مت: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم ش٤منٓمَ ٞمْ ؿَم » يمٚمٛم٦م

 زائدة. وًمٞمس٧م ،٦مٌ أصٚمٞم   ومٞمف وم٤مًمٜمقنُ  َيِْمُٓمـ، ؿَمَٓمـ ـ:ُمِ  ٕٟمف ش٤منٓمَ ٞمْ ؿَم » يمٚمٛم٦م وم٧مُس 

 ـ.زائَديْ  ًمٞمس٤م واًمٜمقنَ  إًمػ ٕن ،ُمٍمووم٦مٌ  شَأسَم٤منٌ » ويمٚمٛم٦م

 «ٞٗؾمنَ  إ». 

. طمرُف  :«إٞ»  ضمر 

هِ  وقمالُم٦مُ  جمرورٌ  اؾمؿٌ  :«ٗؾمنَ »  ُمـ ممٜمقعٌ  ٕٟمف اًمٙمّسِة؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٗمتح٦مُ  ضمرد

 واًمٜمقِن. إًمِػ  وزي٤مدةُ  اًمَٕمَٚمِٛمٞم ٦مُ  ًمف واعم٤مٟمعُ  ،اًمٍمِف 

 « ٗؽرانَ  إٞ كظرُت». 

 ظمٗمٍض. طمرُف  :«إٞ»

هِ  وقمالُم٦مُ  جمرورٌ  اؾمؿٌ  :«ٗؽرانَ » ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٗمتح٦مُ  ضمرد  ُمـ ممٜمقعٌ  ٕٟمف اًمٙمّسِة؛ قم

 اًمٗمٕمِؾ. ووزنُ  اًمَقْصِٗمٞم ٦مُ  اًمٍمِف  ُمـ ًمف واعم٤مٟمعُ  اًمٍمِف،

ْت  ،[240رة:]اًمب٘م ﴾ېئ ۈئ﴿ :شمٕم٤ممم اهللُ  ىم٤مل ؛ سم٤مًمٙمّسةِ  شَصْٗمقان» ضُمر 

٤م  ضم٤مُمد. اؾمؿ ومٝمل َوْصِٗمٞم٦ًم، وٓ قَمَٚمِٛمٞم٦ًم، ًمٞمس٧ْم  ٕهن 

 اًمٍمف، ـُمِ  ممٜمقعٌ  وم٢مٟمف وٟمقٍن، أًمٍػ  زي٤مدةُ  ومٞمف ٍػ ْص وَ  أوْ  ،ؿٍ ٚمَ قمَ  يمؾُّ  نْ ذَ إِ 

ـَ  ًَمفُ  اعم٤مٟمعُ  وي٘م٤مُل:  أوِ  ،واًمٜمقنِ  إًمِػ  وزي٤مدةُ  -اًم ٚمَ قمَ  يم٤منَ  إنْ - ٦مُ ٞم  ٛمِ ٚمَ اًمٕمَ  اًمٍمِف  ُِم

ٓ   طِ نَمْ سمِ  واًمٜمقنِ  إًمِػ  وزي٤مدةُ  -٤مٗمً ْص وَ  يم٤منَ  إنْ - اًمَقْصِٗمٞم ٦مُ   .سم٤مًمت٤مء فثُ ٟم  ١مَ ُمُ  يٙمقنَ  أ
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ـْ  ،سم٤مًمٗمتح٦مِ  رُّ جُيَ  لٛمِ جَ قمْ إَ  آؾمؿو ،إقمجٛمل   آؾمؿَ  يٕمٜمل: «:ا٤ُعْجؿيُ »  ًمٙم

ـْ  زائًدا اًم ٚمَ قمَ  يٙمقنَ  أنْ  طنَمْ سمِ   ـَ ٤ميمِ ؾَم  رٍف أطم صمالصم٦مِ  قمغم يم٤منَ  وم٢منْ  أطمرٍف؛ صمالصم٦مِ  قَم

 ُٓمفُ ؾَم وَ  ،أطمرٍف  صمالصم٦مِ  قمغم يٙمقنَ  أنْ  إٓ اًم ٚمَ قمَ  وم٘مْؾ: ؿِمئ٧َم  وإن ،يٜمٍِمْف  فوم٢مٟم   ،طؾَم اًمقَ 

ـٌ   .ٜمٍمفومٞمَ  ؾم٤ميم

؛ اؾمؿٌ  شإسمراهٞمؿُ »  أطمرٍف. صمالصم٦مِ  قمغم زائدٌ  ٚمؿٌ قمِ  ٕٟمف سم٤مًمٗمتح٦ِم؛ جيرُّ  وهلذا أقمجٛمل 

ْ  ،[747]اًمٜمس٤مء: ﴾ٺ ٺ ڀ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل  راهٞمٍؿ؛إسم إمم يُ٘مْؾ: ومَل

ـَ  ًَمفُ  واعم٤مٟمعُ  يٜمٍمُف؛ ٓ اؾمؿٌ  ّٕٟمف  ٛم٦ُم.جْ واًمٕمُ  ٦مُ ٞم  ٛمِ ٚمَ اًمٕمَ  ِف اًمٍم   ُِم

، شإؾمامقمٞمؾ»  :شمٕم٤ممم اهللُ  ىم٤مل ،أقمجٛمل   ؿٌ ٚمَ قمَ  ّٕٟمفُ  سم٤مًمٗمتح٦ِم؛ رُّ جُيَ  أقمجٛمل 

ْ  ،[747]اًمٜمس٤مء: ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ﴿  ٕن   وإؾمامقمٞمٍؾ؛ يُ٘مْؾ: ومَل

، إؾمامقمٞمَؾ  ـْ  وزائدٌ  أقمجٛمل   .أطمرٍف  صمالصم٦مِ  قَم

  :ٞ[125]ا٤بؼرة: ﴾ائ ائ ى﴿٢ول اهلل ٍعو. 

. طمرُف  :«إٞ»  ضمر 

هِ  وقمالُم٦مُ  جمرورٌ  اؾمؿٌ  :«إٌراهقمَ » ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٗمتح٦مُ  ضمر   اؾمؿٌ  ٕٟمف اًمٙمّسِة؛ قم

 واًمٕمجٛم٦ُم. اًمَٕمَٚمِٛمٞم ٦مُ  اًمٍمِف  ُمـ ًمف واعم٤مٟمعُ  يٜمٍمُف، ٓ

 ممٜمقعٌ  ٕٟمف يٜمٍمُف؛ ٓ يٜمٍمُف؟ ٓ أو يٜمٍمُف  ش:آدمَ  إمم ٟمٔمرُت » ىمٚم٧ُم: ًمق

 واًمٕمجٛم٦ِم. ًمٚمٕمٚمٛمٞم٦مِ  اًمٍمِف  ُمـ

ـَ  أطمرٍف  صمالصم٦مِ  قمغم يم٤منَ  إذا ُف  وم٢مٟمف ،اًمقؾمطِ  ؾم٤ميم  ثُؾ:ُمِ  سم٤مًمٙمّسةِ  رُّ وجُيَ  ُيٍْمَ

ُف. هذه قٍد،هُ  قٍط،ًمُ  قٍح،ٟمُ   شُمٍْمَ



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 وىم٤مل ،[747]اًمٜمس٤مء: ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل ىم٤مل

 ٌن.ق  ٜمَ ُمُ  ٕٟم فُ  ُمٜمٍمٌف؛ َهَذا [30]إٟمبٞم٤مء: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ :شمٕم٤ممم

 الصمل  صمُ  ّٕٟمفُ  سم٤مًمٙمّسِة؛ جمرورةٌ  ،[44]هقد: ﴾ى ى ې ې ې﴿ :شمٕم٤ممم  وىم٤مل

ـُ   اًمقؾمِط. ؾم٤ميم

ـَ  ُيْسَتْثٜمَك نْ ذَ إِ  ـِ  صمالصمل   يمؾُّ  إقمجٛملد  ُِم ُف  وم٢مٟمفُ  ِط،ؾَم اًمقَ  ؾم٤ميم  يم٤منَ  وًمق َيٜمٍَْمِ

 ٤م.أقمجٛمٞمًّ 

  ـُمِ 
ِ
 ڄ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل ُمٍمووم٦مٌ  أؾمامءٌ  ،شؿمٕمٞم٥ٌم » ،شص٤مًمٌح » إٟمبٞم٤مء: أؾمامء

  وأؾمامءُ  ،[22]إقمراف: ﴾ڄ ڄ ڄ
ِ
 يم٤مٟم٧ْم  إن همػمه٤م ُمثؾ إٟمبٞم٤مء

 وم٢مهن٤م قمرسمٞم٦ًم؛ يم٤مٟم٧ْم  وإن أطمرٍف، صمالصم٦مَ  دم٤موزْت  إذا ُمٍمووم٦ٍم، همػمُ  ومٝمل ،أقمجٛمٞم٦مً 

 ُمٍمووم٦م.

. اؾمؿٌ  شص٤مًمٌح » ،يِب  رَ قمَ  اؾمؿٌ  ش٥ٌم ٞمْ ٕمَ ؿُم » . اؾمؿٌ  شحمٛمدٌ » قمريب   قمريب 

٤م اًمنمِط؛ ًمَٗمقاِت  ُف ٍَم يُ  وم٢مٟمف ،ؿٍ ٚمَ قمَ  وهمػمَ  ،ٞم٤ًّمٛمِ جَ قمْ أَ  آؾمؿ يم٤منَ  وم٢من  ٕٟم 

 اًم.ٚمَ قمَ  يٙمقنَ  أنْ  اؿمؽمـْمٜم٤َم

ـَ  قمكم   إن ي٘م٤مُل: حًي٤م ؾم٠مَل  ـم٤مًم٥ٍم  أيب سم ـْ  ُذَ  أن   اد قم٧ْم  اُمرأةٌ  اًمٕمدِة: ذم ُمس٠مًم٦مٍ  قَم

 ومٞمٝم٤م. اىْمضِ  ًمنميٍح: قمكم ىم٤مل .ضٍ ٞمَ طمِ  صمالُث  اعمرأةِ  وقمدةُ  ؿمٝمٍر، ظماللِ  ذم مَت٧ّْم  هَت٤مد  قمِ 

ـْ  ٜم٦مٍ ٞمد بَ سمِ  ءْت ضم٤م إنْ  ىم٤مَل: ـْ  أهِٚمَٝم٤م ٤مٟم٦مِ ٓمَ سمِ  ُِم ّ ٤م يٜمُُف؛دِ  ُيْٕمَرُف  مِم : ًمف وم٘م٤مَل  ،ُؾ شُم٘مبَ  وم٢مهن   قمكم 

ىم٤مًمقنٌ 
(1)

 ،اًم ٚمَ قمَ  ًمٞمَس  ٕٟمف وٌف؛ٍْمُ ُمَ  هذا شىم٤مًمقنٌ » -٦مٞم  وُمِ اًمرُّ  سم٤مًمٚمٖم٦م ًداٞمد ضَم  يٕمٜمل: ىم٤مًمقنٌ - 

ـُ   .ُمٍمووم٤م يٙمقن وم٢مٟمف ،اًم ٚمَ قمَ  يٙمـ مل إذا ،اًم ٚمَ قمَ  يٙمقنَ  أنْ  إقمجٛملد  ذم ٟمِمؽمطُ  وٟمح
                                                 

 (.222) رىمؿ اًمٓمٝمر، أىمؾ ذم سم٤مب اًمٓمٝم٤مرة، يمت٤مب اًمدارُمل، رواه (7)



 

 

 
 باب معزفة عالمات اإلعزاب

ْ  ٓ ش٦مُ ٛمَ جْ اًمٕمُ » نذَ إِ  ـَ  عُ ٜمَ مَت ْ  ُِم َتٝم٤م:قمِ  يٕمٜمل اًم؛ٚمَ قمَ  يم٤مٟم٧ْم  إذا إٓ ِف اًمٍم   ٦مُ ٞم  ٛمِ ٚمَ اًمٕمَ  ٚم 

 ٛم٦ُم.جْ واًمٕمُ 

ـْ  سُمد   َٓ  ان؛رَ صمد ١مَ شمُ  ومال ،ٛم٦مجْ واًمٕمُ  آؾمٛمٞم٦م أو ،ٛم٦مُ جْ واًمٕمُ  اًمَقْصِٗمٞم ٦مُ  أُم٤م  أنْ  ُِم

 اًم.ٚمَ قمَ  يٙمقنَ 

 اًمت٠مٟمٞم٨ِم  أًمُػ و ٛمقِع،اجلُ  ُمٜمتَٝمك صٞمٖم٦مُ  واطمدٍة: ٦مٍ ٚم  ٕمِ سمِ  ومٞمف ُيٙمتَٗمك اًمذي نذَ إِ 

 اعم٘مّمقرُة. اًمت٠مٟمٞم٨ِم  أًمُػ و اعمٛمدودة،

َتلْمِ اًم إطمدى ومٞمف ودمتٛمعُ  ٤مِن،تَ ٚم  قمِ  ومٞمف اًمذيو  وزنُ  -اًمَقْصِٗمٞم ٦مُ و ٦مُ ٞم  ٛمِ ٚمَ اًمٕمَ - ِٕمٚم 

 دُل.واًمٕمَ  ٕمؾِ اًمٗمِ 

« ٌُ  واًمت٠مٟمٞم٨ِم. ٦مِ ٞم  ٛمِ ٚمَ اًمٕمَ  ـَ ُمِ  ومٞمف سُمد   َٓ  واعمٕمٜمقيُّ  اًمٚمٗمٔملُّ  اًمت٠مٟمٞم٨ُم  «:ا٤تلكق

ْى » ، اًمؽميمٞم٥ُم  «َر٣  َت٤من ومٞمف اعمزضملُّ  .اًمَٕمَٚمِٛمٞم ٦مُ و اًمؽميمٞم٥ُم  :قِمٚم 

 .َوْصِٗمٞم ٦مٌ و قَمَٚمِٛمٞم ٦مٌ  ومٞمٝم٤م: واًمٜمقِن، إًمِػ  زي٤مدةُ  «زدْ »

ْجَؿيً »  وقمجٛمٞم٦ٌم. قَمَٚمِٛمٞم ٦مٌ  «ُٛ

٦مٍ  ومٞمٝم٤م ُيْٙمَتَٗمك ومثالصم٦مٌ   اًمت٠مٟمٞم٨ِم  أًمُػ و ٛمقِع،اجلُ  ُمٜمتٝمك ٞمٖم٦مُ ِص » واطمدٍة: سمِِٕمٚم 

 ش.اعمٛمدودةِ  اًمت٠مٟمٞم٨ِم  وأًمُػ  اعم٘مّمقرة،

 اًمٚمٗمٔملُّ  اًمت٠مٟمٞم٨ُم » شم١مصمر: ٓ اًمَقْصِٗمٞم ٦مو أظمرى ٚم ٦مٍ وقمِ  ٦مٍ ٞم  ٛمِ ٚمَ قمَ  ـُمِ  ومٞمٝم٤م سُمد   َٓ  صمالٌث 

، أو  ش.اعمزضملُّ  اًمؽميمٞم٥ُم  جٛم٦ُم،اًمٕمُ  اعمٕمٜمقيُّ

 ٕمِؾ،اًمٗمِ  وزنُ » أؿمٞم٤مء: صمالصم٦م أظمرى قمٚم ٦مٍ  ُمع َوْصِٗمٞم ٦مٌ و قَمَٚمِٛمٞم ٦مٌ  ومٞمف يٙمقنُ  واًمذي

 ش.واًمٜمقنِ  إًمِػ  زي٤مدةُ و اًمَٕمْدُل،و



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 يم٤من ُم٤م يٜمٍمُف: ٓ اًمذي آؾمؿِ  شمٕمريِػ  ذم ي٘مقًمقن وهلذا ٚمٍؾ،قمِ  عُ ْس شمِ  هذه

٦مٌ  ومٞمف  شمسٍع. قِمَٚمؾٍ  ـُمِ  قِمٚم َت٤من أو ،عْس شمِ  َٚمؾٍ قمِ  ـُمِ  واطمدةٌ  قمٚم 

٦مٌ  ومٞمف يم٤من ُم٤م  ٛمدودِة،اعم اًمت٠مٟمٞم٨ِم  أًمُػ  ٛمقِع،اجلُ  ُمٜمتٝمك صٞمٖم٦مُ  وهق: واطمدٌ  قمٚم 

 اعم٘مّمقرِة. اًمت٠مٟمٞم٨م أًمُػ 

 اًمٚمٗمٔملُّ  اًمت٠مٟمٞم٨ُم  وصٗمٞم٦ٍم: دون أظمرى ٚم٦مٌ وقمِ  ،اًمَٕمَٚمِٛمٞم ٦مُ  قِمٚم َت٤من: ومٞمف يم٤من ُم٤م

، ،ضمِ زْ اعمَ  اًمؽميمٞم٥ُم و واعمٕمٜمقيُّ  اًمُٕمجٛم٦ُم.و لُّ

َت٤من ومٞمف يم٤من ُم٤م  اًمٕمدُل،و اًمٗمٕمِؾ، وزنُ  :اًمَٕمَٚمِٛمٞم ٦مُ  أو اًمَقْصِٗمٞم ٦مُ  إطمدامه٤م قِمٚم 

 واًمٜمقِن. إًمِػ  زي٤مدةُ و

 ْم٤مُف يُ  أو ،عٍ ْس شمِ  ؾٍ ٚمَ قمِ  ـُمِ  قِمٚم ٦مِ  ـُمِ  ومٞمف سُمد   َٓ  يٜمٍمُف  ٓ اًمذي آؾمؿُ  ّم٤مروم

٦مٌ  اًمِٕمٚم ٦مِ  إمم  .اًمَقْصِٗمٞم ٦مَ و ٦مَ ٞم  ٛمِ ٚمَ اًمٕمَ  شمٙمقنُ  وشم٤مرةً  وم٘مْط، ٦مَ ٞم  ٛمِ ٚمَ اًمٕمَ  شمٙمقنُ  شم٤مرةً  أظمرى، قمٚم 

 رَ ص٤م شأل» سمف اىمؽمٟم٧ْم  أو ،أضٞمَػ  إذا يٜمٍمُف  ٓ اًمذي آؾمؿَ  أن واقمٚمؿ

 .٤مُمٜمٍمومً 

ـُ  ي٘مقُل  -اهلل رِحف- ُم٤مًمٍؽ  اسم
(1)

: 

وورَّ  ُُ  ِرْف وَيـَْصوو ٓ َمووو ٌِو٤َْػْتَحوويِ  َو
 

ْ  َمو  ْعوَد  َيوُك  أو ُيَضْف  َِل  َرِدْف  «أل» ٌَ
 

 سم٤مًمٙمّسة. ر  ضُم  شأل»ـسم غم  حَتَ  وإنْ  سم٤مًمٙمّسة، ضُمر   ُأضٞمػ وم٢من

 َٟمُ٘مْؾ: وملْ  شؿَُمَس٤مضِمِديمُ » ىمْٚمٜم٤َم: عم٤مذا شَُمَس٤مضِمِديُمؿ إمَم  َدظَمْٚم٧ُم » ومت٘مقُل:

ر   أن َوضَم٥َم  ضٞمػ،أُ  وإذا ُأِضٞمَػ، ٕٟمف ؟شَُمَس٤مضِمَديُمؿ»  سم٤مًمٙمّسِة. جُيَ

                                                 

 (.07) رىمؿ اًمبٞم٧م واعمبٜمل، اعمٕمرب سم٤مب ،شإًمٗمٞم٦م» (7)



 

 

 
 باب معزفة عالمات اإلعزاب

 ضٞمػ.أُ  ٕٟمف عم٤مذا؟ شسمِٛمَّم٤مسمِٞمِحُٙمؿ اؾْمَتَْم٠مُت » وشم٘مقُل:

 صٞمٖم٦م قمغم أٟمف ُمع سم٤مًمٙمّسة جمرورٌ  شاعمٜم٤مسمِرِ » ،شرِ اعمٜم٤مسمِ  قمغم ظمٓمب٧ُم » وشم٘مقل:

 قمٚمٞمف. شأل» ًمدظمقل اجلٛمقع؛ ُمٜمتٝمك

 ،[723]اًمب٘مرة: ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل وىم٤مل

 ش.أْل » قمٚمٞمٝم٤م دظمٚم٧م ٕهن٤م ّسة؛سم٤مًمٙمَ  تر  ضُم  شاعمََس٤مضِمدِ »

 ٕهن٤م ةّْس ٤مًمٙمَ سم ةٌ ورَ رُ جَمْ  شَأوْمَْمٚمِٙمؿ» ،شٙمؿٚمِ َْم ومْ أَ  قمغم ٤مضٞمٗمً  ٧مًمْ زِ ٟمْ أُ » وشم٘مقل:

 ٕٟمف سم٤مًمٙمّسة ر  ضُم  شإومْمؾِ » ،شاجلامقم٦م ـُمِ  إومْمؾِ  قمغم ٟمزًم٧ُم » وشم٘مقل: ،٦مٌ ٤مومَ َْم ُمُ 

 ش.أْل » قمٚمٞمف دظمٚم٧م

 « ًُ ـَْقَزةَ  مسوُدِ  ى صؾق ُٛ». 

. طمرُف  :«ى»  ضمر 

هِ  وقمالُم٦مُ  شذم»سمـ جمرورٌ  اؾمؿٌ  :«مسوُدِ »  سم٤مًمٙمّسة وضُمر   اًمٔم٤مهرُة، اًمٙمّسةُ  ضمرد

 ُمْم٤مٌف. ٕٟمف اجلٛمقِع؟ ُمٜمتٝمك صٞمٖم٦مُ  وهق

ـَْقَزةَ »  إًمٞمف. ُمْم٤مٌف  :«ُٛ

 « ًُ  .«اْـوٌِرِ  ٛٓ ّطب

. طمرُف  :«ٛٓ»  ضمر 

هِ  وقمالُم٦مُ  شقمغم»سمـ جمرورٌ  اؾمؿٌ  :«اْـوٌرِ »  اًمٙمّسُة. ضمرد

 ش.أْل » قمٚمٞمف دظمٚم٧ْم  ٕٟمف اجلٛمقِع؟ ُمٜمتٝمك صٞمٖم٦مُ  وهق ُسَف  وإٟمام



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 [35]ا٤ـور: ﴾﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓ ﴿ :ٍعوٞ ٢ول. 

م. ظمؼمٌ  رومع حَمَؾد  ذم وجَمُْرورٌ  ضَم٤مر   :«١قفو»  ُُمَ٘مد 

ر ُمبتدأ :«مصبوٌح »  قمغم ضم٤مء فٕٟم وُسف اًمْمٛم٦م، رومٕمف وقمالُم٦مُ  ُمرومقع ُُم١َمظم 

 اجُلٛمقع. ُمٜمتٝمك صٞمٖم٦م قمغم وًمٞمس اعُمْٗمَرد، صٞمٖم٦م

 اًمٔم٤مهرة. اًمْمٛم٦م َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ُمرومقع ُمبتدأ :«اْصبوح»

 ضمر. طمرف :«ى»

 واعمجرور واجل٤مر اًمٔم٤مهرة، اًمٙمّسة ضمره وقمالُم٦م شذم»سمـ جمرور اؾمؿ :«زُوُي»

ت ظمؼم، رومع حَمَؾد  ذم  َٚماًم.قمَ  ًمٞمس٧م ٕهن٤م سم٤مًمٙمّسة شزضم٤مضم٦م» يمٚمٛم٦م وضُمر 

 :اجلشِو عالمتا

ُؽوُن، َواحَلْذُف »٢َْو٤ُُه:  ََّلَمَتوِن: ا٤سُّ َٛ  .«َو٤ِْؾَجْزِم 

ُؽونُ  َمَتونِ ََّل َٛ  ْزمِ َو٤ِْؾَج » ي٘مقُل: ،ًمإلقمراِب  اًمراسمٕم٦مُ  اًمٕمالُم٦مُ  هق شاجلزمُ »  ا٤سُّ

، ذم يدظمُؾ  ٓ واجلزمُ  ،اًمسٙمقنُ  وإصُؾ  «َواحَلْذُف 
ِ
 اًمٗمٕمؾِ  ذم يدظمُؾ  وٓ إؾمامء

 ٟمقنُ  سمف اشمّمٚم٧ْم  إذا اعمْم٤مرعِ  اًمٗمٕمؾِ  ذم يدظمُؾ  وٓ إُمِر، ومٕمؾِ  ذم يدظمُؾ  وٓ ،اعم٤مِض

 اًمتقيمٞمد. ٟمقنُ  أو اًمٜمسقِة،

 اًمٗمٕمؾِ  ذم يٙمقنُ  اجلزمُ  ٟم٘مقُل: وهلذا سمنموٍط؛ اعمْم٤مرعِ  اًمٗمٕمؾِ  ذم يدظمُؾ  إٟمام

. همػمِ  اعمْم٤مرعِ   اعمبٜملد

 واحلذُف. اًمسٙمقُن، قمالُمت٤من: وًمف
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ٌِ مْضُع  :الضكْ

ََّلمَ »٢َْو٤ُُه:  َٛ ُؽوُن ١ََقُؽوُن  و ا٤سُّ ِحقِ  ِػْعِل اُْ ا٤ ًي ٤ِْؾَجْزِم ِى ١َلَمَّ رِ أ َضوِرِع ا٤صَّ ِّ». 

 واعم٤مِض. إُمرُ  سمِفِ  ظمرَج  «:ورعِ َض اُْ » آؾمُؿ. سمِفِ  ظمرَج  «ِػْعلِ ا٤ ِى »٢َْو٤ُُه: وَ 

ِحقِ  » رِ أَ  ا٤صَّ  أن سُمد   َٓ  ًمٙمـ طمٙمُٛمُف. ؾمٞم٠ميت ٕٟمف ؛أظِمر اعمٕمتؾُّ  سمِِف: ظمرَج  «ِّ

 ش.رأظِم  اًمّمحٞمَح » اعمبٜملد  همػمَ  اعمْم٤مرعَ  اًمٗمٕمَؾ  ُٟمِْمٞمَػ:

ـ   ٓ» ىمٚم٧َم: ومٚمق ـ  » ٟم٤مهٞم٦ٌم. :شٓ» شزيدٌ  ي٘مقَُم  ،جُيَْزمْ  ملْ و ،ُمْم٤مرعٌ  ٕمٌؾ ومِ  :شي٘مقَُم

ِزمُ  اًمٜم٤مهٞم٦مَ  شٓ» أن   ُمعَ  . ٕٟمف ،دَمْ  ُمبٜمل 

. همػمِ  رِ أظِم  اًمّمحٞمِح  اعمْم٤مرعِ  ٕمؾِ اًمٗمِ  ذم اإلض٤موم٦مِ  ـُمِ  سُمد   َٓ  نذَ إِ   اعمبٜملد

 ضُمِزمَ  وهلذا أظمِر؛ صحٞمُح  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :شي٘مؿْ » شزيدٌ  َيُ٘مؿْ  ملْ » شم٘مقَل: أن ُمث٤مًُمفُ 

 سم٤مًمسٙمقِن.

  :ٞ[14]ا٤عؾق: ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

؛ همػمُ  أظمرِ  صحٞمُح  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«يعؾمْ »  سم٤مًمسٙمقِن. ضُمِزمَ  وهلذا ُمبٜمل 

  :ٞ[76]ا٤ؼصص: ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

. همػمُ  رِ أظِم  صحٞمُح  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  ٕٟمف سم٤مًمسٙمقِن؛ جمزومٌ  :«ٍػرْح »  ُمبٜمل 

  :ٞ[42]إٌراهقم: ﴾ىئ ېئ ېئ ېئ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

 ٟم٤مهٞم٦ٌم. :«ٓ»

ـْ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«تسَبنَّ » َزُم؛ ملْ  ًمٙم ، ٕٟمف جُيْ  ٓشمّم٤مًمِفِ  ُمبٜمٞم٤ًّم يم٤من وإٟمام ُمبٜمل 

 اًمتقيمٞمد. سمٜمقنِ 
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ـْ » ،[0]اإلظمالص: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   جمزومٌ  شيٙم

. همػمُ  رِ أظِم  صحٞمُح  ُمْم٤مرعٌ  ٕمٌؾ ومِ  ٕٟمف ،سم٤مًمسٙمقنِ   ُمبٜمل 

 «َيُؼمْ  ِل». 

 وىمٚم٥ٍم. وضمزمٍ  ٟمٗمٍل  طمرُف  :«مْ و٤»

 اًمسٙمقُن. ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  شؿـًم»سمـ جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«يؼمْ »

 ضَم٥َم وَ  ،ُمبٜمل   همػمُ  رِ أظِم  صحٞمُح  وهق ،جمزوًُم٤م اعمْم٤مرعُ  اًمٗمٕمُؾ  يم٤من تكُمَ  ،نْ ذَ إِ 

ٜمَفُ َس ٟمُ  أن ـْ  مل» ومٜم٘مقل: ،ٙمد  ا.ضمدًّ  يمثػمةٌ  وإُمثٚم٦مُ  شحيس٥ْم  مل» ،شيْضْب  مل» ،شيٙم

 :احلذِف مْضعا

و احلَ »٢َْو٤ُُه:  ََّلمَ َوَأمَّ َٛ رِ أَ  ْعَتل  ِػْعِل اَُْضوِرِع اُْ ا٤ ًي ٤ِْؾَجْزِم ِى ْذُف ١ََقُؽوُن  ِّ». 

٦ٍم. طمرُف  آظمُرهُ  اًمذي هق أظِمرِ  اعمٕمتؾُّ  ْم٤مرعُ اعم اًمٗمٕمُؾ   قمٚم 

 ٚمٝم٤م،بْ ىمَ  ُم٤م اعمْمٛمقمُ  واًمقاوُ  ٝم٤م،ٚمَ بْ ىمَ  ُم٤م اعمٗمتقُح  إًمُػ  صمالصم٦ٌم: اًمِٕمٚم ٦مِ  روُف وطُم 

 ٝم٤م.ٚمَ بْ ىمَ  ُم٤م اعمٙمسقرُ  واًمٞم٤مءُ 

 أوِ  إًمِػ، سمحذِف  جُيَْزمُ  وم٢مٟم فُ  ،ي٤مءٌ  أو واٌو، أو أًمٌػ، آظمُرهُ  ُمْم٤مرعٍ  ؾٍ ٕمْ ومِ  يمؾُّ 

. أوِ  اًمقاِو،
ِ
 اًمٞم٤مء

ْ » اجل٤مزمَ  قمٚمٞمٝم٤م َأْدظِمْؾ  شَض رْ يَ » ا٤ٕف:  شم٘مقُل: ٓ ،شيرَض  ملْ » شم٘مقُل: شمَل

 ش.يرَض »

ـْ » ي٘مقُل: ىم٤مئاًل  ؾمٛمٕم٧َم  ًمق  ظمٓم٠ٌم؛ شم٘مقُل؟ ُم٤مذا شيراهُ  اذًّ  ذرةٍ  ُمث٘م٤مَل  َيْٕمَٛمْؾ  وُم

، شرىيَ » ٕن    ش.َرهُ يَ » ومٞم٘م٤مُل: ،اًمِٕمٚم ٦مِ  طمرِف  سمحذف مُ جزَ ومٞمُ  جمزوٌم، وهق ُُمْٕمَتؾ 
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 ام  ومٚمَ  سم٤مًٕمػ، ششَمَرى» ش:شَمرَ » أصؾ ،[207]اًمب٘مرة: ﴾ڱ ڱ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل

 إًمػ. طُمذوم٧م اجلزم طمرُف  قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ

، سمحذف مُ زَ جُي  وم٢مٟم فُ  شي٤مءً » ٕمؾِ اًمٗمِ  آظمرُ  يم٤منَ  إذا :«ا٤قوء»
ِ
 شيِض ٘مْ يَ » ُمثُؾ: اًمٞم٤مء

 طمرُف  :شام  ـًم» ،[27]قمبس: ﴾ۓ ے ے ھ ھ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل ،شضِ ٘مْ يَ  ؿْ ـًم» شم٘مقُل:

، ؾ  تَ ٕمْ ُمُ  ٕٟمف اًمٞم٤مَء؛ طمذَف  وًمٙمـ شي٘ميِض » ي٘مؾ مل :شي٘مضِ » .وىَمْٚم٥م مٍ زْ ضَم و َٟمْٗمل
ِ
 سم٤مًمٞم٤مء

 اجلزِم. قمٜمد ُف حذَ ومتُ 

 ُمٙمسقًرا. وأسم٘مٞمَتفُ  ،اًمٞم٤مءَ  ٧َم ومْ ذَ طَم  شـِ ٕمْ يَ  مل» ٘مقل:شم اضْمِزُْمَٝم٤م، شلٜمِ ٕمْ يَ »

 ؛[74]احلديد: ﴾﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل ىم٤مل

 ،ُمٙمسقرةً  شمب٘مك ٤مًمٜمقنُ وم ،قمٚمٞمف هق ُم٤م قمغم اًمب٤مىمل ٘مكيب اًمِٕمٚم ٦مِ  طمرَف  طمذوم٧َم  إذا ٕٟمؽ

 قمٚمٞمِف. هل يمام

 »سمـ ي٠ميت أصُٚمٝم٤م؟ ُم٤م َي٠مهِتِؿ: ،[71]يقٟمس: ﴾ەئ ائ ائ﴿ :شمٕم٤ممم اهللُ  ىم٤مل
ِ
 شاًمٞم٤مء

ـْ  ،[2]هقد: ﴾گ گ گ ک ک﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل ىم٤مَل  يمام  ام  ـوًم» ضُمِزَُم٧ْم  ام  ـًمَ  ًمٙم

  قمغم دًمٞماًل  اًمٙمّسُة، ك٘مَ بْ وشمَ  ،ِٕمٚم ٦مِ اًم طمرَف  ٤مٜمَ ومْ ذَ طَم  ٤م؟ٜمَ ٚمْ ٕمَ ومَ  اًمذي ُم٤م ،شهِتؿ٠مْ يَ 
ِ
 ،اًمٞم٤مء

 جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ٕمٌؾ ومِ  :شي٠مِت » ٥ٍم.ٚمْ وىمَ  زمٍ وضَم  ٗمٍل ٟمَ  طمرُف  :شام  ـًم» ي٠مهِتِؿ. ام  ـًم ومٜم٘مقُل:

 » اًمِٕمٚم ٦مِ  طمرِف  طمذُف  ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  شام  ـًم»سمـ
ِ
 قمٚمٞمٝم٤م. دًمٞمٌؾ  َٚمٝم٤مبْ ىمَ  واًمٙمّسةُ  ،شاًمٞم٤مء

 ٦ُم،ٛم  اًمْم   وشمب٘مك ،اًمقاوَ  اطْمِذِف  ضمزُمَتفُ  إذا قاو،سم٤مًم ؾ  تَ ٕمْ ُمُ  شيدقمق» ُمثُؾ: ا٤واُو:

 ڄ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل ،[773]اعم١مُمٜمقن: ﴾ائ ى ى ې ې ې﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل ىم٤مل

 ضم٤مزٌم، قمٚمٞمٝم٤م دظمَؾ  ٕٟمف اًمقاُو؛ طُمِذوَم٧ِم  ششمدعُ » ،[277]اًمِمٕمراء: ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ،اًمِٕمٚم ٦مِ  ُف طمر طُمِذَف  ِر؛أظِم  ؾُّ تَ ٕمْ ُمُ  وهق ،ضم٤مزمٌ  اعمْم٤مرعِ  ٕمؾِ اًمٗمِ  قمغم دظمَؾ  وإذا

 قمٚمٞمِف. دًمٞماًل  ىمبَٚمفُ  احلريم٦مُ  ٧ِم ٞمَ ٘مِ وسمَ 
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 شمب٘مك ٦مُ ٛم  واًمْم   واٍو، دونَ  شزُ ٖمْ يَ  ؿْ ـًمَ  النٌ ومُ » اضْمِزُْمفُ  شوزُ ٖمْ يَ  النٌ ومُ » شوزُ ٖمْ يَ » شم٘مقُل:

 اًمقاِو. قمغم دًمٞماًل 

 أو واٍو، أو سم٠مًمٍػ،» أظمِر: ُمٕمتؾد  ُمْم٤مرعٍ  ٕمؾٍ ومِ  يمؾُّ  أن: ا٤ؼوٛدةَ  ٛر١ـو نْ ذَ إِ 

 
ٍ
 يم٤من إن ،قمٚمٞمف هق ُم٤م قمغم َٚمفُ بْ ىمَ  ُم٤م ك٘مَ بْ ويَ  ،اًمِٕمٚم ٦مِ  طمرِف  طمذُف  جي٥ُم  ضُمِزمَ  إذا فوم٢مٟم شي٤مء

 يم٤من وإذا ُمْمٛمقًُم٤م، يب٘مك سم٤مًمقاوَ  ُُمْٕمَتالًّ  يم٤من إذاو ُمٗمتقطًم٤م، يب٘مك إًمَػ  اعمحذوُف 

 ُمٙمسقًرا. يب٘مك سم٤مًمٞم٤مءَ  ُُمْٕمَتالًّ 

 اإلعزاُب:على  تدرٓباْت

 [18]ا٤توٌي: ﴾ہ ہ ہ ہ﴿ :ٍعوٞ اهلل ٢ول. 

 وىمٚم٥ٍم. وضمزمٍ  ٟمٗمٍل  طمرُف  :«ِل»

 واًمٗمتح٦مُ  ،إًمِػ  طمذُف  ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  شملْ »سمـ جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«خيَش »

 قمٚمٞمٝم٤م. دًمٞمٌؾ  َٚمٝم٤مبْ ىمَ 

 «يرَض  ِل». 

 وىمٚم٥ٍم. وضمزمٍ  ٟمٗمٍل  طمرُف  :«ِل»

 إًمِػ، طمذُف  ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  شمل»سمـ جمزومٌ  ُمٕمتؾ   ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«يرَض »

 قمٚمٞمٝم٤م. دًمٞمٌؾ  ىمبَٚمٝم٤م واًمٗمتح٦مُ 

  :ٞ[213]ا٤شعراء: ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

 ٟم٤مهٞم٦ٌم. :«ٓ»

 ،قاواًم طمذُف  ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  ،شاًمٜم٤مهٞم٦مِ  ٓ»ـسم جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«ٍدعُ »
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 قمٚمٞمٝم٤م. دًمٞمٌؾ  َٚمٝم٤مبْ ىمَ  ْمٛم٦مُ واًم

 «يدعُ  ِل». 

 وىمٚم٥ٍم. وضمزمٍ  ٟمٗمٍل  طمرُف  :«ِل»

 ىمبَٚمَٝم٤م واًمْمٛم٦مُ  اًمقاوِ  طمذُف  ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  شمل»سمـ جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«يدعُ »

 قمٚمٞمٝم٤م. دًمٞمٌؾ 

  :ٞ[23]ٛبس: ﴾ۓ ے ے ھ ھ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

 ٚم٥ٍم.وىمَ  وضمزمٍ  ٟمٗمٍل  طمرُف  :«٤ومَّ »

، طمذُف  ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  شام  ـًم»سمـ جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ٕمٌؾ ومِ  :«ضِ ؼْ يَ »
ِ
 واًمٙمّسةُ  اًمٞم٤مء

 قمٚمٞمٝم٤م. دًمٞمٌؾ  ىمبَٚمٝم٤م

 «يؼضِ  ِل». 

 وىمٚم٥ٍم. وضمزمٍ  ٟمٗمٍل  طمرُف  :«ِل»

، طمذُف  ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  شمل»سمـ جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«يؼضِ »
ِ
 واًمٙمّسةُ  اًمٞم٤مء

 قمٚمٞمٝم٤م. دًمٞمٌؾ  ىمبَٚمَٝم٤م

 .اًمِٕمٚم ٦مِ  طمروِف  سم٠مطمدِ  اعمٕمتؾد  إقمراِب  طمٙمؿُ  هذا

ْؿَسيِ  ا١ََْٕعولِ  َوِى » ٢َْو٤ُُه: ََ  .«ا٤ـُّونِ  ٌِيَبوِت  َر١ُْعَفو ا٤َّتِي ا

 .شَمْٗمَٕمِٚملمَ و ،شَمْٗمَٕمُٚمقنَ و ،َيْٗمَٕمُٚمقنَ و الن،ٕمَ وشَمٗمْ  الن،ٕمَ َيٗمْ  وهل:

 اًمٜمقن. سمحذِف  مُ زَ دُمْ  ٤مأيًْم  هذه
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-رِحف اهلل-ُم٤مًمؽ اسمـ ىم٤مل
(1)

: 

  وفَ ١ُ ْذ َِ وَ 
و ِى ْصوا٤ـَّ وَ  مِ زْ َج ؾْ ٤ِ  هْ ؿَ ِٗ

 

ْ »و٣َو  ُ ٤ِ  ويِن ُؽوٍَ  َِل  «هْ َؿووؾِ ظْ مَ  يوِموَٖ
 

 وضمزمٍ  ٟمٗمٍل  طمرُف  :شؿْ ـًمَ » ،[20]اًمب٘مرة: ﴾ىئ ېئ ېئ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل

 ،اًمٜمقنِ  طمذُف  ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  شؿْ ـًم»سمـ جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ٌؾ ومٕم :ششمٗمٕمٚمقا» وىمٚم٥ٍم.

 وم٤مقمٌؾ. شاًمقاوُ »و

 طمرُف  :شإنْ » ،[20]ومّمٚم٧م: ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ،اًمٜمقن ُف ذْ طَم  ضمزُمف وقمالُم٦م شإنْ »سمـ جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ٕمؾومِ  :شّمؼموايَ » .ضم٤مزمٌ  ذطٍ 

 وم٤مقمؾ. شاًمقاو»و اخلٛمس٦م، إومٕم٤مل ـُمِ  ٕٟمف

 :«يؼومو ِلْ » وٍؼوُل:

  ٚم٥ٍم.وىمَ  وضمزمٍ  ٟمٗمٍل  طمرُف  :«مْ و٤»

 وإًمُػ  اًمٜمقِن، طمذُف  ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  شؿـًم»سمـ جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«يؼوَمو»

 وم٤مقمٌؾ.

 ٕن ششَم٘مرسم٤منِ » :ٕمؾاًمٗمِ  ُؾ ْص أَ  ،[72]اًمب٘مرة: ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .ٟم٤مهٞم٦م شٓ» ٕن اجل٤مزم، أضمؾ ـُمِ  اًمٜمقنٌ  ٧مومَ ذِ وطُم  ،كُُمَثٜمًّ  اًمٗم٤مقمؾ

ـْ  ،ششم٘مقُِملم» وأصُٚمٝم٤م: ،ششم٘مقُِمل مل» ٤مـمِبُٝم٤م:خت ًمٚمٛمرأةِ  وشم٘مقُل   قمٚمٞمٝم٤م َدظَمَؾ  ام  ـًمَ  ًمٙم

 :ششم٘مقُِمل» وىمٚم٥ٍم. وضمزمٍ  ٟمٗمٍل  طمرُف  :شؿْ ـًم» إقمراهِب٤م: ذم ومٜم٘مقُل  ،اًمٜمقنُ  طُمِذوَم٧ِم  اجل٤مزمُ 

 وم٤مقمٌؾ. شاًمٞم٤مءُ »و اًمٜمقِن، طمذُف  ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  ،شؿْ ـًم»سمـ جمزوم ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ 

                                                 

 (.02، سم٤مب اعمٕمرب واعمبٜمل، اًمبٞم٧م رىمؿ )شإًمٗمٞم٦م» (7)
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َزمُ  نْ ذَ إِ   إًمِػ، سمحذِف  سم٤مًٕمِػ، واعمٕمتؾُّ  اًمٜمقِن، سمحذِف  ٛمس٦مُ اخل إومٕم٤مُل  دُمْ

  واعمٕمتؾُّ 
ِ
، سمحذِف  سم٤مًمٞم٤مء

ِ
 اًمقاِو. سمحذِف  سم٤مًمقاوِ  واعمٕمتؾُّ  اًمٞم٤مء

 دظمَؾ  ام  ـًم إًمُػ  طُمِذوَم٧ِم  شَيْسَٕمك» أصُٚمٝم٤م شيسعَ  ؿـًم» سم٤مًٕمِػ: اعمٕمتؾد  ُمث٤مُل 

 اجل٤مزُم.

ِزُم. إُمرِ  ٓمَ  ٕن ،[73]اًمٕمٚمؼ: ﴾ەئ ائ﴿ سم٤مًمقاِو: اعمٕمتؾُّ   دَمْ

 ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :شي٘مضِ » وىمٚم٥ٍم. وٟمٗمِل  ضمزمٍ  طمرُف  :شؿْ ـًم» شي٘مضِ  مل» ا٤قوُء:

 .قمٚمٞمٝم٤م َدًمِٞمٌؾ  ىَمْبَٚمَٝم٤م واًمٙمّسة ،اًمٞم٤مء طمذف ضمزُمف وقمالُم٦مُ  شؿـًم»سمـ جمزومٌ 

 «ا٤رُُل  يسعَ  مو٤»  

  وىمٚم٥ٍم. وٟمٗمِل  ضمزمٍ  طمرُف  :«مْ و٤»

 واًمٗمتح٦م ،إًمػ فطمذ ضمزُمف وقمالُم٦مُ  شؿـًم»سمـ جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ٕمٌؾ ومِ  :«عَ ْس يَ »

 .قمٚمٞمٝم٤م َدًمِٞمٌؾ  ىَمْبَٚمَٝم٤م

 «َيْغزُ  مو٤»  

  وىمٚم٥ٍم. وٟمٗمِل  ضمزمٍ  طمرُف  :«مْ و٤»

 واًمْمٛم٦م ،اًمقاو طمذف ضمزُمف وقمالُم٦مُ  شؿـًم»سمـ جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«يغزُ »

 قمٚمٞمٝم٤م. دًمٞمؾ بٚمٝم٤مىمَ 

 «يـتهِ  مو٤»  

  وىمٚم٥ٍم. وضمزمٍ  ٟمٗمِل  طمرُف  :«مْ و٤»

 ٙمّسةُ واًم ٞم٤مء،اًم طمذُف  ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  ،شؿْ ـًم»سمـ جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«هِ تَ ـْ يَ »

 .قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ بٚمٝم٤مىمَ 
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 وإنْ  صقاٌب، ومٝمق مج٤مقم٦مٍ  واوَ  اًمقاوُ  يم٤مٟم٧م إذا شاقمقدْ يَ  ؿـًم» ىم٤مئٌؾ: ىم٤مل إذا

 .شيدعُ  ؿـًم» :ٕن اًمّمقاَب قمٜمد ىمّمِد اًمقاطمد أن ي٘مقَل  ظمٓم٠ٌم، ومٝمق واطمًدا ىمّمدَ 

 .ٚم٥ٍم وىمَ  زمٍ وضَم  ٟمٗمٍل  طمرُف  :«مو٤»

 واًمْمٛم٦مُ  ،اًمقاوِ  طمذف ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  شؿـًم»سمـ جمزوم ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«عُ ْد يَ »

 صحٞمح. ومٝمق ،قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمٌؾ  ىمبٚمٝم٤م

 .[724]اًمٜمحؾ: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمام ًمٚمتخٗمٞمػ اًمٜمقن وحُتذف

  .وىمٚم٥ٍم  ضمزمٍ و ٟمٗمٍل  طمرُف  :«مْ و٤َ »

َرة اًمسٙمقن ضمزُمف وقمالُم٦مُ  جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«َيُك »  اًمٜمقن قمغم اعُمَ٘مد 

 تخٗمٞمػ.ًمٚم اعمحذووم٦م

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿ وضمٝملم: قمغم اًم٘مرآن ذم ضم٤مءت وهلذا

 ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿ :أظمرى آي٦م ذم وضم٤مء ،[723]اًمٜمحؾ: ﴾ی ی

 .[34 ]اًمٜمٛمؾ: ﴾ۓ ۓ ے

* * * 
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 ةــئلــــأص

ومِع؟ قمالُم٤مُت  يمؿ -7  ذًمؽ؟ قمغم اًمدًمٞمُؾ  وُم٤م اًمر 

 ُمقضٍع؟ يَمؿْ  ذم اًمرومعِ  قمالُم٦مَ  شمٙمقنُ  اًمْمٛم٦مُ  -2

 شم٘مقل. اَم ـًمِ  وَُمثدؾ اعمٗمرُد؟ آؾمؿُ  هق ُم٤م -7

َُمْقَت » ذم شم٘مقُل  ُم٤م -0  ُمٗمرٍد؟ همػمُ  أم ُمٗمردُ  شطَمْْضَ

 شم٘مقل. اَم ـًمِ  وَُمثدؾ اًمتٙمسػِم؟ مجعُ  هق ُم٤م -2

 ٓ؟ أمْ  سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُمرومقعٌ  هٜم٤م اعمْم٤مرعُ  َهؾِ  شَيْٕمُٗمقنَ  اًمٜمس٤مءُ » -4

 ٓ؟ أم سم٤مًمْمٛم٦م ُيْروَمعُ  شُيٜمَْبَذن  » ،[0]اهلٛمزة: ﴾ڄ ڦڄ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  -3

 سم٤مًمْمٛم٦ِم؟ شمرومعُ  هؾ ش٘مقُمقني» شي٘مقُمقن اًمرضم٤مُل » -2

٧ِم » ىمقًمؽ: هؾ -1  ظمٓم٠م؟ أم صحٞمٌح  شاجلب٤مُل  اٟمديم 

  سمٙمّس شاًمرضمُؾ  يذه٥ِم » ىمقًمؽ: هؾ -74
ِ
 ظمٓم٠ٌم؟ أم صحٞمح اًمب٤مء

 اًمدًمٞمُؾ؟ هق وُم٤م هل؟ ُم٤م ُمقاضعَ  صمالصم٦مِ  ذِم  ًمٚمرومع قمالُم٦مً  اًمقاوُ  شمٙمقنُ  -77

 شم٘مقل. اَم ـًمِ  وَُمثدؾ اًمس٤مًمـُؿ؟ اعمذيمرِ  مجعُ  هق ُم٤م -72

 شم٘مقل. اَم ـًمِ  وَُمثدؾ إقمراهب٤م؟ ذوط هل وُم٤م ؟اخلٛمس٦مُ  إؾمامءُ  هل ُم٤م -77

 سم٤مًمقاِو؟ شُمْروَمعُ  ٓ ومٚمامذا شوَمُٛمَؽ  هذا» اًمرضمُؾ: ي٘مقُل  -70

 اًمْمٛم٦ِم؟ قمالُم٦مِ  سمٕمد اًمقاوِ  سمٕمالُم٦مِ  اعم١مًمُػ  أشمك عم٤مذا -72
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 ذًمؽ؟ يٙمقن وُمتك اًمٜمقِن، سمثبقُت  ُيروَمع إومٕم٤مل أي -74

 ش.َيْٗمَٕمالنِ » َأقْمِرب: -73

 ًمٚمٜمّم٥ِم؟ قمالُم٦مً  يمؿ -72

 اًمسب٥ُم؟ ومام اًمٗمتح٦ِم، سَمْٕمدَ  ًٕمِػ سم٤م صمٜم ك اعم١مًمُػ  -71

 وُمـ ؟شاًمٓمٚمب٦مُ » أو شاًمٓمٚمب٦مِ » أو شاًمٓم ٚمَب٦مَ  أيمرُم٧ُم » اًم٘م٤مِئِؾ: ىَمْقَل  ُٟمْٕمِرُب  يمٞمَػ  -24

 ذًمؽ؟ قمروم٧م ويمٞمػ ؟شاًمٓمٚمب٦مُ » يمٚمٛم٦م اجلٛمع أٟمقاع أي

 ؟شأسَم٤مكَ » أو ؟شأسمُقكَ  ىم٤ممَ » اًمٕمب٤مرِة: هذهِ  ذم ٟم٘مقُل  يمٞمَػ  -27

 سم٤معُمَثٜم ك؟ حل٤مىِمٝمامإ ذطُ  وُم٤م ؟شيمٚمت٤م» شيمال» ذم: شم٘مقُل  ُم٤م -22

 شم٘مقل. اَم ـًمِ  وَُمثدؾ اذيمره٤م، ُمقاضَع، صمالصم٦مِ  ذم ًمٚمخٗمضِ  قمالُم٦مً  شمٙمقنُ  اًمٞم٤مءُ  -27

ًٓ  ه٤مِت  -20   خمٗمقًض٤م ُمث٤م
ِ
 اخلٛمس٦ِم. ًمْلؾمامء

 جمروًرا؟ ُُمَثٜمًّك ه٤مِت  -22

 أرسمٕم٦ًم؟ اًمٍمِف  ُمـ اعمقاٟمعُ  ُم٤م -24

 اجلٛمقِع؟ ُمٜمتٝمك صٞمٖم٦مُ  ُم٤م -23

 ُمٗمٞمدة. سمجٛمٚم٦مِ  شم٘مقل اَم ـًمِ  وَُمثدؾ اًمٗمٕمِؾ؟ وزنِ  ُمعَ  ُيِمؽَمطُ  اًمذي ُم٤م -22

 قمٚمٍؿ؟ همػمَ  ي٠ميت ىمدْ  أوْ  وم٘مْط؟ قمٚماًم  يٙمقنَ  أنْ  ُيِمؽَمطُ  هْؾ  اًمٗمٕمؾِ  وزنُ  -21

 وَأقْمِرهْب٤َم. ُمٗمٞمدةِ  مجٚم٦مٍ  ذم شقُمَٛمرُ » ه٤مِت  -74

 اعم١مٟم٨م؟ أىمس٤ممُ  يمؿْ  -77
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 ًَمُف؟ صقرةً  يمؿْ  سم٤مًٕمِػ  اعم١مٟم٨ُم  -72

 أو ٚماًم،قمَ  يُٙمقنَ  أنْ  اًمٍمف ُِمـ ُيٛمٜمَع ًمٙمل سم٤مًٕمِػ  اعم١مٟم٨ِم  ذم ُيِْمؽَمطُ  َهْؾ  -77

 صٗم٦ًم؟

ـَ  ممٜمقعٌ  هق هْؾ  شأؾمامءُ » ذم شم٘مقُل  ُم٤م -70  اًمٍمِف؟ ُِم

 ُمٗمٞمدٍة؟ مجٚم٦مٍ  ذم ه٤مهِت٤م شًمٞمغَم » اعم٘مّمقرُة: اًمت٠مٟمٞم٨ِم  أًمُػ  -72

 إًمِػ؟ سمٖمػمِ  اًمذي اعم١مٟم٨ُم  أٟمقاع ُم٤م -74

٤م؟ ًمٗمٔمٞم٤ًّم شم٠مٟمٞمث٤م ُم١مٟمث٦م يمٚمٛم٦م ه٤مِت  -73  ُمٕمٜمقيًّ

ـَ  ممٜمقعٌ  هق هْؾ  شـَمْٚمَح٦م» ذم شم٘مقُل  ُم٤م -72  اًمٍمِف؟ ُِم

؟ ُم٘م٤ممَ  ىم٤مئٛم٦مً  اًمقاطمدةُ  اًمٕمٚم٦مُ  شمٙمقنُ  قضعٍ ُم أيد  ذم -71 َتلْمِ  قِمٚم 

 أظمرى؟ قمٚم ٦مٍ  ُمع اًمٕمٚمٛمٞم٦مِ  ُمـ ومٞمٝم٤م سُمد   َٓ  اًمتل اًمٕمٚمُؾ  ُم٤م -04

 أظمرى؟ قمٚم٦مٍ  ُمع َوْصِٗمٞم ٦مٌ  أو قَمَٚمِٛمٞم ٦ٌم، ومٞمٝم٤م يٙمقنُ  اًمتل اًمثالصم٦مُ  اًمِٕمَٚمُؾ  ُم٤م -07

 مه٤م؟ ُم٤م سم٤مًمٙمّسةِ  ُمقضٕملم ذم يٜمٍمُف  ٓ اًمذي آؾمؿُ  جُيَرُّ  -02

 ؟له وُم٤م ًمٚمجزِم؟ قمالُم٦مً  يمؿ -07

ًٓ  ه٤مِت  -00  ؟اخلٛمس٦مٌ  ْلومٕم٤مُل ًم ُِمث٤م

* * *
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 ْلــــــِصــَف

 

ٌَوُت ٢ِْسَمنِ   َو٢ِْسٌم ُيْعَرُب ٌوحُلُروِف. ،: ٢ِْسٌم ُيْعَرُب ٌِوحَلَر٣َوِت اُْْعَر

 ، ِٔ ُع ا٤تَّْؽِس ُم اُْْػَرُد، َوََجْ ْٗ
ِٓ َعُي َأْكَواٍع: ا ٌَ َوََجْع ١َو٤َِّذي ُيْعَرُب ٌوحَلَر٣َوِت َأْر

و٤ِ   ا٤سَّ
ٌِ ءٌ وِم، َوا٤ِْػْعُل اَُْضوِرُع ا٤َِّذي ٤َ واَُْمكَّ ِرِه َرْ ِّ ٍُر١َع  و٣ؾُّفو ،ْم َيتَِّصْل ٌآ

ُؽوِن. ٍُـَصى ٌو٤ػتحي، وُُتَػض ٌو٤ؽْسة، وَُتَزم ٌِو٤سُّ ي و ؿَّ  ٌو٤ضَّ

و٤ِ   ا٤سَّ
ٌِ ُع اَُْمكَّ َقوَء: ََجْ ْ٘ ُي َأ ََ ََّل ََ ْن َذ٤َِك  َٛ َرَج  َّ ِة، ُم: يُ وَو ـَْصُى ٌِو٤َْؽْْسَ

 َٓ ُم ا٤َِّذي  ْٗ
ِٓ ُف: خُيَْػُض ٌِو٤َْػْتَحِي، َوا٤ِْػْعُل اَُْضوِرُع اُْْعَتلُّ  َوا َزُم أ َيـ٦َِْ ِر: ُيْ

ِّ

ِرِه. ِّ  ٌَِحْذِف آ

م، وإٗمُء ووا٤ذي ُيْعَرُب ٌوحلروِف أرٌعُي أكواع: ا٤تيـقُي، وَجُع اْذ٣ِّر ا٤سو٤

َٝ ؿسُي، اَؿسُي، وا١ٕعوُل اَ ْػَعؾِ ٍَ ٍَْػَعُؾوَن، َو ٍَْػَعََّلِن، َوَيْػَعُؾوَن، َو  .َوِهَي: َيْػَعََّلِن، َو

َػُض ٌو٤قوِء.  ١لّمو ا٤تيـقُي ١ٖ١ُع ٌو٤ِِٕف، وٍـَصُى وُُتْ

١َُع ٌو٤واِو، وُيـَصُى وخيَػُض ٌو٤قوِء.ووأّمو َجُع اْذ٣ِّر ا٤سو٤ ُٔ  م ١

 ، وٍـَصُى ٌو٤ِٕف، وُتَػُض ٌو٤قوِء.وأّمو إٗمُء اَؿسُي ١َٖ١ُع ٌو٤واوِ 

ٍُـَصُى وَتزُم ٌحذ١ِف  .ووأّمو ا١ٕعوُل اَؿسُي ١َٖ١ُع ٌو٤ـوِن، و

 زحــــالص

 مجَٕمفُ  وىمد ؾمبَؼ، ُم٤م ظمالص٦مُ  اًمٗمّمُؾ  هذا «١َْصٌل » :-اهلل رمحه-اْم٤ف  يؼوُل 



 

 

 
 فصــــــل

 قمالُم٤مِت  اًمت٘مسٞمؿ ُمقضع ضم٤مءَ  إولِ  ذم ٕٟمف ضمٞمًدا؛ مجًٕم٤م -اهللُ  َرِِحَفُ - اعم١مًمُػ 

 وطمَدُه، ؿَ ـاًمس٤مًمِ  اعمذيمرِ  مجعَ  يٕمٜمل: طمدٍة، قمغم ٟمقعٍ  يمؾ   ومجَٛمعَ  هذا أُم٤م اإلقمراِب،

ُب  وهذا ،وطمَدَه٤م اخلٛمس٦مَ  إؾمامءَ و وطمَدُه، اعمَُثٜم كو ـَ  أيمثرَ  ًمٚمٓم٤مًم٥ِم  ُيَ٘مرد  اًمب٤مِب  ُِم

 ىمبَٚمُف. اًمذي

ٌَوُت ٢ِْسَمِن: ٢ِْسٌم ُيْعَرُب ٌِوحَلَر٣َو»َو٢َْو٤ُُه:   .«َو٢ِْسٌم ُيْعَرُب ٌوحُلُروِف  ،ِت اُْْعَر

 طمريم٦ًم. ٚمٞمسوم اًمسٙمقنُ  أُم٤م واًمْمٛم٦ُم. واًمٙمّسُة، اًمٗمتح٦ُم، هل: اًمتل احلريم٤مُت 

، إًمِػ، ُمثُؾ: وسم٤محلروِف 
ِ
 وٟمحِقه٤م. واًمقاِو، واًمٞم٤مء

 ؾمبؼ. ُم٤م جيٛمعُ  ًمٙمٜمف ؾمبؼ، قمام ٖمٜمليُ  ٓ اًمٗمّمُؾ  وهذا

 :باحلزكاِت املعزُب

َعُي َأْكَواعٍ حَلَر٣َوِت َأرْ ١َو٤َِّذي ُيْعَرُب ٌو»٢َْو٤ُُه:  ُم اُْ  :ٌَ ْٗ
ِٓ ِٔ َوََجْ  ،ْػَردُ ا ، ُع ا٤تَّْؽِس

وِِلِ َمكَّ َوََجْع اُْ   ا٤سَّ
ءٌ َوا٤ِْػْعُل اُْ  ،ٌِ ِرِه َرْ ِّ ْ َيتَِّصْل ٌآ ٍُر١َع  ،َضوِرُع ا٤َِّذي َِل و٣ؾُّفو 

ٍُـَصى ٌو٤ػتحي ي و ؿَّ ُؽونِ  ،وُُتَػض ٌو٤ؽْسة ،ٌو٤ضَّ  .وَُتَزم ٌِو٤سُّ

ْن َذ٤َِك وَ  َٛ َرَج  َقوءَ َّ ْ٘ ُي َأ ََ ََّل ُع اُْ ََ و٤ِ : ََجْ  ا٤سَّ
ٌِ ِة،وَمكَّ  ُم: ُيـَْصُى ٌِو٤َْؽْْسَ

 َٓ ُم ا٤َِّذي  ْٗ
ِٓ ُف: خُيَْػُض  َوا َزُم أ ْعَتلُّ ٌِو٤َْػْتَحِي، َوا٤ِْػْعُل اَُْضوِرُع اُْ  َيـ٦َِْ ِر: ُيْ

ِّ

ِرهِ  ِّ  .«ٌَِحْذِف آ

ءٌ َوا٤ِْػْعُل اُْ » َو٢َْو٤ُُه: ِرِه َرْ ِّ  ٤م.ُمبٜمٞمًّ  وًمٞمس َٟمِزيُد: «َضوِرُع ا٤َِّذي َِلْ َيتَِّصْل ٌآ

 وآؾمت٘مراُء، اًمتتبعُ  واًمدًمٞمُؾ: إرسمٕم٦م إٟمقاعُ  هذه سم٤محلريم٤مِت، ُيْٕمَرُب  اًمذي

 هذه إٓ سم٤محلريم٤مِت  ُيْٕمَرُب  ٤مؿمٞمئً  يمالُِمٝمؿ ُمـ ٟمجدْ  ومل اًمٕمرِب، يمالمَ  شمتبٕمٜم٤م وم٢مٟمٜم٤م

 إرسمٕم٦َم. إٟمقاعَ 
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ٍُـَصى ٌو٤ػتحي، وُُتَػض ٌو٤ؽْسة، وَُتَزم »ُه: َو٢َْو٤ُ  ي و ؿَّ ٍُر١َع ٌو٤ضَّ و٣ؾُّفو 

ُؽونِ   .«ٌِو٤سُّ

َرَج » ٘م٤مَل:وم اؾمتثٜمك، صمؿ ،ىم٤مقمدهت٤م هذه يمٚمُّٝم٤م، سم٤مًمسٙمقن دمزمُ  َّ نْ  َو  َذ٤َِك  َٛ

يُ  ََ َقوَء: َََّل ْ٘ ٌِ اْ ََجْعُ  َأ ةِ  ُيـَْصُى  ا٤سو٤ومُ  َمكَّ  .«ٌِو٤َْؽْْسَ

ـَ  ُمـ  مجعُ  ذًمؽ ُمـ ستثٜمكيُ  نْ ذَ إِ  شسم٤مًمٗمتح٦مِ  وشمٜمّم٥ُم » ىمقًمِِف: ُمـ هذا؟ ظمرَج  أي

 سم٤مًمٙمّسِة. يٜمّم٥ُم  وإٟمام ،سم٤مًمٗمتح٦مِ  ٜمّم٥ُم يُ  ٓ هذا ،اًمس٤مًمـؿُ  اعم١مٟم٨ِم 

َٓ »َو٢َْو٤ُُه:  ُم ا٤َِّذي  ْٗ
ِٓ ُف: خُيَْػُض ٌِو٤َْػْتَحيِ  َوا  .«َيـ٦َِْ

 يٜمٍمُف. ٓ اًمذي آؾمؿَ  إٓ يٕمٜمل: «ُُتَػض ٌو٤ؽْسة» ىمقًمِِف: ُمـ ُمستثٜمًك هذا

ُْْعَتلُّ »َو٢َْو٤ُُه:  ِرهِ أ َوا٤ِْػْعُل اَُْضوِرُع ا ِّ َزُم ٌَِحْذِف آ ِر: ُيْ
ِّ». 

  ؾمٚمٞمٛم٦مٌ  اًم٘م٤مقمدةُ  نذَ إِ 
ِ
 آؾمؿُ  أؿمٞم٤مَء: أرسمٕم٦مُ  سم٤محلريم٤مِت  يٕمرُب  ٤مًمذيوم ،سم٤مٓؾمتثٜم٤مء

 سمآظمِرهِ  يتّمْؾ  مل اًمذي اعمْم٤مرعُ  اًمٗمٕمُؾ  اًمس٤مًمـُؿ، اعم١مٟم٨ِم  مجعُ  اًمتٙمسػِم، مجعُ  اعمٗمرُد،

 ٤م.ُمبٜمٞمًّ  وًمٞمَس  ،رءٌ 

ـُ  ش٤مُمبٜمٞمًّ  وًمٞمَس » هٜم٤م ىمقًَمٜم٤َم أن   ُمعَ   أن سُمد   َٓ  اعمبٜمل   ٕن قمٜمف؛ آؾمتٖمٜم٤مءُ  يٛمِٙم

 ٟمسقٍة. ٟمقنُ  أو ،شمقيمٞمدٍ  ٟمقنُ  سمآظمِرهِ  يتّمَؾ 

 سم٤مًمٗمتح٦ِم، ٜمّم٥ُم وشمُ  سم٤مًمْمٛم٦ِم، رومعُ شمُ  أهن٤م :ىم٤مقمدهُت٤م سم٤محلريم٤مِت، اعمٕمرسم٤مُت  هذه

 أؿمٞم٤مَء: صمالصم٦مُ  هذا قمـ ظمرَج  ًمٙمـ قِن.سم٤مًمسٙم زمُ ودُم  سم٤مًمٙمّسِة، رُّ ودُم 

 ًٓ  سم٤مًمٗمتح٦ِم، يٜمّم٥ُم  ٓ ومٝمق ،اًمٜمّم٥ِم  طم٤ملِ  ذم ظمرَج  اًمس٤مًمـُؿ، اعم١مٟم٨ِم  مجعُ  :أو

 إصِؾ، قمغم سم٤مًمٙمّسةِ  وجُيرُّ  إصِؾ، قمغم سم٤مًمْمٛم٦مِ  ويرومعُ  سم٤مًمٙمّسِة، يٜمّم٥ُم  وإٟمام



 

 

 
 فصــــــل

 » ؾمبؼ: ومٞمام ىم٤مل واعم١مًمػ اؾمٌؿ، ٕٟمف جْيَزُم؛ وٓ
ِ
 واًمٜمّم٥ُم  ومعُ اًمر ذًمؽ ـُمِ  ومٚمْلؾمامء

 ش.ومٞمٝم٤م ضمزمَ  وٓ ،واخلٗمُض 

 ٥ُم ٜمَّم ويُ  سم٤مًمْمٛم٦ِم، رومعُ ويُ  سم٤مًمٗمتح٦ِم، ٗمُض ُُي  وم٢مٟمف ،يٜمٍمُف  ٓ اًمذي آؾمؿُ  َوكًقو:

 ش.أْل »سمـ نؽَمَ اىمْ  أو ،ُأِضٞمَػ  إذا ٜمٍمُف يَ  ٓ اًمذي آؾمؿِ  ـُمِ  ثٜمكستَ ويُ  ،سم٤مًمٗمتح٦مِ 

 زمُ دُم » ىمقًمِِف: ـُمِ  ٤مأيًْم  ُُمْسَتْثٜمًك ٝمذاوم ر،أظِم  اعمٕمتؾُّ  اعمْم٤مرعُ  واًمٗمٕمُؾ  ا٤يو٤ٌ:

 سم٤مًمْمٛم٦م، رومعويُ  آظمِرِه، سمحذِف  زمُ جُي  رأظِم  اعمٕمتؾُّ  اعمْم٤مرعُ  وم٤مًمٗمٕمُؾ  شسم٤مًمسٙمقن

 سم٤مًمٗمتح٦م. ٜمّم٥مويُ 

 يم٤من إذا إٓ سم٤مًمسٙمقِن، جُيَْزمُ و سم٤مًمٗمتح٦ِم، ٥ُم َّم ٜمْ يُ و سم٤مًمْمٛم٦ِم، رومعُ يُ  وم٤معمْم٤مرعُ  نْ ذَ إِ 

 آظمِرِه. سمحذف ومٞمجزمُ  ،أظمرِ  ُمٕمتؾ  

 ـُمِ  ستثٜمكويُ  سم٤مًمٙمّسِة، رُّ وجُيَ  سم٤مًمٗمتح٦ِم، وُيٜمّم٥ُم  سم٤مًمْمٛم٦ِم، رومعُ يُ  اعمٗمردُ  وآؾمؿُ 

 سم٤مًمٗمتح٦ِم. جرُّ ومٞمُ  ،يٜمٍمُف  ٓ اًمذي ذًمؽ

 سم٤مًمٙمّسِة. وُيٗمُض  سم٤مًمٙمّسِة، ٥مٜمَّم ويُ  سم٤مًمْمٛم٦ِم، رومعُ يُ  اًمس٤ممل اعم١مٟم٨ِم  ومجعُ 

 :باحلزّف املعزباُت

م، ووَجُع اْذ٣ِّر ا٤سو٤وا٤ذي ُيْعَرُب ٌوحلروِف أرٌعُي أكواع: ا٤تيـقُي، »َو٢َْو٤ُُه: 

ٍَْػَعُؾوَن،وإٗمُء اَؿسُي، وا١ٕعوُل اَؿسُي،  ْػَعََّلِن، َوَيْػَعُؾوَن، َو ٍَ  َوِهَي: َيْػَعََّلِن، َو

 َٝ ْػَعؾِ ٍَ  .َو

َػُض ٌو٤قوءِ  م ووأّمو َجُع اْذ٣ِّر ا٤سو٤، ١لّمو ا٤تيـقُي ١ٖ١ُع ٌو٤ِِٕف، وٍـَصُى وُُتْ

١َُع ٌو٤واِو، وُيـَصُى  ُٔ  وأّمو إٗمُء اَؿسُي ١َٖ١ُع ٌو٤واِو، وٍـَصُى ، وخيَػُض ٌو٤قوءِ  ١
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ٍُـَصُى وَتزُم عَ ١ْ و إَ أمَّ وَ ، ٌو٤ِٕف، وُتَػُض ٌو٤قوءِ  وُل اَؿسُي ١َٖ١ُع ٌو٤ـوِن، و

 .«ٌحذ١ِفو

 سم٤محلروِف. شمٕمرُب  يمٚمُّٝم٤م هذه

ْػَعََّلِن، َوَيْػَعُؾوَن، وَ »َو٢َْو٤ُُه:  ٍَ َٝ َوِهَي: َيْػَعََّلِن، َو ْػَعؾِ ٍَ ْػَعُؾوَن، َو ٍَ.» 

 أًمُػ  سمف اشمّمَؾ  ُمْم٤مرعٍ  ومٕمؾٍ  يمؾُّ  هل ض٤مسمٓمٝم٤م: ذم ٟم٘مقُل  اخلٛمس٦ُم، إومٕم٤مُل  هذه

 َيْٗمَٕماَلنِ » ص٤مرْت  اًمْم٤مسمطِ  هبذا ىمٚمٜم٤مه٤م إذا خم٤مـمب٦ٍم. ي٤مءُ  أو مج٤مقم٦ٍم، واوُ  أو ،اصْمٜملَْمِ 

 ،اصْمٜملَْمِ  أًمُػ  سمف اشمّمَؾ  رعٍ ُمْم٤م ومٕمؾٍ  يمؾُّ  ،ششَمْٗمَٕمٚملِمَ و شَمْٗمَٕمُٚمقنَ و َيْٗمَٕمُٚمقنَ و شَمْٗمَٕماَلنِ و

 ،شينمسمقن» وأ ،شي٠ميمٚمقن» وأ ،شَيْٗمَٕمُٚمقنَ » أيم٤منَ  ؾمقاءٌ  خم٤مـمب٦ٍم، ي٤مءُ  أو ،مج٤مقم٦مٍ  واوُ  أو

 أًمُػ  سمف يتّمَؾ  أن اعمٝمؿُّ  واطمٌد. يمٚمُّٝم٤م ،شيدظمٚمقن» وأ ،شُيرضمقن» وأ ،شيٜم٤مُمقن» وأ

 سم٤محلروِف. رومعُ شمُ  ٝمذهوم خم٤مـمب٦ٍم. ُم١مٟمث٦مٍ  ي٤مءُ  أو مج٤مقم٦ٍم، واوُ  أو ،اصْمٜملَْمِ 

و»َو٢َْو٤ُُه:  ١َعُ  ْيـَِقيُ ا٤تَّ  ١ََلمَّ ْ ُٖ ـَْصُى  ا٤ضؿيِ  ٛن كقوٌيً  ٌِو٤َِِٕف  ١َ ٍُ َػُض  َو  .«ٌو٤َْقوءِ  َوُُتْ

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً   ،َرضُمَٚملْمِ اًم ٧ُم وَم٠ميْمَرُمْ  ،َرضُمَٚملْمِ سم٤مًم ُمررُت » ومت٘مقُل: ،واًمٙمّسةِ  اًمٗمتح٦مِ  قَم

ضُماَل  ومٙم٤موم٠مين  ش.نِ اًمر 

 شسم٤مًمرضمالنِ  ُمررُت » وم٘م٤مل: وم٠مظمٓم٠م رضمؾ ضم٤مء قًم ًمٙمـ ظمٓم٠م، شسم٤مًمرضمالنِ  ُمررُت »

 وٓ ،ٖم٦مٍ ًمُ  قمغم أٟم٤م وم٘م٤مل: ،شَرضُمَٚملْمِ سم٤مًم» اًمّمقابو ظمٓم٠م، وم٘مٚمٜم٤م ًمف: هذا قمٜمٞمًدا، ويم٤من

ٞم٦م، ؽتُ ٖمَ ًمُ  وٟم٘مقل: ئفٓمد خَ ٟمُ  آضمتٝم٤مد، ُمس٤مئؾ ذم إٟمٙم٤مر  ،قم٤مُمٞم٦م ًمٖمتؽ يم٤مٟم٧م وإذا قم٤مُمد

 اًم٘مرآن. ًمٖم٦مُ  ىمريش، ًمٖم٦مُ  وهل ّمحك،اًمٗمُ  شمتبع أن ٥مجِ ومٞمَ   أصٚمٞم٦م، ًمٖم٦م قمٜمدك وًمٞمس

و»َو٢َْو٤ُُه:  رِ اُْ  ََجْعُ  َوَأمَّ ١َعُ  ،ا٤سو٤ومُ  َذ٣َّ ْ ُٔ  .«ٌِو٤َْقوءِ  َوخُيَْػُض  َوُيـَْصُى  ٌِو٤َْواوِ  ١َ

 اًمرومِع. ذم وظم٤مًمٗمف واًمٜمّم٥ِم، اخلٗمضِ  ذم اًمتثٜمٞم٦مَ  واومَؼ 



 

 

 
 فصــــــل

و»َو٢َْو٤ُُه:  َمءُ  َوَأمَّ ْٗ ََ  إَ ١َعُ  ْؿَسيُ ا ْ ُٖ ـَْص  ٌِو٤َْواِو، ١َ ٍُ َػُض  ٌِو٤َِِٕف، ُى َو  َوُُتْ

 ؿَ ـاًمس٤مًم اعمذيمرِ  مجعَ  وواوم٘م٧ْم  ،اًمرومعِ  طم٤مًم٦مِ  ذم ؿَ ـاًمس٤مًم اعمذيمرِ  مجعَ  ومقاوم٘م٧ْم  .«ٌِو٤َقوءِ 

 ،شسم٤مًٕمِػ  ٥ُم ٜمَّم شمُ » طمٞم٨م ،اًمٜمّم٥ِم  طم٤ملِ  ذم واٟمٗمردْت  اخلٗمِض، طم٤مل ذم اعمَُثٜم كو

 ش.أسمٞمَؽ  إمم شم٘مرسم٧ُم »و شأسم٤مك وم٠ميمرُم٧ُم  أسمقك، زارين» ومت٘مقُل:

 طم٤ملِ  ذم وظم٤مًمٗمْتٝمام اخلٗمِض، ذم واجلٛمعَ  اعمَُثٜم ك واوم٘م٧ِم  اخلٛمس٦مُ  ؾمامءُ إ :نذَ إِ 

 اًمرومِع. طم٤ملِ  ذم اًمس٤مملَ  اعمذيمرِ  مجعَ  وواوم٘م٧ْم  ،اًمٜمّم٥ِم 

و»َو٢َْو٤ُُه:  ََ  ا١ََْٕعوُل  َوَأمَّ ١َعُ  ْؿَسيُ ا ْ ُٖ ـَْصُى  ،ٌِو٤ـُّونِ  ١َ ٍُ َزمُ  َو  :نْ ذَ إِ ، «ٌَِحْذ١ِفو َوَُتْ

 وشمٜمّم٥ُم  ودمزمُ  اًمٜمقِن، سمثب٤مِت  شمرومعُ  اؾمٌؿ، ٓ ٕمٌؾ ومِ  ٕهن٤م رٌء؛ يِم٤مريمٝم٤م ٓ هذه

 سمحذومِٝم٤م.

 اًمس٤مسمِؼ  سم٤مًمٗمّمؾِ  أشَمك أٟمف يٕمٜمل اًمس٤مسمِؼ، اًمٗمّمؾِ  ومْمٚم٦مُ  احل٘مٞم٘م٦مِ  ذم اًمٗمّمُؾ  وهذا

ـِ  أطمَم، هٜم٤م ومٝمق ،إولِ  همػمِ  آظمرَ  وضمفٍ  قمغم  .شمٗمّمٞماًل  أيمثرُ  إوُل  ًمٙم

* * * 
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 ةــئلــــأص

 ؟ٜمّم٥ُم يُ  بامذاوم ،اًمٜمّم٥ِم  طم٤ملِ  ذم إصؾِ  ـِ قم اًمس٤مًمـؿُ  اعم١مٟم٨ِم  مجعُ  ظمرج -7

ـِ  يٜمٍمُف  ٓ اًمذي آؾمؿُ  ظمرَج  -2  ؟ٗمُض ُُي  بامذاوم اخلٗمِض؛ طم٤ملِ  ذم إصؾِ  قم

ـِ  أظمرِ  اعمٕمتؾُّ  اعمْم٤مرعُ  اًمٗمٕمُؾ  رَج ظَم  -7  ؟زمُ جُي  بامذاوم اجلزمِ  طم٤ملِ  ذم إصؾِ  قم

 ؟سم٤محلروِف  ُب ٕمرَ يُ  اًمذي ُم٤م -0

ـِ  اًمس٤مًمـؿُ  اعمذيمرِ  مجعُ  ظمرَج  -2  إقمراسمف؟ قمالُم٤مت هل ومام ،إصؾِ  قم

 ،واًمٜمّم٥ِم  اخلٗمضِ  طم٤مًم٦مِ  ذم اإلقمراِب  ذم اًمس٤مًمـؿُ  اعمذيمرِ  ومجعُ  اعُمَثٜم ك يِمؽمكُ  -4

 ذًمؽ؟ وضح

 ،واخلٗمضِ  اًمرومعِ  طم٤مًم٦مِ  ذم اخلٛمس٦مُ  وإؾمامءُ  اًمس٤مًمـؿُ  اعمذيمرِ  مجعُ  يِمؽمكُ و -3

 ذًمؽ؟ وضح

 اعمخ٤مـمب٦مِ  ي٤مءُ  أو ،اجلامقم٦مِ  واوُ  أو ،صْمٜملَْمِ آ أًمُػ  سمف اشمّمَؾ  إذا اعمْم٤مرعُ  اًمٗمٕمُؾ  -2

 رومُع؟يُ  بامذاوم

* * *



 

 

 

 

 اأَلِفَعاِل اُبَب
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 اِلــــَعــِفأَلااُب ــَب

 

ٌي: موضٍ ا ََ ََّل ََ ١ََْعوُل  ْب  :َوُمَضوِرٌع، َوَأْمٌر، َكْحوُ  ،ْٕ ُب، َواَْضِ َب، َوَيْْضِ  ،ََضَ

ًداأ ١َوَْوِِض َمْػُتوُح  ٌَ ِر َأ
َْمرُ  ،ِّ ْٕ ًدا ومٌ زُ َنْ  َوا ٌَ َدى َمو ٣َوَن ِى  عُ ورِ اَْض وَ  ،َأ ِْ ٤ِِه إِ  َأوَّ

َوائِدِ ا ِع إَ  ٤زَّ ٌَ ًُ » :٤َّتِي َيَْؿُعَفو ٢َْو٤َُك اْر َؾْقِه « َأَكْق َٛ َل  ُّ تَّى َيْد َِ ًدا،  ٌَ َوُهَو َمْر١ُوٌع َأ

وِزٌم. َُ  َكوِصٌى َأْو 

ٌة، َوِهيَ  ُى اِص وَ و٤ـَّ ١َ  َ َٟ ُم : َٛ َٓ ُم ٣َْي، َو َٓ  ُلُحوِد،اَأْن، َو٤َْن، َوإَِذْن، َو٣َْي، َو

تَّى، َواَلَواُب ٌِو٤َْػوِء، َوا٤َْواِو، َوَأْو. َِ  َو

َ َوِهيَ  َٟ َٛ َمكَِقَي  ََ ، َوَأَِلْ، َوَأ٤َ وْم، َو٤َ و٤َ : َواَلَواِزُم  مُ ومَّ َٓ ، َو وِء، إَ  مَّ َٛ ْمِر َوا٤دُّ

وِء، َوإِْن َوَمو َوَمْن َوَمْفَم، َوإِْذَمو، وأي  اِى « َٓ »وَ  َٛ وَن، َومَ  ٤ـَّْفِي َوا٤دُّ َتى، َوَأْيَن َوَأيَّ

ْقُيَم، َو٣َْقَػَم، َوإًِذا ِى  َِ ْعِر ّوصياَوَأكَّى، َو  .٤ش 

 الصــــزح

ْرٌف » اًمٙمت٤مِب: أولِ  ذم ىم٤مَل  أٟمف ًمٜم٤م ؾمبَؼ  َِ ٌي: اٗم َو١ِْعٌل َو ََ ََّل ََ  .«َوَأ٢َْسوُمُه 

٤م»و  ك؟هٜم٤م وأومردَ  ،هٜم٤م مجعَ  ومٚمامذا ،شإومٕم٤مل سم٤مُب » ىم٤مَل: وهٜم٤م ،شاًمٗمٕمُؾ  أُم 

 ،اًمٜمقعُ  اعم٘مّمقدَ  ٕن هٜم٤م؛ ومجعَ  اجلٜمُس، اعم٘مّمقدَ  ٕن   هٜم٤مك؛ أومردَ  الواب:

 اًمٗمٕمُؾ  واجلٜمُس  وم٘مْط، اجلٜمسِ  ِذيْمرَ  أرادَ  وم٢مٟمام هٜم٤مك أُم٤م ،إومٕم٤ملِ  أٟمقاعَ  ؾمٞمذيمرُ  هٜم٤م

ؼَمَ  أنْ  صح   ُم٤م أن واًمٜمقِع، اجلٜمسِ  سملم واًمٗمرُق  ٟمقٍع، يمؾ   يِمٛمُؾ  ـِ  سمِفِ  ُُيْ  دونَ  أظمرِ  قَم

 اًمٜمقُع. ٝمقوم سمِفِ  ُيؼُم  ٓ وُم٤م اجلٜمُس  هق سمفِ  ُيؼَمُ  وم٤مًمذي ٙمِس،اًمٕم



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

ـِ  سمفِ  ُيؼمَ  أنْ  يّمُٚمُح  ٕٟمف ضمٜمٌس؛ شطَم٥م  » شطَم٥م   اًمؼُمُّ » شم٘مقل:  ش.اًمؼُمد » قَم

 ًمٞمس ٤مطمبًّ  هٜم٤مك ٕن سمف؛ اإلظمب٤مر يّمح ٓ ظمٓم٠مٌ  هذا شسُمر   احل٥َمُّ » ىمٚم٧َم: ًمقو

 .َُمَثاًل  يم٤مًمِمٕمػم ،ارًّ سمُ 

ه٥ُم »  ومٞمفِ  اًمٜم٘مدَ  ٕن ظمٓم٠ٌم؛ شذه٥ٌم  اًمٜم٘مدُ » ىمٚم٧َم: ًمق ،ضمٜمٌس  شٟم٘مدٌ » شَٟمْ٘مدٌ  اًمذ 

 وومْم٦ٌم. ذه٥ٌم 

 يّمح. ٓ شإٟمس٤منٌ  احلٞمقان» ضمٜمٌس، شطمٞمقانٌ » شطمٞمقانٌ  اإلٟمس٤منُ »

 يّمح. ٓ شُمسجدٌ  اًمبٞم٧ُم » ،ضمٜمٌس  شاًمبٞم٧ُم » شسمٞم٧ٌم  اعمسجدُ »

 َٕمفُ ومَج  ،ُس اجلٜم سمِفِ  اعمرادَ  ٕن   اًمٙمت٤مِب؛ أولِ  ذم اًمٗمٕمَؾ  اعم١مًمُػ  أومردَ  ٟم٘مقُل: نْ ذَ إِ 

 صمالصم٦ٌم: إومٕم٤ملِ  وم٠مٟمقاعُ  اًمٜمقُع، سمِفِ  اعمرادَ  ٕن هٜم٤م؛

ٌي:ََّل ََ  ا١ََْٕعوُل »َو٢َْو٤ُُه:  َب، َكْحُو: َوَأْمٌر، َوُمَضوِرٌع، َموٍض، ََ ُب، ََضَ  َوَيْْضِ

ْب   صمالصم٦ٌم: إومٕم٤مُل ، «َواَْضِ

 طم٤مرٍض  قمغم َدل   ٤مـُم ورٌع:ومض ُم٣َم. ـٍ ـزُم قمغم هبٞمِئتِف َدل   ُم٤م قـوه :وضٍ وم

 ُمست٘مبٍؾ. قمغم َدل   ُم٤م أمٌر: ُمست٘مبٍؾ. أو

قَم٧ِم  إومٕم٤مُل  وهذه ، شَمَقز  ـَ  واعمْم٤مرعُ  ًمٚمٛمست٘مبِؾ، وإُمرُ  ًمٚمامِض، اعم٤مِض اًمزُم

 ًمٚمح٤مرِض.

َب » ُمث٤مًُمفُ   ُمَْم٧ْم، وم٘مد شمذه٥م حلٔم٦مٍ  ومٙمؾُّ  اًمتٙمٚمؿ، ـِ ُمَ زَ  َؾ بْ ىمَ  ، وىمُتفشرَضَ

 طمرٍف  وَمآظمرُ  شمٙمٚمٛم٧َم  ًمق ؾمٜمقاٍت، نْمِ قمْ  َؾ بْ ىمَ  َُم٣َم  يٙمقن أن سمالزمٍ  ًمٞمس يٕمٜمل:

ـَ  سمف شَمَتٙمٚم ؿُ   ُم٣م. شرَضَب » َُم٣َم، اًمَٙمٚمِٛم٦م ُِم
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َب » نْ ذَ إِ   ىمريًب٤م. وًمق ،اعم٤مِض ٕمؾِ اًمٗمِ  قمغم يدلُّ  شرَضَ

ُب »  ،أيَمَؾ  ُم٤م أنَ  إمم :شيُمْؾ » ،أنَ  :شي٠ميمُؾ » ،ُم٣َم  :شأيَمَؾ » ،أنَ  :شَيْْضِ

 ًمٚمٛمست٘مبِؾ. أٟمف اعمٝمؿُّ  ري٥ِم،ًمٚم٘م أو ًمٚمبٕمٞمدِ  يّمحُّ  ىمري٥ٌم؟ مْ أَ  سمٕمٞمدٌ  ُمست٘مبٌؾ 

 قٟمح شأُمرٌ » ،شُمْم٤مرعٌ » ،شُم٤مضٍ » ًمْلزُم٤منِ  ُمت٘م٤مؾمٛم٦مً  إومٕم٤مُل  ومّم٤مرت

َب » ُب »و ،شرَضَ ب»و ،شَيْْضِ  ش.ارْضِ

 اعمراد :[774]اًمٜمس٤مء: ﴾ڇ چ چ چ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم وٟم٘مقل

 ذًمؽ. قمغم اؾمتٛمروا أي آؾمتٛمرار،

 :الفعِل أحكاُو

ًدأا وِِض َمْػُتوُح ١َوَْ »٢َْو٤ُُه:  ٌَ َْمُر: نزوم َأ ْٕ ًدا. َوا ٌَ ِر َأ
واْضورع َمو ٣َوَن ِى ، ِّ

َدى  ِْ ٤ِِه إِ َوائِدِ اَأوَّ ِع إَ  ٤زَّ ٌَ ًُ » :٤َّتِي َيَْؿُعَفو ٢َْو٤َُك اْر ًدا «َأَكْق ٌَ تَّى ، َوُهَو َمْر١ُوٌع َأ َِ

وِزمٌ  َُ َؾْقِه َكوِصٌى َأْو  َٛ َل  ُّ  .«َيْد

ًداأ ِِض َمْػُتوُح ١َوَْو»: -رمحه اهلل-٢ول اْم٤ف  ٌَ ِر َأ
ـُ  الوم «ِّ  إٓ ي٘معَ  نأ يٛمٙم

ٞم وهلذا ُمٗمتقطًم٤م؛ َل  اًمٗمتِح، قمغم َُمْبٜمِل   دائاًم  وم٤معم٤مِض ٤م،ُمبٜمٞمًّ  فٟمسٛمد  يتٖمػُم، ٓ ٕٟمف ُمبٜمٞم٤ًّم ؾُمٛمد

 دائاًم. اًمٗمتِح  قمغم َُمْبٜمِل   نْ ذَ إِ  وم٤معم٤مِض صَمب٧َم، سمٜم٤مءً  إرضِ  قمغم سَمٜمَْٞم٧َم  ًمق يمام

 اجلامقم٦ِم، واوُ  سمف اشمّمَؾ  وإنْ  ،٤مُمٓمٚم٘مً  اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل أٟمف ِػ اعم١مًم يمالمِ  وفم٤مهرُ 

سُمقا» شم٘مقُل: اًمٗم٤مقمِؾ، ضٛمػمُ  أو سْم٧ُم » ،شرَضَ  ش.رَضَ

 :-اعم١مًمِػ  يمالمِ  قمغم- ومت٘مقُل  اًمٗمتِح، قمغم ُمبٜمٞم ٦م شقاسمُ رَض » أن   اعم١مًمِػ  يمالمِ  ٔم٤مهرُ وم

ـْ  َُمٜمَعَ  آظمِرهِ  قمغم ُم٘مدرٍ  ومتٍح  قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شرضَب » شقارضسمُ »  فمٝمقِرهِ  ُِم

سْم٧ُم » ًرا.د  ٘مَ ُمُ  اًمٗمتُح  يٙمقنُ  اعم١مًمِػ  يمالم قمغم نْ ذَ إِ  اعمٜم٤مؾمب٦ِم، سمحريم٦مِ  اعمحؾد  اؿمتٖم٤مُل    ش.رَضَ



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

َب » :شرضسم٧ُم »  ـُمِ  َُمٜمَعَ  ،آظمِرهِ  قمغم رٍ د  ٘مَ ُمُ  ومتٍح  قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شرَضَ

ـ   ،اعمٜم٤مؾمب٦مُ  فمٝمقِرهِ    سمٕمَض  وًمٙم
ِ
 ُمس٠مًمت٤من: ُمٜمف وُيْستَثٜمك ،اًمٗمتِح  غمقم َُمْبٜمِل   هق ىم٤مل: اًمٕمٚمامء

، قمغم سُمٜمَِل  اجلامقم٦مِ  واوُ  سمِفِ  اشمّمٚم٧ْم  إذا  اًمرومعِ  ضٛمػمُ  سمف اشمّمَؾ  وإذا اًمْمؿد

 اًمسٙمقِن. قمغم سُمٜمَِل  اعمتحركِ 

؛ اًم٘مقُل  وهذا  شم٘مديٍر، إمم حيت٤مُج  وٓ ،شمَٙمٚمٍُّػ  ممإ حيت٤مُج  ٓ هذا ٕن أصحُّ

 ٙمِرِهؿومِ  ذم دارَ  وُم٤م ،أصاًل  رءٌ  وٓ شم٘مديرٌ  هٜم٤مك ًمٞمس اًمٕمرُب، ؼٓمَ ٟمَ  هٙمذا شرضسُمقا»

َب » :شرضسُمقا» إقمراِب  ذم ومٜم٘مقُل  اًمسٞم٤مِق، هذا ذم ومتح٦مً  هٜم٤مكَ  أن    ُم٤مضٍ  ٕمٌؾ ومِ  :شرَضَ

ؿد  قمغم َُمْبٜمِل    اجلامقم٦ِم. سمقاوِ  ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمْم 

سْم٧ُم » ذم وٟم٘مقُل  َب » شرَضَ  ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمسٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شرَضَ

ومعِ  سمْمٛمػمِ   اعمتحرِك. اًمر 

 قمغم ًراد  ٘مَ ُمُ  وإُم٤م ،فم٤مهًرا إُم٤م ،اًمٗمتح قمغم َُمْبٜمِل   اعم٤مَِض  اًمٗمٕمَؾ  أن واََّلصي

 اعم١مًمِػ. يمالمِ 

، قمغم ومُٞمْبٜمَك ،اجلامقم٦مِ  سمقاوِ  يتّمْؾ  مل ُم٤م اًمٗمتِح  قمغم َُمْبٜمِل   أٟمف واًمّمحٞمح  َأوْ  اًمْمؿد

 اًمسٙمقِن. قمغم ومُٞمْبٜمَك اعمتحركِ  اًمرومعِ  سمْمٛمػمِ 

  ُُمْٕمَتالًّ  عم٤مِضا اًمٗمٕمُؾ  يم٤منَ  إذا
ِ
 ُيْبٜمَك ومٝمْؾ  شاًمٞم٤مءُ » قمٚم ٦مٍ  طمرُف  آظمُرهُ  يٕمٜمل: ،سم٤مًمٞم٤مء

 ٕمتؾد اعمُ  قمغم شمٔمَٝمرُ  اًمٗمتح٦مَ  أن   قمٚمٞمٜم٤م ر  ُمَ  ٕٟمف اًمٗمتِح؛ قمغم ُيبٜمك يمٞمَػ؟ أمْ  اًمٗمتِح  قمغم

.
ِ
 سم٤مًمٞم٤مء

 يم٤منَ  وإَذا اًمٗمتح٦ُم، قمٚمٞمف شم٘معُ  ي٤مًء؛ آظمُرهُ  يم٤من إذا اعم٤مِض اًمٗمٕمُؾ  ٟم٘مقُل: ٢مذنوم

َرةٍ  ومتح٦مٍ  قمغم ُيْبٜمَك وم٢مٟمف ؛٤مأًمٗمً  آظمُرهُ  ـْ  َُمٜمَعَ  آظمِرهِ  قمغم ُُمَ٘مد  رُ  فُمٝمِقِره٤م ُِم  .اًمت َٕمذُّ
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َرةٍ  ومتح٦مٍ  قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  شَرَُمك» ُمثُؾ:  فمٝمقِرِه٤م ُمـ َُمٜمَعَ  آظمِرهِ  قمغم ُُمَ٘مد 

رُ   .اًمت َٕمذُّ

سَم٤م» ذم شم٘مقًمقنُ  ُم٤م  اجلامقم٦ِم، واوُ  سمِفِ  اشمّمَؾ  َُم٤م ٕٟمف اًمٗمتِح؛ قمغم َُمْبٜمِل   ش:رَضَ

ـُ  ُمتحرٍك. همػمُ  رومعٍ  ضٛمػمُ  ومٞمف فٕٟم اعمتحرِك؛ اًمرومعِ  ضٛمػمُ  وٓ  ضٛمػمُ  ىُمْٚمٜم٤م وٟمح

ـُ  اًمرومعِ  ضٛمػمُ  سمذًمَؽ  ومخرَج  اعمتحركُ  اًمرومعِ   ش.سَم٤مرَض » ُمثؾ: اًمس٤ميم

 ٟمّم٥ٍم، ضٛمػمُ  سمِفِ  اشمّمَؾ  اًمذي ٕن   ؛اًمٗمتِح  قمغم َُمْبٜمِل  ومٝمق  شرَضسَمٜم٤َم» ىمٚم٧ُم: وإذا

 رومٍع. ضٛمػمُ  ٓ

 ٟمحـ يمٜم٤م ٢منوم ،شَأْصَح٤مسَمٜم٤َم أٟمّمْٗمٜم٤َم ُم٤م» وأ شأْصَح٤مسُمٜم٤َم أْٟمَّمَٗمٜم٤َم ُم٤م» شم٘مقُل: هلذاو

 أْٟمَّمَٗمٜم٤َم ُم٤م» ٟم٘مقُل: اًمٔم٤معملمَ  هؿُ  يم٤مٟمقا وإنْ  شٜم٤َمأْصَح٤مسمَ  أْٟمَّمْٗمٜم٤َم ُم٤م» ومٜم٘مقُل: اًمٔم٤معملمَ 

 ! اًمٕمرسمٞم٦مِ  اًمٚمٖم٦مِ  دىم٦مَ  اٟمُٔمرْ  شأصَح٤مسُمٜم٤َم

 وهلذا سمِِف؛ ُمٗمٕمقٌل  شَٟم٤م» ٕن اًمٗمتِح؛ قمغم ٜمَِل سمُ  شأْٟمَّمَٗمٜم٤َم ُم٤م» اظمتَٚمَٗم٧م شأٟمّمْٗمٜم٤َم»

 شأْٟمَّمْٗمٜم٤َم ُم٤م» اًمٗمتح. قمغم سمٜمٞم٧ْم  وهلذا رومٍع، ضٛمػمُ  ٓ ٟمّم٥ٍم، ضٛمػمُ  هب٤م اشمّمَؾ  :ٟم٘مقُل 

 اعمتحرُك. اًمرومعِ  ضٛمػمُ  هب٤م اشمّمؾ

 ظمٓم٠م. هذا ىمٚمٜم٤م: شأصح٤مسمٜم٤م أْٟمَّمِٗمٜم٤َم ُم٤م» :ىمٚمٜم٤م إذا

ٚمْ » ،[227]اًمب٘مرة: ﴾ٻ ٻ ٻ﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل ىم٤مل َؾ » شٜم٤َموَمْم   ومٕمٌؾ  :شوَمْم 

 اعمتحرِك. اًمرومعِ  سمْمٛمػمِ  اشمّمَؾ  ٕٟمف اًمسٙمقِن؛ قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ 

 اًمٜمّم٥ِم. سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمٗمتِح  قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شأيْمَرمَ » شزيدٌ  أيمرَُمٜم٤َم»

 سمف. ُمٗمٕمقٌل  اعمتٙمٚمؿِ  ضٛمػمُ  ش:ٟم٤م»

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  إًمُػ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  ُمبتدأٌ  :شاًمرضمالنِ » شىم٤مَُم٤م اًمرضمالنِ »  قَم
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ـِ  قمقٌض  :شاًمٜمقنُ »و ُمثٜمّك ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ ـِ  قَم  ومٕمٌؾ  :شىَم٤مَُم٤م» اعمٗمرِد. آؾمؿِ  ذم اًمتٜمقي

فُ  َُمعَ  اًمٗمتِح  قمغم هٜم٤م اًمٗمٕمُؾ  ُيْبٜمَل  عم٤مذا وم٤مقمٌؾ. :شإًمُػ »و اًمٗمتِح، قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ   أٟم 

. سمْمٛمػم اشمّمَؾ  ٕٟمف سمْمٛمػٍم؟ ُُمت ّمٌؾ  ـٍ  ؾم٤ميم

 واوُ  سمِفِ  اشمّمٚم٧ْم  إذا» طم٤مًمتلم: ذم إٓ دائاًم  اًمٗمتِح  قمغم َُمْبٜمِل   ِضاعم٤م اًمٗمٕمُؾ  نْ ذَ إِ 

ؿد  قمغم وَمُٞمْبٜمَك اجلامقم٦ِم،  قمغم ومُٞمبٜمك اعمتحرُك، اًمرومعِ  ضٛمػمُ  سمِفِ  اشمّمَؾ  إذاو ،اًمْم 

 ش.اًمسٙمقنِ 

 اًمرومعِ  ضٛمػمُ  سمف اشمّمؾ وإذا ،اًمٗمتِح  قمغم ُيبٜمك اًمٜمّم٥ِم  ضٛمػمُ  سمِفِ  اشمّمَؾ  وإذا

ـُ  ضمالن» شم٘مقُل: وهلذا ،تحاًمٗم قمغم ُيبٜمك اًمس٤ميم  أنَ  اًمروْمع ضٛمػمَ  ٕن   ؛شرضسَم٤م اًمر 

ـٌ  ضُمُؾ » وشم٘مقُل: ،ؾم٤ميم  ٟمّم٥ٍم. ضٛمػمُ  ٕٟمف ؛شأيمرَُمٜم٤َم اًمر 

ًدا َنُْزومٌ  َوإَْمرُ »َو٢َْو٤ُُه:  ٌَ  ٤مطمرومً  آظمُرهُ  يم٤منَ  إذا ؾمبَؼ، ومٞمام اجلزمَ  قَمَروْمُتؿُ  «َأ

٦ٍم؛قمِ  طمرَف  آظمُرهُ  يم٤من إذا سم٤مًمسٙمقِن؛ ضُمِزمَ  صحٞمًح٤م؛  إذا ،اًمِٕمٚم ٦مِ  طمرِف  سمحذِف  ضُمِزمَ  ٚم 

ـَ  يم٤منَ   اًمٜمقِن. سمحذِف  ضُمِزمَ  اخلٛمس٦َم؛ إومٕم٤ملِ  ُِم

 اًمٗمتِح. قمغم ُيْبٜمَك وم٢مٟمف ،اًمتقيمٞمدِ  ٟمقنُ  سمف ُمتّماًل  يم٤منَ  إذا

 إٟم ام واجلزمَ  جمزوًُم٤م ىم٤مئٌؾ: ىم٤مل وم٢من «نزومٌ  :إمرُ » :-اهللُ  رمحهُ - اْم٤ُف  يؼوُل 

، إُمرِ  وومٕمُؾ  اعمٕمرسم٤مِت، ذم يٙمقنُ  ـُ  ىم٤مل ُمبٜمل  ُم٤مًمٍؽ  اسم
(1)

: 

ـَِقوو ي  وَوُمِضو َأْمورٍ  َو١ِْعُل  ٌُ 
 

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

ـَ  إن ًمف: ٟم٘مقُل  ومَ  اسم  ،ٕمرٌب ُمُ  إُمرِ  ومٕمَؾ  أن َيَرى ٕٟمف هذا؛ ذم ظم٤مًَمٗمؽ آضَمرُّ

 اًمسٙمقُن. ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  ،جمزومٌ  أُمرٍ  ٕمُؾ ومِ  ش:ىُمؿْ » أن   وَمػَمى ،ُمبٜمٞم٤ًّم وًمٞمس
                                                 

 (.71، سم٤مب اعمٕمرب واعمبٜمل، سمٞم٧م رىمؿ )شإًمٗمٞم٦م» (7)
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 ش.ًمَِتُ٘مؿْ » يٕمٜمل: شىمؿ» إُمِر، ٓمِ  شم٘مديرِ  قمغم إٟمف ي٘مقل: ٕمُْمٝمؿوسم

ـُ  إٟم ام رٌق،ومَ  هٜم٤مك وًمٞمس ،ًمٗمٔمل   ؿِمْبفُ  اخلالُف  طم٤ملٍ  يمؾد  قمغم  ومٕمُؾ  ٟم٘مقُل: ٟمح

 أو اًمٜمقِن، طمذِف  قمغم أو ،اًمِٕمٚم ٦مِ  طمرِف  طمذِف  قمغم أو اًمسٙمقِن، قمغم إُم٤م َُمْبٜمِل   إُمرِ 

 أرسمٕم٦ٌم. ومٝمذه اًمٗمتِح، قمغم

 اًمسٙمقِن. قمغم َُمْبٜمِل   ٝمذاوم شارضْب » ًمِمخٍص: ىمٚم٧َم  وم٢مذا

 » اًمِٕمٚم ٦مِ  طمرِف  طمذِف  قمغم َُمْبٜمِل   ٝمذاوم ش:اهللَ اشمِؼ » ىمٚم٧َم: وإذا
ِ
 ش.اًمٞم٤مء

ـ  » ىمٚم٧َم: وإذا  اًمتقيمٞمِد. سمٜمقنِ  ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمٗمتِح  قمغم َُمْبٜمِل   ومٝمذا ش:زيًدا ارضسَم

ـ  »  شاًمٜمقنُ »و اًمتقيمٞمِد، سمٜمقنِ  ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمٗمتِح  قمغم َُمْبٜمِل   أُمرٍ  ومٕمُؾ  :شاوْمَٝمؿْ » شاوْمَٝمَٛم

 ًمٚمتقيمٞمِد.

 اًمٜمقِن. طمذِف  قمغم َُمْبٜمِل   ومٝمذا شىُمقُُمقا» ىمٚم٧َم: وإذا

 :شايمت٥ْم » شايمُتَب٤م» ُمث٤مًُمُف؛ اخلٛمس٦ِم، إومٕم٤ملِ  ُمـ يم٤من إذا اًمٜمقنِ  طمذِف  قمغم ُيْبٜمَك

 وم٤مقمٍؾ. رومعِ  حمؾد  ذم وإًمُػ  اًمٜمقِن، طمذِف  قمغم َُمْبٜمِل   أُمرٍ  ومٕمُؾ 

 ضٛمػمٌ  شاًمقاوُ »و اًمٜمقنِ  طمذِف  قمغم َُمْبٜمِل   أُمرٍ  ومٕمُؾ  :شارِضب» شارضسُمقا»

 وم٤مقمٍؾ. رومعِ  حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   ُمتّمٌؾ 

َب » شارِضيِبِ »  وم٤مقمٌؾ. شاًمٞم٤مءُ »و اًمٜمقِن، طمذِف  قمغم َُمْبٜمِل   أُمرٍ  ومٕمُؾ  :شارْضِ

ـْ  واطمدٍ  قمغم إُمرِ  ٕمُؾ ومِ  ُيْبٜمَك نْ ذَ إِ   طمذُف  ًمٗمتُح،ا اًمسٙمقُن، أؿمٞم٤مَء: أرسمٕم٦مِ  ُِم

 اًمٜمقِن. طمذُف  ،اًمِٕمٚم ٦مِ  طمرِف 

 ائ٧م :َٛمَثاًل وم اعمْم٤مرقِم٦ِم، طمرُف  ُمٜمف طُمِذَف  ،جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  إُمرَ  أنّ  واقمَٚمؿْ 
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ـْ  جمزومٍ  ُمْم٤مرعٍ  سمٗمٕمؾٍ   ش.ىُمؿْ » اعمْم٤مرقم٦مِ  طمرَف  ُمٜمفُ  اطْمِذْف  شَيُ٘مؿْ  ملْ » ش:ىم٤ممَ » ُِم

 َُيَْػ. مل ُمٜمف: اعمجزوم اعمْم٤مرع ٕن ؛شظَمْػ » :شظَم٤مَف » ـُمِ  أُمرٍ  ٕمَؾ ومِ  ه٤مِت 

ـْ  أُمرٍ  ٕمَؾ ومِ  ه٤مت ٤م ؛شَٟمؿْ » :شٟم٤ممَ » ُِم ْبٜم٤َم إذا ٕٟم   اعمْم٤مرعِ  ذم ىُمْٚمٜم٤َم اًم٘م٤مقمدةَ  َريم 

ْ » اعمجزومِ   ش.َٟمؿ» اًمٞم٤مءَ  اطْمِذِف  ،شَيٜمَؿْ  مَل

 سم٤مًٕمِػ. ُمٕمتؾ   ٕٟمف عم٤مذا؟ إًمِػ  طمذِف  قمغم َُمْبٜمِل   أُمرٍ  ومٕمُؾ  شاظمَش »

، أُمرٍ  ومٕمُؾ  شاىمضِ »  ووم٤مقمُٚمفُ  اًمٞم٤مءُ  وهل اًمِٕمٚم ٦ِم، طمرِف  طمذُف  ِئفِ سمٜم٤م وقمالُم٦مُ  ُمبٜمل 

 أٟم٧َم. شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ 

 قمغم ُمبٜمل أُمر ومٕمؾ ش:َصؾد » ،[2]اًمٙمقصمر: ﴾ڑ ژ ژ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 قمغم ُمبٜمل أُمر ومٕمؾ :شاٟمحرْ » ش.َصكمد » اًمٗمٕمؾ: أصؾ ٕن اًمٕمٚم٦م، طمرف طمذف

 اًمسٙمقن.

 ىمبَٚمٝم٤م واًمْمٛم٦مُ  اًمقاُو، وهل ٚم ٦مِ اًمٕمِ  طمرِف  طمذِف  قمغم َُمْبٜمِل   أُمرٍ  ومٕمٌؾ  شادعُ »

 أٟم٧َم. شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ  قمٚمٞمٝم٤م، دًمٞمٌؾ 

 ىمبَٚمٝم٤م واًمْمٛم٦مُ  اًمقاُو، وهل اًمِٕمٚم ٦مِ  طمرِف  طمذِف  قمغم َُمْبٜمِل   أُمرٍ  ومٕمٌؾ  شاهمزُ »

 أٟم٧َم. شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ  قمٚمٞمٝم٤م، دًمٞمٌؾ 

رَ  أن أرْدَٟم٤م إذا إُمرُ  نذَ إِ   ُمٜمف طُمِذوَم٧ْم  جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  إٟمف ٟم٘مقُل: يَٗمفُ شمٍْمِ  ُٟمَحرد

 اعمْم٤مرقم٦ِم. ي٤مءُ 

ـْ  أُمرٍ  ومٕمُؾ  َب » ُِم ـَ  شيْضْب  مل» اعمْم٤مرعُ  ،شارضْب » :شرَضَ  هذا اهلٛمزُة؟ أْي

  إمم ًمٚمتقصؾِ  هب٤م ُي١ْمشَمك اًمقصؾِ  مهزةَ  ٕن اًم٘م٤مقمدَة؟ َيٜمُْ٘مُض  ٓ
ِ
، اًمبدء ـِ  سم٤مًمس٤ميم

 ُم٘مّمقدة. وًمٞمس٧م



 

 

 
 باب األفــعــــال

 وصؾٍ  هبٛمزةِ  ٟم٠ميت ٟمّمٜمع؟ ومامذا سمس٤ميمـ، ٟمبدأ أن يٛمٙمـ ٓ اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م وذم

ْب » وم٠مصُؾ  ،ٓمَؼ اًمٜمُّ  ٟمستٓمٞمعَ  أن ٕضمؾِ   ٛمزةِ سم٤مهلَ  وأشمْٞمٜم٤َم ،اًمْم٤مدُ  هق اًمٗمٕمؾِ  أوُل  شارْضِ

ـِ  اًمٜمٓمِؼ  إمم ًمٚمتقصؾِ   ش.اًمْم٤مدُ » وهل سم٤مًمس٤ميم

ـَ  شُيْٕمطِ  ملْ » ُيْٕمٓمِل اعمْم٤مرعُ  شيمذا ومالًٟم٤م أقمطِ » ـَ  طُمِذوَم٧ْم  ٟم٘مقُل: اهلٛمزُة؟ أي  ُِم

 أصؾِ  ُمـ ًمٞمس٧م زائدٌة، شكٓمَ قمْ أَ » ذم ٛمزةُ واهلَ  زائدُة، اعمْم٤مرقم٦مِ  ي٤مءَ  ٕن رِع؛اعمْم٤م

. ُأيِتَ و ،اهلٛمزةُ  وَمُحِذوَم٧ِم  ،اًمَٙمٚمِٛم٦م أولِ  ذم زي٤مدشم٤منِ  جَيَتِٛمعُ  ومال ،اًمَٙمٚمِٛم٦م
ِ
 سم٤مًمٞم٤مء

 أن   اهلٛمزةُ  رأِت  ام  ـًم اهلٛمزُة، ضم٤مءِت  وهلذا ُمْم٤مرقم٦ٍم، ي٤مءُ  ومٞمف ًمٞمس إُمرِ  ٕمُؾ ومِ 

ـْ  شومالًٟم٤م َأقْمطِ » وم٘مٞمَؾ: ،ضم٤مءْت  إُمرِ  ذم ُمقضمقدةً  ًمٞمس٧م اًمٞم٤مءَ   ي٤مءُ  ضم٤مءْت  ام  ـًم ًمٙم

 اهلٛمزَة. ـمَرَدِت  اعمْم٤مرقم٦مِ 

 قمغم ُدًمدلمًمت ٓ ضمئ٧ِم  وأٟم٧ِم  ،ُمٕمٜمًك قمغم ل  ٕدُ  ضمْئ٧ُم  أَٟم٤م اًمٞم٤مء: ىم٤مًم٧ْم  عم٤مذا؟

 ،ٛمزةُ اهل ضم٤مءِت  اعمْم٤مرقم٦مِ  ي٤مءُ  ومٞمف ًمٞمس إُمرُ  يم٤من ومٚمام ،اهلٛمزةُ  ومذهب٧ِم  اذَهبِل ،ُمٕمٜمًك

ِرَدٌة، وم٤مًم٘م٤مقمدةُ  وإٓ  اعمْم٤مرقم٦ِم. طمرِف  حمذوُف  جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  وم٤مُٕمرُ  ُُمٓم 

ـْ  واطمدٍ  قمغم ُيْبٜمَك وإُمرُ   طمرِف  طمذُف  احلذُف: اًمٗمتُح، اًمسٙمقُن، أرسمٍع: ُِم

 اًمٜمقِن. طمذُف  ،اًمِٕمٚم ٦مِ 

رْ » ،[1]إقمغم: ﴾ائ ى ى ې﴿ :شمٕم٤ممم اهللُ  ىم٤مل  اًمسٙمقِن. قمغم َُمْبٜمِل   :شَذيمد

 قمغم َُمْبٜمِل   :شاشم٘مقنِ » ،[713]اًمب٘مرة: ﴾ڦ ڦ ڦ﴿ٕم٤ممم: شم وىمقًمف

ُ٘مقَٟمٜمِل» وأصُٚمَٝم٤م اًمٜمقِن، طمذِف   حمذووم٦ٌم. اإلقمراِب  قمالُم٦مُ  هل اًمتل اًمٜمقنُ  شاشم 

 طمذِف  قمغم َُمْبٜمِل   :ش٤مبَ هَ اذْ » ،[72]اًمِمٕمراء: ﴾ې ې﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم

 وم٤مقمٌؾ. وإًمُػ  اًمٜمقِن،



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 وإًمُػ  اًمٜمقِن، طمذِف  قمغم ْبٜمِل  ُمَ  :شَٓ ىُمق» ،[00]ـمف: ﴾ہ ہ﴿ شمٕم٤ممم: وىمقًمف

 وم٤مقمٌؾ.

 :شىُمقزِم » ،[24]ُمريؿ: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿ شمٕم٤ممم: وىمقًمف

 وم٤مقمٌؾ. شاًمٞم٤مءُ »و اًمٜمقِن، طمذِف  قمغم َُمْبٜمِل  

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ شمٕم٤ممم: وىمقًمف

 ٕمُؾ ومِ  :شاْريَمُٕمقا» أومٕم٤مل: أرسمٕم٦م ،[٩33م:]احل ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ

 ُمثٚمف. :اوْمَٕمُٚمقا ،اقْمُبُدوا ،اؾْمُجُدوا .وم٤مقمؾ واًمقاو اًمٜمقن، طمذف قمغم ُمبٜمل   أُمرٍ 

 ،[07قمٛمران: ]آل ﴾﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .وم٤مقمؾ واًمٞم٤مء اخلٛمس٦م، إومٕم٤مل ـُمِ  ٕٟمف ،اًمٜمقن طمذف قمغم ُمبٜمل   أُمرٍ  ٕمُؾ ومِ  :شتلاىمٜمُ »

 قمغم أو ،اًمِٕمٚم ٦مِ  طمرِف  طمذِف  قمغم أوِ  اًمٗمتِح، أوِ  اًمسٙمقِن، قمغم َُمْبٜمِل   إُمرُ  نذَ إِ 

 ًمٜمقِن.ا طمذِف 

ـَ  يم٤منَ  إذا اًمٜمقنِ  طمذِف  قمغم ُمبٜمٞم٤ًّم يٙمقنُ   قمغم ُمبٜمٞم٤ًّم ويٙمقن اخلٛمس٦ِم. إومٕم٤ملِ  ُِم

 يم٤منَ  إذا اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمٞم٤ًّم ويٙمقنُ  قمٚم٦ٍم، طمرَف  آظمُرهُ  يم٤منَ  إذا اًمِٕمٚم ٦مِ  طمرِف  طمذِف 

 ذًمؽ. قمدا ومٞمام اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمٞم٤ًّم ويٙمقنُ  اًمتقيمٞمِد، ٟمقنُ  سمف ُمتّماًل 

 إذا فم٤مهًرا ويٙمقن ُمستؽًما، ضٛمػًما اًمٖم٤مًم٥م ذم يٙمقن وم٤مقمؾ ًمف إُمر وومٕمُؾ  :١وئدة

 ايمتبل. ايمتبقا، ايمتب٤م، ُمثؾ: اعمخ٤مـمب٦م ي٤مء اجلامقم٦م، واو ،صْمٜملَْمِ آ أًمػ إمم اًمٗمٕمؾ أؾمٜمد

 أو ،صْمٜملَْمِ آ أًمػ سمف اشمّمؾ إذا إٓ وضمقسًم٤م ُُمْسَتؽِم  ٗم٤مقمٚمفوم أُمر ومٕمؾ يمؾ ٢وٛدة:

 اًمتقيمٞمد ٟمقن سمف وم٤مشمّمٚم٧م شارضسمـ» ٧م:ىمٚم إذا طمتك اعمخ٤مـمب٦م، ي٤مء أو اجلامقم٦م، واو

 أٟم٧م. شم٘مديره وضمقسم٤م ُُمْسَتؽِم  ومٝمق



 

 

 
 باب األفــعــــال

 ُمٕمرب اعم١مًمِػ  يمالمِ  قمغم ُمٕمرٌب؟ أو َُمْبٜمِل   هق هْؾ  إُمرِ  ومٕمَؾ  قمروْمٜم٤َم أن

. أٟمف واًمّمحٞمُح  جمزوٌم،  أُمقٍر: أرسمٕم٦مِ  ُمـ واطمدٍ  قمغم ُيبٜمك؟ رء أيد  قمغم ُمبٜمل 

 اًمٜمقِن. ذِف طم ،اًمِٕمٚم ٦مِ  طمرِف  طمذِف  تِح،اًمٗمَ  اًمسٙمقِن،

 وم٤مقمٚمف ًمٙمـ وم٤مقمؾ، ُمـ ًمف سُمد   َٓ  ومٕمؾ ويمؾ وم٤مقمؾ، ُمـ ًمف سُمد   َٓ  إُمر ومٕمؾ

 ي٤مء أو اجلامقم٦م، واو أو ،صْمٜملَْمِ آ أًمػ سمف اشمّمؾ إذا إٓ شأٟم٧م» شم٘مديره وضمقسم٤م ُُمْسَتؽِم 

 اعمخ٤مـمب٦م.

َدى »َو٢َْو٤ُُه:  ِْ ٤ِِه إِ َوائِدِ اواْضورع َمو ٣َوَن ِى َأوَّ ٌَعِ إَ  ٤زَّ  :٤َّتِي َيَْؿُعَفو ٢َْو٤َُك ا ْر

 ًُ  .«َأَكْق

 يمٚمٛم٦مٍ  ومٙمؾُّ  شملْ » اعمٜمٗمّمٚم٦مٌ  اًمٕمالُم٦مُ  ،ُمٜمٗمّمٚم٦مٌ  وقمالُم٦مٌ  ُمتّمٚم٦مٌ  قمالُم٦مٌ  ًمف اعمْم٤مرعُ 

ُم٤مًمٍؽ  اسمـ ىم٤مل ،ُمْم٤مرعٌ  ومٝمل شملْ » شم٘مبُؾ 
(1)

: 

 «َيَشومّ »٣َو «٤َومْ »و١ِْعٌل ُمْضوِرٌع َيؾِوي   ................................
 

 ومٜم٘مقل: ،شملْ » شم٘مَبُؾ  شي٘مقمُ » ىُمْٚمٜم٤م: إذا ،ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  ومٝمل شملْ » شم٘مبُؾ  يمٚمٛم٦مٍ  ومٙمؾُّ 

 ُمْم٤مرقًم٤م. ومٚمٞمس ،ي٘مبُؾ  الوم شىم٤ممَ » أُم٤م ش.َيُ٘مؿْ  ملْ »

 ش.اًمزوائدِ  إطمدى أوًمِفِ  ذم يم٤منَ  ُم٤م» ومٞمٝم٤م: اعم١مًمُػ  ي٘مقُل  ُمتّمٚم٦ٌم، قمالُم٦مٌ  وهٜم٤مك

 ش٧ُم ٞمْ ٟمَ أَ » اعم١مًمػ واظمت٤مر ،ش٧ُم َأَٟمٞمْ  ىمقًُمَؽ  جيَٛمُٕمٝم٤م إرسمعِ  اًمزوائدِ  إطمدى» ٛم٦مِ ٚمًمٙم اٟمتبفْ 

ـُ  ٕهن٤م  .شإَٟمك» ُِمـ شَأَٟمْٞم٧ُم » ًمٙمـ سَمُٕمْدت، سمٛمٕمٜمك اًمتل ش٧ُم يْ ٠مَ ٟمَ » ـُمِ  أطمس

 يمالم هذا ُمْم٤مرٌع، ومٕمٌؾ  ومٝمل يمٚمٛم٦مٍ  ذم يم٤مٟم٧ْم  إذا إرسمعُ  اًمزوائدُ  هذه نْ ذَ إِ 

 سم٤مٔيت: ًمف وٟمٛمثؾ ،اعم١مًمِػ 
                                                 

 (.72اًمٙمالم وُم٤م يت٠مًمػ ُمٜمف، اًمبٞم٧م رىمؿ )، سم٤مب شإًمٗمٞم٦م» (7)



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ُِمـ أّوهِل٤م ذم اًمذي ُم٤م ٟمٕمْؿ. ُمْم٤مرٌع؟ شٟم٘مقمُ » اهلٛمزُة. أّوهِل٤م ذم ُمْم٤مرٌع؟ شأىمقمُ »

 ُمْم٤مرٌع. ششم٘مقمُ » اًمٞم٤مُء. أوهِل٤م؟ ذم اًمذي ُم٤م ُمْم٤مرعٌ  شيُ٘مقمُ » اًمٜمقُن. اًمزوائِد؟ احلروِف 

 اًمت٤مُء. أوهِل٤م؟ ذم واًمذي

 إطِمدى» ي٘مقُل: واعم١مًمُػ  أصٚمٞم٦مٌ  هل سمزائدٍة، ًمٞمس٧ْم  ًمٙمٜمٝم٤م شم٤مءٌ  أوهِل٤م ذم ششَمِٕم٥َم »

 ش.وَمِٕمَؾ » ششَمِٕم٥َم » َوْزنُ  شم٘مقُل: ٕٟم َؽ  ؛أصٚمٞم٦مٌ  وم٤مًمت٤مءُ  ششَمِٕم٥َم » أُم٤م ،شاًمزوائدِ 

 ش.إرسمٕم٦م اًمزوائدِ  إطمدى» ي٘مقُل: واعم١مًمُػ  أصٚمٞم٦ٌم، ًمٙمٜم ٝم٤م ي٤مءٌ  أوهُل٤م شَيبَِس »

 ش.زائدةٌ » ي٘مقُل: واعم١مًمُػ  أصٚمٞم٦مٌ  مهزةٌ  هذه شَأِيَس »

 إطمدى» ي٘مقُل: واعم١مًمُػ  أصٚمٞم٦ٌم، اًمٜمقنَ  ٕن   ُمْم٤مرقًم٤م؛ ٟم٘مقُل  ٓ شَٟمَٕمَس »

 ش.اًمزوائدِ 

 زائدٌة؛ واهلٛمزةُ  ُم٤مضٍ  ٕمٌؾ ومِ  ٟم٘مقل: ؟شَأيْمَرمَ » ذم ٘مقًمقنشم ُم٤م ىم٤مئٌؾ: ي٘مقُل  ىمدْ 

ـْ  ٕهن٤م  ش.يَمُرمَ » ُِم

 أصٚمٞم٦م. اًمٜمقن ٕن   ٟمقن، أوًمف أن   ُمع ُم٤مضٍ  ومٕمؾ شَٟمٍَمَ »

 أصٚمٞم٦م. اًمت٤مء ٕن   شم٤مء، أوًمف أن   ُمع ُم٤مضٍ  ومٕمؾ ششَمِٕم٥َم »

 ذم َدظَمَؾ  أْي: شَأْٟمَجدَ » ش.أيْمَرمَ » ُمثؾ: ًمٚمتٕمدي٦مِ  اًمزائدةُ  يم٤مٟم٧ِم  إذا إٓ ٟم٘مقل:

 قمٚمٞمف، داظمٚم٦مً  ًمٚمامِض قمالُم٦مً  هٜم٤مكَ  ٕن   ُمْم٤مرٌع؛ أٟمف قمغم شمدلُّ  ومال َأؿْمَبَٝمَٝم٤م وُم٤م ٟمجٍد.

 أنْ  يٛمٜمعُ  هذا شَأيْمَرُْم٧ُم » اًمٗم٤مقمؾِ  شم٤مءُ  أوْ  شهٜمدٌ  ْأيمَرَُم٧ْم » ومٜم٘مقُل: اًمت٠مٟمٞم٨ِم، شم٤مءُ  وهل

ـْ  ،ُمْم٤مرقًم٤م ومٕماًل  يٙمقنَ   واعمبتدُئ  ،ًمٚمٛمبتدئلم خمتٌٍم  اًمٙمت٤مَب  هذا إن   ىمٚم٧م: يمام ًمٙم

، واطمدةً  ةً ُمرّ  هُ أظمذَ  ًمق ،٤مومِمٞمئً  ٤مؿمٞمئً  ٚمؿَ اًمٕمِ  َيْٕمِ٘مُؾ   :-٤مطم٘مٞم٘مٞمًّ  َُمَثاًل - اًمٕم٤مُّم٦مُ  ي٘مقُل  هَمص 

ـْ » َ  َُم ْ٘مَٛم٦مَ  يَمؼم  ، اًمٚمُّ ـْ  هَمص  رَ  وَُم  ش.ؿَمبِعَ  َصٖم 



 

 

 
 باب األفــعــــال

ًمِفِ  ذم يم٤منَ  ُم٤م اعمْم٤مرعُ  ،طم٤ملٍ  يمؾد  قمغم  قًُمَؽ:ىم جيٛمُٕمٝم٤م إرسمٕم٦مِ  اًمزوائدِ  إطمدى أو 

 ش.ؾمقَف »و شاًمسلمُ »و شؿْ ـًم» وهل: ُمٜمٗمّمٚم٦مٌ  قمالُم٦مٌ  وًمف إُمثٚم٦َم، وقمرومُتؿ شأٟمٞم٧ُم »

 ُمْم٤مرٌع، ومٝمل شاًمسلمِ »ـسم ُمبتدئ٦مً  أو ُمْم٤مرٌع، ومٝمل شؿْ ـًم»ـسم ُمبتدئ٦مً  يمٚمٛم٦مً  وضمدَت  وم٢مذا

 ُمْم٤مرٌع. ومٝمل شؾمقَف »ـسم ُمبتدئ٦مً  أو

 اظمتّم٤مًرا. هٜم٤م ٟمذيمره٤م ومال ،اعم١مًمػ يذيمره٤م مل أظمرى قمالُم٤مٌت  وهٜم٤مك

ًدا َمْر١ُوعٌ  َوُهوَ »َو٢َْو٤ُُه:  ٌَ َ  ٓ طمتك اٟمتبِفْ  «َأ  يمؾُّ  شأسمًدا ُمرومقعٌ » ًمس٤مُٟمَؽ  يتٖمػم 

ـْ  ،ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٍ   وإُّم٤م سم٤محلريم٦ِم، وإُّم٤م شم٘مديًرا، وإُّم٤م ،٤مًمٗمٔمً  إُّم٤م اًمرومعِ  قمالُم٤مُت  وًمٙم

 .سم٤محلرِف 

 ٜمِل  َُمبْ  اًمٙمت٤مَب  هذا ٕن ؾَمَبَ٘م٧ْم؛ اًمرومعِ  وقمالُم٤مُت  ،أسمًدا ُمرومقعٌ  وم٤معمْم٤مرعُ 

 سمٕمٍض. قمغم سمٕمُْمفُ 

 اًمٔم٤مهرِة. سم٤مًمْمٛم٦مِ  ومعُ ومػُم  رٌء، سمآظمِرهِ  يتّمْؾ  ومل صحٞمٌح، آظمُرهُ  شيْضُب »ومـ

َرةٍ  سمْمٛم٦مٍ  ومػمومعُ  ،ٕمتؾ  ُمُ  ًمٙمٜم فُ  ،رءٌ  سمآظمِرهِ  يتّمْؾ  مل شكَِم َُيْ »  .ُُمَ٘مد 

 اًمٜمقِن، سمثبقِت  عُ رومَ يُ وإّٟمام  سم٤مًمْمٛم٦ِم، رومعُ يُ  ومال ،اصْمٜملَْمِ  أًمُػ  سمِفِ  اشمّمَؾ  شَيْٗمَٕماَلنِ »

 ش.شَمْٗمَٕمٚملِمَ » ذم وم٤مقمٌؾ  واًمٞم٤مءُ  ،شَيْٗمَٕمُٚمقنَ » ذم وم٤مقمٌؾ  واًمقاوُ  ،شَيْٗمَٕماَلنِ » ذم وم٤مقمٌؾ  وإًمُػ 

 وًمٙمـ ُمرومقٌع، اعمبٜمّل  طمتك أٟم فُ  يمالُِمفِ  فم٤مهرُ  «ًٌداأَ  وعٌ ١ُ رْ مَ » قه اعم١مًمِػ: وىمقُل 

 وهق» ىمقًمِٜم٤م: ـْ ُمِ  ْسَتْثٜمَكومٞمُ  ،اًمٜم ْحِقيلم قمٜمد اعمِمٝمقرِ  قمغم ًمٞمَس  يٕمٜمل: ،سمّمحٞمٍح  ًمٞمَس 

 ُمس٠مًمت٤من: شأسمًدا ُمرومقعٌ 

 ص٤مر اًمتقيمٞمدِ  ٟمقنُ  سمف اشمّمَؾ  وم٢مذا ،اًمٜمسقةِ  ٟمقنُ  أوْ  اًمتقيمٞمِد، ٟمقنُ  سمِفِ  اشمّمَؾ  إذا

 اًمسٙمقِن. قمغم ُمبٜمٞم٤ًّم ص٤مرَ  اًمٜمسقةِ  ٟمقنُ  سمف اشمّمَؾ  وإذا اًمٗمتِح، قمغم ُمبٜمٞم٤ًّم



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ،ُمْم٤مرعٌ  ش:يؽمسم ّمـ» ،[222]اًمب٘مرة: ﴾ڃ ڃ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل

 اًمٜمسقِة. ٟمقنُ  سمِفِ  اشمّمٚم٧ْم  ٕٟمف ُيروَمْع؟ ملْ  عم٤مذا

ـَ  اًمٜمس٤مء» ىمقًمؽ: وُمٜمف  اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمل ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :شَيُ٘مْٛمـ» ،شَيُ٘مْٛم

 ؾ.وم٤مقمِ  اًمٜمسقة وٟمقنُ  اًمٜمسقِة، سمٜمقنُ  ٓشمّم٤مًمفِ 

ـَ » ،[222]اًمب٘مرة: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ شمٕم٤ممم: وىمقًمف  سمف اشمّمٚم٧ْم  ش:يْٙمُتْٛم

 سم٤مًمٗمتح٦ِم. ُيٜمَّْم٥ْم  مل وهلذا اًمٜمسقِة؛ ٟمقنُ  ٤مأيًْم 

 ؿمديدةً  اًمتقيمٞمدِ  ٟمقنُ  يم٤مٟم٧ْم  ؾمقاءٌ  ،اًمٗمتِح  قمغم ُيبٜمك اًمتقيمٞمدِ  ٟمقنُ  سمِفِ  اشمّمٚم٧م وإذا

 خمٗمٗم٦ًم. ظمٗمٞمٗم٦ًم: ُمِمددًة. يٕمٜمل: شؿمديدة» ،ظمٗمٞمٗم٦مً  أوْ 

 أي٦مُ  هذه ،[72]يقؾمػ: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل

ـ  » واًمِمديدِة، اخلٗمٞمٗم٦مِ  اًمتقيمٞمدِ  ٟمقنُ  ومٞمٝم٤م اضمتٛمٕم٧ْم  ـْ » ٞمٚم٦ُم،اًمث٘م شًَمُٞمْسَجٜمَ  شًمٞمٙمقَٟم

 ظمٗمٞمٗم٦ٌم.

 اًمث٘مٞمٚم٦ُم. [0]اهلٛمزة: ﴾ڄ ڄ ڄ ڦڄ﴿ شمٕم٤ممم: ىمقًمفذم و

ـْ » ىمٚم٧َم: ًمقْ   اًمٗمتِح. قمغم َُمْبٜمِل   واًمٗمٕمُؾ  ،ظمٗمٞمٗم٦مٌ  شزيدٌ  ًمٞم٘مقَُم

ـ  »  اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمٞم٦مٌ  وهل ،صم٘مٞمٚم٦مٌ  شزيدٌ  ًمٞمْضسم

 اًمٗمٕمُؾ  سُمٜمل وهلذا ٟمسقٍة؛ ٟمقنُ  ،[273]اًمب٘مرة: ﴾ەئ ەئ ائ﴿ شمٕم٤ممم: ىم٤مل اهلل

 اًمسٙمقِن. قمغم

 :١وئدةٌ 

 اعمْم٤مرع سُمِدَئ  إذا  
ِ
 ش.هق» شم٘مديُرهُ  اضمقازً  ُمستؽمٌ  ووم٤مقمُٚمفُ  ًمٚمٖم٤مئ٥ِم، يٙمقنُ  سم٤مًمٞم٤مء



 

 

 
 باب األفــعــــال

 شم٘مديرهُ  وضمقسًم٤م ُُمْسَتؽِم  ضٛمػم ووم٤مقمٚمفِ  ،ًمٚمٛمتٙمٚمؿ يٙمقن سم٤مًٕمػ سمدئ وإذا 

 ش.أٟم٤م»

 سُمدئ إذا  
ِ
 ش.أٟم٧َم » شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  ووم٤مقمُٚمفُ  ،ًمٚمٛمخ٤مـم٥ِم  ومٝمق سم٤مًمت٤مء

 ُم٤م هذا ش.هَل » شم٘مديره اضمقازً  ُمستؽًما وم٤مقمٚمف ومٞمٙمقن ،اعم١مٟمث٦م ئب٦مًمٚمٖم٤م يٙمقن وىمد

 .اسم٤مِرزً  ومٞمٙمقنُ  خم٤مـمب٦م ي٤مء أو مج٤مقم٦ٍم، واوُ  أو ،اصْمٜملَْمِ  أًمُػ  سمِفِ  يتّمْؾ  مل

 اعمٕمٔمؿِ  ًمٚمٛمتٙمٚمؿِ  أو ًمٚمٛمتٙمٚمدٛملم، يٙمقن شٟمذه٥ُم » ُمث٤مًُمُف: سم٤مًمٜمقنِ  سمدَئ  إذا

ـُ » شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  ضٛمػمٌ  ووم٤مقمُٚمفُ  ٟمٗمَسُف.  ش.أٟم٤م» وأ شٟمح

ـُ » وأ ،شأٟم٧َم » وأ ،شأٟم٤م» شم٘مديُرهُ  يم٤من ُم٤م يمؾُّ  نْ ذَ إِ   وُم٤م وضمقسًم٤م، ُمستؽمٌ  ومٝمق شٟمح

 .اضمقازً  ُمستؽمٌ  ومٝمق شهل» وأ ،شهق» شم٘مديُرهُ  يم٤من

 شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  ووم٤مقمُٚمفُ  اًمٔم٤مهرِة، سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  ش:ٟمرىُمدُ »

ـُ »  ش.ٟمح

 أصٚمٞم٦مٌ  هٜم٤م ٤مه اهلٛمزةَ  ٕن   سم٤مهلٛمزِة؟ َُمْبُدوَءةٌ  ٚمٛم٦ماًمٙم عم٤مذا ،ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  شأظَمذَ »

ـْ   .اًمَٙمٚمِٛم٦م سمٜمٞم٦مِ  ُِم

 شم٘مديُرهُ  اضمقازً  ُمستؽمٌ  ووم٤مقمُٚمفُ  اًمٗمتِح، قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شأظمذ» ٤م:هُب اقمروإ

 ش.هق» شم٘مديَرهُ  ٕن   ؟اضمقازً  :ىُمْٚمٜم٤م عم٤مذا ش.هق»

 « َاْوءُ  َكَبع». 

 اًمٗمتِح. قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«َكَبع»

 اًمٔم٤مهرِة. سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«اْوءُ »



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 « ا٤يَّؿرُ  َيبَِس» 

 اًمٗمتِح. قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«َيبَِس »

 اًمٔم٤مهرُة. اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  قمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«ا٤يؿرُ »

 زائدٌة. ٟمقنٌ  أّوًمف ٕن اًمدًمٞمُؾ؟ وُم٤م ُمْم٤مرٌع. ومٕمٌؾ  :شٟم٠ميمُؾ » شاخلبزَ  ٟم٠ميمُؾ »

ـُ » شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ  ٤مًمْمٛم٦ِم.سم ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ   ش.ٟمح

 اًمٔم٤مهرِة. سم٤مًمٗمتح٦مِ  ُمٜمّمقٌب  سمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  :شاخلبزَ »

َرةٌ  وقمالُم٦م رومٕمف ضٛم٦مٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  شٟمرى» ـْ  َُمٜمَعَ  آظمِرهِ  قمغم ُُمَ٘مد   فمٝمقِره٤م ُِم

رُ  ـُ » شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  ضٛمػمٌ  اًمٗم٤مقمُؾ و ،اًمتٕمذُّ  ش.ٟمح

ًُ  :٤َُك وْ ٢َ  وفَ عُ ؿَ َيْ »٢َْو٤ُُه:   ومٞمف اًمٗم٤مقمؾِ  ومت٘مديرُ  سم٤مهلٛمزةِ  اُمبدوءً  يم٤من إذا :«َأَكقْ

ـُ » ومٞمف اًمٗم٤مقمؾِ  ومت٘مديرُ  سم٤مًمٜمقنِ  اُمبدوءً  يم٤من إذاو ،وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  وهق شأٟم٤م»  وهق شٟمح

  اُمبدوءً  يم٤منَ  إذا ،وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  ٤مأيًْم 
ِ
 إذا ،اضمقازً  ُمستؽمٌ  وهق شهق» ومت٘مديُرهُ  سم٤مًمٞم٤مء

 وضمقسًم٤م. ُمستؽمٌ  وهق شأٟم٧َم » ديُرهُ شم٘م سم٤مًمت٤مء اُمبدوءً  يم٤من

 أظمْذَٟم٤مه٤م. ،ضم٤مزمٌ  أو ٟم٤مص٥ٌم  قمٚمٞمف يدظمَؾ  طمتك :«ًداٌَ أَ  وعٌ ١ُ رْ مَ  وَ هُ وَ »َو٢َْو٤ُُه: 

 ٓ اخلٗمَض  ٕن اخل٤مومُض؟ يُ٘مؾِ  وملْ  ،إصُؾ  ٕٟمف عم٤مذا؟ راومعٌ  أوْ  اعم١مًمُػ: َيُ٘مؾِ  ومل

 حُمَْٙمٌؿ. اعم١مًمِػ  يمالمُ  نْ ذَ إِ  ،إومٕم٤ملِ  قمغم يدظُمُؾ 

وِزمٌ »: -رمحه اهلل-اْم٤ف و٢ول  َُ َؾْقِه َكوِصٌى َأْو  َٛ َل  ُّ تَّى َيْد  أو ي٘مؾ: ومل ،«َِ

 إومٕم٤مل. َيدظمؾ ٓ اخلٗمَض  ٕن   ظم٤مومض؛ أو ي٘مؾ: ومل إصؾ فٕٟمّ  راومع؛



 

 

 
 باب األفــعــــال

 :املضارِع ىْاصُب

ٌة، َوِهيَ  ُى اِص وَ و٤ـَّ ١َ »٢َْو٤ُُه:  َ َٟ ُم ٣َْي، وَ : َٛ َٓ ُم َأْن، َو٤َْن، َوإَِذْن، َو٣َْي، َو َٓ

تَّىا َِ  .«ُلُحوِد، َو

َ َٛ  ُى اِص وَ و٤ـَّ ١َ » :-اهللُ رمحهُ - ُف اْم٤   يؼوُل   اٟمحّم٤مِره٤م قمغم اًمدًمٞمُؾ  ومام «ةٌ َٟ

 اًمذي أن ومقضمدوا اًمٕمرِب  يمالمَ  شمتبٕمقا اًمٚمٖم٦مِ  ومٕمٚمامءَ  وآؾمت٘مراُء، اًمتتبعُ  سمٕمنمٍة؟

 ومَ٘مْط. أؿمٞم٤مءَ  قمنمةُ  اعمْم٤مرعَ  اًمٗمٕمَؾ  يٜمّم٥ُم 

 ٕمالنومِ  اجلٛمٚم٦مِ  هذه ذم ششَمْٗمَٝمؿَ  َأنْ  ُأطِم٥مُّ » شم٘مقَل: أنْ  ُمثؾ: «نْ أَ » فو:وأو٤ُ 

 واًمث٤مين ُمرومقع إول ،خمتٚمٗم٤من ًمٙمٜمٝمام ششمٗمٝمؿَ » واًمث٤مين: ،شطم٥مُّ أُ » إوُل: ْم٤مرقم٤من:ُمُ 

 ًمق وهلذا ٟم٤مص٥ٌم، قمٚمٞمف َدظَمَؾ  واًمث٤مين ٟم٤مص٥ٌم، قمٚمٞمف يدظمُؾ  مل إوَل  ٕن   ُمٜمّمقب؛

 ،اًمٜم٤مص٥ُم  قمٚمٞمف يدظمْؾ  ملْ  ُم٤م ٟمّمب٧َم  ٕٟم َؽ  ظمٓم٠ٌم؛ هذا ىُمْٚمٜم٤م: ششَمْٗمَٝمؿُ  َأنْ  ُأطِم٥م  » ىُمْٚم٧َم:

 ش.شَمْٗمَٝمؿَ  َأنْ  ُأطِم٥ُم » اًمّمقاُب  نذَ إِ  اًمٜم٤مص٥ُم. قمٚمٞمف دظمَؾ  ُم٤م ورومٕم٧َم 

ِرهُبو؟ ٣قَف  ْٛ  كؼوُل: ُأ

 اعمْم٤مرَع. اًمٗمٕمَؾ  شمٜمِّم٥ُم  ُمّمدري٦مٌ  «:أنْ »

 آظمِرِه، ذم فم٤مهرةٌ  ومتح٦مٌ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  شأنْ »سمـ ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«ٍػفمَ »

 ش.أٟم٧َم » شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  ٗم٤مقمُؾ واًم

 سمٕمده٤م وُم٤م هل شُمْسَبُؽ  ٕهن٤م اًمٕمٚمامُء: ي٘مقُل  ُمّمدٍر؟ طمرُف  إهن٤م ىُمْٚمٜم٤م: عم٤مذا

 ُأطِم٥مُّ » ص٤مرت: ُمّمدر إمم طمقًمتٝم٤م إذا ششمٗمٝمؿ أن أطم٥مُّ » وم٘مقًُمَؽ: سمٛمّمدٍر،

ٞمٜم٤م وهلذا ،شوَمْٝمَٛمَؽ   ُمّمدري٦ًم. شأنْ » ؾمٛم 
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 « ُّى
ِِ وًرا َأَراكَ  َأنْ  ُأ  .«َمْْسُ

 ضم٤مزٍم، أو ٟم٤مص٥ٍم  ُمـ ًمتجرِدهِ  اًمٔم٤مهرةِ  سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«أِىُّ »

 ش.أٟم٤م» شم٘مديره وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  ووم٤مقمٚمف

 ُمّمدري٦ٌم. :«أن»

 قمغم ُم٘مدرةٌ  ومتح٦مٌ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  شأنْ »سمـ ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ  ٕمٌؾ ومِ  :«أَرى»

رُ  فمٝمقِره٤م ـُمِ  َُمٜمَعَ  إًمِػ   .اًمت َٕمذُّ

 « ُّى
ِِ  .«َأْرِميَ  َأنْ  ُأ

 .ضم٤مزمٍ  أو ٟم٤مص٥ٍم  ُمـ ًمتجرِدهِ  اًمٔم٤مهرةِ  سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«أِىُّ »

 ُمّمدري٦ٌم. :«أنْ »

 آظمِرِه. ذم فم٤مهرةٌ  ومتح٦مٌ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  شأنْ »سمـ ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ  ٕمٌؾ ومِ  :«أرِميَ »

 اًمٗمتح٦مَ  ٕن   ١ولواب: قمٚم ٦ٍم؟ طمرُف  وآظمُرهُ  سم٤مًمٗمتح٦م ٟمّمبَتفُ  عم٤مذا ٢وئٌل: ٢وَل  ١ؾو

  قمغم شمٔمٝمرُ 
ِ
 .اًمٞم٤مء

 « ُّى
ِِ  .«َأ٠ُْزوَ  َأنْ  ُأ

٦مُ  ُمرومقع ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«أِىُّ »  ُمـ ًمتجرِدهِ  اًمٔم٤مهرةِ  وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم 

 ش.أٟم٤م» شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  ووم٤مقمُٚمفُ  ضم٤مزٍم، أو ٟم٤مص٥ٍم 

 اعمْم٤مرَع. اًمٗمٕمَؾ  يٜمِّم٥ُم  ُمّمدرٍ  طمرُف  :«أنْ »

 آظمِرِه. ذم فم٤مهرةٌ  ومتح٦مٌ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  شأنْ »سمـ ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«أ٠ُزوَ »
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؟ُمُ  وآظمُرهُ  سم٤مًمٗمتح٦م ٟمّمبَتفُ  عم٤مذا ٢وئٌل: ٢وَل  ١ؾو  اًمٗمتح٦مَ  ٕن   ١ولواب: ٕمتؾ 

 اًمقاِو. قمغم شمٔمَٝمرُ 

 «ٍؼوم أن ُيعجبـي». 

 شاًمٜمقن»و ،ضَم٤مِزمٌ  وٓ َٟم٤مِص٥ٌم  َيْسبِْ٘مفُ  مل ٕٟمف ،ُمرومقع ُمْم٤مرع ومٕمؾ :«يعجبـي»

م. سمف ُمٗمٕمقل شاًمٞم٤مء»و ًمٚمقىم٤مي٦م،  ُُمَ٘مد 

 .وَٟمّْم٥م ّْمَدِرّي ُمَ  طَمْرف :«أنْ »

 ،اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمَٗمْتَح٦مُ  َٟمّْمبِف قَمالَُم٦مُ و ،شأنْ »سمـ َُمٜمُّْمقب ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :«ٍؼوم»

 .وَم٤مقِمٌؾ  َروْمعٍ  حَمَؾد  ذم واجلٛمٚم٦م ،شأٟم٧م» شَمْ٘مِديُرهُ  ُُمْسَتؽِمٌ  َضِٛمػمٌ  اًمٗم٤مقِمُؾ و

 « ًُ  .«اْسجدِ  إٞ أذهَى  أن ر٠ب

« ًُ  .َووَم٤مقِمٌؾ  ومِْٕمٌؾ  :«ر٠ب

 اعمْم٤مرَع. اًمٗمٕمَؾ  يٜمِّم٥ُم  ّمدرٍ ُم طمرُف  :«أن»

 ،اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمَٗمْتَح٦مُ  َٟمّْمبِف قَمالَُم٦مُ و شأنْ »سمـ َُمٜمُّْمقب ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :«أذهى»

 .شأٟم٤م» شَمْ٘مِديُرهُ  ُُمْسَتؽِمٌ  َضِٛمػمٌ  اًمٗم٤مقِمُؾ و

 [27]ا٤ـسوء: ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :ٍعوٞ اهلل و٢ول. 

 .ضم٤مِزمٌ  وٓ ٟم٤مص٥ٌم  َيْسبِْ٘مفُ  مل ٕٟمف َُمرومقعٌ  ُُمْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :«ُيِريد»

 .وَٟمّْم٥م َُمّْمَدِرّي  طَمْرف :«أنْ »

 ،اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمَٗمْتَح٦مُ  َٟمّْمبِف قَمالَُم٦مُ و شأنْ »سمـ َُمٜمُّْمقب ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :«يتوَب »

 .شهق» شَمْ٘مِديُرهُ  ُُمْسَتؽِمٌ  َضِٛمػمٌ  اًمٗم٤مقِمُؾ و



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 :شأيمقنَ » وم٤مًمٗمٕمؾ ،[32]يقٟمس: ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل

 ش.أنْ »سمـ ُمٜمّمقب

 « ُّى
ِِ  .«ٍؽتَى  َأنْ  ُأ

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«أِىُّ »

 وُمّمدٍر. ٟمّم٥ٍم  أداةُ  :«أن»

 قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  شأن»ـسم ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«ٍؽتَى »

 آظمِرِه.

ـْ » «:٤َنْ » ا٤يوين: ـْ وًم ،اعمْم٤مرعَ  اًمٗمٕمَؾ  يٜمِّم٥ُم  ٟمّم٥ٍم. طمرُف  ٤مأيًْم  شًم  ًمٜمٜمُٔمر ٙم

ـْ » ًٓ  شَأىُمقمَ  ًَم ـْ » صم٤مٟمًٞم٤م: ُمٜمٗمٞم٦ٌم. ُمثبت٦ٌم؟ أم ُمٜمٗمٞم٦مٌ  اجلٛمٚم٦مُ  هؾِ  :أو  أَن. يٕمٜمل: شأىمقمَ  ًم

ـْ  أو أَن، ىم٤مئاًم  ًمس٧ُم  يٕمٜمل: ـْ » اعمست٘مبِؾ. ذم اعمست٘مبِؾ؟ ذم أىمقمَ  ًم  وأ ،شأىمقمَ  ًم

ـْ » ـْ » اًمّمحٞمُح: شأىمقمُ  ًم  ش.أىمقمَ  ًم

ـْ » وشم٘مقل: ـْ » دظمقل ىمبؾ يم٤مٟم٧م شاًمبٚمٞمدُ  يٗمٝمؿَ  ًم  ومٚمام سم٤مًمرومع، شاًمبٚمٞمدُ  يٗمٝمؿُ » شًم

ـْ » اًمٗمٕمؾ قمغم دظمؾ  َٟمَّمَبْتف. شًم

ـْ » ـْ » ششَمٜم٤َمَل  ًم  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :ششمٜم٤مَل » واؾمت٘مب٤مٍل. وٟمٗمٍل  ٟمّم٥ٍم  أداةُ  :شًَم

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  شًمـ»سمـ ُمٜمّمقٌب 

ـْ » ْن؛ذَ إِ   اؾمت٘مب٤مٍل.و وٟمّم٥ٍم  ٟمٗمٍل  طمرُف  ُأُُمقٍر: صمالصم٦مُ  هل٤م ص٤مرَ  شًم

٤م ٟمٗمٍل؛ طمرُف  ٤م وٟمّم٥ٍم؛ اًمٗمٕمَؾ. ٟمٗم٧ِم  ٕهن  ًم٧ِم  ٕهن٤م واؾمت٘مب٤مٍل؛ ٟمّمبْتُف. ٕهن   طَمق 

ـْ » إقمراِب  ذم ٟم٘مقُل  وهلذا اعمست٘مبِؾ. ذم يٕمٜمل: ُمست٘مبٍؾ. إمم ًمٚمح٤ملِ  اًمذي اعمْم٤مرعَ   شًم

 واؾمت٘مب٤مٍل. وٟمّم٥ٍم  ٟمٗمٍل  طمرُف 
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 ١نذا : ًَ  .«َأ٢ُومَ  ٤َنْ » ٢ُْؾ

 ت٘مب٤مٍل.واؾم وٟمّم٥ٍم  ٟمٗمٍل  طمرُف  :«٤نْ »

ـْ »سمـ ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«أ٢ومَ »  آظمِرهِ  ذم فم٤مهرةٌ  ومتح٦مٌ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  شًم

 ش.أٟم٤م» شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  ووم٤مقمُٚمفُ 

 « ْمُ وا٤ظو٤ يػؾ  ٤َن». 

 واؾمت٘مب٤مل. وٟمّم٥م ٟمٗمل طمرف :«٤ن»

ـْ »سمـ َُمٜمُّْمقب ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :«ُيػؾ »  آظمِرِه. ذم فم٤مهرةٌ  ومتح٦مٌ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  شًم

٦مُ  َرومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقِمٌؾ  :«مُ و٤ظو٤ا» ٛم   .اًمٔم٤مِهَرةُ  اًمْم 

 ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل ىم٤مل

ـْ » ًمُدظُمقلِ  ُٟمِّم٥َم؟ عم٤مذا :شيٜمٗمَٕمُٙمؿْ » ،[71]اًمزظمرف:  .شًم

 ُمٜمّمقب :شٟمؼمَح » ،[17]ـمف: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل

ـْ » ًمدظمقل  قمٚمٞمف. شًم

 ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل

 .ضَم٤مِزمٌ  وٓ َٟم٤مِص٥ٌم  َيْسبِْ٘مفُ  مل ٕٟمف ُمرومقع، شَأسْمَرُح » اًمٗمٕمؾ وهٜم٤م ،[44ًمٙمٝمػ:]ا

: احلدي٨ِم  ذم شمٕم٤ممم اهلل وىم٤مل ي ْغواؾُ بْ ٍَ  نْ ٤َ  ُؽمْ كَّ إِ  يودِ بَ ِٛ  ويَ » اًم٘مددد «َُض 
(1)

، 

 اخلٛمس٦مِ  إومٕم٤ملِ  ُمـ ششمبٚمُٖمقا» ٕن   اًمٜمقِن؛ سمحذِف  ٟمّم٥َم  ُٟمِّم٥َم؟ سمام ششمبٚمُٖمقا ًمـ»

 ش.شمبٚمٖمقا ًمـ» ومّم٤مرْت  ،اًمٜمقنُ  طُمِذوَم٧ِم  شًمـ» قمٚمٞمٝم٤م دظَمَؾ  ام  ـًم ًمٙمـ ،ششمبٚمٖمقنَ » أصُٚمٝم٤م:

                                                 

 (.2233) رىمؿ اًمٔمٚمؿ، حتريؿ سم٤مب وأداب، واًمّمٚم٦م اًمؼم يمت٤مب ُمسٚمؿ: رواه (7)
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ـْ » شٟمتٙمٚمؿَ  ًمـ» ىمٚم٧َم: إذا  ومٕمٌؾ  :شٟمتٙمٚمؿَ » واؾمت٘مب٤مل، وٟمّم٥ٍم  ٟمٗمٍل  طمرُف  :شًم

ـْ »سمـ ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ   ُمستؽمٌ  ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ  اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  شًم

ـُ » شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م  ش.ٟمح

ـْ » هْؾ   أن يٛمٙمـ ٤مٟمٗمٞمً  شمٜمٗمل أو اًمت٠مسمٞمد ؾمبٞمؾ قمغم أي ،دائاًم  اًمٜمٗمَل  :شمٗمٞمد شًم

 ؟يثب٧م

 سم٘مقًمفِ  اًمتٕمٓمٞمؾِ  أهؾ اؾمتدُٓل  َؾ سَمٓمَ  وهلذا دائاًم، شمٜمٗمل ٓ ٟمٗم٧ْم  إذا الواب:

  قمغم ،[707]إقمراف: ﴾ۋ ٴۇ﴿ :شمٕم٤ممم
ِ
ـْ »ومـ أظمرِة، ذم ِاهلل ُرؤي٦مِ  اٟمتٗم٤مء  ًمٞمس٧م شًَم

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ اًمٜم٤مر: أهؾ ذم ىم٤مل اهلل أن   ذًمؽ ودًمٞمُؾ  اعم١مسم ِد، ٚمٜمٗملًم

 ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ اًمٜم٤مِر: ذم وهؿ قَمٜمْٝمؿ وىم٤مَل  ،[12]اًمب٘مرة: ﴾ٹ

 ٿ﴿ ىم٤مل: شمٕم٤ممم واهلُل سمِِف، ودقَمقا متٜم قهُ  نْ ذَ إِ  ٛمتٜم٤م،ٞمُ ًمِ  ش:ًمٞم٘مضِ » وُمٕمٜمك: ،[33]اًمزظمرف:

٧ِم  نْ ذَ إِ  ،[12]اًمب٘مرة: ﴾ٿ ـْ » أنّ  قمغَم  أيت٤منِ  دًم   هذا غموقم اًمت٠مسمٞمَد، شَمْ٘مَتيِض  ٓ شًم

ـِ  ىمقُل  ُم٤مًمؽ اسم
(1)

: 

ٌَّودا «٤ونْ »وٌو ا٤ـػيَ  رأى نمَ و  ُمَم
 

ووَواهُ  اْرُددْ  ١ََؼْو٤َووهُ   ِٗ ْٛ  َو  اُضووَد ١َو
 

ـْ  اًمٜمقاص٥ِم  ـُمِ  «نْ ذَ إِ » ا٤يو٤ٌ:  ذوط: سمثالصم٦مِ  ًمٙم

 اجلٛمٚم٦ِم. أولِ  ذم شمٙمقنَ  أن إول:

 صٌؾ،وم٤م اًمٗمٕمؾ وسملم سمٞمٜمٝم٤م ٗمِّمُؾ يَ  ٓ سمحٞم٨ُم  ،سم٤مًمٗمٕمؾِ  ُمتّمٚم٦مً  شمٙمقنَ  أنْ  ا٤يوين:

 سم٤مًمٞمٛملِم. وسمٞمٜمَٝم٤م فُ سمٞمٜمَ  ُيْٗمَّمَؾ  أن إٓ

 .ُمست٘مباًل  سمٕمده٤م اًمٗمٕمُؾ  يٙمقنَ  أنْ  ا٤يو٤ٌ:

                                                 

 (.7/7272ذح اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ) (7)



 

 

 
 باب األفــعــــال

ـُ  ي٘مقُل  هذا وقمغم ُم٤مًمؽ اسم
(1)

: 

 اُْْسوووَتْؼَبََّل  «إَِذنِ »وٌِووو َصوووُبواَوكَ 
 

َرْت  إنْ   ْعُد  َوا٤ِْػْعُل  ُصد   ََّل وَص مُ  ٌَ
 

.............ا٤ ٢َْبَؾوووهُ  َأوْ  ُٝ  َقِؿووو
 

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

 اٟمٔمر ش.ُأيْمِرَُمَؽ  نْ ذَ إِ » ُ٘مٚم٧َم:وم ش.همًدا ؾم٠مزوُركَ » ًَمَؽ: رضمٌؾ  ىم٤مل ذًمؽ: ُمث٤مُل 

 اًمنموط:

 ًٓ  اًمٙمالِم. صدرِ  ذم هل :أو

 زاَرَك. إذا همًدا اإليمراُم؟ يٙمقنُ  ُمتك ُمست٘مبٌؾ  سمٕمده٤م اًمٗمٕمُؾ  َوكًقو:

 سم٤مًمٗمٕمِؾ. ُمتّمٚم٦مٌ  هل :وَو٤يً 

 سمْؾ  ظمٓم٠ٌم، هذا شأيمِرَُمؽ نْ ذَ إِ  إين» ٧َم:وم٘مٚم، شهمًدا ؾم٠مزوركُ » ىم٤مئٌؾ: ًمؽ ىم٤مَل 

٤م عم٤مذا؟ شأيمرُُمَؽ  نْ ذَ إِ  إين» أىمقُل:   ذم ضم٤مءت ٕهن٤م رًة؛د  َّم ُمُ  ًمٞمس٧ْم  ٕهن 
ِ
 اجلٛمٚم٦ِم، أصمٜم٤مء

 ش.إين» هل اجلٛمٚم٦مِ  أوُل 

َرًة. ًمٞمس٧ْم  ٕهن٤م ظمٓم٠ٌم؛ هذا شُأيْمِرَُمؽ إَذنْ  ُزْرشَمٜمِل إنْ » ىمٚم٧م:  ُُمَّمد 

 اجلٛمٚم٦ِم. أوَل  ًمٞمس٧ْم  ٕهن٤م ؛شأيمرُُمؽ نْ ذَ إِ  زرشمٜمل إنْ » اجلقاب: شم٘مقُل؟ ُم٤مذا نْ ذَ إِ 

 ٕضمؾِ  ظمٓم٠ٌم؛ يمِرَُمَؽ أُ  -اهللُ  طمٞم ٤مكَ - نْ ذَ إِ  وم٘مٚم٧َم: ،شهمًدا ؾم٠مُزوُرك» ىم٤مَل: ًمق

 ش.ُأيْمِرُُمَؽ  -اهللُ  طمٞم ٤مكَ - إيند » أىمقُل: نْ ذَ إِ  اًمٗم٤مصِؾ.

 ن  ٕ صحٞمٌح؛ شُأيْمِرَُمَؽ  -َِواهلل- َذنْ إِ ِ» وم٘مٚم٧َم: ش.همًدا ؾم٠مزوُرك» ىم٤مل: ًمق

 اًمٜمّم٥َم. يٛمٜمعُ  ٓ وم٢مٟمف سم٤مًمٞمٛملِم، اًمٗمّمُؾ  يم٤منَ  وإذا سم٤مًمٞمٛملِم، هٜم٤م اًمٗمّمَؾ 

                                                 

 (.427،424) رىمؿ اًمبٞمت٤من اًمٗمٕمؾ، إقمراب سم٤مب ،شإًمٗمٞم٦م» (7)



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 شمٗمرَح. نْ ذَ إِ  زُمٞمُٚمُف: ًمف وم٘م٤مَل  ٟمجح٧ُم، ُدروِد  ذايمرُت  إذا ىم٤مل: وًمق

اًمِم٤مقمر ىمقل وُمٜمف
(1)

: 

 ٌَحوووووْرٍب  ُفمقَ َكوووووْرمِ  واهلل نْ ذَ إِ 
 

 شوقِى اَْ  بولِ ٢َ  نِمو َل ػْ ا٤ط   ِشقُى ٍُ  
 

 ش.َٟمْرُِمَٞمُٝمؿ» ومٜمََّم٥َم 

 أنَ  نْ ذَ إِ » وم٘مٚم٧َم: ،شأزوَركَ  أنْ  طم٥مُّ أ إًمٞمؽ ُمِمت٤مٌق  أٟم٤م» ىم٤مئٌؾ: ًمَؽ  ىم٤مَل  إذا

 أنَ  اًمٗمٕمَؾ  ٕن   ؛شأيمِرُُمؽ» واًمّمحٞمُح: ُمست٘مبٍؾ، همػمُ  اًمٗمٕمَؾ  ٕن   ظمٓم٠م؛ شيمِرَُمؽأُ 

 .ُمست٘مباًل  اًمٗمٕمُؾ  يم٤منَ  إذا إٓ ٥ُم شَمٜمِّْم  ٓ وهل ُمست٘مبٍؾ، همػمُ 

 يّمح. ٓ ششمٜمجُح  نْ ذَ إِ » ىمٚم٧م: ًمق ،ششمٜمجَح  نْ ذَ إِ  ؾمتذايمر» وشم٘مقل:

 صحٞمًح٤م يم٤من سم٤مًمرومع، ششمّمدُق  نْ ذَ إِ » ًمف: وم٘مٚم٧َم  طمديًث٤م ؿمخص طمدصمؽ وًمق

 ُمرومققًم٤م. يٙمقن أن ومٞمج٥م اعمست٘مبؾ، ذم ًمٞمس اًمٗمٕمؾ ٕن

٤م وٟمّم٥ٍم؛ ضمقاٍب  طمرُف  :شنْ ذَ إِ » شيمِرَُمؽأُ  نْ ذَ إِ » ىمٚم٧َم: إذا  قمغم شمدلُّ  ٕهن 

 اعمْم٤مرَع. اًمٗمٕمَؾ  وشمٜمّم٥ُم  اجلقاِب،

 عم٤مذا» ًمِمخٍص: ىمٚم٧َم  وم٢مذا ،اعمْم٤مرعَ  اًمٗمٕمَؾ  شمٜمّم٥ُم  ٤مأيًْم  «٣َيْ » ا٤راٌع:

 اعمْم٤مرَع. اًمٗمٕمؾ يٜمّم٥ُم  ٟمّم٥ٍم  طمرُف  :شيَمْل » ٟم٘مقُل: شأىمرأَ  يَمْل » وم٘م٤مَل: شضِمْئ٧َم؟

 ش.يَمْل »سمـ ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :شأىمرأَ »

٤م سمٜمٗمِسٝم٤م؛ شمٜمِّم٥ُم  شيمل» أن اًمّمحٞمُح. هق اعم١مًمُػ  إًمٞمف ذه٥َم  اًمذي هذا  أُم 

. طمرُف  ٕهن٤م سمٜمٗمِسٝم٤م؛ شمٜمّم٥ُم  ٓ شيمل» ًُمقن:ومٞم٘مق اًمبٍميقن  ومٞمٝم٤م: ٟم٘مقُل  شيمل»ومـ ضمر 

                                                 

 (.7/31) اعمٖمٜمل ؿمقاهد وذح (،737:)ص ديقاٟمف ُمٚمحؼ ذم صم٤مسم٧م سمـ حلس٤منَ  اًمبٞم٧م (7)



 

 

 
 باب األفــعــــال

 َأْن. يَمْل  أي: ش.أن»سمـ ُمٜمّمقٌب  سمٕمده٤م واًمٗمٕمُؾ  شمٕمٚمٞمٍؾ، طمرُف 

ـِ   اعم١مًمُػ. إًمٞمف َذَه٥َم  ُم٤م اًمّمحٞمُح  وًمٙم

َ  يَمْل  اعمسجدِ  إمم طمْضُت » ومٜم٘مقل:  ش.ُأَصكمد

،» سمِٜمَّْم٥ِم  ش.َأْدُرَس  يَمْل  اعمدرؾم٦مِ  إمم طمْضُت » وٟم٘مقل: َ  شوَأْدُرَس  ُأَصكمد

 ش.يَمْل » سمٕمد ًمقىمققمٝمام

 ششَم٠ْمؾَمْقا» وم٤مًمٗمٕمؾ ،[27]احلديد: ﴾ائ ائ ى ى ې﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل

 واًمقاو ،اخلَْٛمَس٦م إومٕم٤ملِ  ُِمـ ٕٟمف اًمٜمُّقنِ  طَمْذُف  َٟمّْمبِفِ  قَمالَُم٦مُ و ،شيَمْل »سمـ ُمٜمّمقب

 وم٤مقمؾ.

 :شَأْدظُمَؾ » ٞم٦ٌم.شمٕمٚمٞمٚم :شيَمْل » ُم٤مٍض، ومٕمٌؾ  :شأؾمٚمٛم٧ُم » شاجلٜم٦مَ  َأْدظُمَؾ  يَمْل  أؾمٚمٛم٧ُم »

 آظمِرِه. ذم اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  شيمل» اًمٜم٤مص٥ِم  سم٤محلرِف  ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ 

 سمٛمٕمٜمك اًمتل وهل ،هم٤مًمًب٤م اًمتٕمٚمٞمؾ شمٗمٞمدُ  اًمتل وهل «:يْ ٣َ  ٓمُ » ي٘مقُل: اَومُس:

 َأىْمرأ يَمْل  أي شٕىمرأَ  ضمئ٧ُم » ومت٘مقُل: ؟شضمئ٧َم  عم٤مذا» ىم٤مئٌؾ: ًمؽ ي٘مقَل  أن ُمثؾ: ،شيَمْل »

 .اًمتٕمٚمٞمؾِ  ٓمَ  ّٛمقهَن٤مسيُ  هذه

ىَْمَرأَ » .َووَم٤مقِمٌؾ  ومِْٕمٌؾ  :شضمئ٧م»  اًمٗمٕمؾ يٜمّم٥م طمرٌف  وهل يمل، ٓم شاًمالم» :شِٕ

 ذم فم٤مهرةٌ  ومتح٦مٌ  َٟمّمبِف وقمالُم٦مُ  يَمْل، سمالم َُمٜمُّْمقب ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :شأىمرأ»و اعمْم٤مرع،

 .آظِمِره

 َٟمَّم٥َم  ،[00]اًمٜمحؾ: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل

« َ  اعمْم٤مرع. ٕمؾاًمٗمِ  ٜمّم٥مشمَ  وهل يَمْل، ٓمُ  اًمالم ٕن شًمُِتَبلمد



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

سَمُروا» ،[21]ص: ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل وىم٤مل  :شًمِٞمَد 

سَمُروا»و يَمْل، ٓمُ  :شاًمالم»  َٟمّْمبِفِ  قَمالَُم٦مُ و يَمْل، سمالم َُمٜمُّْمقب ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :شَيد 

 .وم٤مقمؾ واًمقاو ،اخلَْٛمَس٦م إومٕم٤ملِ  ُِمـ ٕٟمف اًمٜمُّقنِ  طَمْذُف 

نَ  ُمِمٞم٧ُم » ،شٕوَْمَٝمؿَ  درؾم٧ُم » ُمثٚمتٝم٤م:أ وُِمـ مََتَر 
َْٟمَِمطَ  َأيَمْٚم٧ُم » ،شِٕ  ٟمٛم٧ُم » ،شِٕ

يَح  ؾَْمؽَمِ  ش.ِٕ

 « ًُ  .«ٕدرَس  اْسجَد  ُئ

 ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :شأدرَس » وشمٕمٚمٞمٍؾ. ٟمّم٥ٍم  طمرُف  :شاًمالمُ » :«ٕدرَس »

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  يَمل سمالمِ 

ٞمٝم٤م واعم١مًمُػ   اًمالمَ  طَمَذوْم٧َم  ًمق شيَمْل » ُمٙم٤منَ  شمٜمقُب  ٕهن٤م عم٤مذا؟ ،شيَمْل  ٓمُ » يسٛمد

، شأىمرأَ  يَمْل » وىمٚم٧َم:  اًمٜم٤مصب٦مُ  هل اًمالم ن  إ :ؾَمَبَؼ  ومٞمام ىُمْٚمٜم٤م يمام ومٞمٝم٤م ٟم٘مقُل  وهذه صح 

 واًمت٘مديُر: ،شأن» واًمٜم٤مص٥ُم  ،ضمر   طمرُف  اًمالمُ  اًمبٍميقن: وىم٤مل اعم١مًمِػ، رأي قمغم

 ش.أىمرأَ  َٕنْ »

ـْ   اظمتٚمَػ  إذا أٟمف قمٚمٞمٝم٤م َٟمسػمَ  أن َيٜمْبِٖمل اًمتل اًمٜمحقِ  سم٤مِب  ذم ٜم٤مىم٤مقمدشمُ  وًمٙم

 سم٤مِب  ذم سم٤مًمرظمصِ  أظمذٟم٤م إذا ٕٟمٜم٤م اًم٘مقًملم؛ ـُمِ  إؾمٝمَؾ  ؾمَٚمْٙمٜم٤َم ُمس٠مًم٦مٍ  ذم اًمٜمحقيقن

 شمتبع ومٞمٝم٤م جيقز ٓ اًمتل اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م إُمقر سم٤مب ُمـ هذا وًمٞمس ضم٤مئٌز، ومٝمذا اإلقْمراِب 

 ظمص.اًمرُّ 

 ٟمسُٚمُؽ  اعمس٤مئؾِ  ُمـ ُمس٠مًم٦مٍ  ذم اًمٜمحقِ  أىمقالِ  ُمـ قًملمىم يمؾ   أن قمٜمدي وم٤مًم٘م٤مقمدةُ 

 أطمدهؿ: ىم٤مل ،شيَمْل  ٓمِ »ـسم ُمٜمّمقٌب  ٟم٘مقَل: أن إؾمٝمؾ وهٜم٤م ،أؾْمَٝمَٚمُٝمام

وَفلِ  ١َُخوْذ  ٣َوونَ  إِنْ  ُخْؾُف وَوا٤ْ  ْٗ  ٌِوَٕ
 

هِ  ِى  َٓ  ا٤ـَّْحوووِ  ِى   ِ ْٔ  ا١ََْٕضوولِ  ِى  ٠َوو
 



 

 

 
 باب األفــعــــال

 شم٠ميت اًمتل اًمالمَ  يٕمٜمل: ًمٜمٗمَل.ا يٕمٜمل: اجلحقُد: «:اُلُحودِ  ٓمُ » ا٤سودُس:

. يمقنٍ  سمٕمد شم٠ميت اًمتل هل يٕمٜمل: وُمِمت٘م٤مهِت٤م، شيم٤منَ » ذم ًمٙمـ ،اًمٜمٗمَل  يٗمٞمدُ  سمٕمدُم٤م  ُمٜمٗمل 

ـْ  ملْ » وأ ،شيم٤منَ  ُم٤م» سمٕمد شم٠ميت يٕمٜمل: ؟شُمٜمٗمل يمقنٍ » ُمٕمٜمك ُم٤م ـٍ  همػمُ » وأ ،شيٙم  ،شيم٤مئ

ك ٝمذهوم ذًمؽ. أؿمَبفَ  ُم٤م أو  ًمف. ٟمتِٝم٤معم٘م٤مر اًمٜمٗمل ٓمَ  يٕمٜمل: حقداجلُ  ٓمَ  شمسٛم 

ـُ  ـْ  مل» سمٕمد ضم٤مَءْت  ُم٤م ٟم٘مقُل: يمٛمبتدئلم وٟمح  ش.يم٤منَ  ُم٤م» وأ ،شيٙم

 ہ ہ ۀ﴿ ،[77]إٟمٗم٤مل: ﴾وئ ەئ ەئ ائ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًُمف ُمث٤مهُل٤م

ـُ  ٓ هٜم٤م اًمالمُ  ،[773]اًمٜمس٤مء: ﴾ہ ہ ٞمٝم٤م؟ ُم٤مذا ْن؛ذَ إِ  يمل. ٓمَ  شمٙمقنَ  أنْ  يٛمٙم  ٟمسٛمد

٤م اجُلحقِد؛ ٓمَ  ـْ  مل» سمٕمدَ  اًمٜمٗمل، سمْٕمدَ  شم٠ميت اًمتل ٕهن   ش.يم٤منَ  ُم٤م» وأ ،شيٙم

 وئ ەئ ەئ ائ﴿ ٢و٤ه ٍعوٞ: إٛراب ى كؼول﴾. 

 ٟم٤مومٞم٦ٌم. :«مو»

 ؼَم.اخل ٜمّم٥ُم وشم آؾمؿَ  شمرومعُ  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«٣ونَ »

 .اؾمُٛمٝم٤م اجلالًم٦مِ  ًمٗمظُ  :«اهللُ»

 :شيٕمذَب » اعمْم٤مرَع. اًمٗمٕمَؾ  شمٜمّم٥ُم  وهل اجلحقِد، ٓمُ  :شاًمالمُ » :«٤قعِذهَبم»

 آظمِرِه. ذم فم٤مهرةٌ  ومتح٦مٌ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ،اجلحقدِ  سمالم ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ 

 :شَيَذرَ » اجلحقِد. ٓمُ  شاًمالمُ » ،[731قمٛمران: ]آل ﴾ھ ھ ھ ہ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مًمالمِ  ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ 

 اعمْم٤مرَع. اًمٗمٕمَؾ  شمٜمّم٥ُم  «:ِتَّى» ا٤سوٌُع:

 .[17]ـمف: ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمفُ  وُمٜمفُ 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 اًمّمحٞمُح؛ هق اعم١مًمُػ  إًمٞمف ذه٥َم  اًمذي وهذا شطَمت ك»سمـ ُمٜمّمقٌب  هٜم٤م شيرضمعَ »ومـ

 ي٘مقًمقن: ٕهنؿ ؛شطمت ك» سَمٕمدَ  شأن»سمـ ُمٜمّمقسم٦مٌ  ي٘مقًمقن: واًمبٍميقن أؾمٝمُؾ، ٕٟمف

. طمرُف  شطمت ك»  ضمر 

 هم٤مي٦مٍ  طمرُف  :شطَمت ك» ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمِفِ  ذم ٟم٘مقُل  هذا وقمغم

 شطمت ك»سمـ ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :شَيْرضِمعَ » اعمْم٤مرَع. اًمٗمٕمَؾ  يٜمّم٥ُم  وٟمّم٥ٍم،

 آظمِرِه. ذم فم٤مهرةٌ  ومتح٦مٌ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ 

 ومٕمٌؾ  :شي٠مشمَٞمؽ» ،[11]احلجر: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل

 آظمِرِه. ذم فم٤مهرةٌ  ومتح٦مٌ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  شطمت ك»سمـ ُمٜمّمقب ُمْم٤مرعٌ 

 ومٜمَّمَب٧ِم  اًمٖم٤مي٦م، ٗمٞمديُ  طمرٌف  هٜم٤م ومٝمل اًمٞم٘ملم، ي٠مشمٞمؽ أن إمم رسمؽ اقمبد واْعـى:

 اعمْم٤مرع. اًمٗمٕمؾ

 ڦ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمث٤مًمف ،ر  ضَم  طمرَف  ص٤مرت آؾمؿ قمغم دظمٚم٧م إذا شطمت ك»و

 .[2]اًم٘مدر: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ

 ومٞمف. شُم١َمصمدر مل اعم٤مِض اًمٗمٕمؾ قمغم دظمٚم٧م وإذا

 ٕٟمف قمٚمٞمٝمام؛ اًمٙمالم ٟم١مظمر ٟمحـ «اووَ ا٤ْ وَ  وءِ ػَ ٌو٤ْ  اُب وَ الَ » وا٤توٗع: ا٤يومن

 سمسط. إمم حيت٤مج

 وسمٛمٕمٜمك: ،شٓ  إ» سمٛمٕمٜمك: شم٠ميت وهل اعمْم٤مرَع، اًمٗمٕمَؾ  شمٜمّم٥ُم  «:وْ أَ » ا٤عوُذ:

 شَمْ٘مِْمَٞمٜمِل َأوْ  ًَْٕمَزَُمٜم َؽ » ُمثُؾ: شإمم» سمٛمٕمٜمك: ومٝمل ىمبَٚمٝم٤م اَم ـًمِ  هم٤مي٦مً  يم٤مٟم٧ْم  وم٢منْ  ش.إمم»

 ش.َدْيٜمل شم٘مْمَٞمٜمل أنْ  إمم» شم٘مديرِ  قمغم هذه ش.َدْيٜمِل

ٓ  » سمٛمٕمٜمك ٤مُمث٤مهلُ  ـ  ٕىَمْ » شإ ـُ  ٓ هٜم٤م ،شُيْسٚمِؿَ  َأوْ  اًمٙم٤مومِرَ  ُتَٚم  شأوْ » ٟمجٕمَؾ  أنْ  يٛمٙمِ



 

 

 
 باب األفــعــــال

ـْ  ،ُيْسٚمِؿَ  أن إمم يٛمتدُّ  ٓ اًم٘متَؾ  ٕن ؛شإمم» سمٛمٕمٜمك: ٓ  » سمٛمٕمٜمك: شأوْ » ٟمجٕمُؾ  ًمٙم  أن إ

 .شُيْسٚمِؿَ 

ـ  » أيًْم٤م: وٟم٘مقل ٓ  » سمٛمٕمٜمك هٜم٤م شأوْ »ومـ ،شسمَِٚمْحؿٍ  شم٠مشمَٞمٜمل أوْ  اًمِم٤مةَ  ٕذسمح  ش.أنْ  إ

ُ » وشم٘مقل: ـ  َٕ ٓ  » سمٛمٕمٜمك هٜم٤م شأوْ »ومـ ،شاًمٙمٝمرسم٤مء شمٜمٗمتَح  أوْ  اًمّساج وًمَِٕم  ش.أنْ  إ

ـ  » وشم٘مقل: سَم َْذَ  ش.أنْ  إمم» سمٛمٕمٜمك هٜم٤م شأوْ »ومـ ،شيٜمتٝمَل  أو اًمٙم٠مسِ  هذا ُم٤مءَ  َٕ

ـ  » وشم٘مقل: ًَمَزَُم  ش.أنْ  إمم» سمٛمٕمٜمك هٜم٤م شأوْ »ومـ ،شَدْيٜمِل َيْ٘مِْمَٞمٜمل أو هَمريٛمل َٕ

اًمِم٤مقمر ىم٤مل
(1)

: 

َتْسِفؾَ  ْٗ وْعَى  نَّ َٕ  ُؿـَىوا٤و ُأْدِركَ  َأوْ  ا٤صَّ
 

 ٤َِصووووٌِرِ  َّٓ إِ  أَمووووُل  اْكَؼووووَدِت  ١َوووَم  
 

 اعمْم٤مرع. اًمٗمٕمؾ يٜمّم٥م ٟمّم٥م طمرف :شأو» شُأْدِركَ  أوْ » ىمقًمف: ذم واًمِم٤مهد

 واًمٗم٤مقمُؾ  فم٤مهرة، ومتح٦م ٟمّمبف وقمالُم٦م شأوْ »سمـ َُمٜمُّْمقب ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :شُأدركَ »

 أٟم٤م. رهشم٘مدي وضمقسًم٤م ُُمْسَتؽِمٌ  ضٛمػمٌ 

 ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل

 شُيْسٚمُِٛمقنَ » ومٞمٙمقن قم٤مـمٗم٦م، هٜم٤م شأوْ » ٕن سم٤مًمرومع هٜم٤م ﴾ڀ﴿ ضم٤مءت ،[74]اًمٗمتح:

 أن وإُم٤م ُيسٚمٛمقا، أن وإُم٤م شم٘م٤مشمٚمقهؿ، أن إُم٤م واعمٕمٜمك: ،﴾ڀ﴿ قمغم ُمٕمٓمقوًم٤م

 اجلزي٦م. يبذًمقا

 ضمٝملم:و قمغم شم٠ميت وهل اعمْم٤مرَع، اًمٗمٕمَؾ  شمٜمّم٥ُم  شأوْ »ومـ ؾ  يمُ  وقمغم

 إمم. سمٛمٕمٜمك: شمٙمقنَ  أنْ  إوُل:

                                                 

 ٟمسب٦م. سمال (0/7204) اًمِم٤مومٞم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م ذح ذم اًمبٞم٧م (7)



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

ٓ   سمٛمٕمٜمك: شمٙمقنَ  أنْ  وا٤يوين:  .أنْ  إ

 سمٛمٕمٜمك: ومٝمل وإٓ ،شإمم» ٜمك:سمٛمٕم ومٝمل ىمبَٚمٝم٤م اَم ـًمِ  هم٤مي٦مً  سمٕمَده٤م ُم٤م يم٤منَ  وم٢من

«  ٓ  ش.إ

ُّ بالفاِء اجلْاُب  :ّالْا

 .«َواَلَواُب ٌِو٤َْػوِء، َوا٤َْواِو، َوَأوْ »٢َْو٤ُُه: 

 إذا اجلقاب يٜمّم٥م أي: :«اوُ وَ ا٤ْ وَ  وءِ ػَ ٌو٤ْ  اُب وَ واَل »: -رمحه اهلل- هُ ٤ُ وْ ٢َ وَ 

 اعمٕمٞم٦ِم. واوَ  يٕمٜمل: واًمقاوُ  اًمسَببِٞم ٦ِم، وم٤مءَ  يٕمٜمل: اًمٗم٤مءُ  سم٤مًمقاو. أو سم٤مًمٗم٤مء اىمؽمن

ـْ  ًمقاطمدٍ  ضمقاسًم٤م يم٤مٟم٤م إذا احلروم٤من هذان  جيٛمعُ  ٕمُؾ.اًمٗمِ  هبام ُٟمِّم٥َم  شمسٕم٦مٍ  أُمقرٍ  ُِم

ىمقًُمفُ  اًمتدسَٕم٦مَ  إُمقرَ  هذه
(1)

: 

ْل  َواْكهَ  َواْدعُ  ُمرْ  َٗ ِرْض َوا َو وِفمُ  ْٛ ض   حِلَ
 

 َّل٣َُؿوو ٢َووْد  ا٤ـَّْػوويُ  ٣َووَذاكَ  َواْرُج  مَتَوونَّ  
 

 هبام. ٜمَّم٥ُم يُ  اًمٗمٕمَؾ  وم٢من   ،إُمرِ  ضمقاِب  ذم واًمقاوُ  اًمٗم٤مءُ  َوىَمَٕم٧ِم  إذا يٕمٜمل: «ُمرْ »

 يٕمٜمل: ٦مِ ًمٚمسببٞم شاًمٗم٤مءُ »و أُمٍر، ومٕمُؾ  :شأؾمٚمِؿْ » شاجلٜم٦مَ  ومتدظمَؾ  ٚمِؿْ َأؾْم » ُمث٤مًُمف:

  ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :ششمدظمَؾ » إؾمالُِمَؽ، ومبسب٥ِم 
ِ
َببِٞم ٦مِ  سمٗم٤مء  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  اًمس 

 آظمِرِه. ذم فم٤مهرةٌ  ومتح٦مٌ 

 « ِرَ  ا٤ؼرآنَ  اٗتؿع َُ  .«١ُتْم

 .شأٟم٧م» شَمْ٘مِديُرهُ  ُُمْستؽَِمٌ  َضِٛمػمٌ  اًمٗم٤مقِمُؾ و اًمسٙمقن، قمغم ُمبٜمل أُمرٍ  ومٕمُؾ  :«اٗتؿع»

                                                 

 (01:)ص اًمٜمجدي احلٜمبكم اًمٕم٤مصٛمل ىم٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ اًمرِحـ ًمٕمبد أضمروُمٞم٦م طم٤مؿمٞم٦م ذم اًمبٞم٧م (7)

 ٟمسب٦م. سمال



 

 

 
 باب األفــعــــال

 فم٤مهرة. ومتح٦م ٟمّمبف ٦موقمالُم ُمٜمّمقب سمف ُمٗمٕمقل :«ا٤ؼرآن»

 وم٤مقمٚمف ُيَسؿ   مل امـًم ُمبٜمل ُمْم٤مرع ومٕمؾ :ششم١مضمرَ »و ًمٚمسببٞم٦م، شاًمٗم٤مء» :«١ُتمُرَ »

َببِٞم ٦م سمٗم٤مء ُمٜمّمقب  ُُمْسَتؽِم  ضٛمػم اًمٗم٤مقمؾ وٟم٤مئ٥م فم٤مهرة، ومتح٦م ٟمّمبف وقمالُم٦م ،اًمس 

 .شأٟم٧م» شم٘مديره وضمقسًم٤م

 « ْ١تـجَ   راُع». 

َببِٞم ٦ِم. وم٤مءُ  شاًمٗم٤مءُ » :«١تـجَ  »   ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :ششمٜمجَح » اًمس 
ِ
 سم٤مًمٗم٤مء

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ 

ْ٘مٜمِل ربد » ومت٘مقُل: قمز  وضمؾ   هلِل فضم  قَ ُمُ  وهق اًمدقم٤مء يٕمٜمل: «اْدعُ »  وم٠مقمٛمَؾ  َوومد

 ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :شأقمٛمَؾ » ًمٚمسببٞم٦ِم. شأقمٛمَؾ » ذم واًمٗم٤مءُ  ،شووم٘مٜمل» ذم اًمدقم٤مء ،شص٤محل٤ًم

 »ـسم ُمٜمّمقٌب 
ِ
َببِ  وم٤مء  آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ،شٞم ٦مِ اًمس 

اًمِم٤مقمرُ  ىم٤مل
(1)

: 

ْؼـِووي َرب   ووِدَل  ١َووََّل  َو١  ْٛ وونْ  َأ َٛ 
 

ـَنِ   و َٗ َٝ ا٤سَّ ِ  ِى  ِٛ ْٔ و وـَنْ  َّ َٗ 
 

ْ٘مٜمِل َربد  ٢و٤ه: ى ا٤شوهد  َأقْمِدَل. اَل ومَ  َوومد

 :ْؼـِي َرب  » وٍؼول  .«١لُتفَد  َو١ 

، ي٤م وأصٚمٝم٤م: ُمٜم٤مدى، :«رب  »  اًمَٗمْتَح٦مُ  َٟمّْمبِفِ  وقَمالَُم٦مُ  اًمٜمداء، سمٞم٤مء ُمٜمّمقب ربد

 .اعمُٜم٤َمؾَمَب٦م سمَِحَريَم٦مِ  اعمََحؾد  اؿمتٖم٤مُل  فُمُٝمقِره٤م ُِمـ َُمٜمَعَ  اعمتٙمٚمؿ ي٤مء ىمبؾ ُم٤م قمغم

                                                 

، شذح ىمٓمر اًمٜمدى»هذا اًمِم٤مهد ُمـ إسمٞم٤مت اًمتل ٓ يٕمرف ىم٤مئٚمٝم٤م، وىمد اؾمتِمٝمد سمف اسمـ هِم٤مم ذم  (7)

اٟمٔمر: حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ قمبداحلٛمٞمد ش ذح إًمٗمٞم٦م»، واسمـ قم٘مٞمؾ ذم شذح ؿمذور اًمذه٥م»و

 (.32:)صش ىمٓمر اًمٜمدى»قمغم ذح 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ُُمْسَتؽِمٌ  ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ  ًمٚمقىم٤مي٦م، واًمٜمقن اًمسٙمقن، قمغم ُمبٜمل   قم٤مء،دُ  ُؾ ٕمْ ومِ  :«َو١ ْق »

 سمف. ُمٗمٕمقل ٟمّم٥م حَمَؾد  ذم اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمل   ٛمػمض واًمٞم٤مء أٟم٧م، شم٘مديره وضمقسًم٤م

َببِٞم ٦م سمٗم٤مء َُمٜمُّْمقب ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :شأضمتٝمدَ » ًمٚمسببٞم٦م، شاًمٗم٤مء» :«١لُتفَد »  ،اًمس 

 أٟم٤م. شم٘مديره وضمقسًم٤م ُُمْسَتؽِمٌ  ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ  ،اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمَٗمْتَح٦مُ  َٟمّْمبِف قَمالَُم٦مُ و

 إُمرَ  ٕن   أُمٌر؟ إهن٤م ٟم٘مقُل  ٓ امـًم شووم٘مٜمل» ،شًح٤مـص٤مًم وم٠مقمٛمَؾ  ووم٘مٜمل ربد »

فُ  ٓ  سمٛم٠مُمقٍر. وًمٞمس آُمرٌ  اخل٤مًمُؼ  اخل٤مًمِؼ. إمم يقضم 

 ٟمّم٥ٍم. حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم َُمْبٜمِل   ُمٜم٤مَدى :«رب  »

. ومٕمُؾ  :«و١ْق »
ٍ
 ًمٚمقىم٤مي٦ِم. واًمٜمقنُ  دقم٤مء

ْح  ٓ» اًمٜمٝمل. يٕمٜمل «َواْكهَ » ْرسِ  ذم شَمّْسَ  وذم ،اًمٜمٝمل سمٕمدَ  هذه شومٞمٗمقشَمَؽ  اًمد 

 .[27]ـمف: ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ اًم٘مرآِن:

 :ْؼَرِب  ٓ» وٍؼول  .«١قل٣َُؾَك  إَٗد  ٍَ

 ٟم٤مهٞم٦م. :«ٓ»

ُٙمقنُ  ضَمْزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  اًمٜم٤مهٞم٦م، سمال جَمُْزومٌ  ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :«ٍؼرِب »  ويُمّست ،اًمسُّ

 أٟم٧م. شم٘مديره وضمقسًم٤م ُُمْسَتؽِمٌ  ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ  اًمس٤ميمٜملم، ًٓمت٘م٤مء اًمب٤مء

 .اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمَٗمْتَح٦مُ  َٟمّْمبِف قَمالَُم٦مُ و ُمٜمّمقب سمف ُمٗمٕمقل :«إَٗد »

َببِٞم ٦م سمٗم٤مء َُمٜمُّْمقب ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :شي٠ميمَؾ »و ًمٚمسببٞم٦م، شاًمٗم٤مء» :«١ََقْل٣َُؾَك »  ،اًمس 

 شاًمٙم٤مف»و هق، شم٘مديره اضمقازً  ُُمْسَتؽِمٌ  ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ  فم٤مهرة، ومتح٦م ٟمّمبف وقمالُم٦م

 سمف. ُمٗمٕمقل ٟمّم٥م حَمَؾد  ذم اًمٗمتح قمغم ُمبٜمل ضٛمػم



 

 

 
 باب األفــعــــال

ْل »و َببِٞم ٦مِ  وم٤مءُ  وىمٕم٧ْم  وم٢مذا آؾمتٗمٝم٤مَم. يٕمٜمل: اؾم٠مْل  سمٛمٕمٜمك: «َٗ  ضمقاسًم٤م اًمس 

 زيدٌ  إًمٞمَؽ  اقْمَتَذرَ  ؾِ ـهَ » ومت٘مقُل: ،٤مـهب ٤مرعِ ـاعمْم ؾِ ـاًمٗمٕم ٟمّم٥ُم  َوضَم٥َم  ٓؾمتٗمٝم٤مٍم؛

 ش.ومتٕمذَرُه؟

 واىمٕم٦مٌ  اًمٗم٤مُء: [27]إقمراف: ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل

ـَ  ٕٟمف اًمٜمقِن؛ سمحذِف  ٟمّمب٧ْم؟ سمامذا اًمٗمٕمَؾ، ٟمَّمَب٧ِم  وهلذا آؾمتٗمٝم٤مِم؛ ضمقاِب  ذم  ُِم

 إقمراهب٤م: ذم وٟم٘مقل، اخلٛمس٦مِ  إومٕم٤ملِ 

 اؾمتٗمٝم٤مم. طمرُف  :«هل»

م. ظمؼم سمٛمحذوف ُمتٕمٚمؼ وجَمُْرورٌ  ضَم٤مر   :«٤ـو»  ُُمَ٘مد 

 إقمراسًم٤م. زائد ضمر طمرُف  :«نمِ »

َرة ضٛم٦م َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ،ُمرومقع ُم١مظمر ُمبتدأ :«٘ػعوء»  فُمُٝمقِره٤م ُِمـ َُمٜمَعَ  ُُمَ٘مد 

 اًمزائد. اجلر طمرف سمَِحَريَم٦مِ  اعمََحؾد  اؿمتٖم٤مُل 

َببِٞم ٦م سمٗم٤مء َُمٜمُّْمقب ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :شيِمٗمٕمقا»و ًمٚمسببٞم٦م، شاًمٗم٤مء» :«١قشػعوا»  ،اًمس 

 وم٤مقمؾ. واًمقاو ،اخلَْٛمَس٦م إومٕم٤ملِ  ُِمـ ٕٟمف اًمٜمُّقنِ  طَمْذُف  َٟمّْمبِفِ  قَمالَُم٦مُ و

 وجمرور. ضم٤مر :«٤ـو»

 «إٞ ٍليت هل  ًِ َؿَك  ا٤بق  .«١ُلٛؾ 

 اؾمتٗمٝم٤مٍم. أداةُ  :«هْل »

َرة اًمْمٛم٦مُ  رومِِٕمف وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«ٍليت»   قمغم اعُمَ٘مد 
ِ
 ُمـ َُمٜمَعَ  اًمٞم٤مء

 اًمث٘مُؾ. فمٝمقِره٤م
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. طمرُف  :«إٞ»  ضمر 

« ًِ هِ  وقمالُم٦مُ  شإمم»سمـ جمرورٌ  اؾمؿٌ  :«ا٤بق  آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرد

 ومٕمٌؾ  :شُأقمٚمدؿَ » اعمْم٤مرَع. اًمٗمٕمَؾ  شمٜمّم٥ُم  وهل ًمٚمسببٞم٦مِ  شًمٗم٤مءُ ا» :«١ُلٛؾَؿَك »

  ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ 
ِ
 شاًمٙم٤مُف »و آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مًمٗم٤مء

 سمِِف. ُمٗمٕمقٌل 

ِرْض » ْٛ ِفمُ  وا ض  ٝمؿ» اًمٕمرَض. يٕمٜمل: شاقْمِرْض » «حِلَ  احل٨م   يٕمٜمل: شحلْمد

 شمٜمزُل  أٓ» ًمِمخٍص: شم٘مقَل  أنْ  ش:ضِ رْ اًمٕمَ » :ُمث٤مُل  ش٨م  طَم » وقمٜمدٟم٤م ،شقَمْرٌض » ومٕمٜمدٟم٤م

سْم٧َم  هال  » :اًمت ْحِْمٞمض رِض.ًمٚمٕمَ  ضمقاسًم٤م وىمٕم٧ْم  ٕهن٤م ؛شيمِرَُمؽوم٠مُ  قمٜمدي  وًمَدكَ  َأد 

 .شهال  »ـًم ضمقاٌب  شيست٘مٞمؿَ » ش.ٞمست٘مٞمؿَ وم

 «ٓ١َـُْؽِرَمك ٍزوُركو أ». 

 طمض. أو قمرض أداة :«أٓ»

 َضِٛمػمٌ  اًمٗم٤مقِمُؾ و اًمٔم٤مهرة، اًمْمٛم٦م وْمِٕمفِ رَ  وقَمالَُم٦مُ  َُمرومقعٌ  ُُمْم٤مِرعٌ  ومِٕمٌؾ  :«ٍزورُ »

 سمف. ُمٗمٕمقل ٟمّم٥م حَمَؾد  ذم اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمل ضٛمػم وٟم٤م أٟم٧م، شَمْ٘مِديُرهُ  ُُمْسَتؽِمٌ 

َببِٞم ٦م سمٗم٤مء َُمٜمُّْمقب ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :شُٟمٙمرمَ »و ًمٚمسببٞم٦م، شاًمٗم٤مء» :«١ـُؽِرَمك»  ،اًمس 

٤مِهَرةُ  اًمَٗمْتَح٦مُ  َٟمّْمبِف قَمالَُم٦مُ و  شاًمٙم٤مف»و ٟمحـ، شَمْ٘مِديُرهُ  ُُمْسَتؽِمٌ  َضِٛمػمٌ  اًمٗم٤مقِمُؾ و ،اًمٔم 

 سمف. ُمٗمٕمقل ٟمّم٥م حَمَؾد  ذم اًمٗمتح قمغم ُمبٜمل ضٛمػم

 «ٓ١ل٣ِرَمك ٍزورين أ». 

 قمرٍض. أداةُ  :«أٓ»



 

 

 
 باب األفــعــــال

 قمغم اًمٔم٤مهرةُ  وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦مُ  ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :ششمزورُ » :«ٍزوُرين»

 سمِِف. ُمٗمٕمقٌل  :شاًمٞم٤مءُ »و ًمٚمقىم٤مي٦ِم. شنُ اًمٜمق»و شأٟم٧م» شم٘مديُرهُ  ُمستؽمٌ  ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ  آظمِرِه.

 ومٕمٌؾ  :شأيمِرمَ » اعمْم٤مرَع. اًمٗمٕمَؾ  شمٜمِّم٥ُم  وهل ًمٚمسببٞم٦مِ  :شاًمٗم٤مءُ » :«١ل٣ِرَمك»

  ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ 
ِ
 ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ  آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مًمٗم٤مء

 سمِِف. ُمٗمٕمقلٍ  ٟمّم٥ِم  حمؾد  ذم ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  واًمٙم٤مُف  شأٟم٤م» شم٘مديُرهُ  ُمستؽمٌ 

 « َّهَّل  ًَ ٌْ َمك و٤َدك َأدَّ ِٖ  .«١قح

 حتْمٞمٍض. أداةُ  :«هَّلَّ »

« ًَ ٌْ   ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمسٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«أّد
ِ
 ومٕمٌؾ  ُيبٜمك هْؾ  اًمٗم٤مقمِؾ. سمت٤مء

 قمغم ُيْبٜمَك أوْ  مج٤مقم٦مٍ  واوُ  سمف يتّمْؾ  مل إذا اًمٗمتِح  قمغم ٟمٕمْؿ؛ اًمسٙمقِن؟ همػم قمغم ُم٤مضٍ 

 اجلامقم٦ِم. سمقاوِ  اشَمّم٤مًمِفِ  قمٜمد اًمْمؿد 

 .اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ وقمالُم٦م ٟمّمبف  ُمٜمّمقب سمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  :شوًمدَ » :«و٤َدك»

 إًمٞمف. ُمْم٤مٌف  :شاًمٙم٤مُف »

 ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :شحيؽممَ » اعمْم٤مرَع. اًمٗمٕمَؾ  شمٜمّم٥ُم  ًمٚمسببٞم٦مِ  شاًمٗم٤مءُ » :«١قحَٖمك»

  ُمٜمّمقٌب 
ِ
َببِٞم ٦ِم، سمٗم٤مء  ُمستؽمٌ  ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ  اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  اًمس 

 سمِِف. ُمٗمٕمقٌل  :شاًمٙم٤مُف » ش.هق» شم٘مديُرهُ 

 « َّهَّل  ًَ  .«َيُده ١ُتؼطعَ  ا٤سورَق  أمسؽ

 حتْمٞمٍض. أداةُ  :«هَّلَّ »

« ًَ  َووَم٤مقِمٌؾ. ومِْٕمٌؾ  :«أمسؽ
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 فم٤مهرة. ومتح٦م ٟمّمبف وقمالُم٦م ُمٜمّمقب سمف ُمٗمٕمقل :«ا٤سورَق »

 وم٤مقمٚمف ُيَسؿ   ؿْ ـًمَ  اَم ـًمِ  ُمبٜمل ُمْم٤مرع ومٕمؾ :ششُم٘مٓمع»و ًمٚمسببٞم٦م، شاًمٗم٤مء» :«١ُتؼطع»

َببِٞم ٦م، سمٗم٤مء ُمٜمّمقب  فم٤مهرة. ومتح٦م ٟمّمبف وقمالُم٦م اًمس 

 ضٛمػم واهل٤مء فم٤مهرة، ضٛم٦م َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ُمرومقع اًمٗم٤مقمؾ قمـ ٟم٤مئ٥م :«يُده»

 إًمٞمف. ُمْم٤مف ضمر حَمَؾد  ذم اًمْمؿ قمغم ُمبٜمل

 َوإْزقَم٤مٍج، سمح٨م   ـمٚم٥ٌم  اًمت ْحِْمٞمَض  أن :وا٤َعرضِ  ا٤تَّْحِضقضِ  ٌٝ وا٤ػرُق 

 قمٜمدٟم٤م شمتٗمْمُؾ  أٓ» ومٞم٘مقُل: قمرًض٤م قمٚمٞمؽ يٕمرُض  وهلذا وًملٍِم؛ سمِِرومٍؼ  ـمٚم٥ٌم  واًمَٕمرُض 

 اًمت ْحِْمٞمُض  ومرٌق. ومبٞمٜمٝمام شومٞمست٘مٞمؿَ  وًمَدك أّدسم٧َم  هال  » ومٞم٘مقُل: هذا أُم٤م ش.ومٜمٙمِرَُمؽ

 اًمٕمرِض. سمٕمٙمسِ  سم٘مقةٍ  طم٨م  

« َ  اًمتٛمٜمَل. يٕمٜمل: «:نَّ مَت

 اًمرضم٤مَء. يٕمٜمل: «:ُج وارْ »

رُ  ُم٤م ـمٚم٥ُم  اًمتٛمٜمدل ُ  أو ،يتٕمذ   قمٚمٞمف. احلّمقُل  يتٕمّس 

اًمِم٤مقمرُ  ىم٤مل
(1)

: 

 َٓ ًَ  أ َبوَب  ٤َْق  َيْوًموو َيُعوودُ  ا٤شَّ
 

هُ   َ
ِٕ ّْ  ؿِشْقُى وا٤وو ١ََعووَل  ٌِووَم  ١َووُل

 

ـ   ومٝمق ُمستحٞمٌؾ، هذا  .مت

ًٓ  زم ًَمْٞم٧َم » اعمٕمدُم: اًمٗم٘مػمُ  وىم٤مَل  َق  ُم٤م ، هذا شُمٜمف وم٠مشَمَّمد  ٌ ًرا؛ وًمٞمس ُمتٕمّسد  ُمتٕمذد

 ٤م.ؿم٤مسمًّ  يّمػمُ  ٓ ًمِمٞمُخ ا ًمٙمـ ٤م،همٜمٞمًّ  ص٤مر رٍ ـوم٘مٞم ُمـ يمؿ ٕٟمف

                                                 

 (.27) ديقاٟمف ذم اًمٕمت٤مهٞم٦م ٕيب اًمبٞم٧م (7)



 

 

 
 باب األفــعــــال

 « ًَ ًٓ  ً ٤ق  .«اهلل ٗبقلِ  ى مـه ١لكِػَق  مو

« ًَ ـ   طمرُف  :«٤ق  اخلؼَم. وشمرومعُ  آؾمؿَ  شمٜمّم٥ُم  مت

 وجمروٌر. ضم٤مر   :«ً»

« ًٓ  فم٤مهرٌة. ومتح٦مٌ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  شًمٞم٧َم » اؾمؿُ  :«مو

  ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :شأٟمٗمَؼ » ًمٚمسببٞم٦ِم. شاًمٗم٤مءُ » :«١لكِػَق »
ِ
َببِٞم ٦مِ ا سمٗم٤مء  وقمالُم٦مُ  ًمس 

 ش.أٟم٤م» شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ  آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ 

 سم٠مٟمٗمَؼ. ُُمتَٕمٚمدٌؼ  وجمرورٌ  ضم٤مر   :«مـهُ »

َٚمعَ  ًمٕمؾ  » شم٘مقُل: .طمُّمقًُمف يسُٝمُؾ  ُم٤م ـمٚم٥ُم  اًمرضم٤مءُ  «:ارُج »و  اًمبٚمدِ  ذم شمٙمثرُ  اًمسد

قِق  أولِ  ذم ٝم٤مرِ اًمٜم أولِ  ذم ضم٤مءَ  ،شُمٜمٝم٤م وم٠مؿمؽمَي  ِٚمُبقا مل اًمٜم٤مَس  ومقضمدَ  اًمسُّ  وم٘م٤مل: جَيْ

 رضم٤مٌء. هذا ،شًمٕمؾ  »

ـِ  اًمتٕمبػمُ  يٙمقنَ  أنْ  إصُؾ  ـِ  شًمٞم٧َم »سمـ اًمتٛمٜمدل قَم  هذا شًمٕمؾ  »سمـ اًمؽمضِمل وقَم

ـْ  إصُؾ،  ومرقمقُن: ىم٤مل ،ُمستحٞمؾٍ  أُمرٍ  ذم شًمٕمؾ  » شم٠ميت ٘مدوم ،اًمٕمٙمَس  يٙمقنُ  ىمد ًمٙم

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿

؟ أو شمرج   هذا ،[73-74]هم٤مومر: ﴾ڱ ـ  ؛ هذا مت ـ  َ  ًمٙمٜمف ُمستحٞمٌؾ. ٕٟمف مت  ش.ًمٕمؾ  »سمـ ـ  مَت

مَ اَم احلَ  ُي٤مـم٥ُِم  وهق اًمِم٤مقمُر، وىم٤مل
(1)

: 

 ًُ َؽْق ٌَ  َٓ ِب  َٛ  يب َموَرْرن إِذْ  َؼَطوا٤ ِِسْ
 

  ًُ ووِديرُ  ٌِو٤ُْبَؽوووءِ  يوَوِمْيؾِوو ١َُؼْؾوو َُ 
 

                                                 

ش ذح إًمٗمٞم٦م»ُٟمِس٥م هذان اًمبٞمت٤من ًمْلطمٜمػ سمـ ىمٞمس. اٟمٔمر حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ قمبداحلٛمٞمد قمغم  (7)

 (.7/702)ٓسمـ قم٘مٞمؾ 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

َب  ُٔ  َمنْ  َهْل  َؼَطوا٤ َأِِسْ و ُيِعو َِ ـو  هَُ
 

َٞ  يو٤ََعؾ وو  ًُ  ٢َووْد  َموونْ  إِ ُٔ  َهِويوو  َأِٙوو
 

؛ هٜم٤م وًمٕمؾ   ـ   .ُمستحٞمؾ ٕٟمف مت

 ،ُمستحٞمؾٍ  سم٠مُمرٍ  اًمتٕمٚمُُّؼ  يم٤منَ  إذا ل،واًمؽمضمد  اًمتٛمٜمل سملم رُق اًمٗمَ  كؼوَل: أنْ  اْفمُّ 

َ  ومٝمذا ٕمذرٍ تَ ُمُ  أو ،مَت ـِ  ،ج  رَ شمَ  ومٝمذا ،ىمري٥ٍم  سم٠مُمرٍ  يم٤من إذاو ـ   احلرَف  أن إصُؾ  وًمٙم

 ُيْٕمَٙمُس. وىمد ،شًمٞم٧َم » وًمٚمتٛمٜمل شًمٕمؾ  »قه لًمٚمؽمضمد  اعمقضقعَ 

  رُ آظِم 
ٍ
 ،ًمٚمٜمٗمل ضمقاسًم٤م اًمٗم٤مءُ  وىمٕم٧ِم  إذا يٕمٜمل: ،شاًمٜمٗمُل  يمذاك» اًمبٞم٧ٍم: ذم رء

 اعمْم٤مرَع. اًمٗمٕمَؾ  شَمٜمِّْم٥ُم  وم٢مهّن٤م

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ اًمٙمريِؿ: اًم٘مرآنِ  ذم شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل

 اًمٜمقِن. حذِف سم وُٟمِّمَب٧ْم  ،ًمٚمٜمٗمل ضمقاٌب  شيٛمقشمقا» ،[74]وم٤مـمر: ﴾ے ھ

 « َّ١لٖ٘يَ  ٍؽيرُ  ا٤بضوئعَ  ٤عل». 

 اخلؼَم. وشمرومعُ  اعمبتدأَ  شمٜمّم٥ُم  شمرج   طمرُف  :«٤علَّ »

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب، ًمٕمؾ   اؾمؿُ  :«ا٤بضوئعَ »

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«ٍؽيرُ »

  ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :شأؿمؽمَي » ًمٚمسببٞم٦ِم. ش٤مءُ اًمٗم» :«١لٖ٘يَ »
ِ
َببِٞم ٦مِ  سمٗم٤مء  اًمس 

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ 

 :ٞے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ ٢ول اهلل ٍعو﴾ 

 .[36]١وٙر:

 .ٟم٤مومٞم٦مٌ  :«ٓ»



 

 

 
 باب األفــعــــال

 ًمٚمٛمجٝمقِل. َُمْبٜمِل   ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«ُيْؼَه »

 ش.ُي٘م٣م»سمـ ُمتٕمٚمٌؼ  وجمرورٌ  ضم٤مر   وم٤مقمٍؾ، ٟم٤مئ٥ُم  :«ٛؾقفم»

  ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :شيٛمقشمقا» ؾمببٞم٦ٌم. شاًمٗم٤مءُ » :«١قؿوٍوا»
ِ
َببِٞم ٦مِ  سمٗم٤مء  اًمس 

 اخلٛمس٦ِم. إومٕم٤ملِ  ُمـ ٕٟمف وم٤مقمٌؾ؛ شاًمقاوُ »و اًمٜمقنِ  طمذُف  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ 

ـَ  شَمْدنُ  ٓ» ىمٚم٧ُم: ًمق  ؾمب٥ُم  هقًمٞمس  ٤مًمدٟمقُّ وم صحٞمٌح، شومتْسَٚمؿَ  إؾمدِ  ُِم

ـْ  ،اًمسالُم٦مِ   اًمسالُم٦ِم. ؾمب٥ُم  هق شمدنُ  مل إذا ًمٙم

ـَ  شمدنُ  ٓ» ُمث٤مٌل:  ژ ڈ ڈ ڎ﴿ ُمثُؾ: صحٞمٌح. شومٞم٠ميمَٚمؽ إؾمدِ  ُِم

 .[27]ـمف: ﴾ڑ ژ

َببِٞم ٦مِ  وم٤مءُ  ْن:ذَ إِ   جمٛمققم٦مٍ  شمسٕم٦مٍ  أُمقرٍ  ُمـ ًمقاطمدٍ  ضمقاسًم٤م وىمٕمت٤م إذا اعمٕمٞم٦مِ  وواوُ  اًمس 

اًمِم٤مقمرِ  ىمقلِ  ذم
(1)

: 

ْل  َواْكهَ  َواْدعُ  ُمرْ  َٗ ِرْض َوا َو وِفمُ  ْٛ ض   حِلَ
 

 ٣َُؿووَّل ٢ووْد  ا٤ـَّْػوويُ  ٣َووَذاكَ  َواْرُج  مَتَوونَّ  
 

 سمٕمده٤م. اعمْم٤مرع اًمٗمٕمؾ ٜمّم٥مشمَ  وم٢مهن٤م

ـَ  وشمنمَب  اًمسٛمَؽ  شم٠ميمؾِ  ٓ» وهق: ،اًمٜم ْحِقيلم قمٜمد ُمِمٝمقرٌ  ُمث٤مٌل  هٜم٤م  :شاًمٚمب

 هنٍل. طمرُف  :«ٓ»

 ذم اًمسٙمقنُ  ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  اًمٜم٤مهٞم٦ِم، شٓ»ـسم جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«ٍل٣ل»

 ش.أٟم٧م» شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  ضٛمػمٌ  قمُؾ واًمٗم٤م آظمِرِه،

                                                 

 (01:)ص اًمٜمجدي احلٜمبكم اًمٕم٤مصٛمل ىم٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ اًمرِحـ ًمٕمبد أضمروُمٞم٦م طم٤مؿمٞم٦م ذم اًمبٞم٧م (7)

 ٟمسب٦م. سمال
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 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةِ  سم٤مًمٗمتح٦مِ  ُمٜمّمقٌب  سمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  :«ا٤سؿَك »

 ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :ششمنمَب » اعمْم٤مرَع. اًمٗمٕمَؾ  شمٜمّم٥ُم  ٦مِ ٞم  ٕمِ اعمَ  واوُ  :شاًمقاوُ » :«وٍٟب»

 ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ  ،آظمِرهِ  قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  اعمٕمٞم٦م، سمقاوِ  ُمٜمّمقٌب 

 ش.أٟم٧َم » شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ 

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  سمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  :«ا٤ؾبنَ »

 ًمؽ: ىمٚم٧ُم  إذا وضمٍف، يمؾد  قمغم اعمٕمٜمك وُيتٚمُػ  ،أوضمفٍ  صمالصم٦مِ  قمغم َيِردَ  اعمث٤مُل  هذا

ـَ  وشمنمَب  اًمسٛمَؽ  شم٠ميمؾِ  ٓ»  ذم ـَ اًمٚمب وذسم٧َم  اًمّمب٤مِح  ذم اًمسٛمَؽ  وم٠ميمٚم٧َم  ،شاًمٚمب

.
ِ
 ش٦مِ ٞم  ٕمِ اعمَ  واوُ »ومـ ،سمٞمٜمٝمام اجلٛمعِ  قمـ هَنَٞمُتَؽ  إٟمام ٕين ٓ؛ قم٤مٍص؟ أٟم٧َم  ومٝمْؾ  اعمس٤مء

 َهذا. ُمعَ  َهذا شم٠ميمْؾ  ٓ يٕمٜمل:

ـَ  وشمنمِب  اًمسٛمَؽ  شم٠ميمؾِ  ٓ» ىمٚم٧ُم: إذا  ،قم٤مصٍ  وم٠مٟم٧َم  وِذسْم٧َم  وم٠ميَمْٚم٧َم  شاًمٚمب

 ذًَمؽ. سمْٕمدَ  وذسم٧َم  أيمٚم٧َم  أو احل٤مِل، ذم وْذسم٧َِم  أيمٚم٧َم  ؾمقاءٌ 

ـَ  وشمنمُب  اًمسٛمَؽ  شم٠ميمؾِ  ٓ» ىمٚم٧ُم: إذا  ذم قم٤مصٍ  وم٠مٟم٧م وذسم٧َم  وم٠ميمٚم٧َم  شاًمٚمب

؛ ذُب  وهق اًمث٤مين، ذم قم٤مصٍ  همػمُ  اًمسٛمِؽ، أيمُؾ  وهق ،إولِ  ـِ  ىمٚم٧َم: إذا ٕٟمؽ اًمٚمب

ـَ  وشمنمُب  اًمسٛمَؽ  شم٠ميمؾِ  ٓ»  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  وشمنمُب: اؾمتئٜم٤مومٞم٦ًم. اًمقاوُ  ص٤مرِت  شاًمٚمب

 ُمست٠مٟمٌػ.

 ششمٗمٝمؿَ  أن» واًمّمقاُب: ظمٓم٠ٌم، هذا ٢ؾـو: ششمٗمٝمؿُ  أنْ  ُبٜملُيْٕمجِ » ٢وئُل: ٢وَل  ٤وْ 

ـْ   ام  ـوًم ظمٓم٠ٌم، ىمٚمُتْؿ: سم٤مًمْمٛم٦مِ  ضمئٜم٤م ام  ـًم عم٤مذا ششَمْٗمَٝمُٛمقا أنْ  ُيْٕمِجُبٜمل» أىمقُل: صح   ًمقْ  ًمٙم

 ششمٗمٝمؿُ  أن ُيْٕمِجُبٜمل» ىمٚم٧َم: إذا ٕٟمؽ صحٞمٌح؟ ىمٚمُتؿ: واًوا وضمٕمْٚمٜم٤َمه٤م أؿمبٕمٜم٤مه٤م

 اًمٜمقِن. سمحذِف  شمٜمِّم٥ُم  وم٢مٟمؽ جلامقم٦ٍم: ىمٚم٧َم  وإذا شمٜمِّم٥َم. أنْ  سُمد   َٓ  ًمقاطمدٍ 



 

 

 
 باب األفــعــــال

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ :ٍعوٞ اهللُ ٢ول﴾ 

 .[17]ا٤ؼصص:

 واؾمت٘مب٤مٍل. وٟمّم٥ٍم  ٟمٗمٍل  أداة :«٤ن»

ـْ »سمـ ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«أ٣ونَ »  قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  شًم

 آظمِرِه.

َْاسُو  :املضارِع َج

َم  َواَلَواِزمُ »٢َْو٤ُُه:  َ  كَِقيَ ََ َٟ ،وَو٤َ  ْم،و٤َ  َوِهَي: ،َٛ ،ووَأ٤َ  ْم،وَوَأ٤َ  مَّ  إَْمِر، مُ َٓ وَ  مَّ

وِء، َٛ وِء، ا٤ـَّْفي، ِى  َٓ وَ  َوا٤دُّ َٛ ، َوإِذَمو، َوَمْفَم، َوَمْن، َوَمو، َوإِْن، َوا٤دُّ  َوَمَتى، َوَأيُّ

وَن، ْقُيَم، َوأكَّى، َوَأْيَن، َوَأيَّ َِ ْعرِ  ِى  َوإَِذا َو٣َْقَػَم، َو يً  ا٤ش  وصَّ َّ». 

رٌ  وهق ضم٤مزمٌ  ومُجِعَ  ،ضم٤مزمٍ  مجع: اجلقازمُ   اًمٕم٤مىمِؾ. ًمٖمػمِ  ٕٟمف ضمقازَم؛ قمغم ُمذيم 

َ َٛ  يَ قَ كِ َم ََ  مُ ازِ وَ الَ » :-اهللُ رمحهُ -ف ٤ِ مَ اُْ  ُل وْ ٢َ   ،ضم٤مزًُم٤م قمنَم  صمامٟمٞم٦مَ  يٕمٜمل: «َٟ

 وآؾمت٘مراء. اًمتتبعُ  وهق ،هأؾمٚمْٗمٜم٤َم ُم٤م دًمٞمُٚمٝم٤م

 إُمِر، ٓمُ  ،ام  ـأًم أملْ، ،ام  ـًم ملْ، وهل: واطمًدا، ومٕماًل  دمزمُ  ُم٤م ٜمٝم٤مُم احلروُف  هذه

،
ِ
. اًمٜمٝمل، ذم ٓو واًمدقم٤مء

ِ
 اًمثامٟمٞم٦مَ  ـُمِ  ويب٘مك واطمًدا، ومٕماًل  دمزمُ  صمامٟمٞم٦مٌ  هذه واًمدقم٤مء

. دمزمُ  قمنمٌة، قمنَم   ومِْٕمَٚملْمِ

 شؿْ ـًم» َأْدظِمْؾ  ش.إدَب  أؾم٤مءَ  إذا وًمَدهُ  اًمرضمُؾ  يِْضُب » شم٘مقُل: «مْ و٤َ »َو٢َْو٤ُُه: 

ِب  ؿـًم» شم٘مقُل: يْضُب  قمغم َل  اًمذي ُم٤م شإدَب  أؾم٤مءَ  طِملمَ  وًمَدهُ  اًمرضمُؾ  َيْْضِ  طمق 

 قمٛمُٚمٝم٤م. هذا اًمٗمٕمَؾ، ضَمَزَُم٧ِم  شؿْ ـًمَ » ؟شيْضْب » إمم شيْضُب »
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 شْضْب يَ  ملْ » ىُمْٚمٜم٤م: أنَ  شإدَب  أؾم٤مءَ  طملم وًمَدهُ  اًمرضمُؾ  يْضُب » ٟم٘مقُل: يمٜم٤م

 اإلصمب٤مِت. سمدُل  اًمٜمٗمُل  اجلٛمٚم٦ِم؟ ذم طمدَث  اًمذي ُم٤م

 اًمقىم٧ِم  ذم أنَ  اًمْضُب؟ ُمتك شإدَب  أؾم٤مءَ  طِملمَ  وًمَدهُ  اًمرضمُؾ  يْضُب »

 اعم٤مِض. ذم ُمتك؟ شإدَب  أؾم٤مءَ  طِملمَ  وًمَدهُ  اًمرضمُؾ  يْضِب  ؿْ ـًمَ » احل٤مرِض.

 ُ٘مْؾ:وم ؿمئ٧َم  وإن ،شوىمٚم٥ٌم  وضمزٌم، ٟمٗمٌل،» ومقائَد: صمالَث  شؿْ ـًمَ » أوم٤مدْت  ْن؛ذَ إِ 

 .وضمزمٌ  وىمٚم٥ٌم، ٟمٗمٌل،

ًم٧ِم  ٕهن٤م ؛شٟمٗمٌل »  ُمٜمٗمٞم٦ٍم. مجٚم٦مٍ  إمم اًمثبقشمٞم٦مَ  اجلٛمٚم٦مَ  طمق 

 اعم٤مِض. إمم احل٤ملِ  ُمـ اعمْم٤مرعَ  ٕمَؾ اًمٗمِ  ٚمب٧ِم ىمَ  ٕهن٤م ؛شىمٚم٥ٌم »

 اعمْم٤مرَع. اًمٗمٕمَؾ  ضمزُم٧ِم  ٕهن٤م ؛شضمزمٌ »

 ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :شيْضْب » وضمزٍم. ٟمٗمٍل  طمرُف  :شؿـًم» شيِْضْب  ؿْ ـًمَ » ومٜم٘مقُل:

 اًمسٙمقُن. ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  شؿـًم»سمـ جمزومٌ 

 شيْضسُمقا ؿـًم» اًمث٤مين: ىم٤مَل و ظمٓم٠ٌم. ومٝمذا ،شيِْضُب  ؿْ ـًم» وم٘م٤مل: رضمٌؾ  شمٙمٚم ؿَ 

 اخلٛمس٦ِم. إومٕم٤ملِ  ـُمِ  ٕهن٤م اًمٜمقِن؛ سمحذِف  ضمَزَُمفُ  ٕٟمف صحٞمٌح؛ ومٝمذا

 « ْزيٌد  يُؼمْ  ِل». 

 وضمزٍم. وىمٚم٥ٍم  ٟمٗمٍل  طمرُف  :«مْ و٤»

 ُن.اًمسٙمق ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  ،شؿـًم»سمـ جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ٕمٌؾ ومِ  :«يُؼمْ »

 اًمٔم٤مهرِة. سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«زيٌد »

ْ » ىم٤مئٌؾ: ىم٤مَل  ًمق  ظمٓم٠ٌم. هذا ًمُ٘مٚمٜم٤م: شزيدٌ  ي٘مقمُ  مَل



 

 

 
 باب األفــعــــال

 [151 ]ا٤بؼرة: ﴾ې ې ې ې ۉ﴿ :ٍعوٞ ٢و٤ه ومـه. 

 وضمزٍم. وىمٚم٥ٍم  ٟمٗمٍل  طمرُف  :«مْ و٤»

 ُمـ ٕٟمف اًمٜمقن طمذف ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  شمل»سمـ جَمُْزومٌ  ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :«ٍَُؽوكوا»

 .يم٤من اؾمؿ واًمقاو اخلٛمس٦م، إومٕم٤مل

 [24]ا٤بؼرة: ﴾ىئ ېئ ېئ﴿ :ٍعوٞ اهلل و٢ول. 

 وىمٚم٥ٍم. وضمزمٍ  ٟمٗمٍل  طمرُف  :«مْ و٤»

 واًمقاوُ  اًمٜمقنِ  طمذُف  ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  شؿْ ـًم»سمـ جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«ٍػعؾوا»

 وم٤مقمٌؾ.

 .[7]اإلظمالص: ﴾ڀ ڀ ڀ پ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمٜمف

 يٗمَرْح  ام  ـًم» ومت٘مقُل: شام  ـًم»ـسم ومت٠ميت شزيدٌ  يٗمرُح » :َُمَثاًل  شم٘مقُل  «:مَّ و٤َ »َو٢َْو٤ُُه: 

 شزيدٌ  يٗمَرْح  ام  ـًم» صمبقشمٞم٦ٌم. اجلٛمٚم٦مُ  شزيدٌ  يٗمرُح » اجلزمِ  إمم اًمرومعِ  ُمـ اًمٗمٕمَؾ  همػمِت  شزيدٌ 

 ُمٜمٗمٞم٦ٌم. اجلٛمٚم٦مُ 

ـِ  ،وضمزمٍ  وىمٚم٥ٍم  ٟمٗمٍل  طمرُف  ش:ام  ـًم» نْ ذَ إِ   ٟمٗمٌل  شملْ » أن   شملْ » وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًمٗمرُق  ًمٙم

 ٍع.سمتقىمُّ  ٟمٗمٌل  شام  ـًم»و ٍع.شمقىمُّ  سمال

 ؛سمتقىمعٍ  ًمٙمـ ٟمٗمٌل  ومٞمٝم٤م [2]ص: ﴾ہ ہ ہ ۀ﴿ :-شمٕم٤ممم شمب٤مرك- ِاهلل وم٘مقُل 

 قمغم شمدلُّ  ٓ ومٝمل ،شؿْ ـًمَ » سمخالِف  ىمقٟمف،ويذ ىمريًب٤م وًمٙمـ ،ذاىمقه ُم٤م هؿ اعمٜمٗمل شمقىمعُ 

 إقمراهب٤م: ذم وٟم٘مقل، اعمٕمٜمك هذا

 ًمإلرضاِب. :«ٌَْل »



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 وضمزٍم. وىمٚم٥ٍم  ٟمٗمٍل  طمرُف  :«مَّ و٤»

 ُمـ ٕٟمف اًمٜمقن طمذف ضمزُمف وقمالُم٦م شام  ـًم»سمـ جَمُْزومٌ  ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :«واَيُذو٢ُ »

 وم٤مقمؾ. واًمقاو اخلٛمس٦م، إومٕم٤مل

ٌؾ  -ًَمفُ  اهللُ  وهَمَٗمرَ  ظمػًما اهللُ  ضمزاه- اعم١مًمُػ  «مَّ و٤َ أَ »و «مْ و٤َ أَ »َو٢َْو٤ُُه:   قمغم ُُمَسٝمد

 هل إٟمام ُمست٘مٚم٦ًم، أداةٌ  ًمٞمس٧ْم  أهن٤م واحل٘مٞم٘م٦مُ  ُمست٘مٚم٦ًم، أداةً  شؿـأًم» ضَمَٕمَؾ  اًمٓم٤مًم٥ِم،

ـْ  شؿْ ـًم» ـْ  اهلٛمزُة؛ قمٚمٞمٝم٤م َدظَمَٚم٧ْم  ًمٙم  اعمبتدئ اًمٓم٤مًم٥ِم  قمغم اًمتسٝمٞمؾِ  أضمؾِ  ـُمِ  ًمٙم

 ُمست٘مٚم٦ًم. أداةً  ضمَٕمَٚمٝم٤م

 اإلقمراَب: َأَرْدَٟم٤م إذا ،[7]اًمنمح: ﴾ہ ہ ہ ۀ﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل ىم٤مل اعمث٤مُل:

 ضمَٕمَؾ  ٕٟمف ٤مذا؟عم -اعم١مًمِػ  يمالمِ  قمغم- وىمٚم٥ٍم  وضمزمٍ  ٟمٗمٍل  طمرُف  :«مْ وأ٤» ٟم٘مقُل:

ض ٓ هذا وقمغم إداةُ  هل شؿْ ـأًم»  أنْ  أرادَ  -سمف اهلُل َروَمَؼ - اعم١مًمَػ  ٕن ًمٚمٝمٛمزة؛ ٟمتٕمر 

ًٓ وم ،سم٤معمبتدئِ  َيْروُمَؼ  ـْ  بد  وهْؾ  سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مِم؟ اعمرادُ  وُم٤م ًمالؾمتٗمٝم٤مِم، اهلٛمزةُ  ي٘مقَل: أنْ  ُِم

ـِ  ظمرَج  ـِ  اًمٙمالمَ  كاشمرُ  ىم٤مل: اًمٓم٤مًم٥َم، رهؼوٟمُ  ُيرْج؟ ؿْ ـًم أوْ  إصؾِ  قَم  اهلٛمزِة، قَم

ـِ  ـُمِ  ٟمجٕمُٚمٝم٤م  إداِة. ضٛم

 .[7]اًمنمح: ﴾ہ ہ ہ ۀ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ُمث٤مًمف

 .[70]اًمٕمٚمؼ: ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .[744]اًمب٘مرة: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .[2]اعمٚمؽ: ﴾ڭ ڭ ڭ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .[742]اعم١مُمٜمقن: ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: 



 

 

 
 باب األفــعــــال

ـْ  شام  ـًم» هل «مَّ و٤َ أَ »: َو٢َْو٤ُهُ   اضمٕمَٚمٝم٤م ي٘مقُل: اعم١مًمُػ  اهلٛمزُة. قمٚمٞمٝم٤م دظمَٚم٧ْم  ًمٙم

 وضمزٍم. وىمٚم٥ٍم  ٟمٗمٍل  طمرُف  :شام  ـأًم» ٟم٘مقُل: شزيدٌ  َيُ٘مْؾ  ام  ـأًم» ومت٘مقُل: واطمدًة. أداةً 

 اًمسٙمقُن. ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  شام  ـأًم»ـسم جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :شَيُ٘مْؾ »

 «اْدرُس  يلِت  مَّ وأ٤». 

 وىمٚم٥ٍم. وٟمٗمٍل  ضمزمٍ  أداةُ  :«مَّ وأ٤»

  طمذُف  ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  ،شام  ـأًم»ـسم جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«يلِت »
ِ
 واًمٙمّسةُ  اًمٞم٤مء

 قمٚمٞمٝم٤م. دًمٞمٌؾ 

 اًمٔم٤مهرِة. سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«اْدرُس »

مُ »َو٢َْو٤ُُه:  َٓ  إُمِر. قمغم اًمداًم٦مَ  اًمالمَ  يٕمٜمل: «:ْمرِ إَ  َو

 :[7]ا٤طَّلق: ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ :ٍعوٞ ٢و٤ِهِ  ميل. 

 وقمالُم٦م سم٤مًمالِم، جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :شُيٜمِْٗمْؼ » إُمِر. ٓمُ  شاًمالمُ » :«٤ُِقـِْػْق »

 اًمسٙمقُن. ضمزُِمفِ 

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمقاوُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«ذو» ـَ  ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قَم   ُِم
ِ
 إؾمامء

 .ُمْم٤مٌف  شذو»و اخلٛمس٦ِم.

 اًمٙمّسة. ضمره ٦موقمالُم سم٤مإلض٤موم٦مِ  جمرورٌ  إًمٞمفِ  ُمْم٤مٌف  :«عيٍ َٗ »

  ِ[15]احلٍ: ﴾مث جث يت ىت مت خت﴿ :ٍعوٞ ٢و٤ه يلوم. 

 ،إُمرِ  سمالمِ  جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :شيٛمُددْ »و إُمر، ٓمُ  شاًمالمُ » :«١ؾقؿدد»

ُٙمقنُ  ضَمْزُِمفِ  وقمالُم٦مُ   .اًمسُّ



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ،إُمرِ  سمالمِ  جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :شَي٘مٓمعْ »و إُمر، ٓمُ  شاًمالمُ » :«٤َقؼطعْ »

ُٙمقنُ اًم ضَمْزُِمفِ  وقمالُم٦مُ   .سُّ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ :ٍعوٞ و٢ول 

 .[9]ا٤ـسوء: ﴾چ چ

 ،إُمرِ  سمالمِ  جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :شَُيَْش »و إُمر، ٓم شاًمالم» :«َو٤َْقْخَش »

 .قمٚمٞمٝم٤م َدًمِٞمٌؾ  ىَمْبَٚمَٝم٤م واًمٗمتح٦م إًمػ، طمذف ضمزُمف وقمالُم٦م

ُب » وشم٘مقل: ْب ًمِٞمَ » ىمٚم٧م: إُمر ٓم قمٚمٞمف شمدظمؾ أن أردت وم٢مذا ،شزيدٌ  َيْْضِ  ْْضِ

ٜم٧م شزيدٌ   اًمب٤مء. وؾمٙم 

 .[21]احل٩م: ﴾ے ھ ھ﴿ :شمٕم٤ممم اهللُ  ىم٤مل

 قمٓمٍػ. طمرُف  :«َم»

 إُمر سمالمِ  جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :شَيْ٘مُْمقا» إُمِر. ٓمُ  شاًمالمُ » :«٤َقْؼُضوا»

فُ  اًمٜمقِن؛ طمذُف  ضمزُِمفِ  وقمالُُم٦مُ  ـَ  ٕٟم   قمغم َُمْبٜمِل   ضٛمػمٌ  :شاًمقاوُ »و اخلٛمس٦ِم، إومٕم٤ملِ  ُِم

 وم٤مقمٍؾ. رومعٍ  حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ 

َػَيُفمْ »  :شاهل٤مءُ »و اًمٗمتح٦ُم. ٟمّمبفِ  وقمالُم٦م ُمٜمّمقٌب  سمفِ  ُمٗمٕمقٌل  :ششَمَٗم٨َم » :«ٍَ

ٜم٤م إًمٞمفِ  ُمَْم٤مٌف  ضمر   حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم َُمْبٜمِل   ضٛمػمٌ   ضم٤مءت إذا ٕهن٤م إُمِر؛ ٓمَ  وؾمٙم 

  اًمقاوِ » سمٕمد
ِ
. شوصَمؿُّ  واًمٗم٤مء ـُ  شُمسٙم 

 إُمر. مُ ٓ اًمالمُ  شزيدٌ  ًمَِٞمُ٘مؿ» وشم٘مقل:

 ٦م.ٚم  اًمٕمِ  طمرف طمذف ضمزُمف وقمالُم٦م ،إُمر سمالم جَمُْزومٌ  ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :«َيُؼمْ »

 فم٤مهرة. ضٛم٦م َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ُمرومقع وم٤مقمؾ :«ديْ زَ »



 

 

 
 باب األفــعــــال

 اًمٗمٕمَؾ  ومَجَزَُم٧م إُمر، ٓمُ  هٜم٤م وم٤مًمالمُ  شأضمروُمٞم٦م درس ذم ًمِٜمَْبَدأْ » وُمٜمف:

 اعمْم٤مرع.

وءِ »َو٢َْو٤ُُه:  َٛ ؛ ٓمُ  «َوا٤دُّ
ِ
فُ  اًمتل اًمالمُ  هل اًمدقم٤مء  .ِاهلل إمم اخلٓم٤مب ومٞمٝم٤م ُيقضم 

 ًمْلُمِر. اًمالمُ  ًمٙم٤مٟم٧ِم  ِاهلل همػمَ  اعمخ٤مـم٥ُم  يم٤منَ  ًمق هٜم٤م اًمالمُ  شزم ًمَِتْٖمِٗمرْ  ربد » ُمثُؾ:

ـْ  ٝمً  اخلٓم٤مُب  يم٤منَ  ام  ـًم ًمٙم ـُ  ومال ،ِاهلل إمم ٤مُمقضم   ٠مُمرُ يَ  ٤مهلُلوم ،اهللَ  ٟم٠مُُمرَ  أن يٛمٙم

. اًمالمُ  :ٟم٘مقُل  ْن؛ذَ إِ  ،ُي١مَُمرُ  وٓ
ِ
 ًمٚمدقم٤مء

. ٓمُ  شاًمالمُ » :«٤َِتْغِػرْ » إقمراهب٤م: ذم وٟم٘مقل
ِ
قم٤مء  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :ششَمْٖمِٗمرْ » اًمدُّ

، سمالمِ  جمزومٌ 
ِ
 اًمسٙمقن. ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  اًمدقم٤مء

ـْ   ومٜم٘مقُل: ،[33]اًمزظمرف: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ ىمقًُمُف: ذًمؽ وُِم

. ٓمُ  شاًمالمُ » :«٤قؼض»
ِ
قم٤مء ، سمالمِ  جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :شضِ ٘مْ يَ » اًمدُّ

ِ
 اًمدقم٤مء

، طمذُف  ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ 
ِ
 قمٚمٞمٝم٤م. دًمٞمٌؾ  ىمبَٚمَٝم٤م واًمٙمّسةُ  اًمٞم٤مء

 .َوجَمُْرور ضَم٤مر   :«ٛؾقـو»

 قمغم ُمبٜمل ضٛمػم واًمٙم٤مف ،فم٤مهرة ضٛم٦م َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ،ُمرومقع وم٤مقمؾ :«َربُّ »

 إًمٞمف. ُمْم٤مف ضمر حَمَؾد  ذم اًمٗمتح

وءِ اِى « َٓ »وَ »َو٢َْو٤ُُه:  َٛ  اًمدقم٤مئٞم٦ُم. وٓ اًمٜم٤مهٞم٦ُم، ٓ :«٤ـَّْفِي َوا٤دُّ

ق عم٤مذا   اًمٜمٝمل ذم ٓ ىم٤مل: اًمتٕمبػميـ؟ سملم اعم١مًمُػ  ومر 
ِ
 ٓمُ  ىم٤مَل: هٜم٤مكَ و ،واًمدقم٤مء

ؿ إُمِر؛  سم٤مؾمِٛمٝم٤م، شمٜمٓمُِؼ  وم٢مّٟمؽ ،واطمدٍ  طمرٍف  قمغم اًمَٙمٚمِٛم٦م يم٤مٟم٧ِم  إذا ي٘مقًمقن: ٕهن 

ٟم٦مً ُمُ  يم٤مٟم٧ْم  وإذا ـْ » ٟم٘مقُل: وهلذا سمٚمٗمٔمِِف؛ سمف شمٜمٓمُِؼ  وم٠ميمثرَ  طمروملم ـُمِ  ٙمق  . طمرُف  شُِم  ضمر 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

؛ طمرُف  شاًمٜمقنُ »و شاعمٞمؿُ » ٟم٘مقُل: وٓ ـْ  ٕهن٤م ضمر   طمرُف  اًمالمُ  وٟم٘مقُل: طمروملم. ُِم

،  ،أطمرٍف  صمالصم٦مُ  شإمم»و ،واطمد طمرٌف  اًمالم ٕن   عم٤مذا؟ ،ضمر   طمرُف  شإمم»و ضمر 

 :ثؾُمِ  ،واطمدٍ  طمرٍف  قمغم يم٤منَ  وًمق سمٚمٗمٔمِِف، سمِفِ  ُيٜمَْٓمُؼ  وم٢مٟمف ،ومٕماًل  يم٤منَ  إذا ُم٤م سمخالِف 

  ُؾ ٕمْ ومِ  اًم٘م٤مُف  شم٘مقُل: ُم٤م شقمذاسمؽ ىِمٜمِل ربد » ،شِق »
ٍ
. ٕمُؾ ومِ  شِق » شم٘مقُل: ،دقم٤مء

ٍ
 دقم٤مء

 وٓ أُمٍر، ومٕمُؾ  شرَ » شم٘مقُل: زيٍد. إمم اٟمٔمرْ  أي: ُمٕمٜم٤مه٤م؟ وُم٤م شزيًدا رَ » وشم٘مقُل:

 أُمٍر. ومٕمُؾ  اًمراءُ  شم٘مقُل:

 سمٚمٗمٔمِٝم٤م، ٤مهب وم٤مٟمٓمِْؼ  ٕماًل ومِ  يم٤مٟم٧ْم  وم٢منْ  واطمٍد، طمرٍف  قمغم اًمَٙمٚمِٛم٦م يم٤مٟم٧ِم  إذا ْن؛ذَ إِ 

 اًم٘م٤مقمدُة. هذه سم٤مؾمِٛمٝم٤م. هب٤م ٟمٜمٓمُِؼ  ٤مطمرومً  يم٤منَ  وإنْ 

 :شٓ» ٟم٘مقُل: [22]ص: ﴾ک ک ک ک ڑ﴿ اًمٜمٝمل. ذم شٓ» ي٘مقُل:

 اًمسٙمقُن. زُِمفِ ضَم  وقمالُم٦مُ  ،اًمٜم٤مهٞم٦مِ  شٓ»سمـ جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ٕمٌؾ ومِ  :ششُمِْمٓمِطْ » ٟم٤مهٞم٦ٌم.

 ومٕمٌؾ  :ششم١ماظِمذ» .دقم٤مئٞم٦مٌ  :شٓ» ،[224]اًمب٘مرة: ﴾ې ې ې﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 سمِِف. ُمٗمٕمقٌل  واًمْمٛمػمُ  اًمسٙمقُن، ضمزُِمِٝم٤م وقمالُم٦مُ  ،شاًمدقم٤مئٞم٦مِ  ٓ»ـسم جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ 

 ٟم٤مهٞم٦م. :شٓ» .[74]اًمٜمس٤مء: ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل

يُمقا»  ٕٟمف ،اًمٜمقن طمذف ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  ،اًمٜم٤مهٞم٦مِ  شٓ»سمـ جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ٕمٌؾ ومِ  :ششُمنْمِ

 وم٤مقمؾ. واًمقاو اخلٛمس٦م، إومٕم٤مل ـُمِ 

اًمِم٤مقمر ىم٤مل
(1)

: 

ن هـْ ٍَ  َٓ  ْلٍِو ٍق ؾُ ُّ  َٛ ٍَ  هَؾويْ مِ  يَ وَو
 

ورٌ   َؾْقك َٛ ًَ  إِذا َٛ ظِوقمُ  ١عؾو َٛ 
 

                                                 

َؤزّم، إؾمقد ٕيب اًمبٞم٧م هذا (7) ِرُّم٤مح، وىمٞمؾ ًمْلظمٓمؾ، وىمٞمؾ: اًمدُّ  ُمٕم٤مين ُيٜمٔمر ًمٖمػمهؿ. وىمٞمؾ: ًمٚمٓمد

 (.7/7203) اًمِّم٤مومٞم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م وذح (،772 ،7/70) ًمٚمٗمّراء اًم٘مرآن



 

 

 
 باب األفــعــــال

 طمذف ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  ،اًمٜم٤مهٞم٦مِ  شٓ»سمـ جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :ششَمٜمْف» ٟم٤مهٞم٦م. :شٓ»

 أٟم٧م. شَمْ٘مِديُرهُ  ُُمْسَتؽِمٌ  َضِٛمػمٌ  اًمٗم٤مقِمُؾ و إًمػ،

 اعمْم٤مرَع. اًمٗمٕمَؾ  ومتجزمُ  ٟم٤مهٞم٦ٌم، شٓ» شَب اعم١مدّ  وًمَدك شمْضْب  ٓ» :أيًْم٤م شم٘مقُل 

 ظمٓم٠ٌم. ًم٘مٚمٜم٤م: شاعم١مدَب  وًمَدكَ  شمْضُب  ٓ» ىم٤مئٌؾ: ىم٤مَل  وًمقْ 

 شٓ» دظمَٚم٧ْم  وإذا ،ٟم٤مهٞم٦مٌ  شٓ» ٕن ظمٓم٠ٌم؛ شوًمَدكَ  شمِْضَب  ٓ» ىم٤مَل: وًمق

 اجلزُم. َوضَم٥َم  اًمٗمٕمِؾ، قمغم اًمٜم٤مهٞم٦مُ 

 «ٓ  ْب  .«ٍَْْضِ

 .اعمْم٤مرعَ  اًمٗمٕمَؾ  دمِزمُ  ٟم٤مهٞم٦مٌ  أداةٌ  :«ٓ»

 آظمِرِه. قمغم اًمسٙمقنُ  ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  اًمٜم٤مهٞم٦مِ  سمال جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«ٍِْضْب »

مُ »َو٢َْو٤ُُه:  َٓ وءِ إَ  َو َٛ   ذم ٓ ،«ْمِر َوا٤دُّ
ِ
فَ  إذا ًمٙمٜمف اًمٜم٤مهٞم٦مُ  ٓ هل :اًمدقم٤مء  ُوضمد

 يٜمَْٝم٤مك، اًمذي هق اهلُل ،اهللَ شَمٜمَْٝمك ٓ ٕٟمؽ ٟم٤مهٞم٦ٌم؛ شمُ٘مْؾ: ٓ قمز  وضمؾ   اًمربد  إمم اخلٓم٤مُب 

 .قمز  وضمؾ   اهللَ شَمٜمْٝمك ٓ وأٟم٧م

ٞمٝم٤م؟ ُم٤مذا نْ ذَ إِ    طمرُف  ٓ» وأ ،شدقم٤مئٞم٦مٌ  ٓ» أؾمٛمٞمٝم٤م أؾمٛمد
ٍ
 ش.دقم٤مء

 .[224]اًمب٘مرة: ﴾ائ ائ ى ى ې ې ې﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمِفِ  ُمثؾ:

. طمرُف  :«ٓ»
ٍ
 دقم٤مء

ْذ » ِّ َما ُٙمقنُ  ضَمْزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  شٓ»سمـ جَمُْزومٌ  ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :«ٍُ  ُؾ اًمٗم٤مقمِ و ،اًمسُّ

 ُمٗمٕمقل ٟمّم٥م حَمَؾد  ذم اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمل   ضٛمػم شٟم٤م»و أٟم٧م، شَمْ٘مِديُرهُ  ُُمْسَتؽِمٌ  َضِٛمػمٌ 

 .سمف



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 دمٕمُٚمٜمل ٓ ربد » ىمٚم٧َم: ًمق صحٞمٌح، شظمْٚمِ٘مَؽ  أؿمَ٘مك دمَٕمْٚمٜمل ٓ ربد » ىمٚم٧َم: ًمق

 اًمِٗمٕمَؾ  دمزم اًمدقم٤مئٞم٦م وٓ ،اًمٗمٕمَؾ  رومٕم٧َم  ٕٟمؽ ظمٓم٠ٌم؛ ًمُ٘مٚمٜم٤م: شظمْٚمِ٘مَؽ  أؿمَ٘مك

 اعمْم٤مرع.

 «ٓ  ٍَ ُْؼم». 

 ٟم٤مهٞم٦ٌم. :«ٓ»

 اًمسٙمقُن. ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  ،اًمٜم٤مهٞم٦مِ  سمال جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«ٍَُؼمْ »

ـْ  خُتْؼِمُ  ٕٟم َؽ  ٟم٤مومٞم٦ٌم؛ ُهٜم٤م شٓ» «ٍُؼومُ  ٓ هـٌد »  شَمٜمَْٝمَٝم٤م وٓ ،شَمُ٘مقمُ  ٓ أهن٤م هٜمدٍ  قم

ُ  ٓ اًمٜم٤مومٞم٦مُ  شٓ»و  .٤مؿمٞمئً  اًمٗمْٕمؾِ  ذم شُمٖمػمد

 ٟم٤مومٞم٦ٌم. :«ٓ» ْن؛ذَ إِ 

 اًمٔم٤مهرِة. سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«ٍؼومُ »

 :اجلاسمِة الصِزِط أدّاُت

ْقُيَم،  َوإِْن َوَمو َوَمْن َوَمْفَم، َوإِْذَمو، وأي  »٢َْو٤ُُه:  َِ وَن، َوَأكَّى، َو َوَمَتى، َوَأْيَن َوَأيَّ

ْعِر ّوصياَو٣َْقَػَم، َوإًِذا ِى   .«٤ش 

. دمِزمُ  لاًمت اجلقازمِ  ذم  -رِحف اهلل-اعم١مًمػ  سمدأ  ومِْٕمَٚملْمِ

 واًمث٤مين جمزوٌم، يُ٘مؿْ  إوُل  شقمٛمٌرو ي٘مؿْ  زيدٌ  يُ٘مؿْ  إنْ » ُمثُؾ: «إنْ »٢َْو٤ُُه: وَ 

 اًمنمِط. ضمقاَب  اًمث٤مين ويسّٛمك اًمنمِط، ٕمَؾ ومِ  إوُل  ُيسّٛمك جمزوٌم.

 .٤مضٕمٞمٗمً  أو ٠مً ظمٓم هذا ص٤مر شقمٛمٌرو ي٘مقمُ  زيدٌ  ي٘مؿْ  إنْ » ىمٚم٧َم: ًمقْ 

 ظمٓم٠ٌم. شقمٛمٌرو ي٘مؿْ  زيدٌ  ي٘مقمُ  إنْ » ىمٚم٧َم: ًمق



 

 

 
 باب األفــعــــال

 ظمٓم٠ٌم. ًمُ٘مٚمٜم٤م: شقمٛمٌرو ي٘مقمُ  زيدٌ  ي٘مقمُ  إنْ » ىمٚم٧َم: ًمق

 ڄ﴿ ،[772]اًمٜمس٤مء: ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل ىم٤مل

 .[24]اًمتقسم٦م: ﴾ڃ ڃ ڄ

 :َتِفْد  إنْ » وكؼول ـَْجْ   ََتْ ٍَ». 

 ضمقاسمف. :واًمث٤مين ،اًمنمط ومٕمؾ إول :ومٕمٚملم جيزم ذط طمرف :«إنْ »

 ستؽمُمُ  فووم٤مقمٚمُ  اًمنمط، ٕمُؾ ومِ  أٟمف قمغم شإنْ »سمـ زومجم ُمْم٤مرع ٕمٌؾ ومِ  :«َتتفْد »

 .شأٟم٧م» شم٘مديره وضمقسًم٤م

 ُُمْسَتؽِم  ووم٤مقمٚمف اًمنمط، ضمقاب أٟمف قمغم شإنْ »سمـ جمزوم ُمْم٤مرع ومٕمٌؾ  :«ٍـج »

 .شأٟم٧م» شم٘مديره وضمقسًم٤م

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ :ٍعوٞ و٢ول 

 .[70]إكػول: ﴾ٿ

 ضمقاسمف. ث٤مينواًم اًمنمط ومٕمؾ إول ومٕمٚملم جيزم ذط طمرف :«إنْ »

 ُِمٞمُٛمف ّستويمُ  اًمنمط، ومٕمؾ أٟمف قمغم شإنْ »سمـ جمزوم ُمْم٤مرع ومٕمٌؾ  :«َيْعَؾم»

 اًمس٤ميمٜملم. ًٓمت٘م٤مء

 وم٤مقمؾ.ًمٗمظ اجلالًم٦م  :«اهللُ»

 .شَيْٕمَٚمؿ»ـسم ُمتٕمٚمؼ وجَمُْرورٌ  ضَم٤مر   :«٢ُُؾوٌُِؽمْ  ِى »

ا» ً ْٔ  َيْٕمَٚمؿ. ُمٗمٕمقل :«َّ

 ضمزُمف وقمالُم٦م اًمنمط، قابضم أٟمف قمغم شإنْ »سمـ جمزوم ُمْم٤مرع ومٕمٌؾ  :«ُيْمٍُِؽمْ »



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ،شهق» شم٘مديره اضمقازً  ُُمْسَتؽِم  ووم٤مقمٚمف ،قمٚمٞمٝم٤م َدًمِٞمٌؾ  ىَمْبَٚمَٝم٤م واًمٙمّسة اًمٞم٤مء، طمذف

 .سمف ُمٗمٕمقل واًمٙم٤مف

 « َْتؾِْس  ٍُؼمْ  إن». 

 ضمقاُب  واًمث٤مين اًمنمطِ  ومٕمُؾ  إوُل  ومٕمَٚملمِ  جيِزمُ  ضم٤مزمٍ  ذطٍ  طمرُف  :«إنْ »

 اًمنمِط.

 سم٤مًمسٙمقنِ  جمزومٌ  اًمنمطِ  ومٕمُؾ  وهق شأنْ »سمـ جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«ٍُؼمْ »

 ش.أٟم٧َم » شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  ضٛمػمٌ  ووم٤مقمُٚمفُ 

 ضٛمػمٌ  ووم٤مقمُٚمفُ  اًمنمطِ  ضمقاُب  وهق شؿْ ـًم»سمـ جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«َتؾِْس »

 ش.أْٟم٧م» شم٘مديُرهُ  ُمستؽمٌ 

 « ْعُ  ١َفْل  ٗو١ْرَت  إن َود   «.إّواَكَك  ٍُ

 ضمقاسُمُف. واًمث٤مين اًمنمِط، ومٕمُؾ  إوُل  ومٕمَٚملِم: جيِزمُ  ذطٍ  طمرُف  :«إنْ »

 اعمتحرك اًمرومع سمْمٛمػم ٓشمّم٤مًمف اًمسٙمقنِ  قمغَم  َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  :شؾم٤موَمرَ » :«ٗو١ْرَت »

 وم٤مقمٌؾ. شاًمت٤مءُ »و اًمنمطِ  ومٕمُؾ  ٕٟم فُ  ضمزٍم؛ حمؾد  ذم

عُ  ١ََفْل » َود  عُ  َهْؾ » ًمٚمجقاِب. راسمٓم٦مٌ  شاًمٗم٤مء» :«ٍُ  ضمزمِ  حمؾد  ذم اجلٛمٚم٦مُ  :ششُمَقدد

 اًمنمِط. ضمقاِب 

 إًمٞمِف. ُمْم٤مٌف  شاًمٙم٤مُف »و سمِِف. ُمٗمٕمقٌل  :«واَككإّ»

ْرهُ  إدَب  اًمٓم٤مًم٥ُم  أؾم٤مءَ  إنْ » ْرهُ » ٟم٘مقُل: أوْ  شوَمَٕمزد . دونِ  شقَمزد
ِ
 اًمّمقاُب: اًمٗم٤مء

ْرهُ »  .شوَمَٕمزد



 

 

 
 باب األفــعــــال

 ضمقاسُمُف. واًمث٤مين اًمنمطِ  ومٕمُؾ  إوُل  ومٕمٚملم: جيزمُ  ضم٤مزمٍ  ذطٍ  طمرُف  :«إنْ »

 اًمنمِط. ومٕمُؾ  ٕٟم فُ  ضمزٍم؛ حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«أٗوءَ »

 اًمٔم٤مهرِة. سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«ا٤طو٤ُى »

ْرهُ » ْرهُ » اًمنمِط. جلقاِب  راسمٓم٦مٌ  شاًمٗم٤مءُ » :«١َعز   اًمسٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   أُمرٍ  ومٕمُؾ  :شقَمزد

ـَ  واجلٛمٚم٦مُ  ،شأٟم٧َم » شم٘مديُرهُ  ُمستؽمٌ  ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ   ضمزمِ  حمؾد  ذم واًمٗم٤مقمؾِ  اًمٗمٕمؾ ُِم

 ًمنمِط.ا ضمقاِب 

ـْ  ٤مأيًْم  «:ومَ »َو٢َْو٤ُُه:  يمام ذم ىمقًمف  ُمث٤مًُمف ،لْم ٚمَ ٕمْ ومِ  دمِزمُ  اًمتل اجلزمِ  أدواِت  ُِم

 .[713]اًمب٘مرة: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ :شمٕم٤ممم

 ٕمٚملم.ومِ  دمزم ذط أداة :«مو»

ْػَعُؾوا»  ضمزُمف وقمالُم٦م اًمنمط، ومٕمؾ أٟمف قمغم شُم٤م»سمـ جمزومٌ  ُمْم٤مرع ومٕمؾ :«ٍَ

 .وم٤مقمؾ واًمقاو ٛمس٦م،اخل إومٕم٤مل ُمـ ٕٟمف اًمٜمقنِ  طمذِف 

ٍ  ِمن» ْٔ  .ششَمْٗمٕمٚمقا»سمـ تٕمٚمؼُمُ  وجَمُْرورٌ  ضَم٤مر   :«َّ

 اًمنمط، ضمقاب أٟمف قمغم شُم٤م»سمـ جَمُْزومٌ  ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :شَيْٕمَٚمؿْ » :شَيْٕمَٚمْٛمفُ »

ُٙمقنُ  ضَمْزُِمفِ  وقمالُم٦مُ   سمف ُمٗمٕمقل ٟمّم٥م حَمَؾد  ذم اًمْمؿ قمغم ُمبٜمل   ضٛمػم :شاهل٤مء»و ،اًمسُّ

 .مٌ د  ٘مَ ُمُ 

 وم٤مقمؾ.ظ اجلالًم٦م ًمٗم :«اهلل»

ـْ  «:َمنْ »َو٢َْو٤ُُه:  . دمزمُ  اًمتل اجلزمِ  أدواِت  ُِم  ومِْٕمَٚملْمِ

 :شَيْٕمَٛمْؾ » ،[3]اًمزًمزًم٦م: ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ :شمٕم٤ممم يم٘مقًمف



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 اًمنمِط. ضمقاُب  :شَيَرهُ » اًمنمِط، ومٕمُؾ 

ـْ »سمـ جمزومٌ  اًمنمطِ  ومٕمُؾ  :«يعؿْل »  .وقمالُم٦م ضمزُمف اًمسٙمقن اًمٔم٤مهرة قمغم آظمرهش َُم

ًمقىمققمف ضمقاب اًمنمط وقمالُم٦م ضمزُم٦م ش ـْ ُمَ »٤مرع جمزوم سمـومٕمؾ ُمْم :«يَرهُ »

 سمِِف. ُمٗمٕمقٌل  :شاهل٤مءُ »و قمٚمٞمٝم٤م. دًمٞمٌؾ  ىمبَٚمٝم٤م واًمٗمتح٦مُ  سم٤مًٕمِػ، ُمٕمتؾ   ٕٟمف ؛طمذف إًمػ

 .[727]اًمٜمس٤مء: ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل

 .ومِْٕمَٚملْمِ  دمزمُ  ذط أداة :«َمنْ »

ـْ »سمـ جَمُْزومٌ  ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :«َيْعَؿْل » ُٙمقنُ  ضَمْزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  ،شَُم  ٕمؾومِ  أٟمف قمغم ،اًمسُّ

 .شهق» شَمْ٘مِديُرهُ  ُُمْسَتؽِمٌ  َضِٛمػمٌ  اًمٗم٤مقِمُؾ و اًمنمط،

وًءا»  .اًمَٗمْتَح٦مُ  َٟمّْمبِفِ  وقَمالَُم٦مُ  ُمٜمّمقب، سمف ُمٗمٕمقل :«ُٗ

ـْ »سمـ جمزوم وم٤مقمٚمف ُيَسؿ   ؿْ ـًمَ  اَم ـًمِ  ُمبٜمل ُمْم٤مرع ومِْٕمؾ :«ُيْزَ »  ضمزُمف وقمالُم٦م ،شَُم

 اًمٗم٤مقمؾ وٟم٤مئ٥م اًمنمط، ضمقاب أٟمف قمغم ،قمٚمٞمٝم٤م َدًمِٞمٌؾ  ْبَٚمَٝم٤مىمَ  واًمٗمتح٦م ،إًمػ طمذف

 .شهق» شم٘مديره اضمقازً  ُُمْسَتؽِم  ضٛمػم

 :َمَعهُ  َأ٢ُمْ  َيُؼمْ  َمنْ » ٍؼول». 

 ٕمٚملم.ومِ  دمزمُ  ذط أداةُ  :«َمنْ »

ـْ »سمـ جَمُْزومٌ  ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :«َيُؼمْ » ُٙمقنُ  ضَمْزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  ،شَُم  ُؾ ٕمْ ومِ  أٟمف قمغم ،اًمسُّ

 .شهق» شَمْ٘مِديُرهُ  ُُمْسَتؽِمٌ  َضِٛمػمٌ  اًمٗم٤مقِمُؾ و اًمنمط،

ـْ »سمـ جَمُْزومٌ  ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :«َأ٢ُمْ » ُٙمقنُ  ضَمْزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  شَُم  ضمقاب أٟمف قمغم ،اًمسُّ

 .شأٟم٤م» شَمْ٘مِديُرهُ  ُُمْسَتؽِمٌ  َضِٛمػمٌ  اًمٗم٤مقِمُؾ و اًمنمط،



 

 

 
 باب األفــعــــال

اًمِم٤مقمرُ  ىم٤مل ،ومٕمٚملمِ  دمِزمُ  اًمتل اجلزمِ  أدواِت  ُِمـ ٤مأيًْم  «:وَمْفَم »َو٢َْو٤ُُه: 
(1)

: 

ـَْد  ٍَُؽنْ  َوَمْفَم  ؾِقَؼويٍ  ِمونْ  اْموِرئٍ  ِٛ َّ 
 

و٤َ  َوإِنْ   َػى َفووَّ َٓ  َُتْ ْعَؾومِ  ا٤ـَّوسِ  َٛ ٍُ 
 

 اًمنمِط. ٕمُؾ ومِ  :«ٍُؽنْ »

كَ  اًمنمِط، ضمقاُب  :«ٍُعَؾمِ »  اًمذي احلرف يٕمٜمل ،ًمٚمروّي  ُمراقم٤مةً  سم٤مًمٙمِّس  وطُمرد

 اًم٘مّمٞمدة. قمٚمٞمف بٜمكشمُ 

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل

 ُمْم٤مرقًم٤م. ومِٕماًل  وًمٞمس مجٚم٦م، هٜم٤م اجلقاب ،[772]إقمراف:

 :َرْب  َمْفَم » وٍؼول  .«اهللُ ُيْدِر٣َْك  ََتْ

. دمزمُ  ضم٤مزُم٦مٌ  ذطٍ  أداةُ  :«َمْفَم »  ومِْٕمَٚملْمِ

َرْب » ُٙمقنُ  ضَمْزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  شَُمْٝماَم »سمـ جَمُْزومٌ  ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :«ََتْ  ٕمؾومِ  أٟمف قمغم ،اًمسُّ

 .شأٟم٧م» شم٘مديره وضمقسًم٤م ُُمْسَتؽِمٌ  ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ  ط،اًمنم

ُٙمقنُ  ضَمْزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  ،شَُمْٝماَم »سمـ جَمُْزومٌ  ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :«ُيْدِركْ »  أٟمف قمغم ،اًمسُّ

 .سمف ُمٗمٕمقل واًمٙم٤مُف  اًمنمط، ضمقاب

 وم٤مقمؾ.ًمٗمظ اجلالًم٦م  :«اهللُ»

 .ومِْٕمَٚملْمِ  دمزمُ  ضم٤مزُم٦مٌ  ذطٍ  أداةُ  «:َمو إِذْ وَ »َو٢َْو٤ُُه: 

 أضمٚمُِس. دمٚمُِس  ُمٙم٤منٍ  أيد  ذم يٕمٜمل: شأضمٚمِْس  دمٚمِْس  َُم٤م إذْ » ًمّم٤مطمبَِؽ: شم٘مقُل 

 أضمٚمْس. اًمنمِط: ضمقاُب  دمٚمْس. اًمنمِط: ومٕمُؾ 

                                                 

 (.70:)ص ديقاٟمف ذم ؾمٚمٛمك أيب سمـ ًمزهػم اًمبٞم٧م (7)



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ظمٓم٠ٌم. ًمُ٘مٚمٜم٤م: شأضمٚمَس  دمٚمُس  َُم٤م إذْ » ىمٚم٧َم: ًمقْ 

 ظمٓم٠ٌم. شأضمٚمُس  دمٚمُس  َُم٤م إذْ »

 ظمٓم٠ٌم. شأضمٚمُس  دمٚمْس  َُم٤م إذْ »

 ظمٓم٠ٌم. شأضمٚمُس  دمٚمَس  َُم٤م إذْ »

 صحٞمٌح. شأضمٚمْس  دمٚمْس  ٤مُمَ  إذْ »

 « ُْؼمْ  َمو إذ  .«َأ٢ُمْ  ٍَ

. دمزمُ  ضم٤مزُم٦مٌ  ذطٍ  أداةُ  :«َمو إذْ »  ومِْٕمَٚملْمِ

ُٙمقنُ  ضَمْزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  ،شَُم٤م إذْ »سمـ جَمُْزومٌ  ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :«ٍَُؼمْ »  ٕمؾومِ  أٟمف قمغم ،اًمسُّ

 .شأٟم٧م» شم٘مديره وضمقسًم٤م ُُمْسَتؽِمٌ  ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ  اًمنمط،

ُٙمقنُ  ضَمْزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  شَُم٤م إذْ »سمـ جَمُْزومٌ  ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :«َأ٢ُمْ »  أٟمف قمغم ،اًمسُّ

 .اًمنمط ضمقاب

ـْ  «:أيُّ »: -رمحه اهلل- َو٢َْو٤ُهُ   أنْ  ُمثُؾ: ٕمٚملِم.ومِ  دمزمُ  اًمتل اجلزمِ  أدواِت  ُِم

ـَ  شأىمرأْ  شم٘مرأْ  يمت٤مٍب  أي  » ،شأًمَبْس  شمٚمَبْس  صمقٍب  أي  » شم٘مقَل:  شم٘مرْأ. اًمنمِط؟ ومٕمُؾ  أي

 أىمرْأ. ِط:اًمنم ضمقاُب 

 ظمٓم٠ٌم. شأىمرأُ  شم٘مرأُ  يمت٤مٍب  أي  » ىمٚم٧َم: ًمقْ 

 ظمٓم٠ٌم. شأىمرأْ  شم٘مرأَ  يمت٤مٍب  أي  » ىمٚم٧َم: ًمقْ 

 ظمٓم٠ٌم. شأىمرأُ  شم٘مرأُ  يمت٤مٍب  أي  » ىمٚم٧َم: ًمقْ 



 

 

 
 باب األفــعــــال

 شم٘مرأْ  يمت٤مٍب  أي  » شم٘مقَل: أنْ  سُمد   َٓ  ظمٓم٠ٌم، ًمُ٘مٚمٜم٤م: شأىمرأُ  شم٘مرأَ  يمت٤مٍب  أي  » ىمٚم٧َم: ًمقْ 

 ش.َأىمرأْ 

 :إ٤قفو أك٦ْف  إ٤قفو ٍـ٦ْف  ُفيٍ  أيَّ » وٍؼول». 

 ومٕمٚملِم. دمزمُ  ضمزمٍ  أداة :«أيَّ »

 إًمٞمف. ُمْم٤مف :«ُفيٍ »

ُٙمقنُ  ضَمْزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  شأي  »سمـ جَمُْزومٌ  ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :«ٍـ٦ف»  أٟمف قمغم ،اًمسُّ

 اًمنمط. ٕمؾومِ 

ُٙمقنُ  ضَمْزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  شأي  »سمـ جَمُْزومٌ  ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :«أك٦ْف »  أٟمف قمغم ،اًمسُّ

 ًمنمط.ا ضمقاب

 ٕمُؾ ومِ  ْؿ:٘مُ وشمَ  ش.ؿْ ىمُ أَ  ؿْ ٘مُ شمَ  ُمتك» شم٘مقُل: ومٕمٚملمِ  دمزمُ  ضمزمٍ  أداةُ  «:ىتَ مَ »َو٢َْو٤ُُه: 

 اًمنمِط. ضمقاُب  ْؿ:ىمُ أَ  اًمنمِط.

 «زيٌد  يُؼمْ  ٍُؼمْ  َمَتى.» 

 ضمقاسُمُف. واًمث٤مين اًمنمطِ  ومٕمُؾ  إوُل  ومٕمَٚملمِ  دمِزمُ  ضمْزمٍ  أداةُ  :«َمَتى»

 ومٕمُؾ  وهق اًمسٙمقُن، ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  شكَُمتَ »ـسم جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«ٍُؼمْ »

 .شأٟم٧م» شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ  اًمنمِط،

 ضمقاُب  وهق اًمسٙمقُن، ضمِزُِمف وقمالُم٦مُ  شَُمَتك»ـسم جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«َيُؼمْ »

 اًمنمِط.

 آظمِرِه. قمغَم  اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦م رومٕمفِ  وقمالُم٦م ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«زيٌد »



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 إمم حتت٤مج ٓ آؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م شَُمَتك»ومـ آؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م، شَُمَتك» همػم هذه شَُمَتك»و

 ضمقاب. إمم حتت٤مج وم٢مهن٤م ،اًمنمـمٞم٦م شَُمَتك» سمخالف ضمقاب،

ونَ »َو٢َْو٤ُُه:  ٤منَ » أىمقُل: «:أيَّ  شأضمٚمِْس  دمِٚمْس  أّي٤منَ » وأ ،شأضمٚمِْس  دمِٚمْس  ُم٤م أي 

  ٟمٗمُس 
ِ
 ؾَمَبَؼ. يمام اًمٌمء

ونَ » . دمزم ذط أداة :«أيَّ  ومِْٕمَٚملْمِ

٤منَ »سمـ جَمُْزومٌ  ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :«َتؾِْس » ُٙمقنُ  ضَمْزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  ،شأي   أٟمف قمغم ،اًمسُّ

 اًمنمط. ٕمؾومِ 

٤منَ »سمـ جَمُْزومٌ  ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :«أُؾِْس » ُٙمقنُ  ضَمْزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  ،شأي   أٟمف قمغم ،اًمسُّ

 اًمنمط. ضمقاب

اًمِم٤مقمر ىمقل وُمٜمف
(1)

: 

ووونَ  ْعووِدْل  َمووو ١ََليَّ يُ   ٌِووهِ  ٍَ ـْووِزلِ  ا٤وور  ٍَ 
 

 ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ اًم٘مرآن: ُمـ سمٛمث٤ملٍ  ٟم٠ميت «:أْينَ »َو٢َْو٤ُُه: 

 ضمقاسُمُف. واًمث٤مين اًمنمطِ  ومٕمُؾ  إوُل  ومٕمٚملِم؛ دمِزمُ  ضمزمٍ  أداةُ  أيٜمام: ،[702]اًمب٘مرة:

 ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  اًمنمطِ  ومٕمُؾ  أٟمف قمغم شأْيٜماَم»ـسم جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«ٍَؽوُكوا»

 وم٤مقمٌؾ. شاًمقاوُ »و اًمٜمقِن، طمذُف 

 ضَمْزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  اًمنمِط، ضمقاُب  أٟمف قمغم شأْيٜماَم»ـسم جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«يلِت »

، طمذُف 
ِ
 قمٚمٞمٝم٤م. دًمٞمٌؾ  ىَمْبَٚمٝم٤م واًمٙمّسةُ  اًمٞم٤مء

                                                 

 (.2/242) ًمٚمسٞمقـمل اهلقاُمع مهع ذم يمام ٟمسب٦م، سمال اًمبٞم٧م (7)



 

 

 
 باب األفــعــــال

 واًمث٤مين اًمنمِط، ٕمُؾ ومِ  إوُل  ومٕمٚملم: دمزم ضمزمٍ  أداةُ  ٤مأيًْم  «:أكَّى»َو٢َْو٤ُُه: 

 اًمنمِط. ضمقاُب 

  ُْضْ  تُْضْ  أكَّى» :َمَيًَّل  ٍؼوُل ِْ  .«أ

 ضمقاسُمُف. واًمث٤مين اًمنمطِ  ومٕمُؾ  إوُل  لم:ٚمَ ٕمْ ومِ  دمِزمُ  ضمزمٍ  أداةُ  :«١لكَّى»

 اًمنمِط. ٕمُؾ ومِ  أٟمف قمغم شأٟم ك»ـسم جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«تُْضْ »

 اًمنمِط. ضمقاُب  أٟمف قمغم شأٟم ك»ـسم جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ٌؾ ومٕم :«أُِْضْ »

َتِٝمدْ  َأٟم ك» :أيًْم٤م وُمث٤مًمف  ؾمبؼ. يمام واإلقمراب ششَمٜمَْجْح  دَمْ

 .شيَمْٞمَػ » سمٛمٕمٜمك اًمتل شأٟم ك» سمخالف هٜم٤م شأٟم ك»و

اًمِم٤مقمر ىم٤مل «:َم يُ قْ َِ »َو٢َْو٤ُُه: 
(1)

: 

ْقُيَم  ْسَتِؼمْ  َِ رْ  ٍَ  ا٤ؾَّوو ٤َوَك  ُيَؼود 
 

وو وهُ   ًِ  إَْزَموونِ  ٠َووٌِرِ  ى َكَجو
 

رْ  تِ٘مؿْ ْس شمَ  اَم ثُ ٞمْ طَم » ْر. اًمنمطِ  وضمقاُب  ،شمستِ٘مؿْ  اًمنمطِ  ومٕمُؾ  شي٘مدد  ي٘مدد

ـْ  .[700]اًمب٘مرة: ﴾﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ :شمٕم٤ممم اهللُ  ىم٤مل  هِذهِ  ًمٙم

 ش.يمٜمتؿ» ُم٤مضًٞم٤م يم٤منَ  اًمنمطِ  ٕمَؾ ومِ  ٕن   اجلزُم؛ ومٞمٝم٤م ئمٝمرْ  مل

ـْ  ٤مأيًْم  «:و٣َْقَػَم »َو٢َْو٤ُُه:   شم٘مقَل: أنْ  ُمثُؾ: .لْمِ ٚمَ ٕمْ ومِ  دمِزمُ  اًمتل اًمنمطِ  أدواِت  ُِم

ـْ  يَمْٞمَٗماَم » ـْ  شمُٙم  أٟم٤م. أضمٚمُس  دمٚمُس  ٗمٞم٦مٍ يمٞم أيد  قمغم يٕمٜمل: ،شأضمٚمِْس  دمٚمِْس  يمٞمٗمام» ،شأيُم

ْعرِ  ِى  إَِذاوَ »َو٢َْو٤ُُه:  يً  ا٤ش  وصَّ ْٕمرِ  ذم إٓ ٕمٚملمومِ  دمِزمُ  ٓ شإَذا» يٕمٜمل: ،«َّ  اًمِمد

                                                 

 (.2/777) إًمٗمٞم٦م قمغم قم٘مٞمؾ اسمـ ذح اٟمٔمر اًم٘م٤مئؾ، ُمٕمروف همػم اًمبٞم٧م (7)



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

ـْ  ،ظم٤مص٦مً  اًمِم٤مقمرِ  ىمقُل  َذًمَِؽ  وُِم
(1)

: 

َصوَصويٌ  ٍُِصوْبَك  َوإَِذا  ............................... وولِ  َّ  ١ََتجؿَّ
 

ؾِ دَمَ » اًمنمط: ضمقاُب  .ششُمِّمْبَؽ » اًمنمِط: ٕمُؾ ومِ  ققًم٤م.ضُم  يٕمٜمل: :شظَمَّم٤مص٦مٌ »  .شٛم 

اعُمْٚمَح٦م ذم احلريري ىم٤مل
(2)

: 

وئِزٌ  َُ ْعرِ  َصـَْعيِ  ِى  َو وؾِْف  ا٤ش   ا٤صَّ
 

َف  َأنْ   رُ  َي٦ِْ ِٛ و ْف  َٓ  َمو ا٤شَّ  َيـ٦َِْ
 

ـِ  ختتٚمُِػ  ًمٙمٜم ٝم٤م ،ضمقاِزمَ  ةُ نَمَ قمَ  هِذهِ   ي٘م٤مُل  ومٕمٚملم؛ دمِزمُ  ٕهّن٤م إومم؛ اًمثامٟمٞم٦مِ  قَم

 اًمنمِط. ضمقاُب  ًمٚمث٤مين: وي٘م٤مُل  اًمنمِط، ومٕمُؾ  ًمْلوِل:

 «يـَجُ   ا٤طو٤ُى  يتِفُد  إذا». 

 ضم٤مزٍم. همػمِ  ذطٍ  أؾمٚمقُب  :«إذا»

 اًمٔم٤مهرِة. سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«يتفُد »

 سم٤مًمْمٛم٦ِم. ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«ا٤طو٤ُى »

 اًمنمِط. ضمقاُب  وهق سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«يـَجُ  »

 مبوٌِ: ١قفو ١عؾٝ َتِزمُ  ا٤تي الوازمُ 

 ٌُ ك إوُل  اًمٗمٕمُؾ  :ومٕمٚملمِ  دمِزمُ  أهن٤م إوُل: اْبح  واًمٗمٕمُؾ  اًمنمِط، ومٕمَؾ  يسٛم 

ك اًمث٤مين  ش.شمٜمَجْح  دمتِٝمدْ  إنْ » ثؾ:ُمِ  ،اًمنمطِ  ضمقاَب  يسٛم 

                                                 

ـِ  وصدره: سمٞم٧م، قمُجز هذا (7) َؽ  َأهْمٜم٤َمكَ  ُم٤م اؾْمَتْٖم  وىمٞمؾ ظمٗم٤مف، سمـ ٞمساًم٘م ًمٕمبد وهق سم٤مًمِٖمٜمَك...، َرسمُّ

 (.7/722) اعمٖمٜمل اٟمٔمر سمدر. سمـ حل٤مرصم٦م

 (.32:)ص اإلقمراب ُمٚمح٦م (2)



 

 

 
 باب األفــعــــال

 دمتِٝمدْ  أنْ » ي٘م٤مَل: أنْ  يّمُٚمُح  وٓ ،ششمٜمجُح  دمتِٝمدُ  إنْ » ي٘م٤مَل: أنْ  يّمُٚمُح  ومال

 دمتِٝمدَ  إنْ » ي٘م٤مَل: أنْ  يِّمحُّ  وٓ ،ششمٜمَجْح  دمتِٝمدَ  إن» ي٘م٤مَل: أنْ  ّمُٚمُح ي ٓو ،ششمٜمَجُح 

 ش.شمٜمجَح 

 شإنْ » ومٜم٘مقُل: هَذا وقمغم شإنْ » إٓ أؾمامءٌ  يمٚمُّٝم٤م إدواُت  هذه ا٤يوين: اْبحٌ

 ضمقاُب  هق واًمث٤مين اًمنمِط، ٕمُؾ ومِ  هق إوُل  ومٕمٚملِم: جيِزمُ  ضم٤مزمٍ  ذطٍ  طمرُف 

 اًمنمِط.

 ومٕمُؾ  إوُل  ومٕمٚملم: جيِزمُ  ضم٤مزمٍ  ذطٍ  اؾمؿُ  شُم٤م» :َُمَثاًل  ٘مقُل ومت قمَداَه٤م َُم٤م أُّم٤م

 ضمقاسُمُف. واًمث٤مين اًمنمِط،

 ُمْم٤مرقملم اًمنمطِ  وضمقاُب  اًمنمطِ  ومٕمُؾ  يم٤منَ  إذا يٙمقنُ  اجلَزمُ  ا٤يو٤ٌ: اْبحٌ

 ش.شمٜمَجْح  دمتِٝمدْ  إنْ » ُمثُؾ:

 سمٜم٤مئفِ  غمقم يبَ٘مك وم٢مٟمف ،ُم٤مضٞملم لْم ٚمَ ٕمْ ومِ  اًمنمطِ  وضمقاُب  اًمنمطِ  ومٕمُؾ  يم٤منَ  إذا أُّم٤م

ٓ ،  ضمزٍم. حمؾد  ذم يمذا قَمغَم  ٤مُمبٜمٞمًّ  ويٙمقنُ  ،اًمْمؿد  أوِ  اًمسٙمقنِ  أوِ  اًمٗمتِح  قمغم إُّم٤م يتٖمػّمُ

 ُم٤م ُيْبٜمَك واعم٤مِض ُم٤مٍض، ٕٟم فُ  يتٖمػْم؛ ملْ  اًمٗمٕمُؾ  شٟمَجَح  زيدٌ  اضْمَتَٝمدَ  إنِ » ُمث٤مًُمف:

 ُ  اإلقمراِب: ذم ومٜم٘مقُل  يتٖمػم 

 ضمقاُب  واًمث٤مين اًمنمِط، ومٕمُؾ  إوُل  ومٕمٚملِم: جيِزمُ  ضم٤مزمٍ  ذطٍ  طمرُف  :«إنْ »

 اًمنمِط.

َتفَد » ُْ  اًمنمِط. ومٕمؾِ  ضمزمِ  حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«ا

 وم٤مقمٌؾ. :«زيٌد »

 اًمنمِط. ضمقاب ضمزمٍ  حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«َكَجَ  »



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ضمزٍم. حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   اًمٗمٕمُؾ  هٜم٤م شٟمجْح٧َم  اضمَتٝمدَت  إنِ » شم٘مقُل:

ٙمقِن؟ قمغم سُمٜمَِل  عم٤مذا  ومت٘مقُل: ُمتحرٍك. رومعِ  سمْمٛمػمِ  ٓشمدّم٤مًمِفِ  اًمسُّ

 ضمقاسُمُف. واًمث٤مين: اًمنمِط، ومٕمُؾ  إوُل  ومٕمٚملم: جيزمُ  ضم٤مزمٍ  ذطٍ  طمرُف  :«إنْ »

 جمزوٌم؛ شم٘مقُل: ٓ ضمزٍم. حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«اُتفدَت »

 سمٜم٤مٌء. هذا ،إقمراٍب  ُم٦مَ قمال ًمٞمس٧م اًمسٙمقنَ  ٕن  

 سمقاوِ  ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمْمؿد  قمغم َُمْبٜمِل   ٟم٘مقُل: هٜم٤م شٟمجُحقا اضمتٝمُدوا إنِ » وشم٘مقُل:

 ضمزٍم. حمؾد  ذم اجلامقم٦مِ 

 ومامذا شٟمجْح٧َم  دمتِٝمدْ  إنْ » ُمثُؾ: ،ُم٤مضًٞم٤م واًمث٤مين ُمْم٤مرقًم٤م إوُل  يم٤منَ  وم٢مذا

 ضمزٍم. حمؾد  ذم قمٚمٞمف هق ُم٤م قمغم َُمْبٜمِل   واًمث٤مين إوَل، ٟمجِزمُ  ٟمَٕمَٛمُؾ؟

 ش.ٟمجْح٧َم  دمتٝمدُ  إن» شم٘مقَل: أنْ  جيقزُ  وٓ ،شٟمجْح٧َم  دمتِٝمدْ  إنْ » ومت٘مقُل:

 .صحٞمح ٟم٘مقل: شيٜمَجح زيدٌ  اضمتٝمدَ  إنِ » ُمثُؾ: سم٤مًمٕمٙمسِ  يم٤منَ  إذا

 ضمزٍم. حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«اَُتَفد»

 وم٤مقمٌؾ. :«زيٌد »

 اًمنمِط. ُب ضمقا شنْ إ»سمـ جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«يـَج »

 شيٜمَجُح  زيدٌ  اضمتٝمدَ  إنِ » ومت٘مقُل: اعمْم٤مرعَ  اًمٗمٕمَؾ  شمروَمعَ  أنْ  جيقزُ  اًمّمقرةِ  هذه ذم

ـُ  ىم٤مل ُم٤مًمٍؽ  اسم
(1)

: 

ْعَد  ٌَ َسنْ  وَجَزاا٤ َر١ُْعَك  َموضٍ  َو َِ 
 

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

                                                 

 (.344) رىمؿ اًمبٞم٧م اجلزم، قمقاُمؾ ذم ومّمؾ ،شإًمٗمٞم٦م» (7)



 

 

 
 باب األفــعــــال

ـٌ طم وًمٙمٜم فُ  ،شيٜمجُح  زيدٌ  اضمتٝمدَ  إنِ » شم٘مقَل: أن يمالُِمفِ  قمغم يٜمٓمبُؼ  واًمذي  س

ـْ  ،شيٜمَجْح  زيدٌ  اضمتٝمدَ  إنِ » وم٤مٕصُؾ: وإٓ ممٜمققًم٤م، ًمٞمَس  يٕمٜمل:  رومٕم٧َم  ًمق وًمٙم

 ضمقاُب  ضمزمٍ  حمؾد  ذم واجلٛمٚم٦مُ  ُمْم٤مرٌع، ومٕمٌؾ  :شيٜمَجُح » ٟم٘مقُل: وطمٞمٜمئذٍ  سم٠مَس، ومال

 سمِ٘مَل  وهلذا اجلٛمٚم٦ِم؛ قمغم شمسٚم َٓم٧ْم  سمؾ اًمٗمٕمِؾ، قمغم شمتسٚم طْ  ملْ  هٜم٤م إداةَ  ٕن   اًمنمِط؛

 قًم٤م.ُمرومق اًمٗمٕمُؾ 

 صوٍر: أرٌعُ  ٛـدكو صورَ 

 اجلزُم. ومٞمٝمام ومٞمج٥ُم  ،ُمْم٤مَرقْملمِ  يٙمقٟم٤م أنْ  إوٞ:

 قمٚمٞمٝمام. يتسٚم طُ  ٓ ٤مًمٕم٤مُمُؾ وم ومُٞمْبٜمََٞم٤م، ُم٤مِضَٞملْمِ  يٙمقٟم٤م أنْ  ا٤يوكقي:

 اًمث٤مين، وجيزم إوُل  وَمُٞمْبٜمَك ُمْم٤مرقًم٤م، واًمث٤مين ُم٤مضًٞم٤م، إوُل  يٙمقنَ  أنْ  ا٤يو٤يي:

 اًمث٤مين. رومعُ  وجيقزُ 

 ذم ويٙمقنُ  اًمث٤مين، وُيْبٜمَك إوُل  ومٞمجزمُ  ُم٤مٍض، واًمث٤مين ُمْم٤مرعٌ  إوُل  عي:ا٤راٌ

 ضمزٍم. حمؾد 

 اًمنمِط؛ أداةَ  شمب٤مِذَ  أنْ  شمّمٚمُح  ٓ مجٚم٦مً  اًمنمطِ  ضمقاُب  يم٤منَ  إذا ا٤راٌُع: اْبحٌ

، اىمؽماهُن٤م جي٥ُم  وم٢مٟم فُ 
ِ
ـُ  ىم٤مل سم٤مًمٗم٤مء ُم٤مًمٍؽ  اسم

(1)
: 

ووْتًم  ٌَِػوو َوا٢ْوُرنْ  وو َِ ًٌ َوا ِعوو ٤َووْ  َُ  ْل ُُ
 

  ًٙ َهو َأوْ  «إِنْ »و٤ وَذْ ِ ْٔ  َيـَْجِعوْل  مْ و٤َ  ٠َ
 

وهق سمبٞم٧ٍم، اًمٜم٤مسِ  سمٕمُض  مَجَٕمٝم٤م هلذا وشم٘مريًب٤م
(2)

: 

وووِؿقَّيٌ  ْٗ َؾبِقَّووويٌ  ا  َوٌَِجوِمووودٍ  َٙ
 

ٌَووَم    َوٌِووو٤تَّـِْػقس نْ َوٌَِؾوو َو٢َووْد  َو
 

                                                 

 (.347)رىمؿ  اًمبٞم٧م اجلزم، قمقاُمؾ ذم ومّمؾ ،شإًمٗمٞم٦م» (7)

 ٟمسب٦م. سمال (2/042) اًمتقضٞمح قمغم اًمتٍميح ذح ذم اًمبٞم٧م (2)



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

« ْٗ . اىمؽماهُن٤م َوضَم٥َم  ،اؾمٛمٞم٦مً  مجٚم٦مً  اًمنمطِ  ضمقاُب  يم٤منَ  إذا يٕمٜمل: «يٌ قَّ ؿِ ا
ِ
 سم٤مًمٗم٤مء

ًَ  َتتِفْد  إنْ » ميو٤ُُه:  .«كوٌُ   ١لك

 ضمقاسُمُف. واًمث٤مين اًمنمطِ  ومٕمُؾ  إوُل  ٕمٚملم:ومِ  جيزمُ  ضم٤مزمٍ  ذطٍ  طمرُف  :«إنْ »

 ،اًمنمط ٕمؾومِ  اًمسٙمقنُ  ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  شنْ إ»سمـ جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«َتتِفْد »

 ش.أٟم٧َم » شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  ووم٤مقمُٚمفُ 

« ًَ  سمٕمَدَه٤م. سمام ىمبَٚمٝم٤م ُم٤م شمرسمِطُ  يٕمٜمل: ًمٚمجقاِب. راسمٓم٦مٌ  شاًمٗم٤مءُ » :«كوٌُ   ١لك

ـَ  اجلٛمٚم٦مُ  ومٜم٘مقُل: اؾمٛمٞم٦ٌم. أنَ  وم٤مجلٛمٚم٦مُ  ظمؼٌم. :شٟم٤مضمٌح » ُمبتدٌأ. :شأٟم٧َم »  بتدأاعم ُِم

 اًمنمِط. ضمقاب ضمزمٍ  حمؾد  ذم واخلؼمِ 

 أنْ  سُمد   اَل وم ،اؾمٛمٞم٦مٌ  اجلٛمٚم٦مَ  ٕن   ظمٓم٠ٌم؛ شٟم٤مضمٌح  أٟم٧َم  دمتِٝمدْ  إنْ » آظمُر: رضمٌؾ  ىم٤مَل 

. شَمبِطَ شمر
ِ
 سم٤مًمٗم٤مء

 ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ـَ  .[70]اًمتٖم٤مسمـ:  قمٚمٞمٝم٤م. قُمِٓمَػ  وُم٤م شَمْٕمُٗمقا ؟اًمنمطِ  ومٕمُؾ  :أي

؛ اىمؽمَٟم٧ْم  عم٤مذا ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿وىمقًمف: 
ِ
 اؾمٛمٞم٦ٌم. اجلٛمٚم٦مَ  ٕن   سم٤مًمٗم٤مء

ـْ  شمٕمُػ  إن» ىم٤مل: ًمق ـٌ  إٟم َؽ  فمٚمَٛمَؽ  قَمٛم   وم٢مٟم ؽ» واًمّمقاُب: ظمٓم٠ٌم. ًمُ٘مٚمٜم٤م: شحمس

ـٌ   ش.حمس

 وآؾمتٗمٝم٤مِم. واًمٜمٝمِل  إُمرِ  ُمثُؾ: ـمٚم٥ٍم، قمغم دل   ُم٤م يمؾُّ  «يٌ قَّ بِ ؾَ َٙ »

ـَ  ش.وم٠ميمِرُْمفُ  ضٞمٌػ  ضم٤مَءكَ  إن» شم٘مقُل:  وم٠ميمِرُْمُف: ضٞمٌػ. ضم٤مَءكَ  اًمنمِط؟ ومٕمُؾ  أْي

؟ اىمؽمنَ  عم٤مذا اًمنمِط. ضمقاُب 
ِ
. اجلقاَب  ٕن   سم٤مًمٗم٤مء  ـمٚمبل 



 

 

 
 باب األفــعــــال

 اىمؽماُٟمفُ  جي٥ُم  ٕٟم فُ  عم٤مذا؟ ظمٓم٠م. :ًم٘مٚمٜم٤م شأيمِرُْمفُ  ضٞمٌػ  ضم٤مَءكَ  إن» ىم٤مئٌؾ: ىم٤مل ًمق

.
ِ
 سم٤مًمٗم٤مء

ىْمفُ  الوم اًمٜم اّممُ  إًمٞمؽ َٟمؿ   إنْ » ُمث٤مٌل:  أنْ  سُمد   َٓ  ـمٚمبٞم٦مٌ  اجلٛمٚم٦مَ  ٕن ؛صحٞمح ششمّمدد

. شم٘مؽِمنَ 
ِ
 سم٤مًمٗم٤مء

ىْمفُ  ٓ اًمٜم اّممُ  إًمٞمؽ َٟمؿ   إنْ » ىمٚم٧م: ًمق  أنْ  سُمد   اَل وم ،ـمٚمبٞم٦مٌ  ٛمٚم٦مَ اجلُ  ٕن ظمٓم٠م؛ ششمّمدد

  شم٘مؽِمنَ 
ِ
 .سم٤مًمٗم٤مء

صَمَؽ  إن» آؾمتٗمٝم٤مُم: ىُمُف؟ ومٝمْؾ  ُب ااًمٙمذ طمد  ٤م صحٞمٌح؛ ششمّمدد  ـمٚمبٞم٦ٌم. ٕهن 

صَمَؽ  إنْ » ىم٤مئٌؾ: ىم٤مَل  ًمقْ  ىُمفْ  هْؾ  اًمٙمذاُب  طمد  ٤م ظمٓم٠ٌم؛ ًمُ٘مٚمٜم٤م: ششمّمدد  ،ـمٚمبٞم٦مٌ  ٕهن 

. اىمؽماهِن٤م ُِمـ سُمد   وماَل 
ِ
 سم٤مًمٗم٤مء

 اًمذي ُهقَ  ُد:واجل٤مُم ضم٤مُمًدا، ٕماًل ومِ  اًمنمطِ  ضمقاُب  يم٤منَ  إذا يٕمٜمل: «:دٍ ومِ َج ٌِ وَ »

ف ٓ  ،[22]اًمٜمٛمؾ: ﴾خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ﴿ ضم٤مُمدٌ  ومٝمق ،يتٍم 

. ٓ ضم٤مُمدٌ  ومٝمق  يتٖمػّمُ

 شًَمْٞمَس » ،أُمرٍ  ومِٕمؾ وٓ ُمْم٤مرٍع، ًمف ومٚمٞمس ،يتٍّمُف  ٓ ضم٤مُمدٌ  شسمِْئَس » :َٛمَثاًل وم

ُف. ٓ ضم٤مُمدٌ   يتٍم 

  ي٘مؽِمنُ  وم٢مٟمف يتٍمُف؛ ٓ يم٤منَ  إذا
ِ
 وضمقسًم٤م. سم٤مًمٗم٤مء

ى إنْ » ُمث٤مًُمف: كَ  ومَٚمْٞمَس  ،اعمجرمُ  َؽ قمٚمٞم شمٕمد   ش.ِاهلل سم٢مذنِ  إٓ سمْم٤مرد

ى إنْ » كَ  ًمٞمس ،اعمجرمُ  قمٚمٞمَؽ  شمٕمد   اجلٛمٚم٦مَ  ٕن   ظمٓم٠ٌم؛ شِاهلل سم٢مذنِ  إٓ سمْم٤مرد

 ضم٤مُمٍد. سمٗمٕمؾٍ  ُمبدوءةٌ  اجلقاسمٞم٦مَ 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ضم٤مُمٌد. شٟمِْٕمؿَ » ٕن صحٞمٌح؛ شُهقَ  اًمّمديُؼ  ٜمِْٕمؿَ ومَ  ومالًٟم٤م ص٤مطمْب٧َم  إنْ »

 ُمعَ  واًمٗم٤مءُ  اًمٗم٤مَء. أؾم٘مٓم٧َم  ٕٟم َؽ  ظمٓم٠ٌم؛ شهق اًمّمديُؼ  ٟمِْٕمؿَ  ومالًٟم٤م ص٤مطمب٧َم  إن»

 ًمٚمنمِط. ضمقاسًم٤م يم٤منَ  إذا سمِفِ  شم٘مؽِمنَ  أنْ  جي٥ُم  اجل٤مُمدِ  اًمٗمٕمؾِ 

  اىمؽماُٟمفُ  َوضَم٥َم  شسمام» ُم٘مروًٟم٤م اًمنمطِ  ضمقاُب  يم٤منَ  إذا ش:َوسماَِم »
ِ
 إنْ » ُمث٤مًُمُف: ،سم٤مًمٗم٤مء

  رْ ٗمُ يٙم
ِ
ـَ  هؿْ  ومام ،ه١مٓء  ش.سمٛمٕمجِزي

 ه يٙمٗمر إنْ » ىم٤مئٌؾ: ىم٤مَل  ًمق
ِ
ـَ  هؿْ  ُم٤م ١مٓء  دئسمُ  اجلقاَب  ٕن   ظمٓم٠ٌم؛ شسمٛمٕمجِزي

. ي٘مؽِمن أنْ  ومٞمج٥ُم  ،شسمام»
ِ
 سم٤مًمٗم٤مء

ًراَّم ُمُ  اجلقاُب  يم٤منَ  إذا «:٢َْد وَ » . اىمؽماُٟمفُ  َوضَم٥َم  ؛شىَمدْ »ـسم د 
ِ
 إنْ » ُمثُؾ: سم٤مًمٗم٤مء

 ش.شُمْدِريُمفُ  وم٘مدْ  اًمِّم٤مِردَ  ٕمػَمكَ سمَ  شمٓمُٚم٥ُم  ذهب٧َم 

 ظمٓم٠ٌم. ششمدِريُمفُ  ىمدْ  ِم٤مِردَ اًم ٕمػَمكَ سمَ  شمٓمُٚم٥ُم  ذهب٧َم  إنْ » ىمٚم٧َم: ًمقْ 

 ﴾ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿ :شمٕم٤ممم اهللُ  ىم٤مل

؛ اىمؽَمنَ  اجلقاَب  أنّ  اًمِم٤مهدُ  ،[21]إٟمٕم٤مم:
ِ
رٌ َّم ُمُ  ٕٟمف سم٤مًمٗم٤مء  .شوىَمدْ »ـسم د 

رَ ُص  إذا «ٌَؾنْ وَ » ـْ »سمـ اجلقاُب  دد . اىمؽماُٟمفُ  َوضَم٥َم  شًَم
ِ
 سم٤مًمٗم٤مء

 .[02]اعم٤مئدة: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل

ـْ  أقمرْض٧َم  إنْ » ىم٤مئٌؾ: ىم٤مَل  ًمقْ  ـْ  ومالنٍ  قَم كَ  ًَم  ٕن   ظمٓم٠ٌم؛ ًم٘مٚمٜم٤م: شؿمٞمًئ٤م يُْض 

رَ  إذا اجلقاَب  ـْ » ُصدد . اىمؽماُٟمفُ  َوضَم٥َم  شسمَٚم
ِ
 سم٤مًمٗم٤مء

ًرا اجلقاُب  يٙمقنَ  أنْ  «:قسِ ػِ ـْ ٌو٤تَّ وَ »  ش.ؾَمْقَف » وأ شسم٤مًمسلمِ » ُمّمد 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل ىم٤مل



 

 

 
 باب األفــعــــال

 شاهلل ي٠ميت ومسقف» وىمقل: اًمنمطِ  ومٕمؾ هذا :شيرشمد» ،[20:]اعم٤مئدة ﴾ہ ہ

 اًمنمِط. ضمقاب اجلٛمٚم٦م

 خٓم٠ٌم.وم شؾمٞمٜمَجُح  زيدٌ  اضمتَٝمدَ  إنِ » ىمٚم٧ُم: وإنْ  ،شومسٞمٜمَجُح  زيدٌ  اضمتَٝمدَ  إنِ »

 ٌِ   اىمؽَمنَ  ضمقاٍب  يمؾ   أن   اَومس: اْبح
ِ
ٞمًّ حَمَ  يٙمقنُ  اجلزمَ  وم٢من   ،سم٤مًمٗم٤مء  أْي: ٤م.ٚمد

 قمغم يتسٚم طُ  ٓ اًمٕم٤مُمؾ ٕن   وذًمؽ اًمنمط؛ ضمقاب ضمزمِ  حمؾد  ذم اجلٛمٚم٦مُ  شم٘مقُل: إّٟمَؽ 

 ضمقاِب  ضمزمٍ  حمؾد  ذم اجلٛمٚم٦مُ  ومت٘مقُل: وُمقضِٕمِف. حمٚمدفِ  قمغم يتسٚم طُ  إّٟمامو ،ًمٗمٔمِفِ 

 اًمنمِط.

* * * 
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 ةــئلــــأص

 اًمٗمٕمُؾ؟ ىم٤مَل: اًمٙمت٤مِب  أولِ  وذم ،شإومٕم٤ملِ  سم٤مُب » ىم٤مَل: عم٤مذا -7

 الصم٦ٍم؟صم ذم إومٕم٤ملِ  اٟمحّم٤مرِ  وضمفُ  ُم٤م -2

 ؟شرضسُمقا» ذم شم٘مقُل  ُم٤مذا -7

 اذيمره٤م؟ صمالصم٦ٍم، أطمقالٍ  ذم إٓ اًمسٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   إُمرِ  ومٕمُؾ  -0

 إًمِػ؟ طمذِف  قمغم ُمبٜمٞم٤ًّم أُمرٍ  ومٕمَؾ  ه٤مِت  -2

 شم٘مقل؟ اَم ـًمِ  وَُمثدؾ اعمْم٤مرع؟ اًمٗمٕمؾ ٟمقاص٥ُم  هل ُم٤م -4

 ذوـُمٝم٤م؟ هل ُم٤م شنْ ذَ إِ » -3

 ؟شأيمرَُمؽ َذنْ إِ  إيند » ىمٚم٧َم: إذا اًمٗمٕمَؾ  شمٜمّم٥ُم  هؾ -2

 صحٞمح؟ هذا هؾ شأيمِرَُمؽ ُزْرشَمٜمِل نْ ذَ إِ » ىمٚم٧َم: إذا -1

 صحٞمٌح؟ هذا هْؾ  شأنَ  أيمرَُمؽ نْ ذَ إِ » -74

 اجلحقد؟ ُمٕمٜمك وُم٤م هل؟ ُم٤م شاجلحقدِ  ٓمُ » -77

َببِٞم ٦مِ  وم٤مءُ » -72  ًمقاطمدٍ  ضمقاسًم٤م وىمٕم٧ْم  إذا اعمْم٤مرعَ  اًمٗمٕمَؾ  شمٜمّم٥ُم  شاعمٕمٞم٦مِ  واوُ »و شاًمس 

 هل؟ ومام شمسٕم٦ٍم، أُمقرٍ  ُِمـ

 واًمرضم٤مء؟ اًمتٛمٜمل سملم اًمٗمرُق  ُم٤م -77

 اجلزم؟ أدوات أٟمقاع ُم٤م -70



 

 

 
 باب األفــعــــال

 هل؟ وُم٤م واطمًدا؟ ومٕماًل  دمزمُ  اًمتل قمددُ  يمؿ -72

ًٓ  ه٤مِت  -74  ؟شؿـًم»ًمـ ُمث٤م

 ْؿ؟ـوًمَ  ام  ـًم سملم اًمٗمرُق  ُم٤م -73

  سملمَ  اًمٗمرُق  ُم٤م -72
ِ
 واًمٜمٝمل؟ اًمدقم٤مء

* * *



 

 



 

 

 

ِ  

 َْعاِت اأَلِصَناِءَمِزُف اُبَب



 



 

 

 
 باب مزفْعات األمساء

 

 اأَلِصَناِء َمِزُفَْعاِت َباُب

 

ْبَعٌي َوِهيَ ا َٗ وُت  َٛ َْْػُعوا٤ :َْْر١ُو ُل، َوا ِٛ ُؾُه، َواُْْبَتَدُأ، اُل َػو ِٛ ْ ُيَسمَّ ١َو ٤َِّذي َِل

ُم  ْٗ ُه، َوا ُ َٕ َّ ُ « ٣َونَ »َو َٕ َّ و، َو َواَِتَ َّ و، َوا٤تَّوٌِ « إِنَّ »َوَأ َواَِتَ َّ ُع ٤ِْؾَؿْر١ُوِع، َوُهَو وَوَأ

َقوَء  ْ٘ َعُي َأ ٌَ ، َوا٤َْعْطُف، َوا٤تَّْو٣ِقُد، َوا٤َْبَدُل.اَأْر ًُ  ٤ـَّْع

 الصــــزح

ـْ  هذا   إض٤موم٦مِ  سم٤مِب  ُِم
ِ
ـَ  رومققم٤مِت اعم يٕمٜمل: ضمٜمِسفِ  إمم اًمٌمء ، ُِم

ِ
 وهل إؾمامء

 وُمَِمْقا ،قمٔمٞماًم  اضمتٝم٤مًدا اضمتٝمُدوا اًمٕمرسمٞم٦مِ  اًمٚمٖم٦مِ  قمٚمامءَ  ٕن   وآؾمت٘مراء؛ ًمٚمتتبع ؛ؾمبٕم٦مٌ 

ـْ  إقمرايب   َيتتب ٕمقن ُمٙم٤منٍ  يمؾد  وذم ،واًمٗمٞم٤مذم اًمؼماري ذم  قمٜمف ًمٞم٠مظمُذوا اًمٕمرِب  أهؾِ  ُِم

ـْ  ُمس٠مًم٦مً  ـَ  اعمرومققم٤مِت  شمتبٕمقا اًمٚمٖم٦ِم؛ ُمس٤مئؾِ  ُِم   ُِم
ِ
 قمـ خترُج  ٓ أهن٤م ومقضمُدوا إؾمامء

 وم٘مْط: أؿمٞم٤مءَ  ؾمبٕم٦مِ 

وُت » َٛ ْبَعٌي، اَْْر١ُو ُل،ا٤ َوِهَي: َٗ ِٛ ْ  ا٤َِّذي ْػُعوُل َواَْ  َػو ُؾُه، ُيَسمَّ  َِل ِٛ  َواُْْبَتَدُأ، ١َو

ُه، ُ َٕ َّ مُ  َو ْٗ و، ٣َونَ  َوا واَِتَ َّ ُ  َوَأ َٕ َّ و،َوأَ  إنَّ  َو َواَِتَ َعيُ  َوُهوَ  ٤ِْؾَؿْر١ُوِع، َوا٤تَّوٌِعُ  َّ ٌَ  َأْر

َقوَء: ْ٘ ، َأ ًُ  «.َوا٤َْبَدُل  َوا٤تَّْو٣ِقُد، َوا٤َْعْطُف، ا٤ـَّْع

 اًمت٤مزم: اًمٜمحق قمغم وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م

* * *
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 ِلــاِعــــَفال اُبــَب

 

ُل ُهَو آٗم ا ِٛ وِهٍر،  َْْذ٣ُوُر ٢َْبَؾُه ١ِْعُؾُه. َوُهوَ اَْْر١ُوُع ا٤َْػو َٚ  ِ ْٝ َٓ ٢ِْسَؿ َٛ

 َوُمْضَؿٍر.

ْيَداِن، » :٢َْو٤َِك  ١َو٤ظَّوِهُر َكْحوُ  ْيَداِن، َوَيُؼوُم ا٤زَّ ٢َوَم َزْيٌد، َوَيُؼوُم َزْيٌد، َو٢َوَم ا٤زَّ

ْيُدوَن، َو٢َوَم  ْيُدوَن، َوَيُؼوُم ا٤زَّ وُل، َوَيُؼوُم اَو٢َوَم ا٤زَّ َُ ًْ ِهـٌْد، وَ ا٤ر  وُل، َو٢َوَم َُ ُؼوُم ٤ر  ٍَ

ًْ ِهـٌْد  ُؼومُ الِ  ، َو٢َوَم ٍَ ًْ الِ  ـَْداِن، َو ٍَُؼومُ الِ  ـَْداِن، َو٢َوَم ًْ الِ  ـَْداُت، َو ـَْداُت، َو٢َوَم

ُؼوُم ا ٍَ وَك، َو٢َوَم ٠ََُّلِمي، َوَيُؼوُم ٠ََُّلِمياُلـُوُد، َو ُّ وَك، َوَيُؼوُم َأ ُّ ، «ُلـُوُد، َو٢َوَم َأ

َبَه َذ٤َِك. ْ٘  َوَمو َأ

، َكْحوُ َواُْْض  َ َٟ َٛ ـَو  َْ
، » :٢َْو٤َِك  َؿُر اِ ًِ ٌْ ، َوََضَ ًَ ٌْ ـَو، َوََضَ ٌْ ، َوََضَ ًُ ٌْ ََضَ

ٌُوا، وَضٌن و، َوََضَ ٌَ ، َوََضَ ًْ ٌَ َب، َوََضَ ، َوََضَ ُتنَّ ٌْ ُتْم، َوََضَ ٌْ ُتَم، َوََضَ ٌْ  .«َوََضَ

 الصــــزح

ـْ  ا٤ؾغِي: ى ا٤ػوُٛل   اًمٚمٖم٦مِ  ذم ومٝمق شؿٌ ىم٤مئ زيدٌ » ىمٚم٧ُم: وم٢مذا ،اًمٗمٕمُؾ  سمِفِ  ىَم٤ممَ  َُم

ـَ  أقمؿُّ  اًمٚمٖم٦مِ  ذم اًمٗم٤مقمَؾ  ٕن   ؛وم٤مقمٌؾ  شزيدٌ »ـوم شُمٞم٧ٌم  زيدٌ » ىمٚم٧َم: وإذا وم٤مقمٌؾ،  اًمٗم٤مقمؾِ  ُِم

 ،وم٤مقماًل  أو ُمبتدأ، يم٤من ؾمقاء اًمٗمٕمؾ سمف ىم٤مم ُمـ يمؾ اًمٚمٖم٦م ذم وم٤مًمٗم٤مقمؾ آصٓمالِح، ذم

ُل » وم٘م٤مل: آصٓمالح ذم أُم٤م ،إن   اؾمؿ أو يم٤من، اؾمؿ أو ِٛ مُ  ُهوَ  ا٤َْػو ْٗ  اَْْر١ُوعُ  آ

 .«١ِْعُؾهُ  ٢َْبَؾهُ  اَْْذ٣ُورُ 

 .واحلرُف  اًمٗمٕمُؾ  سمِفِ  ظمرَج  «آٗمُ »َو٢َْو٤ُُه: 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 .وم٤مقماًل  يٙمقٟم٤من ومال ،واعمجرورُ  اعمٜمّمقُب  سمف ظمرَج  «وعُ ١ُ رْ اَْ »َو٢َْو٤ُُه: 

 ،اًل وم٤مقم يٙمقنُ  ومال ،ومٕمُٚمفُ  سمٕمَدهُ  ُذيمِرَ  ُم٤م سمِفِ  ظمرَج  «ُؾهُ عْ ١ِ  َؾهُ بْ ٢َ  ورُ ٣ُ ْذ اَْ »َو٢َْو٤ُُه: 

 ؛وم٤مقماًل  زيد ص٤مر شيدٌ زَ  مَ دِ ىمَ » ىمٚم٧م: وإذا وم٤مقماًل  زيد يٙمـ مل شمَ دِ ىمَ  زيدٌ » :ىمٚم٧َم  وم٢من

 ٕمٚمف.ومِ  بٚمفىمَ  يمرذُ  واًمث٤مين ،ٕمٚمفومِ  بٚمفىمَ  ذيمريُ  مل إول ذم ٕٟمف

 اؾماًم. ًمٞمس٧ِم  ٕهن٤م عم٤مذا؟ ٓ. وم٤مقمٌؾ؟ ي٘مقمُ  شي٘مقمُ  يذه٥ُم » ىمٚم٧َم: إذا

 اؾماًم. ًمٞمس٧ِم  ٤مٕهن   ٓ؛ وم٤مقمٌؾ؟ شإمم» شاًمسقَق  إمم يذه٥ُم »

 شىَمِدمَ  زيدٌ » ُمٜمّمقٌب. ٕٟمف وم٤مقمٌؾ؛ شزيًدا» ٟم٘مقُل: ٓ شزيًدا أيمَؾ » ىمٚم٧َم: إذا

 قمٜمُف. ُمت٘مدمٌ  اًمٗمٕمَؾ  ٕن ؛وم٤مقماًل  ًمٞمس

 قمغم شم٘مدم ٕٟمف وم٤مقماًل، إؾمد يٙمقن ٓ ،شزيًدا أيمَؾ  إؾمدُ » ىمٚم٧َم: وإذا

 اًمٗمٕمؾ.

 وم٤مقماًل. شزيدٌ » ص٤مر أن ،شاًمٓمٕم٤ممَ  زيدٌ  أيمَؾ »

َٓ  َوَهوَ »ُه: َو٢َْو٤ُ  َٛ : ِ ْٝ  َزْيٌد، ٢َومَ  ٢َْو٤َِك: َكْحوُ  ١َو٤ظَّوِهُر: َوُمْضَؿٍر. َٚوهٍر، ٢ِْسَؿ

ْيَداِن، َو٢َومَ  َزْيٌد، َوَيُؼومُ  ْيَداِن، َوَيُؼُومُ  ا٤زَّ ْيُدوَن، َو٢َومَ  ا٤زَّ ْيُدوَن، َوَيُؼومُ  ا٤زَّ  َو٢َومَ  ا٤زَّ

وُل، َُ وُل، َوَيُؼومُ  ا٤ر  َُ ٍَُؼومُ  ِهـٌْد، ًْ َو٢َومَ  ا٤ر  ًِ  ِهـٌْد، َو ٍَُؼومُ  اِلـَْداِن، َو٢َوَم  ،اِلـَْدانِ  َو

 ًِ ٍَُؼومُ  اِلـَْداُت، َو٢َوَم ًِ  اِلـَْداُت، َو ٍَُؼومُ  اُلـُوُد، َو٢َوَم وَك، َو٢َومَ  اُلـُوُد، َو ُّ  َأ

وَك، َوَيُؼومُ  ُّ َبهَ  َوَمو ِمي،ََّل ٠ُ  َوَيُؼومُ  ِمي،ََّل ٠ُ  َو٢َومَ  َأ ْ٘  «.َك َذ٤ِ  َأ

ـَ  يْمَثرَ أَ  وم٘مد ،ظمػًما اهللُ  ضمزاهُ  اَم  واعمبتدُئ  ًمٚمٛمبتدِئ، اًمٙمت٤مَب  ٕن إُمثٚم٦ِم؛ ُِم  يمٚم 

ـَ  قمٚمٞمفِ  أيمثرَت  ْخ٧َم  إُمثٚم٦مِ  ُِم  بِِف.ٚمْ ىمَ  ذم ٚمؿَ اًمٕمِ  َرؾم 
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 وُمْم٤مرع، ُم٤مضٍ  ٕمؾاًمٗمِ و ُمٗمرد، رذيم  ُمُ  اًمٗم٤مقمؾ: «ٌد يْ زَ  ومُ ؼُ يَ وَ  ،ٌد يْ زَ  ومَ ٢َ »َو٢َْو٤ُُه: 

 اًمٗم٤مقمؾ. ـُمِ  واطمدٍ  وٟمقعٍ  ،ٕمؾاًمٗمِ  ـُمِ  سمٜمققملم ًمٜم٤م اعم١مًمػ أشمك نْ ذَ إِ 

ْيَدانِ  ومَ ٢َ »َو٢َْو٤ُُه:  ْيَدانِ  ومُ ؼُ يَ وَ  ا٤زَّ  ُمـ سمٜمققملم وأشمك ،رٌ يمّ ذَ ُمُ  كُُمَثٜمًّ  هذا «ا٤زَّ

 واعمْم٤مرُع. اعم٤مِض، اًمٗمٕمِؾ:

 ؟شزيدٌ » ٕمِرُب ٟمُ  يمٞمَػ 

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  الواب:

ْيَدانِ »ْو٤ُُه: َو٢َ  ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  إًمُػ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  «ا٤زَّ  ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قَم

ـِ  قمـ قٌض قمِ  واًمٜمقنُ  ك،ُمثٜمًّ   اعمٗمرِد. آؾمؿِ  ذم اًمتٜمقي

رٍ  مجعُ  هذا «ُدونَ يْ ا٤زَّ  ومُ ؼُ يَ وَ  ُدونَ يْ ا٤زَّ  ومَ ٢َ »َو٢َْو٤ُُه:   ُم٤مضٍ  واًمٗمٕمُؾ: ؾم٤مملٌ، ُمذيم 

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمقاوُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :شاًمزيُدونَ » وُمْم٤مرٌع.  مجعُ  ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قَم

 ؾم٤مملٌ. ُمذيمرٍ 

وُل، َوَيُؼوُم اَو٢َوَم »َو٢َْو٤ُُه:  َُ وُل ا٤ر  َُ  سم٤مًمْمٛم٦ِم. ُيْرومعُ  وهق شمٙمسػٍم، مجعُ  هذا «٤ر 

 اهللُ  ضمزاهُ  ،ٝم٤ميمٚمد  هب٤م أشمك ،اًمس٤مملِ  واجلٛمعِ  ،اًمتٙمسػمِ  ومجعِ  واعمثٜمّك، سم٤معمٗمرِد، وم٠مشمك

 ًَمُف. وهَمَٗمرَ  ،اظمػمً 

ٍَُؼوُم »َو٢َْو٤ُُه:  ًْ ِهـٌْد، َو  ُم١مٟم٨ٌم. ُمٗمردٌ  هٜمدٌ  اعم١مٟم٨ِم، ذم أنَ  سمدْأَٟم٤م «ِهـٌْد َو٢َوَم

 وُمْم٤مرٌع. ُم٤مضٍ  واًمٗمٕمُؾ:

ـْ  واؾمتٗمْدَٟم٤م  َُمعَ  ١مٟم ٨ُم يُ  اًمٗمٕمَؾ  أن   شزيدٌ  ىم٤ممَ »و شهٜمدٌ  ىم٤مُم٧ْم » اعم١مًمدِػ: ىمقلِ  ُِم

رُ  اعم١مٟم٨ِم،  اعمذيّمِر. َُمعَ  وُيذيم 

؛ مل شهٜمدٌ  ىم٤ممَ » ىمٚم٧َم: ومَٚمقْ   اعم١مٟم ٨ِم. َُمعَ  ي١مٟم ٨َم  أنْ  سُمد   َٓ  اًمٗمٕمَؾ  ٕن   يّمح 
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ًْ »َو٢َْو٤ُُه:  ٍَُؼومُ الِ  َو٢َوَم  ُم٤مضٍ  واًمٗمٕمُؾ: ُم١مٟم٨ٌم، ُمثٜمّك هذا «ـَْدانِ الِ  ـَْداِن، َو

 وُمْم٤مرٌع.

ًْ »َو٢َْو٤ُُه:  ٍَُؼومُ الِ  َو٢َوَم  رومعُ يُ  ملٌ،ؾم٤م ُم١مٟم٨ٍم  مجعُ  هذا «ـَْداُت الِ  ـَْداُت، َو

 سم٤مًمْمٛم٦ِم.

ًْ »َو٢َْو٤ُُه:  ُؼوُم اَو٢َوَم ٍَ  هلٜمٍد. شمٙمسػمٍ  مجعُ  هذا «ُلـُودُ اُلـُوُد، َو

 وسمٕمُْمٝم٤م سم٤محلريم٤مت ٝم٤مبٕمُْم وم ٓ؛ سم٤محلريم٤مِت؟ ٕمَرُب شمُ  إُمثٚم٦مِ  هذه يمؾُّ  هْؾ 

 سم٤محلروِف. اعُمَثٜم كو اًمس٤مًمـُؿ، اعمذيمرِ  مجعُ  سم٤محلروِف:

وكَ » اْم٤ ُف: ٢وَل  ُّ وكَ َو٢َوَم َأ ُّ ـَ  ًمٙمٜمفُ  ُمذيّمٌر؛ ُمٗمردٌ  هذا «، َوَيُؼوُم َأ   ُِم
ِ
 إؾمامء

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  سم٤مًمقاوِ  يرومعُ  اخلٛمس٦مِ   اًمْمٛم٦ِم. قَم

ـْ  قمٚمٞمٜم٤م يٛمرّ  مل هذا «َو٢َوَم ٠ََُّلِمي، َوَيُؼوُم ٠ََُّلِمي»َو٢َْو٤ُُه:   سمِِف: وَيْٕمٜمل ىَمْبُؾ، ُِم

  إمم اعمْم٤مَف 
ِ
  ىمبَؾ  ُم٤م يٙمقنَ  أنْ  سُمد   َٓ  اعمتٙمٚمِؿ، ي٤مء

ِ
 اعمتٙمٚمؿ ي٤مء ٕن ُمٙمسقًرا؛ اعمتٙمٚمؿِ  ي٤مء

 اًمٙمّسُة. إٓ ُيٜم٤مؾِمُبٝم٤م ٓ

 ٟمٕمرسُمُف؟ يمٞمُػ 

َرة سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«٠َّلم» كؼوُل:   ىمبَؾ  ُم٤م قمغم اعُمَ٘مد 
ِ
ـْ  َُمٜمَعَ  اعمتٙمٚمِؿ، ي٤مء  ُِم

 .إًمٞمف ُمْم٤مف واًمٞم٤مء ،اعمٜم٤مؾمب٦م سمحريم٦مِ  اعمحؾد  اؿمتٖم٤مُل  فمٝمقِره٤م

 .«ٍعوٞ اهللُ ٢ول» كؼول:

 ُم٤مٍض. ٕمٌؾ وم :«٢ول»

 اًمْمٛم٦م. َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ ًمٗمظ اجلالًم٦م  :«اهلل»
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 [14]احلجرات: ﴾ک ک ڑ﴿ :ٍعوٞ اهلل ٢ول. 

 .ُم٤مضٍ  ٕمؾومِ  :«٢ول»

 .وم٤مقمؾ :«إٛراُب »

 [15]ا٤ػت : ﴾ی ی ی ىئ ىئ﴿ :ٍعوٞ و٢ول. 

 ُم٤مٍض. ومٕمٌؾ  :«٢ول»

 اًمْمٛم٦م. َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ،ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ ًمٗمظ اجلالًم٦م  :«اهلل»

 :املضنِز الفاعِل أىْاُع

، َكْحوُ َوا» َو٢َْو٤ُُه: َ َٟ َٛ ـَو  َْ
، » :٢َْو٤َِك  ُْْضَؿُر اِ ًَ ٌْ ـَو، َوََضَ ٌْ ، َوََضَ ًُ ٌْ ََضَ

ٌُوا،  و، َوََضَ ٌَ ، َوََضَ ًْ ٌَ َب، َوََضَ ، َوََضَ ُتنَّ ٌْ ُتْم، َوََضَ ٌْ ُتَم، َوََضَ ٌْ ، َوََضَ ًِ ٌْ َوََضَ

 .«وَضٌن

ـَو» :-اهللُ رمحهُ -اْم٤ف  وُل ؼُ يَ  َْ َ  ا َٟ  شمتبع ،وآؾمت٘مراء اًمتتبع واًمدًمٞمؾ «َٛ

 ضٛمػًما. قمنم اصمٜمل قمـ خترج ٓ ومقضمدوه٤م ،اًمْمامئر اًمٜمحق قمٚمامء

 ضٛمػٌم؟ أو فم٤مهرٌ  اؾمؿٌ  ُهقَ  هْؾ  ًمٙمـ وم٤مقمٌؾ، اًمت٤مءُ  شرضسم٧ُم » ىمقًمَِؽ: ٟمحقُ 

 ٕمرهُب٤م؟ٟمُ  ومٙمٞمَػ  ضٛمػٌم.

َب » كؼوُل:  رومٍع. سمْمٛمػمِ  فِ ٓشمّم٤مًمِ  اًمسٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«ََضَ

 اعم١مًمِػ: يمالمِ  وقمغم

َب » رٍ  ومتٍح  قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ٕمٌؾ ومِ  :«ََضَ  آظمِرِه. قمغم ُم٘مد 

ـُ  ٓ رومٍع. حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم َُمْبٜمِل   وم٤مقمٌؾ  :«ا٤توءُ »  ُمرومقٌع؛ إّٟمفُ  ٟم٘مقَل  أنْ  يٛمِٙم
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، ضٛم٦مُ  هل سمْؾ  إقمراٍب  ضٛم٦مَ  ًمٞمس٧ْم  اًمْمٛم٦مُ  هِذهِ  ٕن  
ٍ
 قمغم ل  َُمْبٜمِ  ٟم٘مقُل: وهلذا سمٜم٤مء

 رومٍع. حمؾد  ذم اًمْمؿد 

ـَو» ٌْ  كؼوُل: «وََض

َب »  آظمِرهِ  قمغم ُم٘مدرٍ  ومتح قمغم َُمْبٜمِل   أوْ  اًمسٙمقِن، قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«ََضَ

ـْ  َُمٜمَعَ   اعمٜم٤مؾمب٦ُم. فمٝمقِره ُِم

 رومٍع. حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   وم٤مقمٌؾ  :«كو»

 شرضسْمٜم٤َم»و وطْمَدُه، ٙمٚمؿِ ًمٚمٛمت شرضسم٧ُم » أن شرضسْمٜم٤َم»و شرضسم٧ُم » سملم اًمٗمرُق 

 اًمْم٤مِرُب  وهق شرضسْمٜم٤َم» ىم٤مئٌؾ: ي٘مقُل  ىمدْ  ٟمٗمَسُف، ًمٚمٛمٕمّٔمؿِ  أوْ  همػُمُه، وُمَٕمفُ  ًمٚمٛمتٙمٚمؿِ 

ـْ  ،وطْمَدهُ   ،اًمّمٞمٖم٦مِ  هذه ذم اًمْمٛمػمَ  ًمٜمٗمِسفِ  اهللُ  أض٤مَف  ُم٤م ويمؾُّ  اًمتٕمٔمٞمَؿ، هبذا يريدُ  ًمٙم

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ اًمتٕمٔمٞمؿُ  سمف وم٤معمرادُ 

 اًمتٕمٔمٞمُؿ. هب٤م اعمرادُ  اعمقضٕملم ذم شَٟم٤م» ٘مقُل:ٟم ،[72]ق: ﴾چ چ ڃ

ًَ وَ »َو٢َْو٤ُُه:  ٌْ رِ  ًمٚمٛمٗمردِ  «ََضَ  اعمخ٤مـَم٥ِم. اعمذيم 

ًِ ََض وَ »َو٢َْو٤ُُه:   اعمخ٤مـمب٦ِم. اعم١مٟمث٦مِ  ًمٚمٛمٗمردةِ  «ٌ

ـَ  أقمغَم  اًمرضُمُؾ  يم٤منَ  ام  ـًم اًمٕمرُب   يم٤مٟم٧ِم  ام  ـوًم اًمُٕمْٚمٞم٤م. احلريم٦مَ  ًَمفُ  ضمٕمُٚمقا اعمرأةِ  ُِم

ْٗمغَم؛ احلريم٦مَ  هل٤م ضمٕمُٚمقا أؾْمَٗمَؾ  اعمرأةُ  ـَ  وهذا اًمسُّ  أىمقى اًمرضم٤مَل  ٕن اًمٖمريب٦ِم؛ اعمٜم٤مؾمب٦مِ  ُِم

ـَ  . ُِم
ِ
 اًمٜمس٤مء

: سمٕمُض  ي٘مقُل 
ِ
 احلجَر، َُمَثاًل  تجدُ وم عمٕمٜم٤مه٤م. ُمٜم٤مؾمب٦مٌ  إًمٗم٤مظِ  مجٞمعَ  إن اًمٕمٚمامء

ـْ  وصالسم٦ٍم، سمُٞمُبقؾم٦مٍ  شَمِْمُٕمرُ  شطَمَجرٌ » :شم٘مقَل  أن دجر  ٛمُ ومب  ٜم٤مٕٟم هْؾ  عم٤مذا؛ ٟمدري ُم٤م ًمٙم

فُ  أو احلجُر، َهَذا احلَجرَ  أنّ  ٟمٕمرُف   ؟ُمٓمرد همػم وًمٙمٜمف قمٚمٞمٝم٤م يدلُّ  َأُْمرٌ  أٟم 
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ـْ  ُم٤م ىم٤مَل: أٟمف -إصقلِ  خمتٍِم - اًمتحريرِ  ذِح  قمغَم  طم٤مؿمٞم٦مٍ  ذم رأْيٜم٤َم وًم٘مدْ   ُِم

 ُمٜم٤مؾمب٦ٌم. ُمٕمٜم٤مه٤م وسملم وسمٞمٜمٝم٤م إٓ اًمٕمرسمٞم٦مِ  اًمٚمٖم٦مِ  ذم يمٚمٛم٦مٍ 

ُتَم »َو٢َْو٤ُُه:  ٌْ ـْ  كًمٚمٛمثٜم   «وَُض رٍ ُم ُِم  وشم٘مقُل  رضسْمُتام، :ضُمَٚملْمِ ر  ًمٚم شم٘مقُل  وُم١مٟم ٨ٍم. ذيم 

ـْ  رضسْمُتام؛ ًمٚمٛمرأشملم:  وُم٤م ،وطْمَده٤م اًمت٤مءُ  هق هْؾ  رضسْمُتام؟ ذم اًمْمٛمػمُ  هق ُم٤م وًمٙم

 مجٞمًٕم٤م؟ اًمْمٛمػمَ  أنّ  أوْ  شمثٜمٞم٦ٍم؟ قمالُم٦مُ  سمٕمده٤م

 ش:رضسْمُتاَم » ذم شم٘مقُل  اجلٛمٞمع. اًمْمٛمػمُ  ي٘مقُل: اًمٜم ْحِقيلم سمٕمُض  ظمالٌف، ومٞمف

ٙمقِن. قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شَب رَضَ »  وم٤مقمٌؾ. ش:مُت٤َم»و اًمسُّ

ُق  ٓ ٕٟم َؽ  وم٤مرىم٦ٌم؛ قمالُم٦مٌ  سمٕمَدهُ  وُم٤م شاًمت٤مءُ » قهُ  اًمٗم٤مقمُؾ  ي٘مقُل: وسمٕمُْمُٝمؿْ   شُمَٗمرد

 وإًمِػ. سم٤معمٞمؿِ  إٓ كًمٚمٛمثٜم   شورضسْمُتام»و ًمٜمٗمِسَؽ  ش٧ُم رضسمْ » سملم

 ذم اًمْمؿد  قمغم َُمْبٜمِل   وم٤مقمٌؾ  شاًمت٤مءُ » ومٜم٘مقُل: قمالُم٦ٌم. وإًمَػ  اعمٞمؿَ  إن   ىمٚمٜم٤م: إذا

 اًمتثٜمٞم٦ِم. قمالُم٦مُ  :شوإًمُػ  اعمٞمؿُ »و رومٍع. حمؾد 

ُتمْ »َو٢َْو٤ُُه:  يمقِر. جلامقم٦مِ  «:َضٌْ َب » وإقمراهب٤م: اًمذُّ  َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  ش:رَضَ

 ،وَم٤مقِمٌؾ  َروْمعٍ  حَمَؾد  ذم اًمْمؿ قمغم ُمبٜمل   ضٛمػم شاًمت٤مء»و آظمره، قمغم ر٘مد  ُمُ  ومتح قمغم

 اًمذيمقر. مجع قمالُم٦م شٞمؿاعم»و

ُتنَّ »َو٢َْو٤ُُه:  َب » وإقمراهب٤م: اإلٟم٤مِث. جلامقم٦مِ  «:وَضٌْ  َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  ش:رَضَ

 ،وَم٤مقِمٌؾ  َروْمعٍ  حَمَؾد  ذم اًمْمؿ قمغم ُمبٜمل ضٛمػم شاًمت٤مء»و آظمره، قمغم ر٘مد  ُمُ  ومتح قمغم

 اًمٜمسقة. مجع قمالُم٦مُ  شاًمٜمقن»و

 ٟمٞم٤مسم٦مً  سم٤مًٕمِػ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  شنِ اًمرضمال» ُم٤مٍض، ومٕمٌؾ  :شىم٤ممَ » شاًمرضمالنِ  ىم٤ممَ »

ـِ   ُمثٜمًّك. ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قَم
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سْم٧ُم » أُّم٤م  رومٍع. حَمَؾد  ذم اًمْمؿد  قمغَم  َُمْبٜمِل   وم٤مقمٌؾ  اًمت٤مءُ  ومٜم٘مقُل: شرَضَ

سْمٜم٤َم»  رومٍع. حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   وم٤مقمٌؾ  شَٟم٤م» ٟم٘مقُل: شرَضَ

سْم٧َم »  رومٍع. حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغم َُمْبٜمِل   وم٤مقمٌؾ  اًمت٤مءُ  شرَضَ

سْم٧ِم »  رومٍع. حمؾد  ذم اًمٙمِّس  قمغم َُمْبٜمِل   وم٤مقمٌؾ  اًمت٤مءُ  شرَضَ

سْمُتاَم » ـَ  وضمٝم٤مِن، ومٞمٝم٤م شرَضَ  مجٞمًٕم٤م، وإًمَػ  واعمٞمؿَ  اًمت٤مءَ  ُيٕمرُب  ُمـ اعمُٕمرسملِمَ  ومِٛم

ـْ  وُمٜمُٝمؿْ  رومٍع. حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   ضٛمػمٌ  شمُت٤َم» ومٞم٘مقُل:  اإلقمراَب  جيٕمُؾ  َُم

  قمغم
ِ
 ذم اًمْمؿد  قمغم َُمْبٜمِل   وم٤مقمٌؾ  اًمت٤مءُ  شمُت٤َم» ومٞم٘مقُل: قمالُم٦ًم، اًمب٤مىمَل  وجيٕمُؾ  وم٘مْط، اًمت٤مء

 اًمتثٜمٞم٦ِم. قمالُم٦مُ  وإًمُػ  واعمٞمؿُ  رومعٍ  حمؾد 

سْمُتؿْ » سْمُتاَم » ذم ىُمْٚمٜم٤َم يمام ومٞمٝم٤م ٟم٘مقُل  شرَضَ ٤م شرَضَ  واعمٞمؿُ  وم٤مقماًل، اًمت٤مءُ  شَمٙمقنَ  أنْ  إُم 

 رومٍع. حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   ضٛمػمٌ  ششُمؿْ » ٟم٘مقُل: أوْ  اًمذيمقِر، مجعِ  قمالُم٦مُ 

ـ  » سْمُت  وأ اًمٜمسقِة، مجعِ  قمالُم٦مُ  اعمِمددةُ  واًمٜمقنُ  وم٤مقمٌؾ  اًمت٤مءُ  ٟمُ٘مقَل: أنْ  ًمٜم٤م شرَضَ

ـ  »  وم٤مقمٌؾ. مجٞمًٕم٤م ششُم

َب » وُل:ؼُ يَ  ـْ  ضٛمػٌم، ومٞمٝم٤م ًمٞمس «َوََضَ  اضمقازً  ُمستؽمٌ  اًمْمٛمػمَ  إن   ٟم٘مقُل: ًمٙم

 ُهَق. شم٘مديُرهُ 

ٌَ »َو٢َْو٤ُُه:  َب » «ًْ وََضَ ـَ  اًمت٠مٟمٞم٨ِم. قمالُم٦مُ  شاًمت٤مءُ »و ُم٤مٍض، ومٕمٌؾ  :شرَضَ  أْي

 ش.ِهَل » شم٘مديُرهُ  اضمقازً  ُمستؽمٌ  ضٛمػمٌ  اًمٗم٤مقمُؾ؟

َب » «ٌَوََضَ »َو٢َْو٤ُُه:   َُمْبٜمِل   ُمثٜمًّك ضٛمػمُ  وم٤مقمٌؾ  شإًمُػ »و ،ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ : شرَضَ

 رومٍع. حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم
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ُػ: ؾْمَ٘مطَ أَ  سَمَت٤م» اعم١مًمد ُؾ  -اهللُ  رِحفُ - ٕٟم فُ  يذيمَرَه٤م؛ أنْ  قمٚمٞمفِ  ويم٤منَ  ش:رَضَ  أن ُيَٗمْمد

رَ  جيَٕمَؾ   َوطْمَدُه. واعم١مٟم ٨َم  َوطْمَدهُ  اعمذيم 

سَمت٤َم» إقمراِب  ذم ٟم٘مقُل  َب » :شرَضَ  شإًمُػ »و ًمٚمت٠مٟمٞم٨ِم  شاًمت٤مءُ »و ُم٤مٍض. ومٕمٌؾ  :شرَضَ

 رومٍع. حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   وم٤مقمٌؾ 

َب » «اٌُوََضَ وَ »َو٢َْو٤ُُه:   واوِ »ـسم ٓشمدّم٤مًمِفِ  اًمْمؿد  قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ٕمٌؾ وم :شرَضَ

 رومٍع. حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   وم٤مقمٌؾ  :شاًمقاوُ »و .شاجلامقم٦مِ 

ٌْنَ »َو٢َْو٤ُُه:  َب » ومت٘مقُل: اًمٜمدسقِة. جلامقم٦مِ  «ََضَ  قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شرَضَ

 َُمْبٜمِل   اًمٜمسقِة. جلامقم٦م وم٤مقمٌؾ  :شاًمٜمقنُ »و اعمتحرِك. اًمرومع سمْمٛمػم ٓشمدّم٤مًمِفِ  اًمسٙمقنِ 

 رومٍع. حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغم

* * * 
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 ةــئلــــأص

 وم٤مقماًل؟ احلرف أو اًمٗمٕمُؾ  يٙمقنُ  هْؾ  -7

ـُ  َهْؾ  -2  ُمٜمّمقسًم٤م؟ اًمٗم٤مقمُؾ  يٙمقنَ  أنْ  يٛمٙم

ـُ  َهْؾ  -7 مَ  أنْ  يٛمٙمِ  اًمٗمٕمِؾ؟ قمغم اًمٗم٤مقمُؾ  يت٘مد 

 ؟شزيدٍ  ىم٤ممَ » وم٘م٤مَل: زيدٍ  ىمٞم٤ممِ  قمـ أظمؼمٟم٤م رضمؾٍ  ذم شم٘مقُل  ُم٤م -0

 ؟ىمسؿ يمؿ إمم اعم١مًمِػ  يمالمِ  قمغم يٜم٘مسؿُ  اًمٗم٤مقمُؾ  -2

* * *
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ُُ َُٓضهَّ ِهَل ذيالَّ ُْلُعنِفـالباُب   فاِعُل

 

مُ  ُهوَ  ْٗ ُؾُه، َمَعهُ  ُيْذ٣َرْ  مْ و٤َ  ا٤َِّذي اَْْر١ُوعُ  آ ِٛ  ُضمَّ  َموِضًقو: ا٤ِػْعُل  ٣َونَ  ١َنِنْ  ١َو

٤ُهُ  ِره، ٢َْبَل  َمو َو٣ُِْسَ  َأوَّ ِّ ًٛ  ٣َونَ  َوإِنْ  آ ٤ُهُ  ُضمَّ  و:ُمَضوِر ِرِه، ٢َْبَل  َمو َو١ُتَِ   َأوَّ ِّ  َوُهوَ  آ

 َٓ َٛ : ِ ْٝ وِهٍر، ٢ِْسَؿ َب  ٢َْو٤َِك: َكْحوُ  ١َو٤ظَّوِهرُ  ،َوُمْضَؿرٍ  َٚ ُب  َزْيٌد، َُضِ  َزْيٌد، َوُيْْضَ

ْؿٌرو، َوُأ٣ِْرمَ  ْؿٌرو َوُيْؽَرمُ  َٛ ـَو َواُْْضَؿرُ  ،َٛ َْ ، ا َ َٟ ، ٢َْو٤َِك: َكْحوُ  َٛ ًُ ٌْ ـَو،وَ  َُضِ ٌْ  َُضِ

 ًَ ٌْ ، ،َوَُضِ ًِ ٌْ ُتَم، وَُضِ ٌْ ُتْم، َوَُضِ ٌْ ، َوَُضِ ُتنَّ ٌْ َب، َوَُضِ ، َوَُضِ ًْ ٌَ و، َوَُضِ ٌَ  َوَُضِ

ٌُوا، ٌْنَ  َوَُضِ  .َوَُضِ

 الصــــزح

 «.١وُٛؾهُ  ُيَسمَّ  ِلْ  ا٤ذي اْػعولِ  ٌوُب » :-اهللُ رمحهُ - اْم٤ ُف  وَل ٢َ 

 سمِفِ  اعمٗمٕمقُل  ٟم٤مَب  اًمٗم٤مقمُؾ؛ طُمِذَف  وم٢مذا ،وم٤مقمٌؾ  ًَمفُ  ُيْذيَمرْ  ؿْ ـًمَ  يٕمٜمل: :شُيَسؿ   ؿْ ـًمَ »

 َُمٜم٤َمسَمُف.

 .«١وُٛؾهُ  مَعهُ  ُيذ٣َرْ  ِلْ  يذِ ا٤َّ  وعُ ١ُ اْرْ  آٗمُ  ُهوَ » يُؼوُل:

 واحلرُف. اًمٗمٕمُؾ  سمِفِ  ظَمَرَج  «:آٗمُ »َو٢َْو٤ُُه: 

 ُمرومققًم٤م. يٙمقنُ  أٟم فُ  طُمٙمِٛمفِ  سمٞم٤منُ  هذا «:اْر١ُوعُ »َو٢َْو٤ُُه: 

 ُذيِمرَ  وم٢منْ  وم٤مقمُٚمُف؛ ُمٕمف ُذيِمرَ  مم٤م ااطمؽمازً  «:١وُٛؾهُ  مَعهُ  ُيذ٣َرْ  مْ و٤َ  يذِ ا٤َّ »: َو٢َْو٤ُهُ 

ًٓ  ُهقَ  ص٤مرَ  وم٤مقمُٚمفُ  ُمَٕمفُ   اًمٜم٤مِئ٥ُم  جيتِٛمعُ  ٓ ٕٟم فُ  وذًمَؽ  وم٤مقمٍؾ؛ ٟم٤مئ٥َم  يٙمقنُ  وٓ ،سمِفِ  ُمٗمٕمق



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 قمٜمْفُ  اعمٜمقُب  دْ يقضم مل وإذا اًمٜم٤مئ٥ِم، ؿُ ٙمْ طُم  زاَل  قمٜمُْف؛ اعمٜمقُب  ُوضِمدَ  إذا قمٜمُْف، واعمٜمُقُب 

 اًمٜم٤مئ٥ِم. طمٙمؿُ  صمب٧َم 

 ُيتِٚمُػ. ٓ مت٤مًُم٤م اًمٗم٤مقمؾِ  طمٙمؿُ  اًمٗم٤مقمؾِ  ٟم٤مئ٥ِم  ٙمؿُ وطُم 

 ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم» ،[72]اعم١مُمٜمقن: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل ىم٤مل

 اًمٗم٤مقمِؾ. ًمُقضمقدِ  وم٤مقمٍؾ؟ ٟم٤مئ٥ُم  ٟم٘مقُل: ٓ عم٤مذا سمِِف. ُمٗمٕمقٌل  :شاإلٟمس٤منَ » شاإلٟمس٤منَ 

 ٟم٤مئ٥ُم  :شاإلٟمس٤منُ » ،[22ًمٜمس٤مء:]ا ﴾ٹ ٹ ٿ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 اًمٗم٤مقمِؾ. وضمقدِ  ًمٕمدمِ  عم٤مذا؟ وم٤مقمٍؾ.

 اخلراصلم، اهلُل ؾتَ ىمَ  أصٚمٝم٤م: ،[74]اًمذاري٤مت: ﴾ٺ ٺ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل وىم٤مل

َ  اًمٗم٤مقمؾ، ُم٘م٤ممَ  ىم٤مئاًم  سمف اعمٗمٕمقل ومّم٤مر اًمٗم٤مقمؾ، ومحذف  إمم شَؾ تَ ىمَ » ُِمـ ٕمؾاًمٗمِ  وهُمػمد

 ش.َؾ تِ ىمُ »

 سمف اعمٗمٕمقل ىمٞمؿوأُ  ًمٗم٤مقمؾ،ا طُمذف ،[73]قمبس: ﴾گ گ ک ک﴿ ويمذًمؽ

 .وَمُرومِع ُم٘م٤مُمف

 ،[32]اعم٤مئدة: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ويمذًمؽ

 وَمُرومِع. ُم٘م٤مُمف سمف اعمٗمٕمقل ىمٞمؿوأُ  اًمٗم٤مقمؾ، طُمذف

 عم٤مذا؟ وم٤مقمٍؾ. ٟم٤مئ٥ُم  ش:اًمٓمٕم٤ممُ  ُأيمَِؾ » سمِِف. ُمٗمٕمقٌل  ش:اًمٓمٕم٤ممَ » ،شاًمٓمٕم٤ممَ  زيدٌ  أيَمَؾ »

 اًمٗم٤مقمَؾ. طمذوْمٜم٤َم ٕٟم ٜم٤م

ِػ  يمالمُ  وَمَّمَدَق  قرِ  هِذهِ  قمغم اعم١مًمد  وُأىِمٞمؿَ  اًمٗم٤مقمُؾ  طُمِذَف  إذا أٟمف وأُمث٤مهِل٤م اًمّمُّ

 وم٤مقمٍؾ. ٟم٤مئ٥َم  ص٤مرَ  ُُمَ٘م٤مَُمفُ  سمِفِ  اعمٗمٕمقُل 
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ـْ   ُمَٕمفُ  سُمد   وماَل  ،اًمٗم٤مقمؾِ  ٘م٤ممَ ُمُ  سمِفِ  اعمٗمٕمقَل  ُٟم٘مٞمؿَ  أنْ  أرْدَٟم٤م إذا اًمٗم٤مقمؾِ  ٟم٤مئ٥ُم  وًمٙم

ـْ   قمِؾ.اًمٗم٤م سمٜم٤مئ٥ِم  اًمٗم٤مقمُؾ  يٚمتبَس  ًمَِئال اًمٗمٕمِؾ؛ شمٖمٞمػمِ  ُِم

 سُمد   َٓ  َص٤مرَ  ،ُم٘م٤مَُمفُ  سمف اعمٗمٕمقُل  وُأىمٞمؿَ  اًمٗم٤مقمُؾ  طُمِذَف  امـًم اًمٚمٖم٦ِم! دىم٦مِ  إمم اٟمٔمرْ 

ـْ  َ  أنْ  ُِم  اًمتٖمٞمػُم؟ يمٞمػ اًمٗمٕمَؾ. ُٟمَٖمػمد

ِرهِ ا٤ ١َنِْن ٣َونَ » وُل:ؼُ يَ  ِّ ٤ُُه َو٣ُِْسَ َمو ٢َْبَل آ  ُم٤مضًٞم٤م يم٤من إذا «ِػْعُل َموِضًقو ُضمَّ َأوَّ

، أوًمِفِ  ذم آظمِرِه: ْبَؾ ىمَ  وُم٤م ،ًمِفِ أو ذم اًمتٖمٞمػمُ  ًَمِزمَ  ، أظِمرِ  ؾبْ ىمَ  وومٞمام ُيَْمؿُّ  مل وإن ُيْٙمَّسُ

ـْ  ُمٙمُسقًرا يٙمـ  ٕٟم فُ  عم٤مذا؟ أظِمِر. بَؾ ىمَ  ُم٤م ًمتٖمٞمػمِ  حيت٤مُج  ٓ ش:قَمٚمِؿَ » ثِؾ:ٛمِ يمَ  ُؾ،بْ ىمَ  ُِم

ُ  ُمٙمسقٌر،  ومَ٘مْط. إوَل  ُٟمٖمػمد

َب » :َٛمَثاًل وم َب »ٟم٘مقل:  ٗم٤مقِمؾًمٚم َٟمبْٜمَِٞمَٝم٤م أن أرْدَٟم٤م إذا شرَضَ  اًمٗم٤مقمؾِ  ًمٜم٤مئ٥ِم و ،شرَضَ

َب »ٟم٘مقل:   ش.رُضِ

 اًمٗم٤مقمِؾ. ًمٜم٤مئ٥ِم  شقُمٚمِؿَ » ًمٚمٗم٤مقمِؾ، شقَمٚمِؿَ »

 ًمٚمٜم٤مئ٥ِم. شُرُِمَل » ًمٚمٗم٤مقمِؾ، شَرَُمك» ًمٚمٜم٤مئ٥ِم. شُأيمَِؾ » ًمٚمٗم٤مقمِؾ، شَأيَمَؾ »

 اًمٗم٤مقمِؾ. ًمٜم٤مئ٥ِم  شُرِِضَ » ًمٚمٗم٤مقمؾ، شَرِِضَ »

و ُضمَّ َأوَّ »َو٢َْو٤ُُه:  ًٛ ِرهِ َوإِْن ٣َوَن ُمَضوِر ِّ ، ومٞمفِ  سُمد   َٓ  أّوًُمفُ  «٤ُُه َو١ُتَِ  َمو ٢َْبَل آ  ضؿ 

ـَ  سُمد   َٓ  اٟمُٔمرْ  أظِمِر. ىمْبَؾ  ُم٤م ووُمتَِح  . ُِم ـِ  إُمَرْي

ُب » ذًمَؽ: ُمث٤مُل  ُب » ًمٚمٗم٤مقمِؾ، شَيْْضِ  وُم٤م ،ُمٗمتقٌح  إوُل  اًمٗمٕمِؾ. ًمٜم٤مئ٥ِم  شُيْْضَ

ُب » ُمٙمسقٌر، أظِمرِ  ىمْبَؾ   ُمٗمتقٌح. أظِمرِ  ْبَؾ ىمَ  وُم٤م ،ُمْمٛمقمٌ  إوُل  شُيْْضَ

 اًمٗم٤مقمِؾ. ًمٜم٤مئ٥ِم  شُُيَِْمك» ًمٚمٗم٤مقمِؾ، شَُيَِْمك»

، ذم طم٦مٌ ُمٗمتق اًمْم٤مدُ  اًمٗم٤مقمِؾ، ًمٜم٤مئ٥ِم  شُيْرَض » ًمٚمٗم٤مقمِؾ، شَيْرَض » ـِ  ًمٙمـ إُمَري

.يُ  أّوًُمفُ   َْمؿُّ
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 إوُل  شُيْٙمَرمُ » ذم اظمتَٚمَػ  اًمذي ُم٤م اًمٗم٤مقمِؾ. ًمٜم٤مئ٥ِم  شُيْٙمَرمُ » ًمٚمٗم٤مقمِؾ، شُيْٙمِرمُ »

 أظِمِر. ىمْبَؾ  ُم٤م أظِمِر؟ ىمبَؾ  ُم٤م أمْ 

 وأىمٞمؿ اًمٗم٤مقمؾ، ومُحذف شاًمٙمت٤مَب  حمٛمدٌ  َي٘مَرأُ » أصٚمٝم٤م شاًمٙمت٤مُب  ُي٘مَرأُ » شم٘مقل:

 وَمُرومِع. ُم٘م٤مُمف سمف اعمٗمٕمقل

 -إًمػ وهق- أظِمر ىَمْبؾ ُم٤م ٕن ؾ،ِمٙمِ ُمُ  وهذا شُيَّم٤مُب » ُمْم٤مرقمف: شُأِصٞم٥َم »

 قمٚم٦م، طمرف وم٤مًمقاو ،شُيّْمَقُب » ش:ُيَّم٤مُب » وم٠مصؾ ،إقمالل ومٞمف هذا نْ ذَ إِ  ؾم٤ميمـ،

 طمريم٦م اًمّم٤مد وم٠مظمذت اًمقاو، ُمـ سم٤محلريم٦م أطمؼ وهل صحٞمح، طمرٌف  واًمّم٤مد

 ٕٟمف أًمًٗم٤م، اًمقاو وىمٚمب٧م ،-اًمقاو وشمسٙملم اًمّم٤مد سمٗمتح- شُيَّمْقُب » ومّم٤مرت اًمقاو،

 ش.ُيَّم٤مُب » اًمَٙمٚمِٛم٦م ومّم٤مرت ،ؾم٤ميمٜم٦م هل وشمب٘مك ىمبٚمٝم٤م، ومتح٦مٌ  يٜم٤مؾمبٝم٤م ٓ

 ش.ُيب٤مع جُي٤َمء، ،ُي٘م٤مل» ذًمؽ: وُمثؾ

َ  أنْ  َوضَم٥َم  وم٤مقمٍؾ؛ ٟم٤مئ٥ُم  هٜم٤مكَ  يم٤منَ  إذا أنَ  رَ ومّم٤م  ُم٤مضًٞم٤م يم٤منَ  إنْ  ،اًمٗمٕمُؾ  ُيٖمػم 

 أظِمِر. ىمبؾ ُم٤م ووُمتَِح  أوًُمفُ  ُضؿ   ُمْم٤مرقًم٤م يم٤منَ  وإنْ  آظمِرِه، ىمْبَؾ  ُم٤م ويُمِّسَ  أّوًُمفُ  ُضؿ  

ِ » ٢وَل: َُمَّ  ْٝ َٓ ٢ِْسَؿ َٛ وِهرٍ  :-اًمٗم٤مقمؾِ  ٟم٤مئ٥م قمغم يٕمقدُ  اًمْمٛمػمُ  ُهق- َوُهَو  َٚ، 

َب َزْيٌد » :٢َْو٤َِك  َوُمْضَؿٍر، ١َو٤ظَّوِهُر َكْحوُ  ُب َزْيٌد »وَ « َُضِ ْؿٌرو»وَ « ُيْْضَ َٛ « ُأ٣ِْرَم 

ْؿٌرو»وَ  َٛ  .«ُيْؽَرُم 

َب » ُب » ًمٚمامِض، شرُضِ  ًمٚمٛمْم٤مرِع. شُيْٙمَرمُ » ًمٚمامِض، شُأيْمِرمَ » ُمْم٤مرٌع، شُيْْضَ

رَ  ُم٤م هٜم٤م -اهلل رِحفُ - اعم١مًمُػ   سم٤مِب  ذم اًمٗم٤مقمِؾ، سم٤مِب  ذم يَمّررَ  يمام إُمثٚم٦مَ  يَمر 

 سم٤معمٗمرِد، إٓ ضم٤مءَ  ُم٤م وهٜم٤م اًمتٙمسػِم، ومجعِ  اًمسالُم٦ِم، ومجعِ  ك،واعمثٜم   سم٤معمٗمرِد، ضم٤مءَ  اًمٗم٤مقمؾِ 

ل اًمٗم٤مقمؾِ  ٟم٤مئ٥َم  ٕن ٟم٘مقُل: ًٓ  يم٤من ومام اًمٗم٤مقمِؾ، ُمٜمزًم٦مَ  ُيٜمز  ـْ  ُهٜم٤مكَ  ُمث٤م ًٓ  ومٚمٞمُٙم  ُهٜم٤م. ُمث٤م



 

 

 
 باب الـنفعْل الذي مل ٓضه فاعلُ

َب » :ٟم٘مقُل  نْ ذَ إِ  َب » :ُمثٜمًّك اضْمَٕمْٚمفُ  شزيدٌ  رُضِ  ُمذيمرٍ  مجعَ  اضْمَٕمْٚمفُ  ،شاًمزيَدانِ  رُضِ

َب » ؾم٤معم٤ًم ـَ  اضمٕمْٚمفُ  ،شاًمزيُدونَ  رُضِ   ُِم
ِ
َب » اخلٛمس٦مِ  إؾمامء  ش.أظُمقكَ  رُضِ

ًٓ  صح   ُم٤م نْ ذَ إِ  ًٓ  صح   ًمٚمٗم٤مقمؾِ  ُمث٤م  اًمٗم٤مقمِؾ. ًمٜم٤مئ٥ِم  ُمث٤م

سْم٧ُم » َؽ:ًمِ ىمق ٟمحقُ  قَمنَمَ  اصمٜم٤م واعمْمٛمرُ  سْمٜم٤َم»و ،شرُضِ سْم٧َم »و ،شرُضِ سْم٧ِم »و ،شرُضِ  ،شرُضِ

سْمتاُم»و سْمتُؿ»و ،شرُضِ ـ  »و ،شرُضِ سْمُت سَم٧ْم »و ،شرُضِ سَم٤م»و ،شرُضِ سُمقا»و ،شرُضِ ـَ »و ،شرُضِ سْم  ش.رُضِ

 اًمٗمٕمِؾ. سمٜم٤مءُ  اظمتٚمَػ  أٟمف إٓ اًمٗم٤مقمِؾ، ذم اعمْمٛمراُت  هَل  هٜم٤م اعمْمٛمراُت  نذَ إِ 

سْم٧ُم » ىمِقًمَؽ: ذم َُمَثاًل  ومٜم٘مقُل  َب: شرُضِ  وإنْ  ،ًمٚمٛمجٝمقلِ  َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  رُضِ

ـْ  قُّ دَ أَ  شوم٤مقمُٚمفُ  ُيَسؿ   ؿْ ـًمَ  ُم٤م» وىمقًُمٜم٤م: وم٤مقمٚمُف، ُيَسؿ   ؿْ ـًم امـًم َُمْبٜمِل   ومُ٘مْؾ: ْئ٧َم ؿِم   ىمقًمِٜم٤م: ُِم

ـْ  ،ُمٕمٚمقًُم٤م اًمٗم٤مقمُؾ  يٙمقنُ  ىمدْ  ّٕٟمف ؛شجمٝمقٌل »  ٿ﴿ :شمٕم٤ممم وم٘مقًُمفُ  ،شُيَسؿ   ؿـًم» ًمٙم

ِف؛ ؿْ ـًم ًمٙمٜمٜم٤م اهلُل. هق ُمٕمٚمقٌم: اًمٗم٤مقمُؾ  ،[73]إٟمبٞم٤مء: ﴾ٿ  اعم١مًمِػ  شمٕمبػمُ  اوهلذ ُٟمَسٛمد

ـُ  شوم٤مقمُٚمفُ  ُيَسؿ   ؿـًم اًمذي اعمٗمٕمقلِ  سم٤مُب » ـْ  أطمس  ًمٚمٛمجٝمقِل. اعمبٜملُّ  ىمقًمِٜم٤م: ُِم

َب » ٟم٘مقُل: ْن؛ذَ إِ   قمغم وسُمٜمَِل  ،وم٤مقمُٚمفُ  ُيَسؿ   ؿْ ـًم امـًم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شرُضِ

 ذم اًمْمؿد  قمغم سُمٜمَِل  وم٤مقمؾٍ  ٟم٤مئ٥ُم  :شاًمت٤مءُ »و اعمتحرِك. اًمرومعِ  سمْمٛمػمِ  ٓشمدّم٤مًمِفِ  اًمسٙمقنِ 

 رومٍع. حمؾد 

ُتَم »َو٢َْو٤ُُه:  ٌْ َب » «َُضِ  قمغَم  وسُمٜمَِل  ،وم٤مقمُٚمفُ  ُيَسؿّ  ؿْ ـًم امـًم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شرُضِ

 ذم اًمْمؿد  قمغم َُمْبٜمِل   وم٤مقمؾٍ  ٟم٤مئ٥ُم  :شاًمت٤مءُ »و اعمتحرِك، اًمرومعِ  سمْمٛمػمِ  ٓشمدّم٤مًمِفِ  اًمسٙمقنِ 

 اًمتثٜمٞم٦ِم. ُم٦مُ قمال :شوإًمُػ  اعمٞمؿُ »و وم٤مقمٍؾ. ٟم٤مئ٥ِم  رومعٍ  حمؾد 

ُتنَّ »َو٢َْو٤ُُه:  ٌْ َب » «َُضِ  قمغَم  وسُمٜمَل  ،وم٤مقمُٚمفُ  ُيَسؿ   ؿـًم اَم ـًمِ  َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شرُضِ

 ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمٞم٦مٌ  وم٤مقمؾٍ  ٟم٤مئ٥ُم  :شاًمت٤مءُ »و اعمتحرِك. اًمرومعِ  سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمسٙمقنِ 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ًمٚمٜمسقِة. :شاًمٜمقنُ »و رومٍع. حمؾد 

َب »َو٢َْو٤ُُه:   اًمٗم٤مقمؾِ  وٟم٤مئ٥ُم  وم٤مقمُٚمُف. ُيَسؿ   ؿْ ـًم اَم ـًمِ  َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ٕمٌؾ ومِ  «:َُضِ

 ش.ُهقَ » شم٘مديُرهُ  اضمقازً  ستؽمٌ ُمُ 

و»َو٢َْو٤ُُه:  ٌَ َب » «َُضِ ْؿ ُيَسؿ  وم٤مقمُٚمُف َُمْبٜمِل  قمغم ـام ًمَ ـ: ومٕمٌؾ ُم٤مٍض َُمْبٜمِل  ًمشرُضِ

 : ٟم٤مئ٥ُم وم٤مقمٍؾ َُمْبٜمِل  قمغم اًمسٙمقِن ذم حمؾد رومِع وم٤مقمٍؾ.شإًمُػ »اًمٗمتح. 

سَمَت٤م» اعم١مًمِػ  قمغم َل ٘مِ سمَ  سَمَت٤م» اًمٗم٤مقمِؾ. ذم ىُمْٚمٜم٤م ُِمثَٚمام شرُضِ َب: شرُضِ  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  رُضِ

 قمغم َُمْبٜمِل   ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شإًمُػ » ًمٚمت٠مٟمٞم٨ِم. :شاًمت٤مءُ » وم٤مقمُٚمُف. ُيَسؿ   ؿْ ـًمَ  اَم ـًمِ  َُمْبٜمِل  

 وم٤مقمٍؾ. ٟم٤مئ٥ِم  رومعِ  حمؾد  ذم اًمٗمتِح 

ٌُوا»  ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمْمؿد  قمغم وسُمٜمَِل  ،وم٤مقمُٚمفُ  يسؿ   ؿْ ـًمَ  اَم ـًمِ  َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«َُضِ

ٙمقنِ  قمغم ُمبٜمٞم٦مٌ  وم٤مقمؾٍ  ٟم٤مئ٥ُم  :شاًمقاوُ »و اجلامقم٦ِم. شواوِ »ـسم  رومٍع. حمؾد  ذم اًمسُّ

ٌْنَ »َو٢َْو٤ُُه:  َب » ٟم٘مقُل: «وَُضِ  ،وم٤مقمُٚمفُ  ُيسؿ   ؿْ ـًمَ  اَم ـًمِ  َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شرُضِ

 َُمْبٜمِل   وم٤مقمؾٍ  ٟم٤مئ٥ُم  :شاًمٜمقنُ »و اعمتحرِك. اًمرومعِ  سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمسٙمقنِ  قمغم وسُمٜمَِل 

 رومٍع. حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغَم 

ـْ  اًمٗم٤مقمِؾ، طُمْٙمؿُ  ٙمُٛمفُ طُم  اًمٗم٤مقمؾِ  ٟم٤مئ٥َم  أن   أنَ  قمروْمٜم٤َم  سم٠من   قمٜمفُ  ُيتِٚمُػ  ًمٙم

ُ  ُمَٕمفُ  ٕمَؾ اًمٗمِ  ـْ  يتٖمػم   اًمٗم٤مقمِؾ. وٟم٤مئ٥ِم  اًمٗم٤مقمؾِ  سَملْمَ  رَق اًمٗمَ  ٟمٕمِرَف  أن َأضْمؾِ  ُِم

 ٍـبقه:

٦مٌ  ومٞمٝم٤م هِذهِ  شىِمٞمؿَ »و شىَم٤ممَ » ،شىمٞمَؾ »و شىَم٤مَل »  شمٍميٗمٞم٦ٌم. قمٚم 

 ش.سمِٞمعَ » أصٚمٝم٤م شسَم٤معَ »و شىُمقَل » َأْصُٚمٝم٤م: شىمٞمَؾ »

 ش.ومِْٕمؾ» وزن قمغم ؾٕمَ جُي  لماًمٕمَ  ٕمتؾُّ ُمُ  اًمثالصمل أن وا٤ؼوٛدة:



 

 

 
 باب الـنفعْل الذي مل ٓضه فاعلُ

 ،اواوً  اًمْمؿد  سمٕمدَ  ُم٤م وُيْ٘مَٚم٥َم  اًمٗمٕمِؾ، أوَل  وٟمْمؿ   إصِؾ، قمغَم  َٟمْبٜمَِٞمَٝم٤م أنْ  وجيقزُ 

اًمِم٤مقمرِ  ىمقُل  وُمٜمف شسُمقعَ » ،شىُمقمَ » ،شىُمقَل » ُل:ومٜم٘مق
(1)

: 

 ًَ ًُ  و٘ووقئً  َيـَْػووعُ  َوَهووْل  ٤ْقوو  ٤َْقوو
 

  ًَ و ٤َْقوو ًٌ ووَبو ًُ  ٌُوووعَ  َ٘ ْي َ َٖ وو ْ٘  ١َو
 

ـْ  شسمِٞمعَ » ي٘مقَل: أن أرادَ   ًمٖمُتُف. هذهِ  ًمٙم

ـِ  يٜمقُب  وىمدْ  ـُ  ،يم٤معمّمدر سمِفِ  اعمٗمٕمقلِ  همػمُ  اًمٗم٤مقمؾِ  قَم ي٘مقُل  ُم٤مًمٍؽ  واسم
(2)

: 

ْرٍف  ِمنْ  و٢َوٌٌِل   َمْصوَدرِ  ِمونْ  أوْ  َٚ
 

ووْرِف  َأوْ   ٌَوويٍ  ُوور   َِ ووِري ٌِـَِقو َِ 
 

َق » :أميؾيٌ  َق » شاعمت٤معُ  رُسِ ْ  اَم ـًمِ  ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ٕمؾومِ  :شرُسِ  قَمغَم  َُمْبٜمِل   وم٤مقمُٚمفُ  ُيَسؿ   مَل

 اًمٔم٤مهرِة. سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُمرومقعٌ  اًمٗم٤مقمؾِ  ٟم٤مئ٥ُم  :شاعمت٤معُ » اًمٗمتِح.

ًُ »َو٢َْو٤ُُه:  ٌْ َب » «َُضِ ْ  اَم ـًمِ  َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شرُضِ  قمغم َُمْبٜمِل   وم٤مقمُٚمفُ  ُيَسؿ   مَل

 ذم اًمْمؿد  قمغم َُمْبٜمِل   وم٤مقمؾٍ  ٟم٤مئ٥ُم  :شاًمت٤مءُ » اعمتحرِك. اًمرومعِ  سمْمٛمػمِ  ٓشمدّم٤مًمِفِ  اًمسٙمقنِ 

 وم٤مقمٍؾ. رومعِ  حمؾد 

 « َا٤سورُق  ٢ُطِع». 

ْ  امـًم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«٢ُطِعَ »  وم٤مقمُٚمُف. ُيَسؿ   مَل

 اًمٔم٤مهرِة. سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمؾٍ  ٟم٤مئ٥ُم  :«ا٤سورُق »

 اًمٗم٤مقمؾِ  ٟم٤مئ٥َم  ٕن   جيقُز؛ ٓ ٓ؟ أم جيقزُ  ؟شاًمس٤مرَق  ىُمٓمِعَ » ىم٤مئٌؾ: ىم٤مَل  ًمق ُم٤مذا

 اًمٗم٤مقمِؾ. طمٙمؿُ  طمٙمُٛمفُ 

                                                 

 (.737) ديقاٟمف ذم ًمرؤسم٦م اًمبٞم٧م (7)

 (.224) رىمؿ اًمبٞم٧م اًمٗم٤مقمؾ، قمـ اًمٜم٤مئ٥م سم٤مب ،شإًمٗمٞم٦م» (2)



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 « ا٤طعومُ  ُأ٣َِل». 

ْ  اَم ـًمِ  َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«ُأ٣َِل »  .وم٤مقمُٚمفُ  ُيَسؿ   مَل

 آظمِرِه. قمغم ةِ اًمٔم٤مهر سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمؾٍ  ٟم٤مئ٥ُم  :«ا٤طعومُ »

 « َنِ ا٤طَّو٤َبو ُأ٣ِْرم». 

ْ  اَم ـًمِ  َُمْبٜمِل   وهق ،اًمٗمتِح  قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«ُأ٣ِرمَ »  وم٤مقمُٚمُف. ُيَسؿ   مَل

 واًمٜمقنُ  ،كثٜمًّ ُمُ  ٕٟم فُ  إًمُػ؛ رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقٌع، وم٤مقمؾٍ  ٟم٤مئ٥ُم  :«ا٤طو٤َبونِ »

ـِ  قٌض قمِ  ـِ  قَم  اعمٗمرِد. آؾمؿِ  ذم اًمتٜمقي

 «  َوكَ أَ  كَج ُّ». 

 ًمٚمٛمٕمٚمقِم. َُمْبٜمِل   وُهقَ  ،آظمِرهِ  قمغَم  اًمٔم٤مهرِ  اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«َكَجَ  »

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  سم٤مًمقاوِ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«أّوكَ » ـَ  ٕٟم فُ  اًمْمٛم٦ِم؛ قَم   ُِم
ِ
 اخلٛمس٦ِم. إؾمامء

. حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغَم  َُمْبٜمِل   إًمٞمِف. ُمْم٤مٌف  :شاًمٙم٤مُف »و ،ُمْم٤مٌف  :شأظمق»  ضمر 

* * *



 

 

 
 خلــربباب الـنبتــدأ  ّا

 

َّاخَلَبِزـلااُب َب  ُنِبَتَدِأ 

 

مُ  ُهوَ  اُْْبَتَدأُ  ْٗ
ِٓ نِ  َعوِريا٤ اَْْر١ُوعُ  ا قَِّي، َعَواِملِ ا٤ َٛ

ْػظِ ُ  ا٤ؾَّ َٕ ََ مُ  ُهوَ  َوا ْٗ
ِٓ  ا

ْيَدانِ  ٢َوئٌِم، َزْيٌد  ٢َْو٤َِك: َكْحوُ  ،إ٤َِْقهِ  اُْْسـَُد  اَْْر١ُوعُ  ْيُدونَ  ٢َوئَِمِن، َوا٤زَّ  ٢َوئُِؿوَن. َوا٤زَّ

وِهٌر، ٢ِْسَمِن: ْبَتَدأُ َواُْ  مَ  َمو ١َو٤ظَّوِهرُ  ،َوُمْضَؿرٌ  َٚ َؼدَّ ـَو َواُْْضؿرُ  ِذ٣ُْرُه، ٍَ َْ ، ا َ َٟ َٛ 

، َوَكْحُن، َأكو، َوِهَي: ًَ ، َوَأْك ًِ ، وَأْكُتْم، َوَأْكُتَم، َوَأْك و، َوِهَي، َوُهَو، َوَأْكُتنَّ  َوُهْم، َومُهَ

َبهَ  َوَمو ٢َوئُِؿوَن، َوَكْحنُ  ٢َوئٌِم، وَأكَ  ٢َْو٤َِك: َكْحوُ  ،َوُهنَّ  ْ٘  َذ٤َِك. َأ

 الصــــزح

ََ وَ  أَد تَ بْ اُْ  وُب ٌَ » :-اهللُ رمحهُ -ف اْم٤   ُل وْ ٢َ  ِ ا ـْ  واخلؼمُ  اعمبتدأُ  «َٕ  ُمرومققم٤مِت  ُِم

،
ِ
 اًمث٤مًم٨ُم  اًمٗم٤مقمِؾ. ٟم٤مئ٥ُم  واًمث٤مين: اًمٗم٤مقمُؾ، إوَل: ٕن   واًمراسمُع؛ اًمث٤مًم٨ُم  ومه٤م إؾمامء

ٜم٤َم اهلُل» ُمثُؾ: ،شواخلؼمُ  اعمبتدأُ » :واًمراسمعُ  دٌ »و ،شَرسمُّ   هِم٤ممٍ  اسمـ ُمث٤مُل  هذا شٟمبِٞمُّٜم٤م حمٛم 

اًمَ٘مْٓمرِ  ذم -اهللُ  رِحفُ -
(1)

ـُ  أُم٤م ، شةؿم٤مهد وإي٤مدي سَمر   اهلُل» ومٛمث٤مًُمفُ  ُم٤مًمٍؽ  اسم
(2)

 الويمِ  ،

 اًمٜمدَٕمُؿ. :شإي٤مدي» ـمٞمد٥ٌم. اعمث٤مًملم

ُم ا» اْم٤ُف: يؼوُل  «اْبتدأُ » ْٗ
نْ ا٤ ْر١ُوعُ َْ آِ َٛ  «.٤ؾَّْػظِقَّيِ اَعَواِمِل ا٤ َعوِري 

 اخل٤مزَم. يٕمٜمل: «يورِ عَ ا٤ْ »َو٢َْو٤ُُه: 

                                                 

 (.774:ص) شاًمٜمدى ىمٓمر ذح» (7)

 (.772) رىمؿ اًمبٞم٧م آسمتداء، سم٤مب ،شإًمٗمٞم٦م» (2)



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 شىَم٤ممَ » اًمٗمٕمُؾ  ؟شزيدٌ » روَمعَ  اًمذي ُم٤م شزيدٌ  ىم٤ممَ » ُمثُؾ: «يِ قَّ ظِ ػْ ا٤ؾَّ  لِ امِ وَ ا٤عَ »َو٢َْو٤ُُه: 

. قم٤مُمٌؾ  َب » ًمٗمٔمل  َب » اًمٗمٕمُؾ  روَمَٕمُف؟ اًمذي ُم٤م شزيدٌ  رُضِ  ًمٗمٔمل   ٌؾ قم٤مُم وهذا شرُضِ

 سمِِف. ُٟمٓمَِؼ 

. ٤مُمٌؾ قم رومَٕمفُ  ٕٟم فُ  ُمبتدٌأ؛ ٟم٘مقُل: ٓ شاهلُل»اؾمؿ اجلالًم٦م  شهمٗمقًرا اهلُل يم٤منَ »  ًمٗمٔمل 

. قم٤مُمٌؾ  شيم٤منَ » اجلالًم٦ِم؟ اؾمؿَ  َروَمعَ  اًمذي ُم٤م  ًمٗمٔمل 

ـْ  ُمرومقٌع، اؾمؿٌ  ش:ىم٤مئؿ» شىم٤مئؿٌ  زيًدا إن  »  قم٤مُمٌؾ  وهل شإن  » رومَٕمُف؟ اًمذي ُم٤م ًمٙم

ـْ  ،ًمٗمٔمل    أن   ومٜمَْٕمِرُف  نْ ذَ إِ  ًمٗمٔمًٞم٤م، قم٤مُماًل  ْٞمَس ًمَ  ؟شزيدٌ » َروَمعَ  اًمذي ُم٤م شىم٤مئؿٌ  زيدٌ » ًمٙم

 اًمٚمٗمٔمٞم٦ِم. اًمٕمقاُمؾِ  ـِ قمَ  قم٤مرٍ  ُمرومقعٌ  اؾمؿٌ  ٕٟم فُ  ،ُمبتدأٌ  ش:زيدٌ »

ـْ  ًَمفُ  سُمد   َٓ  أٟمف شاًمٚمٗمٔمٞم٦مِ  اًمٕمقاُمؾِ  ـِ قمَ  قم٤مرٍ » سم٘مقًمِِف: -اهللُ  رِحفُ - اعم١مًمُػ  أوم٤مَدَٟم٤م  ُِم

ـْ  ًَمفُ  سُمد   َٓ  ُمٕمٛمقلٍ  يمؾ   ٕن ؛ُمٕمٜمقي   ًمٙمٜم فُ  ،قم٤مُمؾٍ  ـِ  قم٤مُمٍؾ. ُِم  اعمبتدأ ذم اًمٕم٤مُمُؾ  ًمٙم

.  ،ُمرومققًم٤م يٙمقنَ  أنْ  اؾمتحؼ سمِفِ  اسمتدْأَٟم٤م طمٞم٨ُم  يٕمٜمل: آسمتداُء: هق؟ ُم٤م ُمٕمٜمقي 

. ٓ ُمٕمٜمقي   طمٞمٜمَئذٍ  وم٤مًمٕم٤مُمُؾ   ًمٗمٔمل 

 واحلرُف. اًمٗمٕمُؾ  سمِفِ  ظَمرَج  «:آٗمُ » :هُ ٤ُ وْ ؼَ ١َ 

 .أً ُمبتد يٙمقٟم٤م ومال ،واعمجرورُ  اعمٜمّمقُب  سمِفِ  ظَمَرَج  «:وعُ ١ُ رْ اَْ »َو٢َْو٤ُُه: 

 سم٤مًمٗمٕمؾ ُمٜمّمقٌب  ٕٟم فُ  ُمبتدٌأ؛ شزيًدا» إن ٟم٘مقُل: ٓ شأيمرُم٧ُم  زيًدا» ىُمْٚم٧َم: وم٢مذا

 ُم٤م ُٚمفُ قم٤مُمِ  جمرورٌ  ٕٟم فُ  ؛أً ُمبتد شزيدٍ » يٙمقنُ  ٓ شَُمرْرُت  سمزيدٍ » ىُمْٚم٧َم: وإذا .سمٕمده اًمذي

 سمَٕمَدُه.

نْ ٤َْعوِري ا»َو٢َْو٤ُُه:  ـَ  ااطمؽمازً  «٤ؾَّْػظِقَّيِ اَعَواِمِل ا٤ َٛ  ُرومِعَ  اًمذي اعمرومقعِ  آؾمؿِ  ُِم

 ش.إن  » وظمؼمِ  ،شيم٤منَ » واؾمؿ اًمٗم٤مقمِؾ، وٟم٤مئ٥ِم  يم٤مًمٗم٤مقمِؾ، ،ًمٗمٔمل   سمٕم٤مُمؾٍ 



 

 

 
 خلــربباب الـنبتــدأ  ّا

ُم ا»َو٢َْو٤ُُه:  ْٗ
 وظمرضم٧ْم  اًمٗم٤مقمِؾ، وٟم٤مئ٥ُم  اًمٗم٤مقمُؾ، ذًمؽ ذم ؿم٤مريَمفُ  :«ْر١ُوعُ َْ آِ

نْ ٤ْ ا» سم٘مقًمِِف: اعمرومققم٤مِت  سم٘مٞم٦مُ  َٛ  .«٤ؾَّْػظِقَّيِ اَعَواِمِل ا٤ َعوِري 

ََ وَ »َو٢َْو٤ُُه:  ُم اُهَو » شمٕمريُٗمُف: :«ُٕ ا ْٗ
ـِ  وذم «َْْر١ُوعُ آِ  ؿم٤مَركَ  اًمقصٗملمِ  هذي

  مجٞمعَ 
ِ
 واؾمؿَ  ،شإن  » وظمؼمَ  اًمٗم٤مقمِؾ، وٟم٤مئ٥َم  واًمٗم٤مقمَؾ، اعمبتدأ، اعمرومققم٦ِم: إؾمامء

 ش.يَم٤منَ »

ـُ  ىم٤مل -رِحف اهلل-ُم٤مًمؽ اسم
(1)

: 

 هْ َد وئِوا٤ػَ  مُّ تِ اُْو ءُ زْ ُج وا٤و :ُٕ َخ وا٤ْ وَ 
 

و اهللُ»و: ٣َ   و يودِ َيووإَ  ر  ٌَ  «هْ َد وهِ َ٘
 

 سم٘مٞم٦مَ  ًمُٞمخِرَج  اًم٘مٞمدُ  وهذا اعمبتدأ. إمم ُيْسٜمَدُ  اًمذي يٕمٜمل: :«إ٤قهِ  ُد ـَ ْس اُْ »َو٢َْو٤ُُه: 

ـِ  قم٤مرٍ  اعمبتدأَ  ٕن   عم٤مذا؟ اعمرومققم٤مِت.   إمم ُمستٜمدٍ  همػمُ  اًمٚمٗمٔمٞم٦مِ  اًمٕمقاُمؾِ  قِم
ٍ
 واخلؼمُ  ،رء

 اًمٗمٕمِؾ. إمم ُمسٜمدٌ  يم٤مًمٗم٤مقمؾِ  ٤مأيًْم  اعمبتدأ وهمػمُ  اعمبتدأ. إمم ُمسٜمدٌ 

 :أميؾيٌ 

ـِ  قم٤مرٍ  ُمرومقعٌ  اؾمؿٌ  ٕٟم فُ  ُمبتدٌأ؛ :شزيدٌ » شىم٤مئؿٌ  زيدٌ »  اًمٚمٗمٔمٞم٦ِم. اًمٕمقاُمؾِ  قَم

 اعمبتدأ. إمم ُمسٜمدٌ  ُمرومقعٌ  اؾمؿٌ  ٕٟم فُ  اعمبتدأ؛ ظمؼمُ  :شىم٤مئؿٌ »

 اْلٛراب: ى كؼوُل 

، ُمرومقعٌ  ُمبتدأٌ  :«زيٌد »
ِ
 آظمِرِه. ذم فم٤مهرةٌ  ضٛم٦مٌ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مٓسمتداء

 آظمِرِه. ذم فم٤مهرةٌ  ضٛم٦مٌ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤معمبتدأ ُمرومقعٌ  اعمبتدأ ظمؼم :«٢وئمٌ »

، ُمرومقعٌ  اعمبتدأُ  ْن؛ذَ إِ 
ِ
 اًمّمحٞمُح. ُهقَ  هَذا سم٤معمبتدأ، ُمرومقعٌ  واخلؼمُ  سم٤مٓسمتداء

                                                 

 (.772اًمبٞم٧م رىمؿ ) ، سم٤مب آسمتداء،شإًمٗمٞم٦م» (7)



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

  ْيَدانِ » آُّر: ميوٌل  .«٢وئمنِ  ا٤زَّ

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  سم٤مًٕمِػ  ُمرومقعٌ  بتدأُم :«ْيَدانِ ا٤زَّ » ـِ  ٌض قَ قمِ  واًمٜمقنُ  اًمْمٛم٦مِ  قَم ـِ  قَم  اًمتٜمقي

 اعمٗمرِد. آؾمؿِ  ذم

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  إًمُػ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ،سم٤معمبتدأ ُمرومقعٌ  اعمبتدأ ظمؼمُ  :«٢وئمن»  اًمْمٛم٦ِم؛ قَم

ـِ  قمقٌض  واًمٜمقنُ  كثٜمًّ ُمُ  ٕٟمف ـِ  قَم  اعمٗمرِد. آؾمؿِ  ذم اًمتٜمقي

 « َنَ ٢وئُؿو ا٤زيُدون». 

  ُمرومقعٌ  ُمبتدأٌ  :«ا٤زيُدونَ »
ِ
ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمقاوُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ،سم٤مٓسمتداء  اًمْمٛم٦ِم؛ قَم

 ٌؿ.ـؾم٤مًم ُمذيمرٍ  مجعُ  ٕٟم فُ 

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمقاوُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤معمبتدأ، ُمرومقعُ  اعمبتدأ ظمؼمُ  :«٢وئؿون»  اًمْمٛم٦ِم؛ قَم

ـِ  قمقٌض  واًمٜمقنُ  ؾم٤مملٌ  ُمذيمرٍ  مجعُ  ٕٟم فُ  ـِ  قَم  اعمٗمرِد. آؾمؿِ  ذم اًمتٜمقي

 « أّوكَ  زيٌد». 

، ُمرومقعٌ  ُمبتدأٌ  :«زيٌد »
ِ
 آظمِرِه. قمغم فم٤مهرةٌ  ضٛم٦مٌ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مٓسمتداء

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمقاوُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤معمبتدأ، ُمرومقعٌ  اعمبتدأ ظَمؼمُ  :شَأظُمق» :«أّوكَ »  قَم

ـَ  ٕٟمف ،اًمْمٛم٦مِ    ُِم
ِ
 غمقم ُمبٜمٞم٦مٌ  إًمٞمف ُمْم٤مٌف  :شاًمٙم٤مُف »و ُمْم٤مٌف  وهق اخلٛمس٦ِم، إؾمامء

. حمؾد  ذم اًمٗمتح  ضمر 

 « ٢وكتوٌت  اْسؾمُت». 

  ُمرومقعٌ  ُمبتدأٌ  :«اْسؾمُت »
ِ
 آظمِرِه. ذم فم٤مهرة ضٛم٦م رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ،سم٤مٓسمتداء

 سم٤معمبتدأ. ُمرومقعٌ  اعمبتدأ ظمؼم :«٢وكتوٌت »



 

 

 
 خلــربباب الـنبتــدأ  ّا

 مَ دَّ ؼَ ٍَ  ومَ  رُ وهِ و٤ظَ ١َ  رٌ ؿَ ْض مُ وَ  ٌر،وهِ َٚ  ٢سَمِن: اْبتدأُ » :-اهللُ  رمحهُ - فاْم٤   وَل ٢َ  َُمّ 

ْيَدانِ » ،شىم٤مئؿ زيدٌ » :«ِذ٣ُْرهُ   اًمٔم٤مهُر. هذا شىم٤مئُٛمقن اًمزيُدونَ » ،شىم٤مئامنِ  اًمز 

َ »ول: ٢َ وَ  َٟ َٛ ًَ  ،َوِهَي: َأَكو ،واُْْضَؿُر اَـَو  ًِ  ،َوَكْحُن، َوَأْك  ،َوَأْكُتمْ  ،َوَأْكُتَم  ،َوَأْك

و ،وهو، َوِهيَ  ،َوَأْكُتنَّ   .«َوُهنَّ  ،َوُهمْ  ،َومُهَ

ـُ » َوطْمَدُه. ٚمٛمتٙمٚمدؿِ ًم «:وكَ أَ »٢َْو٤ُُه:   ؿِ ٔمد ٕمَ ًمٚمٛمُ  أوْ  ،واجلامقم٦م اعمٗمرد ًمٚمٛمتٙمٚمؿِ  ش:ٟمح

 ٟمٗمَسُف.

ِر. ًمٚمٛمخ٤مـَم٥ِم  «:ًَ كْ أَ »َو٢َْو٤ُُه:   اعمذيم 

 اعم١مٟم ث٦ِم. ًمٚمٛمخ٤مـَمب٦مِ  «:ًِ كْ أَ »َو٢َْو٤ُُه: 

ـْ  كًمٚمُٛمَثٜم   «:َأْكتَُم »َو٢َْو٤ُُه:   اعمخ٤مـمبلَم. قرِ اًمذيم جلامقم٦مِ  ش:أٟمتُؿْ » ُم١مٟم٨ٍم. أو رٍ يم  ذَ ُمُ  ُِم

 اعمخ٤مـمب٤مِت. اإلٟم٤مِث  جلامقم٦مِ  «:أْكُتنَّ »َو٢َْو٤ُُه: 

رِ ًمٚمٛمُ  «ُهوَ »َو٢َْو٤ُُه:   ًمٚمٛمثٜمّك «:مُهو»و اًمٖم٤مئب٦ِم، ًمٚمٛم١مٟم ث٦مِ  «:ِهيَ »و اًمٖم٤مئ٥ِم، ذيم 

ـْ  اًمٖم٤مئ٥ِم  رِ  ُِم  اًمٖم٤مئبلَم. اًمذيمقرِ  جلامقم٦مِ  ش:ُهؿْ »و ُم١مٟم ٨ٍم، أوْ  ُمذيم 

 اًمٖم٤مئب٤مِت. ٟم٤مِث اإل جلامقم٦مِ  «:ُهنَّ »وَو٢َْو٤ُُه: 

. اصمٜم٤م اعمْمٛمرُ  ْن:ذَ إِ  ًمٞمُؾ؟ ُم٤م قَمنَمَ  اًمٚمٖم٦م امءَ ـقمٚم وم٢من   راُء.ـوآؾمت٘م عُ ـاًمتتب اًمد 

 قَمنَمَ  اصمٜمل قمـ ختُرُج  ٓ ومقضمُدوه٤م ،اعمبتدأ قمغم شمَ٘معُ  اًمتل اًمْمامئرَ  شمتبُٕمقا اًمٕمرسمٞم٦مِ 

 ضٛمػًما.

. رومعٍ  حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   ُمبتدأٌ  :شأٟم٤م» شىم٤مئؿٌ  أٟم٤م» ٟمحُق: ىم٤مل:
ِ
 سم٤مٓسمتداء

 آظمِرِه. ذم فم٤مهرةٌ  ضٛم٦مٌ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ،سم٤معمبتدأ ُمرومقعٌ  اعمبتدأ ظمؼمُ  :شىم٤مئؿٌ »



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

ـُ » «َكْحنُ »َو٢َْو٤ُُه:  ـُ » شىم٤مئٛمقن َٟمْح  رومعٍ  حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم َُمْبٜمِل   ُمبتدأٌ  :شٟمح

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  ًمقاوُ ا رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤معمبتدأ، ُمرومقعٌ  اعمبتدأ ظمؼمُ  :شىم٤مئٛمقنَ » سم٤مٓسمتداء.  قَم

ـِ  ٌض قَ قمِ  شاًمٜمقنُ »و ؾم٤مملٌ، ُمذيمرٍ  مجعُ  ٕٟم فُ  اًمْمٛم٦ِم؛ ـِ  قَم  اعمٗمرِد. آؾمؿِ  ذم اًمتٜمقي

ـُ » ،[1]احلجر: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل  هٜم٤م شَٟمْح

 ًمٚمتٕمدد. وًمٞمس٧م ًمٚمتٕمٔمٞمؿ،

 ومٞمٝم٤م جيقز :شـُ حْ ٟمَ » ،[04]ُمريؿ: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل

 رومع. حَمَؾد  ذم اًمْمؿ قمغم ُمبٜمل   صم٤منٍ  ُمبتدأ اًمث٤مين: ؾ:ّْم ومَ  ضٛمػم إول: :وضمٝم٤من

 ش.إن  » ظمؼم رومع حَمَؾد  ذم وظمؼمه اعمبتدأ ـُمِ  واجلٛمٚم٦م اعمبتدأ، ظمؼمُ  ُث رِ ٟمَ  ومجٚم٦م

يٛمزُح  وهق طمٜمٞمٗم٦م سمٜمل ـُمِ  أقمرايب   ىم٤مل
(1)

: 

ًُ ١ؼُ  يِٛ رْ زَ  ٛٓ ادُ رَ َج وا٤ رَّ مَ   ٤وه ؾ
 

 ودِ َسوو١ْ نٌ عو٤َووٍُ  ٓ كريَؼووَٙ  مْ زَ ٤ْووا 
 

و وَق ١َو ّطقٌى  مـفم ١ؼول  بُ ـْ ُٗ
 يؾِ

 

وو  وو ٛووٓ وإكَّ  زادِ  نِموو ٌُوودَّ  َٓ  رٍ ػَ َٗ
 

 ش.رٍ ٗمَ ؾَم  قمغم ٤مإٟم  » :٢و٤ه ى ا٤شوهد

َبَه َذ٤َِك » اْم٤ُف: ٢وَل  ْ٘  قَمنَمٌة. قمٜمدٟم٤م؟ َيْبَ٘مك اًمذي وُم٤م .«َوَمو َأ

ًَ »َو٢َْو٤ُُه:   ًمسٙمقنِ ا قمغم َُمْبٜمِل   ُمٜمٗمّمؾٍ  رومعٍ  ضٛمػمُ  :شأنْ » شىم٤مئؿٌ  أٟم٧َم » «:أك

، رومعٍ  حمؾد  ذم
ِ
 ُمرومقعٌ  اعمبتدأ ظمؼمُ  :شىم٤مئؿٌ »و ًمٚمقاطمِد. ظمٓم٤مب طمرُف  :شاًمت٤مءُ »و سم٤مٓسمتداء

 آظمِرِه. قمغم فم٤مهرةٌ  ضٛم٦مٌ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤معمبتدأ،

 ذم اًمسٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   ُمٜمٗمّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شأنْ » شىم٤مئٛم٦مٌ  أٟم٧ِم » «:ًِ كْ أَ »َو٢َْو٤ُُه: 

                                                 

 (.2/723) ًمٚمج٤مطمظ واًمتبٞملم اًمبٞم٤من (7)



 

 

 
 خلــربباب الـنبتــدأ  ّا

  رومعٍ  حمؾد 
ِ
 ُمرومقعٌ  اعمبتدأ ظمؼمُ  :شىم٤مئٛم٦مٌ » ًمٚمقاطمدِة. ظمٓم٤مٍب  رُف طم :شاًمت٤مءُ »و ًمالسمتداء

 آظمِرِه. ذم فم٤مهرةٌ  ضٛم٦مٌ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤معمبتدأ،

 حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   ُمٜمٗمّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شأنْ » شىم٤مئامنِ  أٟمتام» «:متُ كْ أَ »َو٢َْو٤ُُه: 

 ظمؼمُ  :شىم٤مئامنِ »و اًمتثٜمٞم٦مِ  قمالُم٦مُ  وإًمُػ  واعمٞمؿُ  ظمٓم٤مٍب. طمرُف  :شاًمت٤مءُ »و ُمبتدٌأ، رومعٍ 

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  إًمُػ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤معمبتدأ، ُمرومقعٌ  اعمبتدأ  واًمٜمقنُ  ،ٜمًّكثَ ُمُ  ٕٟم ف ؛اًمْمٛم٦مِ  قَم

ـِ  قٌض قمِ  ـِ  قَم  اعمٗمرِد. آؾمؿِ  ذم اًمتٜمقي

 ُمبتدٌأ، رومعٍ  حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   ُمٜمٗمّمٌؾ  ضٛمػمٌ  أْن: شىم٤مئٛمت٤من أٟمتام»

 اعمبتدأ ظمؼمُ  :شىم٤مئٛمَت٤منِ » اًمتثٜمٞم٦ِم. قمالُم٦مُ  :شإًمُػ »و شؿُ اعمٞم»و ظمٓم٤مٍب، طمرُف  :شاًمت٤مءُ »و

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  إًمػ رومِِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ،سم٤معمبتدأ ُمرومقعٌ   ٌض قَ قمِ  شاًمٜمقنُ »و ،ٜمًّكثَ ُمُ  ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قَم

ـِ  ـِ  قَم  اعمٗمرِد. آؾمؿِ  ذم اًمتٜمقي

 ذم اًمسٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   ُمٜمٗمّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شأنْ » شىم٤مئُٛمقنَ  أٟمُتؿْ » «:كُتمْ أَ »َو٢َْو٤ُُه: 

 ظمؼمُ  :شىم٤مئٛمقن» اجلٛمِع. قمالُم٦مُ  :شاعمٞمؿُ »و ظمٓم٤مٍب. طمرُف  :شاًمت٤مءُ »و ُمبتدٌأ، رومعٍ  حمؾد 

 ٌؿ،ـؾم٤مًم ُمذيمرٍ  مجعُ  ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمقاوُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤معمبتدأ، ُمرومقعٌ  اعمبتدأ

ـِ  قمـ ٌض قَ قمِ  شاًمٜمقنُ »و  اعمٗمرِد. آؾمؿِ  ذم اًمتٜمقي

ـ  » «:نَّ تُ كْ أَ »َو٢َْو٤ُُه:   ذم اًمسٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   ُمٜمٗمّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شأنْ » شىم٤مئامٌت  أٟمت

 :شىم٤مئامٌت » اًمٜمسقِة. مجعِ  قمالُم٦مُ  :شاًمٜمقنُ »و ،ظمٓم٤مٍب  طمرُف  :شاًمت٤مءُ »و ُمبتدٌأ، رومعٍ  حمؾد 

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤معمبتدأ، ُمرومقعٌ  اعمبتدأ ظمؼمُ 

 حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغَم  َُمْبٜمِل   ُمٜمٗمّمٌؾ  رومعٍ  ضٛمػمُ  :شقَ هُ » شىم٤مِئؿٌ  ُهقَ » «:ُهوَ »َو٢َْو٤ُُه: 

 ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ،سم٤معمبتدأ ُمرومقعٌ  اعمبتدأ ظمؼمُ  :شىم٤مئؿ»و ُمبتدٌأ. رومعٍ 

 آظمِرِه.



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ذم اًمٗمتِح  قمغَم  َُمْبٜمِل   ُمٜمٗمّمٌؾ  رومعٍ  ضٛمػمُ  :شِهَل » شىم٤مِئٛم٦مٌ  ِهل» «:ِهي»َو٢َْو٤ُُه: 

 اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ،سم٤معمبتدأ ُمرومقعٌ  اعمبتدأ ظمؼمُ  :شٛم٦مٌ ىم٤مئ» ُمبتدٌأ. رومعٍ  حمؾد 

 آظمِرِه. ذم

و»َو٢َْو٤ُُه:  ٤م» «:مُهَ  قمغَم  َُمْبٜمِل   رومعٍ  ضٛمػمُ  :شمُه٤م» شىم٤مئٛمت٤منِ  مُه٤م» ،شىم٤مئامنِ  مُهَ

 رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤معمبتدأ، ُمرومقعٌ  ُمبتدأ ظمؼمُ  :شىم٤مئامنِ » ُمبتدٌأ. رومعٍ  حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ 

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  إًمُػ   ىم٤مئامِن. ذم ىُمْٚمٜم٤م يمام :شىم٤مئٛمت٤منِ » ٜمًّك.ثَ ُمُ  ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قَم

 ذم اًمسٙمقنِ  قمغَم  َُمْبٜمِل   ُمٜمٗمّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شُهؿْ » شىم٤مئٛمقنَ  ُهؿْ » «:ُهمْ »َو٢َْو٤ُُه: 

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمقاوُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤معمبتدأ، ُمرومقعٌ  اعمبتدأ ظمؼمُ  :شىم٤مئٛمقن» .ُمبتدأ رومعٍ  حمؾد   قَم

 ٌؿ.ـؾم٤مًم ُمذيمرٍ  مجعُ  فٕٟم اًمْمٛم٦ِم؛

ـ  » «:ُهنَّ »َو٢َْو٤ُُه:  ـّ » شىم٤مئامٌت  ُه  حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغم َُمْبٜمِل   ُمٜمٗمّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شُه

 ذم فم٤مهرةٌ  ضٛم٦مٌ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤معمبتدأ، ُمرومقعٌ  اعمبتدأ ظمؼمُ  :شىم٤مئامٌت » ُمبتدٌأ. رومعٍ 

 آظمِرِه.

ـْ  أٟم٤م» اًمْمامئُر:  وأٟمتـ وأٟمتؿ وأٟمُتام وأٟم٧ِم  أٟم٧َم »و مجٞمًٕم٤م، شمٕمرُب  شوٟمح

 ضٛمػٌم، شهق» ومت٘مقُل: مجٞمًٕم٤م. شمٕمرُب  شإًمخ ش...هق»و َوطْمَده٤م، شأنْ » قمغم اإلقمراُب 

 ضٛمػٌم. هَل 



 

 

 
 خلــربباب الـنبتــدأ  ّا

 :اخلرب أىْاع

ُ »٢َْو٤ُُه:  َٕ ََ ُ  ُمْػَرٌد، ٢ِْسَمِن: َوا ْٔ ُْْػَردُ  ُمْػَرٍد: َو٠َ ُ  ٢َوئٌِم. َزْيٌد  َكْحُو: ١َو ْٔ  اُْْػَردِ  َو٠َ

َعيُ  ٌَ َقوَء: َأْر ْ٘ ؾِِه، َمعَ  َوا٤ِْػْعُل  َوا٤ظَّْرُف، َواَْْجُروُر، اَلورُّ  َأ ِٛ هِ  َمعَ  َواُْْبَتَدأُ  ١َو ِ َٕ  َكحوُ  ،َّ

اِر، ِى  َزْيٌد  ٢َْو٤َِك: ـَْدَك، َوَزْيٌد  ا٤دَّ ٌُوُه، ٢َومَ  َوَزْيٌد  ِٛ وِرَيُتهُ  َوَزْيٌد  َأ  .«َذاِهَبيٌ  َُ

ََ وَ » :-اهللُ  رمحهُ - اْم٤ ُف  ٢َوَل  ُ ٠َ وَ  ُمػَرٌد، نِ َم ْس ٢ِ  ُٕ ا  سم٤معمٗمَردِ  واعمَرادُ  .«ُمػَردٍ  ْٔ

 مجٚم٦ٍم. ؿِمْبفَ  أو مجٚم٦ًم، يَم٤منَ  َُم٤م اعمٗمَردِ  سمٖمػمِ  واعمرادُ  مُجَْٚم٦ٍم. ؿِمْبفَ  وٓ ،مُجَٚم٦مً  ًمٞمَس  َُم٤م ُهٜم٤َم

ضُم » وم٘مقًُمَؽ: َهَذا وقمغَم   اعمُْسٚمُِٛمقنَ » ُمٗمرٌد. اخلؼمَ  إن   ٟم٘مقُل: شىَم٤مئاَمنِ  نِ اَل اًمر 

 مُجَْٚم٦ٍم. ؿِمْبفَ  وٓ ،مُجَٚم٦مً  ًمٞمَس  ٕٟمف ُمٗمرٌد؛ ؼمُ اخل شىَم٤مِئُٛمقن

٤م ؿ ،مجٚم٦مٍ  ؿِمْبفَ  أو ،مجٚم٦مً  يم٤منَ  إَذا أُم  قَٟمف وم٢مهن   ُُمٗمَرٍد. همػمَ  ُيسٛمُّ

 ىَم٤مَل: أٟم ف وًمق ،سم٤معمَث٤ملِ  ايمتَٗم٤مءً  اعم١مًمدُػ  ُيٕمّروْمفُ  ومل ،«٢َوئِمٌ  َزيٌد  َكْحوُ  وْػَردُ ١َ » وُل:ؼُ يَ 

يدَ »و ،شىَم٤مِئؿٌ  زيدٌ » ُيدونَ »و ،شىَم٤مِئاَمنِ  انِ اًمز  ؛ ًمٙم٤منَ  شىَم٤مِئُٛمقن اًمز  ـَ  ُهٜم٤َم اعمٗمَردَ  ٕن   أطمس

 واجلٛمَع. كواعمثٜم   اإلقمراِب  سم٤مِب  ذم ٗمَردَ اعم َيِمٛمُؾ 

 اًمَٗم٤مقِمِؾ، َُمع ٕمُؾ اًمٗمِ و اًمٔم رُف،و واعمجرُوُر، اجل٤مرُّ  أؿمٞم٤مَء: أْرسَمٕم٦مُ  اعمٗمردِ  وهمػمُ 

ِه. ُمع اعمُبتدأُ و َٚم٦ٍم. ؿِمْبفُ  واًمٔم رُف  ،واعمجُرورُ  وم٤مجل٤مرُّ  ظمؼَمَ  واعمبتدأُ  وَم٤مقِمٚمِف، ُمع واًمٗمٕمؾ مُجْ

هِ  ُمعَ   مُجَْٚم٦ٌم. ظَمؼَمِ

ارِ  ى زيٌد » ثُؾ:ُمِ  اجُلٛمَٚم٦مِ  ؿمبفُ  ارِ  ذم» ُمبتدٌأ. :شَزيدٌ » «ا٤دَّ  ُُمٗمَرٍد؛ همػمُ  ظمؼمٌ  :شاًمد 

 وجمروٌر. ضم٤مر   ٕٟم فُ 

 ُُمْٗمَرٍد. همػمُ  ش:اًمَبٕمػمِ  قمغم زيدٌ » ُُمْٗمَرٍد. همػمُ  شاعمسِجدِ  ذم زيدٌ »



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 اعمبتدأ. ظمؼم وجَمُْرورٌ  ضَم٤مر   :شاًمٙم٠مس ذم» ش:اًمٙم٠مس ذم اعم٤مءُ »

ـَْدكَ  زيٌد » ْٓمِح  ومقَق  زيدٌ » ُُمٗمَرٍد. همػمُ  وهق ،اخلؼَمُ  وهق فمرٌف  قِمٜمَْد: «ِٛ  ش:اًمس 

 ٕٟم ف ُُمْٗمَرٍد؛ همػمُ  ش:اجِلَدارِ  ظَمْٚمَػ  زيدٌ » ُُمْٗمَرٍد. همػمُ  ش:اًمَبْٞم٧ِم  أُم٤ممَ  زيدٌ » ُُمٗمرٍد. همػمُ 

 اعمس٤مومر ىُمدومُ » ُمٙم٤من. فَمْرٌف  ٕٟم ف ُُمْٗمَرٍد؛ همػمُ  شاًمدوٓب ومقَق  اعمّمحُػ » ْرٌف.فمَ 

 زُم٤مِن. فَمْرٌف  ٕٟم ف ُُمْٗمَرٍد؛ همػمُ  شصْمٜملَْمِ آ ًمٞمٚم٦مَ 

اَم  ْن:ذَ إِ   ومٝمق ٤مفمرومً  َرأيَتف ويُمٚم اَم  ،ُُمٗمَردٍ  هَمػمُ  ومُٝمقَ  وجمروًرا اضم٤مرًّ  اخلؼمَ  َرأي٧َم  يُمٚم 

 ُُمْٗمَرٍد. همػمُ 

ٌُوهُ  ٢ومَ  زيٌد »  وَم٤مقِمِٚمف. ُمع ومِْٕمٌؾ  ٕٟم ف ؛٤مأْيًْم  ُُمْٗمَردٍ  همػمُ  هذا «:أ

 شـَمَٕم٤مُُمف ُأيمَِؾ  زيدٌ » شم٘مقُل: ُُمٗمَرٍد. همػمُ  ومٝمق وم٤مقمؾٍ  وٟم٤مئ٥َم  ومٕماًل  رأيَتفُ  إَذا يمذًمَؽ 

 وَم٤مقِمٍؾ. وٟم٤مئ٥ِم  ٕمؾٍ ومِ  ُمـ ٕٟم ف ُُمٗمرٍد؛ همػمُ  هذا

وِرَيُته زيٌد » ٤مأيًْم   اخلؼمُ  يَم٤منَ  وم٢مذا ظَمؼٌم. :شذاِهَب٦مٌ » ُمبتدٌأ. :شضَم٤مِريُتفُ » «:َذاِهَبيٌ  َُ

 ُُمٗمَرٍد. همػمُ  ومٝمقُ  وظمؼًما ُمبتدأً 

ـْ  ل ًمٙم قنَ  مُجَْٚم٦ٍم. ؿِمْبفَ  واًمٔم ْرَف: واعمجرورَ  اجل٤مر   اًمٜمّحقِ  قُمٚمامءُ  ُيسٛمد  ويسٛمُّ

 مُجَْٚم٦ًم. واخلؼَم: واعمبتدأَ  قِمَؾ،٤مواًمٗم اًمٗمٕمَؾ 

ـٌ  ظَمٓمُّفُ  زيدٌ » ـَ  شطَمَس . ظَمٓم فُ  اخلؼَُم؟ أْي ـٌ  ُُمْٗمَرٍد. همػمُ  ُمٗمرٍد؟ همػمُ  أو ٗمردٌ ُم طَمَس

ـَ  شمجٞمٌؾ  صمقسُمف زيدٌ »  مجٞمٌؾ. صمقسُمف اخلؼَُم؟ أْي

َق  زيدٌ » ُُمٗمَرٍد. همػمُ  شَواؾِمعٌ  سَمٞمُتف َزْيدٌ »  ـُمِ  ُمٙمقنٌ  ٕٟم ف ُمٗمرٍد؛ همػمُ  شَُمَت٤مقُمف رُسِ

 وَم٤مقِمٍؾ. وَٟم٤مِئ٥ِم  ومِْٕمؾٍ 



 

 

 
 خلــربباب الـنبتــدأ  ّا

 .شىَم٤مِئؿٌ  زيدٌ » اإلقمراُب:

 سم٤مٓسمتدَ  َُمروُمقعٌ  ُُمبَتدأٌ  :«زيٌد »
ِ
 آظمِرِه. ذم فَم٤مِهَرةٌ  ضٛم٦مٌ  َروْمِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ،اء

 آظمِرِه. ذم فَم٤مِهَرةٌ  ضٛم٦مٌ  َروْمِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤معمبتَدأ، َُمروُمقعٌ  اعمبتدأ ظمؼم :«٢وئم»

ارِ  ذم زيدٌ » ُمث٤مًُمف: واعمجُرورُ  اجل٤َمرُّ   .شاًمد 

  َُمروُمقعٌ  ُمبتدأٌ  :«زيٌد »
ِ
 آظمِرِه. ذم فَم٤مِهرةٌ  ضٛم٦مٌ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مٓسمتداء

ارِ  ى» . طمرُف  :شذم» :«ا٤دَّ ارِ » ضَمر  هِ  وقمالُم٦مُ  شذم»سمـ جمرورٌ  اؾمؿٌ  :شاًمد   ضَمرد

ٌؼ  واعمجرورُ  اجل٤مرُّ و آظمِرِه. ذم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمٙمّسةُ  ٌـ » شم٘مديُره سمٛمْحُذوٍف  ُُمَتِٕمٚمد  ذم يم٤مئ

ارِ   ش.اًمد 

 اجل٤مرُّ  ٤مَل:ىمَ  ٕٟم ف اخلؼُم؛ هق ٟمٗمَسفُ  واعمجرورَ  اجل٤َمر   أن   اعم١مًمدِػ  يَمالمِ  وفم٤مهرُ 

ارِ  ذم» شَمُ٘مقَل: أنْ  يَمالُِمف وَمَٔم٤مِهرُ  واعمجُرورِ  اجل٤مرد  ُُمتٕمٚمدؼ ي٘مؾ: ومل واعمجُروُر.  ش:اًمد 

ـ   اعمبتدأ. ظمؼمُ  وجمرورٌ  ضم٤مر    ُمـ وجمرورٍ  ضم٤مر   ًمٙمؾد  سُمد   َٓ  ي٘مقًُمقن: اًمبٍِميلمَ  ًمٙم

ٍؼ  ـُ  ىم٤مل وهلذا ،ُُمَتٕمٚمد -رِحف اهلل- َُم٤مًمٍؽ  اسم
(1)

: 

ُو َٕ وو ّْ وورّ  ٌَِحووْرِف  َأوْ  ٌَِظووْرٍف  اَوَأ َُ 
 

وَتَؼرّ » َأوِ  «٣ووئِنٍ » :َمْعـَوى َكوِوينَ   ْٗ  «ا
 

 .شقِمٜمَْدكَ  زيدٌ » ُِمَث٤مًُمُف: اًمٔم ْرُف 

  ُمرومقعٌ  ُمبتدأٌ  :«زيٌد »
ِ
 آظمِرِه. ذم َرةٌ فَم٤مهِ  ضٛم٦مٌ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ،سم٤مٓسمتداء

ْرومِٞم ٦مِ  قمغم ُمٜمّمقٌب  فمرٌف  :شقِمٜمْدَ » :«ٛـَدكَ »  فَم٤مِهرةٌ  وَمتَح٦مٌ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ،اًمٔم 

. حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغم َُمْبٜمِل   إًمٞمف ُمْم٤مٌف  :شاًمٙم٤مُف » ُمْم٤مٌف. :شقِمٜمْدَ » آظمِرِه. ذم  ضَمر 

                                                 

 (.727) رىمؿ بٞم٧ماًم آسمتداء، سم٤مب ،شإًمٗمٞم٦م» (7)
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 واًمٔمرُف  ٟم٘مقُل: اًمث ٤ميِن  اًمرأِي  وقمغم اخلؼُم. هقَ  اًمٔمرُف  ٟم٘مقُل: اعم١مًمدِػ  رأِي  قمغم

ـٌ » شم٘مديُره سمٛمحذوٍف  ُمتٕمٚمدٌؼ   اعمبتدأ. ظمؼمُ  شيم٤مئ

 « ٌُوهُ  ٢ومَ  زيٌد  .«أ

  ُمرومقع ُمبتدأٌ  :«يٌد ز»
ِ
 آظمِرِه. ذم فَم٤مِهرةٌ  ضٛم٦مٌ  َروْمِٕمف وقمالَُم٦مُ  ،سم٤مٓسمَتداء

 اًمَٗمْتِح. قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«٢ومَ »

٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمقاوُ  َرومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ،ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :شأسمق» :«أٌوه» ٛم   ُمـ ٕٟم ف اًمْم 

 
ِ
ؿد  قمغم َُمْبٜمِل   إًمٞمف ُمْم٤مٌف  :شاهل٤مءُ » ُمْم٤مٌف. :شأسُمق» اخلَٛمَس٦ِم. إؾمامء . حمؾد  ذم اًمْم   ضمر 

 اعمبتدأ. ظمؼمُ  َروْمعٍ  حمؾد  ذم واًمَٗم٤مقِمؾِ  اًمِٗمْٕمؾِ  ُمـ اجلٛمٚم٦مُ و اعمبتدأ. ظمؼمُ  واًمَٗم٤مقِمُؾ  واًمِٗمْٕمُؾ 

 « وِرَيُته زيٌد  .«َذاِهَبيٌ  َُ

٦مٌ  َروْمِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ،سم٤مٓسمتداء َُمرومقعٌ  ُُمبتدأٌ  :«زيٌد »  آظمِرِه. ذم فَم٤مِهرةٌ  َضٛم 

وِريُتهُ »   ُمرومقعٌ  صم٤منٍ  ُمبتدأٌ  :«َُ
ِ
٦مٌ  رومِٕمفِ  َوقَمالُم٦مُ  ،سم٤مٓسمتداء  آظمِرِه. ذم َرةٌ فَم٤مهِ  َضٛم 

ؿد  قمغم َُمْبٜمِل   إًمٞمف ُمْم٤مٌف  :شاهل٤مءُ »و ُمْم٤مٌف. :شضَم٤مريُتفُ » . حمؾد  ذم اًمْم   ضَمر 

٦مٌ  َروْمِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ،سم٤معمبتدأ ُمرومقعٌ  اًمث ٤ميِن  اعمبتدأ ظمؼمُ  :«َذاِهَبيٌ »  ذم فم٤مِهَرةٌ  َضٛم 

ِل. اعمبتدأ ظمؼمِ  رومعٍ  حمّؾ  ذم وظمؼِمه اًمث ٤ميِن  اعمبتدأ ـُمِ  واجلٛمَٚم٦مُ  .آظمِرهِ   إو 

 « طُّهُ  زيٌد َسنٌ  َّ َِ». 

  ُمرومقعٌ  ُُمَبَتدأٌ  :«َزيٌد »
ِ
٦مٌ َض  َروْمِٕمف وقَمالَُم٦مُ  ،سم٤مٓسمِتَداء  آظمِره. ذم فَم٤مِهرةٌ  ٛم 

طُّ »   ُمرومقعٌ  صم٤منٍ  ُمبتدأٌ  :«َّ
ِ
٦مٌ  رومِٕمفِ  وقمالَُم٦مَ  ،سم٤مٓسمتَِداء  آظمِرِه. ذم َرةٌ فَم٤مهِ  َضٛم 

ؿد  قمغم َُمْبٜمِل   إًمٞمف ُمْم٤مٌف  :شاهل٤مءُ »و ُُمَْم٤مٌف. :شطُّ ظَم » . حمؾد  ذم اًمْم   ضَمر 
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َسنٌ » ٦مٌ  رومِٕمفِ  َوقَمالَُم٦مُ  ،سم٤معمبتدأ ُمرومقعٌ  اًمث ٤ميِن  اعمبتدأ ظمؼمُ  :«َِ  ذم فَم٤مِهَرةٌ  َضٛم 

ِل. اعمبتدأ ظمؼم رومعٍ  حمؾد  ذم وظمؼِمهِ  اًمث ٤مين اعمبتدأ ـُمِ  واجلٛمٚم٦مُ  ،آظمِرهِ   إو 

 « اَْْسِجدِ  ى هؿٌد». 

  ُمرومقع ُمبتدأُ  :«هؿٌد »
ِ
٦مٌ  رومِٕمفِ  وقَمالُم٦م سم٤مٓسمِتَداء  آظمِرِه. ذم فَم٤مِهرةٌ  َضٛم 

. طمرُف  :«ى»  ضَمر 

ه وقمالَُم٦مُ  شذم»سمـ جمرورٌ  اؾمؿٌ  :«اْسجدِ »  آظمِره، ذم اًمٔم ٤مِهرةُ  اًمَٙمّْسةُ  ضمرد

ٌؼ  واعمجرورُ  واجل٤مرُّ   ش.اعمسَجدَ  ذم ـٌ يم٤مئ» شم٘مديره: سمٛمحذوٍف  ُُمَتٕمٚمد

 « ُا٤ؽرة  ًَ  .«ا٤ُؽرِد   ت

  َُمروُمقعٌ  ُمبتدأٌ  :«ا٤ؽرةُ »
ِ
٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مٓسمتَِداء ٛم   آظمِرِه. ذم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمْم 

« ًَ  آظمِرِه. قمغم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمٗمتَح٦مُ  َٟمّْمبِفِ  وقمالَُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  َُمَٙم٤منٍ  فمرُف  :«ت

 .ُُمَْم٤مٌف  :شحت٧َم »

هِ  َوقمالُم٦مُ  رورٌ جم إًمٞمف ُمْم٤مٌف  :«ا٤ُؽرِد  »  اًمٔم رُف  واخلؼمُ  اًمٔم٤مهرُة، اًمٙمّسةُ  ضمرد

 ش.يَم٤مِئٜم٦َمٌ » شَمْ٘مِديُره سمٛمحذُوٍف  ُُمَتٕمٚمدٌؼ 

 « ٌُوه ٢َومَ  زيٌد  .«َأ

  ُمرومقعٌ  ُُمبَتَدأٌ  :«زيٌد »
ِ
 آظمِرِه. ذم فم٤مِهَرةٌ  ضٛم٦م رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مٓسمتَداء

 اًمٗمتِح. قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :«٢ومَ »

ٌُوهُ » ٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  سم٤مًمقاوِ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :شأسُمق» :«أ ٛم    ُمـ ٕٟم ف اًمْم 
ِ
 اخلَٛمَس٦ِم. إؾمامء

ؿد  قمغم َُمْبٜمِل   إًمٞمفِ  ُمْم٤مٌف  :شاهل٤مءُ » ُُمَْم٤مٌف. :شأسُمق» . حمؾد  ذم اًمْم  ـَ  واجلٛمَٚم٦مُ  ضَمر   ُِم
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اسمطُ  اعمبتدأ، ظمؼمُ  رومعٍ  حمؾد  ذم واًمَٗم٤مقِمؾِ  اًمٗمٕمؾِ   ش.أسُمقهُ » ىمقًمِِف: ذم اهل٤مءُ  واًمر 

 « َق  زيٌد  .«َمو٤ُهُ  ُِسِ

  َُمروُمقعٌ  ُُمبَتدأٌ  :«زيٌد »
ِ
 آظمِرِه. قمغم فَم٤مِهَرةٌ  ضٛم٦م َرومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مٓسمتَداء

َق »  اًمٗمَتِح. قمغم َُمْبٜمِل   َُم٤مضٍ  وُمٕمٌؾ  :«ُِسِ

٦مُ  رومِٕمفِ  َوقمالَُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمؾٍ  ٟم٤مِئ٥ُم  :شُم٤مُل » :«مو٤ُهُ » ٛم   آظمِرِه. قمغَم  اًمٔم٤مهرةُ  اًمْم 

ؿد  قمغم َُمْبٜمِل   ضٛمػم إًمٞمِف. ُُمَْم٤مٌف  :شاهل٤َمءُ » ُمْم٤مٌف. :شُم٤مٌل » ، حمؾد  ذم اًمْم   واجلُٛمَٚم٦مُ  ضمر 

اسمِطُ  اعمبتدأ. ظَمؼَمُ  رومع حمؾد  ذم اًمَٗم٤مقِمؾِ  وٟم٤مئ٥ِم  اًمِٗمْٕمؾِ  ُمـ  ش.ُم٤مًُمفُ » ذم اهل٤َمءُ  واًمر 

 « ُِريٌص  آدم َِ». 

  َُمرومقعٌ  ُُمبَتَدأٌ  :«آدمُ »
ِ
٦مُ  َروْمِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مٓسمتداء ٛم   آظمِرِه. ذم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمْم 

٦مٌ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤معمبتدأ ُمرومقعٌ  اعمبتدأ ظَمؼمُ  :«ِريٌص »  آظمِرِه. ذم فَم٤مِهَرةٌ  َضٛم 

 « ُوُمـِ  ا٤ؼؿر ٌٔ». 

  َُمروُمقعٌ  ُُمبَتَدأٌ  :«ا٤َؼؿرُ »
ِ
٦مُ  رومِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  سم٤مٓسمتداء ٛم   آظمِرِه. ذم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمْم 

« ٌٔ ٦مُ  ومِٕمفر وقمالُم٦مُ  سم٤معمبتدأ َُمرومقعٌ  اعمبتدأ ظمؼمُ  :«ُمـِ ٛم   آظمِرِه. قمغم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمْم 

 ُُمٗمَرٍد. وهمػمُ  ُُمٗمَرٌد، ىِمْسَٛملِم: إمم يٜمَ٘مسؿُ  اخلؼمَ  أن   واََّلصي:

 مُجَٚم٦ٍم. ؿِمْبفَ  وٓ مجٚم٦مً  ًمٞمس ُم٤م اُْػَرُد:

 ُٔ  واعمجروُر، اجل٤مرُّ  أؿمٞم٤مَء: أرسمٕم٦مُ  وهق مُجْٚم٦ٍم، ؿِمْبفَ  أو مُجَْٚم٦ًم، يَم٤منَ  َُم٤م :ُمػَردٍ  ٠

 ِر.ـاخلَبَ  ُمعَ  اعمبتدأُ و اًمٗم٤مقِمِؾ، َٟم٤مِئ٥ِم  أو اًمَٗم٤مقِمؾِ  ُمعَ  اًمٗمٕمُؾ و اًمٔم رُف،و
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 اعمبتدأ. وسملمَ  سَمٞمٜمَف َيْرسمِطُ  راسمطٍ  ُمـ د  سمُ  وماَل  مُجَْٚم٦ًم؛ اخلؼمُ  يم٤منَ  إذا ٍـبقه:

اسمِطُ   ؿْ ـًمَ  ًَمق ٕٟم َؽ  ؛شَذاِهَب٦مٌ  ضَم٤مِريُتفُ » ىمقًمِِف: ذم ٝم٤مءُ ـاًم رِ ـواخلب اعمبتدأ سملمَ  واًمر 

ْ  ؿـًم اسمطٍ سمر شَم٠ْمِت   ضَم٤مِرَي٦مٌ  زيدٌ » ىُمْٚم٧َم: ًَمقْ  إُومَم. قمـ ظمؼمٌ  اًمث ٤مٟمٞم٦مَ  اجُلٛمَٚم٦مَ  أن يتبلم 

 اخلؼمِ  سَملمَ  يْرسمِطُ  ضٛمػمٌ  ومِٞمَٝم٤م يٙمقنَ  أن سُمد   َٓ  يسَتِ٘مٞمُؿ، ٓ شَواؾِمَٕم٦مٌ  دارٌ  زيدٌ » ش.َذاِهَب٦مٌ 

 واعمبتدأ.

* * * 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 

 ةــئلــــأص

 ؟شزيدٌ » شُمْٕمِرُب  يمٞمَػ  شيدٌ ز ىَم٤ممَ » وشم٘مقل: ،شىم٤مئؿٌ  زيدٌ » شم٘مقُل: -7

 .شىم٤مئٛمقنَ  اًمزيُدونَ »و ،شىم٤مئاَمنِ  اًمزيَدانِ » أقمرب -2

 .شَأظُمقكَ  زيدٌ » أقمرب -7

 .شىم٤مئؿٌ  أٟم٤م» أقمرب -0

ـُ » أقمرب -2  .شىم٤مئؿٌ  أْٟم٧َم »و ،شىم٤مئُٛمقنَ  َٟمْح

ـ  »و ،شىَم٤مئَٛمَت٤منِ  أٟمُتام»و ،شىم٤مئٛم٦مٌ  أْٟم٧ِم » أقمرب -4  ،شىَم٤مِئَٛم٦مٌ  ِهَل »و ،شىم٤مِئاَمٌت  أٟمُت

ـ  »و  .شىم٤مِئاَمٌت  ه

 اخلؼُم؟ يٜمَ٘مِسؿُ  ىمسؿ يَمؿْ  إمم -3

* * *
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َْاِمِل ال َباُب َّاخَلَبِزـلالدَّاِخَلِة َعَلى اَع  ُنِبَتَدِأ 

 

َقوءَ  ْ٘ ُي َأ ََ ََّل ََ و :َوِهَي  َواَُتَ َّ و ،٣َوَن َوَأ َواَُتَ َّ و ،َوإِنَّ َوَأ َواَُتَ َّ ًُ َوَأ ـَـْ َٚ  .َو

ْر١َُع  ٍَ َو  و، ١َنَِّنَّ َواَُتَ َّ و ٣َوَن َوَأ ـِْصُى ا١ََلمَّ ٍَ َم، َو ْٗ
، َوِهَي ٣َوَن، َوَأْمَسى، ََ آِ َ َٕ

، َوَمو ١َتَِئ،  ٌَوَت، َوَصوَر، َو٤َْقَس، َوَمو َزاَل، َوَمو اِْكَػكَّ ، َو َٚلَّ َوَأْصَبَ ، َوَأْضَحى، َو

ِرَح، َوَمو َدامَ  ٌَ َف ِمـَْفو َكْحوُ َوَمو  َّ٦ٍََ ُيْصبُِ  ٣َوَن، َوَيُؽوُن، َو٣ُْن، َوَأْصَبَ  وَ  ، َوَمو 

ٍَُؼوُل  ًصو» :َوَأْصبِْ ،  ِّ و َ٘ ْؿٌرو  َٛ َبَه َذ٤َِك.« ٣َوَن َزْيٌد ٢َوئًِم، َو٤َْقَس  ْ٘  َوَمو َأ

 ، ، َو٤َؽِنَّ ، َوَأنَّ ، َوِهَي: إِنَّ َ َٕ
ََ ْر١َُع ا ٍَ َم َو ْٗ ـِْصُى آ ٍَ َو  و ١َنَِّنَّ َواَُتَ َّ و إِنَّ َوَأ َوَأمَّ

ُؼو ٍَ  ، ، َو٤ََعلَّ ًَ ، َو٤َْق َبَه َذ٤َِك، َو٣ََلنَّ ْ٘ ٌص، َوَمو َأ ِّ و َ٘ ْؿًرا  َٛ  ًَ ُل: إِنَّ َزْيًدا ٢َوئٌِم، َو٤َْق

ًَ ٤ِؾتََّؿـ ي، َو٤ََعلَّ  ؾتَّْشبِقِه، َو٤َْق
تِْدَراِك، َو٣ََلنَّ ٤ِ ْٗ َوَمْعـَى إِنَّ َوَأنَّ ٤ِؾتَّْو٣ِقِد، َو٤َؽِنَّ ٤َِِّل

ي َوا٤تََّو٢ُِع. ُِ َ َّٖ  ٤ِؾ

َواَُتَ  َّ ًُ َوَأ ـَـْ َٚ و  ِن ٤َ َوَأمَّ َٓ َُم َمْػُعو َٓ َأَّنَّ َٛ  َ َٕ
ََ ـِْصُى اُْْبَتَدَأ َوا ٍَ َو  َفو، وو ١َنَِّنَّ

ْدُت،  َُ ، َوَو ًُ ؾِْؿ َٛ ، َو ًُ ، َوَرَأْي ًُ ْؿ َٛ ، َوَز ًُ ْؾ
ِّ ، َو ًُ ِسْب َِ ، َو ًُ ـَـْ َٚ َوِهَي: 

ًُ َزْيًدا ٢َوئًِم، َوَرَأيْ  ـَـْ َٚ ٍَُؼوُل:   : ًُ ِؿْع َٗ ، َو ًُ َعْؾ َُ ْذُت، َو َ ْؿًرا ٘وًّصو، َواُتَّ َٛ  ًُ

َبَه َذ٤َِك  ْ٘  .َوَمو َأ

 الصــــزح

اظِمَٚم٦مُ  اًمٕمقاُمُؾ  ٞمٝم٤م واخلؼمِ  اعمبتدأ قمغم اًمد    سمٕمُض  ُيسٛمد
ِ
 ش.اًمٜم قاؾمَخ » اًمُٕمَٚمامء

ـْ  ُمرومقٌع، يماِلمه٤م واخلؼمُ  اعمبتدأُ   واخلؼم اعمبتدأ قمغم دظمٚم٧ْم  إذا قمقاُمُؾ  ُهٜم٤مكَ  ًمٙم



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

شْمُف، ـَ  هَمػم  ُ  ُم٤م اًمٕمقاُمؾِ  ُِم ـَ  ُمرومققًم٤م. اعمبتدأَ  وُيْبِ٘مل اخلؼمَ  ُيَٖمػمد ُ  ُم٤م اًمٕمقاُِمؾِ  وُِم  اعمبتدأَ  ُيٖمػمد

مه٤م ُم٤م اًمٕمقاُمؾِ  وُمـ ،َُمْروُمققًم٤م اخلؼمَ  وُيْبِ٘مل  واخلؼَم. اعمبتدأ ٞمًٕم٤م:مَجِ  ُيَٖمػمد

لِ  ورومعُ  وٟمّمُبُٝمام، رومُٕمُٝمام، أؿمٞم٤مَء: أرسمٕم٦مُ  إصؾِ  َُمعَ  اًمٕمقاُمُؾ  :نذَ إِ   وٟمّم٥ُم  إو 

لِ  وٟمّم٥ُم  اًمث ٤ميِن،  اًمث٤مين. ورومعُ  إو 

ـْ  ؿـًم إذا وْمعُ  وم٤مٕصُؾ  ،قَمَقاُِمُؾ  ُهٜم٤َمكَ  يُٙم يدانِ » ،شىم٤مئؿٌ  زيدٌ » ومت٘مقُل: ،اًمر   اًمز 

 ش.ىم٤مئُٛمقنَ  اًمزيُدونَ »و ،شىَم٤مئاَمنِ 

ُ  ىِمْسؿٌ  أىمس٤مٍم: صمالصم٦مُ  اًمٕمقاُمُؾ  ُ  وىِمْسؿٌ  اعمبتدَأ، ُيَٖمػمد ، ُيَٖمػمد ُ  وىِمْسؿٌ  اخلؼََمَ  اعمبتدأَ  ُيَٖمػمد

 .واخلؼمَ 

ُ  اًمذي اًم٘مسؿُ   قاًمٜم ح قمٚمامءُ  ُيٓمِٚمُؼ  شوأظمقاهُت٤م يَم٤منَ » اعمبتدأ دونَ  اخلؼَمَ  ُيَٖمػمد

 اًمٕمٛمِؾ. ذم ٓضمتامقِمِٝماَم  ،قَمَٛمَٚمفُ  شَمَٕمٛمُؾ  اًمتل اًمَٕمَقاُِمؾِ  قمغم اًمَٕم٤مُمؾِ  أظمقاِت  شإظمقاِت »

 وُمققًم٤مُمر َيْبَ٘مك اعمبتدأَ  أن   يٕمٜمل: اخلؼََم. وشمٜمِّم٥ُم  آؾمؿَ  شمروَمعُ  وأظَمَقاهُت٤م يم٤منَ 

 قمٚمٞمِٝماَم  َيْدظُمْؾ  مل ٕٟم ف َُمروُمقٌع؛ مه٤ماَل ٙمِ وم شىم٤مئؿٌ  زيدٌ » ىمٚم٧َم: وم٢مَذا ُمٜمّمقسًم٤م. يٙمقنُ  واخلؼمُ 

 أوْ  رومٕمْتفُ  ِهَل  هْؾ  اعمبتدُأ؛ اخلؼَم. ٧ِم بَ َّم ٟمَ  شىم٤مئاًم  زيدٌ  يم٤منَ » شم٘مقُل: شيم٤منَ » َأدظِمْؾ  قَم٤مُِمٌؾ.

ومعَ  أن   ـْ  يم٤من اًمر   ىَمْبُؾ؟ ُِم

 شُمْبِ٘مٞمف ىم٤مَل: ًمقو ،ُمروُمققًم٤م آؾمؿَ  شُمْبِ٘مل َيُ٘مْؾ  ومل ،آؾمؿَ  شَمْروَمعُ  ي٘مقُل: اعم١مًمُػ 

ـْ  ًمٖمػِمه٤م، اًمَٕمَٛمَؾ  إن   ًمُ٘مْٚمٜم٤َم: ُمرومققًم٤م  ومٞمف. أصم رْت  ىمد وَمِٝمَل  نْ ذَ إِ  شمرومُع. ىم٤مَل: ًمٙم

 ،هِب٤َم ُمرومقعٌ  اؾمُٛمٝم٤م :شزيدٌ » ُم٤مٍض. ومٕمٌؾ  :شيم٤من» شىم٤مئاًم  زيدٌ  يم٤من» ٟم٘مقُل: وهلذا

  ُمرومقعٌ  ٟم٘مقُل  ٓ
ِ
٦مٌ  َرومِِٕمف وقمالُم٦مُ  ومٞمف، أصم رْت  هل ْن؛ذَ إِ  .سم٤مٓسمتداء  ذم فَم٤مِهَرة ضٛم 

 آظمِرِه. ذم فَم٤مِهرةٌ  ومتح٦مُ  ٟمّمبِف وقمالُم٦مُ  ،هب٤م ُمٜمّمقٌب  ظَمؼُمه٤م :شىم٤مئاًم » آظمِرِه.
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 ُمبتدٌأ.ًمٗمظ اجلالًم٦م  :شاهللُ » ،[272]اًمب٘مرة: ﴾ۅ ۋ ۋ﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل ىم٤مَل 

 ظمؼٌم. :شهمٗمقرٌ »

 طمدث أٟمف سمٛمٕمٜمك وًمٞمس ،[14ء:]اًمٜمس٤م ﴾ڇ چ چ چ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل وىم٤مل

 :شهمٗمقًرا» ،ُمرومقعًمٗمظ اجلالًم٦م  :شاهلُل» اًمقصػ. هبذا ػِّم ت  ُمُ  أٟمف ٛمٕمٜمكسم سمؾ ،ذًمؽ ًمف

 يم٤مَن. دظُمقُل  ٟم٘مقُل: هٙمذا؟ ضَمَٕمَٚمفُ  اًمذي ُم٤م ُمٜمُّمقٌب.

٤م ٟم٤مىمٌص؟ عم٤مذا ٟم٤مىمٌص، ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شيم٤منَ » شىم٤مئاًم  زيدٌ  يم٤منَ » ُمث٤مهُل٤َم:  شَمٙمَتِٗمل ٓ ٕهن 

ٞم٧ْم  ومٚمٝمذا ،٤مؿمٞمئً  ٟمَتَقىمعَ  أنْ  سُمد   َٓ  شزيدٌ  يم٤منَ » ٟم٘مقُل: .سمٛمروُمققِمَٝم٤م  ٟم٤مىمّم٦ًم. ؾُمٛمد

٦مٌ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ،هب٤م ُمرومقعٌ  اؾمُٛمٝم٤م :«زيٌد »  آظمِرِه. ذم فَم٤مهِرةٌ  َضٛم 

 آظمِرِه. ذم فم٤مهِرةٌ  ومتح٦مٌ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ،هب٤م ُمٜمّمقٌب  ظمؼُمه٤م :«٢وئًم »

 وشَمٜمِّم٥ُم  اعمبتدأَ  شمروَمعُ  شيم٤منَ » ٕن   ظمٓم٠ٌم؛ ذاه ىُمْٚمٜم٤َم: شىم٤مئؿٌ  زيدٌ  يم٤منَ » ىم٤مئٌؾ: ىم٤مَل  ًمق

 ظمٓم٠ٌم. ش:ىم٤مئاًم  زيًدا يم٤منَ » اًمث٤مًم٨ُم: ىم٤مَل  ظمٓم٠ٌم. ش:ىم٤مئؿٌ  زيًدا يم٤منَ » اًمث ٤ميِن: ىم٤مَل  اخلؼَم.

سُمد    اخلؼَم. وشمٜمّم٥ُم  ،اعمبتدأَ  شمرومعُ  يم٤منَ  ٕن   ؛شىم٤مئاًم  زيدٌ  يم٤منَ » شم٘مقَل: أن َٓ

 ش.ىم٤مئاًم  أظُمقكَ  يم٤من» ٟم٘مقُل: نْ ذَ إِ  ٧َم.قَمَٙمس ٕٟم ؽ ظمٓم٠ٌم؛ شىم٤مئؿٌ  أظم٤مكَ  يم٤منَ »

 صحٞمٌح. شَأشْمِ٘مَٞم٤مءَ  اعمْسٚمُِٛمقنَ  يم٤منَ »

 ظمٓم٠ٌم. شأشْمِ٘مَٞم٤مءُ  اعمسٚمٛمقنَ  يم٤من»

 ظمٓم٠ٌم. شأشم٘مٞم٤مءَ  اعمسٚمٛملمَ  يم٤من»

٤م ي٘مقُل: ٤م وأظمقاهُت٤م، يم٤منَ  وم٠مُم   وهل: اخلؼمَ  وشَمٜمِّم٥ُم  آؾمَؿ، شمرومعُ  وم٢مهن 

ًٓ  اعمَٓمرُ  يم٤منَ » ،شىم٤مئاًم  زيدٌ  يم٤منَ » :ُمث٤مًُمف «ونَ ٣َ »٢َْو٤ُُه:   ش.َٟم٤مِز
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 أُمسك» ىمٚم٧َم: ًمق ،شاطَم٤مرًّ  اجلقُّ  أُْمَسك» اعمس٤مء ذم دظمؾ ُمٕمٜم٤مه «:ْمَسىأَ »َو٢َْو٤ُُه: 

 ش.طَمِٗمَٔمف ُم٤م ٟم٤مؾمًٞم٤م اًمٓم٤مًم٥ُم  أُْمَسك» وُمٜمف ظمٓم٠ٌم. شطم٤مر   اجلق  

 أصَبح٧م» ،شسم٤مرًدا اجلقُّ  أصَبَح » اًمّمب٤مح ذم دظمؾ ُمٕمٜم٤مه «:َبَ  ْص أَ »َو٢َْو٤ُُه: 

 .شص٤مئاًم 

ٛمُس  أضح٧ِم » اًمْمحك ذم دظمؾ ُمٕمٜم٤مه «:ىَح ْض أَ »َو٢َْو٤ُُه:   ،شسم٤مزهم٦مً  اًمِم 

 أْضَح٧ِم » ظمٓم٠ٌم. شسم٤مزهم٦مٌ  اًمِمٛمَس  أْضَح٧ِم » ىمٚم٧َم: ًمق ،شداومًئ٤م اًمرضمؾ أضحك»

َقاُب  ظمٓم٠ٌم. شسم٤مزهم٦مٌ  اًمِمٛمُس  أضح٧ِم » ظمٓم٠ٌم. شسم٤مزهم٦مً  اًمِمٛمَس   أْضَح٧ِم » واًمّم 

 ش.سم٤مزهم٦مً  اًمِمٛمُس 

  «:لَّ َٚ »َو٢َْو٤ُُه: 
ِ
 ُمـ اًمتل فمؾ يمثػمة اؾمتٕمامٓت هل٤م احل٘مٞم٘م٦م ذم ِم٤مًم٦مِ عمُ ا سم٤مًمٔم ٤مء

 .[22]اًمٜمحؾ: ﴾ڃ ڃ ڄ﴿ ص٤مر سمٛمٕمٜمك هل يم٤من أظمقات

ًٓ  اعمَٓمرُ  فمؾ  » ،ش٤مواىمٗمً  زيدٌ  فمؾ  » :أميؾيٌ   شيٜمِزُل  اعمٓمرُ  فمؾ  » صحٞمٌح، شَٟم٤مِز

 َٟمّْم٥ٍم. حمؾد  ذم مجٚم٦مٌ  ُهٜم٤َم اخلؼمَ  ٕن   صحٞمٌح؛

 ضؾ   ٟم٘مقُل: يم٤مَن. أظمقاِت  ُمـ ومٚمٞمس٧ِم  اللِ اًمْم ـُمِ  اًمتل سم٤مًمْم٤مدِ  شَضؾ  » أُّم٤م

 احلؼ. ؾمبٞمَؾ  اًمرضمُؾ 

 .شضم٤مئًٕم٤م اًمٗم٘مػمُ  سم٤مَت » ،شي٘مًٔم٤م احل٤مرُس  سم٤مَت » «:وَت ٌَ »َو٢َْو٤ُُه: 

 :شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٜمف ٞمسوًم ،رء إمم رء ـُمِ  لق  حَتَ  سمٛمٕمٜمك ص٤مر «:ورَ َص »َو٢َْو٤ُُه: 

 ُف زَ اخلَ  ص٤مرَ » ُمث٤مًمف: ًمٙمـ ،إًمٞمؽ ُضؿ   ُمٕمٜم٤مه ٕن ،[244]اًمب٘مرة: ﴾ڤ ٹ﴿

قَن. سمف ؾث  ُمَ  يمام ش٤مإسمري٘مً  اًمٓمدلمَ  ص٤مرَ » ،شإٟم٤مءً   اًمٜم حقيُّ

 اعمٌِم  ذم احلاَمَُم٦مَ  ُيَ٘مٚمددَ  أن أرادَ  اًمُٖمَراَب  إن   ي٘مقًمُقن: شَِح٤َمَُم٦م اًمٖمراُب  ص٤مرَ »



 

 

 
 باب العْامل الداخلة على الـنبتدأ ّاخلرب

 ىمد هق وم٢مذا إول َُمِْمِٞمف إمم َيرضِمعَ  أن أرادَ  صمؿ   ،ُيَ٘مٚمدَده٤م أن وقَمَجزَ  ظمٓمقاٍت  ومَٛمَِمك

ُب  هلذا َٕمٝم٤م؛َضٞم    قَمَرَف  ٓ ٕٟم ف ؛شاحلاََمَُم٦مِ  وَُمٌْمَ  َُمِْمَٞمفُ  َضٞم عَ » ومُٞمَ٘م٤مُل: اعمثؾ: سمف ُيْْضَ

َل  َُمِْمَٞمفُ   احلاَمَُم٦ِم. َُمٌْمَ  ُيَ٘مٚمددَ  أنْ  اؾمتٓم٤معَ  وٓ ،إو 

ـْ  إطمس٤مٟمؽ متٜمَعَ  أن اًمؼِمُّ  ًمٞمَس » «:َس قْ ٤َ »َو٢َْو٤ُُه:   ش.أسمٞمَؽ  قَم

 شم٘مقًُمقَن: وأٟمتؿُ  ،[733]اًمب٘مرة: ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ اًم٘مرآن: ذم ،إؿمَٙم٤مٌل  هٜم٤م ًمٙمـ

 ُمٜمّمقٌب. شاًمؼِم  » وُهٜم٤َم اخلؼَمَ  وشَمٜمِّْم٥ُم  ،اعمبتدأَ  شمرومعُ  شيم٤منَ » إن  

فُ  اًمُٕمَٚمامُء: يُ٘مقُل  مُ  ىمد إٟم   ىم٤مَل  شَزيدٌ  ىَم٤مِئاًم  يم٤منَ » شَمُ٘مقُل: ىمد آؾمِؿ، قمغم اخلؼمُ  ُيَ٘مد 

مُ  ىمد يٕمٜمل: ،[03]اًمروم: ﴾ے ے ھ ھ ھ﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل  اخلؼُم. ُيَ٘مد 

 اخلؼِم. شَم٘مِديؿِ  ُمـ هذا ،﴾ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ نْ ذَ إِ 

ِق  ىِمَبَؾ  وضُمقَهُٙمؿ شَمْقًمَِٞمُتُٙمؿ ًمٞمَس  يعـي:  اًمؼّم. هق واعمْٖمِرِب  اعمنْمِ

 اًمٓم٤مًم٥َم  ًمٞمس» ظمٓم٠ٌم. شُمٝمِٛماًل  اًمٓم٤مًم٥َم  ًمٞمس» صحٞمٌح. شُُمٝمِٛماًل  اًمٓم ٤مًم٥ُم  ًمٞمَس »

 ظمٓم٠ٌم. شُمٝمِٛمٌؾ 

 :شيزاًُمقن» ،[772]هقد: ﴾ڀ ڀ پ﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل ىم٤مَل  «:اَل زَ  ومَ »َو٢َْو٤ُُه: 

 ٕن   وم٤مقمٌؾ؛ اًمقاوُ  ٟم٘مقُل: ٓ َيَزاُل. اؾمؿُ  :شاًمقاوُ »و اًمٜمُّقنِ  سُمُثبقِت  ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ 

 هَل٤َم. اؾماًم  اعمبتدأُ  ومٞمٙمقنُ  واخلؼِم. اعمبتدأ قمغم داظِمَٚم٦مٌ  ُهٜم٤َم يزاُل 

ف اًمٗمْتَح٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  ٤مءُ اًمٞم ٟمّمبِفِ  َُم٦مُ اَل وقمَ  هب٤م ُمٜمّمقٌب  ظَمؼُمه٤م :شخُمَتٚمِٗملمَ »  ٕٟم 

رٍ  مجعُ  ـِ  قمـ قِمَقٌض  شاًمٜمقنُ »و ٌؿ،ـؾَم٤مًمِ  ُمذيم   اعُمٗمَرِد. آؾمؿِ  ذم اًمت ٜمِقي

ًٓ  اعمََٓمرُ  يزاُل  ٓ» ًٓ » اؾمُٛمٝم٤م. :شاعمٓمرُ » شَٟم٤مِز  ظَمؼُمه٤م. :شَٟم٤مِز
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 َُمَ٘م٤مَُمَٝم٤م ي٘مقمُ  ُم٤م أو شَُم٤م» ومٞمٝم٤م يٙمقنَ  أن سُمد   َٓ  َيْٕمٜمِل: «اَل زَ  ومَ وَ » ٢َول: اْم٤ ُف 

 اًمٜم ٗمِل. أدواِت  ُمـ

 شم٘مقُل: احل٤مِل، هذا قمغم يزْل  مل يٕمٜمل: يمذًمؽ َيَزْل  ملْ  يٕمٜمل: «:اكػكَّ  َمو»َو٢َْو٤ُُه: 

َؽ  ُم٤م» ضُمؾ اٟمٗم   همْمب٤مَن. يزْل  مل يٕمٜمل: شهَم٤مِضًب٤م اًمر 

َؽ  ُم٤م» ضُمُؾ  اٟمٗم  َؽ  ُم٤م» ظَمَٓم٠ٌم. شهم٤مض٥ٌم  اًمر  ضُمَؾ  اٟمٗم  َؽ  ُم٤م» ظَمَٓم٠ٌم. شهم٤مض٥ٌم  اًمر   اٟمٗم 

ضُمَؾ   ظَمَٓم٠ٌم. شهم٤مضًب٤م اًمر 

 ظمؼم :ش٤مهم٤مضبً » اًمْمٛم٦م. َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ،ُمرومقع اٟمٗمؽ ُم٤م اؾمؿ :شُؾ ضُم اًمر  »

 فم٤مهرة. ومتح٦م ٟمّمبف وقمالُم٦م ،ُمٜمّمقب اٟمٗمؽ ُم٤م

 ُم٤م» َٟم٤مِدًُم٤م. َيَزْل  ؿْ ـًم َيْٕمٜمِل: شَٟم٤مِدًُم٤م وَمتَِئ  َُم٤م» زاَل. َُم٤م يٕمٜمل: «:١َتِئَ  ومَ »َو٢َْو٤ُُه: 

 اًمْمٛم٦م. َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ،ُمرومقع ومتئ ُم٤م اؾمؿ :شاًمرضمؾ» ظَمَٓم٠ٌم. ش٤مٟم٤مِدُمً  اًمرضمَؾ  اٟمٗمؽ  

 فم٤مهرة. ومتح٦م ٟمّمبف وقمالُم٦م ،ُمٜمّمقب ومتئ ُم٤م ظمؼم :شٟم٤مدُم٤م»

ِرَح  َمو»َو٢َْو٤ُُه:   ش.ص٤مئاًم  زيدٌ  سَمِرَح  ُم٤م» شم٘مقل: «:ٌَ

 ظَمَٓم٠ٌم. شص٤مئاًم  زيًدا سَمَرَح  ُم٤م» ظَمَٓم٠ٌم. شص٤مئؿٌ  زيًدا سَمِرَح  ُم٤م»

، َزاَل،» أومٕم٤مٍل: أرسمٕم٦مَ  أنَ  قمٜمدٟم٤م ك: إرسَمٕم٦مُ  هذه شوسَمِرَح  ووَمتَِئ، واٟمٗمؽ   شُمَسٛم 

َؽ  ُم٤م» ىمٚم٧َم: إذا ٕٟم ؽ ؛شآؾمتٛمَرارِ  أومٕم٤مَل » . ُمٕمٜم٤مه: شيمذا يٗمٕمُؾ  اٟمٗم   شمٕمٛمُؾ  وٓ ُُمسَتِٛمر 

نَ  أن سمنمطِ  إٓ يم٤منَ  قمٛمَؾ   َٟمْٗمٍل. ؿِمْبفُ  أو ٟمٗمٌل  هب٤م ي٘مؽَمِ

 قمٛمَؾ  َيٕمٛمُؾ  َُم٤مضٍ  ٕمٌؾ ومِ  :شَزاَل » َٟم٤مومِٞم٦ٌم. :شَُم٤م» شزاَل  َُم٤م» اعم١مًمدِػ: ىمقُل  َُمَثاًل 

 اخلؼََم. وَيٜمِّم٥ُم  اعمبتدأَ  يرومعُ  يم٤مَن،



 

 

 
 باب العْامل الداخلة على الـنبتدأ ّاخلرب

ًٓ  وأشمٞم٧َم  شَُم٤م» طَمَذوم٧َم  ًمق  صحٞمٌح. شيمذا َيٗمَٕمؾ َزاَل  ٓ» وىمٚم٧َم: شٓ»سمـ قمٜمٝم٤م سَمَد

ـْ »سمـ وأشَمْٞم٧َم  شٓ» طَمَذوم٧َم  أٟم ؽ ًمق  طَمذوم٧َم  ًمق .َيّمحُّ  شَيَزاَل  ًمـ» وم٘مٚم٧َم: شًَم

ـْ » ٤م يّمُٚمُح؛ شسمَٚمؿْ » وأشَمٞم٧َم  شًَم  ًمٚمٜم ٗمل. ٕهن 

ـُ  ىم٤مل -اهللُ  رِحفُ - َُم٤مًمٍؽ  اسم
(1)

: 

َعوووي َوهوووذه ......... ٌَ  إَْر
 

 ُمْتَبَعووه ٤ِـَْػووٍي  َأوْ  َكْػووٍي  ٤ِِشووْبهِ  
 

ـْ » وأ ،شَٓ » أو، شَُم٤م»ـسم اًمٜم ٗمُل:  ٓ» شم٘مقَل: أنْ  ُمثؾ: اًمٜم ٝمُل: اًمٜم ٗمِل: ؿمبفُ  .شًَم

ـْ  شمٕم٤ممم ىم٤مل ش.تٝمًداجم شمزْل  ٓ» وأ ،شجمتٝمًدا شمؼَمْح   ڇ ڇ ڇ﴿ ُُمقؾَمك: ىمقمِ  قَم

 .[17]ـمف: ﴾ڇ

طُ  «َدامَ  ومَ »َو٢َْو٤ُُه:  َُمٝم٤م أن ُيِمؽَمَ ٦مُ  شَُم٤م» يت٘مد  ٤م اًمٔم رومِٞم ٦مُ  اعمّمَدِري   شدامَ » أُم 

 يم٤مَن. أظمقاِت  ـُمِ  ومَٚمٞمَس٧ْم  ،وطمَده٤م

ًٓ  اعمَٓمرُ  َدامَ  ُم٤م اًمَبْٞم٧ِم  ُمـ أظمُرُج  ٓ» ك: شُم٤م» شَٟم٤مِز ٦مَ اعمّمدَ  شُمَسٛم   اًمٔم رومِٞم ٦َم؛ ِري 

٤م ُل  ٕهن  قد ةٍ  َُمْسُبقٍق  َُمَّمدرٍ  إمم ٕمَؾ اًمٗمِ  حَتَ  فمرٌف. وُمدة سمٛمد 

ًٓ  اعمٓمرُ  َدامَ  َُم٤م اًمبٞم٧ِم  ُمـ أظمرُج  ٓ» :َُمَثاًل  ومت٘مقُل  ةَ  أْي: شَٟم٤مِز  اعمَٓمِر. ُٟمُزولِ  ُُمد 

 يٕمٜمل: ،[77]ُمريؿ: ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل ىم٤مل

ةَ  ٍط، سمال يٕمَٛمُؾ  َُم٤م ُِمٜمَْٝم٤م قمنمةَ  اًمث الَث  إَدَواُت  هذه ٤م.طَمٞمًّ  َدَواُِمل ُُمد   ُم٤م وُِمٜمَْٝم٤م َذْ

 َص٤مَر. سمٛمٕمٜمك: شمٙمقنَ  أن ُيِمؽَمَطُ  ش:فَمؾ  » سمنِمٍط: َيْٕمَٛمُؾ  اًمذي سمنَِمٍط، َيْٕمَٛمُؾ 

 ؿِمْبُٝمُف. أو َٟمْٗمٌل  يسبَِ٘مٝم٤م أن ُيِمؽَمطُ  :شاٟمٗمؽ   سَمِرَح، زاَل، وَمتَِئ،»

                                                 

 (.702) رىمؿ اًمبٞم٧م وأظمقاهت٤م، يم٤من سم٤مب ،شإًمٗمٞم٦م» (7)
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٦مُ اعمّمدَ  شَُم٤م» َ٘مَٝم٤مشَمسب أنْ  ُيِمؽَمَطُ  ش:َدامَ »  اًمٔم رومِٞم ٦ُم. ِري 

َف ِمـَْفو» يؼوُل: َّ٦ٍََ َف  َُم٤م يٕمٜمل: «َوَمو  ـْ  شَمٍَم   طُمٙمُٛمَٝم٤م. ومَٚمفُ  إومَٕم٤ملِ  هذه ُِم

َف » وَُمْٕمٜمَك . َيْٕمٜمِل: ش:شمٍم  ـْ » :أُمًرا اضمَٕمْٚمَٝم٤م ،شيٙمقنُ » ُمْم٤مرقًم٤م اضمَٕمْٚمَٝم٤م شيم٤منَ » شَمَٖمػم   ؛شيُم

ـْ  ،ويُٙمقنُ  يم٤مَن، ٟمحقُ » ىم٤مل: وهلذا  يم٤من» شم٘مقُل: شوَأْصبِْح  وُيّمبُِح، وأصَبَح،» ،شويُم

 طمٙمٛمف. ومَٚمفُ  ذًمَؽ  أؿْمبَفَ  َُم٤م يٕمٜمل: شذًمؽ أؿْمبَفَ  وُم٤م ،٤مؿم٤مظمًّم  قمٛمٌرو وًمٞمَس  ىم٤مئاًم، زيدٌ 

 « َ٢وئًم  زيٌد  ٣ون». 

 اخلؼَم. وَيٜمِّْم٥ُم  اعمبَتَدأَ  َيْرومعُ  ٟم٤مىمٌص  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«٣ونَ »

٦مٌ  َروْمِٕمفِ  ٦مُ وقمالُم هِب٤َم، َُمْرومقعٌ  اؾمُٛمٝم٤م :«زيٌد »  آظمِرِه. ذم فَم٤مِهرةٌ  َضٛم 

 آظمِرِه. ذم فَم٤مِهرةٌ  ومتح٦مٌ  َٟمّْمبِف وقمالُم٦مُ  هب٤م، ُمٜمّمقٌب  ظَمؼُمَه٤م :«٢َوئًِم »

 « ًص  ٛؿٌرو ٤قَس ِّ و  .«وَ٘

 اخلؼَم. وَيٜمِّم٥ُم  اعمبتدأَ  يروَمعُ  َٟم٤مىِمٌص  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«٤قَس »

٦مٌ  رومِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  هب٤م، َُمرومقعٌ  اؾمُٛمٝم٤م :«وٛؿرٌ »  آظمِرِه. ذم رةٌ فَم٤مهِ  َضٛم 

ًص » ِّ و  آظمِرِه. ذم فَم٤مِهَرةٌ  ومتح٦مٌ  ٟمّمبِفِ  وقَمالُم٦مُ  هب٤م، ُمٜمّمقٌب  ظَمؼُمه٤م :«وَ٘

 « ٌُوكَ  ٤قَس  .«ؿًراَٛ  أ

 اخلؼََم. وَيٜمِّم٥ُم  اعمبتدأَ  َيْروَمعُ  َٟم٤مىمٌص  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«٤قَس »

ٌُوكَ » ٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمقاوُ  َرومِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  هب٤م، ُمرومقعٌ  اؾمُٛمٝم٤م :شأسُمق» :«أ ٛم  ف اًمْم   ٕٟم 

  ـُمِ 
ِ
 ذم اًمٗمتِح  قمغم َُمْبٜمِل   إًمٞمف ُمْم٤مٌف  :شاًمٙم٤مُف »و ُمْم٤مٌف. :شأسمق» اخلَٛمس٦ِم. إؾمامء

. حمؾد   ضمر 
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 آظمِرِه. ذم فَم٤مِهَرةٌ  وَمتح٦مٌ  ٟمّمبِفِ  وقَمالَُم٦مُ  ،هب٤م ُمٜمّمقٌب  ًمٞمَس  ظمؼمُ  :«ٛؿًرا»

 :زاِباإِلِع على تدرٓباْت

 « َُل  ٣ون ؾِقًم  اَْسج  َٗ». 

 اخلؼَم. ويٜمَِّم٥ُم  اعمبتَدأَ  َيْروَمعُ  ٟم٤مىمٌص  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«٣ونَ »

ُل »  آظمِرِه. قمغم اًمٔم ٤مِهرةُ  اًمٗمتَح٦مُ  رومِٕمفِ  َُم٦مُ اَل وقمَ  هِب٤م، ُمروُمقعٌ  اؾمُٛمٝم٤م :«اْسج 

ؾِقًم »  آظمِرِه. قمغَم  اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  َُم٦مُ اَل وقمَ  هب٤م، ُمٜمّمقٌب  ظمؼُمَه٤م :«َٗ

 «اْطرُ  زاَل  مو  ًٓ  .«َكوِز

 اخلؼَم. وَيٜمِّم٥ُم  اعمبتدأَ  يرومعُ  ٟم٤مىمٌص  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شَل زا» ٟم٤مومٞم٦م شُم٤م» :«زال مو»

٦مٌ  رومِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  هب٤م، ُمرومقعٌ  زاَل  اؾمؿُ  :«اْطرُ »  آظمِره. ذم فَم٤مِهَرةٌ  َضٛم 

« ًٓ  آظمِره. قمغم فَم٤مِهَرةٌ  وَمتح٦مٌ  َٟمِّمبفِ  وقَمالَُم٦مُ  هَب٤َم، ُمٜمّمقٌب  ظمؼُمَه٤م :«َكوِز

  :ٞ[118]هود: ﴾ڀ ڀ پ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

 ىمبَٚمٝم٤م. ُم٤م حس٥ِم سم :«ا٤واوُ »

 َٟم٤مومِٞم٦ٌم. :«ٓ»

 يزاُل  اؾمؿُ  :شاًمقاوُ »و اًمٜمُّقِن. سمُثُبقِت  ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومِْٕمٌؾ : شيزال» :«َيَزا٤ُون»

 هب٤م. ُمرومقعٌ 

 ٕٟم ف اًمٗمتَح٦ِم؛ قمـ ٟمَِٞم٤مسم٦مً  اًمٞم٤مءُ  ٟمّمبِفِ  وقَمالَُم٦مُ  هب٤م، ُمٜمّمقٌب  ظمؼُمَه٤م :«وتؾػٝ»

رٍ  مجعُ  ـِ اًمتٜم قمـ قِمَقٌض  واًمٜمقنُ  ٌؿ،ـؾَم٤مًمِ  ُمذيم   اعمٗمَرِد. آؾمؿِ  ذم قي



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

  :ٞ[91]ٙه: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

 واؾمت٘مب٤مٍل. وَٟمّْم٥ٍم، َٟمٗمٍل  طمرُف  :«٤َنْ »

ـْ »ـسم ُمٜمّمقٌب  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«كَٕح »  وَيٜمِّم٥ُم  اعمبتدأَ  يرومعُ  ٟم٤مىمٌص  وهق شًَم

ـُ » شم٘مديُرهُ  وضُمقسًم٤م ُُمستؽمٌ  واؾمُٛمٝم٤م اخلؼَم.  ش.ٟمح

 وجمروٌر. ضم٤مر   :«ٛؾقهِ »

« َٝ  اًمٗمتح٦ِم؛ قمـ ٟمَِٞم٤مسم٦مً  اًمٞم٤مءُ  ٟمّمبِفِ  َُم٦مُ اَل وقمَ  هب٤م، َُمٜمُّمقٌب  ٟمؼمَح  ظمؼمُ  :«ٛو٣ػ

ـِ  قمـ قِمَقٌض  واًمٜمقنُ  ؿ،ـؾم٤مًم ُمذيّمرٍ  مجعُ  ٕٟم ف  اعُمٗمَرِد. آؾمؿِ  ذم اًمت ٜمِقي

 « ِديًدا احلرُّ  ٤قَس َ٘». 

 .اخلؼَمَ  وَيٜمِّم٥ُم  اعمبتدأَ  يروَمعُ  ٟم٤مىمٌص  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«٤قَس »

٦مُ  رومِٕمفِ  َوقمالَُم٦مُ  هب٤م ُمرومقعٌ  اؾمُٛمٝم٤م :«احلرُّ » ٛم   آظمِرِه. قمغم اًمٔم ٤مِهرةُ  اًمْم 

 آظمِرِه. قمغم فَم٤مِهَرةٌ  ومتح٦مٌ  ٟمّمبِفِ  وقمالَُم٦مُ  هب٤م، ُمٜمّمقٌب  ظَمؼُمه٤م :«٘ديًدا»

 « ُل  ٌوَت ُُ وِهًرا ا٤رَّ َٗ». 

 اخلؼَم. وَيٜمِّم٥ُم  اعمبتدأَ  يروَمعُ  ٟم٤مىمٌص  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«ٌوَت »

ُل » ُُ ٤مِهَرةُ  اًمْمٛم٦م ٕمفروم ُم٦مُ اَل وقمَ  هب٤م، َُمروُمقعٌ  اؾمُٛمٝم٤م :«ا٤رَّ  آظمِرِه. قمغم اًمٔم 

 آظمره. قمغم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمَٗمْتَح٦مُ  َٟمّْمبِف قَمالَُم٦مُ و ،هب٤م ُمٜمّمقب ظمؼمه٤م :«ٗوهًرا»

 «ِرَح  مو وِرُق  ٌَ  .«َكوِدًمو ا٤سَّ

 َٟمٗمٍل. طمرُف  :«َمو»



 

 

 
 باب العْامل الداخلة على الـنبتدأ ّاخلرب

ِرَح »   اخلؼَم. وَيٜمِّم٥ُم  آؾمؿَ  َيرومعُ  ٟم٤مىمٌص  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«ٌَ

وِرُق »  آظمره. قمغم اًمٔم٤مهرة اًمْمٛم٦م َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  هب٤م، َُمروُمقعٌ  سَمِرَح  اؾمؿُ  :«ا٤سَّ

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  َوقَمالَُم٦مُ  ،هب٤م ُمٜمّمقب ظمؼمه٤م :«كودًمو»

 « ًِ ؿُس  أْضَح قيً  ا٤ش  ِِ  .«َضو

« ًِ  :شاًمت٤مءُ »و اخلؼَم. وَيٜمِّم٥ُم  اعمبتدأَ  يروَمعُ  ٟم٤مىمٌص  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ : شأضحك» :«أضَح

ـَ  هل٤م حَمَؾ   ٓ ٤ميِمٜم٦َمُ اًمس   اًمت ٠مِٟمٞم٨ِم  شم٤مءُ   اإلقمَراِب. ُِم

٦مُ  َرومِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  هب٤م، ُمرومقعٌ  اؾمُٛمٝم٤م :«ا٤شؿُس » ٛم   آظمِرِه. قمغم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمْم 

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  َوقمالَُم٦مُ  هب٤م، ُمٜمّمقٌب  ظمؼُمه٤م :«ضوِقيً »

 « َُمِسؾَمٍت  ا٤ـسوءُ  صور». 

 اخلؼَم. َويٜمِّم٥ُم  اعمبتَدأَ  وَمعُ َير ٟم٤مىمٌص  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«صورَ »

٦مُ  رومٕمف وقمالَُم٦مُ  هب٤م، ُمرومقعٌ  ص٤مرَ  اؾمؿُ  :«ا٤ـ سوءُ » ٛم   آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْم 

ةُ  ٟمّمبِفِ  قمالَُم٦مُ وَ  هب٤م، ُمٜمّمقٌب  ظمؼُمه٤م :«ُمسؾمٍت »  اًمٗمتَح٦ِم؛ قمـ ٟمَِٞم٤مسم٦مً  اًمَٙمّْسَ

 ٌؿ.ـؾَم٤مًمِ  ُم١مٟم ٨ٍم  مجعُ  ٕٟم ف

  :ٞ[96ء:]ا٤ـسو ﴾ڇ چ چ چ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

 اخلؼَم. وَيٜمِّم٥ُم  اعمبتدأَ  يروَمعُ  ٟم٤مىمٌص  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«٣ونَ »

٦مُ  رومِٕمفِ  َوقمالَُم٦مُ  هب٤م، ُمرومقعٌ  شيم٤منَ » اؾمؿُ  اًمٙمريؿُ  آؾمؿُ  :«اهللُ» ٛم   اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمْم 

 آظمِرِه. قمغَم 
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 آظمِرِه. قمغَم  اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  َوقمالَُم٦مُ  هب٤م، ُمٜمّمقٌب  ظمؼُمَه٤م :«٠ػوًرا»

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم ٤مِهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  َوقمالَُم٦مُ  هب٤م ُمٜمّمقٌب  صم٤منٍ  ظمؼمٌ  :«رِقًم »

 «  َوٌورئً  اْريُض  أصب». 

 اخلؼَم. ويٜمِّم٥ُم  اعمبَتَدأَ  يروَمعُ  ٟم٤مىمٌص  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«أصبَ  »

٦مُ  رومِٕمفِ  َوقمالَُم٦مُ  هب٤م، ُمرومقعٌ  اؾمٛمٝم٤م :«اْريُض » ٛم   آظمِرِه. قمغَم  اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمْم 

 آظمِرِه. قمغَم  اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمٗمْتح٦مُ  َٟمّْمبِفِ  َوقمالَُم٦مُ  هب٤م، ّمقٌب ُمٜم ظمؼُمه٤م :«وٌورئً »

 « َ٢وئًم  زيٌد  ٣ون». 

 اخلؼَم. ويٜمِّم٥ُم  اعمبتَدأَ  يرومعُ  ٟم٤مىمٌص  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«٣ونَ »

٦مُ  رومِٕمفِ  َوقمالَُم٦مُ  هب٤م، ُمرومقعٌ  اؾمُٛمٝم٤م :«زيٌد » ٛم   آظمِرِه. قمغَم  اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمْم 

٤مِهَرةُ  اًمٗمتَح٦مُ  ٟمّمبِفِ  ٦مُ َوقمالُمَ  هب٤م، ُمٜمّمقٌب  ظمؼُمه٤م :«٢وئًم »  آظمِرِه. قمغَم  اًمٔم 

ٌَ خرِب أىْاُع  :ّأخْاِتَا كا

 يم٤منَ  ذم اخلؼمُ  يمذًمؽ ،ُُمٗمَردٍ  وهمػمُ  ُُمٗمرٌد، واخلؼم اعمبتدأ سم٤مِب  ذم اخلؼمَ  أن   ويمام

 ُُمٗمَرٍد. وهمػمَ  ُُمٗمَرًدا، يٙمقنُ  وأظَمَقاهِت٤م

ا يٙمقنُ   ش.اعمسِجدِ  ذم زيدٌ  يم٤منَ » ُمثؾ: ،وجمروًرا ضم٤مرًّ

 ش.اًمّسٓمِح  ومقَق  زيدٌ  يم٤منَ » :٤مْرومً وفمَ 

 ش.أسُمقه ىم٤ممَ  زيدٌ  يم٤من» :ووم٤مقماًل  وومْٕماًل 

ـَ  يٕمِجُبفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜم بِلُّ  يم٤من» ش.ويَمَذا يَمَذا يٕمُجُبف زيدٌ  يم٤من» ٚمِفِ  ذم اًمتٞمٛمُّ ٚمِفِ  شمٜمٕمُّ  وشمرضمُّ
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شٚمدفِ يمُ  ؿم٠مٟمِفِ  وذم وـمٝمقِرهِ 
(1)

. 

 شىم٤مئاًم  أسُمقه زيدٌ  يم٤منَ » وظمؼًما: ُمبتدأً  ويٙمقنُ 

٤م ٓ  إ وأظَمَقاهِت٤م يم٤منَ  ذم ُيَ٘م٤مُل  واخلؼمِ  اعمبتدأ ذم ىِمٞمَؾ  ٤مُم ْن؛ذَ إِ   اًمَٕمَٛمِؾ، ذم خَتَتٚمُِػ  أهن 

 هل٤م. ظمؼًما اخلؼمَ  وشمٜمِّم٥ُم  هل٤م، اؾماًم  اعمبتدأَ  شمروَمعُ 

َّ  :ّأخْاِتَا ِإ

و»٢َْو٤ُُه:  و إِنَّ  َوَأمَّ َواَُتَ َّ َو َوَأ ـِْصُى  ١َنَِّنَّ مَ  ٍَ ْٗ
ِٓ ْر١َعُ  ا ٍَ َ  َو َٕ ََ ، َي:َوهِ  ،ا ، إِنَّ  َوَأنَّ

، ، َو٤َؽِنَّ ، َو٣ََلنَّ ًَ ، َو٤َْق ًَ  ٢َوئٌِم، َزْيًدا إِنَّ  ٍَُؼوُل: َو٤ََعلَّ ْؿًرا َو٤َْق ٌص، َٛ ِّ و َبهَ  َوَمو َ٘ ْ٘  َأ

، َوَمْعـَى َذ٤َِك. : إِنَّ ؾتَّْو٣ِقدِ  َوَأنَّ
ِ٤، : تِْدَراِك. َو٤َؽِنَّ ْٗ : ٤َِّل : ٤ِؾتَّْشبِقِه. َو٣َلنَّ ًَ  َو٤َقْ

: ـ ي.٤ِؾتَّؿَ  ي َو٤ََعلَّ  ُ َ َّٖ  .«َوا٤تََّو٢عِ  ٤ِؾ

 وشمرومعُ  اعمبتدأَ  شَمٜمِّم٥ُم  وهل ،طمروٌف  ويمٚمُّٝم٤م ومَ٘مْط، أدواٍت  ؾم٧مُّ  وأظمقاهُت٤م إن  

 وأظمقاهِت٤م. يم٤منَ  قمٙمُس  اخلؼَم،

 أومَٕم٤مٌل. وأظَمقاهُت٤م ويم٤منَ  طمروٌف، وأظَمقاهُت٤م إن   اًمٗمرُق: نذَ إِ 

 وشَمٜمِّم٥ُم  اعمبتدأَ  شَمروَمعُ  أظمقاهُت٤م ويم٤من ،ؼمَ اخل وشمرومعُ  اعمبتدَأ، شَمٜمِّم٥ُم  وأظَمَقاهُت٤م إن

انِ  ومٝمام ،اخلؼمَ   اًمَٕمَٛمِؾ. ذم ُُمتَْم٤مد 

و» :-رمحه اهلل- اْم٤ ُف  يؼوُل  و وأّواَُتو إنَّ  وأمَّ  وٍر١َعُ  آٗمَ  ٍَـِصُى  ١نَّنَّ

 َٕ ،» وهل: هَل٤م. ظمؼًما اخلؼمَ  وشمرومعُ  هل٤م، اؾماًم  آؾمؿَ  شمٜمِّم٥ُم  «اَ ، إن  ، وأن  ـ   وًمٙم

،ويم  ش.وًَمَٕمؾ   وًمٞم٧َم، ٠من 

                                                 

 (.742) رىمؿ واًمٖمسؾ، اًمقضقء ذم اًمتٞمٛمـ سم٤مب اًمقضقء يمت٤مب :اًمبخ٤مري رواه (7)
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 ومٞم٘مقًمقن: وظمؼمه٤م، شإن  » اؾمؿ يٜمّمبقن -ًُمَٖمٞم ٦م أو- اًمٕمرب ًمبٕمض ًمٖم٦م وهٜم٤مك

اًمِم٤مقمر ىمقل وقمٚمٞمف ،شىم٤مئاًم  زيًدا إن»
(1)

: 

َودَّ  إَذا ْٗ ـُْ   ا  َو٤ْوَتُؽنْ  ١َْؾَتْلِت  ْقلِ ؾَّ ا٤ ُُ
 

َطوووكَ   َػو١ووو ُّ ووـَو إنَّ  ِّ َٗ ا رَّ ووَدا ُِ ْٗ  ُأ
 

 ُأؾْمٌد. يٕمٜمل:

ـ   اًمت قيمِٞمَد، شُمِٗمٞمدُ  واطمدةٌ  «وأنَّ  إِنَّ »: َو٢َْو٤ُهُ   شأن  » ،شإن  » سمٞمٜمُٝماَم  اًمَٗمْرَق  ًمٙم

،  َُمقِضٌع. هل٤م شإن  »و َُمْقِضٌع، هل٤م شأن  »ومـ َُمْقضعٌ  ُمٜمُٝماَم  وًمٙمؾ   سم٤مًمٗمتِح، وَأن   سم٤مًمَٙمّْسِ

 زيًدا ـ  ًمٙم قمٛمٌرو ىم٤ممَ » وشم٘مقُل: شضَم٤مًمٌِس  ًمٙمٜم فُ  زيدٌ  َيُ٘مؿْ  ؿـًم» «:نَّ ؽِ ٤َ »َو٢َْو٤ُُه: 

 اخلؼَم. وشمرومعُ  ،اعمبتدأَ  ومتٜمِّم٥ُم  شىم٤مقمدٌ 

 اًمَٙمَرِم. ذم يٕمٜمل: شسمحرٌ  زيًدا يم٠من  » «:لنَّ ٣َ »َو٢َْو٤ُُه: 

 ش.وَم٤مِهؿٌ  اًمٓم ٤مًم٥َِم  ًمٞم٧َم » «:ًَ قْ ٤َ »َو٢َْو٤ُُه: 

.رَ شمَ  هذا شيٜمِزُل  اعمٓمرَ  ًمٕمؾ  » «:لَّ عَ ٤َ »َو٢َْو٤ُُه:   ج 

 هيَٚمؽ. أنْ  شَمَتقىمعُ  ًمٙمـ ،٤مه٤مًمٙمً  يٙمقنَ  نْ أ شمرضُمق ٓ شَه٤مًمٌِؽ  زيًدا ًمٕمؾ  » وشم٘مقل:

ةِ  ُمـ يٗمسدُ  اًمثٛمرَ  ًمٕمؾ  » ـْ  ،ٓ اًمث ٛمُر؟ َيْٗمُسدَ  أن شَمرضُمق َهْؾ  ومُٝمٜم٤م شاحلرد  ؿمد   وًمٙم

 شَمَتقىمُع.

 ظمٓم٠ٌم. شيسػًما اًمٜمحقِ  ٚمؿُ قمِ  إن  » ىمٚم٧َم: ًمق صحٞمٌح. شيسػمٌ  اًمٜمحقِ  ٚمؿَ قمِ  إن  » أميؾٌي:

 ظمٓم٠ٌم. شيسػمٌ  اًمٜمحقِ  قمٚمؿُ  إن  » ىمٚم٧َم: ًمق ظمٓم٠ٌم. شيسػًما اًمٜمحقِ  قمٚمؿَ  إن  » ىمٚم٧َم: ًمق

                                                 

 ذح ذم اًمسٞمقـمل وٟمسبف ديقاٟمف، ذم وًمٞمس اًمٓم٤مئل، زسمٞمد ٕيب (2/700) اخلزاٟم٦م ذم ُٟمس٥م اًمبٞم٧م (7)

 رسمٞمٕم٦م. يبأ سمـ ًمُٕمَٛمر (7/722) اعمٖمٜمل ؿمقاهد
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٦مُ  نَ  إذا سمٕمُْمٝمؿ اًمَٕم٤مُم  ًدا أن   أؿمٝمدُ » ي٘مقُل: أذ  قاُب: ظمٓم٠ٌم. شِاهلل رؾمقَل  حمٛم   واًمّم 

 ش.ِاهلل رؾمقُل  حمٛمًدا أن  »

 ش.وم٤مهؿٌ  اًمٓم ٤مًم٥َِم  أن   قمٚمٛم٧ُم »

 حمؾ   شأن  » وأ ،شإن  » وىَمَٕم٧ْم  وم٢مذا قَمِٚمَؿ، سمٕمدَ  َوىَمَٕم٧ْم  ٕن   َُمٗمتقطَم٦ٌم؛ شأن  » هٜم٤م

 اهلٛمزِة. سمٗمتِح  ومٝمل ،اعمْجُرورِ  أوِ  اعمْٗمُٕمقِل، أوِ  اًمٗم٤مقِمِؾ،

 وَمٝمُٛمؽ. ُيْٕمِجُبٜمل يٕمٜمل: اًمٗم٤مقِمِؾ؛ حمؾُّ  هِذهِ  شوم٤مِهؿٌ  أٟم َؽ  ُيٕمِجُبٜمل»

 ىِمٞم٤مَُمَؽ. ٛم٧ُم ٚمِ قمَ  يٕمٜمل: َُمٗمٕمقٍل؛ حمؾُّ  هذه شىم٤مئؿٌ  أٟم ؽ ْٛم٧ُم ٚمِ قمَ »

. حمؾُّ  هذه شوم٤مِهؿٌ  سم٠مٟم ؽ قَمٚمِٛم٧ُم »  ضمر 

ـُ  ىم٤مَل  ُم٤مًمٍِؽ  اسم
(1)

: 

ووزَ   َمْصووَدرِ  ٤َِسوود   ا١ْووَتْ   «إِنَّ » َومَهْ
 

َهو  ووَوى َوِى  َمَسوودَّ  رِ وا٣ِْسوو َذاكَ  ِٗ
 

ـ  » ُمث٤مُل: ٛمػُم، اؾْمُٛمٝم٤م ،شىم٤مقِمدٌ  ًمٙمٜم فُ  َزْيدٌ  ىم٤ممَ  ُم٤م» ش:ًمٙم  ظمؼُمه٤م. وىم٤مقِمدٌ  اًمْم 

ـ   َزْيدٌ  ىَمِدمَ  ُم٤م»
 اخلؼُم. ش:اًم٘م٤مِدمُ  هق» .اؾمُٛمٝم٤م ش:قمٛمًرا» شاًم٘م٤مِدمُ  هق قمٛمًرا ًمٙمِ

 ،[04]اًمٜم٤مزقم٤مت: ﴾مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت﴿ :شمٕم٤ممم اهللُ  ىم٤مل ،شيم٠من  »

ٛمػُم. آؾْمؿُ   اخلؼُم. :شَيْٚمَبُثقا ؿـًم» اًمْم 

 ظَمؼُمه٤م. :شسمحرٌ »و اؾمُٛمٝم٤م. :شزيًدا» شسمحرٌ  زْيًدا يم٠من  » وشمُ٘مقُل:

 ش.ٟم٤مضِمٌح  اًمتدٚمِٛمٞمذَ  ًَمْٞم٧َم » ش:وًمٞم٧َم »

                                                 

 (.733) رىمؿ اًمبٞم٧م وأظمقاهت٤م، إن سم٤مب شإًمٗمٞم٦م» (7)



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ٛمٜمدل،ت  ًمٚم شًمٞم٧َم » ؟شًمٞم٧َم »و ،شًمٕمؾ  » سملمَ  اًمٗمرُق  ُم٤م ش.ٟم٤مضِمٌح  ٞمذَ اًمتدٚمٛمِ  ًمٕمؾ  » ش:ًمٕمؾ  »

ل. شًمٕمؾ  »و  ًمٚم ؽمضم 

ٌر،شمٕم أو قُمّْسٌ  ومٞمف ُم٤م ـَمَٚم٥ُم  اًمت ٛمٜمدل أن   سمٞمٜمَُٝمام: واًمٗمرُق  ٤مقِمر وم٘مقُل  ذُّ اًمِم 
(1)

: 

ًَ  َٓ أ َبوَب  ٤َْق  َيْوًموو َيُعوودُ  ا٤شَّ
 

هُ   َ
ِٕ ّْ  ؿِشقُى وا٤وو ١ََعووَل  ٌِووَم  ١َووُل

 

ر، هذا . ُم٤م ُُمَتٕمذد ـُ  يٛمٙم

َق  زم اعم٤مَل  ًَمْٞم٧َم » اًمٗمِ٘مػِم: وىمقُل  . هذا ش.سمف وم٠مشَمَّمد  ٌ  ُُمتٕمّسد

ضم٤مءُ  أُّم٤م ـُ  َرءْ  ـمٚم٥ُم  يٕمٜمل: طمُّمقًُمف، يسُٝمُؾ  ُم٤م ـَمٚم٥ُم  وم٢مٟمف اًمر   طمُّمقًُمف يٛمٙم

 هذا اعمجلء ىمري٥م أٟمف شمٕمٚمؿ وأٟم٧م شهَمًدا يْ٘مُدمُ  زيًدا ًمٕمؾ  » شم٘مقَل: أنْ  ُمثؾ: سمسُٝمقًَم٦ٍم.

.شمَ  ٟمسٛمٞمف  َرج 

ـْ  يٗمُسدُ  اًمث ٛمرَ  ًَمَٕمؾ  » شمُ٘مقَل: أن اًمت قىمعُ  ةِ  ُِم  ش.احلرد  ؿِمد 

 :١وئدةٌ 

اـضم أو ْروًم٤مـفمَ  اخلؼمُ  يم٤منَ  إذا ،شإن  » ؿُ ـواؾم شيَم٤منَ » ؿُ ـاؾم رَ ـي١مظم   أنْ  جيقزُ   ٤مرًّ

 وجمروًرا.

٤م» ،[03]اًمروم: ﴾ے ے ھ ھ ھ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمِفِ  ُمثؾ:  ظمؼمُ  شطم٘مًّ

 اؾمُٛمٝم٤م. شٟمٍُم »و ُم٘مّدمٌ  شيم٤منَ »

ُمف أن جيقزُ  اًمَبْٞم٧ِم. ذم اخلؼُم: شاًمَبْٞم٧ِم  ذم َزْيًدا إن  »  اًمَبْٞم٧ِم  ذم إن  » ومتُ٘مقَل: شُم٘مدد

 ش.َزْيًدا

                                                 

 (.27) ديقاٟمف ذم اًمٕمت٤مهٞم٦م ٕيب اًمبٞم٧م (7)
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 « َّى إن  ًِ  .«َزْيًدا ا٤َبْق

 اخلؼََم. وشمروَمعُ  اعمبَتدأَ  شمٜمِّم٥ُم  شَمْقيمٞمدٍ  أداةُ  :«إن»

م. شإن» ظمؼم وجَمُْرورٌ  ضَم٤مر   :«ا٤بقً ى»  ُُمَ٘مد 

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّْمبِفِ  وقمالُم٦مُ  هب٤م ُمٜمّمقٌب  ُم١مظمر شإن» اؾمؿُ  :«زيًدا»

 « ًٌَّو ٛـدي إن  «٣تو

 اخلؼََم. وشمروَمعُ  اعمبَتدأَ  شمٜمِّم٥ُم  شَمْقيمٞمدٍ  أداةُ  :«إن»

 إًمٞمف. ُمْم٤مف :شاًمٞم٤مء»و ُم٘مدٌم، ظمؼمٌ  فمرٌف : شقمٜمد» :«ٛـدي»

ًٌو»  آظمِرِه. قمغم ٔم٤مهرةُ اًم اًمٗمتح٦مُ  ٟمّْمبِفِ  وقمالُم٦مُ  هب٤م ُمٜمّمقٌب  ُم١مظمر شإن» اؾمؿُ  :«٣تو

 « َِّوكً ٢د اْل٢وميَ  إن». 

 اخلؼََم. وشمروَمعُ  اعمبَتدأَ  شمٜمِّم٥ُم  شَمْقيمٞمدٍ  أداةُ  :«إن»

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّْمبِفِ  وقمالُم٦مُ  هب٤م، ُمٜمّمقٌب  إن اؾمؿُ  :«اْل٢ومي»

 حت٘مٞمؼ. طمرف :«٢د»

 قمُؾ واًمٗم٤م ًمٚمت٠مٟمٞم٨م، شاًمت٤مء»و اًمٗمتح، قمغم ُمبٜمل ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شطم٤من» :«ِوكً»

 ظمؼم رومع حَمَؾد  ذم واًمٗم٤مقمؾ اًمٗمٕمؾ ُمـ واجلٛمٚم٦م ،شهل» شم٘مديره اضمقازً  ُُمْسَتؽِمٌ  ضٛمػمٌ 

 .شإن  »

٦ٌم. وَم٤مِئدةٌ  هِذه ،[24]اًمٜم٤مزقم٤مت: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ :شمٕم٤ممم اهللُ  ىم٤مل  شم٘مِديؿُ  جيقزُ  ُُمٝمٛم 

 ٤مًراضَم  أوْ  فَمروًم٤م يم٤منَ  إذا اؾمِٛمٝم٤م قمغم شإن  » ظَمؼمِ  شم٘مديؿُ  وجيقزُ  اؾْمِٛمٝم٤م قمغم شيم٤منَ » ظمؼمِ 

 وجمروًرا.



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

ًٓ  قِمٜمَدكَ  إن  » ًٓ  إن  » صحٞمٌح. شَُم٤م  شَزْيًدا اًمَبْٞم٧ِم  ذم إن  » صحٞمٌح. شقمٜمَدكَ  ُم٤م

 شَزْيدٌ  ىم٤مئاًم  يم٤من» صحٞمٌح. شىَم٤مئاًم  َزْيدٌ  يم٤منَ » صحٞمٌح. شاًمَبْٞم٧ِم  ذم َزْيًدا إن  » صحٞمٌح.

 صحٞمٌح.

 « ََزْيٌد  ٢وئًِم  ٣ون». 

 اخلؼَم. ويٜمِّم٥ُم  بَتدأَ اعم َيروَمعُ  ٟم٤مىِمٌص  ُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :«٣ونَ »

 ذم اًمٔم ٤مهرة اًمٗمتح٦م ٟمّمبفِ  وقمالُم٦مُ  ،هب٤م ُمٜمّمقب ُم٘مّدمٌ  شيم٤منَ » ظمؼمُ  :«٢وئًم »

 آظمِرِه.

رٌ  شيم٤منَ » اؾمؿُ  :«زيٌد »  ذم اًمٔم٤مهرة اًمْمٛم٦م رومٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ،هب٤م ُمرومقعٌ  ُم١مظم 

 آظمِرِه.

  :ٞ[26]ا٤ـوزٛوت: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

 اإلقمراِب. ُمـ ًَمفُ  حمؾ   ٓ اًمٗمتِح  قمغم ٜمِل  َُمبْ  وٟمّم٥ٍم  شمقيمٞمدٍ  طمرُف  :«إنَّ »

 إن. ظمؼم سمٛمحذوف ُمتٕمٚمؼ وجمرورٌ  ضم٤مر   :«ذ٤َك  ى»

 ًمٚمتقيمٞمد. واًمالم ُم١مظمٌر، إن   اؾمؿُ  :«٤عٕةً »

 :اإِلعزاِب على تدرٓبات

  [173]ا٤بؼرة: ﴾ہ ۀ ۀ ڻ﴿ :ٍعوٞ اهللُ ٢وَل. 

 اخلؼََم. وشمروَمعُ  اعمبَتدأَ  شمٜمِّم٥ُم  شَمْقيمٞمدٍ  أداةُ  :«إنَّ »

 اًمٗمتح٦مُ  ٟمّْمبِفِ  وقمالُم٦مُ  شإن  »سمـ ُمٜمّمقٌب  اؾمُٛمٝم٤م شاهللَ » اًمٙمريؿُ  آؾمؿُ  :«اهللَ»

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ 
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ٛم٦مُ  َروْمِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  شإن  »ـسم ُمرومقعٌ  شإن  » ظمؼمُ  :«٠َُػورٌ »  آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْم 

ٛم٦مُ  َروْمِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  هَب٤م َُمرومقعٌ  صم٤منٍ  ظمؼمٌ  :«َرِقمٌ »  آظمِرِه. قمغم اًمٔم ٤مِهرةُ  اًمْم 

 « َّ٤ُم٤ُمٌ  اْطرَ  ٣لن». 

 اخلؼَم. وشمرومعُ  اعمبتدأَ  شمٜمِّم٥ُم  شَمِْمبٞمفٍ  أداةُ  :«٣لنَّ »

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم ٤مِهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  َٟمّْمبِف وقمالُم٦مُ  هِب٤م، ُمٜمّمقٌب  اؾمُٛمٝم٤م :«اَْطرَ »

ه٤م :«٤ُم٤ُمٌ » ٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  هب٤م، ُمرومقعٌ  ظَمؼَمُ  آظمِرِه. قمغم اًمٔم ٤مِهرةُ  اًمْم 

 .[12]اعم٤مئدة: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ :شمٕم٤ممم هللُ ا ىم٤مَل 

 اخلؼَم. ويرومعُ  اعمبَتدَأ، ٥ُم ِّم َيٜمْ  شَمْقيمٞمدٍ  طمرُف  :«أنَّ »

 قمغم فم٤مِهرةٌ  وَمْتح٦مٌ  َٟمّْمبِف وقمالُم٦مُ  ،هب٤م ُمٜمّمقٌب  اؾُمٛمٝم٤م اًمٙمريؿُ  آؾْمؿُ  :«اهللَ»

 آظمِرِه.

ِديُد »  آظمِرِه. قمغم فم٤مِهرةٌ  ضٛم٦مٌ  رومِٕمف وقمالُم٦مُ  هِب٤م، ُمرومقعٌ  ه٤مظمؼمُ  :«َ٘

 « َهو٤ٌِك  احَلبِقَى  لَّ ٤ع». 

 اخلؼََم. وشمروَمعُ  اعمبتدأَ  شَمٜمِّْم٥ُم  شمقىمعٍ  طَمرُف  :«٤علَّ »

 .آظمره قمغم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمَٗمْتَح٦مُ  َٟمّْمبِف قَمالَُم٦مُ و هب٤م، ُمٜمّمقب ًمٕمّؾ  اؾمؿ :«احلبقى»

 آظمره. قمغم اًمٔم٤مهرة اًمْمٛم٦م َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  هب٤م، ُمرومقع ظمؼمه٤م :«هو٤ٌك »

 «٤قتـي  ًُ  .«معفم ٣ـ

َ  طمرف :شًمٞم٧َم » :«٤قتـي»  ًمٚمِقىَم٤مي٦ِم. :شاًمٜمقنُ »و اخلؼم ويرومع اعمبتدأ يٜمّم٥م ـ  مَت
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ٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   ُمت ِّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمٞم٤مءُ »و  .شًمٞم٧م» اؾمؿ ٟمّم٥م حَمَؾد  ذم اًمسُّ

وْمعِ  سمْمٛمػمِ  ٓشمدَّم٤مًمِفِ  اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمل   ٟم٤مىمص ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شيم٤من» :«٣ـً»  اًمر 

ِك.  قمغم َُمْبٜمِل   ُُمت ِّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمت ٤مء»و اخلؼَم. وشمٜمّم٥م اعمبتدَأ، شمرومع وهل اعمَتَحرد

ؿد   يم٤مَن. اؾمؿُ  رومعٍ  حمؾد  ذم اًمْم 

ْرومٞم ٦مِ  قمغم ُمٜمُّمقٌب  ُمٙم٤منٍ  فمرُف  :شَُمعَ » :«مَعُفم»  اًمَٗمْتح٦مُ  ٟمّمبِف وقمالُم٦مُ  ،اًمٔم 

. حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم َُمْبٜمِل   ُمت ِّمٌؾ  َضٛمػمٌ  :شاهل٤مءُ »و اًمٔم ٤مِهرُة.  اًمٔمرُف. يم٤منَ  ظمؼمُ  ضمر 

ـْ  واجلٛمٚم٦مُ   .شًَمْٞم٧َم » ظمؼمُ  رومعٍ  حمؾد  ذم وظمؼِمه٤م واؾمِٛمٝم٤م يم٤مَن، ُِم

َّ ََا َظ َْاُت  :ََّأَخ

و»َو٢َْو٤ُُه:  ًُ  َوَأمَّ ـَـْ و َٚ َواَُتَ َّ َو َوَأ ـِْصُى  ١َنَِّنَّ َ  اُْْبَتَدأَ  ٍَ َٕ ََ َٓ  َوا َُم  َٛ َٓ  َأَّنَّ  نِ َمْػُعو

و. ، َوِهَي: َلَ ًُ ـَـْ َٚ ، ًُ ِسْب َِ ِّ  َو ،َو ًُ ، ْؾ ًُ ْؿ َٛ ، َوَز ًُ ، َوَرَأْي ًُ ؾِْؿ َٛ ْدُت، َو َُ  َوَو

ْذُت، َ ، َواُتَّ ًُ َعْؾ َُ . َو ًُ ِؿْع َٗ ًُ  ٍَُؼوُل: َو ـَـْ ًْ  ُمـَْطؾًِؼو. َزْيًدا َٚ ْؾ
ِّ ْؿًرا َو ًصو. َٛ ِّ و َ٘ 

َبهَ  َوَمو ْ٘  .«َذ٤َِك  َأ

و» :-اهللُ رمحهُ -ف اْم٤   وَل ٢َ  ًُ  َوَأمَّ ـَـْ و َٚ َواَُتَ َّ َ  َوَأ ـِْصُى  و١َنَِّنَّ َ  اُْْبَتَدأَ  ٍَ َٕ ََ  َوا

 َٓ َُم  َٛ َٓ  َأَّنَّ و نِ َمْػُعو ـ   :«َلَ ًمٞمُؾ  مجِٞمًٕم٤م، واخلؼََم  اعمُْبتدأَ  شمٜمِّْم٥ُم  وأظمقاهُت٤م فم  قمغم واًمد 

 شمٜمِّم٥ُم  اًمٕمرَب  أن   وَمَتبلم   اًمَٕمَرِب، يمالمَ  شَمَتب ٕمقا اًمُٕمَٚمامءَ  ٕن   وآؾْمتِْ٘مراُء؛ اًمَتَتبُّعُ  هذا

ـ  »سمـ اخلؼمَ و اعمبَتدأَ  ـ  » َدظَمَٚم٧ْم  وم٢مذا .شوأظَمقاهُت٤م فَم  واخلؼمِ  اعمبَتَدأ قمغم .شوأظمقاهُت٤م فم

اَُم  قمغم َُمٜمُّْمقسَملْمِ  َص٤مَرا نِ  أهن  َٓ ًٓ  اعمُْبَتدأُ  هل٤م، َُمْٗمٕمق ، َُمْٗمُٕمق ًٓ ًٓ  واخلؼمُ  أو   صَم٤مٟمًِٞم٤م. َُمْٗمُٕمق

َف  َُم٤م ـْ  شَمٍَم  ـ   ُيَ٘م٤مَل: أنْ  حُّ وَمَٞمِّم  قَمَٛمَٚمٝم٤م، َيْٕمَٛمُؾ  إوْمَٕم٤ملِ  َهذهِ  ُِم  ًمِْٚماَمِِض، فَم

ُـّ  ـ   ًمِْٚمُٛمَْم٤مرِع، َوَئُم  ًمِْلُْمِر. َوفُم
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ـ   سمَِب٤مِب   ومٞمُٙمقٟم٤منِ  مَت ٧ْم، ىَمدْ  رِ ـَواخلبَ  ًمٚمٛمبَتدأ ٦مُ ـإْرسَمٕمَ  قاُل ـإطْم  شَمُٙمقنُ  فَم

 خلؼمُ وا ُمٜمُّمقسًم٤م واعمبتدأُ  ُمٜمُّمقسًم٤م، واخلؼمُ  ُمروُمققًم٤م واعمُبتَدأُ  وَُمٜمُّمقسَملِم، َُمْروُمققَملِم،

َٓ  ُمروُمققًم٤م.  ظَم٤مَُمِس٦ٌم. طَم٤مًَم٦مٌ  شُمقضَمدُ  َو

 َٟم٤مِص٥ٌم. قمٚمٞمِٝماَم  يدظُمْؾ  ملْ  إَذا َُمروُمققَملم يٙمقٟم٤منِ  -7

ـ  » ذم َُمٜمّْمقسَملْمِ  َوَيُٙمقٟم٤منِ  -2  ش.وأظَمقاهُت٤م فم

ُل  ويٙمقنُ  -7  ش.وأظمقاهُت٤م يم٤منَ » ذم ُمٜمُّمقسًم٤م واًمث ٤مين َُمْروُمققًم٤م، إو 

ُل  ويٙمقنُ  -0  ش.وأظمقاهُت٤م إن  » ذم َُمْروُمققًم٤م واًمث ٤مين َُمٜمُّْمقسًم٤م، إو 

. اعُمْبتَدأَ  شمٜمِّم٥ُم  «.وأّواَُتو ٚنَّ » تِل إََدَواُت  َأْي: وَأظَمَقاهُت٤م واخلؼََمَ  شَمْٕمَٛمُؾ  اًم 

. قَمَٛمَؾ  ـ  ٌة: وهَل  فَم ، قَمنَمَ ـ   وَوضَمَد، وقَمٚمَِؿ، وَرَأى، وَزقَمَؿ، وظَم٤مَل، وطَمِس٥َم، فَم

َذ  وؾَمٛمَع. وضَمَٕمَؾ، ، َواخت 

ًُ »َو٢َْو٤ُُه:   إَداِة، ُمـ ًمٞمَس٧ْم  ومٝمل اشمدَّم٤مهُل٤م، َيْٚمَزمُ  ٓ ش.فَمٜمَٜم٧َُم » ذِم  اًمت٤مءُ  «:ٚـَـْ

ـ  
ُب  َُم٤م سم٠َِمظْمٍَمَ  َي٠ميِتَ  أنْ  -اهللُ  رِحفُ - اعم١مًمدُػ  أرادَ  وىمد ًمٚمُٛمْبَتِدئلَم، اًمِٙمَت٤مَب  ًَمٙمِ  ُي٘مرد

 اعمُبَتِدئ. إمم اعمَْٕمٜمَك

ُح  َُمْٕمٜم٤َمَه٤م: «َٚنَّ » ، طَمدِ أَ  شَمَرضمُّ ـِ ضْمح٤مِن، ذِم  ُُمْسَتْٕمَٛمَٚم٦مٌ  وَمِٝمل إُْمَرْي  َوىَمدْ  اًمرُّ

 .[04اًمب٘مرة:] ﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ :شَمَٕم٤ممَم  ىَمْقًمِفِ  ذم يَماَم  اًمَٞمِ٘ملمِ  ذِم  شُمْسَتٕمَٛمُؾ 

ٜمقَن. :شَئُمٜمُّقنَ » وَمَٛمْٕمٜمَك  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ :شَمَٕم٤ممَم  ىَمْقًمِفِ  ذم َويَماَم  َيتَٞمَ٘م 

ٜمُقا.شَمٞمَ  َأْي: .[772سم٦م:قْ اًمت  ]  ٘م 

ٍَؼوُل: ًُ » َو ـَـْ  «.ُمـَْطؾًِؼو َزْيًدا َٚ

« ًُ ـَـْ  ووَم٤مقِمٌؾ. ومِْٕمٌؾ  :«َٚ
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ٞمفِ  َهَذا ، اإلقْمَراَب  َٟمَسٛمد ُؾ: صُمؿ   اإلمْج٤َمزِم   ُٟمَٗمّمد

ـ  » ٙمقنِ  قَمغَم  َُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومِْٕمُؾ  :شفم وْمعِ  سمَْمٛمػمِ  ٓشمدّم٤مًمِف اًمسُّ ِك، اًمر   َوِهل اعمتحرد

َل إ َُمْٗمُٕمقًَملْم  شَمٜمِّْم٥ُم   قَمغَم  ُمبٜمل   ُمت ِّمٌؾ  َضٛمػمٌ  :شاًمت ٤مءُ »و اخلؼَم. َواًمث ٤مين اعمبتدأَ  و 

، ؿد  وم٤مقِمٌؾ. روْمعٍ  حَمؾد  ذم اًمْم 

ُل  َٝم٤مـُمٗمٕمقًمُ  :«َزْيًدا»  ذم اًمٔم ٤مِهرةُ  اًمَٗمْتَح٦مُ  َٟمّْمبِفِ  وقَماَلُم٦مُ  هِب٤م، ُمٜمّمقٌب  إو 

 آظمِرِه.

 قمغم اًمٔم ٤مِهرةُ  اًمَٗمْتَح٦مُ  َٟمّمبِفِ  وقَماَلَُم٦مُ  ٤م،هِبَ  َُمٜمّمقٌب  اًمث ٤مين ٝم٤مـَُمْٗمٕمقًمُ  :«ُمـَْطؾًِؼو»

 آظمِرِه.

 :َأوْ  ،ظمٓم٠مٌ  شُُمٜمَْٓمٚمٌِؼ  َزْيًدا فَمٜمَٜم٧ُْم » :َأوْ  ،ظَمَٓم٠مٌ  شُُمٜمَْٓمٚمٌِؼ  َزْيدٌ  فَمٜمَٜم٧ُْم » :ىُمٚم٧َم  ًمق 

 ظمٓم٠ٌم. شُُمٜمَْٓمٚمًِ٘م٤م َزَيدٌ  فَمٜمَٜم٧ُْم »

َواُب: ـِ  ًمَِ٘مْقلِ  ؛شُُمٜمَْٓمٚمًِ٘م٤م َزْيًدا فَمٜمَٜم٧َُم » َوا٤صَّ َُم٤مًمٍِؽ  اسْم
(1)

: 

زِ  ووو  َُ تِووَداآ ِى  َٓ  ٤َْغوووءِ اْلِ  َو ٌْ 
 

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

 قَمَٛمُٚمَٝم٤م. َوجَي٥ُِم  اإلًْمَٖم٤مءُ  جَيُقزُ  َٓ  هِب٤َم اسْمَتَدأَت  إَِذا َأْي:

ِسَى »َو٢َْو٤ُُه:  ضْمَح٤مِن، ذم شُمْستٕمَٛمُؾ  «:َِ  َأْي: ،شَٟم٤مِئاًم  َزْيًدا طَمِسْب٧ُم » شَمُ٘مقُل: اًمرُّ

 َأْي: .[740اًمٙمٝمػ:] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ :شَمَٕم٤ممم اهلُل َيُ٘مقُل  ٤مِئاًم.ٟمَ  فَمٜمَٜمَُتف

. َأْي: .[7اهلٛمزة:] ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ :شَمَٕم٤ممَم  وىم٤مَل  َئُمٜمُّقَن. ُـّ  :شَمَٕم٤ممَم  وىم٤مَل  َئُم

 .[7اًم٘مٞم٤مُم٦م:] ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ﴿

                                                 

 (.277) رىمؿ اًمبٞم٧مسم٤مب )فمـ( وأظمقاهت٤م،  ،شإًمٗمٞم٦م» (7)
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 ش.يَم٤مِذٌب  ُهقَ  وَم٢مَِذا ص٤مِدىًم٤م، قَمْٛمًرا طَمِسْب٧ُم » وَمَتُ٘مقُل: َُمْٗمُٕمقًَملْمِ  شَمٜمِّْم٥ُم  َوِهل

« ًُ ِسْب ٙمقنِ  قَمغَم  َُمْبٜمل   ُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :شطَمِس٥َم » ووم٤مقِمٌؾ، ومِْٕمٌؾ  :«َِ  ٓشَمّم٤مًمِفِ  اًمسُّ

وْمعِ  سمَْمٛمػمِ  ِك، اًمر  َل  َُمْٗمٕمقًَملْمِ  َيٜمِّْم٥ُم  َوُهقَ  اعمَتَحرد  :شاًمت ٤مءُ »و اخلؼَم. واًمث ٤ميِن  اعمْبتدأَ  إَو 

ؿد  قَمغَم  َُمْبٜمل   َضِٛمػمٌ   .وَم٤مقِمٌؾ  رومعٍ  حَمؾد  ذم اًمْم 

ُل  ٝم٤مـُمٗمُٕمقًمُ  :شقَمْٛمًرا»  آظمِرِه. ذم فَم٤مِهرةٌ  ومتح٦مٌ  َٟمّْمبِف وقَمالُم٦مُ  هِب٤م، ُمٜمّمقٌب  إو 

 آظمِرِه. ذم فم٤مِهرةٌ  ومتح٦مٌ  َٟمّْمبِف وقمالُم٦مُ  هِب٤م، ُمٜمّمقٌب  اًمث ٤ميِن  َٝم٤مـَُمْٗمُٕمقًمُ  :«َصوِد٢ًو»

ًُ »َو٢َْو٤ُُه:  ْؾ
ٓ   ٤مُل،َُيَ  َوُُمَْم٤مِرقُمَٝم٤م ظَم٤مَل، َوَأْصُٚمَٝم٤م .فَمٜمَٜم٧َُم  سمَِٛمْٕمٜمَك «:ِّ ٤م إِ  إَِذا َأهن 

 ومُٞمَ٘م٤مُل: شُمْٗمَتُح  اعمتَٙمٚمدؿِ  ًمَِٖمػْمِ  يَم٤مَٟم٧ْم  َوإَذا إظَِم٤مًُمَؽ، ٓ وَمُٞمَ٘م٤مُل: ْٙمَّسُ شمُ  ًمٚمُٛمَتَٙمٚمدؿِ  يَم٤مَٟم٧ْم 

اًمِم٤مقِمرُ  ىم٤مَل  وخَت٤َمًمف. َُي٤َمًمف.
(1)

: 

ـَْد  ٍَُؽنْ  َوَمْفَم  ؾِقَؼويٍ  ِمونْ  اْموِرئٍ  ِٛ َّ 
 

و٤َ  َوإِنْ   َػى َفووَّ َٓ  َُتْ ْعَؾومِ  ا٤ـَّوسِ  َٛ ٍُ 
 

قِق  ذِم  َزْيًدا ظِمْٚم٧ُم » شَمُ٘مقُل: ،فَمٜم ٝم٤م َيْٕمٜمِل: «:وفَ وو٤َ َّ »  اًمتدْٚمِٛمٞمذَ  ظِمْٚم٧ُم »و ،شاًمسُّ

٤م ٤م اًمتدٚمِٛمٞمذَ  فَمٜمَٜم٧ُْم » يٕمٜمل: ،شوَم٤ممِهً  ش.وَم٤ممِهً

« ًُ ْؾ
ٙمقنِ  قَمغَم  ُمْبٜمل   َُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شظَم٤مَل » ،ووم٤مقِمٌؾ  ومِْٕمٌؾ  :«ِّ  ٓشمدّم٤مًمِفِ  اًمسُّ

وْمعِ ا سمَْمِٛمػمِ  ِك، ًمر  ًم َُمْٗمٕمقًَملْم؛ يٜمِّم٥ُم  وُهقَ  اعمتحرد  اخلؼُم. واًمث ٤ميِن  اعمبتدُأ، ُٝماَم ـأو 

ؿد  قَمغَم  ُمبٜمل   اعمتَٙمٚمدؿِ  َضِٛمػمُ  :شاًمت ٤مءُ »و  وم٤مقِمٌؾ. روْمعٍ  حمؾد  ذم اًمْم 

ُل  ٤مٝمَ ـَُمْٗمُٕمقًمُ  :«ا٤ت ْؾؿقَذ »  .آظمِرهِ  ذم فم٤مِهرةٌ  ومتح٦مٌ  َٟمّْمبِف وقَمالُم٦مُ  هِب٤م، ُمٜمّمقٌب  إو 

و»  آظِمِرِه. ذم فم٤مِهرةٌ  ومتح٦مٌ  َٟمّمبِف وقمالُم٦مُ  هب٤م، َُمٜمّْمقٌب  اًمث ٤ميِن  َٝم٤مـُمْٗمُٕمقًمُ  :«١ومِهً

                                                 

 (.70:)ص ديقاٟمف ذم ؾمٚمٛمك أيب سمـ ًمزهػم اًمبٞم٧م (7)
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ًُ »َو٢َْو٤ُُه:  ْؿ َٛ تِل ِهَل  اًمب٤مِب  ذِم  شَمْدظُمُؾ  وم٤مًم تل َُمَٕم٤مٍن، هل٤م «:ز  ،فمٜمَٜم٧ُْم  سمَٛمْٕمٜمَك: اًم 

 ْيًدازَ  زقمٛم٧ُم » َوَٟم٘مقُل: ،[3اًمتٖم٤مسمـ:] ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے﴿ :شَمَٕم٤ممَم  اهللُ  ىَم٤مَل 

 فمٜمَٜم٧ُْم. َيْٕمٜمِل: ،شقَمْٛمًرا

« ًُ ؿ َٛ ُٙمقن قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومِْٕمُؾ  :شَزقَمؿَ » ،ووَم٤مقِمٌؾ  ومٕمٌؾ  :«َز  ٓشمدّم٤مًمِفِ  اًمسُّ

وْمعِ  سمْمٛمػمِ  ِك. اًمر  ؿد  قَمغَم  ُمبٜمل   ُمت ِّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شاًمت ٤مءُ »و اعمتحرد  وم٤مقِمٌؾ. رومعِ  حمؾد  ذم اًمْم 

ُل  َٝم٤مـَُمْٗمُٕمقًمُ  :«َزْيًدا»  آظمِرِه. ذم فم٤مِهرةٌ  ومتح٦مٌ  ٟمّمبِفِ  وقَمالُم٦مُ  هِب٤م، ُّمقٌب َُمٜمْ  إَو 

ْؿًرا»  آظِمِرِه. ذم فَم٤مِهَرةٌ  وَمْتح٦مٌ  َٟمّْمبِفِ  َوقَمالَُم٦مُ  هِب٤َم، ُمٜمّمقٌب  اًمث ٤ميِن  َٝم٤مـَُمْٗمُٕمقًمُ  :«َٛ

ًُ »َو٢َْو٤ُُه:   وشمٙمقن فَمٜمَٜم٧ُْم، سمٛمْٕمٜمَك: وشمٙمقنُ  قَمٚمِْٛم٧ُم، سمٛمْٕمٜمَك: شَمُٙمقنُ  :«َرَأْي

ُت، سمٛمٕمٜمك:  ِرَئَتف. رَضسْم٧ُم  سمٛمٕمٜمَك: شمٙمقنُ و َأسْمٍَمْ

ـ   أظَمَقاِت  ُمـ ومٝمل فمٜمَٜم٧ُْم  َأوْ  قَمٚمِٛم٧ُم، سمٛمٕمٜمَك: يم٤مَٟم٧ْم  إذا  يم٤مٟم٧ْم  وإذا ،فَم

٤َم أسْمٍَمُت، سمٛمْٕمٜمَك: ًٓ  شمٜمِّم٥ُم  وم٢مهِن  سْم٧ُم  سمٛمَٕمٜمَك: يم٤مَٟم٧ْم  وإذا وَمَ٘مط، واطمًدا ُمٗمٕمق  رَضَ

ًٓ  شمٜمِّم٥ُم  أيًْم٤م ومِٝمل ،ِرَئَتف  ،شَزْيًدا رَأْي٧َم  َهْؾ » ٌؾ:ىم٤مئ ًمَؽ  ىم٤مَل  ومٚمقْ  ،واطمًدا َُمْٗمٕمق

سْم٧ُم  َُم٤م يٕمٜمل: شرَأيُتف ُم٤م ِواهلل» ىُمٚم٧َم: سمٕمِٞمٜمَِؽ: ؿم٤مَهْدشَمف وأٟم٧َم   َوَهَذا ،ِرَئَتف رَضَ

سْم٧ُم  ُم٤م شَمٜمِْقي: وأٟم٧َم  ومَتْحِٚمُػ  واحلَِٚمِػ  اًمت ٠مويؾ ذم ُيْسَتْخَدمُ  ا وشَمُٙمقنُ  ،ِرَئَتفُ  رَضَ  سَم٤مرًّ

 سمٞمٛمٞمٜمَِؽ.

اًمِم٤مقِمرُ  ىم٤مل
(1)

: 

 ًُ َ  اهللَ َرَأْيوو َٕ  َرءٍ  ٣ُوول   َأ٣ْوو
 

ـُووووًدا َوَأ٣َْيوووَرُهمْ  ُهَوَو٤ووويً   ُُ 
 

                                                 

ـِ  خِلَداشِ  اًمبٞم٧م (7)  (.2/21) ًمٗمٞم٦مإ قمغم قَمِ٘مٞمؾ اسمـ ذح اٟمٔمر: ُزَهػْم. سْم
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 وَم٤مهللُ  .[3اعمٕم٤مرج:] ﴾ىئ ېئ﴿ شَمَٕم٤ممَم: َويَمْ٘مِقًمِفِ  ،قَمٚمِؿَ  سمٛمٕمٜمَك: اًمَبْٞم٧ِم  ذم شَرَأى»ومـ

ـد  ُيقَصُػ  َٓ  وضمؾ   قمز    سم٤مًمِٕمْٚمِؿ. ُيقَصُػ  سمؾ سم٤ِمًمٔم 

ـُ  ىَم٤مَل  .[0]يقؾمػ: ﴾ۇئ وئ وئ﴿ شَمَٕم٤ممَم: ىَمْقًمِفِ  ذم اعمَٜم٤َمُِمٞم ٦مُ  َوَرَأى  اسْم

َُم٤مًمٍِؽ 
(1)

: 

ْؤَيو اْكِم َمو ٤ِوو «َرَأى»َو٤ِو ؾِووَم »ا٤رُّ َٛ» 
 

ِ ِموْن ٢َْبوُل اْكَتَؿوى  ْٝ و٤َِى َمْػُعوو٤َ َٙ 
 

: َوسمَِٛمْٕمٜمَك ـد  قُمْدُت » َويَمَ٘مْقًمَِؽ: .[4اعمٕم٤مرج:] ﴾ېئ ۈئ ۈئ﴿ شَمَٕم٤ممَم: ىَمْقًُمفُ  اًمٔم 

 ُمٕم٤مجِل٤ًم. ُتففَمٜمَٜمْ  أي: ش.ُُمٕم٤مجِل٤ًم وَمرأيُتف اعمِريَض 

ُت. سمٛمٕمٜمَك: ش.َزْيًدا رأي٧ُم » وشم٘مقُل: سْم٧ُم  أْي: ش.َزْيًدا رأي٧ُم » وشم٘مقُل: أسمٍَمْ  رَضَ

ـ   ِرَئتَف. ٤م سمٜمَْٗمِسف، أَراَده اًم ذي إٓ َيْٕمِروُمف ٓ سمٕمٞمدٌ  إظمػمَ  َهَذا ًمٙم  َيْٓمَرأُ  َٓ  وم٢مٟم ف اعمخ٤مـَم٥ُم  أُم 

سْم٧ُم  سمٛمٕمٜمَك: شرأيُتفُ » أن   سم٤مًمِفِ  قمغم  تف.ِرئِ  رَضَ

ًُ » ٢َْو٤ُُه:  چ﴿ شَمَٕم٤ممَم: اهلُل ىَم٤مَل  يَمثػٌِم، ُ٘مْرآنِ اًم ذِم  َوُهقَ  َٞمِ٘ملِم.اًم سمَِٛمْٕمٜمَك «:ٛؾِْؿ

 َأْي: ،شَرطِمٞماًم  هَمُٗمقًرا اهللَ  قَمٚمِْٛم٧ُم » وشَمُ٘مقُل: ،[272اًمب٘مرة:] ﴾ڇ چ چ

ٜم٧ُْم  ًٓ  وَمَتٜمِّْم٥ُم  اعمَْٕمِروَم٦مِ  سمَٛمْٕمٜمَك اًمِٕمْٚمؿ َيُٙمقنُ  وىَمدْ  ،شَمَٞم٘م   اطِمًدا.وَ  َُمْٗمُٕمق

ـُ  ىم٤مَل  -رِحف اهلل- َُم٤مًمٍِؽ  اسم
(2)

: 

َؿووووهْ  َٚوووون  َُتَ ْر١َوووووٍن َو
ِٛ  ٤ِِعْؾووووِم 

 

وووووٍد ُمْؾَتَزَموووووهْ   ِِ ْعِدَيوووووٌي ٤َِوا ٍَ 
 

 قَمَروْمُتَٝم٤م. سمَٛمْٕمٜمَك: ،شاعمس٠َمًَم٦مَ  قَمٚمِْٛم٧ُم » شَمُ٘مقُل:

                                                 

 (.272، سم٤مب )فمـ( وأظمقاهت٤م، اًمبٞم٧م رىمؿ )شإًمٗمٞم٦م» (7)

 (.270، سم٤مب )فمـ( وأظمقاهت٤م، اًمبٞم٧م رىمؿ )شإًمٗمٞم٦م» (2)
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ٜم٧ُْم  سمَٛمْٕمٜمَك يَم٤مَٟم٧ْم  وم٢مَذا : شَمٜمِّْم٥ُم  شَمٞمَ٘م   قَمٚمِْٛم٧ُم » اعم١مًمُػ: َذيَمَرهُ  اًم ِذي يَم٤معمث٤ملِ  َُمْٗمُٕمقًَملْمِ

 ش.ؿم٤مظِمًّم٤م قَمْٛمًرا

« ًُ ؾِْؿ ٙمقنِ  قَمغَم  َُمبٜمل   َُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :شقَمٚمِؿَ » ،ووَم٤مقِمٌؾ  ومِْٕمٌؾ  :«َٛ  ٓشمدّم٤مًمِف اًمسُّ

وْمعِ  سمْمٛمػمِ  ِك، اًمر  ، َيٜمِّْم٥ُم  َوُهق اعمَتحرد ًمُ  َُمْٗمُٕمقًَملْمِ  :شاًمت ٤مءُ »و اخلؼُم. واًمث٤مين اعمبتدأُ  ُٝماَم ـَأو 

ؿد  قَمغَم  ُمبٜمل   َضِٛمػمٌ   وَم٤مقِمٌؾ. رومعٍ  حَمؾد  ذم اًمْم 

ْؿًرا» ُل  ٝم٤مـُمٗمُٕمقًمُ  :«َٛ  آظمِرِه. ذم فَم٤مِهَرةٌ  ومْتَح٦مٌ  َٟمّْمبِفِ  وقمالَُم٦مُ  هِب٤م، ُمٜمُّْمقٌب  إو 

ًصو» ِّ و  آظمِرِه. ذم فم٤مِهَرةٌ  ومتح٦مٌ  ٟمّْمبِفِ  َوقَمالُم٦مُ  هِب٤م، َُمٜمُّْمقٌب  اًمث ٤ميِن  َٝم٤مـَُمْٗمٕمقًمُ  :«َ٘

ْدُت »َو٢َْو٤ُُه:  َُ ضُمَؾ  َوضَمْدُت » شَمُ٘مقُل: اًمِٕمْٚمِؿ، سمَٛمْٕمٜمَك «:َو  ـَمٚم٥ِم  قَمغَم  َصُبقًرا اًمر 

 :شمٕم٤ممَم  اهللُ  ىم٤مَل  اًمِقضْمَداُن، َُمّْمَدُرَه٤م اًمُ٘مٚمقِب، أوْمَٕم٤ملِ  ُِمـ َوهل ،قَمٚمِْٛم٧ُم  َأْي: ،شاًمِٕمٚمؿِ 

 .[40 ]اًمٜمس٤مء: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ﴿

 وَُمّْمَدُرَه٤م ،فًَمِ٘مٞمتُ  سمٛمٕمٜمَك: وشم٠ميِت  ،ُمٕمٞم ٜم٦َمٍ  طم٤مل قمغَم  وضَمْدشُمف سمٛمٕمٜمَك: شم٠ميِت  شوضَمدَ »و

ْرَهؿَ  ـَمَٚمب٧ُم » وَمتُ٘مقُل: اًمُقضُمقُد،  وشم٘مقُل: ،ًَمِ٘مٞمُتف يٕمٜمِل: ،شوَمَقضَمْدشُمف زِم  َض٤معَ  اًم ِذي اًمدد

ْرَهؿَ  ـَمَٚمْب٧ُم »  شَمٜمِّْم٥ْم  ؿـًم ًَمِ٘مٞمُتف سمٛمٕمٜمَك: إُومَم  ،شَُمْدوُمقًٟم٤م ومقضَمْدشُمف زم ض٤معَ  اًمذي اًمدد

  ٓ ًٓ  إ ٤م ،واطِمًدا َُمْٗمٕمق ٤م َُمْٗمُٕمقًَملْم  ٧ْم وَمٜمََّمبَ  هِذه أُم   طَم٤مًم٦مٍ  قمغم وضَمْدشُمف سمٛمٕمٜمَك: ٕهن 

ـَ  طم٤ملٍ  ذم أْي: ،﴾ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ :شمٕم٤ممم وىمقًُمفُ  ،ُُمَٕمٞم ٜم٦مٍ   إطْمقاِل. ُِم

 وَمقضَمدَ  سَمٕمػُمهُ  َض٤مقَم٧ْم » شمُ٘مقُل: ،اًمَقضْمدُ  َُمّْمَدُرَه٤م ،طَمِزنَ  سمٛمٕمٜمَك: وضَمدَ  َوشَم٠ْميِت 

 اًمث الصم٦ِم: ًمِْٚمَٛمَٕم٤ميِن  شُمْسَتْٕمَٛمُؾ  اعمث٤ملِ  اهذ ذم ومَقضَمدَ  ،قمَٚمْٞمٝم٤م طَمِزنَ  َيْٕمٜمِل: شقَمَٚمْٞمَٝم٤م

 ،شومقضَمَده٤م سَمٕمػُمهُ  ض٤مقَم٧ْم »و ،طَمِزنَ  َيْٕمٜمِل: ،شقَمَٚمٞمَْٝم٤م ومقضَمدَ  سمٕمػُمهُ  َض٤مقم٧ْم » شم٘مقُل:

 َُمْٗمُٕمقًَملم، شَمٜمِّْم٥ُم  إظَِمػَمةُ  وَمَٝمِذهِ  ،شهُمَب٤مًرا قمَٚمْٞمٝم٤م ومقضَمدَ  سَمٕمػُمه َض٤مقَم٧ْم »و ،ًَمِ٘مَٞمٝم٤م يٕمٜمل:
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ُ  واًم ذي ٞم٤مُق. هق اًمث الصَم٦مِ  اعمَٕم٤ميِن  أطَمدَ  ًَمٜم٤َم ُيَبلمد  اًمسد

ْذُت »َو٢َْو٤ُُه:  َ  ﴾ڻ ڻ ں ں﴿ :شمٕم٤ممَم  اهللُ  ىم٤مَل  ،ضَمَٕمْٚم٧ُم  سمَٛمْٕمٜمَك «:اُتَّ

 .[722 ]اًمٜمس٤مء:

َذ » َ  واًمث ٤مين اعمبتدَأ، إوَل  َُمْٗمُٕمقًَملْم؛ شَمٜمِّْم٥ُم  ،اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومِٕمٌؾ  :«اُتَّ

 اخلؼََم.

٦مِ  َُمرومقعٌ  وم٤مقِمٌؾ  ًمَٙمِريؿُ ا آؾمؿُ  :«اهللُ»  اًمٔم ٤مِهرِة. سم٤مًمْمٛم 

ٌْراِهقمَ » ُل  ٝم٤مـَُمْٗمُٕمقًمُ  :«إ  اًمٔم ٤مِهِرُة. اًمَٗمْتح٦مُ  َٟمّْمبِفِ  وقماَلُم٦مُ  هب٤م، َُمٜمُّْمقٌب  إو 

ؾِقًَّل »  اًمٔم٤مِهَرٌة. سم٤مًمَٗمْتح٦مٌ  هب٤م، َُمٜمُّْمقٌب  اًمث ٤مين َُمْٗمُٕمقهُل٤م :«َّ

ًُ َُ »َو٢َْو٤ُُه:   يئ ىئ مئ حئ﴿ :شَمَٕم٤ممم ىَم٤مَل  ،َُمْٗمُٕمقًَملْمِ  شَمٜمِّْم٥ُم  «:َعْؾ

َ  َأْي: ،[32اًمٜمحؾ:] ﴾حب جب  ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ :شمٕم٤ممَم  اهلُل ىم٤مَل  ،ًَمُٙمؿْ  َصػم 

ـَ  ضَمٕمٚم٧ُم » وشم٘مقل: ،[77-74]اًمٜمب٠م: ﴾ڃ ڃ ڃ  ضَمَٕمْٚم٧ُم » شَمُ٘مقُل: ،شَٟمِسٞمًج٤م اًمُ٘مْٓم

ُت  َيْٕمٜمِل: ،شسَم٤مسًم٤م اخلََِم٥َم   سَم٤مسًم٤م. اخلََِم٥َم  َصػم 

« ًُ َعؾ ٙمقِن، قمغم ُمبٜمل   َُم٤مضٍ  ومِٕمٌؾ  :شضَمَٕمَؾ » ،ووَم٤مقِمٌؾ  ومِٕمٌؾ  :«َُ َّم٤مًمِفِ  اًمسُّ  ٓشمد

ِك. اًمروْمعِ  سمَْمٛمػمِ  ؿد  قَمغَم  ُمبٜمل   اعمتَٙمٚمدؿِ  ضٛمػمُ  :شاًمت ٤مءُ »و اعمتحرد  وم٤مقِمٌؾ. روْمعٍ  حمؾد  ذم اًمْم 

َشَى » ََ ُل  ٤مٝمَ ـُمٗمُٕمقًمُ  :«ا  آظمِرِه. ذم فم٤مِهرةٌ  ومتح٦مٌ  َٟمّْمبِف وقمالُم٦مُ  هِب٤م، ُمٜمُّْمقٌب  إو 

و» ًٌ و  آظِمِرِه. ذم فم٤مِهَرةٌ  وَمْتَح٦مٌ  َٟمّْمبِفِ  وقَمالَُم٦مُ  اًمث ٤مين َٝم٤مـْٗمُٕمقًمُ ُمَ  :«ٌَ

ًُ »َو٢َْو٤ُُه:  ِؿْع ٤َم اعم١َُمًمدِػ  ومِٕمٜمْدَ  اًمٜم ْحِقيُّقن ومٞمٝم٤م اظمَتَٚمػ «:َٗ ـْ  َأهن   َأظَمَقاِت  ُِم

، ـ  ، اعُمْبَتَدأُ  َأْصُٚمُٝماَم  َُمْٗمُٕمقًَملْمِ  شَمٜمّْم٥ُم  فَم ًٓ  شمٜمِّْم٥ُم  هَمػْمهِ  َوقِمٜمْدَ  واخلؼََمُ  واطمًدا، َُمْٗمُٕمق



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

٦مَ  َرأى أن   قَمغَم  َواوَمْ٘مُتُٛمقَٟم٤م إَِذا إٓ َُمْٗمٕمقًَملْمِ  شَمٜمّْم٥ُم  ؾَمِٛمعَ  َٟمْجَٕمؾ َأنْ  َيِّمحُّ  وَمال ي   اًمَبٍَمِ

اُم ُمٗمٕمقًملم، شَمٜمِّْم٥ُم  ٞم ٦ٌم، َأَدَواٌت  ٕهن  ًٓ  إٓ شَمٜمِّْم٥ُم  وَماَل  طِمسد  يم٤مَٟم٧ْم  وم٢مذا ،واطمًدا َُمْٗمُٕمق

ًٓ  إٓ شَمٜمِّم٥ُم  ٓ ،أسْمٍَمُت  سمٛمٕمٜمَك: يم٤مَٟم٧ْم  وإذا ،ْٗمْٕمقًَملْم ُمَ  شَمٜمِّْم٥ُم  قَمٚمِْٛم٧ُم  سمٛمٕمٜمَك:  َُمْٗمُٕمق

. ُيْٕمَرُب  اًمث٤ميِن  واعمَٜمُّْمقُب  واطمًدا، ًٓ  طَم٤م

 ش.َيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم » ُمث٤مٌل:

ـْ  اعم١مًمدُػ  ىَم٤مَل  ٤م َيرَى  َوَُم ل َُمْٗمُٕمقٌل  :شَرؾُمقَل » َُمْٗمُٕمقًَملْم: شَمٜمِّْم٥ُم  أهن   ومجٚم٦ُم: ،أو 

 ومٜمُ٘مقُل: ،وظمؼًما ُمبتًدأ جُيَْٕمال أن يّمُٚمُح  ،شويُ٘مقل رؾُمقل،» ٕن   ،صم٤منٍ  َُمْٗمُٕمقٌل  شُل ي٘مق»

 ص٤مَرْت  َٟمَّمبْتفُ  صمؿ أداةٌ  قمٚمٞمِٝمام دظمَٚم٧ْم  إذا واخلؼمُ  واعمبتَدأُ  ،شي٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلص ِاهلل رؾُمقُل »

 اًمٜمبل ؾَمِٛمْٕم٧ُم » أطمْٞم٤مًٟم٤م: وشَمُ٘مقُل  ،شَيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜم بِل   ؾمٛمٕم٧م» شم٘مقُل: وأٟم٧َم  ومٞمف، قم٤مُِمٚم٦مً 

 ش.ىَم٤مِئاًل  ملسو هيلع هللا ىلص

ؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم » ُٝمؿ:ـًمَ  ومٜم٘مقُل   ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبِل   رَأي٧ُم » يمَ٘مِقًمْؽ: ،شَيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اًمر 

ُل  ُمٗمٕمقٌل  اًمٜمبل   َٟمُ٘مقُل: هْؾ  وَمُٝمٜم٤َم ،شُيَّمكمد   ٟم٘مقُل: ،ٓ صم٤مٍن؟ ُمٗمُٕمقٌل  وُيّمكمد  ،أو 

 .احل٤ملِ  قَمغم َٟمّْم٥ٍم  َُمْقِضعِ  ذم :شيّمكمد »و ،سمف َُمْٗمُٕمقٌل  :شاًمٜم بِل  »

َّلَصُي: َُ قاُب  َُمْرضُمقٌح، -َرِِحَُف اهللُ - اعم١َُمًمدُػ  إًمْٞمفِ  َذَه٥َم  اًم ِذي َأن   ا  أن   واًمّم 

ًٓ  إٓ شَمٜمِّْم٥ُم  ٓ شؾَمِٛمعَ » تِل اجُلْٛمَٚم٦مَ  وأن   واطمًدا، ُمٗمٕمق  طَم٤مٍل. َُمْقِضعَ  شمٙمقنُ  سَمْٕمَدَه٤م اًم 

* * * 



 

 

 
 باب العْامل الداخلة على الـنبتدأ ّاخلرب

 

 ةــِئَلأصــــ

ـ  » قَمَٛمُؾ  َُم٤م -7  ؟وأظمقاهِت٤م شفم

ـْمٜم٤َما َُم٤مَذا -2  ؟شَرَأْي٧ُم » ذم ؿْمؽَمَ

ي٦ِم؟ ًمَِرأى َُمثدْؾ  -7  ؟رئتف رضسم٧م سمَٛمْٕمٜمَك: َوَرأي٧ُم  اًمَبٍَمِ

ًٓ  ه٤مِت  -0  ؟اعمَْٗمُٕمقًَملْمِ  ٟمّمب٧َم  شظِمْٚم٧ُم »ـًم ُمث٤م

ًٓ  ه٤مِت  -2 ْذُت »ـًم ُِمث٤م  ؟شاخت 

ًٓ  ه٤مِت  -4  ؟شضَمَٕمَؾ »ًمـ ُمث٤م

 شمٜمّم٥ُم  ٓ سم٠مهن٤م اًم٘مقلِ  قمغم شواضًح٤م» ُٟمٕمِرُب  يمٞمػ ،شواضًح٤م إذانَ  ؾمٛمٕم٧ُم » -3

ًٓ  إٓ  ؟واطمًدا ُمٗمٕمق

 ل:ـَيٚمِ  َُم٤م َأقْمِرْب  -2

 « ش.ُُمٜمَْٓمٚمًِ٘م٤م َأسُمقهُ  َزْيًدا فَمٜمَٜم٧ُْم 

 « ش.ـَم٤مًمًِٕم٤م َ٘مَٛمرَ اًم ظِمْٚم٧ُم 

 « ش.ىَم٤مقِمًدا َأسَم٤مهُ  َرَأْي٧ُم  صُمؿ   َزْيًدا، رأي٧ُم 

* * *



 



 

 

 
 باب اليعــــت

 

 ِتــــِعــليَّااُب ـَب

 

 ًُ وٌِعٌ  ا٤ـَّع ػْ  َوَكْصبِِه، َر١ِْعِه، ِى  ٤ِؾؿـُْعوِت  ٍَ َّ ْعِريِػِه، ِضِه،َو ٍَ هِ  َو ِٔ ـْؽِ ٍَ  ٍَُؼوُل: ،َو

ًُ  َعو٢ُِل،ا٤ َزْيٌد  ٢َومَ  َقوَء: ََخَْسيُ  َواَْْعِر١َيُ  ،َعو٢ِلِ ا٤ ٌَِزْيدٍ  َوَمَرْرُت  َعو٢َِل،ا٤ َزْيًدا َوَرَأْي ْ٘  َأ

مُ  ْٗ ًَ  َأَكو، َكْحُو: اُْْضَؿرُ  آ مُ  ،َوَأْك ْٗ يَ  َزْيدٍ  َكْحُو: ا٤َعَؾمُ  َوآ مُ وَ  ،َوَمؽَّ ْٗ  اُْْبَفمُ  آ

َٓ  َوَهِذِه، َهَذا، َكْحُو: مُ  ،ءَوَهُم ْٗ ُل  َكْحُو: َوا٤َّلَّمُ  ا٤َُِٕف  ١ِقهِ  ا٤َِّذي َوآ ُُ  ،ا٤رَّ

َٞ  ُأِضقَف  َوَمو ،مُ َوا٤ُْغََّل  دٍ  إِ ِِ َعيِ  َهِذهِ  ِمنْ  َوا ٌَ مٍ  ٣ُلُّ  َوا٤ـَّؽَِرُة: ،إَْر ْٗ وئعٍ  ا ـْسهِ  ِى  َ٘ ُِ 

ٌد َوا ٌِهِ  خَيَْتصُّ َٓ  َر، ُدونَ  ِِ َّ ْؼِريُبُه: آ ٍَ وُل  َصَؾَ   َمو ٣ُلُّ  َو ُّ َؾقِه، َوا٤َّلَّمِ  ا٤َِِٕف  ُد َٛ 

ُل  َكْحُو: ُُ  .َوا٤َْػَرُس  ،ا٤رَّ

 الصــــزح

وُب » :-اهللُ  رمحهُ - اْم٤ُف  ٢وَل  ٌَ  ًِ  شَمَ٘مقُل: ،اًمَقْصَػ  َيْٕمٜمِل: اًمٜم ْٕم٧ُم  «:ا٤ـَّْع

 وم٤مًمَقصُػ، ،شاًمَقْصِػ  سم٤مَب » قمٚمِٞمِف: اًمٜم ْحِقيلم ُض سمٕم ُيْٓمٚمُِؼ  وهِلذا ،َوَصَٗمفُ  أْي: َٟمَٕمَتفُ 

َٗم٦ُم،  واطمٍد. سمٛمٕمٜمًك  واًمٜم ْٕم٧ُم  واًمّمد

ـْ  واًمٜم ٕم٧ُم  مُ  ومال ؾَمَبَؼ، ُم٤م سمِف ُيقَصُػ  وْصٌػ  اعمَْٕمٜمَك: طَمٞم٨ُم  ُِم  قمغم اًمٜم ٕم٧ُم  يتَ٘مد 

 وَصْٗمَتف وم٘مد ،شؿُ ـاًمٕم٤مًم زيدٌ  ضم٤مءَ » ىُمٚم٧َم: وم٢مذا ،سمٛمدٍح  أو سمَ٘مدٍح، ُيقَصُػ  وىَمد ُمٜمُْٕمقشمِِف،

 َزْيدٌ  ضَم٤مءَ » ىُمٚم٧َم: وإذا ،سمَ٘مْدٍح  وَصْٗمَتف وم٘مد ،شاجل٤مهُؾ  زيدٌ  ضَم٤مءَ » ىمٚم٧َم: وإذا سَمٛمدٍح،

 ىَمْدٌح. ومٝمذا شإِْحَُؼ  زْيدٌ  ضَم٤مء» ىمٚم٧م: وإذا ،َُمْدٌح  ومٝمذا ،شاحلَٚمٞمؿُ 

٤م ًُ » :-اهللُ  رِحفُ - اعُم١مًمُػ  ومٞمُ٘مقُل  اإلقمراِب  طَمْٞم٨ُم  ُِمـ أُم   ٤ؾَؿـُْعوِت  ٍوٌعٌ  ا٤ـَّْع

ْػِضهِ  َوَكْصبِِه، َر١ِعِه، ى َّ  .«و



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 شُمٜمَْٕم٧ُم، ٓ وإوْمَٕم٤مُل  إوْمٕم٤مِل، ظَمَّم٤مئصِ  ُِمـ اجلْزمُ  ٕن   وضَمْزُِمف؟ َيُ٘مْؾ: مل عم٤مذا

ـُ  ٓ شُمٜمَْٕم٧ُم، ٓ يم٤مَٟم٧ْم  وإذا  وَم٢مَذا ضَمْزٍم؛ ذم عمٜمٕمقٍت  شم٤مسمًٕم٤م اًمٜم ٕم٧ُم  يٙمقنَ  أنْ  ُيٛمٙمِ

 ،شسمِفِ  َيْٚمَحُؼ  َرضُماًل  رأي٧ُم » ىمٚم٧م: وم٢مذا ،اجُلْٛمَٚم٦مُ  اًمٜمٕم٧ُم  سمف ُيَرادُ  إٟمام َٟمْٕمًت٤م ومِٕمٌؾ  ضم٤مءَ 

 َُمررُت » شم٘مقُل: ،شُمٜمَٕم٧ُم  وٓ هب٤م ُيٜمَٕم٧ُم  وَم٤مٕومٕم٤مُل  ،مُجَْٚم٦مٌ  َٟمْٕم٧ٌم  :شسمِفِ  َيْٚمَحُؼ » ومجٛمٚم٦م:

ـْ  ،شاًمْمٞمَػ  ُيْٙمِرمُ  سَمَرضُمؾٍ  ْٞمَػ  يٙمرمُ  شم٘مقُل: ٓ وًمٙم  ،شرضمٌؾ » ومَتْجَٕمُؾ  ،رضمٌؾ  اًمْم 

 ش.ُيْٙمِرمُ »ًمـ صٗم٦مً 

 ضَم٤مءَ » ومتُ٘مقُل: ُمرومققًم٤م اًمٜمّٕم٧ُم  َص٤مرَ  ُمرومققًم٤م اعمٜمُٕمقُت  رَ ٤مص وَم٢مَذا رومٕمف: ذم يتبٕمف

 ،شاًمٗم٤مضؾ» سمٜمّم٥م ،شاًمٗم٤مضَؾ  زيدٌ  ضَم٤مءَ » شمُ٘مقَل: أن جُيقزُ  وٓ ،سم٤مًمرومع ،شاًمٗم٤مضُؾ  زيدٌ 

 .شاًمٗم٤مضؾ» سمجرد  ،شاًمٗم٤مضؾِ  زيدٌ  ضَم٤مءَ » أو:

 زيًدا َرَأي٧ُم » ومتُ٘مقُل: سًم٤مُمٜمُّمق اًمٜم ْٕم٧ُم  ص٤مر ُمٜمّمقسًم٤م اعمٜمٕمقُت  يم٤منَ  إذا َٟمّْمبِِف: ذم

 وٓ: ،سم٤مًمرومع ،شاًمٗم٤مضُؾ  َزيًدا رأي٧ُم » شَمُ٘مقَل: أن جَيقزُ  وٓ ،سم٤مًمٜم ّْم٥ِم  ،شاًمٗم٤مضَؾ 

. شاًمٗم٤مضؾِ  زيًدا رأي٧ُم »  سم٤مجَلرد

قاُب: ،ظمٓم٠مٌ  هذا ،شمجٞماًل  يمت٤مٌب  هذا» ومَ٘م٤مَل: يِمَت٤مسًم٤م قمٜمدك ىَمَرأَ  أطمًدا أن   ًمقْ   واًمّم 

قاُب: ،ومخٓم٠مٌ  ،شمجٞمٌؾ  يمت٤مسًم٤م ىمرأُت » أو: ،شمجٞمٌؾ  يمت٤مٌب  هذا»  َٟمَٔمرُت » ،شمجٞماًل » واًمّم 

 وَمِ٘مْس. هذا وقمغم ،شمجٞمؾٍ » واًمّمقاُب: ،ظمٓم٠مٌ  شمجٞمٌؾ  يمت٤مٍب  إمم

يلم. قُمرُف  واجلر   اًمُٙمقومِٞمدلم، قُمرُف  اخلٗمَض  أن واقمٚمؿ  اًمَبٍْمِ

  َجوعُ  ا٤َػَتى ُوءَ » ٤ؾر١ع: ِمَيوٌل  «.ا٤شُّ

وءَ »  .اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل   َُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«َُ

٦مِ  ُمرومقعٌ  وَم٤مقِمٌؾ  :«ا٤َػَتى» ٛم  رةِ  سم٤مًمْم  ـْ  َُمٜمَعَ  إًَمِِػ  قَمغَم  اعم٘مد  ُر. فُمٝمقِره٤م ُِم  اًمتّٕمذُّ
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َجوعُ » ٦مُ  َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  َُمرومقٌع، اعمرومقعِ  وَٟمْٕم٧ُم  ًمِْٚمَٗمَتك، َٟمٕم٧ٌم  :«ا٤شُّ ٛم   اًمٔم٤مهرة اًمْم 

 آظمِرِه. ذم

 ٤ؾـَّْصِى: ميول « ًُ  «.ا٤عو٢َل  ا٤رَُل  َأ٣َْرْم

ًُ َأ٣ْرَ » ٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ : شأيَمَرمَ » :«ْم وْمعِ  سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمسُّ  اًمر 

ؿِ  قمغَم  ُمبٜمل   اعمتٙمٚمدؿِ  ضٛمػمُ  :شاًمت٤مءُ »و .اعمتحركِ   وَم٤مقمٌؾ. رومع حمؾد  ذم اًمْم 

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم ٤مِهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقَمالَُم٦مُ  َُمٜمُّْمقٌب  سمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  :«ا٤رَُل »

 فَم٤مهرةٌ  ومتح٦مٌ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب، اعمٜمّمقِب  وٟمٕم٧ُم  رضمؾٍ ًم ٟمٕم٧ٌم  :«ا٤َعو٢َِل »

 آظمِرِه. قمغم

  َعوِدلِ ا٤ ٌِو٤َْؼوِِض  َمَرْرُت » ٤ؾَخْػِض: ِمَيوٌل.» 

ُٙمقنِ  قمغم َُمبٜمل   َُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :شَُمر  » :«َمَرْرُت »   ٓشمدَّم٤مًمِف اًمسُّ
ِ
 .اًمَٗم٤مقِمؾِ  سمَت٤مء

 وم٤مقمٌؾ. رومعِ  حمؾد  ذم ؿد اًمْم   قمغَم  َُمْبٜمِل   ُُمت ّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شاًمت ٤مءُ »و

  خَمُْٗمقٌض  اؾْمؿٌ  :شاًمَ٘م٤مِِض » ،ظَمْٗمضٍ  طَمْرُف  :شاًمب٤مءُ » :«ٌو٤َؼوِِض »
ِ
 وقَمالَُم٦مُ  سم٤مًمب٤مء

ةٌ  ظَمْٗمِْمفِ  َرة يَمّْسَ ـْ  َُمٜمَعَ  آظِمِرهِ  قَمغَم  ُُم٘مد   اًمثدَ٘مُؾ. فُمٝمقِره٤م ُِم

هِ  وقمالُم٦مُ  جمروٌر، اعمجرورِ  وٟمٕم٧ُم  ًمٚمَ٘م٤مِِض  َٟمْٕم٧ٌم  :«ا٤َْعوِدلِ »  فم٤مهَرةٌ  ةٌ يمّس ضمرد

 آظِمِرِه. قمغم

 ص٤مر َُمْٕمِروَم٦مً  اعمَٜمُْٕمقُت  يم٤من إذا أْي: ،وشمٜمْٙمػِمهِ  شَمٕمريِٗمفِ  ذم اعمٜمُٕمقَت  يْتَبعُ  يمذًمَِؽ 

 ٟمٙمَِرًة. اًمٜم ْٕم٧ُم  يم٤من ٟمِٙمرةً  يم٤منَ  وإذا َُمْٕمِروَم٦ًم، اًمٜم ْٕم٧ُم 

ضُمؾِ  َُمَرْرُت » وشم٘مقُل: ،شقم٤مىِمؾٍ  سمَِرضٌمؾٍ  َُمَرْرُت » ُمثاًل: ومتُ٘مقُل   ،شاًمَٕم٤مىِمؾِ  سم٤مًمر 

 َٟمْٕمُتفُ  ومج٤مء ًمٚمَٛمْٕمِروَم٦ِم، سم٢مَض٤موَمتِفِ  َُمْٕمِروَم٦مٌ  شومُٖمالم» ،شاًمَٕم٤مىِمؾِ  َزْيدٍ  سمُِٖمالمِ  َُمَرْرُت » وشم٘مقُل:
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َٓ  ،شيَمِريؿٍ  سمَرضُمؾٍ  َُمَرْرُت » وشم٘مقل: ،شاًمَٙمِريؿِ  سمزْيدٍ  َُمَرْرُت » وشم٘مقُل: ،ُمٕمروم٦م  شَم٘مقُل: َو

ضُمؾِ  َُمَرْرُت » أو: ،شاًمَٙمِريؿِ  سمَِرضُمؾٍ  ُمَرْرُت »  ٟمٙمرةٌ  شوم٤مضؾٍ » ٕن   ؛شوَم٤مضؾٍ  سم٤مًمر 

ضُمؾِ  َُمَرْرُت » وم٤مًمّمقاب: ،ُمٕمروم٦م واًمرضمؾ  سَمرضِمؾٍ  َُمَرْرُت » وىمقًمؽ: ،شاًمَٗم٤مِضؾِ  سم٤مًمر 

 سمَِرضُمؾٍ  َُمَرْرُت » واًمّمقاب: ،َُمْٕمِروَم٦مٌ  شاًمَٗم٤مِضؾ»و ٟمٙمرةٌ  شرضمؾٍ » َٕن   ظَمَٓم٠ٌم؛ شاًمَٗم٤مِضؾِ 

 ٟمٙمَِرٌة. شوم٤مِضٌؾ »و َٟمٙمِرٌة، شرضمٌؾ » ٕن   ؛شوَم٤مِضؾٍ 

 ول:مي « ًُ  «.اْجتفَد  ا٤طو٤َى  أ٣رم

« ًُ ٙمقِن، قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومِٕمٌؾ  :شَأيْمرمَ » :«َأ٣ْرْم   ٓشمدّم٤مًمِف اًمسُّ
ِ
 قِمؾ.٤ماًمٗم سمت٤مء

ؿد  قمغَم  ُمبٜمل   ُُمت ِّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شاًمت ٤مءُ »و  وم٤مقمٌؾ. رومعٍ  حمؾِ  ذم اًمْم 

 آظمِرِه. قمغم رةُ اًمٔم ٤مه اًمَٗمْتح٦مُ  َٟمّْمبِفِ  وقَمالَُم٦مُ  َُمٜمّْمقٌب  سمف َُمْٗمٕمقٌل  :«ا٤طَّو٤َى »

 آظمِرِه. ذم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمَٗمتح٦مُ  ٟمّْمبِفِ  وقَمالَُم٦مُ  َُمٜمّْمقٌب  ًمٓم٤مًم٥ٍم  ٟمٕم٧ٌم  :«اْْجَتِفَد »

 اعمٜمٕمقُت  يم٤من وم٢مذا ،واًمتٜمِٙمػمِ  اًمتٕمريِػ  ذم اعمٜمٕمقَت  يتبعَ  أن جي٥ُم  وم٤مًمٜمٕم٧ُم 

ًرا ًرا، اًمٜمٕم٧ُم  يٙمقنَ  أن وضم٥ُم  ُمٜمٙم  وًم٤م يم٤من وإذا ُُمٜمَٙم   ٧ُم اًمٜمٕم يٙمقنَ  أن وضم٥َم  ُُمَٕمر 

وًم٤م، َببِلُّ  َوُهقَ - طَمِ٘مٞمِ٘مل   هَمػْمَ  أو طَمِ٘مٞمِ٘مٞم٤ًّم، يَم٤منَ  إذا ُُمَٕمر   ًَمفُ  سماَِم  َيُٕمقدُ  اًمٜم ْٕم٧َم  ٕن -اًمس 

ُم٤مًمؽ اسمـ ىم٤مل يمام اًمِٗمْٕمؾِ  طُمْٙمؿُ  طُمْٙمَٛمفُ  وم٢من سم٤معمَٜمُْٕمقِت، شَمَٕمٚمٌُّؼ 
(1)

: 

 وْ أَ  ِٔ ٣ِ ْذ ا٤تَّوووَ  قوودِ ِِ وْ ى ا٤تَّ َد ٤َوو وَ ْهووَ 
 

 اوْ َػوو ٢َ َمو ُف و٢ْ ، ١َولِ ْعوػِ و٤ْ و ٣ِ امُهَ وَ ِٗ  
 

ـْ  وُيْسَتْثٜمَك  أن جيقز و اعم١مًمدُػ، َيْذيُمْرهُ  مل ًمٙمـ اعمَْ٘مُٓمقُع، اًمٜم ْٕم٧ُم  اًمَ٘م٤مقِمَدةِ  َهِذهِ  ُِم

 ذم ُم٤مًمؽ اسمـ ًمٙمالم ذطمٜم٤م ذم ذيمرٟم٤م يمام سمدوٟمف، اعمٜمٕمقت شمٕملم إذا اًمٜمٕم٧م ي٘مٓمع

 إًمٗمٞم٦م.
                                                 

 (.241، سم٤مب اًمٜمٕم٧م، اًمبٞم٧م رىمؿ )شإًمٗمٞم٦م» (7)
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ـ   وشم٠مٟمٞمّثُف، شمذيمػَمهُ  اعم١مًمُػ  َيْذيُمرِ  مل ـَ  ًمٙم  وم٘م٤مل: َذيَمَرهُ  -رِحف اهلل- َُم٤مًمٍِؽ  اسم

 وْ أَ  ِٔ ٣ِ ْذ ا٤تَّوووَ  قوودِ ِِ وْ ى ا٤تَّ َد ٤َوو وَ ْهووَ 
 

 اوْ َػوو ٢َ َمو ُف و٢ْ ، ١َولِ ْعوػِ و٤ْ و ٣ِ امُهَ وَ ِٗ  
 

ٓ   واًمت ٠ْمٟمِٞم٨ِم، اًمت ْذيِمػمِ  ذم اعمٜمُْٕمقَت  يْتَبعُ  وم٤مًمٜم ْٕم٧ُم    وم٢مذا ًمَٖمػِمه، اًمَقْصُػ  يَم٤منَ  إذا إ

فُ  ٜمُْٕمقِت اعمَ  ًمَِٖمػمِ  اًمَقْصُػ  يَم٤منَ  ًرا اعمٜمٕمقُت  يَم٤منَ  وم٢مذا اعمقُصقَف، يْتَبعُ  وم٢مٟم   يم٤منَ  ُُمَذيم 

ًرا، اًمٜمٕم٧ُم  ًث٤م اعمٜمٕمقُت  يم٤من وإذا ُُمَذيم   يَمَذًمَِؽ. اًمٜمٕم٧ُم  ص٤مرَ  ُم١مٟم 

 :هُ  ا٤ؼوئؿيِ  ٌؿحؿدٍ  مرْرُت » ميو٤ه  «.أمُّ

 ووم٤مقمٌؾ. ومِْٕمٌؾ  :«َمَرْرُت »

دٍ »  وجمُروٌر. ضَم٤مر   :«ٌُؿَحؿَّ

ك وَهذا- عمحٛمدٍ  ٧ٌم ٟمٕم :«ا٤َؼوئَِؿيِ » َببِل   اًمٜم ْٕم٧َم  ُيَسٛم   وْصًٗم٤م اًمٜمٕم٧ُم  يم٤منَ  وإذا اًمس 

َل  ًمٚمَٛمٜمْٕمقِت   جمروٌر. اعمجرورِ  وٟمٕم٧ُم  -احَلِ٘مٞم٘مل اًمٜم ٕم٧ُم  ؾُمٛمد

هُ » ؿد  قَمغَم  ُمبٜمل   ُمت ِّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شاهل٤مءُ »و َُمرومقٌع. شاًم٘م٤مئٛم٦مِ »ًمِـ وم٤مقمٌؾ  :«أمُّ  اًمْم 

 سم٤مإلَض٤موَم٦ِم. ضمر   حَمؾِ  ذم

 :ٌُوهو ٢وئمٍ  ٌومرأةٍ  مرْرُت » ميول  «.أ

 ووم٤مقمٌؾ. ومٕمٌؾ  :«َمَرْرُت »

  جمرورٌ  اؾمؿٌ  :«ٌومرأةٍ »
ِ
هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مًمب٤مء  اًمٙمّسُة. ضمرد

هِ  وقمالُم٦مُ  جمروٌر، اعمجرورِ  وٟمٕم٧ُم  ُٓمرأةٍ  ٟمٕم٧ٌم  :«٢وئمٍ »  آظمِرِه. ذم فم٤مهرةٌ  يمّسةٌ  ضمرد

ٌُوهو»   ـُم ٕٟم ف اًمقاُو؛ رومٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :شأسمق» :«أ
ِ
 اخلٛمس٦ِم، إؾمامء

 إًمٞمف. ُمْم٤مٌف  :شاهل٤مءُ »و ُمْم٤مٌف  وهق
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 واًمتٜمٙمػُم، اًمتٕمريُػ  ،واخلٗمُض  واًمٜمّم٥ُم  اًمرومعُ  وهق: اإلقمراُب  ََّلَي: هذه

 وهق: اًمراسمُع، قِمٜمَْدَٟم٤م سَمِ٘مَل  ،واًمت٠مٟمٞم٨ُم  اًمتذيمػم

 ذم فًم شم٤مسمعٌ  ُهق ٟمٕمؿ؛ ٟمُ٘مقُل: ؟َٓ  أم ًمفُ  شَم٤مسمًٕم٤م يٙمقنُ  هؾ واَلْؿُع، وا٤تيـقي اِْل١ْرادُ 

 واجلَْٛمِع. واًمت ْثٜمَِٞم٦مِ  اإِلوْمرادِ 

 اًمرومعُ  اإلقمراِب: ذم أؿمٞم٤مَء: أرسمٕم٦م ذم اعمٜمٕمقت يتبع اًمٜمٕم٧م ن  إ اََّلصي:

 يٙمـ مل ُم٤م واًمت٠مٟمٞم٨م، اًمتذيمػمِ  ذمو واًمتٜمٙمػِم، اًمتٕمريِػ  ذمو واخلٗمُض، واًمٜمّم٥ُم،

 واجلٛمع. واًمتثٜمٞم٦م، اإلومراد، اًمٕمدد: ذمو اعمٜمٕمقِت، ًمٖمػم وصًٗم٤م اًمٜمٕم٧ُم 

ٌر، شىم٤مئؿٍ » ،صحٞمٌح  شىَم٤مئؿٍ  سمَِرضُمؾٍ  َُمَرْرُت » ًمَؽ:ذ ُل ُمث٤م  ،ُمذيمرٌ  شرضمؾٍ » ُُمذيم 

. ٓ شىَم٤مئِٛم٦مٍ  سمَرضُمؾٍ  َُمَرْرُت »  يّمحُّ

؛ شىَم٤مِئٛم٦مٍ  سم٤مُمرأةٍ  َُمَرُت »  َُمَرْرُت » ،ُم١مٟم٨ٌم  َواعمٜمٕمقُت  ُم١مٟم٨ٌم  اًمٜمٕم٧َم  ٕن   يّمحُّ

رٌ  شىم٤مئؿٍ » ٕن   صحٞمٍح؛ همػمُ  شىَم٤مِئؿٍ  سم٤مُمرأةٍ   ُم١مٟم ٨ٌم. شاُمَرأةٍ »وَ  ُمذيم 

َّٓ » ىُمْٚم٧ُم: ِٔ  َوْصًػو ٣َونَ  إذا إ سِى  ٛٓ ١قؽونَ  اْـْعوِت  ٤َغ  .«ا٤َوصِف  َِ

 شأسُمقَه٤م ىَم٤مئٛم٦مً  سم٤مُمَرأةٍ  َُمَرْرُت » أْو: ،شأسُمقه٤م ىَم٤مِئؿٌ  سم٤مُمرأةٍ  َُمَرْرُت » ىُمٚم٧َم: إذا ومٛمثاًل 

ُام ُل  اعمِث٤مُل  َصِحٞمٌح؟ أهيُّ  ٕسَمِٞمٝم٤م، وإٟم اِم  رَأةٍ ًمٚمٛمَ  وصًٗم٤م ًمٞمَس  اًمِ٘مَٞم٤ممَ  ٕن   َصِحٞمٌح؛ إو 

 واًمت٠مٟمٞم٨ِم. اًمتذيمػمِ  ذم سمٕمَدهُ  ُم٤م شَمبِعَ  وهلذا

ٝم٤م ىَم٤مِئَٛم٦مٌ  سم٤مُمرَأةٍ  َُمَرْرُت » وىمقًمؽ:  وىمقًمؽ: ،ُُم١مٟم ٨ٌم  شأم  » ٕن   صحٞمح؛ شُأُمُّ

فُ  ىَم٤مِئَٛم٦مٌ  سَمَرضُمؾٍ  َُمَرْرُت »  اعمٜمُْٕمقِت. ًمَٖمػْمِ  اًمَقْصَػ  ٕن   صحٞمٌح؛ شأُمُّ

 ،شاًمَٕم٤مىِمُؾ  زيدٌ  ىَم٤ممَ » ًمٚمنموط: ُمستقوم٤مة أُمثٚم٦م -هللُ ا رِحفُ - اعم١مًمدُػ  َذيَمرَ 

 ش.اًمَٕم٤مىِمؾِ  سمَزْيدٍ  َُمَرْرُت »و ،شاًمَٕم٤مىِمَؾ  زيًدا َرَأْي٧ُم »و
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 ،شاًمٕم٤مىمُؾ  زيًدا رأي٧ُم » ويمذًمؽ: ،ظمٓم٠مً  يم٤منَ  شاًمٕم٤مىمَؾ  زيدٌ  ىَم٤ممَ » ىَم٤مِئٌؾ: ىم٤مَل  وًمق

 شمٗمّمٞمٍؾ. نِ سمدو اإلقمراِب  ذم اعمٜمٕمقَت  يتَبعُ  ٕٟم فُ  ؛شاًمٕم٤مىمَؾ  سمزيدٍ  ُمرُرُت »و

 يم٤مٟم٤م إذا واعمَٜمُْٕمقَت  اًمٜم ْٕم٧َم  إٓ َيْذيُمرُ  مل أٟم ف ُمع اعمِث٤ملِ  هذا قمغم اعم١ُمًمدُػ  واىمتٍم

 ،شقم٤مىِماًل  َرضُماًل  َرَأْي٧ُم »و ،شقَم٤مىِمؾٍ  سمَِرضُمؾٍ  َُمَرْرُت » ٟمِٙمَِرشَملم: يَم٤مَٟم٤م إذا وَمٜمَُ٘مقُل  ،َُمْٕمِروَمْتلمِ 

 ش.قم٤مىمٌؾ  رضمٌؾ  ضَم٤مءَ »و

 اعُمٜم٤َمؾَمَب٦مِ  هلَِذه َأْدظَمَؾ  واًمت ٜمِْٙمػمِ  اًمت ْٕمِريِػ  إمم -اهلُل رِحفُ - اعم١مًمُػ  أؿم٤مرَ  وعم٤م

ـُ  اًمٜم ْٕم٧ِم، سم٤مب ذم واًمٜمٙمرةَ  اعمٕمروم٦مَ   ذم إًمٗمٞم٦م أول ذم ضَمَٕمَٚمٝم٤م سمؾ ُيْدظمٚمٝم٤م، مل َُم٤مًمؽ واسم

 واعمَْبٜمِل. اعمُْٕمَرِب  سم٤مِب 

قوءَ  ََخَسيُ  ١َيُ رِ ِعْ اَْ » :-اهلل رمحه- وَل ؼَ ١َ  ْ٘  قِمٝم٤م.سم٠مْٟمقا ُمٕمدودةٌ  «:َأ

مُ » ٢َْو٤ُُه: إوُل: ْٗ
ِٓ ؾْمـؿِ  وشَمْٕمِرِيـُػ  ،َُمْٕمِروَمـ٦مٌ  وَمٝمـق َضـِٛمػمٍ  يُمؾُّ  :«اُْْضَؿرُ  ا ِٓ  ا

 اظْمتَِّم٤مًرا. اًمٔم ٤مهرِ  قَمـ سمِف يُمٜمدَل  ُم٤م هق: اعُمْْمَٛمرِ 

ـْ  هب٤م ُُمَٙمٜمًّك شأٟم٤م» يمٚمِٛم٦مُ  ،شىم٤مِئؿٌ  أَٟم٤م» ىُمٚم٧ُم: إذا ُِمَث٤مًُمُف: ـُ  حُمٛمدُ » قم ـِ  َص٤مًمِح  سم  سم

ـَ  َأْوَضُح  وِهل اًمثالث، اًمٙمٚمامت هذه ُمـ َأىْمٍَمُ  شأٟم٤م» ومٙمٚمٛم٦مُ  ،شقُمَثْٞمٛملم  آؾمؿ ُم

ِٛمػمُ  اًمٔم ٤مِهِر،  وإيَْم٤مطًم٤م. اظمتّم٤مًرا اًمٔم٤مهر آؾمؿ قمـ سمف ُيَٙمٜم ك وم٤مًمْم 

ـُ  قَمكِمُّ » اؾْمُٛمفُ  َرضُماًل  خُت٤مـم٥ُِم  َأْٟم٧َم  ُام ،شاعُمْٗمٚمُِح  ِاهلل قَمْبدِ  سم  شَمُ٘مقُل: َأنْ  أظمٍم َأهيُّ

ـُ  قَمكمُّ » َأْم: ،شؿٌ ىَم٤مئِ  َأْٟم٧َم »  أسْملَمُ  وَأهيام ،شىَم٤مِئؿٌ  َأْٟم٧َم » إظمٍم: ؟شىَم٤مِئؿٌ  ِاهلل قَمْبدِ  سم

ـُ  قمكمُّ » ٕن   ؛شىم٤مئؿٌ  أٟم٧م» وأوضُح؟  طم٤مرٍض. همػمِ  ًمرضمؾٍ  شمٙمقنُ  ىمد شاعُمْٗمٚمُِح  ِاهلل قمبدِ  سم

ِٛمػمُ » سم٘مقًمف: اًمْمٛمػم فقمر   وسمٕمُْمُٝمؿ  سم٠مًمَٗم٤مظٍ  هَم٤مِئ٥ٍم  أو طَم٤مرِضٍ  قمغم دل   َُم٤م اًمْم 

، قمغم دل   شأٟم٧َم » شأٟم٤م» ،شَُمْٕمٚمقَُم٦مٍ   ُمٕمٚمقُم٦م. سم٠مًمٗم٤مظ هَم٤مئ٥ٍم  قمغم دل   شهق» طَم٤مرِضٍ



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

امئرِ  اعم١مًمدُػ  وسَمَدأ اجلٝمِؾ، ِضدُّ  اعمٕمِروَم٦مَ  أن   وَُمْٕمُٚمقمٌ  َُمْٕمِروَم٦ٌم، َضِٛمػمٍ  ومُٙمؾُّ   سم٤مًمْم 

 حيتِٛمُؾ  ٓ شأْٟم٧َم »و همػَمَك، حيتِٛمُؾ  ٓ شأَٟم٤م» ىمْٚم٧َم: إذا ٕٟمَؽ  اعمٕم٤مرِف؛ َأقْمَرُف  ٕهن٤م

ـْ  ،قَمٜمْفُ  اعمٙمٜم ك همػمَ  حيتِٛمُؾ  ٓ شُهق»و همػَمُه،  (ظم٤مًمدٌ  سمٙمٌر، ،قمٛمٌرو زيٌد،) ىمْٚم٧َم: إذا ًمٙم

، أٟمف صحٞمٌح  ُ ـَ  دائرةً  أوؾمعُ  ًمٙمٜمٝم٤م ،شرضمٌؾ » يمٙمٚمٛم٦مِ  شزيدٌ » وًمٞمس٧ْم  ُيٕملمد  اًمْمٛمػِم. ُِم

  سمٕمُض  اؾمَتْثٜمَك
ِ
٦مَ  ِاهلل أؾمامءَ  اًمُٕمَٚمامء َ  وم٘م٤مًمقا: سمِف، اعُمْخَتّم   اعمََٕم٤مِرِف، َأقْمرُف  ٤مإهن 

 ،همػَمهُ  حتتِٛمُؾ  ٓ ٤مـٕهن ٤مرِف؛ـاعمٕم َرُف ـَأقمْ  وَمَٝمِذه قمز  وضمؾ   اًمربد  قمغم ؿٌ ـقَمٚمَ  شاهلُل»ومـ

 .ِاهلل ًمٖمػمِ  شَمّْمٚمُح  وٓ

ُم ا»٢َْو٤ُُه:  ْٗ
ًَ  ُْْضَؿُر َكْحوُ آِ ؾ   شَمِْمَٛمَؾ  يمل ؛شهق» سمٙمٚمٛم٦مِ  ضم٤مءَ  ًمٞمَتفُ  ،«َأَكو َوَأْك  يم 

اَمئرُ  ،ًمٚمٖم٤مئ٥ِم  شُهق»وَ  ًمٚمُٛمَخ٤مـَم٥ِم، شَأْٟم٧َم »و ًمٚمُٛمَتَٙمٚمدِؿ، شأٟم٤م»ـوم ،اًمْمامئرِ  أٟمقاعِ   ِهل: وم٤مًمْم 

سْمُتُف، ذم: واًمت٤مء واهل٤مء ومُه٤م، وِهل، وُهق، وأٟم٧ِم، وأٟم٧َم، أَٟم٤م،  سمِِف. َُمَرْرُت  وذم: رَضَ

مُ » ٢َْو٤ُُه: ا٤يوين: ْٗ َل  ُم٤م ،٤مٟمَِٞم٦مِ اًمث   اعمَْرشَمَب٦مِ  ذم وُهقَ  اعمَْٕمِروَم٦مِ  ُِمـ َهَذا :«ا٤َعَؾمُ  آ  ؾُمٛمد

ءٌ  سمِفِ  َ  ُم٤م ُهقَ  أو: ،قَمَٚمؿٌ  وَمُٝمق َرْ ه قَملم   ُُمْٓمَٚمً٘م٤م. ُُمَسام 

ـُ  ىم٤مل َُم٤مًمٍِؽ  اسم
(1)

: 

وومٌ  ْٗ ُ  ا  ٝ ى ُيَعوو  ُمْطَؾَؼووو اَُْسووؿَّ
 

َؾُؿهُ   ْعَػرٍ »و٣َ  َٛ ْركَِؼوو»و «َُ ِّ» 
 

ُ  اًم ِذي ُهقَ  اًمَٕمَٚمؿُ  وم٤مٓؾْمؿُ  ك ُيَٕملمد  ىمٞمٍد. سماَل  ٤مُُمْٓمٚم٘مً  شَمْٕمِٞمٞمٜم٤ًم اعمَُسٛم 

 ،ِقَمبُداهلل سَمْٙمٌر، ظَم٤مًمٌِد، ،قمٛمٌرو» وُِمْثؾ: ،اًمَٕم٤مىِمؾِ  قمغَم  قَمَٚمؿٌ  «:َزْيدٍ  َكْحُو:»٢َْو٤ُُه: 
ُهؿْ  ،شقَمكِم   قَمب ٤مٌس، قُمَٛمُر، ل وًَمقْ  ،يَمثػِمٌ  وهَمػْمُ  قَمٚماًم  َأْصَبَح  ،طَمَجًرا َوًَمَدُه: َرضُمٌؾ  ؾَمٛم 

 وَُمْٕمِروَم٦ًم.

                                                 

 (.32) رىمؿ اًمبٞم٧مسم٤مب اًمٕمٚمؿ،  ،شإًمٗمٞم٦م» (7)



 

 

 
 باب اليعــــت

 واًمَٕمْْمَب٤مُء، َواؿِمٌؼ، وأيًْم٤م يَمْٚم٥ٍم، اؾْمؿ شؿَمْذىَمؿٍ »ـيم :احلٞمَقاَٟم٤مِت  َأقْمالمُ  يَمَذًمَِؽ 

ؾُمقلِ  إِسمِؾِ  ُِمـ ٟم٤مىمت٤منِ  ومه٤م واًمَ٘مّْمقاءُ   .وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمر 

٦ُم:  ىمري٦م، اؾْمؿُ  وقُمٜمَٞمزةُ  اعمَِديٜم٦ِم، اؾْمؿُ  ـَمْٞمب٦مُ  وَأْيًْم٤م اًمَٕم٤مىِمِؾ، هَمػْمِ  قمغم قَمَٚمؿٌ  وَُمٙم 

 ىمري٦م. اؾمؿ سُمَرْيَدةُ 

 ِسم٤مهلل اخل٤َمص   اًمَٕمَٚمؿَ  إٓ اعمَٕم٤مِرِف  َُمَراشم٥ِِم  ُمـ اًمث ٤مٟمٞم٦مِ  اعمرشَمَب٦مِ  ذم َي٠ميِت  اًمَٕمَٚمؿُ 
. يمؾد  ىَمبؾ إومم اعمرشَمَب٦مِ  ذم وم٢مٟمف وضمؾ   قمز  

ٍ
 رء

، ٓ شوَم٤مِضؾٍ  سمَِزْيدٍ  َُمَرْرُت » ىُمْٚم٧َم: ًمق  ٟمٙمرٌة، شووم٤مضؾٍ » ُمٕمروم٦مٌ  شزيدٍ » ٕن   يّمحُّ

 سمَِرضُمؾٍ  َُمَرْرُت » ىمٚم٧م: وًمق ،واًمت ٜمْٙمِػمِ  اًمت ْٕمِريِػ  ذم اعمٜمُْٕمقَت  َيْتَبعَ  أن جي٥ُِم  واًمٜم ْٕم٧ُم 

 ٟمٙمرٌة. شرضمؾٍ »و ُمٕمِروَم٦ٌم، شاًمٗم٤مضؾِ » ٕن   ظَمَٓم٠ٌم؛ شاًمٗم٤مِضؾِ 

: ٌُ مُ » ٢َْو٤ُُه: ا٤يَّو٤ِ ْٗ
ِٓ   وهِذِه، هَذا،» َٟمْحُق: :«اُْْبَفمُ  وا

ِ
ه ،شوَه١مٓء  ُُمْبَٝماًم  ؾَمام 

ُ  ٓ ٕٟم فُ  : َيِمَٛمُؾ  وُهق ،سم٤مإِلؿَم٤مَرةِ  إٓ َيَتَٕملم   ؿَمٞمَئلْمِ

ل:  اإلؿَم٤مرِة. اؾْمؿُ  إوَّ

 اعمْقُصقُل. آؾْمؿُ  ا٤يَّوين:

ُ  اإلؿم٤مرةِ  وم٤مؾمؿُ  ُ  اعمَْقُصقُل  وآؾمؿُ  سم٤مإلؿَم٤مرِة، َُمدًُمقًَمفُ  ُيَٕملمد  َُمْدًُمقًَمفُ  ُيَٕملمد

َٚم٦ِم، رُ  شهذا» ٕن   ُُمْبَٝمٌؿ؛ ويماِلمُه٤م سم٤مًمّمد  هذه» َؽ،سم٠ُمْصُبٕمِ  شمِمػمُ  أٟمَؽ  اعمخ٤مـم٥ُم  َيَتّمق 

 » سم٠ُمْصُبِٕمَؽ، شمِمػمُ  شطم٘مٞمب٦مٌ 
ِ
ُ  اإلؿم٤مرةِ  وم٤مؾمؿُ  ،شـمٚمب٦مُ  ه١مٓء  هذا ،سم٤مإلؿم٤مرةِ  ُمدًمقًَمفُ  يٕملمد

ُ  ٕٟمف ُمٕمروم٦مٌ   سم٤مإلؿم٤مرِة. ُيَٕملم 

ـِ  َُمَرْرُت » َٟمُ٘مقَل: أن جيقز هؾ َذْي ـِ » ٕن جُيقُز، ٓ شَرضُمَٚملِم؟ هِبَ  ُمٕمروم٦م، شَهَذْي

 واًمت ٜمْٙمِػِم. ت ِٕمريِػ اًم ذم اعمَٜمُْٕمقَت  َيْتَبعُ  واًمٜم ْٕم٧ُم 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ،اعمٕم٤مرف ُمـ أٟمف ُمع يْذيُمْرهُ  ومل اعمَْقُصقَل  َأؾْمَ٘مطَ  -رِحف اهلل شمٕم٤ممم- اعم١َُمًمدُػ 

ُم » ىَمْقًمِِف: قَمُٛمقمُ  ؿَمِٛمَٚمفُ  ُيَ٘م٤مُل: ْٗ
ِٓ مُ إَ  ٤َِّذي ١ِقهِ اَوا  وم٢من سَمِٕمٞمد وَهَذا ،«٤ُِف َوا٤َّلَّ

، ؾ:ُمث واًمالُم، إًمُِػ  ومِٞمفِ  ًمٞمَس  َُم٤م اعمقصقل ُمـ ـْ  َوَُم٤م. َُم

ُ  اعمقصقُل  آؾمؿُ  َٚم٦ِم، َُمْدًُمقًَمفُ  ُيٕملمد تِل، اًم ِذي، ِهل: اعمَْقُصقًَم٦مُ  وآؾمامءُ  سم٤مًمّمد  اًم 

َت٤مِن، اًمٚم َذاِن، ، اًمٚم  ـَ ِذي ، واًماليِت، واًمالِئل، إمَُم، اًم  ـْ  َأي. ،َُم٤م َُم

، شُٟمِحبُّفُ  اًم ذي ٤مءَ ضَم » ىُمْٚم٧َم: وإَذا ،ؿَمٞمًئ٤م ٟمسَتِٗمدْ  مل شاًم ذي ضَم٤مءَ » ىُمْٚم٧َم: وَمٚمق َ  شَمَٕملم 

ـْ  يمؾُّ  شُٟمِحبُّفُ » سمَِٙمٚمِٛم٦مِ  ظَمَرَج  بُّف ٓ َُم
 َٟمققَملْم، اعمُبَٝمَٛم٦مُ  إؾمامءُ  ومَّم٤مرت ،اًمَ٘م٤مِئُؾ  هذا حُيِ

ُل: اًمٜمقعُ   اعمقُصقُل. آؾمؿُ  واًمث ٤مين: ،اإلؿم٤مرةِ  اؾْمؿُ  إو 

ْرَس  وَمِٝمؿَ  اًم ذي ضَم٤مءَ » :وَمتُ٘مقُل  سمٛمٕمِروَم٦مٍ  شُمٜمَْٕم٧َم  أن سُمد   َٓ  َُمَٕم٤مِرُف  هِذهِ   اًمد 

ي اًمَٗم٤مِضُؾ  ضَم٤مءَ » وشم٘مقُل: ،شاًمَٗم٤مِضُؾ  ْرَس  وَمِٝمؿَ  اًمذد  ذم اعمَٜمُْٕمقَت  اًمٜم ٕم٧ُم  ومَٞمْتَبعُ  ،شاًمد 

 اعمَْٕمِرومٞم ٦ِم.

 اعمْقُصقِل؟ وآؾْمؿِ  اإلؿَم٤مرِة، اؾْمؿِ  إقْمراُب  ُم٤م

 قَمالَُم٦مُ  قَمَٚمٞمِٝماَم  َئْمَٝمرُ  ٓ َُمْبٜمٞم ٤مِن، اعمْقُصقُل  وآؾْمؿُ  اإلؿَم٤مَرِة، اؾْمؿُ  َكُؼوُل:

 وَمِٝمؿَ  اًم ذي ضَم٤مءَ » ومَتُ٘مقُل: ُُمْٕمَرسَم٤منِ  وَمُٝمام ُمثٜمك يم٤مٟم٤م وم٢من ُُمثٜمك، َيٙمقَٟم٤م ؿْ ـًمَ  ُم٤م اإلقْمَراِب،

ْرَس  ْرَس  وَمِٝمؿَ  اًم ذي َرَأْي٧ُم »و ،شاًمد  رَس  وَمِٝمؿَ  سم٤مًمذي َُمَرْرُت »و ،شاًمد   وشمُ٘مقُل: ،شاًمد 

قنَ  اًمذيـ ُأطِم٥مُّ »  ذم ُيس٤ممِهقن اًمذيـ أومَٚمَح » وشم٘مقُل: ،ُمٜمُّمقسَم٦مٌ  شاخلػَمِ  ذِم  ُيَس٤ممِهُ

ِذيـ» أن دمد ،شاخلػَمِ  ذم ُيس٤ممِهُقنَ  سم٤مًمذيـ ُمَرْرُت » وشم٘مقُل: ُمرومققَم٦ٌم، شاخلػَمِ   َدظَمَؾ  شاًم 

ْ  ،وظَمْٗمضٍ  وَٟمّْم٥ٍم، َروْمٍع، قم٤مُِمُؾ  قَمَٚمْٞمٝم٤م ، ومَل ْ  َُمْبٜمِٞم ٦ٌم. هل نْ ذَ إِ  شَمتَٖمػم 



 

 

 
 باب اليعــــت

ـ  
٤مقمرِ  ىمقُل  وُِمٜمْفُ  سم٤مًمَقاِو، ُمروُمققَم٦مً  وجَيَْٕمٚمقهن٤م ْٕمِرسُمقهن٤ميُ  اًمَٕمَرِب  سَمْٕمَض  ًَمٙمِ اًمِم 

(1)
: 

و َصبَُّحوا ا٤َُّذونَ  َكْحنُ  َِ  ا٤َصبَّو
 

وو ٠َووَرةً  ا٤ـَُّخقولِ  يومَ   َِ  ِمْؾَحو
 

ـ  
ـُ » ي٘مقًمقن: اًمَٕمرِب  أيْمَثرَ  ًَمٙمِ ـِ  َٟمْح ِذي  قِمٜمَْدُهْؿ. ُمبٜمٞم ٦مٌ  ٕهن٤م ؛شاًم 

٤م َ  ٟمفٕ ومُٛمْٕمرٌب؛ اعمَثٜم ك أُم   َيْسَٕمَٞم٤منِ  اًمٚم َذان ضَم٤مءَ » وَمَتَ٘مقُل: اًمَٕمَقاُِمؾِ  سم٤مظمتالِف  شَمَٖمػم 

ـِ  َرَأي٧ُم »وَ  ،شاخلػَمِ  ذِم  َذْي ـِ  َُمَرْرُت »و ،شاخلػَْمِ  ذم َيْسَٕمَٞم٤منِ  اًمٚم  َذْي  ،شاخلػَْمِ  ذم َيْسَٕمَٞم٤منِ  سم٤مًمٚم 

ـْ   اًمٚم ذانِ  ،[74]اًمٜمس٤مء: ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :شمٕم٤ممم ىَمقًُمف ذًمؽ وُِم

وْمِع؛   ُمٜمّمقسم٦مٌ  ،[21]ومّمٚم٧م: ﴾ی ىئ ىئ ىئ﴿ :وىَمقًُمف ،ُُمبَتَدأٌ  ٕهن٤م سم٤مًمر 
ِ
 ،سم٤مًمٞم٤مء

  ويُمؾُّ  اًمَٕمقاُِمِؾ، سم٤مظْمتاِلِف  شَمَتٖمػم   هل نْ ذَ إِ 
ٍ
ُ  رء  َُمْٕمَرٌب  ومُٝمق اًمَٕمقاُِمؾِ  سم٤مظْمتاِلِف  َيَتٖمػم 

 َُمْبٜمِٞم٤ًّم. وًمٞمس

ٓ   َُمْبٜمل   هق ُٟم٘مقُل: اإِلؿَم٤مَرةِ  اؾمؿُ  يمذًمؽ  ُُمْٕمَرٌب. ومٝمق اعمثٜم ك إ

ضُمَؾ  هذا رأي٧ُم » َتُ٘مقُل:ومَ  ضُمُؾ  هذا ضَم٤مءَ » ،شاًمر  ضُمؾِ  هبذا َُمَرْرُت »و ،شاًمر   ،شاًمر 

 شَمَتَٖمػْم. ومٚمؿ

َٓ » وشمُ٘مقُل:  ه١ُم
ِ
  َأيْمَرُْم٧ُم » وشم٘مقل: ،شِرضَم٤مٌل  ء

ِ
ضم٤مَل  ه١مٓء   ُمرْرُت »و ،شاًمرد

ِ
 هب١مٓء

ضم٤ملِ  ْ  شَه١ُمٓء» أن ومتجد ،شاًمرد ْ  مَل  .اًمَٙمّْسِ  قمغم َُمْبٜمِٞم ٦مٌ  ومٝمل شَمَتَٖمػم 

 .[71]احل٩م: ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ :شمٕم٤ممم اهللُ  ومٞم٘مقُل  اعمثٜم ك ي٠ميِت  ًمٙمـ

ضُمَٚملْمِ  هذيـ أيْمَرُْم٧ُم » وشمُ٘مقُل: ،سم٤مًَٕمِِػ  شَهَذانِ » ، ُمٜمّمقسم٦مٌ  شاًمر 
ِ
َ  نْ ذَ إِ  سم٤مًمٞم٤مء  اعمَُثٜم ك شَمَٖمػم 

 ُمٕمرسم٦م. نْ ذَ إِ  ومٝمل اًمَٕمقاُمؾ، سم٤مظْمتاِلِف  اإِلؿم٤مرةِ  اؾْمؿِ  ذم

                                                 

 (.7/272) اعمٖمٜمل اٟمٔمر ًمٚمٕم٘مٞمكم، اًمبٞم٧م (7)
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مُ » ٢َْو٤ُُه: ا٤راٌع: ْٗ ُل  َكْحُو: وا٤ََّّلمُ  ا٤ُِٕف  ١ِقهِ  ا٤َِّذي وآ َُ  َهَذا :«وا٤ُْغَّلمُ  ا٤رَّ

اسمِعُ  اًمٜم قعُ  ـَ  اًمر   ُُمْٗمرًدا، أيم٤من ؾَمقاءٌ  َُمْٕمِروَم٦ٌم، وَمُٝمق شاْل » ومٞمف اؾْمؿٍ  ومُٙمؾُّ  اعمَٕم٤مِرِف، ُِم

ًرا، أمْ  جمُٛمققًم٤م، أمْ  ًث٤م أمْ  ُُمذيم  ضُمُؾ » ،ُُم١َمٟم   شاعمْسِجدُ » وَم٦ٌم،َُمْٕمرِ  شاعمْرَأةُ » َُمٕمِروَم٦ٌم، شاًمر 

قُق » َُمْٕمِروَم٦ٌم،  .شاًمٙمَت٤مُب » ،شاًمبٕمػمُ » ُمٕمروَم٦ٌم، شاًمُٖمالمُ » َُمْٕمِروَم٦ٌم، شاًمسُّ

ضُمؾِ  َُمَرْرُت » ىُمْٚم٧َم: إذا  أن ومَٞمِج٥ُم  َُمْٕمِروَم٦مٌ  اعمٜمُْٕمقَت  ٕن   َيِّمحُّ  ٓ شيَمِريؿٍ  سم٤مًمر 

ضُمؾِ  َُمَرْرُت » ومت٘مقل: ،َُمْٕمِروَم٦مً  اًمٜم ْٕم٧ُم  يٙمقنَ   .شاًمَٙمِريؿِ  سم٤مًمر 

 ،ُمْٕمِروَم٦مٌ  ومٝمق شاْل » قمٚمٞمف دظمٚم٧ْم  اؾمؿْ  ومٙمؾُّ  ،شاْل » َُمْٕمِروَم٦ًم؟ ضَمَٕمَٚمفُ  اًم ِذي ُم٤م

ُح  يَمْٞمَػ  ،شاًمٓم ٞمد٥َم  يمَت٤مسًم٤م اؿمؽمْي٧ُم » قمب٤مرة:  اًمٙمَت٤مَب » ٟم٘مقل: اًمٕمب٤مرَة؟ هذه ُٟمَّمحد

ْي٧ُم » ٟم٘مقل: أو ،سم٤معمْٕمِروَم٦مِ  َٟمْٕمُتفُ  َيِّمح   طمتك َُمْٕمِروَم٦مً  اعمٜمٕمقَت  وَمٜمَْجَٕمُؾ  ش،اًمٓم ْٞم٥َم   اؿْمؽَمَ

 .شـَمٞمدًب٤م يمَِت٤مسًم٤م

َٞ  ُأِضقَف  مو» ٢َْو٤ُُه: اَوِمُس: دٍ  إِ ِِ َعيِ  َهِذهِ  ِمنْ  َوا ٌَ  ىمبَؾ  اعمْم٤مُف  :«إَْر

 وم٢مٟم ف َُمْٕمِروم٦مً  اؾماًم  اًمٜم ٙمرةُ  ؾَمَب٘م٧ِم  إَذا إًمٞمفِ  اعُمَْم٤مِف  ىمبَؾ  اعمْم٤مُف  سَمْٕمَدُه؟ أمْ  إًمٞمفِ  اعُمَْم٤مِف 

َٕمُٚمُٝم٤م  َُمْٕمروم٦ًم. جَيْ

ِٛمػمِ  ممإ اعمََْم٤مُف   شيمت٤مب» ،شاجلٛمٞمؾ يمت٤مسمف اؿمؽمي٧م» شم٘مقل: َُمْٕمِروَم٦ًم، يٙمقنُ  اًمْم 

ِٛمػمِ  إمم ُأِضٞمَٗم٧ْم  ومٚمام ٟمٙمرة، إض٤موم٦م سمدون سْم٧ُم » وشم٘مقُل: ،َُمٕمِروَم٦م َص٤مَرْت  اًمْم   رَضَ

 .شاًمَبٚمِٞمدَ  هُمالَُمفُ 

ْي٧ُم » شمُ٘مقُل: َُمْٕمِروَم٦م يٙمقنُ  اًمِٕمْٚمؿِ  إمم واعُمَْم٤مُف   اضِمْٕمؾِ  َرٌة،َٟمٙمِ  يمَِت٤مسًم٤م ،شيمَِت٤مسًم٤م اؿْمؽَمَ

 ؛نْ ذَ إِ  َُمْٕمروم٦مً  أنَ  َص٤مرَ  ،شاعَمْدَرؾَم٦مِ  يِمَت٤مَب  اؿمؽَمي٧ُم » ٟم٘مقل: ،ُمٕمروم٦مً  شاًمٙمَِت٤مَب »

 ،شٞمٌؾ مَجِ  اجلَِديدُ  اًمٓم ٤مًم٥ِِم  يِمَت٤مُب » وشم٘مقل: ،َُمْٕمِروَم٦مٌ  ومٝمق اعمْٕمِروَم٦مِ  إمم ُأِضٞمَػ  ُم٤م

 ٤موم٦م.سم٤مإلض ُمٕمروم٦م ص٤مر شيمَِت٤مَب » ٕن   ًمٚمٙمَِت٤مِب، ِصَٗم٦مٌ  شاجلَِديدُ »ومـ



 

 

 
 باب اليعــــت

 شاًمٜم ٔمِٞمُػ »ومـ ،شاًمٜم ٔمِٞمُػ  َهَذا هَمالمُ  ُيْٕمِجُبٜمِل» اإلؿَم٤مَرِة: اؾمؿِ  إمم واعُمَْم٤مُف 

 َُمْٕمِروَم٦ًم. َص٤مرَ  ُأِضٞمَػ  عم٤م ٕٟم فُ  ًمُِٖمالمِ  صٗم٦مٌ 

ـِ  رأي قمغم : اعمٕم٤مرف؟ شمٙمقن يمؿ -رِحف اهلل شمٕم٤ممم- ُم٤مًمؽ اسم ِٛمػُم، ؾم٧م   اًمْم 

ُف  قِل،اعمَْقُص  واؾمؿُ  اإلؿم٤مَرِة، واؾمؿُ  واًمَٕمَٚمُؿ،  ،َُمْٕمِروَم٦مٍ  إمم واعمْم٤مُف  سم٠مل، واعمَُٕمر 

٤م  مخس٦م. ومجٕمٚمٝم٤م -اهلل رِحف- اعمّمٜمػ أُم 

شَمب٦ِم، ذم اعمٕمروم٦مِ  سمٛمٜمزًَم٦مِ  اعمٕمِروَم٦مِ  إمم اعمْم٤مُف  يٙمقنُ  هؾ ـُ  قمٜمٝم٤م؟ َيٜمِْزُل  أو اًمرُّ  ٟمح

 ،شأْل »سمـ اعمحغم   صمؿ اعمبٝمُؿ، آؾمؿُ  صمؿ اًمَٕمَٚمُؿ، صمؿ   اًمْمٛمػُم، اعمٕم٤مرِف  َأقْمَرَف  أن قمَروَمٜم٤م

شمَب٦مِ  ذم إًمٞمف اعمْم٤مِف  سمٛمٜمزًم٦مِ  َص٤مرَ  ُمٕمروم٦مٍ  إمم ؿمٞمًئ٤م أَضْٗمٜم٤َم إذا ومَٝمْؾ   َأَٟمْزل؟ أو اًمرُّ

  سمٕمُض  ىم٤مل
ِ
ف ٕٟم فُ  أٟمزَل؛ يٙمقنُ  اًمٜمحِق: أهؾِ  ُمـ اًمٕمٚمامء  وُمٕمرومُتفُ  سمِِف، شمٕمر 

 ومٞمُٙمقنُ  ذاه وقمغم ،أِصٞمٚم٦مً  ُمٕمروَمُتفُ  يم٤مٟم٧ْم  مم٤م أىمؾُّ  ومٝمق شم٤مسمٕم٦مً  ُمٕمرومُتف يم٤مٟم٧ْم  وُم٤م شم٤مسمٕم٦ٌم،

تِل اًمّرشَمب٦مِ  ذم اعمْٕمِروَم٦مِ  إمم ُأِضٞمَػ  ُم٤م  همالمَ  اؿمؽمي٧ُم » ىمٚم٧َم: وم٢مذا إًمٞمِف، اعمْم٤مِف  سَمْٕمدَ  اًم 

 آؾمؿِ  سمٕمدَ  ُم٤م سمٛمٜمِْزًَم٦مِ  ومٞمٙمقنُ  اإلؿم٤مرةِ  اؾمؿ إمم ُمْم٤موم٦مٌ  ٟمٙمرةٌ  شهمالمَ » وم٢من ،شَهَذا

 واًمالُم. إًمُػ  قمٚمٞمف َدظَمَٚم٧ْم  َُم٤م وهق اعمُْبَٝمؿِ 

  وأيمثرُ 
ِ
  إمم ُأِضٞمَػ  ُم٤م أن   قمغم اًمُٕمَٚمامء

ٍ
ٛمػمِ  إمم اعمْم٤مَف  إٓ سمٛمرشَمَبتِِف، ومٝمق رء  اًمْم 

ِٛمػِم. َُمْرشَمَب٦مِ  قمـ يٜمزُل  َيْٕمٜمِل: يم٤مًمَٕمَٚمِؿ، وم٢مٟم ف  اًمْم 

ِحقُ :  إًمٞمف. اعُمَْم٤مِف  ُمرشَمَب٦مِ  قمـ يٜمزُل  وم٢مٟم ف ُُمَْم٤مٍف  يمؾ   أن   وا٤صَّ

مٍ  ٣ُلُّ  وا٤ـَّؽَِرةُ »َو٢َْو٤ُُه:  ْٗ وئِعٍ  ا ٌد  ٌِهِ  خَيَْتصُّ  َٓ  ـِْسِه،ُِ  ِى  َ٘ ِِ رٍ  ُدونَ  َوا َّ  «:آ

 َهَذا ،َُمْسِجدٌ  مَجٌَؾ، يِمَت٤مٌب، ،َرضُمؾٍ  يمؾ   َيِْمَٛمُؾ  ؿم٤مِئعٌ  ٕٟم ف عم٤مذا؟ ٟمٙمرة، شرضُمؾ» ُمثُؾ:

ْي٧ُم » .شَُمْسِجًدا اقْمُٛمرْ » شَمُ٘مقُل: ضِمٜمِْسِف، ذم ؿَم٤مِئعٌ   .شـَم٤مًمًِب٤م َأيْمِرمْ » ،شيِمَت٤مسًم٤م اؿْمؽَمَ
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 واطمدٌة، إٓ اًمقضمقدِ  ذم َُم٤م ٕٟم ف سمِم٤مئع، ًمٞمس اًمقاىمع قمتب٤مرسم٤م ؿم٤مئٌع؟ شؿمٛمٌس »

٤م وُمِرَض  ًمق ًمٙمـ  شدرهؿٌ » ؿم٤مئٌع، شُمسجدٌ » ؿم٤مئٌع، شسمٞم٧ٌم » ،ؿَم٤مئعٌ  وَمُٝمق ؿمٛمٍس، ُِم٤مَئ٦مُ  أهن 

 وَهٙمَذا. ؿم٤مئٌع، شِديٜم٤َمرٌ » ؿم٤مئٌع،

 هْؾ  ،واطمد إٓ اًمبٞم٧ِم  ذم وًمٞمس ،شَبْٞم٧ِم اًم َهَذا ذِم  َرضُمال َأيْمِرمْ » ىمٚم٧م: وًمق

 َٟمٙمَِرًة. ًمٞمس اًمقاىمعِ  سم٤مقمتب٤مر َٟمٙمَِرًة؟ ُٙمقنُ يَ 

، قمغم َيُدلُّ  ٓ ضِمٜمِْسفِ  ذم ؿَم٤مِئعٍ  اؾمؿٍ  وَمُٙمؾُّ  ٍ  اعمٕم٤مرَف  دمدُ  وهلذا َٟمِٙمَرٌة، ومٝمق ُُمٕملم 

٦مً    قمغم داًم 
ٍ
ٍ  رء ٦مٌ  شهذا» ،ُُمَٕملم    قمغم داًم 

ٍ
ٍ  رء  قمغم دال   شىم٤ممَ  اًمذي» سم٤مإلؿم٤مَرِة، ُُمَٕملم 

 ٍ َٚم٦ِم، ُُمَٕملم  ٌ  شزيدٌ » وم٘مْط، ىم٤ممَ  اًمذي هقو سم٤مًمّمد ْخِص، ُُمَٕملم  ٌ  شهق» سم٤مًمِم   سم٤مًمْمٛمػِم. ُُمَٕملم 

ـ    ،شىَمَٛمرٌ » ،شؿَمْٛمٌس » ،شؿمجرةٌ » ،شؾمقٌق » ،شُمسجدٌ » ،شسم٤مٌب » ؿم٤مِئَٕم٦مٌ  اًمٜمدَٙمَرةَ  ًمٙم

 ش.َٟمْجؿٌ »

ْؼِريُبهُ »َو٢َْو٤ُُه:  ٍَ وُل  :َو ُّ َؾْقِه، َكْحُو إَ  ٣ُلُّ َمو َصَؾَ  ُد َٛ ِم  ُل ٤ا٤ِِف َوا٤َّلَّ ُُ  رَّ

 شَرضُمؾٍ » ُمثُؾ: ٟمٙمرةٌ  وم٢مٟم ف واًمال مَ  إًمَػ  قمٚمٞمف ُٟمدظِمَؾ  أن َصح   َُم٤م يمؾُّ  «:وا٤ػرس

 دظمقل ُٚمُح َيّْم  ٓ ،واًْمٙمَِت٤مَب  اًمرضمَؾ، شم٘مقُل: واًمالمَ  إًمَػ  قمٚمٞمٝم٤م شُمدظِمَؾ  أن يّمُٚمُح 

 ْٛمِح ًمِٚمَ  اًمَٕمَٚمؿِ  قمغم واًمالم إًمػ شمدظمؾ أن جيقز وىَم٤مًُمقا: اًمَٕمَٚمؿ، قمغم واًمالم إًمػ

 اًمت ِٕمِريَػ. واًمالمُ  إًمُِػ  شُمِٗمْدهُ  ومل ،اًمَٕمب ٤مَس  اًمَٗمْْمَؾ، وَمَتُ٘مقُل: إَْصِؾ،

ـُ  ىم٤مل وهلذا اًمٜمَٙمَِرةِ  شمٕمريِػ  ذم َُم٤مًمٍؽ  اسم
(1)

: 

ًرا «َأْل » ٢َوٌِوووُل  َكؽِوووَرةٌ   َ  ُموووَم
 

 ُذ٣ِوَرا ٢َوْد  َموو َمو٢ِوعَ  َوا٢ِعٌ  َأوْ  
 

                                                 

 (.22) رىمؿ اًمبٞم٧م٤مب اًمٜمٙمرة واعمٕمروم٦م، سم ،شإًمٗمٞم٦م» (7)



 

 

 
 باب اليعــــت

 ىم٤مسمٌؾ  اؾمؿٍ  يمؾُّ  يٕمٜمل: شُم١مصمدرا أل ٤مسمُِؾ ىمَ  ٟمٙمرةٌ » :-رِحف اهلل شمٕم٤ممم- ُم٤مًمؽ اسمـ ىمقل

رُ  شأل»ًمـ  ٟمٙمرٌة. ومٝمق سم٤مًمت ْٕمِريِػ  ومِٞمفِ  َوشَم١َمصمد

: إمم شَمٜمَْ٘مِسؿُ  وم٤مٕؾمامءُ   ،ُمٕمروم٦مٌ  ومٝمق ُمٕملمٍ  قمغم دل   ومام ،وٟمٙمرةٌ  ُمٕمروم٦ٌم، ىِمسَٛملْمِ

 ٟمٙمرٌة. ومٝمق ُمٕملمٍ  همػمِ  قمغم دل   وُم٤م

 اًمٜمٕم٧ِم. سم٤مُب  اٟمتٝمك وهبذا

 :زاِباإِلِععلى  تدرٓباْت

وٍج  مررُت » ٤مٍج  ُأِريدَ  إن صحٞمٌح  «ا٤َػوضلِ  ٌحجَّ  اًمٜمٙمرةُ  ُأِريدَ  وإن اًمَٕمَٚمَؿ، سمحج 

. يمثػمِ  أي: شسمحّج٤مٍج  ُمررُت » ىمٚم٧َم: أن ُمثؾ:  احَل٩مد

٤مٍج » ىمقًُمٜم٤م: وص٤مر ٟمٙمرةً  ص٤مرْت  اًمٜم ٤مسِ  ُمـ واطمدٍ  أي   سمف وىمّمدت  :شسمحج 

  جمرورٌ  اؾمؿٌ  :شطمج٤مٍج » ،ضمر   طمرُف  :شاًمب٤مءُ »
ِ
ه ُم٦مُ وقمال سم٤مًمب٤مء  اًمٔم ٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرد

٤مٍج  ٟمٕم٧ٌم  :شاًمٗم٤مِضؾِ » ،آظمِرهِ  قمغم هِ  وقمالُم٦مُ  ُمثُٚمفُ  جمرورٌ  اعمجرورِ  وٟمٕم٧ُم  حلج   ضمرد

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمٙمَّسةُ 

ٜ   أٌو ُوء»  اًمٗم٤مِضَؾ، هق إُب  يم٤منَ  إن شاًمٗم٤مضُؾ » اًمرومع حيتٛمُؾ  ،«ا٤َػوِضُل  ٛ

 :شضم٤مءَ ». إُب  هق اًمٗم٤مضَؾ  أن   قمغم أقمرسْمفُ  ،دَ اًمقًمَ  هق اًمٗم٤مضُؾ  يم٤منَ  إن شاًمٗم٤مضؾِ »و

 ُمـ ٕٟم ف اًمقاُو؛ رومٕمفِ  وقمالُم٦م ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :شأسُمق» ،اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ 

 
ِ
هِ  وقمالُم٦مُ  جمرورٌ  إًمٞمف ُمْم٤مٌف  ش:قمكم  »و ُمْم٤مٌف  وهق اخلٛمس٦ِم، إؾمامء  ،اًمٙمّسةُ  ضمرد

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  ْمٛم٦مُ اًم رومٕمفِ  وقمالُم٦م ُمرومقٌع، شأسمق»ـًم ٟمٕم٧ٌم  :شاًمٗم٤مضُؾ »

* * * 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 

 ةــئلــــأص

 أشمٞم٦م: اًمٕمب٤مرات ذم اخلٓم٠م صحح ا٤سمال إول:

 اًمٕم٤مىمِؾ. اًمرضمَؾ  أيمرُم٧ُم  -7

 اًمَٕم٤مِدُل. سم٤مًمَ٘م٤مِِض  ُمرْرُت  -2

 اعمجتٝمِد. سمٓم٤مًم٥ٍم  ُمررُت  -7

 جمٞمٍد. سم٤مًم٘م٤مِرئِ  ُمررُت  -0

 ُمٗمٞمٌد. يمت٤مسًم٤م ىمرأُت  -2

 همػُم اعمٜمٕمقِت وهق ُم١مٟم٨ٌم. ه٤مِت ٟمٕمًت٤م عمٜمٕمقٍت ُمذيّمٍر ُمقصقٍف سمف ا٤سمال ا٤يوين:

* * *



 

 

 
 باب العطــــف

 

 ِفــــِطــَعال اُبــَب

 

ُروُف  ُِ ةٌ  َعْطِف ا٤ َو َ َٟ ، َوا٤َْػوُء، َواُو،ا٤ َوِهَي: َٛ َُمَّ و، َوَأْم، َوَأْو، َو ْل، َوإِمَّ ٌَ  َو

 َٓ تَّى َو٤َؽِْن، ،َو َِ ًَ  ١َنِنْ  اََْواِضِع، ٌَْعضِ  ِى  َو َطْػ و َٛ َٓ  هِبَ ، َمْر١ُوعٍ  َٛ ًَ َٓ  َأوْ  َر١َْع َٛ 

، َمـُْصوٍب  ًَ َٓ  َأوْ  َكَصْب ، َوُْػوضٍ  َٛ ًَ َػْض َٓ  َأوْ  َّ ًَ  َنُْزومٍ  َٛ َزْم  ٢َومَ » ٍَُؼول: ،َُ

ْؿٌرو َزْيٌد  َٛ ًُ »وَ  ،«َو ْؿًرا َزْيًدا َرَأْي َٛ ْؿروٍ  ٌَِزْيدٍ  َمَرْرُت »وَ  ،«َو َٛ ْ  َزْيٌد »وَ  ،«َو ْ  َيُؼمْ  َِل  َوَِل

 .«َيْؼُعْد 

 زحــــالص

  ردُّ  غِي:ا٤ؾُّ  ى ا٤عطُف 
ِ
ء ، قمغم اًمٌم 

ِ
ء ْ  ،سمٕمض إمم سمٕمْمٝمام اًمٕمّم٤م ـَمَرذم يَمَردد  اًمٌم 

 اؾمْتَداَر. يٕمٜمل: ،شاًمٓمريُؼ  اٟمٕمٓمَػ » وشم٘مقُل: ،شهذا قمغَم  هذا قَمَٓمْٗم٧ُم » شم٘مقُل:

ه اًمت ٤مسمِعُ  آْصطَِّلِح: وى  اًمٌمء اشمب٤مع أو: ،اًمَٕمْٓمِػ  طمروِف  أطمدِ  سمقاؾمٓم٦مِ  ًمَٖمػْمِ

 
ِ
 اًمٕمٓمػ. طمروف ُمـ طمرف سَمقاؾمٓم٦م ًمٚمٌمء

 ،-رِحف اهلل- اعم١مًمدُػ  َذيَمَره٤م اًمتل اًمَٕمْٓمِػ  طمروِف  أطمدُ  وهل واؾمٓم٦ٍم، ُمـ سُمد   وماَل 

،وَ  وُء،ا٤ػَ وَ  اُو،ا٤وَ » وهل: و،وَ  ْم،أَ وَ  ْو،أَ وَ  َُمَّ ،وَ  ْل،ٌَ وَ  إمَّ  ضِ عْ ٌَ  ِى  تَّىَِ وَ  ْن،ؽِ ٤َ وَ  َٓ

ةُ  هِذهِ  «عِ اِض وَ اَْ   طمروف. قَمنَمَ

 ،شوقَمْٛمٌرو زيدٌ  ىم٤ممَ » شم٘مقُل: هل٤م، شم٤مسمعٌ  واًمب٤مىمل اًمب٤مب، ُأمُّ  وهل «:اوُ ا٤وَ »َو٢َْو٤ُُه: 

ْ  َزْيدٌ »و ،شَزْيدٌ  َوىَمَٕمدَ  ىَم٤ممَ »و ،شوقَمْٛمٍرو سمَِزْيدٍ  َُمَرْرُت »و ،شوقَمْٛمًرا َزْيًدا َرَأْي٧ُم »وَ   َيُ٘مؿْ  مَل

 قمغم واعمٕمٓمقُف  زيٍد، قمغم ُمٕمٓمقٌف  شقمٛمٌرو»و قمٓمٍػ  طمرُف  هٜم٤م وم٤مًمقاوُ  ،شَيْ٘مُٕمدْ  ومل



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 :شمٕم٤مممؾمبح٤مٟمف و ىمقًمف وُمٜمف ،آظمِرهِ  ذم فم٤مهرةٌ  ضٛم٦مٌ  رومِٕمفِ  وقمالَُم٦مُ  ُمرومقٌع، اعمرومقعِ 

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿

 .[41-42]اًمٗمرىم٤من:

 ا٤واو: معوين

 واؾمتِئٜم٤َمومِٞم ٦ًم، طَم٤مًمِٞم ٦ًم، وشَم٠ْميِت  ًمِْٚمَ٘مَسِؿ، َأطْمَٞم٤مًٟم٤م َوشَم٠ْميِت  قمْٓمٍػ، طَمْرَف  شمٙمقن واًمَقاوُ 

ـْ   هِم٤مم، ٓسمـ شاًمٚمبٞم٥م ُمٖمٜمل» سمٙمت٤مب وَمَٕمَٚمْٞمفِ  اًمقاو َُمَٕم٤مين مجٞمعَ  َيْٕمِرَف  أن أرادَ  وَُم

 وَُمَٕم٤مٟمَِٞمٝم٤م. احلروَف  ومِٞمفَ  َذيَمرَ  وم٘مد

 أن سُمد   وماَل  َُمْروُمقعٌ  قَمَٚمٞمفِ  اعمَْٕمُٓمقَف  ٕن   ظمٓم٠ٌم؛ ومٝمق شوقمٛمٍرو زيدٌ  ىم٤مم» ىمٚمٜم٤م: إذا

 يمذًمؽ. اعمٕمٓمقُف  يٙمقنَ 

 ٕن   ؛شوقمٛمٌرو» يٙمقن: أن جي٥م ٕٟم ف ظمٓم٠ٌم؛ شوقمٛمًرا زيدٌ  ىم٤ممَ » ويمذًمؽ:

 ومٞمف ٕن   -شمٕم٤ممم اهلُل ؿم٤مءَ  إن- ؾمٞم٠مشمِٞمٜم٤َم إظمػمُ  اعمث٤مُل  وهذا ،ُمرومقعٌ  قَمَٚمْٞمف اعمٕمٓمقَف 

 شمٗمّمٞماًل.

 ا٤واو: د٤ٓي

لِ  ىمبَؾ  اًمث ٤ميِن  َهؾِ  ،شوقمٛمٌرو زيدٌ  ىم٤ممَ » ىمٚم٧َم: إذا اًمقاُو؟ قمٚمٞمف شمدلُّ  اًمذي ُم٤م  إو 

ُل  أوِ   اًمؽمشمٞم٥م، شَمْ٘مَتيِض  وٓ ومَ٘مْط، اًمٕمٛمؾِ  ذم اؿمؽمايَمٝمام يضشم٘مت اًمقاو اًمث ٤ميِن؟ ىمبَؾ  إو 

 وحيتٛمؾ ىمبُؾ، زيدٍ  ىمٞم٤ممَ  وحيتٛمؾ مجٞمًٕم٤م، ىم٤مَُم٤م أهنام حيتٛمؾ ،شوقمٛمٌرو زيدٌ  ىم٤ممَ » وم٘مقًمٜم٤م:

 ىمبُؾ. قمٛمروٍ  ىمٞم٤ممَ 

ام شوقمٛمٌرو زيدٌ  ىَمِدمَ » وٟم٘مقُل: ُل؟ أهيُّ ٤م أن حيتٛمؾ َدًمِٞمٌؾ، ُيقضَمدُ  ٓ إو   َأطَمَدمُهَ

ْب٧ِم  يقمَ  واًمث٤مين اجلٛمٕم٦مِ  يقمَ  ىَمِدمَ  شمِٞم٥َم. شَمْسَتْٚمِزمُ  ٓ وم٤مًمَقاوُ  ،اًمس  ْ  اًمؽم 



 

 

 
 باب العطــــف

ـ   ىم٤مئٌؾ: ي٘مقُل  ىمدْ  َٗم٤م قمغم أىْمَبَؾ  طملمَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل ىمقلِ  فَم٤مِهرَ  ًمٙم  ڌ﴿ :وىَمَرأَ  اًمّم 

َدأُ » [722]اًمب٘مرة: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ٌْ َدأَ  ٌَِم  َأ «ٌِهِ  اهللُ ٌَ
(1)

مَ  أن   ،  ذم اعم٘مد 

  سم٤مقمتب٤مرِ  ؾم٤مسمٌؼ  هق ٓ، ومٜم٘مقُل: ،سَمْٕمَدهُ  ُم٤م قمغم ؾم٤مسمٌؼ  سم٤مًمقاوِ  اًمٕمٓمِػ 
ِ
 أُم٤م سمِِف، آقمتٜم٤مء

  شم٘مديؿَ  ٕن   ومال؛ قمٚمٞمف واعمٕمٓمقِف  اعمٕمُٓمقِف  سملمَ  اًمقاىمعِ  اًمٕمٛمؾِ  سم٤مقمتب٤مرِ 
ِ
 يدلُّ  اًمٌمء

  قمغم
ِ
 ڻ ڻ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ أي٦م وهذه اًمث ٤مين، ُمـ أهؿُّ  وأٟم ف سمِفِ  آقمتٜم٤مء

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

مَ  ،[44:]اًمتقسم٦م ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ھ  ىُمدد

ُؿْ  اًمٗم٘مراءُ   طَم٤مضم٦م. َأيْمَثرُ  ٕهن 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف

 هؾ ،[4]اعم٤مئدة: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 أن إمم اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمُض  ذه٥م وهلذا سم٤مًمقاو؟ ومٞمٝم٤م واًمٕمٓمُػ  اًمؽمشمٞم٥م، أي٦م شمٗمٞمد

ُتُٝمْؿ: ،سمقاضم٥م ًمٞمس اًمقضقء ذم اًمؽمشمٞم٥م ـ   اًمؽمشمٞم٥م، شُمِٗمٞمدُ  ٓ ًمقاوا أن وطَمج   ًمٙم

  ذم اًمؽمشمٞم٥َم  أن اًمّمحٞمَح 
ِ
 اهلل أن وهق قمٚمٞمف، يدل ُم٤م أي٦م ذم ٕن   واضم٥ٌم  اًمُقُضقء

ِت، سملمَ  اعمَْٛمُسقَح  أْدظَمَؾ  شمٕم٤ممم َٓ  ضِمٜمْسٍ  ُمـ شمٙمقنُ  اعمٕمٓمقوَم٤مِت  أن   واًمَٕم٤مَدةُ  اعمَْٖمُسق

ِت  سملم ُسقَح اعمَٛمْ  ُيْدظِمُؾ  شمٕم٤ممم اهلل أن وم٤مئدةَ  َٟمْٕمَٚمؿُ  وٓ واطمٍد، َٓ شمِٞم٥َم  إٓ اعمْٖمُسق ْ  ،اًمؽم 

٤م أيْم٤م واؾمتدًمقا ٍط، ضَمَقاٌب  أهن   وواىمع اًمنمط قمغم ُُمَرشم ٥ٌم  اجلقاَب  أن ومٙمام ًمنَمْ

َب٦ًم، اًمنمـمٞم٦م اجُلْٛمَٚم٦مِ  َأضْمَزاءُ  شَمُٙمقنَ  أن ومَٞمِج٥ُم  سمٕمده،  قمغم شَمُدلُّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜم بِلد  وؾُمٜم ٦مُ  َُمَرشم 

 ًب٤م.ُُمَرشم   ملسو هيلع هللا ىلص ُوُضقؤه يم٤من وَمَ٘مدْ  ذًمؽ،

ٞمددُ  ضم٤مءَ » ىُمٚم٧َم: إَِذا ومٛمثاًل: شمِٞم٥ُم  ُهق َهَذا وم٢من   ،شوقمبُدهُ  اًمس  ْ ، اًمؽم   وهق اًمٓم بٞمٕملُّ

                                                 

 (.7272) رىمؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل طمج٦م سم٤مب احل٩م، يمت٤مب ُمسٚمؿ: أظمرضمف (7)



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

ـُ  ـْ  أطمس  ش.وؾمٞمُده اًمٕمبدُ  ضم٤مءَ » شم٘مقُل: أنْ  ُِم

ـْ  ٓ احلدي٨م، ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقلِ  شَمْ٘مِديؿُ  ومٞمٙمقنُ   شَمْسَتْٚمِزمُ  اًمقاوَ  أن   أضمؾِ  ُِم

. هق وسمام سمف، سم٤معمُْٕمَتٜمَك شمبدأَ  نأ إصَؾ  أن   أضمؾِ  ُمـ وًمٙمـ اًمؽمشمٞم٥َم،  أهؿُّ

 :٢و٤ـو « ًُ ؾِقًّو َأ٣َْرْم وهُ  َٛ َّ  .«َوَأ

 اًمرومع سمْمٛمػم ٓشمّم٤مًمف اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمل ُم٤مض ومٕمؾ: شأيمَرمَ » :«ًُ َأ٣َْرم»

 وم٤مقمؾ. رومع حمؾ ذم اًمْمؿ قمغم ُمبٜمل ضٛمػم :شاًمت٤مء»و اعمتحرك.

 .ُمٜمّمقب سمف ُمٗمٕمقل :«وقًّ ؾِ َٛ »

وهُ » َّ  واعمٕمٓمقف ،شقَمَٚمٞم٤ًّم» قمغم ُمٕمٓمقف شأظم٤مه» ػ.قمٓم طمرف :شاًمقاو» :«وأ

 إؾمامء ُمـ ٕٟمف اًمٗمتح٦م، قمـ ٟمٞم٤مسم٦م إًمػ ٟمّمبف وقمالُم٦م ُمٜمّمقب، اعمٜمّمقب قمغم

 إًمٞمف. ُمْم٤مف واًمْمٛمػم ُمْم٤مف، وهق اخلٛمس٦م،

 ُم٤م أن قمغم شمدل واًمتٕم٘مٞم٥م، اًمؽمشمٞم٥َم  شمٗمٞمدُ  ًمٙمٜم ٝم٤م قم٤مـمٗم٦ٌم، هل «:وءُ ا٤ػَ »َو٢َْو٤ُُه: 

 ،شوَمُخْبًزا اًم ـحلْ  َأيَمْٚم٧ُم »و ،شومٕمٛمٌرو زيدٌ  ىَمِدمَ » ُ٘مقُل:ومتَ  ،سمٕمده٤م امـًم ُمٕم٤مىم٥م ىمبٚمٝم٤م

 قَمْٛمًرا أن قَمَرَف  ،شومٕمٛمٌرو زيدٌ  ىَمِدمَ » ؾَمِٛمعَ  إذا اًمس٤مُمعَ  إن   إذ ،شوَمَخ٤مًمِدٍ  سمَِٕمكِم   َُمَرْرُت »و

 َزْيٍد. سَمْٕمدَ 

 ا٤ػوء: معوين

ِط، ضَمقاِب  ذم ومَت٠ْميِت  اًمَٕمْٓمِػ  ًمَٖمػْمِ  اًمٗم٤مءُ  وشم٠ميت ْ  ؾَمَببِٞم ٦ًم. وشَم٠ْميَت  اًمنم 

ـ   اًمَٕمْٓمِػ، ًمَٖمػْمِ  شَم٠ْميِت  وٓ ،شقمٛمٌرو صُمؿ   زيدٌ  ىَمِدمَ » شم٘مقُل: «:َُمَّ »َو٢َْو٤ُُه:   وًمٙم

 صُمؿ   سَمَزْيدٍ  َُمَرْرُت » ومت٘مقل: ًمٚمَٕمْٓمِػ  وشم٠ميت اؾْمتِْئٜم٤َمومِٞم ٦ًم، شَم٠ْميِت  ىم٤مل: اًمٜم ْحِقيلم سمٕمَض 

اَمءُ  َأُْمَٓمَرِت »و ،شقَمْٛمٍرو  .شْرُض إَ  َأْٟمَبَت٧ِم  صُمؿ   اًمس 



 

 

 
 باب العطــــف

 سمَٛمْٕمٜمَك: شصَمؿ  »ـوم يَمبػٌِم، هَمَٚمطٌ  وَهَذا ،شصُمؿ  » ُمٙم٤من شصَمؿ  » ومٞمجٕمٚمقن اًمٜم ٤مُس  َيْٖمَٚمطُ 

شمِٞم٥َم، اًمَٕمْٓمَػ  َأوَم٤مَدْت  قمٓمػ طمرُف  شصُمؿ  »وَ  ،ُهٜم٤َم ْ ـ   واًمؽم   ًمٞمَس  شصُمؿ  » ذم اًمؽمشمٞم٥َم  ًمٙم

 » ذم يم٤مًمؽمشمٞم٥ِم 
ِ
  ذم اًمؽمشمٞم٥ُم  ،شاًمٗم٤مء

ِ
 قمغم يدلُّ  شصُمؿ  » وذم ٥ِم،اًمت ْٕمِ٘مٞم قمغم َيُدلُّ  اًمَٗم٤مء

 ىُمُدومِ  ومقرَ  قمٛمٍرو ىُمُدومَ  أن   َُمْٕمٜم٤َمَه٤م: شومٕمٛمٌرو زيدٌ  ىَمِدمَ » ىُمْٚم٧َم: إذا وهلذا اًمؽَماظِمل؛

ًرا يَم٤منَ  قمٛمٍرو ىُمُدومَ  أن   قمغم َيُدلُّ  شقمٛمٌرو صُمؿ  » ًمٙمـ ،زيدٍ   َزْيٍد. ىُمُدومِ  قمـ ُُمَت٠َمظمد

ـْ  ضَمَقاسُمُٙمؿْ  ُم٤م ١نن ٢قل:  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ :شمٕم٤ممم فىمقًم قم

 ؟[47]احل٩م: ﴾ې ې ۉ ۉ

 هذه ومٗمل احل٤مُل، شم٘مَتِْمِٞمف ُم٤م سمحَس٥ِم  واًمتٕم٘مٞم٥ُم  اًمٗم٤مء ذم اًمؽمشمٞم٥ُم  ١ولواب:

 اعمََٓمِر. ُٟمُزولِ  وَمْقرَ  يٙمـ مل خمْضةً  إرض صب٤مُح  أي٦م

٤م ْ  أٟم ف اعمٕمٜمك: أو قَم٤مـِمَٗم٦ٌم، ٓ ؾَمَببِٞم ٦مٌ  اًمَٗم٤مءَ  إِن   َٟمُ٘مقَل: َأنْ  إُم  رْ  مَل ـِ  َيَت٠َمظم   اًمَقىْم٧ِم  قَم

 اعمُْٕمَت٤مِد.

َج » ىمقًمٜم٤م: ويمذًمؽ َج  اًمتل اًمٚمٞمٚم٦مِ  شمٚمَؽ  ذم ًمف ُوًمِدَ  َهْؾ  ،شًَمفُ  ومُقًمِدَ  َزْيدٌ  شَمَزو   شمزو 

 َأؿمُٝمٍر. شمسٕم٦مِ  سَمْٕمدَ  ًمف؟ وًمد ومَٛمَتك ،ٓ ومٞمٝم٤م؟!

َببِٞم ٦ِم، إهن٤م ٟم٘مقل: أنْ  إُم٤م رْ  مل أٟم ف اعمَْٕمٜمَك: أو ًمٚمس  ـِ  قمـ اًمِقَٓدةُ  شمت٠مظم  َُم  ،اعمُْٕمَت٤مدِ  اًمز 

  يمؾد  ذم وم٤مًمتٕم٘مٞم٥ُم 
ٍ
 سمَحَسبِف. رء

 :كؼول « ًُ  «.١لٌوهُ  زيًدا أ٣رْم

« ًُ  اًمرومعِ  سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :شأيمرمَ » :«أ٣رم

 وم٤مقمٍؾ. رومعِ  حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمتّمؾ ضٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و اعمتحرِك.

 آظمِرِه. ذم فم٤مهرةٌ  ومتح٦مٌ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  سمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  «زيًدا»



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 واعمٕمٓمقُف  ،شزيًدا» قمغم ُمٕمٓمقٌف  :شأسم٤م»و قمٓمٍػ. طمرُف  :شاًمٗم٤مءُ » :«١لٌوهُ »

ـَ  ٕٟم فُ  إًمُػ؛ ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  اعمٜمّمقِب  قمغم   ُِم
ِ
 :شأسم٤م» ،اخلٛمس٦مِ  إؾمامء

. حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   إًمٞمفِ  ُمْم٤مٌف  :شاهل٤مءُ »و ُمْم٤مٌف.  ضمر 

ـْ  «:َأوْ »َو٢َْو٤ُُه:   َزْيدٌ  ضَم٤مءَ » ،شقمٛمًرا أو زيًدا َأيمِرمْ » شم٘مقُل: ،اًمٕمٓمِػ  طمروِف  ُِم

َٕم٤ممَ  َهَذا َأوْ  اًمٓم َٕم٤ممَ  َهَذا يُمْؾ » ،شقَمْٛمٌرو َأوْ  ْج » ،شاًمٓم   اًم٘مرآنِ  وذم ،شُأظْمَتَٝم٤م َأوْ  ِهٜمًْدا شَمَزو 

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ :يَمثػِمٌ 

 .[21]اعم٤مئدة: ﴾ەئ ائ

 أو: معوين

ـْ  شأوْ » ـْ  اًمٕمٓمِػ، طمروِف  ُِم  ! ُمٕمٜم٤َمَه٤م؟ ُم٤م ًمٙم

، ُمٜمٝم٤م: َُمَٕم٤منٍ  قمدة هل٤م ؽُّ : واًمتحٞمػم. واإِلسَم٤مطَم٦ُم، واًمت ْخِٞمػُم، اًمِم  ؽُّ ـَ  وم٤مًمِم   ُِم

 أيًْم٤م. اعمَخ٤مـم٥ِم  سم٤مقمتَِب٤مرِ  واإلسَم٤مطَم٦ُم: ،اعمَخ٤مـَم٥ِم  سم٤مقْمتَِب٤مرِ  واًمت ْخِٞمػُم: ،اعمتٙمٚمدؿِ 

، ومٝمل شقمٛمٌرو أو زيدٌ  ىَمِدمَ » وم٘مٚم٧َم: شمْدِري ٓ يُمٜم٧َم  وم٢مذا ؽد  َيِردُ  ُم٤م ويمثػًما ًمٚمِم 

ـَ  ؿمؽ  » ُي٘م٤مُل: أو احلدي٨ِم  ذم اِوي ُِم  ىَمْقًُمفُ  ٟمزَل  طملمَ  احلدي٨ِم  ذم ىمقًمِف ُِمْثَؾ  ،شاًمر 

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ :شمٕم٤ممَم 

«َأْهونُ » وأَ  ،«َأْيَْسُ  َهِذهِ » اًمث ٤مًمَِث٦ِم: ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبلُّ  ىم٤مل ،[42]إٟمٕم٤مم: ﴾﮷ ﮶
(1)

، 

اِوي؛ ُمـ ؿَمؽ   هٜم٤م شأو» ؾُمقَل  ٕن   اًمر  ـُ  ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمر   ،شأهقنُ  أوْ  أيُّس » َيُ٘مقَل: أن يٛمٙمِ

ـ   اِوي ًمٙم  أهقُن. أو أيُّس، ىم٤مَل: هْؾ  ؿَمؽ   اًمر 
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 ُٔ  ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  :ا٤تَّْخق

َٛمعُ  ٓ َيْٕمٜمِل: ،ًمٚمت ْخِٞمػمِ  هِذهِ  شأوْ » ،[21دة:]اعم٤مئ ﴾ەئ ائ ائ ى ى ې  دَمْ

٤مَرِة، وضمفِ  قمغم اًمث ٤ميِن  شمٗمٕمؾ مل واطمًدا ومٕمٚم٧َم  إذا ٕٟم ؽ ٜمَُٝماَم،سَمٞمْ   أن سَمْٕمدَ  يمسقهَتُؿ إذا اًمَٙمٗم 

٤مرًة، شمٕمتؼمُ  ٓ هذه وم٤مًمٙمِْسَقةُ  أـمٕمٛمَتُٝمؿ،  صدىم٦ًم. شمٕمتؼمُ  يَمٗم 

َٗمرِ  ذم ُصؿْ » وىمقًمٜم٤م: ْج » وىمقًمٜم٤م: ،شأوْمٓمِرْ  َأوْ  اًمس   ،خَتِْٞمػمٌ  شُأظْمَتٝم٤م أو ِهٜمًْدا شَمَزو 

ْ  ل:يٕمٜم ٤م ؿِمْئ٧َم  ُم٤م خَتَػم  . ومال سَمْٞمٜمَُٝماَم  دمٛمعَ  أن أُم  ـُ  ُيْٛمِٙم

ُي: َِ و ٌَ ًٓ  يُمْؾ » شَمُ٘مقَل: أنْ  اْل  اىْمَرأْ »و ،شَزْيًدا َأوْ  قَمْٛمًرا ضَم٤مًمِْس »وَ  ،شقَمَساًل  أو وُمق

 ًمإلسَم٤مطم٦ِم. َهَذا ،شاًمَباَلهَم٦مِ  ذِم  َأوْ  اًمٜم ْحق ذِم 

 ومُٝمقَ  سَمٞمٜمُٝمام اجلٛمعُ  ضم٤مزَ  إنْ  أٟمف: ػمواًمتخٞم اإلسم٤مطم٦م سملم اًمٗمرُق  اًمُٕمَٚماَمُء: ي٘مقُل 

ْ  وإنْ  ًمإلسَم٤مطم٦ِم،  ،هَذا أو هَذا إٓ ًمَؽ  َُم٤م ُمٕمٜم٤َمُه: وم٤مًمتخٞمػمُ  ،ًمٚمت ْخِٞمػمِ  وَمُٝمق اجلَٛمعُ  جَيُزِ  مَل

 إُمَراِن. ًمَؽ  اإلسم٤مطم٦ُم:

ك واإلهب٤ممُ  ٤إلهَبوِم، أيًضو وٍليت ـِ » إٟمس٤مٌن: ًمَؽ  َيُ٘مقُل  َُمَثاًل  ،اًمت ْحِٞمػم ُيَسٛم   َُم

ـْ  شَمْدِري أٟم٧َم  ،شقمٛمٌرو أو زيدٌ » ىمٚم٧َم: ،شىَمِدَم؟ ذياًم ـْ  ىَمِدمَ  َُم هُ  أنْ  َأَرْدت   ًمٙم َ  حتػمد

 ش.قمٛمٌرو أو زيدٌ »

، واًمتخٞمػُم، اًمتحٞمػُم، ُمٕم٤مٍن: ٕرسمٕم٦مِ  شم٠ميت شأو» اََّلصي:  واإلسم٤مطم٦ُم. واًمِمؽُّ

َزةِ  سَمْٕمدَ  إٓ شمٙمقن ٓ «:أمْ »َو٢َْو٤ُُه:  ؽُم٤مًم اسمـ ي٘مقل اًمت ْسِقَي٦ِم، مَهْ
(1)

: 

و «َأمْ »وَ  طِْف  هِبَ ْٛ َْورَ  ا وزِ  إِ  ا٤تَّْسوِوَيهْ  مَهْ
 

ووَزةٍ  َأوْ   وونْ  مَهْ  ُمْغـَِقووهْ  «َأي  » ٤َْػووظِ  َٛ
 

                                                 

 (.202) رىمؿ اًمبٞم٧مسم٤مب قمٓمػ اًمٜمسؼ،  ،شإًمٗمٞم٦م» (7)
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ُؿْ » أو: ،شقَمْٛمٌرو َأمْ  َزْيدٌ  َأقِمٜمْدكَ » وشم٘مقُل:  .شقَمْٛمرو َأمْ  َزْيدٌ  قِمٜمَْدك َأهيُّ

 ضم٤مءَ  َهَؾ » ىُمْؾ: سَمْؾ  ،شقَمْٛمرو أمْ  َزيدٌ  ضم٤مءَ  َهْؾ » شَمُ٘مْؾ: ومال ،شهؾ» سمٕمد شم٠ميت وٓ

 ؟شقَمْٛمٌرو َأوْ  َزْيدٌ 

 ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف قم٤مـمٗم٦م: أُمثٚمتٝم٤م وُمـ

 ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿ :وىَمْقًُمفُ  ،شمٜمِذْرُهؿ مل أو يٕمٜمل: ،[4اًمب٘مرة:]

 اعمث٤مل هذا ذم ومٝمل ،شقمٛمٌرو أمْ  زيدٌ  ضم٤مءَ  ؾمقاءٌ » وىمقًمٜم٤م: ،سمٕمٞمد أو :يٕمٜمل ،[741إٟمبٞم٤مء:]

 وقمالُم٦مُ  ُمرومقٌع، اعمرومقعِ  قمغم واعمٕمٓمقُف  زيٍد، قمغم ٌف ُمٕمٓمق :وقمٛمٌرو قمٓمٍػ، طمرُف 

٦مٌ  رومِٕمفِ   آظمِرِه. قمغم فَم٤مِهَرةٌ  ضٛم 

 واْـؼطعي: اْتصؾي «أم»

 وم٤معمتّمٚم٦م اعمٜم٘مٓمَٕم٦ُم، شأمْ » سمخالِف  اعمتّمَٚم٦ُم، شأمْ » اًمٕم٤مـمٗم٦مِ  ،شأمْ »سمـ واعمرادُ 

 ی﴿ :٤مممشمٕم ىمقًمف وُمث٤مهل٤م ًمإلرضاب، ومتٙمقن ،شسمْؾ » سمٛمٕمٜمك واعمٜم٘مٓمٕم٦م ،شأوْ » سمٛمٕمٜمك

 ٱ يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی

ًٓ  سمٕمَده٤م ُم٤م يم٤من وم٢مذا ،[72-74]اًمٓمقر: ﴾پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ  عم٤م ُُمَٕم٤مِد

 أي٦م هذه ذم شأم»ومـ ،سمٛمت ِّمَٚم٦مٍ  ومٚمٞمَس٧ْم  ًَمفُ  ُُمَٕم٤مدلٍ  همػمَ  يم٤من وإن ُمتِّمَٚم٦ٌم، ومٝمل ىَمْبَٚمٝم٤م

 ُمٕم٤مدلٍ  همػم -ُِمٝمؿأطمال أُمرُ - وم٠مُمُرهؿ ىمبٚمٝم٤م، ُم٤م ُيٕم٤مدُل  ٓ سمٕمده٤م ُم٤م ٕن   ُمٜم٘مٓمٕم٦ٌم؛

 ؿم٤مقمٌر. ًم٘مقهِلؿ:

 هٜم٤م شأم» ،[72اًمٓمقر:] ﴾پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ﴿ شمٕم٤ممم: وىمقًمف

 قمٓمِػ، طمرُف  شأمْ » ٟم٘مقُل: ُمتّمٚم٦م، يم٤مٟم٧م وم٢مذا ُمت ِّمَٚم٦ًم، أو ُمٜم٘مٓمٕم٦مً  شمٙمقنَ  أن حُيتٛمؾ

ـ   ،مجٚم٦مٍ  قمغم مجٚم٦مً  قمٓمَػ  ٤م اًمٔم ٤مهرَ  وًمٙم ِل؛ قمـ اهلُل أرضَب  يٕمٜمل: ُمٜم٘مٓمِٕم٦ٌم، أهن   إو 

ؿ أصمب٧َم  صمؿ   شم٠مُمْرهؿ، مل أطمالَُمٝمؿ ن  ٕ  ـم٤مهمقن. ىمقمٌ  أهن 



 

 

 
 باب العطــــف

 ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ويمذًمؽ 

 .[21]اًمٓمقر:

 اًمَب٤مِب. هذا ُمـ اًمٓمُّقرِ  ؾُمقَرةِ  ذم ﴾ڀ ڀ﴿ ويمؾُّ 

 [109إكبقوء:] ﴾ۓ ے ے ھ ھ﴿ :ٍعوٞ ٢و٤ه. 

 يِسبْ٘مفُ  ملْ  ققًم٤مُمروم اؾماًم  وضمْدَت  إذا :شىمري٥ٌم » ًمالؾمتٗمٝم٤مِم. :شاهلٛمزةُ » :«َأ٢َريٌى »

٤م سم٠مٟم فُ  وم٤مطمٙمؿْ  رءٌ  مٌ  ظمؼمٌ  أوْ  ُمبتدٌأ، إُم   وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  ُم٘مدمٌ  ظمؼمٌ  :شىمري٥ٌم »ـوم ،ُم٘مد 

 اًمْمٛم٦ُم. رومِٕمفِ 

 قمٓمٍػ. طَمْرُف  :«أمْ »

 رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  اعمرومقعِ  قمغم واعمٕمٓمقُف  ،شىمري٥ٌم » قمغَم  ُمٕمٓمقٌف  :«ٌعقٌد »

 آظمِرِه. ذم فم٤مهرةٌ  ضٛم٦مٌ 

 ُم١مظّمر. ُمبتدأٌ  رومعٍ  حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ُمقصقٌل  اؾمؿٌ  :«مو»

 اعمقصقِل. صٚم٦مُ  ششمققمدون» ومجٚم٦مٌ  وم٤مقمٌؾ، وٟم٤مئ٥م ومٕمٌؾ  :«ٍوٛدون»

 :؟ٛؿٌرو أمْ  زيٌد  أ٢ومَ » ٢و٤ـو.» 

 اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شىم٤ممَ » ًمالؾمتٗمٝم٤مِم. :شاهلٛمزةُ » :«أ٢ومَ »

٦مُ  رومٕمفِ  وقمالُم٦م ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«زيٌد »  آظمِرِه. قمغم ٤مهرةَ اًمٔم   اًمْمٛم 

 قمٓمٍػ. طمرُف  :«أمْ »

 َرومِٕمفِ  وقمالُم٦م ُمرومقٌع، اعمرومقعِ  قمغم واعمٕمٓمقُف  ،شزيدٍ » قمغم َُمْٕمُٓمقٌف  :«ٛؿٌرو»

 آظمِرِه. قمغم فم٤مهرةٌ  ضٛم٦مٌ 
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و»َو٢َْو٤ُُه:   سملمَ  ظِمالٍف  حمؾُّ  وهل اًمٕمٓمػ، طمروف ُمـ أهن٤م اعم١مًمػ ذه٥م «:إِمَّ

٤م ىم٤مَل: ُمـ ُمٜمُٝمؿ اًمٜمحقِ  قُمَٚماَمء ٤م ضم٤مءَ » ومت٘مقُل: قمٓمٍػ، طمرُف  إهِن  ٤م زيدٌ  إُم   ،شقمٛمٌرو إُم 

٤م» وجيٕمُٚمقن  .قمٛمٌرو أوْ  سمٛمٕمٜمَك: ،شقمٛمٌرو إُم 

٤م» شمٙمقنَ  أنْ  أٟمٙمرَ  وسمٕمُْمٝمؿ ٤م» إن   وىم٤مل: قمٓمٍػ، طمرَف  شإُم   إٓ شم٠ميت ٓ شإُم 

٤م»سمـ ٓ سم٤مًمقاوِ  اًمٕمٓمُػ  يٙمقنُ  وطمٞمٜمئذٍ  سم٤مًمقاوِ  ُم٘مروٟم٦مً   ڍ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمٜمفُ  ،شإُم 

 ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

ـْ  ،شَُمٜم٤ًم» قمغم ُمٕمٓمقوم٦مٌ  شومَداءً »ومـ .[0]حمٛمد:  اًمقاُو. اًمٕم٤مـمُػ؟ َُم٤م ًمٙم

ـَ  ُمـ -اهللُ  رِحفُ - اعم١مًمدػ ٤م يَرونَ  اًمذي ًّٓ  قم٤مـمَِٗم٦ٌم، أهن   ک ڑ﴿ أي٦م هبذه ُُمْسَتِد

حقَ   و٤ؽنَّ  ،[0]حمٛمد: ﴾ک ک ک ٤م ا٤صَّ  طمرُف  هل إٟم ام قمٓمٍػ  طمرَف  ًمٞمس٧ْم  أهن 

 اؾمتدًمقا اًمتل وأي٦م ،قمٓمػ طمرف ًمٞمس٧م وًمٙمٜمٝم٤م شأو» سمٛمٕمٜمك هل ،ومَ٘مطْ  شمٗمّمٞمؾٍ 

٤م قم٤مـمػ، ومٞمٝم٤م ٕن هذا قمغم شَمُدلُّ  ٓ هب٤م ٤م وماَل؛ قمٓمٍػ  طمرَف  شمٙمقنَ  أن وأُم   شم٠ميت ٓ ٕهن 

 ِهَل. ٓ احلرَف  ذًمؽ اًمٕم٤مـمُػ  ويٙمقنُ  اًمٕمٓمِػ، سمحرِف  ُم٘مروٟم٦مً  إٓ

 ىمبٚمَٝم٤م. ُم٤م طمس٥َم  :«ا٤ػوءُ »

و»  اعم١مًمِػ. رأِي  قمغم قمٓمٍػ  طمرُف  :«إمَّ

 ُمٜمّمقٌب  شُمٜم٤ًم مَتٜمُّقا أن وم٢مُم٤م» ديُرُه:شم٘م حمذوٍف  ًمٗمٕمؾٍ  ُمٓمٚمٌؼ  ُمٗمٕمقٌل  :«َمـًّو»

 اًمٔم٤مهرُة. اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ 

 قمٓمٍػ. طمرُف  :«ا٤واوُ »

و»  قمٓمٍػ. طمرُف  اعم١مًمِػ  رأِي  وقمغم اًمراضمح، اًم٘مقلِ  قمغم شمٗمّمٞمؾٍ  طمرُف  :«إمَّ

 ش.ومداءً  شم٠مظمُذوا أنْ  وإُّم٤م» شم٘مديُرُه: حمذوٍف  ًمٗمٕمؾٍ  سمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  :«١داءً »
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 أرضسْم٧َم  أٟم َؽ  يٕمٜمل: اإلرْضاَب، وشمٗمٞمدُ  قمٓمٍػ، طمرُف  َأيًْم٤م «:ٌَْل »َو٢َْو٤ُُه: 

 سمْؾ  زيدٌ  ىَمِدمَ » ،شقَمٛمٌرو سَمْؾ  زيدٌ  ضم٤مءَ  ُم٤م» ُمث٤مًُمُف: ،ًمٚمث٤مين احُلٙمؿَ  وأصمَب٧م   إولد  قمـ

ـِ  ،شقمٛمٌرو ُب  أٟم ؽ أْي: ،قمٛمٌرو أَن؟! ىَمِدمَ  اًم ِذي َُم  ُم٤م ًمُتْثب٧َِم  ؾَمَبَؼ  قَمام   َصْٗمًح٤م شَمْْضِ

َؼ. ُم٤م وشُمثب٧ُم  ؾَمَبَؼ  ُم٤م شمْبٓمُِؾ  وَمِٝمل ،سَمْٕمَدَه٤م  حَلِ

 ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ﴿ :شمٕم٤ممم يَمَ٘مْقًمِفِ  إسِْمَٓم٤ملٍ  سمدونَ  وشم٠ميت

 .[44]اًمٜمٛمؾ: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ

 :ٛؿروٍ  ٌل ٌزيدٍ  مررْت  مو» ٢و٤ـو.» 

 ٟم٤مومٞم٦ٌم. :«َمو»

 اًمروْمعِ  سمْمٛمػمِ  ٓشمَّم٤مًمِف اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شُمر  » :«مررُت »

ِك. ؿد  قمغم ُمبٜمل   اعمتٙمٚمدؿِ  ضٛمػمُ  :شاًمت٤مءُ »و اعمتحرد  رومٍع. حمؾد  ذم اًمْم 

. طمرُف  :شاًمب٤مءُ » :«ٌزيدٍ » ، جمرورُ  اؾمؿٌ  :شزيد» ضمر 
ِ
ه وقمالُم٦مُ  سم٤مًمب٤مء  اًمٙمّسةُ  ضمرد

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم ٤مهرةُ 

 قمٓمٍػ. طَمرُف  :«ٌْل »

 وقمالُم٦مُ  جمرورٌ  اعمجرورِ  قمغم واعمٕمٓمقُف  زيٍد، قمغم ُمٕمٓمقٌف  اؾمؿ :«ٛؿٍرو»

هِ   آظمِرِه. قمغم اًمٔم ٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرد

 ىَمْبَٚمَٝم٤م، ُأصْمب٧َِم  ُم٤م شَمٜمِٗمل أي: ؾَمَبَؼ، َُم٤م ًمٜمٗمِل  وشم٠ميت قمٓمٍػ  طمرُف  «:َٓ »َو٢َْو٤ُُه: 

ٓ   شَم٠ْميت ٓ وهلذا  ،شقَمْٛمرو ٓ زيدٌ  ىم٤ممَ » ،شقَمْٛمًرا َٓ  َزْيًدا أيمرم» شم٘مقُل: اإلصْمَب٤مِت  ذم إ

 قمٛمرٍو. قمـ اًم٘مٞم٤ممَ  ومتٜمِٗمل
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 قَمْٛمرو. َيُ٘مؿْ  مل ومٛمٕمٜم٤مُه: ،زيدٌ  ىم٤ممَ  ىمٚم٧َم: إذا ٢وئٌل: ٢وَل  ١نذا

ـْ  ٢ؾـو:  زيدٌ  ىم٤ممَ » ىمٚم٧َم: إذا ًمٙمـ َيُ٘مْؿ، ؿـًم قَمْٛمًرا أن   قمغم ساطم٦مً  شمدلُّ  ٓ ًمٙم

حي٦مٌ  ومِٝمَل  ،شقَمْٛمٌرو ٓ  ىم٤ممَ  ُم٤م» شَمُ٘مقُل: ٓ اًمٜم ِٗمل، سمٕمد شم٠ميت وٓ ،يُ٘مؿْ  مل قَمْٛمًرا أن   ذم َسِ

٤م ؛شقمٛمٌرو َٓ  زيدٌ   ًمِْذيمِرَه٤م. طَم٤مضم٦مَ  ومال ُمٜمٗمًٞم٤م َُم٣َم  ُم٤م يم٤منَ  وإذا َُم٣َم، َُم٤م ًمٜمٗمل ٕهن 

 « َورٌ ؿْ َٛ  َٓ  ٌد يْ زَ  ومَ ٢.» 

 اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمُؾ  :«٢ومَ »

٦مٌ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقٌع، وم٤مقمٌؾ  :«زيٌد »  آظمِرِه. ذم فَم٤مِهَرةٌ  ضٛم 

 اًمٜم ٗمَل. ُمٕمٜم٤َمه٤م يم٤من وإن ٟم٤مومٞم٦م، ٟم٘مقُل: وٓ ،قمٓمٍػ  طمرُف  :«ٓ»

 رومِٕمف وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  اعمرومقعِ  قمغم واعمٕمٓمقُف  زيٍد، قمغم َُمْٕمُٓمقٌف  :«ٛؿٌرو»

٦مٌ   آظمِرِه. ذم فم٤مهرةٌ  ضٛم 

ـْ » وهل قمٓمٍػ، طمرُف  «:نْ ؽِ ٤َ »َو٢َْو٤ُُه:  ـ  » وًمٞمس٧ْم  سم٤مًمتخٗمٞمِػ، شًمٙم  ؛شًمٙم

ـ  » ٕن   ـْ  شًمٙم ٤م اخلؼَم، وشمرومعُ  اعمبتدأَ  ٥ُم شمٜمِّم  شإِن  » أظَمَقاِت  ُِم  ،ومب٤مًمت ْخِٗمٞمِػ  هذه أُم 

 ﴾گ گ گ ک ک ک﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف أُمثٚمتٝم٤م: وُمـ ،آؾمتدراكُ  وُمٕمٜم٤َمه٤م:

 َُم٤م» وشم٘مقُل: ،[747هقد:] ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ :وىَمْقًُمفُ  ،[744]اًمٜمس٤مء:

ـْ  َزْيٌد، ىَم٤ممَ  ـْ  َزْيٌد، ىَمَٕمدَ  ُم٤م» شم٘مقُل: يمذًمؽ ،شقمٛمٌرو ًمٙم  قمغم مجٚم٦مً  ومتٕمٓمُِػ  ،شىَم٤ممَ  ًَمٙمِ

 ُمُٗمَرٍد. قمغم ُمٗمَرًدا وشمٕمٓمُػ  مجٚم٦ٍم، قمغم مجٚم٦مً  شمٕمِٓمُػ  ومٝمل ،مجٚم٦مٍ 

 :مو» و٢و٤ُـو  ًُ  «.٢ِؿقًصو ٤ؽنْ  ٣َِسوءً  ٤َبِْس

 ٟم٤مومٞم٦ٌم. :«َمو»

« ًُ  ووم٤مقمٌؾ. ومٕمٌؾ  :«٤بس
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 ًمبس٧ُم. ُمٗمٕمقُل  :«٣سوءً »

 ًمالؾمتدراِك. قمٓمٍػ  طمرُف  :«٤ؽنْ »

 ،ُمثٚمف ُمٜمّمقٌب  ٜمّمقِب اعم قمغم واعمَٕمٓمقُف  شيمس٤مءً » قمغم ُمٕمٓمقٌف  :«٢َِؿقًصو»

 آظمِرِه. ذم فم٤مهِرةٌ  ومتح٦مٌ  ٟمّمبِف وقمالُم٦مُ 

تَّى»َو٢َْو٤ُُه:  َِ َْواِضعِ  ٌَْعضِ  ِى  و  ذم ًمٞمس ًمٙمـ اًمٕمٓمِػ  طُمروِف  ُمـ طمتك «:ا

٤م اعمقاضِع؛ سمٕمضِ  ذم سمْؾ  ُمقضٍع، يمؾد   ذم يماَم  ضمر   طمرَف  شم٠ميت اعمقاِضعِ  سمٕمضِ  ذم ٕهن 

 -ظمػًما وضمزاهُ  اهللُ  رِحفُ - واعم١مًمُػ  ،[2]اًم٘مدر: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمِفِ 

 ذم وهل قمٓمٍػ، طمرَف  ،شطمت ك» شمٙمقنُ  يمٞمَػ  ي٘مقُل: اًمِٕمْٚمؿِ  ـم٤مًم٥َم  ٕن   هذا؛ قمغم ٟمب فَ 

 ًم٘م٤مَل: قَمَٓمَٗم٧ْم  ًمق ،﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :ىمقًمف ذم شمَٕمِٓمْػ  مل اًمٙمريؿِ  اًم٘مرآنِ 

ٌَْعِض » اعم١مًمدػ: ىم٤مل ًمذًمؽ ؟شَُمْٓمٚمعُ » تَّى ِى  َِ  وهل َُمقضٍع، يُمؾد  ذم ٓ «ََْواِضعِ اَو

٤م هم٤مي٦م، قمغم شمدل ٦ِم، سمٞم٤منُ  هب٤م ُيَرادَ  أن إُم  ِف، أوِ  اخِلس  َ  اًمُٕمُٛمقِم. أوِ  اًمنم 

٦ِم، ،شاخلَدمُ  طمتك اًمٜم ٤مُس  ىَمِدمَ » ىُمْٚم٧َم: وم٢مذا ـْ  ًمٚمِخس  ٦مِ  اعُمرادُ  ًمٞمس وًمٙم  هٜم٤م سم٤مخِلس 

َٟم٤مءُة.  اًمد 

٤مُج  ىَمِدمَ » وي٘مقًمقن: ؿ اعمٕمٜمك: ،شاعمَُِم٤مةُ  طمت ك احُلج  ِذيـ ُمـ َأْدَونُ  أهن   ىمبَٚمُٝمؿ. اًم 

٤مَدةُ  طمتك اًمٜم ٤مُس  ىَمِدمَ » وٟم٘مقل:  ش.اًمس 

ِف. واعمث٤مٓن ،شاًمُٕمَٚمامءُ  طَمت ك َبَٚمدِ اًم َأْهُؾ  َزاَريِن » اًم٘م٤مئؾ: وىمقل َ  ًمٚمنم 

َٛمَٙم٦مَ  َأيَمْٚم٧ُم » اًم٘م٤مئؾ: وىمقل  أيمؾ. ومٞمام ُم٠ميمقٌل  وم٤مًمرأُس  ًمٚمُٕمٛمقِم؛ شَرأؾَمَٝم٤م طَمت ك اًمس 

 ،إمم أي: ،شرأؾِمَٝم٤م طمتك اًمسٛمٙم٦مَ  أيمٚم٧ُم » ىمقًمٜم٤م: ذم يمام اًمٕمٓمػ ًمٖمػم وشمٙمقن
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أُس  أسِ  إمم وصٚم٧ُم  ومٛمٕمٜم٤مه: ،ُي١ْميَمْؾ  ؿـًم وم٤مًمر   اسمتداءَ  أن   اًمَ٘م٤مقِمَدَة: ٕن وشمريمُتُف؛ اًمر 

 اْٟمَتَٝم٤مُؤَه٤م. ٓ داظمؾ اًمٖم٤مي٦م

 اسمتدائٞم٦م. هٜم٤م وهل ،شرأؾُمٝم٤م طمتك اًمسٛمٙم٦مَ  أيمٚم٧ُم » وىمقًمٜم٤م:

 أيمٚم٧ُم » ،شرأؾِمٝم٤م طمتك اًمسٛمٙم٦مَ  أيمٚم٧ُم »و ،شٝم٤مرأؾَم  طمتك اًمسٛمٙم٦مَ  أيمٚم٧ُم »

 رأؾَمٝم٤م طَمت ك ٓ؟ أوْ  ُم٠ميمقٌل  اًمرأُس  هْؾ  اًمثالِث  هذه ذم ،شرأؾُمٝم٤م طمتك اًمسٛمٙم٦مَ 

 شمّمُٚمُح. ٓ رأؾُمٝم٤م وطمتك ،ُم٠ميمقلٍ  همػمُ  رأؾِمٝم٤م طمتك ُم٠ميمقٌل،

 إوِل: ا٤وُهِ  ٛٓ َكْعِرهُبو

« ًُ  اًمرومع ْمٛمػمِ سم ٓشمّم٤مًمفِ  اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمٌل  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شأيمَؾ » «:أ٣ؾ

 وم٤مقمؾ. رومع حمؾ ذم اًمْمؿِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و اعمتحرك.

 آظمرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  سمفِ  ُمٗمٕمقٌل  «:ا٤سؿؽيَ »

 قمٓمٍػ. طمرُف  «:ِتى»

فو» َٗ ٛمٙم٦ِم، قمغم ُمٕمٓمقٌف  :شرأَس » «:رأ  ُمٜمّمقٌب  اعمٜمّمقِب  قمغم واعمٕمٓمقُف  اًمس 

 ضٛمػمٌ  ش:اهل٤مء»و ُمْم٤مٌف. :شرأَس » آظمِرِه، قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ّمبِفِ ٟم وقمالُم٦مُ  ُمثُٚمُف،

 سم٤مإلض٤موم٦ِم. ضمر   حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ 

: ٛٓ ُكْعِرهُبو  الر 

. هم٤مي٦مٍ  طمرُف  «:ِتى»  وضمر 

فو» ِٗ هِ  وقمالُم٦مُ  جمروٌر، اؾمؿٌ  :شرأسِ » «:رأ  وهق آظمِرهِ  ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرد

 سم٤مإلض٤موم٦ِم. ضمر   حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاهل٤َمء»و ُمْم٤مٌف.
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ٌَْعِض » اعم١مًم ِػ: ىمقل ُمـ اًمٗم٤مئدةُ  له هوهذ تَّى ِى  َِ  .«ََْواِضعِ اَو

 :ا٤رمحنِ  ٛبُد  ِتَّى ا٤ـحوِ  درَس  ا٤طؾبيُ  ١َِفم» ٢و٤ـو.» 

 اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«١َِفمَ »

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مِهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  فِ رومٕمِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«ا٤طؾبيُ »

 وهق ،آظمِرهِ  قمغم اًمٔم ٤مِهرة اًمٗمتح٦مِ  ٟمّمبف وقمالُم٦م ُمٜمّمقٌب  سمف ُمٗمٕمقٌل  :«َدْرَس »

 ُمْم٤مف.

هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مإلض٤موم٦ِم، جمرورٌ  إًمٞمف ُمْم٤مٌف  :«ا٤ـحوِ »  قمغم اًمٔم ٤مهِرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرد

 آظمِرِه.

 قمٓمٍػ. طمرُف  :«ِتى»

 اعمرومقعِ  قمغم واعمٕمٓمقُف  اًمٓمٚمب٦ِم، قمغم ُمٕمٓمقٌف  اؾمؿٌ  :شقمبدُ » :«ا٤رمحن ٛبُد »

٦مُ  َروْمِٕمف وقمالُم٦م ُمرومقٌع، ٛم  ـِ » ُمْم٤مٌف. وهق آظمِرِه، قمغم اًمٔم ٤مهَرةُ  اًمْم  ِح  ُمْم٤مٌف  ش:اًمر 

هِ  وقمالُم٦مُ  جمرورٌ  إًمٞمف  آظمِرِه. قمغم اًمٔم ٤مهَرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرد

 ١َنِنْ » :-اهلل رِحف- اعم١مًمػ ىم٤مل يَماَم  اًمت َبِٕمٞم ٦مِ  ذم واطِمدٌ  طُمْٙمُٛمَٝم٤م اًمَٕمْٓمِػ  طُمُروُف 

 ًَ َطْػ و َٛ َٓ  هِبَ ، َمْر١ُوعٍ  َٛ ًَ َٓ  َأوْ  َر١َْع ، َمـُْصوٍب  َٛ ًَ َٓ  َأوْ  َكَصْب ، َوُْػوضٍ  َٛ ًَ َػْض َّ 

َٓ  َأوْ  ًَ  َنُْزومٍ  َٛ َزْم كُ  ومٝمل «:َُ ٤م اًمَٕمَٛمؾِ  ذم شَمِْمؽَمِ  ومتختٚمػ. اعمٕمٜمك ذم أُم 

ْض  مل اعم١مًمدُػ   اإلقمراُب، اًمٜمحِقيد  قمٜمدَ  ُم٤م أهؿ   ٕن   احلروِف؛ هذه عمٕم٤ميِن  يتٕمر 

ُض  اًمَبالهَم٦ِم، ذم اعمٕم٤مين أهؾِ  قمٜمدَ  ومٝمل اعمَٕم٤ميِن  أُم٤م  سمٕمضِ  ذم هل٤م اًمٜم ْحِقيلم وشمٕمرُّ

ـْ  ٓ اًمٗمْمؾِ  سم٤مِب  ُمـ إطمٞم٤منِ   احلروَف  ي٘مٞمؿَ  أنْ  وفمٞمٗمُتفُ  اًمٜمحقَ  ٕن   اًمال ِزم؛ سم٤مِب  ُِم
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ْض  مل ومٚمٝمذا اًمٕمرسمٞم ٦ِم، اًمٚمٖم٦مِ  ىمقاقمد طَمَس٥ِم  قمغم اًمٙمٚمامِت  ي٘مٞمؿَ  أنْ  أو ُػ  يتٕمر   اعم١مًمد

 ًمٚمٛمٕمٜمك. إـمالىًم٤م

 ذم يٙمقنُ  اًمٕمٓمَػ  ٕن اجلزَم؛ َيْذيُمرِ  مل اًمٜم ٕم٧ِم  سم٤مِب  ذم :«ومٍ زُ َنْ  َٓ َٛ »َو٢َْو٤ُُه: 

، إومٕم٤ملِ 
ِ
  ذم يٙمقنُ  واًمٜمٕم٧ُم  وإؾمامء

ِ
 سم٤مِب  ذم سم٤مجلزمِ  ي٠مِت  مل وًمذًمؽ وم٘مْط، إؾماَمء

 اًمٕمٓمِػ. سم٤مِب  ذم سم٤مجلزمِ  وضم٤مءَ  اًمٜمٕم٧ِم 

ْؿٌرو َزْيٌد  ٢َومَ » ٍؼوُل:» ١ؼول: أميؾيً  -رمحه اهلل- اْم٤ ُف  َضَب  َٛ ًُ »و ،«َو  َرَأْي

ْؿًرا َزْيًدا َٛ ْؿروٍ  ٌَِزْيدٍ  َمَرْرُت »و ،«َو َٛ ْ  َزْيٌد »وَ  ،«َو ْ  َيُؼمْ  َِل  .«َيْؼُعْد  َوَِل

 «ًراؿْ َٛ وَ  ًدايْ زَ  ًُ يْ أَ رَ »و ،ُمرومقعٍ  قمغم ُمٕمٓمقٌف  هذا «ٌروؿْ َٛ وَ  ٌد يْ زَ  ومَ ٢َ » ٢َْو٤ُُه:

 خمٗمقٍض. قمغم َُمْٕمُٓمقٌف  «ٍروؿْ َٛ وَ  دٍ يْ ٌزَ  ُت رْ رَ مَ »و ،َُمٜمُّْمقٍب  قمغم َُمْٕمُٓمقٌف 

ْ وَ  ُؼمْ يَ  مْ و٤َ  ٌد يْ زَ »َو٢َْو٤ُُه:  ـ   جمُزوٍم، قمغم ُمٕمٓمقٌف  «ُعْد ؼْ يَ  َِل  همػمُ  اعمث٤مَل  وًمٙم

 قمٓمَػ  ٓ مجٚم٦ٍم، قمغم مجٚم٦مٍ  قمٓمَػ  ص٤مرَ  اًمٕم٤مُمُؾ  ُأقِمٞمدُ  وإذا اًمٕم٤مُمَؾ، أقم٤مدَ  ٕٟم ف صحٞمٍح؛

 يٕمٜمل: ،شوينَمْب  ي٠ميُمْؾ  ؿْ ـًم زيدٌ » شم٘مقَل: أنْ  اًمّمحٞمُح  واعمث٤مُل  جمُزوٍم، قمغم جمُزومٍ 

 قمٓمَػ  ص٤مرَ  سم٤مًمٕم٤مُمؾِ  أشمٞم٧َم  إذا ٕٟم ؽ اًمٕم٤مُمَؾ؛ أؾْمِ٘مط يٕمٜمل: ينَمْب، ؿْ ـوًم ي٠ميُمْؾ  ؿـًم

 سمؾ اىَم٤مقِمدً  وٓ ىَم٤مِئاًم  يَم٤منَ  ُم٤م يٕمٜمل: ،شوَي٘مُٕمدْ  َيُ٘مؿْ  ؿْ ـًمَ » شم٘مقل: أن أو ،مجٚم٦مٍ  قمغم مجٚم٦مٍ 

ـْ  ؿـًم إن هذا ٟم٤مئٌؿ، ُهق  يٕمٜمل: وطمَدُه، واًم٘مٕمقدِ  وطمَدهُ  اًم٘مٞم٤ممِ  ًمٜمٗمِل  ؾمب٥ٌم  هٜم٤مكَ  يُٙم

 َُمَثاًل. اًمٜم ٤مُس  ىَمَٕمد طملم َيْ٘مُٕمد ؿـوًم اًمٜم ٤مُس، ىم٤ممَ  طملمَ  َيُ٘مؿْ  ؿـًم

 «٢وم زيٌد ٓ ٛؿٌرو.» 

 .اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«٢ومَ »

٦مِ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«زيٌد » ٛم   .سم٤مًمْم 
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 .قمٓمٍػ  طمرُف  :«ٓ»

 رومٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  اعمرومقعِ  قمغم واعمٕمٓمقُف  شزيدٍ » قمغم ُمٕمٓمقٌف  :«ٛؿُرو»

٦مٌ   آظمِرِه. قمغم فم٤مهرةٌ  َضٛم 

 « ِمو ١َِفَم درَس ا٤ـحِو ٤ؽْن َدْرَس ا٤ِػْؼه.» 

 .ٟم٤مومٞم٦مٌ  :«َمو»

 .شهق» شم٘مديُرهُ  ضمقاًزا ُمستؽمٌ  ضٛمػمٌ  وم٤مقمُٚمف اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«١فم»

 آظمِرِه، قمغم اًمٔم ٤مهَرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  سمف ُمٗمٕمقٌل  :«درَس »

 .ُمْم٤مٌف  شدرَس »

ه وقمالُم٦مُ  سم٤مإلَض٤موَم٦مِ  جمرورٌ  إًمٞمف ُمْم٤مٌف  :«ا٤ـحوِ »  .آظمِرهِ  ذم فم٤مهرةٌ  يمّسةٌ  ضمرد

 .قمٓمٍػ  طمرُف  :«٤ؽن»

 وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  اعمٜمّمقِب  قمغم واعمٕمٓمقُف  ،شدرَس » قمغم ُمٕمٓمقٌف  :«درَس »

 .ُمْم٤مٌف  شدرٌس » آظمِرِه، ذم ِهرةٌ فَم٤م ومتح٦مٌ  ٟمّمبِفِ 

هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مإلَض٤موَم٦مِ  جمرورٌ  إًمٞمف ُمْم٤مٌف  :«ا٤ػؼهِ »  آظمِرِه. ذم فَم٤مِهرةٌ  يمّسةٌ  ضمرد

  اهللُ ٢وَل  َٞ  .[75]يوكس: ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ :ٍعو

 اًمرومعِ  سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمسٙمقِن، قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شسمٕم٨َم » «:ٌعْيـَو»

 .وم٤مقمؾٍ  رومعِ  حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ٌؾ ُمتّم ضٛمػمٌ  :شَٟم٤م»و اعمتحرِك،

 ُمٜمعَ  إًمػ قمغم اعم٘مدرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦م ُمٜمّمقٌب  سمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  :«موٗى»

ـْ   .اًمتٕمذرُ  فمٝمقِره٤م ُم



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 شُمقؾمك»: ُمٕمٓمقٌف قمغم شه٤مرونَ »: طمرُف قمٓمٍػ، شاًمقاوُ » :«وهورونَ »

 اًمٔم٤مهرُة قمغم آظمِرِه. ، وقمالُم٦ُم ٟمّمبِِف اًمٗمتح٦مُ ُمثٚمف واعمٕمٓمقُف قمغَم اعمٜمّمقِب ُمٜمّمقٌب 

 اًمٍمِف  ُمـ ممٜمقعٌ  ٕٟمفُ  ؟شهقًدا ؿمٕمٞمًب٤م، ٟمقطًم٤م،» ُمثؾ: شوه٤مروًٟم٤م» يُ٘مْؾ: ملْ  عم٤مذا

ـَ  ًمف واعم٤مٟمعُ   واًمُٕمجٛمٞم٦ُم. اًمٕمٚمٛمٞم٦مُ  اًمٍمِف  ُِم

 «َُمَّ أّوهو ًْ هـٌد   «.٢وم

« ًْ  .ًمٚمت٠مٟمٞم٨ِم  :شاًمت٤مءُ »و اًمٗمتِح، قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شىم٤ممَ » :«٢وم

 .آظمِرهِ  ذم اًمٔم٤مهرةِ  اًمْمٛم٦مِ  رومٕمفِ  وقمالُم٦م ومقعٌ ُمر وم٤مقمٌؾ  :«هـٌد »

 .قمٓمٍػ  طمرُف  :«َم»

وَهو» ُّ  ُمرومقٌع، اعمرومقعِ  قمغم واعمٕمٓمقُف  شهٜمدٌ » قمغم ُمٕمٓمقٌف  اؾمؿٌ  :شأظُمق» :«أ

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمقاوُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ـَ  ٕٟم فُ  اًمْمٛم٦ِم؛ قَم   ُِم
ِ
 ُمْم٤مٌف  وهق اخلٛمس٦ِم، إؾمامء

. حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   إًمٞمفِ  ُمْم٤مٌف  :شه٤م»و  ضمر 

ـْ  يم٤مٟم٧ْم  إذا ىم٤مًُمقا: ؟شاهل٤مءُ » أىمقَل: أوْ  شه٤م» أىمقَل: أنْ  سملمَ  اًمٗمرُق  هق وُم٤م  ُِم

ـْ  يم٤مٟم٧ْم  وإنْ  سمٚمٗمٔمِٝم٤م، ُيٜمَٓمُؼ  طمروملمِ    ومب٤مؾمِٛمٝم٤م. واطمدٍ  طمرٍف  ُِم

* * * 



 

 

 
 باب العطــــف

 

 ةــئلــــأص

 هل؟ ومام ،قمنمةٌ  اًمٕمٓمِػ  طُمروَف  أن   -اهللُ  رِحفُ - اعم١مًمدُػ  ذيمر -7

 ؟شمأ» اؾمتٕمامٓت هل ُم٤م -2

 أقمرب: -7

ضُمؾ أىمبَؾ » -7  ش.واًمٗمتك اًمر 

 ش.؟قمٛمٌرو أمْ  زيدٌ  أىم٤ممَ » -2

 ش.رأؾِمٝم٤م طمتك اًمسٛمَٙم٦مَ  أيمٚم٧ُم » -7

ـِ  قمبدُ  طمت ك اًمٜمحقِ  درَس  اًمٓمٚمب٦مُ  وَمِٝمؿ» -0  ش.اًمرِح

 ش.قمٛمروٍ  سمؾ سمزيدٍ  ُمررْت  ُم٤م» -2

 ش.وم٠مسم٤مهُ  زيًدا أيمرُْم٧ُم » -4

 .[0]حمٛمد: ﴾ک ک ک ک ڑ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  -3

 ش.وأظم٤مه ٤مٞمًّ ٚمِ قمَ  أيمرُم٧م» -2

 .[741]إٟمبٞم٤مء: ﴾ۓ ے ے ھ ھ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  -1

* * *
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 ِٔدــــِِْكــلتَّااُب ــَب

 

وٌِعٌ  ا٤تَّْو٣ِقُد  دِ  ٍَ ْػِضهِ  َوَكْصبِهِ  َر١ِْعهِ  ِى  ٤ِْؾْؿَم٣َّ َّ ْعِريِػِه، َو ٍَ  ٌَِل٤َْػوظٍ  َوَيُؽونُ  َو

، ا٤ـَّْػُس، َوِهَي: َمْعُؾوَمٍي، ُ ْٝ ،وَ  َوا٤َْع ٍَواٌِعُ  َوَأَْجَُع، ٣ُلُّ تَُع، َأ٣َْتُع، َوِهَي: َأَْجََع، َو ٌْ  َوَأ

ٌَْصعُ  ًُ  َكْػُسهُ  َزْيٌد  ٢َومَ » ٍَُؼوُل: ،َوَأ ُفمْ  َؼْومَ ا٤ َوَرَأْي َٝ  ٌِو٤َْؼْومِ  َوَمَرْرُت  ٣ُؾَّ ِع  .«َأَْجَ

 زحــــالص

 سم٤مهلٛمزِة، ،اًمت٠ميمٞمدَ  ُل:وي٘م٤م اًمتقيمٞمُد، ي٘م٤مُل: :«قدِ ٣ِ وْ ا٤تَّ  وُب ٌَ » :-رمحه اهلل- هُ ٤ُ وْ ٢َ 

 ،[17]اًمٜمحؾ: ﴾ڳ گ گ گ گ﴿ :شمٕم٤ممَم  ًم٘مقًمفِ  أومّمُح؛ واًمتقيمٞمدُ 

 شاًمت٠ميمٞمدُ » اًمٜم٤مسِ  قمٜمدَ  اًمِم٤مئعَ  أن   ُمعَ  شم٠ميمٞمِده٤م، سمٕمدَ  يُ٘مْؾ: ومل ،شَمْ٘مِقَيتَِٝم٤م سمٕمد أي:

ـ   سم٤مهلٛمِز،  اًمٕمرسمٞم٦م. اًمٚمٖم٦مِ  ذم ومّمٞمٍح  همػمُ  اًمِم٤مئع ًمٙم

دَ » ُمثاًل: ومٞم٘م٤مُل  ،واًمتثبٞم٧ُم  اًمت٘مقي٦مُ  معـوه: وا٤تو٣قُد  دَ » أو: ،شاحلدي٨َم  ويم   َأيم 

دَ » وي٘م٤مُل: ،شاحلدي٨َم  دَ » وأ ،شاخلؼمَ  َويم   ذًمَؽ. أؿمَبفَ  وُم٤م ،شاخلؼمَ  أيم 

دِ  شم٤مسمعٌ  واًمتقيمٞمدُ  وٌِعٌ  ا٤تَّْو٣ِقُد » :-اهلل رِحف- اعم١مًمػ ىم٤مَل  اإلقمراِب، ذم ًمٚمٛم١ميم  ٍَ 

دِ  ، هِذهِ  يمؾد  ذم ًَمفُ  شم٤مسمعٌ  «:هِ وٍعريػِ  وّػِضِه، وكصبِِه، ر١ِعِه، ى ٤ِْؾْؿَم٣َّ
ِ
 إؿمٞم٤مء

دُ  يم٤منَ  إذا أي: دُ  ُمرومققًم٤م اعم١ميم  دُ  يم٤منَ  إذا َُمْروُمققًم٤م، وم٤معم١ميمد  يم٤منَ  َُمٜمُّْمقسًم٤م اعم١ميم 

دُ  دُ  يم٤منَ  جمروًرا يم٤منَ  إذا ُمٜمّمقسًم٤م، اعم١ميمد دُ  يم٤منَ  إذا جمروًرا، اعم١ميمد  يم٤منَ  ُمٕمروم٦مً  اعم١ميم 

دُ   سَمَزْيد َُمَرْرُت »و ،شقَمْٞمٜمَف قَمْٛمرا َرَأْي٧ُم »و ،شٟمٗمُسفُ  زيدٌ  ضم٤مءَ » شم٘مقُل: ،ُمٕمروم٦مً  اعم١ميمد

ُد؛ ٓ أهن٤م اعم١مًمِػ  يمالمِ  وفم٤مهرُ  ،ُمٕمروم٦م ويٙمقن ،شقَمْٞمٜمِفِ   ،شوشمٜمٙمػِمهِ » يُ٘مْؾ: مل ٕٟمف شم١ميم 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

رِ  شمقيمٞمد يرونَ  واًمُٙمقومِٞمُّقن اعمْذَه٥ِم، يمقذمُّ  -رِحف اهلل- اعم١ُمًمدَػ  ًمٙمـ  َٚمً٘م٤م،ُُمٓمْ  اعُمٜمَٙم 

ىَمْقًُمفُ  شم٘مدم -اهللرِحف - ُم٤مًمؽ واسمـ
(1)

: 

 ٢ُبِووْل  َمـُْؽووورٍ  ٍَْو٣ِقووُد  ُيِػووْد  َوإِنْ 
 

نْ   َٛ وِؿْل  اَْـْوعُ  َرةِ وَبْص ا٤ ُكَحوةِ  َو َ٘ 
 

اًمِم٤مقمر ىم٤مل وىمد
(2)

: 

ًُ  ٤َْقَتـووي َيووو  ُمْرَضووعو َصووبِقًّو ٣ُـْوو
 

ِؿُؾـووي  ٤ْػوءُ  َتْ ًٓ  ا٤ووذَّ ووْو  َأ٣َْتعووو َِ
 

 ًمِٜمَٙمَِرٍة. شَمْقيمِٞمدٌ  شًٕم٤متَ يمْ أَ »ـوم

رآظم وىم٤مل
(3)

: 

ةَ  ٤قً يو  .............................. ودَّ
وْولٍ  ِٛ وهِ  َِ وُى  ٣ؾ  َُ  َر

 

 اًمتٕمريػ. ذم ًمف ٤مُمقاوم٘مً  يٙمقنَ  َأنْ  سُمد   وَماَل  ،ظمٓم٠م شقملم زيد ضم٤مء» ىمٚم٧م: ًمق

 سم٤مًمتتبعِ  قُمٚمِؿَ  وشمٕمٞمٞمٜمَُٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦ِم، اًمٚمٖم٦مِ  ذم ُمٕمٞم ٜم٦مٌ  خمّمقص٦مٌ  أًمٗم٤مظٌ  ًَمفُ  واًمتقيمٞمدُ 

.
ِ
 وآؾمت٘مراء

َواٌُِع اَوَيُؽوُن ٌَِل٤َْػوٍظ َمْعُؾوَمٍي، َوِهَي »: ٢َْو٤ُهُ  ٍَ ، َوَأَْجَُع، َو ، َو٣ُلُّ ُ ْٝ ٤ـَّْػُس، َوا٤َْع

ٌَْصعُ  َتُع، َوَأ ٌْ  .«َأَْجََع، َوِهَي َأ٣َْتُع، َوَأ

دُ  «ُس ػْ ا٤ـَّ »َو٢َْو٤ُُه:   ،شٟمٗمُسفُ  زيدٌ  ضم٤مءَ » شم٘مقُل: ،واعمثٜمًّك واجلٛمعُ  اعمٗمردُ  هب٤م ُي١ميم 

 ش.أٟمٗمُسُٝمؿْ  اًم٘مقمُ  ضم٤مءَ »و ،شأٟمٗمُسُٝمام النِ اًمرضم ضم٤مءَ »و

                                                 

 (.224) رىمؿ اًمبٞم٧مسم٤مب اًمتقيمٞمد،  ،شإًمٗمٞم٦م» (7)

 (.2/724) إدب ظمزاٟم٦م (،0/01) اًمٗمريد اًمٕم٘مد (2)

 (.2/043(، وجم٤مًمس صمٕمٚم٥م)2/174هق ًمٕمبد اهلل سمـ ُمسٚمؿ اهلذزم. اٟمٔمر: ذح أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم) (7)
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ي، اًمت ْقيِمٞمدُ   أًمٞمس ،ضم٤مءَ  زيًدا أن   يٗمٞمدُ  وم٤مخلؼمُ  شزيدٌ  ضم٤مءَ » ىمٚم٧َم: إذا ٕٟمَؽ  ُيَ٘مقد

دَ  ٟمٗمُسُف، ىمٚم٧َم: وم٢مذا ؟يمذًمؽ  ىمقًُمَؽ: يم٤منَ  ام  ـًم يٕمٜمل اعمج٤مِز، اطمتامُل  وارشمٗمعَ  اخلؼمُ  شم٠ميم 

 ذًمَؽ، أؿمَبفَ  ُم٤م أو ظمؼُمُه، ضم٤مءَ  أوْ  همالُُمُف، ضم٤مءَ  اعمٕمٜمَك: أن   حيَتِٛمُؾ  ،شزيدٌ  ضم٤مءَ »

ْدَت  ،ٟمٗمُسفُ  ىُمْٚم٧َم: وم٢مذا  شزيدٌ  ضم٤مءَ » ىمقًمَِؽ: ذم اًمٚمٗمظِ  فم٤مهرَ  ٕن   اًمٚمٗمِظ؛ فم٤مهرَ  أيم 

 اعمج٤مز اطمتامُل  ارشمٗمعَ  ،شٟمٗمُسفُ » ىُمٚم٧َم: وم٢مَذا اعمج٤مِز، اطمتامل ُمع ضم٤مءَ  اًمذي َهقَ  أٟم فُ 

ي  ٤م.ىمبٚمٝم اًمتل اخلؼمي٦مَ  اجلٛمٚم٦مَ  وىَمق 

 :كػُسهُ  زيٌد  ُوءَ » ٢و٤ـو.» 

 اًمٗمتِح. قمغَم  ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«ُوءَ »

 آظمِرِه. قمغَم  اًمٔم٤مهرةِ  اًمْمٛم٦م رومٕمف وقمالُم٦م ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«زيٌد »

 رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقُع، اعمرومقعِ  وشمقيمٞمدُ  ،شزيدٌ »ًمـ شمقيمٞمدٌ : شٟمٗمس» :«هَكْػُس »

 ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   إًمٞمفِ  ُمْم٤مٌف  :شاهل٤مءُ »و ،ُمْم٤مٌف  ٟمٗمُس  ،آظمِرهِ  قمغَم  اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ 

. حمؾد   ضمر 

 :َكْػَسهُ  ٛؼقل اٌن ٣توب ٢رأت» ميوٌل». 

ُٙمقنِ  قَمغَم  َُمْبٜمِلُّ  َُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :شىمرأ» :«ت٢ََرأْ »  َروْمعٍ  سمْمٛمػم ٓشمّم٤مًمف اًمسُّ

كٍ  ُٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   َروْمعٍ  َضِٛمػمُ  :شاًمت٤مء»و، ُُمَتَحرد  وَم٤مقِمٌؾ. َروْمعٍ  حَمَؾد  ذم اًمسُّ

 ،آظمره قمغم اًمٔم٤مهرة اًمَٗمْتح٦م َٟمّْمبِفِ  وقَماَلَُم٦مُ  َُمٜمُّْمقٌب  سمِفِ  َُمْٗمُٕمقٌل  :«ب٣تو»

 ُُمَْم٤مٌف. َويمَِت٤مب

هِ  وقمالَُم٦مُ  سم٤مإلَض٤موَم٦ِم، جَمُْرورٌ  إًمٞمف ُُمَْم٤مٌف  :«اٌن» ةُ اًم ضَمرد  قمغم اًمٔم٤مهرةُ  َٙمّْسَ

 ُمْم٤مف. واسمـ ،آظمره
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ِؼقل» هِ  وقَمالَُم٦مُ  جمروٌر، إًمٞمف ُُمَْم٤مٌف  :«َٛ  آظمره. قمغم هرةُ اًمٔم٤م اًمٙمّسةُ  ضَمرد

 اًمٔم ٤مِهَرُة، اًمٗمتح٦مُ  َٟمّْمبِف وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب، ًمٙمت٤مِب  شَمْقيمِٞمدٌ : شٟمٗمس» :«َكْػَسهُ »

 إًمٞمف. ُمْم٤مٌف  ضمر   حمؾ ذم اًمْمؿ قمغم َُمْبٜمِل   ُُمت ِّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شاهل٤مءُ »و ُمْم٤مف. وٟمٗمس

 :أْكُػُسُفمْ  ا٤ؼومُ  ُوءَ » ميوٌل». 

 اًمَٗمْتِح. قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومِْٕمؾ :«ُوءَ »

 آظمره. قَمغَم  اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمْمٛم٦مُ  َروْمِٕمفِ  وقمالَُم٦مُ  َُمْروُمقعٌ  وم٤مقِمٌؾ  :«ا٤َؼْومُ »

، ُُمَْم٤مٌف  وُهقَ  ُمرومقٌع، اعمرومقعِ  وشمقيمٞمدُ  ًمِْٚمَ٘مْقِم، شَمْقيمِٞمدٌ : شأٟمٗمس» :«أكػسفم»

. قمغم َُمْبٜمِل   ضَمر   حَمَؾد  ذم إًمٞمف ُُمَْم٤مٌف  :شُهؿْ »و ؿد  اًمْم 

 :ْكُػِسِفمْ أَ  ٌِو٤َْؼْومِ  َمَرَرُت » ِمَيوُل.» 

ُٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومِٕمٌؾ  :شَُمر  » :«َمَرَرُت » وْمعِ  سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمف اًمسُّ  اًمر 

ِك. ؿد  قمغم ُمبٜمل   ُُمت ِّمؾ   َضِٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و اعمَُتَحرد  وم٤مقمؾ. رومع حمؾ ذم اًمْم 

. طمرُف  شاًمب٤مءُ » :«ٌو٤َؼْومِ » ، جَمُْرورٌ  اؾمؿٌ  :شاًمَ٘مْقمِ »و ضَمر 
ِ
هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مًمب٤مء  ضَمرد

ةُ   آظِمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمَٙمّْسَ

هِ  وقَماَلَُم٦مُ  جَمُْروٌر، اعمَْجُرورِ  وشَمْقيمِٞمدُ  ًمٚم٘مقم، شَمْقيِمٞمدٌ : شأٟمٗمس» :«َأْكُػِسِفمْ »  ضَمرد

ةُ  ؿد  قمغم َُمْبٜمِل   ضٛمػمٌ  :شاهل٤مءُ »و ُمْم٤مف. وهق اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمَٙمّْسَ  ضمر حمؾ ذم اًمْم 

 ًمٚمجٛمع. واعمِٞمؿُ  ،سم٤مإلض٤موم٦م

ُ عَ ا٤ْ » َو٢َْو٤ُُه:  زْيًدا أن   اًمس٤مُمعُ  َيْٗمَٝمؿُ  ،شزيدٌ  ضم٤مءَ » ،شقمٞمٜمُفُ  زيدٌ  ضم٤مءَ » شم٘مقُل: «ْٝ

ـْ  ضم٤مَء،  هذا زاَل  شقمٞمٜمُفُ » ىمٚم٧َم: وم٢مذا ُمثاًل، همالُُمفُ  ضم٤مءَ  اًمذي يٙمقنَ  أنْ  اطمتاِمل ُمع ًمٙم
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 همالُِمِف. دونَ  هق عمجٞمِئفِ  شمقيمٞمدٌ  شقمٞمٜمُفُ » ىمِقًمَؽ: ذم وص٤مرَ  آطمتامُل 

 :هُ ـُ قْ َٛ  ٌد ؿَّ ُه  ومَ ٢َ » ٢و٤ـو». 

 اًمَٗمْتِح. قمغم َُمْبٜمِل   َُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :«٢َومَ »

ٌد » ٦مُ  َروْمِٕمفِ  وقَماَلَُم٦م َُمْروُمقٌع، وَم٤مقِمُٚمف :«ُهؿَّ ٛم   اًمٔم ٤مِهَرُة. اًمْم 

ْقـُهُ » ٦مُ  َروْمِٕمف وقَماَلَُم٦مُ  ُمرومقع، اعمرومقع وشمقيمٞمد ،شحمٛمد»ـًم شَمْقيِمٞمدٌ  :«َٛ ٛم   اًمْم 

ؿّ  قمغم َُمْبٜمِل   إًَِمْٞمِف، ُُمَْم٤مٌف  :ش٤مءاهل» ُمْم٤مف. وقملم ،آظمره قمغم اًمٔم٤مِهَرةُ   حمؾد  ذم اًمْم 

.  ضَمر 

دُ  «لُّ ٣ُ وَ »َو٢َْو٤ُُه:  ؛ ذا يم٤منَ  ُم٤م هب٤م ُي١ميم 
ٍ
  ومٙمؾُّ  أضمزاء

ٍ
  ُذو رء

ٍ
دُ  وم٢مٟمف أضمزاء  ُي١ميم 

دُ  ومال اًمقاطمدُ  وأُم٤م ،شسمٙمؾ  » ؛ ُي١ميم  فُ  ؛شيمٚمُّفُ  زيدٌ  ضم٤مءَ » شم٘مقَل: أنْ  يّمحُّ  ٓ وهلذا سمُٙمؾ   ٕٟم 

ـْ  ،أُ يتجز   ٓ  يتبّٕمُض. اًمِٕمْتَؼ  ٕن ؛شيمٚمُّفُ  اًمٕمبدُ  َؼ تِ قمُ » :شم٘مقَل  أنْ  يّمحُّ  ًمٙم

ُض، ٕٟم فُ  صحٞمٌح؛ ُمث٤مل هذا شيمٚم فُ  اًمرهمٞمَػ  أيمٚم٧ُم » ـُ  يتبٕم   شم٠ميُمَؾ  أن ومٞمٛمِٙم

ـُ  ،صُمُٚمَثفُ  أو ٟمّمَٗمُف،  واطمٌد. اًمرهمٞمَػ  أنْ  رهْمؿَ  ،شيُمّؾ » شم٘مقَل: أنَ  ومُٞمْٛمِٙم

ؿ يّمّح  وعم٤مذا؟ ٓ، أم ،يّمحُّ  هؾ شيمٚمُُّٝمؿ اًم٘مقمُ  ضم٤مءَ » ىمقًمٜم٤م:  يتبٕمْمقن، ٕهن 

ـُ   شَمْقيِمٞمٌد. هذا ،شيمٚمُُّٝمؿ اًمَ٘مقمُ  ضَم٤مءَ » ىمٚم٧َم: وم٢مذا ،سمٕمُْمُٝمؿ ي٠ميت يٛمٙم

دُ  ٓ شيمؾ  » أن   ١وََّلصي: ُض، ُم٤م إٓ هب٤م ي١ميم  ٤م يتبٕم  دُ  ومال يتبٕمُض  ٓ ُم٤م أُم   هب٤م ي١ميم 

دُ  وإٟمام  سم٤مًمٕملِم. أو سم٤مًمٜمٗمِس، ي١ميم 

 :٣ؾفم ما٤ؼو رأيً» ٢و٤ـو». 

ؿد  قمغم َُمْبٜمِل   وَم٤مقِمٌؾ  :شاًمت٤مء» َُم٤مٍض. ومِْٕمُؾ ٌ :شرأى» :«رأيً»  رومع. حمؾ ذم اًمْم 
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 َُمٜمُّْمقٌب. سمِفِ  َُمْٗمُٕمقٌل  :«ا٤ؼومَ »

 وقَماَلَُم٦مُ  ،ُمثٚمف َُمٜمُّْمقٌب  اعمَٜمُّْمقِب  وشَمْقيمِٞمدُ  ًمٚمَ٘مْقِم، شمقيمٞمد :شيُمؾ  » :«٣ُؾَُّفمْ »

ؿد  قمغم َُمبْٜمِل   إًَِمٞمْفِ  ُُمَْم٤مٌف  :شاهل٤َمءُ » ُمْم٤مف. يمؾ اًمٔم ٤مِهَرُة، اًمَٗمْتَح٦مُ  ٟمّمبِفِ  . حَمَؾد  ذم اًمْم   ضَمر 

 :ميول « ًُ َتْؼ ْٛ هُ  َعْبَد ا٤ َأ  .«٣ُؾَّ

« ًُ َتْؼ ْٛ ُٙمقنِ  قَمغَم  َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :شَأقْمَتؼ» :«َأ وْمعِ  سمَِْمِٛمػمِ  ٓشمدَّم٤مًمِفِ  اًمسُّ  اًمر 

 وم٤مقمؾ. رومع حمؾ ذم اًمَْمؿد  قمغم َُمْبٜمِل   ُُمت ِّمؾُّ  َضِٛمػمٌ  :شاًمت ٤مء» اعمتحرك.

 اًمٔم٤مهرة. اًمٗمتح٦م َٟمّْمبِفِ  وقَماَلَُم٦مُ  َُمٜمُّْمقٌب  سمِفِ  َُمْٗمُٕمقٌل  :«ا٤َعْبُد »

هُ »  إًَِمْٞمفِ  َُمَْم٤مٌف  :شاهل٤مء» ُُمَْم٤مٌف. وُهقَ  ُمٜمّمقب، ًمِْٚمَٕمْبدِ  شَمْقيمِٞمدٌ  :شيمؾ» :«٣ُؾُّ

 ضمر. حمؾ ذم اًمْمؿ قَمغَم  َُمْبٜمِل  

ـْ  هلو اًمٕمٛمقُم، ُمٕمٜم٤مه٤م «عُ َْجَ أَ »َو٢َْو٤ُُه:  َٓ  اًمتقيمٞمِد، أًمٗم٤مظِ  ُِم  ذم إٓ َيُٙمقنُ  و

 يٙمقنَ  أنْ  سُمد   َٓ  ،شأمجٕمقن زيدٌ  ضم٤مءَ » شم٘مقُل: وٓ ،شأمجُٕمقنَ  اًمَ٘مْقمُ  ضم٤مءَ » شم٘مقُل: اجلَْٛمعِ 

 اًمٞمقمَ  قِمٜمَْدهُ  ضَمَٚمْس٧ُم »و ،شَأمْجَِٕملم سم٤مًمَ٘مْقمِ  َُمَرْرُت »و ،شأمجٕملمَ  اًم٘مقمَ  رأي٧ُم » مجًٕم٤م:

 .شَأمَجْعَ 

 :٢و٤ـو « ًُ َٝ  َؼْومَ ا٤ َرَأْي ِع  .«َأَْجَ

ُٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   َُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :شرأى» :«ًُ َرَأيْ »  »ـسم ٓشمدَّم٤مًمِفِ  اًمسُّ
ِ
 :شاًمت ٤مءُ »و .شاًمت ٤مء

ؿد  قمغم ُمبٜمل ضٛمػمٌ   وَم٤مقِمٌؾ. َروْمعٍ  حمؾ ذم اًمْم 

 اًمٔم٤مهرة. اًمَٗمْتح٦م اًمٜم ّْم٥ِم  وقَماَلَُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب، سمِفِ  َُمْٗمُٕمقٌل  :«ا٤َْؼْومَ »

« َٝ ِع   ُمٜمّمقٌب  ،شىَمْقمٍ »ًمِـ شَمْقيمٞمدٌ  :«َأَْجَ
ِ
ِر. ُُمْٚمَحٌؼ  ٕٟم فُ  سم٤ِمًْمَٞم٤مء  سم٤معمَُذيم 
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َتُع،وَ  أ٣َْتُع، ي:هِ وَ  أَْجَعَ  اٌعُ وَ ٍَ وَ » :-رمحه اهلل- اْم٤ُف  يؼوُل  ٌْ ٌَْصعُ  أ  .«وأ

 إًمٗم٤مظ اًمثالصم٦مَ  هِذهِ  أن   -اهللُ  رِحفُ - اعم١مًمُػ  أوم٤مَدَٟم٤م وىمد ؾمبٕم٦ًم، يمٚمُّٝم٤م إًمٗم٤مظُ  ومتٙمقنُ 

دُ ي ٓ  ،شأيمتٕمقنَ  اًم٘مقمُ  ضم٤مءَ » شَمُ٘مْؾ: ومال ش.أمجعَ » سمٛمٕمٜمك: وهل أمجٕملَم، َُمعَ  إٓ هب٤م ١ميم 

٤َم ؛شَأيْمَتَٕمقنَ  َأمْجَُٕمقنَ  اًم٘مقمُ  ضم٤مءَ » شم٘مقُل: وإٟمام  أن أُم٤م ،شأمجٕملم»ًمـ شَمَبًٕم٤م إٓ شَم٠ْميِت  ٓ ٕهن 

 ومال. ُمٗمردةً  شَم٠ْميِتَ 

 ضم٤مءَ » يم٘مقًمؽ: ومٝمل ،شسمّمٕمقنَ أ أسمتٕمقنَ  أيمتٕمقنَ  أمْجَُٕمقنَ  اًم٘مقمُ  ضم٤مءَ » شم٘مقُل:

 اًمتقيمٞمِد. زي٤مدةَ  شمٗمٞمدُ  شمقاسمُع، هذه ٕن ؛شأمجُٕمقنَ  أمجُٕمقنَ  أمجُٕمقنَ  أمْجَُٕمقنَ  اًمَ٘مْقمُ 

دُ  شواًمٕملمُ  اًمٜمٗمُس،» اََّلصي:  شيُمؾُّ »و واجلٛمُع، واعمثٜمك، اًمقاطمُد، هبام ُي١ميم 

دُ  ُأ، ُم٤م هب٤م ي١ميم  دُ  شوأسمّمعُ  وأسمتُع، وأيمتُع، أمجُع،»و يتجز   ظم٤مص٦ًم. اجلٛمعُ  هب٤م ي١ميم 

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىمقًمف وُمٜمف

 .[37]ص: ﴾﮲ ۓ ۓ ے﴿ :شمٕم٤ممم وىمقًمف ،[77]اًمسجدة:

 ُمرادومف إُم٤م اًمٚمٗمظ، سمتٙمرار ويٙمقن اًمٚمٗمٔمل، اًمتقيمٞمد وهق: آظَمرُ  شَمْقيمِٞمدٌ  ُهٜم٤َمكَ 

 اعم١مًمػ. يذيمره ومل ،اًمَٙمٚمِٛم٦م ٟمٗمس أو

 :اإلعزاب على تدرٓباْت

 « ًُ ؿًرا رأي  .«كػَسهُ  َٛ

« ًُ  اًمرومعِ  سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شرأى» :«رأي

 .وم٤مقمؾٍ  رومعِ  حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغَم  ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  شاًمت٤مءُ »و ،اعمتحركِ 

ؿًرا»  .آظمِرهِ  قمغَم  اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  سمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  :«َٛ
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 ،آظمِرهِ  قمغَم  اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  بِفِ ٟمّم وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  شمقيمٞمدٌ  :شٟمٗمَس » :«كػَسهُ »

. حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغَم  ُمبٜمل   إًمٞمفِ  ُمْم٤مٌف  شاهل٤مءُ »و ُمْم٤مٌف  وهق  ضمر 

 « ًُ هُ  زيًدا رأي ـَ  ُيٓمِؾُّ  يم٤منَ  إنْ  يّمُح  سمْؾ  ،يّمح ٓ اعمث٤مُل  «٣ؾَّ  اًمٜم٤مومذِة؛ ُِم

 اًمٜمٔمِر. سم٤مقمتب٤مرِ  يتجّزأُ  ٕٟمف

« ًُ  اًمرومعِ  سمْمٛمػمِ  شمّم٤مًمِفِ ٓ اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شرأى» :«رأي

 .وم٤مقمؾ رومعٍ  حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ضٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و اعمتحرِك،

 .آظمِرهِ  قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ،ٟمّمبِف وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  سمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  :«زيًدا»

هُ »  ٟمّمبفِ  وقمالُم٦م ُمٜمّمقٌب  اعمٜمّمقِب  وشمقيمٞمدُ  شزيدٌ »ـًم شمقيمٞمدٌ : شيمؾ» :«٣ؾَّ

 ضمر حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ضٛمػمٌ  :شاهل٤مءُ »و ،ُمْم٤مف هقو آظمِرهِ  ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ 

 إًمٞمف. ُمْم٤مف

 « هُ  ا٤ر٠قَف  زيٌد  أ٣َل دَ  ٕن   «٣ُؾَّ  يمذًمَِؽ  اًمتقيمٞمدُ  ومٞمٙمقنُ  ُمٜمّمقٌب  اعم١ميم 

 .ُمٜمّمقسًم٤م

 .اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«أ٣َل »

 .آظمِرهِ  قمغَم  اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومٕمف وقمالُم٦م ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«زيٌد »

 .آظمِرهِ  قمغَم  اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  سمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  :«ا٤ر٠قَف »

هُ »  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  اعمٜمّمقِب  وشمقيمٞمدُ  شاًمرهمٞمَػ »ًمـ شمقيمٞمدٌ  :شيمؾ  » :«٣ؾَّ

 حمؾد  ذم إًمٞمفِ  ُمْم٤مٌف  شاهل٤مءُ »و ،ُمْم٤مٌف  :شيمؾ  »و آظمِرِه، قمغَم  اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ 

.  ضمر 
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 « ا٤ػضَّلءُ  ا٤رُوُل  َِْض». 

 .اًمٗمتِح  قمغَم  ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«َِْض »

 .آظمِرهِ  قمغَم  اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومٕمفِ  وقمالُم٦م ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«ا٤رُوُل »

 اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومققم٦مٌ  اعمرومقعُ  وصٗم٦مُ  ًمٚمرضم٤ملِ  صٗم٦مٌ  :«ا٤ػضَّلءُ »

ـَ  ،آظمِرهِ  قمغم اًمٔم٤مهرةُ   شمقيمٞمٌد. يقضمدُ  ٓ اًمتقيمٞمُد؟ وأي

 « َاْولِ  وُذو ا٤رُُل  ٢وم». 

 .اًمٗمتِح  قمغَم  ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«٢ومَ »

 .اًمٔم٤مهرةِ  سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«ا٤رُُل »

 قمغَم  واعمٕمٓمقُف  اًمرضمؾِ  قمغَم  ُمٕمٓمقوم٦مٌ  :شُذو» ،قمٓمٍػ  طمرُف  :شاًمقاوُ » :«وُذو»

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمقاوُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعُ  اعمرومقعِ  ـَ  ٕٟمفُ  اًمْمٛم٦ِم؛ قَم   ُِم
ِ
 اخلٛمس٦م. إؾمامء

 ووُمقَك. ،وَِحقكَ  ُم٤مٍل، وُذو وأسُمقَك، أظُمقَك، هل اخلٛمس٦ُم؟ إؾمامءُ  هل وُم٤م

 اًمٙمّسةُ  ضمّرهِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مإلض٤موم٦مِ  جمرورٌ  إًمٞمفِ  ُمْم٤مٌف  :«ومولٍ » ُمْم٤مٌف، :«ُذو»

 آظمِرِه. قمغَم  اًمٔم٤مهرةُ 

؛ ٓ شاعم٤ملِ  وَذا اًمرضمُؾ  ضم٤مءَ » ىم٤مَل: ًمقْ   أنْ  سُمد   َٓ  اعمرومقعِ  قمغم اعمٕمٓمقَف  ٕن   يّمحُّ

 ُمرومققًم٤م. يٙمقنَ 

  [30]احلجر: ﴾ىئ ېئ ېئ ېئ﴿ٍعوٞ: ٢ول اهلل. 

 اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شؾَمَجدَ » ىمبٚمٝم٤م، ُم٤م سمحس٥ِم  شاًمٗم٤مءُ » :«١سَجَد »

 .اإلقمراِب  ُمـ ًمفُ  حمؾ   ٓ
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 .آظمِرهِ  ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومٕمفِ  وقمالُم٦مِ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«اَّْلئؽيُ »

 رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ٌع،ُمرومق اعمرومقعِ  وشمقيمٞمدُ  شعمالئٙم٦مِ ا»ـًم شمقيمٞمدٌ  :شيمؾُّ » :«٣ؾُُّفم»

 قمغَم  ُمبٜمل   ضٛمػم إًمٞمفِ  ُمْم٤مٌف  شاهل٤مءُ »و ،ُمْم٤مٌف  :شيمؾُّ » ،آظمِرهِ  قمغَم  اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ 

 .اجلٛمعِ  قمالُم٦مُ  :شاعمٞمؿُ »و ضمر   حمؾد  ذم اًمْمؿد 

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  سم٤مًمقاوِ  ُمرومقعٌ  صم٤منٍ  شمقيمٞمدٌ  :«أَجُعون»  سمجٛمعِ  ُمٚمحٌؼ  ٕٟم فُ  اًمْمٛم٦ِم؛ قَم

ـِ  قٌض قم شاًمٜمقنُ »و ِؿ،ـاًمس٤مًم اعمذيمرِ  ـِ  قَم  اعمٗمرِد. آؾمؿِ  ذم اًمتٜمقي

* * * 



 

 

 
 باب التْكٔــــد

 

 ةــئلــــأص

دْ  -7  سم٤مًمٜمٗمس. شزيًدا» أيمد

 سم٤مًمٕملم. شحمٛمد» دْ أيمد  -2

 .شيمؾ»سمـ ادً ُم١ميمد  شاًم٘مقم» ه٤مِت  -7

 .شأمجع»سمـ مجٕم٤م دْ أيمد  -0

ًٓ  ه٤مِت  -2 ًدا ُمث٤م  ؟شاًمٜم ٗمسِ »سمـ ُم١ميم 

* * *
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 َدِلــــــَبال اُبــَب

 

ِدَل  إَِذا ٌْ مٌ  ُأ ْٗ ٍم، ِمنِ  ا ْٗ بَِعهُ  ١ِْعلٍ  ِمنْ  ١ِْعٌل  وْ أَ  ا َراٌِِه، ََجِقعِ  ِى  ٍَ ْٛ َعيُ  َوُهوَ  إِ ٌَ  َأْر

َدُل  َأ٢َْسوٍم: ءِ  ٌَ ُدُل  ا٥٤ِء، ِمنَ  ا٥٤َّ ٌَ ،ا٤ ِمنَ  َبَعضِ ا٤ َو َدُل  ُؽل  ٌَ تَِمِل، َو ْ٘ َدُل  آ ٌَ  َو

وَك، َزْيٌد  ٢َومَ » ٢َْو٤َِك: َكْحوُ  َغَؾِط،ا٤ ُّ ًُ  َأ ٠ِقَف  َوَأ٣َْؾ ُؾيَ  ا٤رَّ ْؾُؿُه، َزْيٌد  َوَكَػَعـِي ُه،َُ ِٛ 

 ًُ ًَ  ،َػَرَس ا٤ ٍَُؼوَل: َأنْ  َأَرْدَت  ،«َػَرَس ا٤ َزْيًدا َوَرَأْي ًَ  ١ََغؾِْط َد٤ْ ٌْ  .ـْهُ مِ  َزْيًدا ١ََل

 زحــــالص

 ُدونَ  اًمبدَل  أرادَ  اعمتٙمٚمؿَ  أن   يٕمٜمل: ،سم٤مًمذاِت  اعم٘مّمقدُ  ًمٖمػِمهِ  اًمت٤مسمعُ  ُهَو: ا٤بدُل 

ـْ  ُمٜمُف، اعمبدلِ  ـُ  يِمػمُ  هذا وإمم ًمٚمبدِل، ومتٝمٞمًدا شمقـمئ٦مً  ُمٜمفُ  اعمبدَل  ذيمرَ  ًمٙم   ُم٤مًمٍؽ  اسم

ىمقًمِفِ  ذم -رِحف اهلل شمٕم٤ممم-
(1)

: 

 ٌِوََّل  ُحْؽمِ وٌِو٤ْ  َؿْؼُصودُ وا٤ عُ وا٤تَّوٌِ 
 

ووَطيٍ   ِٗ ىوا٤وو ُهوووَ  َوا ًٓ » ُؿَسؿَّ ووَد ٌَ» 
 

ـْ  قمب٤مرةٌ  وم٤مًمبدُل  ام ،سم٤محلٙمؿِ  اعمَْ٘مُّمقدُ  وُهقَ  عمتبقٍع، شم٤مسمعٍ  قَم  اًمبدُل  قدُ اعم٘مّم أهيُّ

ْب  َٓ » وم٘مقًمٜم٤م: ،ُمٜمفُ  اعمبدلِ  ُدونَ  اعم٘مّمقدُ  هق اًمبدُل  ُمٜمُف؟ اعمبدُل  أمِ   سَمْؾ  َزْيًدا شَمْْضِ

ًٓ  ًمٞمس ًمٙمٜمف ،قَمْٛمًرا ُهَق: وم٤معم٘مُّمقدُ  ،شقَمْٛمًرا  َٕمْٓمِػ.اًم طَمْرِف  سمقاؾمٓم٦مِ  ضم٤مءَ  ٕٟم فُ  سمَد

ٍم َأْو ١ِْعٌل ِمْن ١ِعْ » ٢و٤ُُه: ْٗ
ٌم ِمْن اِ ْٗ

ِدَل اِ ٌْ َراٌِهِ إَِذا ُأ ْٛ بَِعُه ِى ََجِقِع إِ ٍَ   أوم٤مَدَٟم٤م :«ٍل 

  ذم َيُٙمقنُ  يمام اًمَبَدَل  أن   -اهللُ  رِحفُ -
ِ
 ٹ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل إومٕم٤مِل، ذم يٙمقنُ  إؾمامء

 ،اؾمؿٌ  وإُّم٤م ومٕمٌؾ، إُّم٤م وم٤مًمبدُل: ،[41-42]اًمٗمرىم٤من: ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

                                                 

 (.242) رىمؿ اًمبٞم٧م إًمٗمٞم٦م (7)



 

 

 
 باب البــــدل

ـَ  اؾمؿٌ  ُيبَدَل  أنْ  إُّم٤م يٕمٜمل:  ومٕمٍؾ. ـْ ُمِ  ومٕمٌؾ  يبدَل  أنْ  وإُّم٤م اؾمٍؿ، ُِم

َراٌِهِ »َو٢َْو٤ُُه:  ْٛ بَِعُه ِى ََجِقِع إِ  ُمٜمّمقسًم٤م يم٤منَ  وإنْ  ُرومَِع، ُمرومققًم٤م يم٤منَ  وم٢منْ  «ٍَ

، جَمُْروًرا يَم٤منَ  وإنْ  ُٟمِّم٥َم،  ٜم٤م،ٕمَ ُمَ  داظمٌؾ  اًمِٗمْٕمَؾ  ٕن   ضُمِزَم؛ جمزوًُم٤م يم٤منَ  وإنْ  ضُمر 

 اجلزُم. ومٞمفِ  يٙمقنُ  واًمٗمٕمُؾ 

َعِي »َو٢َْو٤ُُه:  ٌَ َٓ َأْر َٛ َدُل َوُهَو  ٌَ ِء ِمْن اَأ٢َْسوٍم  ْ َدُل ا٥٤َّ ٌَ ِء، َو ْ  َبْعِض ِمنْ ا٤ ٥٤َّ

َدُل ا٤ ٌَ ، َو َدُل اُؽل  ٌَ تَِمِل، َو ْ٘
 .«َغَؾطِ ا٤ ِٓ

َدُل » إوُل: ِء ِمْن اٌَ ْ ءِ ا٥٤َّ ْ   واعمرادُ  «:٥٤َّ
ِ
ـَ  سم٤مًمٌمء : ُِم

ِ
ـَ  اًمٙمؾد  سمدُل  اًمٌمء  ُِم

، ـَ  اًمبٕمضِ  سمدُل  ي٘م٤مسمُِٚمُف: اًمٙمؾد ـْ  ؿمٞمًئ٤م شُمْبِدَل  أنْ  ل:يٕمٜم ،اًمٙمؾد  ُِم   ُِم
ٍ
 وإذا يس٤مِوِيف، رء

  ؿمٞمًئ٤م أسمدًم٧َم 
ٍ
ـْ  يُمالًّ  أسمدًم٧َم  وم٘مدْ  يس٤مويف، سمٌمء  ،شَأظُمقكَ  َزْيدٌ  ضَم٤مءَ » شم٘مقل: ،يُمؾ   ُِم

 ًمف. ُُمَس٤موٍ  وهقَ  ،شزيد» ُمـ سمدل ،شأظمقك»ومـ

 ُهقَ  شأظُمقكَ » ٕن   ُمتس٤موَي٤مِن؛ وزيدٌ  أظُمقكَ  ،شأظُمقكَ  َزْيدٌ  ىَم٤ممَ » ىمقًمٜم٤م: أميؾي:

ِٞمف: هذا أظُمقَك، هق وزيدٌ  زيٌد، ، ُمـ يمؾ   سمدَل  ٟمسٛمد   أْو: يُمؾ 
ٍ
ـْ  رء   ُِم

ٍ
 يس٤مِويِف. رء

ـْ  َأقْمِدُل  صُمؿ   ،شزيدٌ  ضم٤مءَ » أىمقُل: ومحٞمٜمام  ؛شأظُمقكَ  ضم٤مءَ » وأىمقُل: زيدٍ  يمٚمٛم٦مِ  قَم

ـْ  أهؿُّ  ًَمفُ  أظًم٤م يمقَٟمفُ  ٕن    أؿمدُّ  سم٠مظمٞمفِ  اإلٟمس٤منِ  ومرَح  ٕن   قَمْٛمًرا؛ أوْ  زيًدا، اؾمِٛمفِ  يمقنِ  ُِم

ـْ  ـَ  سمزيدٍ  ومرطِمفِ  ُِم  اًمٜم٤مِس. ُِم

 ىم٤مَل  ًمقْ  أٟم فُ  اهبذ أىمِّمدُ  أٟم٤م ،شزيدٌ » أىمقُل: صمؿ ،شأظُمقكَ  ضم٤مءَ » أىمقُل: وطمٞمٜمام

 ي٘مْؾ: ؿْ ـًم عم٤َمذا أظمقُه؟! أٟمف سمٞم٤منُ  هق واعم٘مّمقُد: ،شأظُمقكَ  زيدٌ  ضم٤مءَ » ي٘مقُل: عم٤مذا ىم٤مئٌؾ:

 َزْيٌد. أٟمف إخِ  هذا شمٕمٞملمُ  وِهَل  ئدًة،وم٤م ومٞمف ٕن   ٟم٘مقُل: وايمتٗمك؟! ،شأظُمقكَ  ضم٤مءَ »

ٞمٜم٤ًم اؿمؽمي٧ُم » ىَمْقًُمٜم٤َم: ـْ  يمؾ   سَمَدُل  َهذا ،شُُمْدَي٦مً  ؾِمٙمد ؛ ُِم لمَ  ٕن   يمؾ  ٙمد  هل اًمسد
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َ  أنْ  أردُت  ًمٙمِٜمدل اعمُْدَي٦ُم، ك اؿمؽمي٧ُم  ُم٤م أن   ُأسملمد ك ؾمٙمٞمٜم٤ًم، يسٛم   ُُمْدَي٦ًم. ويسٛم 

ْي٧ُم » ُمثُؾ: اؾمامِن، ًَمفُ  هذا أن   سَمَٞم٤منُ  وأ اًمتدْٕمِٞملُم، ٣ل: من ا٤ؽل ٌدل ١وئدة  اؿْمؽَمَ

ٞمٜم٤ًم  .شُُمْدَي٦مً  ؾِمٙمد

 :كِْصَػهُ  ا٤ؽَِتوَب  ٢ََرْأُت » ٢و٤ـو». 

ٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مض ومِْٕمٌؾ : شىمرأَ » «:ُت ٢ََرأْ » وْمعِ  سمَِْمِٛمػم ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمسُّ  اًمر 

ؿد  قمغم َُمْبٜمِل   ُمتّمؾ َروْمعٍ  َضِٛمػمُ  :شاًمت ٤مءُ »و اعمتحرك.  وم٤مقمٌؾ. رومع حمؾ ذم اًمْم 

 اًمٔم ٤مِهَرُة. اًمٗمتح٦مُ  َٟمّْمبِفِ  وقَمالَُم٦مُ  َُمٜمُّْمقٌب، سمِفِ  َُمْٗمُٕمقٌل  :«ا٤ؽَِتوَب »

ـْ  سَمَدٌل  :شٟمِّْمَػ » :«كِْصَػهُ »  َٟمّْمبِفِ  َوقَمالَُم٦مُ  َُمٜمُّْمقٌب، اعمَٜمُّْمقِب  وسَمَدُل  يِمَت٤مٍب، ُِم

ؿد  قَمغَم  َُمْبٜمِل   إًمٞمف ُُمَْم٤مٌف  :شاهل٤مءُ »و ُمْم٤مٌف. وُهقَ  اًمٗمتح٦ُم، . حَمَؾد  ذم اًمْم   ضَمر 

 :وكَ  َػوِضُل ا٤ َكْػُسهُ  َزْيٌد  ٢َِدمَ » و٢و٤ـو ُّ  .«مُ وَوا٤َْعو٤ِ  َأ

 اًمٗمتِح. قمغَم  ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«٢َِدمَ »

 آظمِرِه. ذم فم٤مهرةٌ  ضٛم٦مٌ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«زيٌد »

 ُمْم٤مف. وٟمٗمس ،َُمْروُمقعٌ  اعمرومقعِ  َوشَمْقيِمٞمدُ  ًمَِزْيٍد، شَمْقيمِٞمدٌ  :شَٟمْٗمُس » :«َكْػُسهُ »

ؿد  قمغم َُمْبٜمِل   إًَِمْٞمفِ  ُُمَْم٤مٌف  :شاهل٤مء»و  سم٤مإلض٤موم٦م. ضَمر   حمؾ ذم اًمْم 

 اًمٔم٤مِهَرُة. اًمْمٛم٦مُ  رومٕمف وقمالُم٦م َُمْروُمقٌع، اعمرومقعِ  وَٟمْٕم٧ُم  ًمَِزْيٍد، َٟمْٕم٧ٌم  :«ا٤َْػوِضُل »

وكَ » ُّ ـْ  سَمَدٌل  :«َأ  قمـ ٟمَِٞم٤مسَم٦مٌ  اًمقاوُ  فِ َروْمٕمِ  وقَماَلَُم٦مُ  ُمرومقٌع، اعمرومقعِ  وسمدُل  ،َزْيدٍ  ُِم

٦مِ  ٛم    ُمـ ٕٟمف اًمْم 
ِ
 قَمغَم  َُمْبٜمِل   َضِٛمػمٌ  :شاًمٙم٤مف»و ُمْم٤مف. :شأظمق» ،اخلٛمس٦م إؾمامء

 إًمٞمف. ُمْم٤مف ضَمر   حَمَؾد  ذم اًمَٗمْتِح 
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 واعمٕمٓمقُف  َزْيٍد، قمغم َُمْٕمٓمقٌف : شاًمٕمٚمؿُ » قَمْٓمٍػ. طَمْرُف  :شاًمقاو» :«مُ ووا٤عو٤»

٦مُ  وْمِٕمفِ رَ  وقمالَُم٦مُ  َُمْروُمقٌع، اعمرومقعِ  قمغم  آظمره. قمغم اًمٔم٤مهرة اًمَْمٛم 

َدُل » ا٤يوين: ـَ  سَمْٕمًْم٤م اًمَبَدُل  يٙمقنَ  أنْ  يْٕمٜمِل: «:ا٤ُؽل   ِمنَ  َبْعضِ ا٤ ٌَ  ،ُِمٜمْفُ  اعُمْبَدلِ  ُِم

ٞمفِ  هذا ـَ  اًمبٕمضِ  سمدَل  ٟمسٛمد . ُِم  اًمٙمؾد

هِمٞمَػ  َأيَمْٚم٧ُم » شم٘مقل: أميؾي:  ؟صمٚمُثفُ  أو اًمرهمٞمُػ  هق طم٘مٞم٘م٦مً  ُأيمَِؾ  اًمذي ،شصُمُٚمَثفُ  اًمر 

هِمٞمَػ  آيمؾِ  مل أَٟم٤م اٟمتبِفْ  ُمٕمٜم٤مه: ،صمٚمُثفُ  ـْ  يُمٚم فُ  اًمر   صمٚمَثُف. ًمٙم

ـْ  سَمْٕمٌض  هذا ،شٟمِّْمُٗمُٝمؿ اًم٘مقمُ  ضم٤مءَ » وشم٘مقل: ، ُِم  اًمٜمّمُػ، هق واعم٘مّمقُد: يمؾ 

 اًمٜمدّْمُػ. وهق اعم٘مّمقدَ  َأسْمَدًم٧ُم  صُمؿ   اًم٘مقمَ  ذيمرُت  ًمٙمٜملد 

: ُمـ اًمبٕمضِ  سَمَدلِ  َض٤مسمِطُ  َض  اًمتجزؤَ  ي٘مبُؾ  مم٤م ٤ميِن اًمث   َيُٙمقنَ  أنْ  اًمٙمؾد ـَ  واًمتبٕمُّ  ُِم

؛ شسَمْٕمَْمفُ  َزْيًدا رأي٧ُم » ىمٚمٜم٤م: وم٢مذا ،يّمّح  ومال وإٓ إوِل، ْؤي٦مَ  ٕن   يّمحُّ  شمٙمقنُ  ىمد اًمرُّ

 ًمٚمبٕمِض. شمٙمقنُ  وىمد ًمٚمٙمؾد 

؟ ٓ شٟمّمُٗمفُ  زيدٌ  ِذَب » ىمٚمٜم٤م: وإذا َب  إذا ٕٟمف يّمحُّ ُض. ٓ واطمدٌ  ومٝمق َذِ  َيتَبَٕم 

  سمٕمُض  ذيمرَ 
ِ
ـَ  اًمٙمؾد  سَمَدُل  وهق: اًمٜمقع هذا قمٙمَس  اًمٕمٚمامء  واؾَمَتَدًمُّقا اًمبٕمِض، ُِم

اًمِم٤مقمرِ  سم٘مقلِ  ًمذًمَِؽ 
(1)

: 

ووومَ  ِِ ُظوووًم  اهللُ َر ْٛ  َد١َـُوَهوووو َأ
 

ْؾَحيَ  ٌِسِجْسَتونَ    ا٤طََّؾَحووِت  َٙ
 

، هِذهِ  شـمٚمح٦مَ » ـْ  يمؾ   سمدُل  ومٝمذا ىم٤مًُمقا: ،سمٕمٌض  شَأقْمُٔماًم »و يمؾ   ًمٙمٜمف سمٕمٍض، ُِم

ـْ  سمٕمضٍ  سَمَدَل  ومَٞمُٙمقنُ  ىَمٚمِٞمٌؾ، ، ُِم  يمثػٌم. وهذا يمؾ 

                                                 

 (،2442) اًمداين واجلٜمل (،7/224) إدب ظمزاٟم٦م اٟمٔمر: اًمرىمٞم٤مت، ىمٞمس سمـ ًمٕمبداهلل اًمبٞم٧م (7)

 (.2/724) واعم٘متْم٥م
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 :٢و٤ـو « ًُ  «.كصَػهُ  ا٤عبَد  أَٛتْؼ

« ًُ  اًمرومعِ  سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمسٙمقنِ  قمغَم  ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شأقمتَؼ » :«أٛتؼ

 وم٤مقمٍؾ. رومعِ  حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و اعمتحرِك.

 آظمِرِه. قمغَم  اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب، سمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  :«ا٤َعْبَد »

ـَ  سَمَدٌل  :شٟمّمَػ » :«كِْصَػهُ » ـْ  سمٕمضٍ  سَمَدُل  اًمَٕمْبِد، ُِم ، ُِم  اعمٜمّمقِب  وسمدُل  يمؾ 

 ُمْم٤مٍف  ضمر   حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغَم  ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاهل٤مءُ »و ُمْم٤مف. وهق ُمٜمّمقٌب 

 إًمٞمِف.

: ٌُ َدُل » ا٤يو٤ تَِملِ اٌَ ْ٘  ُمٜمُف. سم٤معمبَدلِ  صٚم٦مٌ  ًَمفُ  َدُل اًمبَ  يٙمقنَ  أنْ  َوُهق «:ِٓ

 ىمت٤مل» ،[273]اًمب٘مرة: ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :شمٕم٤ممم فىمقًم ُمث٤مًُمُف:

 اًمِمٝمِر. قمغم يٕمقدُ  ضٛمػًما ومٞمف ٕن   ؛شاًمِمٝمر» ُمـ اؿمتاملٍ  سمدُل  :شومٞمف

 قِماَلىم٦مٌ  ًمف شقِمْٚمؿُ » ،زيد سمٕمَض  ًمٞمس ٤مًمٕمٚمؿوم ،شقِمْٚمُٛمفُ  َزْيدٌ  َٟمَٗمَٕمٜمِل» وىمقًمٜم٤م:

 .فُ قمْٚمٛمَ  وًمٙمـ زيًدا ًمٞمس واًمذي ُف،ًمَ  َوْصٌػ  ٕٟم ف ؛شزيدٍ »ـسم

 اؿمتامٌل. سمدل شوًمُدهُ  زيدٌ  َٟمَٗمَٕمٜمِل»و ،اؿمتاملٍ  سمدُل  شُم٤مًُمفُ  َزْيدٌ  َٟمَٗمَٕمٜمِل» وىمقًمٜم٤م:

ْي٧ُم » وىمقًمٜم٤م: ،اؿمتاملٍ  سمدُل  شيِمَت٤مسَمفُ  َزْيًدا َأطْمَرىْم٧ُم » وىمقًمٜم٤م:  ،شسَمْٞمَتفُ  َزْيًدا اؿْمؽَمَ

سْم٧ُم » وىمقًمٜم٤م:  وسمٗمرؾِمِف. سمبٞمتف زيدٍ  ًمٕمالىم٦مِ  اؿمتاملٍ  سَمَدُل  ٤ميمالمه ،شوَمَرؾَمفُ  َزْيًدا رَضَ

 :َجَبـِي» ٢و٤ـو ْٛ  «.َرائَِحُتهُ  ا٤طََّعومُ  أ

َجَبـِي» ْٛ  ًمِْٚمِقىَم٤مَي٦ِم. :شاًمٜمُّقنُ »و اًمٗمتِح، قمغم ُمبٜمل   ُم٤مض ومِْٕمٌؾ  :شَأقْمَج٥َم » :«َأ

 سمِف. ُمٗمٕمقٌل  ٟمّم٥م حمؾ ذم اًمُسُٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   ُُمت ِّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شاًمٞم٤مءُ »و
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٦مُ  روْمِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  َُمْروُمقعٌ  وَم٤مقِمٌؾ  :«َعومُ ا٤طَّ » ٛم   آظمِرِه. ذم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمْم 

َٕم٤مِم، ُمـ اؿْمتاَِملٍ  سَمَدُل  :«َرائَِحُتهُ »  رومٕمف وقَماَلُم٦مُ  َُمْروُمقٌع، اعمرومقعِ  وسَمَدُل  اًمٓم 

 ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل ُُمت ِّمٌؾ  َضِٛمػم :شاهل٤مء»و ُمْم٤مٌف. وهق آظمِرِه، ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦م

 إًمٞمف. ُُمَْم٤مٌف  ضَمر   حمؾ

 :و٢و٤ـو « ًُ هُ  َزْيًدا َرَأْي ٌَ ْو ََ». 

ُٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ : شَرَأى» :«ًُ َرَأي»  اًمرومع سمْمٛمػم ٓشمدَّم٤مًمِفِ  اًمسُّ

ؿد  قمغم َُمْبٜمِل   ُُمت ِّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و اعمتحرك.  وم٤مقمٌؾ. رومعِ  حمؾد  ذم اًمْم 

 اًمٔم٤مهرة. اًمٗمتح٦م َٟمّْمبِفِ  وقمالَُم٦مُ  ،َُمٜمُّْمقٌب  سمِفِ  َُمْٗمُٕمقٌل  :«َزْيًدا»

هَ » ٌَ ْو  وقمالَُم٦مُ  ُمٜمّمقب، اعمٜمّمقِب  وسَمَدُل  َزْيٍد، ُمـ اؿمتاَِملٍ  سَمَدُل  :شصَمْقَب » :«ََ

 َضِٛمػمٌ  إًَِمْٞمفِ  ُُمَْم٤مٌف  :شاهل٤مء»و ُمْم٤مف. وصمقب آظمره، قمغم اًمٔم٤مهرة اًمٗمتح٦م َٟمّْمبِفِ 

ؿد  قمغم َُمْبٜمِل   . حَمَؾد  ذم اًمْم   ضَمر 

ر صُمؿ   ؿَمْٞمًئ٤م، ومَٞمُ٘مقَل  اعُمَتَٙمٚمدؿُ  َيْٖمَٚمطَ  سم٠منْ  «:ا٤َغَؾطِ  ُل َد ٌَ » ا٤راٌُع:  وي٠ميت يتذيم 

 سم٤معم٘مّمقِد.

 اًمَٖمَٚمِط. سَمَدُل  هذا شاًمَٗمَرَس  زيًدا َرَأْي٧ُم » شم٘مقل:

ًٓ  َص٤مرَ  إًَِمْٞمفِ  وَأَضْٗمٜم٤َمه ،شومرؾَمفُ  زيًدا رأي٧ُم » ىمٚمٜم٤م: ًمق ًمٙمـ ـْ  اؿمتاَِم  ىمٚم٧َم: إذا ًمٙم

 ىم٤مَل: ،ؾِمٜملِمَ  قمنْمُ  ًَمفُ  َُمٞمد٧ٌم  زيدٌ  َزْيًدا؟! َرَأى يمٞمَػ  :اًمٜم٤مُس  ىم٤مَل  ،شزيًدا رأي٧ُم »

ك ومٝمذا ،شاًمٗمرَس »  همٚمٍط. سمدَل  ُيسٛم 

ًَ  ا٤َػَرَس  ٍَُؼوَل: أنْ  ْدَت رَ أَ »َو٢َْو٤ُُه:   هلذا سمٞم٤من ومٞمف ،«ـهُ مِ  ًدايْ زَ  ًَ ٤ْ َد ٌْ لَ ١َ  ١ََغؾْط

ـْ  ،شاًمٗمرَس  رأي٧ُم » شم٘مقَل: أنْ  شُمِريدُ  يُمٜم٧َْم  وم٘مد اًمٜمقع  رأي٧ُم » وَم٘مْٚم٧َم: ًمس٤مُٟمَؽ  ؾَمَبَؼ  ًمٙم
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َل  وهلذا ،شاًمٗمرَس » ومُ٘مْٚم٧َم: شَمذيمْرَت  صمؿ ،شزيًدا  همٚمٍط. سمدَل  ؾُمٛمد

ْي٧ُم » وشم٘مقل: ْٞمَػ  ظُمذِ » وشَمُ٘مقُل: ،شؾَم٤مقَم٦مً  يِمَت٤مسًم٤م اؿْمؽَمَ  هَمٚمِْٓم٧َم  ،شاًمَٕمَّم٤م اًمس 

 .شاًمٕمّم٤م» وم٘مٚم٧م: وشمذيمرت ،شاًمسٞمػ» وَمُ٘مٚم٧َم:

 ،ش٤مُم٘مًّم  ىمٚماًم  أقمٓمٜمل» وىمقًمؽ: ،همٚمط دلسم ومٝمق ،شاحِلاَمرَ  َزْيًدا َرَأْي٧ُم » ىمٚم٧م: ًمق

 .شاعم٘مص اًم٘مٚمؿ أقمٓمٜمل» أو:

ي٧ُم » وىمقًمٜم٤م:  أنْ  أردَت  هَمٚمطٍ  سَمَدُل  اًمبدُل  هذا ،شدرهؿٍ  سمديٜم٤مرٍ  اًمٙمَِت٤مَب  اؿْمؽَمْ

ْرَهؿ» شم٘مقَل:  ضمٜمٌس، وهذا ضمٜمٌس  هذا ٕن   ُمٜمُف؛ اًمديٜم٤مرَ  وم٠مسمدًْم٧َم  ومٖمٚمِٓم٧َم  شاًمدد

ـَ  اًمديٜم٤مرُ  ـَ  واًمدرهؿُ  اًمذه٥ِم  ُِم  ٗمْم٦ِم.اًم ُِم

ـ   ـَ  ًمٙم ـَ  اًمٜمقعُ  هذا ي٘مقُل: -اهللُ  رِحفُ - ُم٤مًمٍؽ  اسم ـْ  يم٤منَ  إنْ  اًمَبَدلِ  ُِم  ىمّمدٍ  قَم

ـْ  يم٤منَ  وإنْ  ،شإرضاٌب » قومٝم  ش.هَمَٚمطٌ » قومٝم ىمّمدٍ  همػمِ  قَم

ـِ  أرْضسم٧َم  أٟم َؽ  اإلرضاِب: وُمٕمٜمك  سمْؾ  همٚمِْٓم٧َم  ُم٤م ٕٟمَؽ  اًمث٤مين؛ إمم إولِ  قَم

 وَمُ٘مْٚم٧َم: َزْيًدا ُرؤيتؽ خُتِْٗمَل  أنْ  أردَت  صمؿ   ،شازيدً  رأي٧ُم » سم٤مٕوِل: ىمٚم٧َم  ،ىَم٤مِصدٌ  أٟم٧َم 

 .شاًمَٗمْرَس »

 :٢و٤ـو « ًُ ًدا َرَأْي َد  ُهَؿَّ َٗ  .«إ

« ًُ ُٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   َُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :شَرَأى» :«رأي  اًمرومع سمْمٛمػم ٓشمّم٤مًمف اًمسُّ

 وم٤مقمؾ. رومع حمؾ ذم اًمَْمؿد  قمغم َُمْبٜمِل   وَم٤مقِمٌؾ  :شاًمت ٤مء»و اعمتحرك.

ًد »  آظمره. قمغم اًمٔم٤مهرة اًمٗمتح٦م َٟمّْمبِفِ  وقَماَلَُم٦مُ  َُمٜمُّْمقٌب  سمِفِ  َُمْٗمُٕمقٌل  :«اُهَؿَّ

َد » َٗ َ ْٕ ـْ  هَمَٚمطٍ  سَمَدُل  :«ا دٍ  ُِم  ٟمّمبف وقَماَلَُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب، اعمٜمّمقب وسمدُل  حُمَٛم 

 اًمٔم٤مهرة. اًمٗمتح٦م



 

 

 
 باب البــــدل

 ًمٚمث٤مين. شأظُمقكَ  زيدٌ  ىم٤ممَ » ذم وم٤محلٙمؿُ  ًمٚمث ٤مين، اًمَبَدلِ  ذم احلُْٙمؿُ  ٍـبقه:

 ًمٚمث٤مين. شصمٚمَثفُ  اًمرهمٞمَػ  أيمٚم٧ُم » وذم

 ًمٚمث٤مين. شقمٚمُٛمفُ  زيدٌ  ٟمٗمٕمٜمل» وذم

ـْ  أَن، ُرئَل  ُم٤م زيًدا ٕن   ًمٚمث٤مين؛ شاًمٗمرَس  زيًدا رأي٧ُم » وذم  صدرَ  يم٤منَ  إنْ  ًمٙم

ـْ  ُمٜمَؽ   سم٘مّمد يم٤من وإن ىمّمٍد، سمٖمػمِ  يم٤منَ  إنْ  همٚمٍط، سمدُل  ومٝمذا ٟمسٞم٤منٍ  أو همٚمطٍ  قَم

ك  إرضاٍب. سمدَل  ُيسٛم 

 شُمْبدُل  وم٤مٕومٕم٤مُل  ،ومٕماًل  أمْ  اؾماًم  أيم٤منَ  ؾمقاءٌ  اإلقمراِب  ذم ٜمفُ ُم اعمبدَل  يتبعُ  اًمبدُل 

ـْ  سَمْٕمُْمٝم٤م  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل ىم٤مَل  سمٕمٍض، ُِم

 .[41-42]اًمٗمرىم٤من: ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

ـْ  سمدٌل  ،﴾ٹ﴿ شمٕم٤ممم: ىمقًمف  إًمِػ، سمحذِف  جمزوُم٦مٌ  ﴾ٹ﴿و ،﴾ٹ﴿ ُِم

 سم٤مًمسٙمقِن. جمزوُم٦مٌ  ﴾ٹ﴿و

ـْ  يمؾ   سمدُل  هذا شزيدٌ  ىَمِدمَ  زيدٌ  ضم٤مءَ » ىمٚم٧َم: ًمق ؛ ُِم  سمٛمٕمٜمك شضم٤مءَ » ٕن   يمؾ 

 ىمدوٌم. ومٞمٝم٤م يمٚمُّٝم٤م شىَمِدمَ »

 اؾماًم. أو ومٕماًل، يم٤منَ  ؾمقاءٌ  اإلقمراِب  ذم ُمٜمفُ  اعمبدَل  يتبعُ  اًمبدَل  أن   ١وحلوصُل 

ـْ » رَ  َُم ـِ  شم٠مظم  ـْ  سمدٌل  شُيْتَٚمْػ » ،شيمت٤مسُمفُ  ُيْتَٚمْػ  ُيٕم٤مىَم٥ْم  اًمدرسِ  قَم  ،شيٕم٤مىَم٥ْم » ُِم

ـْ  ومِْٕمؾٍ  سَمُدُل  وهق  ومِْٕمٍؾ. ُِم

ـْ »  ،شيمت٤مسًم٤م أقمٓمٞمُتفُ » سمدٌل  أيًْم٤م هذا ،شيمت٤مسًم٤م أقمٓمٞمُتفُ  أيمرُْمُتفُ  اًمدرسِ  قمغم طَم٤موَمظَ  َُم

: سمدٌل  ـْ  وَمِ٘مْس. هذا وقمغَم  ،شأيمرُمُتفُ » ُِم

ـُ  حمٛمدُ » ىمقًمٜم٤م: ًٓ  شمٙمقنَ  أنْ  جيقزُ  ،شِقمبِداهلل سم  ٕن   سمٞم٤مٍن؛ قمٓمَػ  شمٙمقنَ  وأنْ  سمد



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

؟ ـُ اسم حمٛمدُ  ،إهب٤ممٌ  ومٞمف حمٛمًدا ـْ ـُ ا» ضم٤مءِت  وم٢مذا َُم  اإلهب٤مَم، هذا أزاًم٧ْم  ،شِاهلل قمبدِ  سم

َ  أنْ  شُمِريدُ  ٕٟمؽ سمدٓ، شمٙمقن أن ويّمح ،سمٞم٤منٍ  قَمْٓمَػ  هبذا ومّم٤مرْت   أسمٞمفِ  إمم ٟمسَبتفُ  شُمَبلمد

 وم٘مْط.

؛ يٙمقنَ  أنْ  َيِّمحُّ  سَمَٞم٤منٍ  قَمْٓمِػ  وَمُٙمؾُّ  ًٓ  وهلذا اؾمتثٜمقه٤م، ُُمَٕمٞم ٜم٦َمٍ  ُمس٤مئؾ ذم إٓ سمد

اًمَبَٞم٤منِ  قمٓمػ ذم ؽُم٤مًم اسمـ ىم٤مل
(1)

: 

 ىرَ ُيوووو يٍ قَّوووو٤ِ َد بَ ٤ِ  ووًح و٤ِووووَص وَ 
 

ِ ٠َ  ِى    «ارَ ُؿوعْ يَ  مُ ََّل ٠ُو وَيو» :وِ ْح كَ  ْٔ
 

 :على اإلعزاب تدرٓبات

 « ََك  زيٌد  ٢َِدم  .«ٛؿُّ

 .اًمٗمتِح  قمغَم  ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«٢َِدمَ »

 .آظمِرهِ  ذم فم٤مهرةٌ  ضٛم٦مٌ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«زيٌد »

ـْ  سمدٌل  :«ٛمُّ »  :شاًمٙم٤مُف »و .ُمْم٤مٌف  وهق ُمرومقٌع، اعمرومقعِ  وسمدُل  زيٍد، ُِم

ـْ  يمؾ   اًمبدلِ  ٟمقعُ  ،ضمر   حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغَم  ُمبٜمل   إًمٞمفِ  ُمْم٤مٌف  . ُِم  يمؾ 

 « ًُ  .«١َتوكَ  ا٤عبَد  اٖ٘ي

« ًُ  اًمرومعِ  سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمسٙمقن قمغَم  ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  اؿمؽمى: :«اٖ٘ي

 .وم٤مقمؾٍ  رومعِ  حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغَم  ُمبٜمل   ّمٌؾ ُمت ضٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و .اعمتحركِ 

 .آظمِرهِ  ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبفِ  وقمالُم٦م ُمٜمّمقٌب  سمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  :«ا٤عبَد »

ـَ  سمدٌل  ومتك: :«١َتوكَ »  ومتح٦مٌ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  اعمٜمّمقِب  وسمدُل  اًمٕمبدِ  ُِم

                                                 

 (.272) رىمؿ سم٤مب قمٓمػ اًمبٞم٤من، اًمبٞم٧م ،شإًمٗمٞم٦م» (7)



 

 

 
 باب البــــدل

 ْم٤مٌف ُم :شاًمٙم٤مُف »و ُمْم٤مٌف  :شومتًك » ،اًمتٕمذر فمٝمقره٤م ُمـ ُمٜمع إًمِػ  قمغَم  ُم٘مدرةٌ 

ـْ  يمؾ   سمدُل  هذا اًمبدل وٟمقعُ  ،سم٤مإلض٤موم٦مِ  ضمر   حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغَم  ُمبٜمل   إًمٞمفِ  . ُِم  يمؾ 

 « ًُ قـًو اٖ٘ي ؽ 
 .«ٗقًػو ِٗ

« ًُ  اًمرومعِ  سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمسٙمقنِ  قمغَم  ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شاؿمؽمى» :«اٖ٘ي

 .وم٤مقمؾٍ  عِ روم حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغَم  ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و اعمتحرِك،

 آظمِرِه. قمغَم  اًمٔم٤مهرةِ  سم٤مًمٗمتح٦مِ  ُمٜمّمقٌب  سمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  :«ٗؽقـًو»

ـْ  سمدٌل  :«ٗقًػو»  همٚمٍط. سمدُل  وهذا ُمٜمّمقٌب، اعمٜمّمقِب  وسمدُل  شؾمٙمٞمٜم٤ًم» ُِم

 «ّو٤َُك  زيٌد  ٢وٌؾـي». 

ٌَؾِـي»  ًمٚمقىم٤مي٦م، :شاًمٜمقنُ »و اًمٗمتِح، قمغَم  ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شىم٤مسَمَؾ » :«٢و

 واًمٞم٤مءُ  ،سمِفِ  ُمٗمٕمقلٍ  ٟمّم٥ِم  حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغَم  ٜمل  ُمب ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمٞم٤مءُ »و

 ش.شمٗمٕمٚملِمَ » ُمثؾ: ًمٚمٛمخ٤مـَمب٦مِ  يم٤مٟم٧ْم  إذا إٓ أسمًدا رومعٍ  حمؾد  ذم شمٙمقنُ  ٓ

 .آظمِرهِ  قمغَم  اًمٔم٤مهرةِ  سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«زيٌد »

ـْ  سمدٌل  :شظم٤مُل » :«ّو٤َُك »  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقٌع، اعمرومقعِ  وسمدُل  زيدٍ  ُِم

 حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغَم  ُمبٜمل   إًمٞمفِ  ُمْم٤مٌف  :شاًمٙم٤مُف »و ُمْم٤مٌف  :شظم٤مُل » آظمِرِه، ذم ٤مهرةُ اًمٔم

 سم٤مإلض٤موم٦ِم. ضمر  

  :ٞ[3-2]اْزمل: ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

 .اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمل   أُمرٍ  ومٕمُؾ  :«م٢ُ »

 .اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  سمفِ  ُمٗمٕمقٌل  :«ا٤ؾقَل »



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

ـَ  سمدٌل  :«كصَف »  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  اعمٜمّمقِب  وسمدُل  اًمٚمٞمؾِ  ُِم

 اًمْمؿد  قمغَم  ُمبٜمل   ضٛمػم إًمٞمف ُمْم٤مٌف  :شاهل٤مءُ »و ُمْم٤مٌف، ٟمّمَػ: ،آظمِرهِ  قمغَم  اًمٔم٤مهرةُ 

 سم٤مإلض٤موم٦ِم. ضمر   حمؾد  ذم

  اهللُ ٢وَل  َٞ  .[254]ا٤بؼرة: ﴾ڻ ڻ ں﴿ :ٍعو

  ُمرومقعٌ  ُمبتدأٌ  :«ا٤ؽو١ُرونَ »
ِ
ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اوُ اًمق رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مٓسمتداء  اًمْمٛم٦ِم؛ قَم

ـِ  قمقٌض  :شاًمٜمقنُ »و ؿ،ـؾم٤مًم ُمذيمر مجع ٕٟمف ـِ  قَم  .اعمٗمردِ  آؾمؿِ  ذم اًمتٜمقي

 .ومّمؾٍ  ضٛمػمُ  :«همْ »

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمقاوُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤معمبتدأ، ُمرومقعٌ  اعمبتدأ ظمؼمُ  :«ا٤ظوُْونَ »  اًمْمٛم٦ِم؛ قَم

ـِ  قمقٌض  شاًمٜمقنُ »و ؿٌ ـؾم٤مًم ُمذيمرٍ  مجعُ  ٕٟمفُ  ـِ  قَم  اعمٗمرِد. ٓؾمؿِ ا ذم اًمتٜمقي

 « ٌلٌِقَك  َمرْرُت». 

 اًمرومعِ  سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شَُمر  » :«مرْرُت »

 .وم٤مقمؾٍ  رومعِ  حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و اعمتحرِك،

  جمرورٌ  اؾمؿٌ  :شأيب» ،ضمر   طمرُف  :شاًمب٤مءُ » :«ٌلٌِقَك »
ِ
هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مًمب٤مء  ءُ اًمٞم٤م ضمرد

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  ـَ  ٕٟمفُ  اًمٙمّسِة؛ قَم   ُِم
ِ
 ُمْم٤مٌف  :شاًمٙم٤مُف »و ُمْم٤مٌف، :شأيب» ،اخلٛمس٦مِ  إؾمامء

. حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغَم  ُمبٜمل   إًمٞمفِ   ضمر 

  :ٞ[96]ا٤ـسوء: ﴾ڇ چ چ چ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

 قمغم ُمبٜمل   ٟم٤مىمٌص  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شيم٤منَ » ىمبَٚمٝم٤م، ُم٤م سمحس٥ِم  شاًمقاوُ » «:و٣ون»

 .اخلؼمَ  ٜمّم٥ُم وي اعمبتدأَ  يرومعُ  اًمٗمتِح 



 

 

 
 باب البــــدل

 .اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  ًمٙم٤من اؾمؿ اجلالًم٦مِ  ًمٗمظُ  «:اهللُ»

 .أوٌل  ظمؼمٌ  وهق اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  شيم٤منَ » ظمؼم «:٠ػوًرا»

 اًمٔم٤مهرُة. اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  صم٤منٍ  ظمؼمٌ  :«رِقًم »

ُد، واخلؼمُ   ﮲ ۓ ۓ ے ے﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمس٤مسمؼا اعمث٤مل همػمُ  وُمث٤مًمف يتٕمد 

 .[74-70]اًمؼموج: ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

  :ٞ[182]ا٤بؼرة: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

 .اخلؼمَ  وشمرومعُ  اعمبتدأَ  شمٜمّم٥ُم  وٟمّم٥ٍم، شمقيمٞمدٍ  طمرُف  «:إنَّ »

 .اًمٔم٤مهرة اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  شإن  » اؾمؿُ  اجلالًم٦مِ  ًمٗمظُ  «:اهللَ»

 .اًمٔم٤مهرةُ  سم٤مًمْمٛم٦م عُمرومق أوٌل  شإن» ظمؼمُ  «:٠ػورٌ »

 اًمٔم٤مهرُة. اًمْمٛم٦مُ  رومٕمف وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  صم٤منٍ  ظمؼمٌ  «:رِقمٌ »

  اهللُ ٢وَل  َٞ  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ :ٍعو

 .[58]ا٤ـحل:

 .اخلؼمَ  ويٜمّم٥ُم  اعمبتدأ يرومعُ  اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل   ٟم٤مؾمٌخ  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:ٚلَّ »

 :شوضمف» ،٤مهرةُ اًمٔم   اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  هب٤م ُمرومقعٌ  شفمؾ  » اؾمؿُ  «:وُُفهُ »

 .ضمر   حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ضٛمػم إًمٞمف ُمْم٤مٌف  :شاهل٤مءُ »و ،ُمْم٤مٌف 

ا»  آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  هب٤م ُمٜمّمقٌب  ،شفمؾ  » ظمؼمُ  «:مسودًّ

* * * 
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 ةــئلــــأص

ًٓ  َه٤مِت  -7  يمؾ. ُمـ سمٕمض ًمبدل ُِمَث٤م

ًٓ  ٤مِت هَ  -2  اؿمتامل. ًمبدل ُمث٤م

ًٓ  ٤مِت هَ  -7  اًمٖمٚمط. ًمبدل ُمث٤م

 هق؟ ُم٤م اًمٜمحق قمٚمامء ذيمرهُمـ أىمس٤مم اًمبدل  ظم٤مُمس ىمسؿ هٜم٤مك -0

* * *



 

 

 

 

 َمِيُصَْباِت اأَلِصَناِء اُبَب
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 اأَلِصَناِء َمِيُصَْباِت َباُب

 

َ  ََخَْسيَ  اَْـُْصَوٌوُت  َٟ ْرُف  واَْْصَدُر، ٌِِه، ْػُعوُل اَْ  َوِهَي: َٛ َٚ َموِن، َو ْرُف  ا٤زَّ َٚ  َو

مُ  ى،َواُْْسَتْيـَ  ،وا٤ْتَّْؿققزُ  َواحَلوُل، َؽوِن،اَْ  ْٗ ؾِِه، ِمنْ  َواَْْػُعوُل  َواُْـَوَدى، ٓ، َوا ُْ  َأ

ُ  َمَعُه، َواَْْػُعوُل  َٕ َّ و، ٣َونَ  َو َواَِتَ َّ مُ  َوَأ ْٗ و، إِنَّ  َوا َواَِتَ َّ  َوُهوَ  ،٤ِْؾَؿـُصوِب  عُ وَوا٤تَّوٌِ  َوأ

َعيُ  ٌَ َقوَء: َأْر ْ٘ ، َأ ًُ  َوا٤َْبَدُل. َوا٤تَّْو٣ِقُد، َوا٤َْعْطُف، ا٤ـَّْع

 زحــــالص

ٌَوِت  ٌَوُب » :-رمحه اهلل- هُ ٤ُ وْ ٢َ  ـُْصو َمءِ  َم ْٗ ـْ  هذا «:إَ َٗم٦مِ  إَِض٤موَم٦مِ  سَم٤مِب  ُم  إمم اًمّمد

  سَم٤مُب  أي: َُمْقُصقومَِٝم٤م
ِ
ٓ   شمٜمِّْم٥ٌم  َأوْمَٕم٤مٌل  قِمٜمَْدَٟم٤م وًمٞمَس  اعمٜمُّمقسم٦ِم، إؾماَمء  وَمَ٘مط، واطمدٌ  إِ

ـْ  -اهللُ  رِحفُ - اعم١مًمدِػ  وَصٜمِٞمعُ  ،اعُمَْم٤مِرعُ  اًمِٗمْٕمُؾ  وُهقَ  ـِ  ُِم  َذيَمرَ  ٕٟم ف َرَأْي٧ُم؛ َُم٤م أطمس

 ًٓ  اإلٟمس٤منُ  يٙمقنَ  طمتك اعمْخُٗمقَض٤مِت  ؾَمَٞمْذيُمرُ  صُمؿ   اعمَٜمُّْمقسَم٤مِت، ذيمرَ  صُمؿ   اعمْروُمققَم٤مِت، أو

ـُ  ٓ وم٤معمرومققَم٤مُت  ،سَمِّمػمةٍ  قمغم ـُ  ٓ واعمٜمّمقسم٤مُت  أؿمٞم٤مَء، ؾمبٕم٦مَ  شَمَتَج٤موزَ  أنْ  يٛمٙم  يٛمٙم

 يقضمدُ  ٓ أٟم ف قَمِٚمؿَ  وم٢مذا اًمٕمٚمِؿ، ـَم٤مًم٥َِم  ُيِٗمٞمدُ  طَمٍْمٌ  ذاوه ،قَمنَمَ  مخس٦مَ  شَمَتَج٤موزَ  أن

اَح، اًمسبٕم٦مِ  هذه ؾِمَقى ُمرومقعٌ   هذه ؾِمَقى ُمٜمّمقٌب  يقضمدُ  ٓ أٟم ف قَمٚمِؿَ  وإذا اؾمؽَمَ

ـْ  ظم٤مرٌج  ُمٜمّمقٌب  رءٌ  اًمٕمرسمٞم٦مِ  اًمّٚمٖم٦مِ  ذم يقضمدُ  ومال اؾمؽَماَح، قمنَم  اخلٛمس٦مَ   هِذهِ  قم

 قمنَم. اخلٛمس٦مَ 

ْرُف ا :َوِهيَ »َو٢َْو٤ُُه:  َٚ ْرُف اَْْػُعوُل ٌِِه، َواَْْصَدُر، َو َٚ َموِن َو ََْؽوِن، َواحَلوُل، ا٤زَّ

 ُ َٕ َّ ؾِِه، َواَْْػُعوُل َمَعُه، َو ُْ ـَوَدى، َواَْْػُعوُل ِمْن َأ
، َواُْ َٓ ُم  ْٗ َوا٤تَّْؿقِقُز، َواُْْسَتيْـَى، َوا
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و،  َواَِتَ َّ ُم إِنَّ َوَأ ْٗ و، َوا َواَِتَ َّ  .«َوا٤تَّوٌُِع ٤ِْؾَؿـُْصوِب ٣َوَن َوَأ

ه هؾ ًمٚمٛمٜمّمقِب  واًمت ٤مسمعُ  ه َأْرسَمَٕم٦ًم؟ أمْ  واطِمًدا َٟمُٕمدُّ  قمَدْدٟم٤مه ًمق ٕٟم ٤م واطمًدا؛ ٟمٕمدُّ

هُ  ًمٙمـ قمنَمَ  صَماَمٟمَِٞم٦مَ  اعمَٜمُّْمقسَم٤مُت  ًمَّم٤مَرِت  أرسمٕم٦مً   واطمًدا قمددٟم٤مه وإذا واطِمًدا، َٟمُٕمدُّ

 اعمٙم٤مِن، فمرُف  اًمزُم٤مِن، فمرُف  ،اعمّمدرُ  سمِف، اعمٗمٕمقُل  وهل: ،قَمنَمَ  أرسمٕم٦مَ  ص٤مرت

 يم٤من ظَمؼَمُ  َُمَٕمُف، اعمٗمٕمقُل  ٕضمٚمف، اعمٗمٕمقُل  اعمٜم٤َمَدى، ٓ، اؾمؿ اعمستثٜمك، اًمت ْٛمِٞمٞمُز، احل٤مُل،

 ؿـًم وًمٙمـ وأظمقاهت٤م، فمـ ُمٗمٕمقٓ اعمٜمّمقُب، واًمت٤مسمعُ  وأظمقاهت٤م، إن اؾمؿُ  وأظمقاهت٤م،

ـ   َُمْٗمُٕمقزَم  -اهللُ  رِحفُ - اعمّمٜمػ يذيمر  ٟمحـ وه٤م قمٜمٝم٤م، ؾَمَٝم٤م َٕمٚم فُ وًم وأظمقاهت٤م، فَم

 ًمٚمٕمدد. شَمْٙمِٛمَٚم٦مً  َٟمْذيُمُرَه٤م

ًمِٞمُؾ  ُم٤م ٢َوئٌِل: لو٢ ١نذا ؟ َهَذا قمغم اًمد   احلٍَْمِ

  اًمٚمٖم٦مِ  قمٚمامءَ  ٕن   َراُء؛ـوآؾمتِ٘م بُّعُ ـتَ ـاًمت   وهق: ٤مسمًِ٘م٤مـؾَم  ْرَٟم٤مهُ ـَذيمَ  ُم٤م ١ولواُب:

 ُيَس٤مومِرُ  ُِمٜمُْٝمؿْ  اًمَقاطِمدُ  يم٤منَ  طمتك ٦مَ اًمٚمُّٖم شَمَتب ُٕمقا -ظمػًما اهللُ  وضمَزاهؿ اهللُ  رِحُٝمؿ-

اِري ذم  وطَمِٗمُٔمقه٤م، اًمَٕمَرسمِٞم ٦مَ  اًمٚمَُّٖم٦مَ  مَجَُٕمقا طمتك ٝمؿـويس٠مًمُ  إقْمَراَب  يتٚم٘مك اًمؼَمَ

 .هلِل واحلٛمدُ 

 هذه ٕن   اًمت ْٗمِّمٞمِؾ؛ ؾَمبِٞمؾِ  قمغم ذيمَرَه٤م اإلمَج٤ملِ  ؾمبٞمؾِ  قمغم اعم١مًمُػ  ذيمَرَه٤م ام  ـوًمَ 

ـْ  ِهَل  ٠مًمٞمِػ اًمت   ـُمُرِق  ُمـ اًمٓمري٘م٦مَ   ،﴾ٻ ٱ﴿ :شمٕم٤ممم يم٘مقًمف اًمُ٘مرآنِ  ـمرِق  ُِم

 ڤ ڤ﴿ ،[707]إٟمٕم٤مم: ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ﴿ جمٛمُؾ  هذا

 جُمَْٛماًل  اًمٌمءُ  اًمُ٘مْرآنِ  ذم ي٠ميت وهٙمذا شمٗمّمٞمؾ، [700]إٟمٕم٤مم: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ

اًل. ي٠ميت صُمؿ    ُُمَٗمّم 

ٜم ٦ِم: ذم ويمذًمؽ يََََّل » اًمسُّ قِِفمْ  وٓ وَميِ ا٤ِؼقَ  َيْومَ  اهللُ ُيَؽؾ ُؿُفم ٓ ٌَ َذاٌب  ولم ُيَز٣  َٛ 
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«أ٤قمٌ 
(1)

ُؾ. صمؿ   ُيَٗمّمد

، وم٤مإلمج٤مُل  ًٓ  ٕن   ًمٚمٛمخ٤مـَم٥ِم؛ اعُمِٗمٞمَدةِ  اًمت ٠مًمِٞمػ ـُمُرِق  ُمـ صم٤مٟمًٞم٤م اًمَتْٗمِّمٞمُؾ  صُمؿ   أو

ُف  ص٤مرَ  َوطَمِٗمَٔمفُ  اإلمج٤مَل  قَمَرَف  إذا اإلٟمِس٤منَ   ومػِمدُ  اًمتٗمِّمٞمؾِ  إمم ويتٓمٚم عُ  يتِمق 

 ُمٙمثف. ذم أسمٚمغَ  هذا ومٞمٙمقنُ  ُمتِمقىم٦مٍ  ىم٤مسمٚم٦مٍ  سٍ َٟمٗمْ  قمغم اًمتٗمّمٞمُؾ 

* * *

                                                 

(، وُمسٚمؿ: 3272أظمرضمف اًمبخ٤مري: يمت٤مب إطمٙم٤مم، سم٤مب ُمـ سم٤ميع رضماًل ٓ يب٤ميٕمف إٓ ًمٚمدٟمٞم٤م، رىمؿ ) (7)

 (.744يمت٤مب اإليامن، سم٤مب سمٞم٤من همٚمظ حتريؿ إؾمب٤مل اإلزار، رىمؿ )



 



 

 

 
 باب الـنفعــــْل بــُ

 

 ُِــِب ِْلــــِفُعَنـال اُبــَب

 

مُ  َوَهوَ  ْٗ
ِٓ ًُ » ٢َْو٤َِك: َكْحوُ  ِػْعُل ا٤ ٌِهِ  َيَؼعُ  ا٤َِّذي اَْـُْصوُب  ا ٌْ  ،«َزْيًدا ََضَ

ًُ »و وِهٌر، ٢ِْسَمِن: َوُهوَ  ،«َػَرَس ا٤ َر٣ِْب مَ  ومَ  ١َو٤ظَّوِهرُ  ،َوُمْضَؿرٌ  َٚ َؼدَّ  َواُْْضَؿرُ  ،ِذ٣ُْرهُ  ٍَ

ـَو ١َوُْتَِّصُل  ،َوُمـَْػِصٌل  ُمتَِّصٌل، ٢ِْسَمِن: َْ ، ا َ َٟ ـِي، َوِهَي: َٛ ٌَ ـَو، ََضَ ٌَ ٌََك، َوََضَ  َوََضَ

ٌَِك، ُؽَم، َوََضَ ٌَ ُؽْم، َوََضَ ٌَ ، َوََضَ ٌَُؽنَّ ُه، َوََضَ ٌَ و، َوََضَ هَبَ َم، َوََضَ هَبُ ْم، َوََضَ هَبُ  َوََضَ

هَبُنَّ وَ  ـَو َواُْـَْػِصُل  ،ََضَ َْ ، ا َ َٟ وَي، َوِهَي: َٛ وَكو، إِيَّ وَك، وإِيَّ وِك، وإِيَّ و٣َُم، وإِيَّ  َوإِيَّ

و٣ُْم، ، َوإِيَّ و٣ُنَّ وُه، َوإِيَّ وَهو، َوإِيَّ و، َوإِيَّ ومُهَ وُهْم، َوإِيَّ وُهَن. َوإِيَّ  َوإِيَّ

 الصــــزح

َْ  وُب ٌَ » :اْم٤ُف  ُل وْ ٢َ   شسم٤مُب » شم٘مقَل: أن جيقزُ  إٟم ف اعمُْٕمِرسُمقَن: ي٘مقُل  :«ٌِهِ  ولِ عُ ػْ ا

وْمِع،  أي: شسم٤مُب  َهَذا» وم٤مًمت٘مدير: ،شسم٤مُب » ىمٚم٧َم: وم٢من سم٤مًمٜمّم٥م، شسم٤مَب » شمُ٘مقَل  وأنْ  سم٤مًمر 

 سمف. ُمٗمٕمقل أٟمف أي: شسم٤مَب  اىمرأْ » وم٤مًمت٘مديُر: شسم٤مَب » ىمٚم٧َم: وإذا اعمبتدأ، ظَمؼَمُ  أٟم فُ 

ْٗ  َوَهوَ »: -رمحه اهلل- ٢َْو٤ُهُ 
ِٓ  .«ِػْعُل ا٤ ٌِهِ  َيَؼعُ  ا٤َِّذي ـُْصوُب اَْ  مُ ا

مُ  َوَهوَ »َو٢َْو٤ُُه:  ْٗ
ِٓ ـُ  وٓ طَمْروًم٤م، َيُٙمقنَ  أنْ  يٛمٙمـ ٓ سمِفِ  اعمَْٗمُٕمقُل  «ا  أن يٛمِٙم

ٓ، َيُٙمقنَ  أنْ  إٓ ومِْٕمال، َيُٙمقنَ  ٥مُّ » يم٘مقًمؽ: ُُم١َمو 
ُل  ششم٘مرأ أن»ومـ ،ششَمْ٘مَرأَ  أنْ  حُتِ  َأنْ  شُم١َمو 

ـْ  اعمَْٗمُٕمقُل  ومٞمُٙمقنُ  ،َُمّْمَدرٍ  إمم واًمٗمٕمؾ  ُُم١مول. ُِم

 سمِِف، ُمٗمٕمقٌل  وَمُٝمق اًمَٗم٤مقِمؾِ  ومِْٕمُؾ  قمٚمٞمف ي٘معُ  ُم٤م يٕمٜمل: «ِػْعُل ا٤ ٌِهِ  َيَؼعُ  ا٤َِّذي»َو٢َْو٤ُُه: 

ٞم٤مرةَ  َريمِب٧ُم » ىُمْٚم٧َم: وم٢مَذا ٞم ٤مرةَ » سمِفِ  وم٤معمٗمٕمقُل  ش:اًمس   اًمَٗم٤مقِمِؾ. ومِٕمُؾ  هب٤م وىمعَ  ٕٟم ف ؛شاًمس 
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 طَمِٗمٔم٧ُم » ىُمْٚم٧َم: وإذا ،شاًمب٤مب» سمِِف: اعمٗمٕمقُل  ،ش٤مَب اًمب ىَمَرقم٧ُم » ىُمٚم٧َم: وإذا

 وهلذا سمف؛ اعمٗمٕمقُل  هق اًمٗم٤مقمؾِ  ومِْٕمُؾ  سمِف َيَ٘معُ  وم٤مًم ِذي ،شاًمٙمت٤مَب » سمف: اعمٗمٕمقل ،شاًمٙمت٤مَب 

 سمف. وُمٗمٕمقٌل  ووم٤مقمٌؾ  ومٕمٌؾ  اًمٗمٕمٚمٞم٦م: اجلٛمٚم٦م قمٜمدَٟم٤م

 سمِِف. اعمْٗمُٕمقُل  ُهق شاًمٗمرَس » ،شاًمٗمرَس  َرايم٥ٌِم  أٟم٤م» ىُمٚم٧َم: إذا

ًُ  ِو٤َك:٢َ  وُ ْح كَ »ْو٤ُُه: َو٢َ  ٌْ ًُ »و ،«زيًدا ََضَ  قمٚمٞمف وىمعَ  شزيًدا» :«ا٤ػرَس  ر٣ِْب

ُب، ْ يمقُب، قمٚمٞمف َوىَمعَ  شاًمٗمرَس »و اًمْض   ُمٗمٕمقٌل  شاًمٗمرَس »و سمِِف، ُمٗمٕمقٌل  شزيًدا»ومـ اًمرُّ

 سمف.

 سمف. ُمٗمٕمقٌل  ش:اًمٙمت٤مَب » ،شاًمٙمت٤مَب  ىمرأُت » ،شزيدا رضسم٧م»

ـُ  ب أنْ  ويٛمٙمِ  اعمٗمٕمقلِ  اؾمؿَ  قَمَٚمْٞمف قَمَٓمْٗم٧َم  إذا -واضٌح  أٟم ف عُم- سمف اعمْٗمُٕمقَل  شُمَ٘مرد

 ىمرأُت » ،شُمريمقٌب  وَمُٝمق اًمٗمرَس، ريمب٧ُم » ،شُمْضوٌب  ومٝمق زيًدا، رضسم٧ُم » ومت٘مقُل:

 شاًمٚمٞمؾ»ومـ شاًمٚم ٞمَؾ  ىمٛم٧ُم » أُم٤م ،شُمبٜمل   وَمُٝمق اًمَبْٞم٧َم  سَمٜمَْٞم٧ُم » ،شُم٘مروء ومٝمق اًمٙمت٤مَب،

 فَمْرٌف.

وِهٌر، :٢ِْسَمنِ  َوُهوَ » :-اهلل رمحه- اْم٤ف ٢ول مَ  مو ١و٤ظَّوِهرُ  ،َوُمْضَؿرٌ  َٚ  ٍؼدَّ

 :«ذ٣ُرهُ 

 سمِِف: اعمٗمٕمقلِ  ذم يمذًمؽ َٟمُ٘مقُل  ،وُُمْْمَٛمرٌ  فم٤مهرٌ  ىِمْساَمِن: هق اًمٗم٤مقمِؾ: ذم ىُمْٚمٜم٤َم يَماَم 

ِٛمػمُ  سَمَْمِٛمػمٍ  ًمٞمَس  ُم٤م وم٤مًمٔم ٤مِهرُ  وُُمْْمَٛمٌر، فَم٤مِهرٌ  ىِمْساَمنِ  إٟمف  سمٔم٤مهر. ًمٞمس ُم٤م واًمْم 

ـَو ١َوُْتَِّصُل  ِصٌل،ػَ ـْ مُ وَ  تَِّصٌل مُ  سمِن:٢ِ  ؿرُ ْض اُْ وَ »َو٢َْو٤ُُه:  َْ َ  ا َٟ  واعمٜمَٗمِّمُؾ  ،«َٛ

 يمذًمؽ.

 دمٕمَؾ  أنْ  َصح   إذا وهل: قمالُم٦م هلام ٟمٕمؿ قَماَلَُم٦ٌم؟ ُٝماَم ـًم واعمٜمٗمِّمُؾ  اعمت ِّمُؾ  َهؾِ 
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لِ  ذم اًمْمٛمػمَ   اًمْمٛمػمُ  يم٤منَ  ؾمقاءٌ  ُمتّمٌؾ، ومٝمق يّمح   مل وإذا ُُمٜمَْٗمِّمٌؾ، ومٝمق مِ اًمَٙماَل  أو 

 ٟمّم٥ٍم. ضٛمػمَ  أو رومعٍ  ضٛمػمَ 

لِ  ذم َي٠ْميِت  ٕٟم ف ُمٜمٗمِّمٌؾ؛ َضِٛمػمٌ  «:إِيَّوك»َو٢َْو٤ُُه:   شاًمٙم٤مف» ًمٙمـ ِم،اًمَٙماَل  أو 

لِ  ذم شَم٠ْميِت  ٓ ،شُيْٙمِرُُمَؽ  وُماَلنٌ » ُِمْثُؾ: َوطْمَده٤م  ُٞمْٙمرُم.يمَ  شم٘مقل: نأ يّمح ومال اًمَٙمالِم؛ َأو 

لِ  ذم ي٠ميتَ  أن ـُ يٛمٙم ٕٟم ف ٌؾ؛ُُمٜمَْٗمِّم  َضِٛمػمٌ  شأَٟم٤م» ويمذًمؽ  أَٟم٤م» شم٘مقُل: اًمٙمالمَ  أو 

 ُت » ىمٚم٧َم: ًمق سمف، شمبدأ أن يّمحُّ  ٓ ٕٟمف ُمتّمٌؾ؛ شرضسم٧ُم » ذم شاًمت٤مء»و ،شىم٤مئؿٌ 

 ش.رَضَب 

، َوِهيَ »َو٢َْو٤ُُه:  َ َٟ َٛ ـَو  َْ
ٌَِك،  :١َوُْتَِّصُل اِ ٌََك، َوََضَ ـَو، َوََضَ ٌَ ـِي، َوََضَ ٌَ ََضَ

ٌَُؽْم، َوََضَ  ٌَُؽَم، َوََضَ هَبُنَّ َوََضَ هَبُْم، َوََضَ هَبَُم، َوََضَ هَبَو، َوََضَ ٌَُه، َوََضَ ، َوََضَ  ،«ٌَُؽنَّ

ـَ  قَمنَم، اصمِٜم٤َم َهِذه  قمنم؟ آصمٜمل هذه ذم اًمْمٛمػمُ  وَم٠َمْي

 اًمْمٛمػُم، هل شرضسمٜم٤َم» ذم شٟم٤م»و ،اًمْمِٛمػمُ  هل شرضسمٜمل» ذم شاًمٞم٤مءُ » ٟم٘مقل:

ـ  »و ،شؿرضسمٙم»و ،شرضسمٙمام»و ،شرضسمِؽ »و ،شرضسمَؽ » ذم شاًمٙم٤مُف »و  ،شرضسمٙم

 اًمْمٛمػُم. هل

 َرٌء. َيْٚمَحْ٘مَٝم٤م ؿْ ـًم شرضسمِؽ »و شرضسمَؽ »

ًَٓم٦مِ  وأًمٌػ  ُمٞمؿٌ  ومٚمِحَ٘مٝم٤م شرضسَمُٙمام» أُم٤م:  ُمثٜمك. ضٛمػمُ  اًمْمٛمػمَ  أن   قمغم ًمٚمد 

ًَٓم٦مِ  سم٤معمٞمؿِ  ُأيِتَ  شرضسَمٙمؿ»و ر. مجعٍ  ضٛمػمُ  اًمْمٛمػمَ  أن   قمغم ًمٚمد   ُمذيم 

ـ  »و سَمُٙم  .ُم١مٟم٨ٍم  مجعٍ  َضِٛمػمُ  اًمْمٛمػمَ  أن   قمغم ًَٓم٦مِ ًمٚمد   سم٤مًمٜمُّقنِ  ُأيِتَ  شرَضَ

سَمف»و ِٛمػُم. ِهل اهل٤مءُ  شرَضَ  اًمْم 
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هَب٤م»و ِٛمػُم. ِهل اهل٤َمءُ  شرَضَ  اًمْم 

هَبُاَم »و ٛمػُم، هل اهل٤مءُ  شرَضَ  ًمٚمت ْثٜمَِٞم٦ِم. وإًمُِػ  واعمِٞمؿُ  اًمْم 

هَبُؿْ »و يُمقِر. جلَاَمقَم٦مِ  واعمٞمؿُ  اًمْمٛمػُم، ِهل اهل٤مءُ  شرَضَ  اًمذُّ

ِٛمػُم، ِهل اهل٤َمءُ  شرضهبـ»و  اإلٟم٤مِث. جلَاَمقَم٦مِ  واًمٜمُّقنُ  اًمْم 

ـِي»٢َْو٤ُُه:  ٌَ َب » :«ََضَ  ًمٚمِقىَم٤مَي٦ِم. واًمٜمُّقنُ  َُم٤مٍض، ومِْٕمٌؾ  :شرَضَ

 سمِِف. ُمٗمٕمقٌل  ٟمّم٥ِم  حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شاًمَٞم٤مءُ »و

سَمٜمِل» ذم واًمٜمقنُ   شَمْٙمِّسَ  أن ًَمِزمَ  سم٤مًمٜمقنِ  ٠مِت شم مل ًمق ٕٟم ؽ ي٘مقًمقَن: ًمٚمِقىَم٤مَي٦ِم، شرَضَ

ُة، إٓ ُيٜم٤َمؾِمُبَٝم٤م ٓ اًمَٞم٤مءَ  ٕن   اًمِٗمْٕمَؾ؛  اًمٚمٖم٦ِم، ذم جيقزُ  ٓ اًمٗمٕمؾِ  يمَّس  أن وُمٕمٚمقمٌ  اًمَٙمّْسَ

ـْ  سُمد   َٓ  جَيُزْ  مل وم٢مذا ةَ  َيِ٘مٞمف رء ُِم ٞم٧َم  ،اًمٜمُّقنُ  وِهل اًمَٙمّْسَ ٤م اًمِقىَم٤مي٦م؛ ٟمقنَ  ومُسٛمد  شم٘مل ٕهن 

 اًمٞم٤مءَ  ٟم٘مقُل: اًمٗمٕمَؾ؟ ٟمٙمَّس  أن ًمٜم٤م ُيقضِم٥ُم  اًم ِذي ُم٤م ىم٤مئٌؾ: ىم٤مَل  ذاوم٢م اًمٙمّسِة، ُمـ اًمٗمٕمَؾ 

 َأشَمْٞمٜم٤َم وهلََذا ممتٜمٌع؛ وهذا ًمٚمُٛمٜم٤َمؾَمب٦مِ  اًمِٗمْٕمؾِ  يمُّس  ًَمِزمَ  ُمب٤مذةً  اًمٗمٕمؾِ  قَمِ٘م٥َم  ضم٤مءْت  ًمق

 ًمٚمِقىَم٤مي٦ِم. اًمٜمُّقن وىمٚمٜم٤َم: سم٤مًمٜمُّقنِ 

ـَو»َو٢َْو٤ُُه:  ٌَ َب » :«ََضَ  اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :شرَضَ

 سمِِف. ُمٗمٕمقٌل  ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ُُمت ِّمؾ   َضِٛمػمٌ  :شَٟم٤م»و

  سمُِسُٙمقنِ  شرَضسْمٜم٤َم» ىمٚم٧ُم: ًمق
ِ
ًٓ  َٓ  وم٤مقماًل  شَٟم٤م» َص٤مَرْت  اًمَب٤مء  إذا وهلذا ،ُمٗمٕمق

ـَ  ،شزيدٌ  َأْٟمَّمَٗمٜم٤َم ُم٤م» وأ ،شزيًدا َأْٟمَّمْٗمٜم٤َم ُم٤م» ىمٚم٧َم:  اًمذي هق زيًدا يم٤من إذا اعمْٗمُٕمقُل؟ َأْي

ـُ  يمٜم ٤م وإن ،شزيدٌ  َأْٟمَّمَٗمٜم٤َم ُم٤م» ٟم٘مقل: وم٢مٟم ٤م قمٚمٞمٜم٤م ضَم٤مرَ   ٟم٘مقُل: وم٢مٟم ٤م قمٚمٞمف ضُمرَٟم٤م اًمذي ٟمح

 اعمٕمٜمَك. طَمَس٥ُم  شزيًدا َأْٟمَّمْٗمٜم٤َم ُم٤م»
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ٌََك »َو٢َْو٤ُُه:  َب » «:ََضَ  اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :شرَضَ

 ٟمّم٥ٍم. حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شاًمٙم٤مُف »

 ُم٤مٍض. ومٕمٌؾ  :شرضَب » :«َضٌَِك »َو٢َْو٤ُُه: 

 ٟمّم٥ٍم. حمؾد  ذم اًمَٙمّْسِ  قمغم ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شاًمٙم٤مُف »

سَمَؽ » سملمَ  اًمٗمرُق  ُم٤م سَمِؽ »و شرَضَ  ؟شرَضَ

وُب  شرضسمِؽ »و ُمذيمٌر، اعمْضوُب  شرضسمَؽ »  ُُم١َمٟم ٨ٌم. اعمَْْضُ

ٌَُؽم»َو٢َْو٤ُُه:   ُم٤مٍض. ومٕمٌؾ  :شرضَب » «:ََضَ

 واعمٞمؿُ  سمف، ُمٗمٕمقل ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمٙم٤مف»

 اًمتثٜمٞم٦ِم. قَمالُم٦م وإًمُػ 

؟ أم ًمٚمرضم٤ملِ  شرضسَمُٙمام» هؾ
ِ
 وًمٚمٛمرأشملِم، ًمٚمرضُمَٚملم أي: مَجِٞمًٕم٤م، هلام ًمٚمٜمس٤مء

سَمُٙمام» هلام: ومت٘مقُل  اُمرأشملمِ  وُمُتَخ٤مـم٥ُِم   هلام: ومت٘مقُل  رضمٚملمِ  وخت٤مـم٥ُم  ،شزيدٌ  رَضَ

سَمُٙماَم »  واعم١مٟم ٨ِم. اعمذيمرِ  ًمٚمٛمثٜمك: ومَْضسَمُٙماَم  ،شَزْيدٌ  رَضَ

 ُم٤مٍض. ومٕمٌؾ  :شرضَب » «:َضٌَُؽم»َو٢َْو٤ُُه: 

 واعمٞمؿُ  سمف، ُمٗمٕمقل ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمٙم٤مف»و

 اًمذيمقِر. مجعِ  قمالُم٦مُ 

ٌُؽن»َو٢َْو٤ُُه:   اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شرضَب » «:ََضَ

 شاًمٜمقنُ »و ،سمف ُمٗمٕمقل ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمٙم٤مُف »و

 اإلَٟم٤مِث. مجعِ  قمالُم٦مُ 
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ٌَـي»َو٢َْو٤ُُه:   ًمٚمٛمتٙمٚمدِؿ. «:ََضَ

ـَو»َو٢َْو٤ُُه:  ٌَ  ٟمٗمسف. اعمٕمٔمدؿ أو همػُمه وُمٕمف ًمٚمٛمتٙمٚمدؿِ  «:ََضَ

 ًمٚمٛمخ٤مـَم٥ِم. «:ََضٌَك »َو٢َْو٤ُُه: 

 ًمٚمٛمخ٤مـَمَب٦ِم. «:َضٌَِك »َو٢َْو٤ُُه: 

 ًمٚمٛمخ٤مـمبلَم، شرضسَمُٙمؿ» ،اعمخ٤مـَمَبَتلْمِ  أو ًمٚمٛمخ٤مـَمَبلْمِ  «:َضٌَُؽم»َو٢َْو٤ُُه: 

 ًمٚمٛمخ٤مـَمَب٤مِت. شرضسمٙمـ»و

هُ »َو٢َْو٤ُُه:   اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  رضَب  اًمٖم٤مئ٥م، اعمذيمر ًمٚمٛمٗمرد «:َضٌَ

 سمف. ُمٗمٕمقٌل  ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شه٤م»و

 اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شرضَب » «:وهَبَ ََضَ »َو٢َْو٤ُُه: 

 ٟم٘مقل: ،سمف ُمٗمٕمقل ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم اًمُسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شه٤م»و

 سمٚمٗمٔمٝم٤م، شمٜمٓمؼ طمروملم ُمـ يم٤مٟم٧م إذا اًمَٙمٚمِٛم٦م أن اًم٘م٤مقمدة ٕن   ؛اهل٤مء ٟم٘مقل: وٓ ،ه٤م

 سم٤مؾمٛمٝم٤م. يٜمٓمؼ وم٢مٟمف واطمد طمرف ُمـ يم٤مٟم٧م وإن

 اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شرضَب » «:َم هَبُ ََض »َو٢َْو٤ُُه: 

 واعمٞمؿُ  سمف، ُمٗمٕمقٌل  ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاهل٤م»و

 شمثٜمٞم٦م. قمالُم٦م وإًمُػ 

هَبُم»َو٢َْو٤ُُه:   اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومِٕمٌؾ  :شرَضَب » «:ََضَ

 شاعمٞمؿُ »و سمف، ُمٗمٕمقٌل  ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شاهل٤م»و

 اًمذيُمقِر. مجعِ  قمالُم٦مُ 



 

 

 
 باب الـنفعــــْل بــُ

 اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شرضَب » :«نَ هَبُّ ََضَ »َو٢َْو٤ُُه: 

 شاًمٜمقنُ »و سمف، ُمٗمٕمقل ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاهل٤م»و

 اإلَٟم٤مِث. مجعِ  قمالُم٦مُ 

 ،واًمٖم٤مئ٥ِم  واعمخ٤مـم٥م، ؿ،ًمٚمٛمتٙمٚمد  أىمس٤مٍم: صمالصم٦مِ  إمم شمٜم٘مسؿُ  اعمتّمٚم٦مُ  اًمْمامئر هذه

سَمٜمِل، اصمٜم٤من: اعمتٙمٚمدؿُ   أن وم٤مجلٛمٞمعُ  مخس٦مُ  واًمٖم٤مئ٥ُم  مخس٦ٌم، واعمخ٤مـم٥ُم  ،ورَضسَمٜم٤َم رَضَ

 قمنَم. اصمٜم٤م

 .[73]يقؾمػ: ﴾يئ ىئ مئ حئ﴿ شمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مل

 :ُل  يوَأ٣َْرَمـِ » ٢و٤ـو ُُ  .«ا٤رَّ

وْمعِ  سمَْمِٛمػمِ  شمّم٤مًمفٓ اًمَٗمْتِح  قمغَم  َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :شَأيْمَرمَ » :«يوَأ٣َْرَمـِ »  اًمر 

 َُمْبٜمِل   ُُمت َّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شاًمٞم٤مء»و ًمٚمقىم٤مي٦م. شاًمٜمقن»و ،اإلقمراب ُمـ ًمف حمؾ ٓ اعمتحرك،

 سمف. ُمٗمٕمقل ٟمّم٥م حمؾ ذم اًمسٙمقن قمغم

ُل » ُُ ٦مُ  َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ُمرومقٌع، وَم٤مقِمٌؾ  :«ا٤رَّ ٛم   آظمره. قمغم اًمٔم٤مهرة اًمْم 

 :َأ٣َْرْمُتُفمْ » ٢و٤ـو». 

ُٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   َُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :«َأ٣َْرمْ » وْمعِ  سمَِْمِٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمف اًمسُّ ِك، اًمر   حمؾ ٓ اعمتََحرد

 اإلقمراب. ُمـ ًمف

 وَم٤مقِمٌؾ. َروْمعٍ  حَمَؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم َُمْبٜمِل   ُُمت ِّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :«ا٤توءُ »و

 شاعمٞمؿ»و سمِِف. َُمْٗمُٕمقٌل  ٟمّم٥ٍم  حمؾ ذم اًمْمؿ قمغم َُمْبٜمِل   ُُمت ِّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :«َفووا٤»و

 اجلٛمع. قمالُم٦م



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 :وه إٓ ٍعبدوا ٓ» ٢و٤ـو  «.إيَّ

 ٟم٤مهٞم٦م. :«ٓ»

 ،اًمٜمقن طمذف ضمزُمف وقمالُم٦م اًمٜم٤مهٞم٦م، سماِل جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«ٍعبُدوا»

 وم٤مقمؾ. رومع حمؾ ذم اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمل ضٛمػمٌ  شاجلامقم٦م واو»و

 اؾمتثٜم٤مء. أداةُ  :«إٓ»

وه»  شاهل٤مء»و ،سمفِ  ُمٗمٕمقلٍ  ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم قنِ اًمسٙم قمغم َُمْبٜمِل   ُُمٜمَْٗمِّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :«إيَّ

 ًمٚمٖمٞمب٦م.

وَكو، إيَّوي،»َو٢َْو٤ُُه:  وَك، وإيَّ وِك، وإيَّ وُه، وإيو٣ن، وإيَّو٣ُم، وإيَّو٣ُم، وإيَّ وَهو، وإيَّ  وإيَّ

و، ومُهَ وُهْم، وإيَّ وُهنَّ  وإيَّ  «.وإيَّ

ِٛمػم سملمَ  اًمَٗمْرُق   ومٚمٗمظ ٕطمٙم٤مم،وا اًمٚمٗمظ ذم يٙمقن واعمُت ِّمؾِ  اعُمٜمَْٗمِّمؾِ  اًمْم 

 اسمـ ذًمؽ إمم أؿم٤مر تّمؾاعم أطمٙم٤مم همػم اعمٜمٗمّمؾ وأطمٙم٤مم اعمتّمؾ، ًمٗمظِ  همػمُ  اعمٜمٗمّمؾِ 

وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ
(1)

: 

ٍ َصولٍ  َوُذو  ُيْبَتوَدا َٓ  َموو ِمـْوهُ  ا
 

  َٓ َّٓ » يوَيؾِ  َو تَِقوورً  «إ ّْ وَدا اا ٌَ  َأ
 

 َأقْمٜمِل» وشم٘مقل: ،شقْمٜمِلأَ  إي٤مكَ » ومت٘مقل: ،سمف ُيْبَتَدأُ  ٓ واعمتّمؾ سمِِف، ُيْبَتَدأُ  اعمٜمٗمّمؾ

٤مكَ  ٓ   َأقْمٜمِل َُم٤م» وشم٘مقل: ،شَأقَمٜمْٞمَؽ » وشم٘مقل: ،شإِي  ٤مكَ  إِ  .شإِي 

اَمئرُ  هذه : اصمٜم٤م أيًْم٤م هل اعمٜمٗمّمٚم٦مُ  اًمْم   ًمٚمٛمخ٤مـم٥ِم، ومخس٦مٌ  ًمٚمٛمتٙمٚمدِؿ، اصمٜم٤من قَمنَمَ

 ًمٚمٖم٤مئ٥ِم. ومخس٦مٌ 

                                                 

 (.22) رىمؿ ٞم٧ماًمبسم٤مب اًمٜمٙمرة واعمٕمروم٦م،  ،شإًمٗمٞم٦م» (7)



 

 

 
 باب الـنفعــــْل بــُ

ام «:إيَّوي»َو٢َْو٤ُُه:  سْم٧َم » شَمُ٘مقل: أنْ  أظمٍم أهيُّ  ؟شَتٜملسمْ رَضَ » أْم: ،شإي٤مَي  رَضَ

سْمَتٜمل» ـَ  وإَذا َأظْمٍَمُ  ،شرَضَ  َيِّمحُّ  وَمال ٜمٗمّمِؾ؛سم٤معم اإلشمٞم٤منُ  اُمتٜمعَ  سم٤معمت ّمؾِ  اإلشمٞم٤منُ  َأُْمَٙم

٤مهؿ رأي٧ُم » ٟم٘مقَل: أن ٤مَي  رضسم٧َم » وٓ: ،شرأي٧ُم  هؿ» وٓ: ،شإي   اًمّمحٞمح ًمٙمـ ،شإي 

مَ  أن ٤مي» ومٜم٘مقل: إي٤مي، ُٟمَ٘مدد سْم٧َم  إِي   .شرَضَ

٤مكِ » ٕمرب:اًم ىمقل هذا وقمغم شضَم٤مره َي٤م َواؾْمَٛمِٕمل َأقْمٜمِل إي 
(1)

. 

٤م» :«إيَّوكِ »  أٟمف قمغم ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ُمٜمٗمّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شإي 

ٌم. سمِفِ  ُمٗمٕمقٌل   اعم١مٟم ٨ِم. ظِمَٓم٤مِب  قمغم َدال   طَمْرٌف  :شاًمٙم٤مُف »و ُُمَ٘مد 

ـِي» ْٛ رةٌ  ٦مٌ ضٛم   َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ُمرومقٌع، ُُمَْم٤مِرعٌ  ومِْٕمٌؾ  :«َأ  ُمٜمع اًمٞم٤مء قمغم ُم٘مد 

 .شأٟم٤م» شم٘مديره وضمقسم٤م ُمستؽمٌ  ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمٌؾ  اًمثدَ٘مُؾ، فمٝمقِره٤م ُمـ

ِٛمػمُ  ٟم٘مقُل: وًمذًمَؽ   أسمًدا، جيتٛمٕم٤منِ  ٓ اعمٜمَٗمِّمِؾ، اًمْمٛمػمِ  قمدوُّ  اعمتّمُؾ  اًمْم 

ؾ   يمؾُّ  اعمٜمٗمِّمِؾ: ًمٚمْمٛمػمِ  اعمتّمُؾ  اًمْمٛمػمُ  ي٘مقُل   ،زم يّمٚمُح  ٓ وم٢مٟم ف ًمَؽ  يّمٚمُح  حَمِ

 ًمَؽ، يّمُٚمُح  ٓ وم٢مٟم ف زم يّمٚمُح  ُمٙم٤منٍ  يمؾُّ  يمذًمؽ وأٟم٤م ًمف: اعمٜمٗمّمُؾ  اًمْمٛمػمُ  ومٞم٘مقُل 

٤مقمِر: ىمقلِ  ُمـ أسمٚمغُ  وهذا  اًمِم 

ـْووِوينٌ  ٣َووَلين   ٍَ  ًَ  إَضووو١َيٌ  وأْكوو
 

 يوَمَؽوكوو َتِولُّ  ٓ ٍَوراين ١َوَلْينَ  
 

 [5ا٤ػوتي:] ﴾ٿ ٿ﴿ ٍعوٞ: اهلل ٢ول. 

و» ٤م» :«كَ إيَّ  سمِِف، ُمٗمٕمقٌل  ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ : شإي 

ِر. ظِمَٓم٤مٍب  طمرُف  :شاًمٙم٤مُف »  ًمٚمٛمذيم 

                                                 

 وجمٛمع (،722) واًمٗم٤مظمر (،42) قمبٞمدة ٕيب إُمث٤مل يمت٤مب اٟمٔمر اًمٕمرب، أُمث٤مل ُمـ ُمثؾ َهذا (7)

 (.7/024) واعمست٘مَم (،7/01) إُمث٤مل



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«كعبُد »  ،آظمره قمغم اًمٔم ٤مهرةُ  اًمْمٛم 

ـُ » شم٘مديُره وضُمقسًم٤م ُمستؽمٌ  ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ   .شٟمح

 :إيَّوي» ٢و٤ـو  ًَ  «.أ٣رم

٤م» :«إيَّوي»  ،سمفِ  ُمٗمٕمقٌل  ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ُُمٜمَْٗمِّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شإي 

 اًمت َٙمٚمُِّؿ. قمغم دال   طمرٌف  شاًمٞم٤مءُ » أو ًمٚمٛمتٙمٚمدؿ، شاًمٞم٤مءُ »و

« ًُ ُٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :شَأيْمَرمْ » :«أ٣َْرْم  اًمرومع سمْمٛمػم ٓشمّم٤مًمف اًمسُّ

 ٌؾ.وَم٤مقمِ  رومعٍ  حَمَؾد  ذم اًمَٗمْتِح  قمغم َُمْبٜمِل   َضِٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و اعمتحرك.

 :َضًٌ إيومهو» ٢و٤ـو.» 

٤م» :«إيومهو»  سمف. ُمٗمٕمقل ٟمّم٥ٍم، حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ُُمٜمَْٗمِّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شإي 

 قمغم شمدلُّ  شإًمػ»و شاعمٞمؿ»و اإلقمراب، ُمـ هل٤م حمؾ ٓ اًمَٖمٞمب٦مِ  قمغم دال   طَمْرٌف  :شاهل٤م»

 اًمتثٜمٞم٦م.

َب » :«َضًٌ»  اًمرومع سمْمٛمػم ّم٤مًمفٓشم اًمسٙمقن قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :شرَضَ

 وَم٤مقِمٌؾ. رومع حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُُمت ِّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و اعمتحرك.

 :إيوهن» ٢و٤ـو  ًُ  «.رأي

٤م» :«إيوهن»  :شاهل٤م» ٟمّم٥ٍم. حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ُمٜمٗمّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شإي 

 اإلٟم٤مِث. مج٤مقم٦مِ  قمغم ُدلُّ شمَ  شاًمٜمقنُ »و اإلقمراب. ُمـ ًمف حَمَؾ   ٓ اًمَٖمْٞمَب٦ِم، قمغم دال   طمرٌف 

« ًُ  اًمرومع سمْمٛمػم ٓشمّم٤مًمف اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شرأي» :«رأي

 وم٤مقمٌؾ. رومع حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و اعمتحرك.



 

 

 
 باب الـنفعــــْل بــُ

  :رأيً ومهوإيَّ »٢و٤ـو.» 

٤م» :«إيومهو»  .سمِفِ  ٌل ُمٗمٕمق ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ُمٜمٗمّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شإي 

 .اعمثٜمًّك قمغم يدلُّ  طمرٌف  :شمه٤م»

 اًمرومع سمْمٛمػم ٓشمّم٤مًمف اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شرأي» :«رأيً»

 وم٤مقمٌؾ. رومع حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و .اعمتحرك

 :رأيً إيو٣م» ٢و٤ـو». 

٤م» :«إيو٣م»  سمِِف. ُمٗمٕمقٌل  ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ُمٜمٗمّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شإي 

 اعمثٜمًّك. قمغم يدلُّ  طمرٌف  شيمام»و

 اًمرومع سمْمٛمػم ٓشمّم٤مًمف اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :شىرأ» :«رأيً»

 وم٤مقمٌؾ. رومع حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و اعمتحرك.

 :تدرٓبات على اإلعزاب

 « َّأٛطقتُؽن». 

 اعمتحرك. اًمرومع سمْمٛمػم ٓشمّم٤مًمف اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:أَٛطى»

 .وم٤مقمٌؾ  رومعٍ  حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  «:ا٤توءُ »

 .سمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  «:ا٤ؽوُف »

 اإلٟم٤مِث. مج٤مقم٦م قمغم دال   طمرٌف  :«ا٤ـونُ »



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 « ا٤ؽتوَب  ٢رأُت». 

 اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ضٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ » ،تِح اًمٗم قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ : شىمرأَ » «:٢رأُت »

 .وم٤مقمٌؾ  رومع حمؾد  ذم

 اًمٗمتح٦ُم. ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  سمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  «:ا٤ؽتوَب »

 ُمٜمّمقٌب. سمف اعمٗمٕمقَل  ٕن   جيقُز؛ ٓ ؟شاًمٙمت٤مُب  ىمرأُت » ىُمْٚمٜم٤م: ًمق ُم٤مذا

 « َّومهوإي  ًُ  .«أ٣رم

و» ٤م» «:مهوإيَّ  .سمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ُمٜمٗمّمٌؾ  ضٛمػمٌ : شإي 

 .اعمثٜمًّك قمغم يدلُّ  طمرٌف  ش:مه٤م»

 قمغم ُمبٜمل   ضٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ » اًمٗمتِح، قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ : شأيمرمَ » «:ًُ أ٣رم»

 وم٤مقمٌؾ. رومعٍ  حمؾد  ذم اًمْمؿد 

  أ٣رْمُتك» ٤صوِبك: ٍؼوُل». 

 ِك.اعمتحرد  اًمرومعِ  سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:أ٣رمَ »

 .وم٤مقمٌؾ  رومعٍ  حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ضٛمػمٌ  «:ا٤توءُ »

 سمِِف. ُمٗمٕمقٌل  ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل   ُمتّمؾ   ضٛمػمٌ  «:ا٤ؽوُف »

 «زيًدا  ًُ  .«أ٣رم

مٌ  سمف ُمٗمٕمقٌل  «:زيًدا»  .اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبف وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  ُم٘مد 

« ًُ  ،ُمتحركٍ  ومعٍ ر سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:أ٣رم

 وم٤مقمٌؾ. رومعٍ  حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »



 

 

 
 باب الـنفعــــْل بــُ

« ًُ ٌْ وكَ  ََضَ ـُ  ٕن   صحٞمٍح؛ همػمُ  اعمث٤مُل  هذا ٓ؟ أمْ  صحٞمٌح  «إيَّ  اإلشمٞم٤منُ  يٛمٙم

ـَ  وإذا اعمتّمِؾ، سمْمٛمػمِ   اعمٜمٗمّمِؾ، سمْمٛمػم اإلشمٞم٤منُ  اُمتٜمعَ  اعمتّمؾِ  سمْمٛمػمِ  اإلشمٞم٤منُ  أُمٙم

ـُ  ٤مكإ» ُيَ٘م٤مَل: أنَ  ومٞمٛمٙم  ش.رضسمُتَؽ » وأ شرضسم٧ُم  ي 

 « َضٌُتَك». 

ٍك. رومعٍ  سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:َضَب »  ُمتحرد

 .وم٤مقِمٌؾ  رومعٍ  حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :«ا٤توءُ »

 سمِف. ُمٗمٕمقل ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل   ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  «:ا٤ؽوُف »

 «ٓ إيَّوك إٓ كعبد». 

 .ٟم٤مومٞم٦مٌ  «:ٓ»

 ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ  اًمٔم ٤مِهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  «:كعبُد »

ـُ  شم٘مديره ُمستؽمٌ   .ٟمح

 .طمٍٍم  أداةُ  «:إٓ»

٤م» «:إيَّوكَ »  ،سمفِ  ُمٗمٕمقلٍ  ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ُمٜمٗمّمٌؾ  ضٛمػمٌ : شإي 

 ظمٓم٤مب. طمرف :شاًمٙم٤مف»و

« ًُ ٌْ ـ  » ٟم٘مقَل: أن وإصحُّ  ،يّمحُّ  ٓ «:إيوُهنَّ  ََضَ  ش.رضسمُتٝم

* * * 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 

 ةــئلـــــأص

ًٓ  ه٤مِت  -7  فم٤مهر. اؾمؿٌ  سمف عمٗمٕمقلٍ  ُمث٤م

ًٓ  ه٤مِت  -2  ُمتّمؾ. ضٛمػمٌ  سمف عمٗمٕمقلٍ  ُمث٤م

ًٓ  ُمٜمٗمّماًل  ضٛمػًما ه٤مِت  -7  سمف. ُمٗمٕمق

ًٓ  اعمتّمؾ اعمتٙمٚمؿ ضٛمػمَ  ه٤مِت  -0  سمف. ُمٗمٕمق

 اًمذيمقر. مج٤مقم٦م ًمٚمٖم٤مئ٥م ُمتّماًل  ضٛمػًما ٟمريدُ  -2

 اًمٖم٤مئب٤مت. اًمٜمسقة امقم٦مجل ُمٜمٗمّمال َضِٛمػًما ه٤مت -4

* * *
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 َدِرــــِصــَنـلااُب ــَب

 

ُم، ُهَو: اَْْصَدرُ  ْٗ
ِٓ و٤ًِيو ييءُ  ا٤َِّذي ـُْصوُب،اَْ  ا يِف  ى ََ  :َكْحوُ  ،ِػْعلِ ا٤ ٦ٍَِْ

َب  ُب  ََضَ و َيْْضِ ًٌ ،و٤َْػظِ  ٢ِْسَمِن: َوُهوَ  ،ََضْ ، ي   ؾِهِ ١ِعْ  ٤َْػظَ  ٤َْػُظهُ  َوا١ََق  ١َنِنْ  َوَمْعـَِوي 

،و٤َْػظِ  ١َُفوَ  ، ١َُفوَ  ٤َْػظِهِ  ُدونَ  ١ِْعؾِهِ  َمْعـَى َوا١ََق  َوإِنْ  ٢َتًَّْل، ٢ََتؾُتهُ  :َكْحوُ  ي   َكْحُو: َمْعـَِوي 

 ًُ َؾْس ًُ  ٢ُُعوًدا، َُ َبهَ  َوَمو ُو٢ُو١ًو، َو٢ُْؿ ْ٘  َذ٤َِك. َأ

 زحــــالص

 «:اَْْصَدرِ  وُب ٌَ » :-رمحه اهلل- هُ ٤ُ وْ ٢َ 

-ِحف اهللر- ُم٤مًمؽ اسمـ ي٘مقل
(1)

: 

ووَوى َمووو اٗوومُ  اَْْصووَدرُ  َمووونِ  ِٗ  ِموونْ  ا٤زَّ
 

  ِ ًَ  «َأِمونْ » َمونْ  «َأْمونٍ »٣َوو ا٤ِػْعلِ  َمْد٤ُو
 

ـَ  اًمث٤مين اًمٜمقع ُهق هذا ُل  اعمٜمُّْمقسم٤مِت، ُِم  اعمّمدُر، وهذا سمِِف، اعمٗمٕمقُل  هق وإو 

ك ى ٓ ُمٗمٕمقٌل  ٕٟم ف اعمٓمٚمَؼ؛ اعمْٗمُٕمقَل  وُيَسٛم   »ـسم ٓ ،سمحْرٍف  َيَتَٕمد 
ِ
 ،شذِم »ـسم وٓ ،شاًمب٤مء

قهُ  ومٚمذًمؽ ،شاًمالمِ »ـسم وٓ ًٓ  ؾمٛم  . ُُمَ٘مٞم دٍ  همػمَ  يٕمٜمل: ُُمْٓمٚمً٘م٤م ُمٗمٕمق
ٍ
 سمٌمء

، ًمُّمُدورِ  ُمَٙم٤مًٟم٤م يم٤منَ  ُم٤م هق واْْصَدُر:
ِ
 أن   اًمراضمُح: اًم٘مقُل  يم٤منَ  وهلذا إؿمٞم٤مء

 آؿمت٘م٤مِق. أصُؾ  هق اعمّمدرَ 

َب  ومتُ٘مقُل: ـَ  ُُمَِمت ٌؼ  رَضَ ِب  ُِم ـْ  ُمِمتؼ اًمْْضُب  شَمُ٘مُؾ: وٓ ،اًمْض   ؛رَضَب  ُِم
                                                 

 (.224) رىمؿ اًمبٞم٧مسم٤مب اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ،  ،شإًمٗمٞم٦م» (7)



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ُمـ ُُمِْمَتؼ   رَضَب  ومت٘مقُل: وإومٕم٤مِل، اعمََٕم٤مين ُمّمَدرُ  ومٝمق إْصُؾ  هق اعمّمدر ٕٟم ف

ِب، ْ  وهٙمذا... اًمسْٛمِع، ُمـ وؾَمِٛمعَ  اًمْض 

مُ  ُهوَ  اَْْصَدرُ »َو٢َْو٤ُُه:  ْٗ و٤ًِيو َيِيءُ  ا٤َِّذي اَْـُْصوُب  آ يِف  ِى  ََ  ،«ا٤ِػْعلِ  ٦ٍَِْ

وم٧َم  إذا َيْٕمٜمِل: شَملْمِ  اًمِٗمْٕمَؾ  َس   اعمَّْمَدُر. ضَم٤مءَ  َُمر 

َب، ُِمْثُؾ: ُب، رَضَ سًم٤م َيْْضِ سًم٤م ،رَضْ  َُمّْمَدٌر. وَمَْضْ

 َُمّْمَدٌر. وم٠ميماًل  ،أيْماًل  ي٠ميُمُؾ، أيمَؾ،

 َُمّْمَدٌر. ُوىُمقوًم٤م ،وىُمقوًم٤م يِ٘مُػ، وىَمَػ،

 ُمّمدٌر. ضُمُٚمقؾًم٤م ،ضُمُٚمقؾًم٤م جَيْٚمُِس، ضَمَٚمَس،

ًٓ  ،َيْدظُمُؾ  َدظَمَؾ، ًٓ  ،ُدظُمق  َُمّْمَدٌر. دظمق

 َُمّْمَدٌر. ىِمَراءة ،ىِمَراَءةً  َيْ٘مرُأ، ىمَرَأ،

 َُمّْمَدرٌ  إي٤مسًم٤م ،إَِي٤مسًم٤م َي١ُمُب، آَب،

ـَ  ؿِمْئ٧َم  َُم٤م َذًمَِؽ  قَمغَم  وىِمْس   اعمََّم٤مدِر. ُم

،و٤َْػظِ  ٢ِْسَمِن: وهو»٢َْو٤ُُه:  ، ي   و١َفُ  ١ِْعؾِهِ  ٤َْػظَ  ٤َْػُظهُ  َوا١ََق  ١َنِنْ  وَمْعـَِوي 

،و٤َْػظِ   َكْحُو: َمْعـَِوي   ١َُفو ٤َْػظِهِ  ُدَونَ  ١ِْعؾِهِ  َمْعـَى وا١ََق  وإنْ  ،٢ْتًَّل  ٢ََتْؾتُهُ  كحُو: ي 

 ًُ َؾْس ًُ  ،٢ُُعوًدا َُ  .«َذ٤َِك  أَ٘بهَ  َوَمو ،ُو٢ُو١ًو و٢ُْؿ

: إمم اعمَّْمَدرُ  َيٜمَْ٘مِسؿُ  ، ًَمْٗمٔمِل   ىِمْسَٛملْمِ  َوَُمْٕمٜم٤َمه شمِفِ ُم٤مد   ذم اًمِٗمْٕمَؾ  َواوَمَؼ  وَماَم  وُمٕمٜمقي 

، ومُٝمق ل 
. ومٝمق اًمٚم ْٗمظِ  ُدونَ  ُمٕمٜم٤مه ذم واوَمَ٘مفُ  وُم٤م ًَمْٗمٔمِ  َُمْٕمٜمَِقي 



 

 

 
 باب الـنصــــدر

سْم٧ُم » ىُمْٚمٜم٤َم: وَم٢مَِذا ًُم٤م شَمَ٘مدمَ » ،شرْضسًم٤م رَضَ  ،شأيماًل  َأيَمْٚم٧ُم » ،شإيِْمَراًُم٤م َأيْمَرمَ » ،ششَمَ٘مدُّ

؛ ُهٜم٤َم وم٤معمَّْمَدرُ  ل 
فُ  ًمْٗمٔمِ شمِفِ  ذم اًمِٗمْٕمَؾ  واوَمَؼ  ٕٟم   َُمْٕمٜم٤َمُه.وَ  َُم٤مد 

َ  وإن   ُمع شَمَٖمػم 
ِ
ةِ  سَمَ٘م٤مء ْٛمُتفُ » ُمثُؾ: َُمّْمَدرٍ  اؾْمؿُ  وَمُٝمق اعم٤َمد   ومَٛمّْمَدُرُه: ،شيَماَلًُم٤م يَمٚم 

 .شَمْسٚمِٞمام وم٤معمَّْمَدُر: ،شؾَمالًُم٤م قَمَٚمْٞمفِ  ؾَمٚم ْٛم٧ُم » ،شَمْٙمٚمِٞماًم 

  ُ[17]كوح: ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ :ٍعوٞ ٢و٤ه وِمـْه. 

 ىمبٚمٝم٤م. ُم٤م سمحَس٥ِم  :«ا٤واو»

، ُمروُمقعٌ  ُُمْبَتَدأٌ  ًم٦مِ اجلاََل  ًمٗمظُ  :«اهلل»
ِ
٦مُ  َروْمِٕمفِ  ُم٦مُ وقَماَل  سم٤مٓسْمتَِداء  اًمٔم ٤مِهرُة. اًمْمٛم 

 ضَمقاًزا ُُمْستؽَِم  َضِٛمػمٌ  واًمَٗم٤مقِمُؾ  اًمَٗمْتِح، قمغم َُمْبٜمِل   َُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :شأٟمب٧َم » :«َأْكَبَتُؽمْ »

 سمِِف، ُمٗمٕمقٌل  َٟمّْم٥ٍم  حَمَؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم َُمْبٜمِل   ُُمت ِّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شاًمٙم٤مُف » .شهق» شَمْ٘مِديُرهُ 

 ًمٚمَجْٛمِع. قَماَلَُم٦مٌ  شاعمِٞمؿُ »و

. طَمْرُف  :«من»  ضَمر 

ـْ »ـسم جَمُْرورٌ  اؾمؿٌ  :«إرضِ » هِ  وقَماَلَُم٦مُ  شُِم  اًمٙمّسُة. ضَمرد

ًٍو» ٦مِ  قمغم َُمٜمُّْمقٌب  َُمّْمَدرٌ  :«َكَبو  .اعمّمدِري 

ًم٦ِم: اًمٙمت٥م ذم اًمٜمَُّح٤مة وَيُ٘مقُل  ـْ  ملْ  إذا اعُمَٓمق   احلروِف  ذم ًمٗمٕمٚمِفِ  ُُمقاومًِ٘م٤م اعمَّْمَدرُ  يُٙم

 وَمَٝمَذا َٟمَب٤مشًم٤م، َأْٟمَبَتُٙمؿْ  أي٦م: ذم وُهق إِْٟمَب٤مٌت، َُمّْمَدُرَه٤م َأْٟمَب٧َم  يٕمٜمل: َُمّْمَدرٍ  اؾمؿُ  وَمُٝمق

 اعمبتدأ. ظمؼمُ  َروْمع حَمؾد  ذم واجُلْٛمَٚم٦مُ  َُمّْمَدٍر، اؾمؿُ 

 [18]كوح: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ :ٍعوٞ ٢و٤ه ومـه. 

٦مُ  َروْمِٕمفِ  وقمالَُم٦مُ  ُمرومقٌع، ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :شُُيِرُج » :«خُيرُؽم»  .اًمٔم ٤مهرةُ  اًمْمٛم 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

ؿد  قمغم َُمْبٜمِل   ُُمت ِّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شاًمٙم٤مُف »  َضِٛمػمٌ  اًمَٗم٤مقِمُؾ  ،سمف ُمٗمٕمقلٍ  َٟمّْم٥ٍم  حَمَؾد  ذم اًمْم 

 .شُهق» شم٘مديُرهُ  ُُمْسَتؽِمٌ 

و» ًُ ٦مِ  قمغم َُمٜمُّْمقٌب  َُمّْمَدرٌ  :«إّرا  اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  َٟمّْمبِفِ  وقمالَُم٦مُ  اعمَّْمَدِري 

 آظِمِرِه. قمغم

٤م . وَمُٝمق ،شىُمُٕمقًدا ضَمَٚمْس٧ُم » ىُمْٚم٧َم: إَذا أُم   َُمْٕمٜمَِقي 

؛ ومٝمق ،شىِمَٞم٤مًُم٤م وىمٗم٧ُم » ىمٚم٧َم: وإذا ٤م اعمٕمٜمك ذم اًمٗمٕمَؾ  يقاومُؼ  ٕٟم ف ُمٕمٜمقي   أُم 

 اعمّمدُر. شىمٞم٤مًُم٤م»و اًمٗمٕمُؾ، ُهقَ  شىمٗم٧ُم »و وم٤مًمٚمٗمُظ: وَماَل، اًمٚم ْٗمظُ 

 .شَذَه٤مسًم٤م ظَمَرضْم٧ُم »و ،شاْضٓمَِج٤مقًم٤م ٟمِْٛم٧ُم » وىمقًمٜم٤م:

، ُمثُؾ: اعمّمدرِ  إمم ُأِضٞمَػ  ُم٤م اعمّمدرِ  ُمٜم٤مَب  ويٜمقُب  ، وسَمْٕمٍض، يُمؾ   وَأؿَمد 

ُم٤مًمؽ اسمـ ىم٤مل ،ذًمَؽ  أؿمَبفَ  وَُم٤م وأقمٔمَؿ، وَأىْمَقى،
(1)

: 

ـْووهُ  َيـُوووُب  َو٢َووْد  َؾْقووهِ  َمووو َٛ  َدلَّ  َٛ
 

دَّ »و٣َ    «اَلوَذْل  ا١َْرِح »وَ  «اِلد   ٣ُلَّ  ُِ
 

ـُ  ٓ شيُمؾ  » ؛شاًمْضِب  يمؾ   فُ رضسمتُ » ومت٘مقُل:  ٕهن٤م َُمّْمَدٌر؛ هل َٟمُ٘مقَل: أنْ  ُيْٛمٙمِ

َب  شُمَقاومُِؼ  ٓ  شيمؾ  »و اعمَّْمَدرِ  َُمٜم٤َمَب  َٟم٤مِئ٥ٌم  َهَذا ومٜم٘مقُل: اًمٚمٗمظ؛ ذم وٓ اعمٕمٜمك، ذم رَضَ

ِب »و ،ُمْم٤مٌف  ْ  إًمٞمف. ُمْم٤مٌف  شاًمْض 

 ٍَْػِصقًَّل: وإٛراٌه

َب » :«َضٌُتهُ » ُٙمقنِ  قمغم ل  َُمْبٜمِ  َُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :شرَضَ وْمعِ  سمْمٛمػمِ  ٓشمدَّم٤مًمِفِ  اًمسُّ  اًمر 

ؿد  قمغم َُمْبٜمِل   َضِٛمػمٌ  :شاًمت ٤مءُ »و اعمتحرك.  َضِٛمػمٌ  :شاهل٤مءُ »و وم٤مقِمٌؾ. رومعٍ  حَمَؾد  ذم اًمْم 

                                                 

 (.221) رىمؿ اًمبٞم٧مسم٤مب اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ،  ،شإًمٗمٞم٦م» (7)



 

 

 
 باب الـنصــــدر

 سمِِف. َُمْٗمُٕمقٌل  َٟمّْم٥ٍم  حَمَؾد  ذم اًمَْمؿد  قمغم َُمْبٜمِل  

ـِ  َٟم٤مِئ٥ٌم  :«٣لَّ »  شيمؾ»و اًمَٔم٤مِهَرة. اًمَٗمْتَح٦مُ  َٟمّْمبِفِ  وقَماَلَُم٦مُ  َُمٜمُّْمقٌب، اعمَّْمَدِر، قَم

 ُمْم٤مف.

هِ  َوقَمالَُم٦مُ  جمروٌر، إًَمْٞمف، ُُمَْم٤مٌف  :«ا٤ْضب» ةُ  ضَمرد  اًمٔم ٤مِهَرُة. اًمَٙمّْسَ

سمتُفُ » وشم٘مقُل: ِب  أؿَمد   رَضْ ْ  َُمّْمَدًرا؛ وًمٞمَس  اعمّمدِر، َُمٜم٤َمب َٟم٤مِئ٥ٌم  شأؿمد  »ومـ ،شاًمْض 

 اعمَْٕمٜمَك. ذم وٓ اًمٚم ْٗمظِ  ذم ٓ اًمِٗمٕمَؾ  ُيَقاومُِؼ  ٓ ٕٟمف

  سَمْٕمَض  أقمٓمٞمُتفُ » وشم٘مقُل:
ِ
 شسمٕمَض » ٕن   اعمّمدِر؛ ُمٜم٤مَب  َٟم٤مئ٥ٌم  َأْيًْم٤م َهَذا ،شاًمَٕمَٓم٤مء

 اعمٕمٜمك. ذم وٓ اًمٚمٗمظِ  ذم ٓ شَأقْمَٓمك» شُمقاومُِؼ  ٓ

، ُمّمدرٌ  ومٕمٜمدٟم٤م: ، وُمّمدرٌ  ًمٗمٔمل   أؿمٞم٤مء. صمالصم٦مُ  ،اعمّمدرِ  ُمٜم٤مَب  ٟم٤مئ٥ٌم  ُمٕمٜمقي 

: اْصدرُ   وُمٕمٜم٤مُه. ًمٗمٔمِفِ  ذم َٚمفُ ومِٕمْ  َواوَمَؼ  َُم٤م ا٤ؾػظيُّ

:  َُمْٕمٜم٤َمُه. ذم ومِٕمَٚمفُ  َواوَمَؼ  َُم٤م واْعـويُّ

 اعمّمدِر. إمم ُأِضٞمَػ  َُم٤م اْصدِر: ٛن وا٤ـوئُى 

-رِحف اهلل- ُم٤مًمٍؽ  اسمـ ىمقُل 
(1)

: 

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

دَّ ٣ُلَّ ٣َ»   «ا١ْوَرِح اَلوَذْل »وَ « د  الِ  ُِ
 

 هذا ،اًمَٗمَرُح  اجلذُل: ،شَذْل اجلَ  َواومَرِح » اعمّمدِر، ُمٜم٤مَب  ٟم٤مئ٥ٌم  ،شدد اجلِ  يُمؾ   يمِجد  »

؛ ُمّمدرٌ   اًمٚمٗمِظ. ُدونَ  اعمَْٕمٜمَك ذم ًمٚمٗمٕمؾ ُمقاومٌؼ  ٕٟم ف ُمٕمٜمقي 

 َُمٜمُّْمقسًم٤م. َيُٙمقنَ  أنْ  سُمد   َٓ  واعمَّْمَدرُ  ُمرومقٌع، ٕٟم ف ظَمَٓم٤ٌم؛ شرضٌب  رضسم٧ُم » ىمٚم٧َم: إذا

                                                 

 (.221) رىمؿ اًمبٞم٧ماعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ، سم٤مب  ،شإًمٗمٞم٦م» (7)



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 َُمٜمُّْمقسًم٤م. يٙمقن أن سُمد   َٓ  ّْمَدرَ اعمَ  ٕن   َأْيًْم٤م؛ ظمٓم٠مٌ  شرضٍب  رضسم٧ُم »وَ 

 مل ٕٟم ف ٓ؛ اعمّمدِر؟ ُمٜم٤مَب  ٟم٤مئ٥ٌم  هذا هؾ ،شاًمرهمٞمِػ  سمٕمَض  أيمٚم٧ُم » ىمٚم٧َم: إذا

ًٓ  يٕمرُب  ًمٙمٜمف َُمّْمَدًرا، ًمٞمس شاًمرهمٞمُػ »ومـ اعمَّْمدِر، إمم ُيَْمْػ   سمِِف. َُمْٗمُٕمق

 سمِِف. َُمْٗمُٕمقٌل  هٜم٤م شيمؾُّ »ومـ ،شاًمرهمٞمِػ  يمؾ   أيَمْٚم٧ُم » ىمقًمٜم٤م: وُمثٚمف

 َُمٜم٤َمسمف. َٟم٤مِئًب٤م وَمَٚمْٞمَس  اعمَّْمَدِر، إمم ُأِضٞمَػ  َُم٤م ؛شاًمٓمٕم٤ممِ  يمؾ   أيمٚم٧ُم »

 إٛراٌه: ى ١ـؼوُل 

 وم٤مقمٌؾ. :شاًمت٤مء»و ُم٤مٍض. ومٕمٌؾ  :شأيمَؾ » :«أ٣ؾً»

 سمِِف. ُمٗمٕمقٌل  :«٣لَّ »

 اعمّْمَدِر. َُمٜم٤َمَب  ٟم٤مئ٥ٌم  شيمؾ  »ومـ ،شإيمؾِ  يمؾ   أيمٚم٧ُم » ىمقًمٜم٤م: أُم٤م

 :اإلعزاب على اْتتدرٓب

 ول:إ اْيول « ًُ َل  َضٌ ُُ و ا٤رَّ ًٌ ِديًدا ََضْ َ٘.» 

« ًُ َب » :«َضٌ  رومعٍ  سمْمٛمػِم  ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   َُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :شرَضَ

ٍك.  وَم٤مقِمٌؾ. َروْمعٍ  حَمَؾد  ذم اًمَْمؿد  قَمغَم  َُمْبٜمِل   َضِٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و ُُمتحرد

َل » ُُ  اًمٔم ٤مهَرُة. ٦مُ اًمَٗمْتحَ  َٟمّْمبفِ  وقمالُم٦مُ  َُمٜمُّْمقٌب، سمف َُمْٗمُٕمقٌل  :«ا٤رَّ

 ذم اًمٔم٤مهرة اًمَٗمْتَح٦مُ  َٟمّْمبِف وقماَلَُم٦مُ  اعمّمدري٦م، قمغم َُمٜمُّْمقٌب  َُمّْمَدرٌ  :«َضًٌو»

 آظمره.

 آظِمِرْه. ذم اًمٔم ٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  َٟمّْمبِٝم٤م وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقسم٦ٌم، ًمْْضسًم٤م، ِصَٗم٦مٌ  :«٘ديًدا»



 

 

 
 باب الـنصــــدر

 ا٤يوين: اْيول « ًُ  «.٢ُعوًدا َُؾْس

« ًُ ٙمقنِ  قَمغَم  ْبٜمِل  ُمَ  َُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :شضمَٚمَس » :«َُؾْس  رومعٍ  سمَْمِٛمػمِ  ٓشمدَّم٤مًمِفِ  اًمسُّ

ٍك.  وم٤مقمٌؾ. رومعٍ  حمؾد  ذم اًمَْمؿد  قَمغَم  ُمبٜمل   ُُمت ِّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و ُُمتحرد

٦ِم، قمغم ُمٜمّمقٌب  ،شضمٚمَس » ًمٚمِٗمْٕمؾِ  ُمٕمٜمقي َُمّْمَدرٌ  :«٢ُُعوًدا»  وهق اعمّمَدِري 

،  اًمَٗمْتَح٦ُم. َٟمّْمبِفِ  وقمالُم٦م ُمٕمٜمقي 

 ٢َِقومٍ  أِسنَ  ا٤رُُل  ٢ومَ » ٌ:ا٤يو٤ اْيول.» 

 اًمَٗمْتِح. قَمغَم  َُمْبٜمِل   َُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :«٢َومَ »

 َُمْروُمقٌع. وَم٤مقِمٌؾ  :«ا٤رُُل »

َسنَ » ِْ  وهق اًمٔم٤مهرُة، اًمٗمتح٦مُ  َٟمّْمبِفِ  وقَماَلُم٦مُ  ُمٜمُّْمقٌب، اعمّمدرِ  قمـ َٟم٤مِئ٥ٌم  :«أ

 ُمْم٤مف.

هِ  وقَمالَُم٦مُ  سم٤ِمإلَض٤موَم٦م، جَمُْرورٌ  إًَِمْٞمفِ  ُُمَْم٤مٌف  :«٢َِقومٍ » ةُ اًم ضَمرد  ذم اًمٔم ٤مهرةُ  َٙمّْسَ

 آظمرِه.

 ا٤راٌع: اْيول « ًُ َ  ٢تؾ ْٔ ًٌْحو ا٤طَّ  .«َذ

« ًُ ٙمقِن، قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ : شىمتَؾ » :«٢َتؾ وْمعِ  سمَْمِٛمػمِ  ٓشمدَّم٤مًمِفِ  اًمسُّ  اًمر 

 وَم٤مقِمٌؾ. رومعٍ  حَمَؾد  ذم اًمَْمؿد  قمغم َُمْبٜمِل   َضِٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و اعمتحرِك.

« َٔ  اًمٔم٤مِهَرُة. اًمَٗمْتَح٦مُ  َٟمّْمبِفِ  وقمالَُم٦مُ  َُمٜمُّْمقٌب، سمِِف، ُٕمقٌل َُمٗمْ  :«ا٤ط

 ٟمّمبفِ  وقمالُم٦مُ  اعمّمدِري ٦م، قمغم َُمٜمُّْمقٌب  شىَمَتَؾ » ًمٚمٗمٕمؾِ  َُمْٕمٜمَِقي   َُمّْمَدرٌ  :«ذٌحو»

 اًمٔم ٤مِهَرِة. اًمٗمتح٦مُ 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 « ْعًقو ا٤رُُل  ر٣َض َٗ». 

 .اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:ر٣َض »

٦مِ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  «:ا٤رُُل »  .سم٤مًمْمٛم 

٦م قمغم ُمٜمّمقٌب  شريمَض » ًمٚمٗمٕمؾِ  ُمٕمٜمقي   ُمّمدرٌ  «:ٗعًقو»  وقمالُم٦مُ  اعمّمدِري 

 اًمٔم ٤مِهَرِة. اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبفِ 

 « ٣ؾَّه آُتفودَ  ا٤رُُل  اُتفَد». 

 .اًمٗمتح قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:اُتفَد »

٦مُ  رومٕمف وقمالُم٦م ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  «:ا٤رُُل »  .آظمره ذم اًمٔم٤مهرة اًمْمٛم 

 .اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِف وقمالُم٦مُ  اعمّمَدري ٦م قمغم ُمٜمّمقٌب  ُمّمدرٌ  «:آُتفود»

هُ »  ش:اهل٤مءُ »و ،ُمْم٤مف وهق اًمٗمتح٦م ٟمّمبف وقمالُم٦م ُمٜمّمقب شمقيمٞمد: شيمؾ» «:٣ؾَّ

 إًمٞمف. ُمْم٤مف ضمر حمؾِ  ذم اًمْمٛم٦مُ  قمغم ُمبٜمل ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ 

 « ا٤َبْطشِ  أ٘دَّ  ٌوْجرمِ  ا٤رُُل  ٌََطَش». 

 .اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:ٌََطَش »

٦مُ  رومٕمف وقمالُم٦م ُمرومقعٌ  ٤مقمٌؾ وم «:ا٤رُُل »  .اًمْمٛم 

  جمرورٌ  اؾمؿٌ  ش:اعمجرمِ » ،ضمر   طمرُف  شاًمب٤مءُ » «:ٌوْجِرمِ »
ِ
هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مًمب٤مء  ضمرد

 .اًمٙمّسةُ 

 .ُمْم٤مٌف  ش:أؿمد  » ،اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبف وقمالُم٦م ُمٜمّمقب اعمّمدرِ  ُمٜم٤مَب  ٟم٤مئ٥ٌم  «:أ٘دَّ »

هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مإلض٤موم٦مِ  جمرورٌ  إًمٞمف ُمْم٤مٌف  «:ا٤بطشِ »  اًمٙمّسُة. ضمرد



 

 

 
 باب الـنصــــدر

 «و أّوكَ  أٛجبـي ًٌ  .«إَٛجو

 ُمتّمؾ ضٛمػم واًمٞم٤مء ًمٚمقىم٤مي٦م شاًمٜمقن»و اًمٗمتح قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:أٛجَى »

 .سمف ُمٗمٕمقل ٟمّم٥م حمؾ ذم اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمل

 ُمـ ٕٟم فُ  اًمْمٛم٦م؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦م اًمقاو رومٕمف وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  «:أّوكَ »

 
ِ
 .اخلٛمَس٦مِ  إؾمامء

ًٌو»  اًمٔم٤مهرة اًمٗمتح٦م ٟمّمبف وقمالُم٦م عمّمَدِري ٦مِ ا قمغم ُمٜمّمقٌب  ًمٗمٔمل   ُمّمدرٌ  «:إَٛجو

 آظمره. قمغم

* * *



 



 

 

 
 باب ظزف الشماٌ ّظزف الـنكاٌ

 

ٌِ َظِزِف اُبَب ٌِـال ِفِزَظَّ الشََّما  َنَكا

 

ْرُف  َمونِ  َٚ مُ  ُهوَ  ا٤زَّ ْٗ َمونِ  ا ْقَؾَي، َقْوَم،ا٤ َكْحُو: ِى، ٌَِتْؼِديرِ  ـُْصوُب اَْ  ا٤زَّ  َوا٤ؾَّ

ْؽَرًة، ِو٠ُْدَوًة، ٌُ َحًرا، َو َٗ تْ  َو٠ًَدا، ِو َٛ و، َؿًي،َو ًِ ًدا، َوَمَسوًء، َوَصَبو ٌَ قـًو، وأَمًدا َوَأ
ِِ  َو

َبهَ  َوَمو ْ٘ ْرُف  ،َذ٤َِك  َأ َٚ مُ  ُهوَ  اََْؽونِ  َو ْٗ  َأَموَم، َكْحُو: ى، ٌَِتْؼِديرِ  ـُْصوُب اَْ  َؽونِ اَْ  ا

ْؾَف، َّ اَم، َو ، وَق،َو١َ  َوَوَراَء، و٢ُدَّ ًَ ـَْد، َوَتْ ِٛ َذاَء، َوإَِزاَء، َوَمَع، و ِِ ، وٍِْؾَؼوَء، َو ََمَّ  َو

َبهَ  َوَمو َوُهـَو، ْ٘  َذ٤َِك. َأ

 زحــــالص

 :«ونِ ؽَ اَْ  ِف رْ َٚ وَ  ونِ مَ ا٤زَّ  ِف رْ َٚ  ٌوُب » :-رمحه اهلل- هُ ٤ُ وْ ٢َ 

ُه، حَيِْقي َُم٤م ُهق اًمٔم ْرُف   فَمْرٌف. وَمُٝمق اعُمَّمٚمدلمَ  حَيِْقي وم٤معمَْسِجدُ  هَمػْمَ

َُم٤منِ  وَمَٔمْرُف  َُم٤مِن. َهَذا ذم يٙمقنُ  عم٤َم احَل٤مِوي اًمز   اًمز 

ْٞمَٚم٦مَ  ُزْرشُمَؽ » شم٘مقل: ،اعمٙم٤منِ  هذا ذم َيُٙمقنُ  عم٤م احل٤َمِوي اعمََٙم٤منِ  َوفَمْرُف   ،شاًمٚم 

ك ،شَُمَٙم٤مَٟمَؽ  ضَمَٚمْس٧ُم »و ٤م اًمٔم ْرَف  ٕن   ومِٞمِف؛ اعمٗمٕمقلِ  سم٤مَب  اًمب٤مُب  هذا وُيَسٛم   ُمٙم٤منٌ  إُم 

٤م يم٤مًمبٞم٧ِم، ْٝمِر، زُم٤منٌ  وإُم   وإٟم ام سمِِف، وٓ قَمَٚمْٞمفِ  َيَ٘معُ  وٓ ومِٞمِف، ُؾ اًمِٗمٕمْ  َيَ٘معُ  ُمٜمٝمام ويمؾ   يم٤مًمِم 

 ومِٞمِف. ي٘معُ 

ـُ  ٜم٤م ٟمٕمٚمؿُ  ٟمح  أطَمُدمُه٤م: فمروملِم، ذم ٟم٘معَ  أنْ  ٓسمد   سمؾ فمرٍف، ذم ٟم٘معَ  أنْ  د  سمُ  َٓ  أٟم 

، ، واًمث٤مين: َُمَٙم٤مين   زُم٤مٍن، ذم يٕمٞمُش  إٟمس٤منٍ  ويمؾُّ  ُمٙم٤مٍن، ذم يٕمٞمُش  إٟمس٤منٍ  يمؾُّ  زُم٤مين 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

ُم٤منِ  فمرُف  ُهق وَماَم  وملِم،اًمٔمر ُمـ د  سمُ  َٓ  وهلذا  ؟اعمٙم٤منِ  فمرُف  هق وُم٤م ؟اًمز 

َموِن: ٚرُف »َو٢َْو٤ُُه:  َمونِ  اٗمُ  ُهوَ  ا٤زَّ  يمؾُّ  ي٘مُؾ: مل «:ِى  ٌَِتْؼِديرِ  اَْـُْصوُب  ا٤زَّ

، فَمْرٌف  ُهق فمروَمٜم٤َم ٕن   فَمْرٌف؛ ُهق زُم٤منٍ  اؾمؿ ٤م، فَمْروًم٤م وًمٞمَس  اْصَٓمالطِمل   ًُمَٖمِقيًّ

. اًمٚمَُّٖمِقيُّ  وم٤مًمٔم ْرُف   َأقَمؿُّ

٤م  ش.ذِم » شَمْ٘مِديرِ  قمغم َُمٜمُّْمقٍب  َزَُم٤منٍ  اؾمؿِ  يُمؾُّ  ومٝمق: آْصٓماِلطِملُّ  اًمٔم رُف  أُم 

 اًمٞمقِم. ذِم  شم٘مديره: ؟شاًمٞمقمَ » شَمْ٘مِديرُ  َُم٤م ،شاًمٞمقمَ  ومالنٌ  ىَمِدمَ » شَمُ٘مقَل: َأنْ  ُِمْثُؾ:

 ُزْرشُمَؽ » أْو: ،َٞم٤مَُم٦مِ اًم٘مِ  يقمِ  ذم أي: شاًمِ٘مٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمَ  اخلاَلِئَؼ  اهللُ  حُي٤َمؾِم٥ُم » وىمقًمٜم٤م:

 َيقٍم. ذِم  ُزْرشُمَؽ  وم٤مًمت ْ٘مِديُر: ،شَيقًُم٤م

 ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم شيقًُم٤م» وم٠مُم٤م

٤م زُم٤مٍن؛ فَمْرَف  ومٚمٞمس٧َم  ،[03احل٩م:]  ،شإن  » اؾمؿُ  هل سمْؾ  ،شذم» شم٘مديرِ  قمغم شُمٜمّْم٥م مل ٕهن 

 .شذم» شم٘مديرِ  قمغم َُمٜمُّْمقسًم٤م يٙمقنَ  أنْ  اؿمؽمطَ  واعم١مًمدُػ 

 ُيٜمّْم٥ْم  ومل سمف، َُمْٗمُٕمقٌل  ٕٟمف فَمْروًم٤م؛ ًمٞمس ش٤مقُمً يَ »ومـ ،شَيقًُم٤م ُصْٛم٧ُم » ىمقًمٜم٤م: وُمثٚمف

 ش.ذم» شم٘مديرِ  قمغم

 ش.قَمٔمِٞمؿٌ  َيْقمٌ  َهَذا» ىَمْقًُمٜم٤َم: َويَمَذًمِِؽ 

 .شاحَلرد  ؿَمِديدُ  َيْقمٌ  َهَذا» َوىَمقًمٜم٤م:

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿ :شمٕم٤ممم وىمقًمف

 فَمْرُف  واًمث٤مٟمٞم٦مُ  َزَُم٤مٍن، فَمْرَف  ًَمْٞمَس٧ْم  إُومَم  شْقمٌ يَ »ـوم ،[4-0اعمٓمٗمٗملم:] ﴾ۆئ ۆئ

٤م َزَُم٤منِ  ٜم٧َْم  ٕهن   ش.ذم» ُضٛمد



 

 

 
 باب ظزف الشماٌ ّظزف الـنكاٌ

ـُ  ي٘مقُل  -رِحف اهلل- َُم٤مًمٍِؽ  اسم
(1)

: 

ًٌ  ا٤ظَّووْرُف  ـَو َمَؽووونٌ  َأوْ  َو٢ْوو  ُضووؿ 
 

َرادٍ  «ِى »   ٙ ٌْ  ُهـَو»و٣َ  ٌِو  «َأْزُمـَوو اْمُؽو
 

قَْؾَي، َقْوَم،ا٤ َكْحُو:»٢َْو٤ُُه:  ْؽَرًة، و٠ُْدَوًة، وا٤ؾَّ ٌُ َحًرا، و َٗ َتَؿًي، َو٠ًَدا، و َٛ  َو

و، ًِ ًدا، وَمَسوًء، وَصَبو ٌَ قـًو، وَأَمًدا، َوَأ
ِِ َبهَ  وَمو و ْ٘  .«َذ٤َِك  َأ

 ُمٜمٝم٤م: يمثػمًة، أُْمثِٚم٦مً  َذيَمرَ  -اهللُ  رِحف- اعم١مًمُػ 

ْقَؾيَ  ا٤قَومَ »٢َْو٤ُُه:  ْٞمَٚم٦مَ  قِمٜمَْدكَ  سم٧ِمُّ » ُمثاًل: ٟم٘مقُل  ،«وا٤ؾَّ  ٕن   َزَُم٤مٍن، فَمْرُف  ،شاًمٚم 

ى ٓ شسم٧ِمُّ »  سمِِف. ًمٚمَٛمْٗمُٕمقلِ  شَمَتَٕمد 

 ٞمَْقِم.اًم ذِم  َيْ٘مَدمُ  أْي: ،شاًمٞمَقمَ  َيْ٘مَدمُ » اًم٘م٤مئُؾ: ومٞم٘مقُل  ،شَزْيٌد؟ َيْ٘مَدمُ  َُمتَك» وٟمس٠مل:

 اًمٚمٞمٚم٦م. ذم أْي: ،اًمٚمٞمٚم٦مَ  يس٤مومرُ  يس٤مومُر؟ ُمتك

 شَمُزوُريِن؟ َُمَتك وَأؾْم٠َمًُمَؽ: ،شهُمْدَوةً  َٞمقمَ اًم َأوْمَٓمْرُت » شَمُ٘مقُل: «و٠ُْدَوةً »َو٢َْو٤ُُه: 

 اًمَٖمْدوِة. ذِم  أْي: ،شهُمْدوةً » شَمُ٘مقُل:

 ذم يٕمٜمل: ،[04]هم٤مومر: ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف وُِمٜمْفُ 

 زُم٤من فمرف واًمُٖمُدوُّ  وم٤مًمَٕمٌِمُّ  ،واًمٕمٌمد  اًمُٖمُدود 

ْؽَرةً »َو٢َْو٤ُُه:  ٌُ  ُبْٙمَرِة.اًم ذم أْي: ،شسُمْٙمَرةً  اًمٕمٛمُؾ  َيْبَتِدُئ » شم٘مقُل: «و

 اًمُبْٙمَرِة. ذم أي:،[77]ُمريؿ: ﴾ائ ائ ى ى﴿ :شمٕم٤ممم اهلل وىمقل

َحًرا»َو٢َْو٤ُُه:   ُيٜمَّْم٥ُم. وإٓ اًمَٗمْتِح، قمغَم  ُيْبٜمَك وم٢مٟم فُ  سَمَٕمْٞمٜمِفِ  يقمٍ  ؾَمَحرَ  َأَرْدَت  إذا «َٗ

٤مئِؾ: ؾم١مالِ  ُمثُؾ  ـَ  شَمْستَٞمِْ٘مظُ  َُمتَك اًمس   اًمَسَحِر. ذم يٕمٜمل: ،شؾَمَحًرا» شَمُ٘مقُل: اًمٚم ْٞمِؾ؟ ُِم

                                                 

 (.747) رىمؿ اًمبٞم٧مسم٤مب اعمٗمٕمقل ومٞمف وهق اعمسٛمك فمروًم٤م،  ،شإًمٗمٞم٦م» (7)



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

ْخٍص: شم٘مقُل  «٠ًَدا»َو٢َْو٤ُُه:  َراؾَم٦ُم؟ شَمْبدأُ  َُمَتك ًمٚمِم   َيْٕمٜمِل: ،شهمًدا» ومٞم٘مقُل: اًمدد

 ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىمقل وُمٜمف سَمِٕمٞمًدا، يَم٤منَ  وإنْ  همٍد، ذم

 .[72]احلنم:

اًمِم٤مقمر ي٘مقل
(1)

: 

ٍُويَّ   ًْ بَ  ا٤ـّػوُس مو ٣ََسو٠دًا 
 

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

َتَؿي»َو٢َْو٤ُُه:    شَمْسِٛمَٞم٦مِ  قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜم بِلُّ  هَنَك َوىَمدْ  ،قِمَِم٤مءً  يْٕمٜمِل «َٛ
ِ
 سم٤مًمَٕمَتَٛم٦مِ  اًمِٕمَِم٤مء

ْغؾَِبـَُّؽمُ  َٓ » وم٘م٤مل: َراُب إَ  ٍَ ْٛ  َٓ مِ  َٛ ْٗ َٓ  َصََّلٍُِؽْم، ا َو َأ  ُيْعتُِؿونَ  َوُهمْ  ِعَشوُء،ا٤ إَِّنَّ

ٌِلِ  «ٌِوْْلِ
(2)

. 

ك؟ َُمَتك وُِمَث٤مًُمُف:  اًمٕمتٛم٦ِم. ذم يٕمٜمل: ،قَمَتَٛم٦مً  شَمُ٘مقُل: شَمَتَٕمِم 

و»َو٢َْو٤ُُه:  ًِ  َٟمَزَل  َُمَتك ؾم٤مئؾ: ويس٠مل ،شَصَب٤مطًم٤م اًمُٗمُٓمقرَ  أيَمْٚم٧ُم » شم٘مقل: «َصَبو

 قمغم سم٤مًمٜم ّْم٥ِم  ،شاخلػَْمِ  َصَب٤مَح » وَٟمُ٘مقُل: ،اًمّمب ٤مِح  ذم يٕمٜمل: ،شصَب٤مطًم٤م» شم٘مقُل: اعمََٓمُر؟

وْمعِ وسم٤م ،اخلػَْمِ  َصَب٤مَح  أْصَبْح٧ُم  شَمْ٘مِديِر: ُر: وٓ ،أْيًْم٤م ًمر   ؾَمبِٞمؾِ  قَمغَم  إٓ ،صب٤مح ي٤م شُمَ٘مد 

اًمِم٤مقمر يم٘مقل آؾْمتَِٕم٤مَرةِ 
(3)

: 

َو ٓأَ  ْقوُل  َأُّيُّ  يواْكَجؾِو ٓأَ  ا٤طَِّويوُل  ا٤ؾَّ
 

 ٌَِلْمَيولِ  ِمـْوَك  وُح بَ اْلْصو َوَموو ٌُِصْبٍ   
 

يَم٤ميملمُ  شُمَٖمٚم ُؼ  َُمَتك ومٞم٘مقل: اًمس٤مئؾ يس٠مل «وءً َس مَ »َو٢َْو٤ُُه:   ،شَُمَس٤مءً » ومَتُ٘مقُل: ؟اًمد 

. ذم شمٕمٜمل:
ِ
 اعمََس٤مء

                                                 

 (.273:ص ُمٜمف واعمّسوق ًمٚمس٤مرق )اعمٜمّمػ اًمٕمت٤مهٞم٦م ٕيب اًمبٞم٧م (7)

 (.400) رىمؿ وشم٠مظمػمه٤م، اًمٕمِم٤مء وىم٧م سم٤مب اًمّمالة، وُمقاضع اعمس٤مضمد يمت٤مب ُمسٚمؿ: أظمرضمف (2)

 (.44:ص) ًمٚمزوزين اًمسبع اعمٕمٚم٘م٤مت ذح :اٟمٔمر اعمِمٝمقرة. ُمٕمٚم٘متف ُمـ ًم٘مٞمسا ُٓمرئ اًمبٞم٧م (7)



 

 

 
 باب ظزف الشماٌ ّظزف الـنكاٌ

 .[23]اًمٜمس٤مء: ﴾ھ ھ ھ﴿ شمٕم٤ممم: ىم٤مل ،ًمٚمت٠مسمٞمدِ  زُم٤منٍ  فمرُف  «ًٌداأَ »َو٢َْو٤ُُه: 

 َُمَثاًل: شم٘مقُل  ،أسَمًدا وًمٞمَس  ،أَُمدٍ  ذم يٕمٜمل: ،ًمٚمت ْقىِمٞم٧ِم  َزَُم٤منٍ  فَمْرُف  «أَمًدا»َو٢َْو٤ُُه: 

 .شأَُمًدا قمٜمدك ؾم٠َمسْمَ٘مك»

 هٜم٤م شأُمًدا»ومـ ،[74قمٛمران: ]آل ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ :ممشمٕم٤م ِاهلل ىمقُل  وأُم٤م

ٌر. شإن  » اؾمؿُ  ًمٙمٜمٝم٤م فَمْروًم٤م؛ ًمٞمس٧َم   ُم١مظم 

قـًو»َو٢َْو٤ُُه: 
ـَ  طِمٞمٜم٤ًم قِمٜمَدكَ  ؾَم٠َمُْمُٙم٨ُم » شَمُ٘مقُل: «ِِ ـِ  ُِم َُم  طِملٍم. ذِم  َيْٕمٜمِل: ،شاًمز 

 وَمَٝمِذه ،[7]اإلٟمس٤من: ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًُمفُ  وأُم٤م

 شُمٜمَّْم٥ْم. مل وهِلََذا ؛شذم» ِديرِ شَم٘مْ  قَمغَم  ًَمْٞمَس٧ْم 

ْرُف » :-اهللُ َرمِحَهُ - اَُْم٤ ُف  ٢َوَل  َٚ  ٌتؼديرِ  اْـصوُب  اَْؽونِ  اٗمُ  هو اَْؽوِن: و

ْؾَف، َأَموَم، كحُو: ،«ى» َّ اَم، و ، َو١َْوَق، وَوَراَء، و٢ُدَّ ًَ ـَْد، َوَتْ ِٛ  َوإَِزاَء، وَمَع، و

َذاَء، ِِ ، وٍِْؾَؼوَء، َو ََمَّ َبهَ  وَمو و،وُهـَ  و ْ٘  .«َذ٤َِك  َأ

ْرُف »َو٢َْو٤ُُه:  مُ  ُهوَ  اََْؽوِن: َٚ ْٗ َٓ  اَْـُْصوُب  اََْؽونِ  ا  :«ى» ٍؼديرِ  َٛ

 اًمَبْٞم٧ُم » ُمثاًل: شَمُ٘مقُل  ،اًمٔم رومٞم ٦مِ  قمغم ُمٜمّمقٌب  ُمٙم٤منٍ  فمرُف  «:َأَمومَ »َو٢َْو٤ُُه: 

 .شَأَُم٤مَُمَؽ  ضَمَٚمْس٧ُم » وشم٘مقل: ،شأَُم٤مَُمَؽ 

ـُ  أؾم٤مُم٦مُ  ًَمفُ  ىم٤مَل  ام  ـًم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبلُّ  ىم٤مل ويمام هِ  ذِم  َوُهق َٟمَزَل  طِمٞمٜماََم  زيدٍ  سم  ُمـ ؾَمػْمِ

ِريِؼ  أصمٜم٤مءَ  قَمَروَم٦مَ  إمم اعُمْزَدًمَِٗم٦مِ  ٠مَ  ومَب٤مَل  اًمٓم  الةَ  وىم٤مَل: َوشَمَقض  َّلةُ » :ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مَل  ،اًمّم   ا٤صَّ

«أَموَمَك 
(1)

. 

                                                 

وُمسٚمؿ: يمت٤مب احل٩م، سم٤مب  ،(771أظمرضمف اًمبخ٤مري: يمت٤مب اًمقضقء، سم٤مب إؾمب٤مغ اًمقضقء، رىمؿ ) (7)

 (.7224اؾمتحب٤مب إداُم٦م احل٤مج اًمتٚمبٞم٦م طمتك ينمع، رىمؿ )



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ُمَٙم٤مٍن. فَمْرُف  ش:أُم٤ممَ »ومـ ،شاعمَُٕمٚمِؿِ  َأَُم٤ممَ  ضَمَٚمْس٧ُم » أيًْم٤م: وشم٘مقُل 

ْؾَف وَ »َو٢َْو٤ُُه:  ٞمٝم٤م هذه «:َّ  ظَمْٚمَػ  ضَمَٚمْس٧ُم » َُمَثاًل: شَمُ٘مقُل  ،ُمٙم٤منٍ  فمرَف  ُٟمَسٛمد

 .شاإلَُم٤ممِ  ظَمْٚمَػ  َصٚم ْٞم٧ُم »و ،شَأيِب 

 ،[741]إقمراف: ﴾ۓ ے ے ھ﴿ شمٕم٤ممم: ىمقًمف ذم شظمٚمػ» ىَمْقًُمُف:

 وَم٤مقِمال. ضم٤مءت سمؾ فمروًم٤م ومٚمٞمس٧م

 ،[73ٕقمراف:]ا ؟﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ :ي٘مقُل  اهلل أًمٞمَس  ا٤ؼوئُل: ٢وَل  ١نذا

ـْ  سَمغَم، ٟم٘مقُل: ـْ » ضَم٤مَءْت  ام  ـًم ًمٙمِ ـْ » طُمِذوَم٧ْم  وم٢من َيٜمَْتِّم٥ْم، مل ،شُِم  َُمٜمُّْمقسًم٤م. َص٤مرَ  شُِم

 وِب ا٤بَ  َف ؾْ َّ  ًُ ػْ ٢َ وَ » ٤ؾظرف: ميول.» 

« ًُ  عِ ومْ اًمر   ػمِ ٛمِ َْم سمِ  ٓشمّم٤مًمفِ  قنِ ٙمُ اًمسُّ  قمغَم  ل  ٜمِ بْ ُمَ  ٤مضٍ ُمَ  ٌؾ ٕمْ ومِ  :شَػ ىمَ وَ » :«و٢َْػ

 بْ ُمَ  ؾ  ِّم ت  ُمُ  ػمٌ ٛمِ َض  :شءُ اًمت٤م»و .اعمتحركِ 
 .ٌؾ ٤مقمِ ومَ  عٍ ومْ رَ  ؾد حَمَ  ذم ؿد اًمْم   قمغم ل  ٜمِ

 ،رةُ اًمٔم٤مهِ  ٦مُ حَ تْ اًمٗمَ  فِ بِ ّْم ٟمَ  ٦مُ الُمَ وقمَ  ،ٞم ٦مِ ومِ رْ اًمٔم   قمغم ّمقٌب ٜمْ ُمَ  ٤منٍ ٙمَ ُمَ  ُف رْ فمَ  :«َف ؾْ َّ »

 .ُمْم٤مٌف  وهق

 ُة.رَ ٤مهِ اًمٔم   ةُ ّْسَ اًمٙمَ  هِ رد ضَم  ٦مُ وقمالُمَ  ،ورٌ رُ جَمْ  فِ ٞمْ ًمَ إِ  ٤مٌف َْم ُمُ  :«ا٤بوِب »

نْ  ؿـًم ُم٤م َُمَٙم٤منٍ  فَمْرُف  شظَمْٚمَػ » اََّلصي: ـْ » ُمثؾ: ،ضَمر   طَمرُف  هِب٤َم َيْ٘مؽَمِ  ُِم

ُفمَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص يم٘مقًمف شُمـ»ـسم دمر وم٢مهن٤م ،شظَمٚمػ َػْظـِي ا٤ؾَّ ِْ ِ  ِمنْ  ا ْٝ ٌَ ، ْؾِػي، َوِمنْ  َيَديَّ َّ 

نْ  َٛ نْ  َيِؿقـِي، َو َٛ ًِ  َو َم ِ٘». 

امَ »َو٢َْو٤ُُه:   وظَمْٚمَػ. َأَُم٤مَم، ًم٘مقًمِِف: َُمَراِدوَمَت٤مِن، ٤منِ يَمِٚمَٛمتَ  ،«َوَوَراءَ  َو٢ُدَّ

امَ » ذم وَمَتُ٘مقُل  اَُمَؽ  ُت رِسْ » :شىُمد  اَُمَؽ  ضَمَٚمْس٧ُم »و ،شىمد   .شىُمد 



 

 

 
 باب ظزف الشماٌ ّظزف الـنكاٌ

 ش.َوَراَءكَ  ُت رِسْ » َُمَثاًل: َوَراءَ  ذم وشم٘مقُل 

 .[31]اًمٙمٝمػ: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ :شمٕم٤ممم وىمقًمف

٤م ْ  وَمُٝمٜم٤م ،[744]اعم١مُمٜمقن: ﴾ۅ ۅ ۋ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًُمفُ  أُم  ـْ » ٕن   شُمٜمَّْم٥ْم  مَل  شُِم

 قَمَٚمْٞمَٝم٤م. َدظَمَٚم٧ْم 

 وىم٤مل ،[24]اًمٜمحؾ: ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :شَمَٕم٤ممم اهلل ىَم٤مَل  :«١َْوَق »َو٢َْو٤ُُه: 

 مئ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل ،[34]يقؾمػ: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ :شمٕم٤مممؾمبح٤مٟمف و

 ضَمَٚمْس٧ُم » ىمقًمؽ: وُمٜمف ،ُمٙم٤منٍ  فمرُف  شوَمْقَق »ومـ ،[72]إٟمٕم٤مم: ﴾جب يئ ىئ

ْٓمِح  وَمْقَق   .شاًمس 

ًَ »ْو٤ُُه: َو٢َ   ،[744]اًمتقسم٦م: ﴾ٿ ٿ ٺ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ُِمْثُؾ  :«َتْ

ـْ » ًمُِدظُمقلِ  شُمٜمَّْم٥م مل [22اًمب٘مرة:] ﴾ڀ ڀ﴿ :أظمرى آي٦م وذم ٤م ،شُِم  شَمْدظُمؾ مل إذا أُم 

ـْ » ْٗمَرةُ » ومٜمَُ٘مقُل: ُمٜمّمقسم٦ٌم، وَمِٝمل شُِم  ش.اًمٓمٕم٤مم حت٧م اًمسُّ

 :٢و٤ك « ًُ َؾس َُ  ًَ جرةِ  ت  «.ا٤شَّ

« ًُ َؾس  اًمرومع سمْمٛمػم ٓشمدَّم٤مًمف اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمٌل  ُم٤مضٍ  ٌؾ ومِٕمْ : شضَمَٚمس» :«َُ

 وم٤مقمٌؾ. رومع حمؾ ذم اًمْمؿِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و اعمتحرك.

« ًَ ْرومِٞم ٦مِ  قمغم ُمٜمّمقٌب  ُمٙم٤منٍ  فَمْرُف  :«ت  اًمٗمتح٦مُ  َٟمّْمبِفِ  وقمالَُم٦مُ  اعمٙم٤مٟمٞم٦م، اًمٔم 

 ُمْم٤مٌف؟ :شحت٧َم » ،اًمٔم٤مهرةُ 

هِ  وقمالُم٦مُ  وٌر،جَمْرُ  إًَِمْٞمف ُُمَْم٤مٌف  :«ا٤شجرةِ »  آظمره. ذم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمٙمّسةُ  ضَمرد

ـَْد »َو٢َْو٤ُُه:   وم٢مذا اًم٘مرآِن؛ وهمػمِ  اًم٘مرآنِ  ذم يمثػمةٌ  وهل ُمٙم٤مٍن، فمرُف  قِمٜمدَ  «:ِٛ



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

ـْ » قمٚمٞمٝم٤م دظمَؾ  ـْ  مل شُِم  ﴾وئ ەئ ەئ﴿ :شَمَٕم٤ممم اهلل ىم٤مَل  ،َُمٜمُّْمقسًم٤م فَمْروًم٤م شمٙم

 ،[71:]إٟمبٞم٤مء ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل ،[21]إٟمٕم٤مم:

 .شقِمٜمدكَ  ضَمَٚمْس٧ُم » وشم٘مقُل:

 اًمٕملِم. سمٗمتح شَُمعَ »و اًمٕملِم، سمسٙمقن شَُمعْ » ُي٘م٤مُل: «:َمعَ »َو٢َْو٤ُُه: 

 ﴾ىئ مئ حئ جئ ی﴿ ،[201]اًمب٘مرة: ﴾ک ک ک﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل

ـُ  اإلؾمالمِ  ؿمٞمُخ  ي٘مقُل  ،[722]اًمٜمحؾ: -رِحف اهلل شمٕم٤ممم- شَمْٞمِٛمَٞم٦مَ  اسم
(1)

 شَمْ٘مَتيِض  وهل» :

 واُْمتَِزاَج  آظمتاِلطَ  شَمْ٘مَتيِض  وَمَ٘مدْ  سَمَحَسبِِف، َُمْقِضعٍ  يُمؾد  ذم وِهل َ٘م٤مَرَٟم٦َم،واعم اعُمَّم٤مطَمَب٦مَ 

 
ِ
ء ، ُمعَ  اًمٌم 

ِ
 وإن اعمَّم٤مطَمَب٦مَ  شَمْ٘مَتيِض  وىمد اعمََٙم٤مِن، ذم اعُمَخ٤مًَمَٓم٦مَ  شَمْ٘مَتيِض  َوىَمدْ  اًمٌمء

ـْ  مل ـِ  َُمعَ  اعم٤مءُ  ومت٘مقل: َُمَراشم٥ُِم، صَمالصَم٦مُ  وَمَٝمِذه ،شَُمَٙم٤مٟمِفِ  ذم َُمَٕمفُ  يٙم َب  ،اظْمتِالطٌ  ومٝمذا ،اًمٚم 

 ُمع اهللُ » ىمٚم٧م: وإَذا ،اعمٙم٤من ذم ُُمَّم٤مطَمَب٦مٌ  ومٝمذا ،اعمسجد ذم ومالن ُمع ومالن وشم٘مقل:

 اعمٙم٤من. ذم وًمٞمس٧م ُُمْٓمَٚمَ٘م٦ٌم، ُُمَّم٤مطَمَب٦مٌ  وَمَٝمِذهِ  ،شظَمْٚمِ٘مفِ 

 شم٠مِت  مل اًمٔمرومٞم٦ِم، قمغم ُمٜمّمقسم٦مٌ  دائاًم  وِهل اًمٔمرومٞم٦ِم، قمغم َُمٜمُّْمقٌب  فمرٌف  شَُمعَ »

 .شَأظِمٞمفِ  َُمعَ  َزْيدٌ  ضم٤مءَ » ومَتُ٘مقل: ،َُمٜمُّْمقسًم٤م ْروًم٤مفمَ  إٓ

 وًمٙمـ ًَمُف، ُُمَس٤مِوًي٤م أي: ،شِهذا سم٢مِزاءَ  َهذا» شَمُ٘مقُل: ،حَم٤َمذٍ  سمَِٛمْٕمٜمَك «:إَِزاءَ »َو٢َْو٤ُُه: 

ـُ  اًمذي اًمب٤مِب  هذا ُمـ ًمٞمس٧ْم   شإزاءَ » ،شاًمب٤مِب  إزاءَ  ضمٚمس٧ُم » ىمقًمؽ: وًمٙمـ ،ومٞمفِ  ٟمح

 ُمٙم٤من. فمرُف 

ـْ  طَمْذَوَه٤م اٟمْٔمُُروا» :-رِض اهلل قمٜمف- قمٛمر ىمقل ُمٜمف :«اءَ َذ ِِ وَ »َو٢َْو٤ُُه:  شـمَِريِ٘مُٙمؿْ  ُِم
(2)

. 

                                                 

 (.7/740) اعمس٤مئؾ ضم٤مُمع (،2/013) ،(2/243) اًمٗمت٤موى جمٛمقع اٟمٔمر: (7)

 (.7277) رىمؿ اًمٕمراق، ٕهؾ قمرق ذات سم٤مب احل٩م، يمت٤مب اًمبخ٤مري: أظمرضمف (2)



 

 

 
 باب ظزف الشماٌ ّظزف الـنكاٌ

 َُمٜمُّْمقسًم٤م شطِمذاَءكَ » وَيُٙمقنُ  ،ًَمَؽ  ُُمَس٤موًي٤م أي: ،شطِمَذاَءكَ  ضَمَٚمْس٧ُم » وىمقًمٜم٤م:

 اًمٔم رومٞم ٦ِم. قمغم

ـْ »ـسمِ  رُّ دُمَ  وىمد اًمٔم رومِٞم ٦ِم، قَمغَم  َُمٜمُّْمقٌب  َُمَٙم٤منٍ  فَمْرُف  «:ٍِؾؼوءَ »َو٢َْو٤ُُه:   ُمثُؾ: شُِم

ـْ »   ُِم
ِ
َ  َوَيـُْظرُ » :ملسو هيلع هللا ىلص وىمقًمف ،شَأْٟمُٗمِسِٝمؿْ  شمِْٚمَ٘م٤مء ْٝ َّٓ  َيَرى ١َََّل  َيَدْيهِ  ٌَ  ٍِْؾَؼوءَ  ا٤ـَّورَ  إِ

ِفهِ  ُْ «َو
(1)

. 

 اعمٙم٤مٟمٞم٦ِم. اًمٔمرومٞم ٦مِ  قمغم ُمٜمّمقسم٦مٌ  ومٝمل أَُم٤مَُمَؽ، أي: ششمِٚم٘م٤مَءك ضمٚمس٧ُم » شم٘مقُل:

 اًمٜم ٤مس، ُمـ يمثػمٌ  ومٞمف يٖمَٚمطُ  مم٤م وهذا سمْمٛمٝم٤م، شصُمؿ  » شم٘مؾ: وٓ اًمث٤مء، سمٗمتح «:ََمَّ »

:  ې ې﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل ُمٙم٤مٍن، فَمْرُف  سم٤مًمٗمتح وصَمؿ   قمٓمٍػ، طمرُف  سم٤مًمْمؿ صُمؿ   ٕن 

 ُهٜم٤َمَك. أْي: ،[24]اإلٟمس٤من: ﴾ائ ائ ى ى ې

 إؿم٤مَرٍة، اؾمؿُ  ٕٟم ف َُمٜمُّْمقسًم٤م، وًمٞمَس  َُمْبٜمِل   وُهقَ  ،ُمٙم٤منٍ  فمرُف  «:ُهـَو»َو٢َْو٤ُُه: 

 ش.ُهٜم٤َم اضمٚمِْس » :شم٘مقُل 

 ُمٙم٤مٍن. فمرُف  ش:ُهٜم٤َم»ومـ ،[20]اعم٤مئدة: ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ :شَمَٕم٤ممم فُ ىَمْقًمُ  وُِمٜمْفُ 

 ې﴿ :ومت٘مقُل  ًمِْٚمَبِٕمٞمد، شصَمؿ  »و ًمٚمَ٘مِري٥ِم، شُهٜم٤َم» َأن   :شصَمؿ  »و شُهٜم٤م» سملم واًمٗمرُق 

 وشم٘مقُل: ،اًمَبِٕمٞمد ذِم  ُهٜم٤َمكَ  َيْٕمٜمِل: شصَمؿ  » ،[24]اإلٟمس٤من: ﴾ائ ائ ى ى ې ې

 اًم٘مري٥م. اعمٙم٤من ذم َيْٕمٜمِل: شُهٜم٤م ضَمٚمس٧ُم »

 ٕن   خم٤مًمًٗم٤م؛ َيُٙمقنُ  ُريْمبتفِ  قمٜمدَ  وَمَجَٚمَس  ،شصَمؿ   اضمٚمْس » ًمتٚمٛمٞمِذه: اًمِمٞمُخ  ىم٤مل وم٢مذا

 أَيًْم٤م. أظْمَٓم٠مَ  سمٕمٞمًدا، ومجٚمَس  ،شُهٜم٤م اضمٚمس» آظمر: ًمتٚمٛمٞمذٍ  وىم٤مل ًمٚمبٕمٞمِد، صَمؿ  

                                                 

 وهمػمهؿ، إٟمبٞم٤مء ُمع اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم وضمؾ   قمز   اًمرب يمالم سم٤مب اًمتقطمٞمد، يمت٤مب اًمبخ٤مري: أظمرضمف (7)

 (.7474) رىمؿ مترة، سمِمؼ وًمق اًمّمدىم٦م قمغم احل٨م سم٤مب اًمزيم٤مة، يمت٤مب وُمسٚمؿ: (،3272) رىمؿ



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 :على اإلعزاب تدرٓباْت

 « ًُ امَ  صؾق  .«اْْلُمومٝ ٢ُدَّ

ق»  اًمرومع سمْمٛمػم ٓشمّم٤مًمفِ  اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ : شصغم  » :«ًُ صؾَّ

 .وم٤مقمؾ رومع حمؾِ  ذم اًمْمؿِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و ،اعمتحرك

ام»  .اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبفِ  وقمالُم٦مِ  اًمٔمرومٞم ٦مِ  قمغم ُمٜمّمقٌب  ُمٙم٤منٍ  فمرُف  :«٢ُدَّ

 اًمٙمّسِة؛ قمـ ٤مسم٦مً ٟمٞم اًمٞم٤مء ضمرهِ  وقمالُم٦م سم٤مإلض٤موم٦مِ  جمرورٌ  إًمٞمف ُمْم٤مٌف  «:اْلمومٝ»

 ؾم٤ممل. ُمذيمر مجع ٕٟمف

 « ًُ  .«ا٤شقِخ  وراءَ  ُؾس

« ًُ َؾس  رومعٍ  سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمفِ  اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمٌل  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ : شضمَٚمس» «:َُ

 .وم٤مقمؾ رومع حمؾ ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمت٤مء»و ،ُمتحركٍ 

 ةُ اًمٔم٤مهر اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبفِ  وقمالُم٦م اًمٔمرومٞم٦مِ  قمغم ُمٜمّمقٌب  ُمٙم٤منٍ  فمرف «:وراءَ »

 .ُمْم٤مٌف  ش:وراءَ » ،آظمرهِ  قمغم

 اًمٙمّسة. ضمرهِ  وقمالُم٦مِ  جمرورٌ  إًمٞمف ُمْم٤مٌف  «:ا٤شقِخ »

 « ١وَق  صعدُت  ًِ  .«ا٤بق

 رومعٍ  سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمفِ  اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمٌل  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ : شصٕمد» :«صعدُت »

 .وم٤مقمؾ رومع حمؾ ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمت٤مء»و ،ُمتحركٍ 

 ،اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبفِ  وقمالُم٦م اًمٔمرومٞم٦مِ  قمغم ُمٜمّمقٌب  ُمٙم٤منٍ  فمرف «:١وَق »

 .ُمْم٤مٌف  ش:ومقَق »



 

 

 
 باب ظزف الشماٌ ّظزف الـنكاٌ

 آظمره. ذم اًمٔم٤مهرة اًمٙمّسة ضمرهِ  وقمالُم٦م جمرورٌ  إًمٞمف ُمْم٤مٌف  «:ا٤بقً»

 « ـَد  .«ٛصػورٌ  ا٤شجرةِ  ِٛ

 ،اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبفِ  وقمالُم٦م اًمٔمرومٞم٦مِ  قمغم ُمٜمّمقٌب  ُمٙم٤منٍ  فمرف «:ٛـَد »

 .ُمْم٤مٌف  ش:قمٜمد»

 .آظمره ذم اًمٔم٤مهرة اًمٙمّسة ضمرهِ  قمالُم٦مِ و جمرورٌ  إًمٞمف ُمْم٤مٌف  «:ا٤شجرةِ »

  ُمرومقع ُم١مظمرٌ  ُمبتدأٌ  «:ٛصػورٌ »
ِ
 ،اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦م رومٕمفِ  وقمالُم٦م سم٤مٓسمتداء

ـٌ » شم٘مديرهُ  سمٛمحذوٍف  ُمتٕمٚمٌؼ  واًمٔمرُف  ـٌ  قمّمٗمقرٌ » واًمت٘مديُر: ،ُم٘مدمٌ  ظمؼمٌ  شيم٤مئ  يم٤مئ

 ش.اًمِمجرةِ  قمٜمدَ 

 « ًُ  .«وا٤دي مع ذهب

« ًُ  رومعٍ  سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمفِ  اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمٌل  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شذه٥م» «:ذهب

 .وم٤مقمؾ رومعٍ  حمؾ ذم اًمْمؿِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و ،ُمتحركٍ 

 اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبفِ  وقمالُم٦م اًمٔمرومٞم٦مِ  قمغم ُمٜمّمقٌب  ُمٙم٤منٍ  فمرف «:معَ »

 .ُمْم٤مٌف  ُمع: آظمره، قمغم

  اعم٘مدرة اًمٙمّسة ضمرهِ  وقمالُم٦مِ  سم٤مإلض٤موم٦م جمرورٌ  إًمٞمف ُمْم٤مٌف  «:وا٤دي»

 :شاًمٞم٤مء»و ،اعمٜم٤مؾمب٦مِ  سمحريم٦مِ  اعمحؾِ  اؿمتٖم٤مُل  فمٝمقره٤م ُمـ ُمٜمع عمتٙمٚمؿا ي٤مء ىمبؾ ُم٤م قمغم

 إًمٞمف. ُمْم٤مف ضمر حمؾ ذم اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ 

 « ًُ ًِ  إزاءَ  كِْؿ  .«ا٤بق

« ًُ  ،ُمتحركٍ  رومعٍ  سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمفِ  اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمٌل  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شٟم٤ممَ » «:كؿ



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 .وم٤مقمٌؾ  ومعر حمؾ ذم اًمْمؿِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و

 ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبفِ  وقمالُم٦م اًمٔمرومٞم٦مِ  قمغم ُمٜمّمقٌب  ُمٙم٤منٍ  فمرف «:إزاءَ »

 .ُمْم٤مٌف  :شإزاءَ » ،آظمره

« ًِ  آظمره. ذم اًمٔم٤مهرة اًمٙمّسة ضمرهِ  وقمالُم٦مِ  جمرورٌ  إًمٞمف ُمْم٤مٌف  «:ا٤بق

 «ذاءَ  ٌقُتـو  .«اْْسجدِ  ِِ

، ُمرومقعٌ  ُمبتدأٌ  :شسمٞم٧ُم » «:ٌقُتـو»
ِ
 قمغم فم٤مهرةٌ  ضٛم٦مٌ  رومٕمفِ  وقمالُم٦م سم٤مٓسمتداء

 .سم٤مإلض٤موم٦م ضمر حمؾ ذم اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شٟم٤م»و ،آظمره

ذاءَ »  اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبفِ  وقمالُم٦م اًمٔمرومٞم٦مِ  قمغم ُمٜمّمقٌب  ُمٙم٤منٍ  فمرف «:ِِ

 .ُمْم٤مٌف  :شطِمذاءَ » ،آظمره قمغم

 ،آظمره قمغم اًمٔم٤مهرة اًمٙمّسة ضمرهِ  وقمالُم٦مِ  جمرورٌ  إًمٞمف ُمْم٤مٌف  «:اْسجدِ »

ـٌ » شم٘مديرهُ  سمٛمحذوٍف  ُمتٕمٚمٌؼ  اعمٙم٤من وفمرُف  ـٌ  سمٞمُتٜم٤م» واًمت٘مدير: ،اعمبتدأ ظمؼم ش:يم٤مئ  يم٤مئ

 ش.اعمسجدِ  طِمذاء

 « ًُ ًِ  ٍؾؼوءَ  و٢ػ  .«ا٤بق

 رومعٍ  سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمفِ  اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمٌل  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ : شوىمػ» «:ًُ و٢ػ»

 .وم٤مقمؾ رومعٍ  حمؾ ذم اًمْمؿِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و ،ُمتحركٍ 

 اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبفِ  وقمالُم٦م اًمٔمرومٞم٦مِ  قمغم قٌب ُمٜمّم ُمٙم٤منٍ  فمرف «:ٍِؾؼوءِ »

 .ُمْم٤مٌف  ش:شمِٚم٘م٤مءَ » ،آظمره قمغم

« ًِ  آظمره. قمغم اًمٔم٤مهرة اًمٙمّسة ضمرهِ  وقمالُم٦مِ  جمرورٌ  إًمٞمف ُمْم٤مٌف  «:ا٤بق



 

 

 
 باب ظزف الشماٌ ّظزف الـنكاٌ

  :ٞ[64]ا٤شعراء: ﴾ڄ ڄ ڦ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

 رومعٍ  سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمفِ  اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمٌل  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شأزًمَػ » «:أز٤ػـو»

 .وم٤مقمؾ رومع حمؾ ذم اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شٟم٤م»و ،ُمتحركٍ 

 قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبفِ  وقمالُم٦م اًمٔمرومٞم٦مِ  قمغم ُمٜمّمقٌب  ُمٙم٤منٍ  فمرف «:ََم  »

 .آظمره

 ٕٟمفُ  اًمٗمتح٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٞم٤مء ٟمّمبفِ  وقمالُم٦م ُمٜمّمقب سمف ُمٗمٕمقٌل  «:أّرين»

 ٗمرِد.اعم آؾمؿِ  ذم اًمتٜمقيـ قمـ قمقٌض  واًمٜمقن: ،ؿٌ ـؾم٤مًم ُمذيمرٍ  مجعُ 

 « ًُ  .«ُهـو ٍعؾؿ

« ًُ  رومعٍ  سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمفِ  اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمٌل  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :ششمٕمٚمؿَ » «:ٍعؾؿ

 .وم٤مقمؾ رومع حمؾ ذم اًمْمؿِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و ،ُمتحركٍ 

 ٟمّم٥م. حمؾ ذم اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمل ُمٙم٤منٍ  فمرف «:ُهـو»

* * * 
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 ةــئلــــأص

َُم٤مِن؟ فَمْرُف  ُم٤م -7  وَأقْمِرسْمُف. ،ُِمَث٤مٓ واْذيُمرْ  اًمز 

 وَأقْمِرسْمُف. ُِمَث٤مٓ، واذيمر .شحت٧م»سمـ َُمثدْؾ  -2

* * *



 

 

 
 باب احلــــــــال

 

 اِلــــَحــلااُب ــَب

 

مُ  ُهو: احلوُل  ْٗ ُ  اَْـُْصوُب  آ وءَ » ٢َْو٤َِك: َكْحوُ  ،اَلْقَئوِت  ِمنَ  اْكَبَفمَ  َم و٤ِ  اَُْػْس  َُ 

ًُ »وِ  ،«َرا٣ًِبو َزْيٌد  و ا٤َػَرَس  َر٣ْْب ًُ ًُ »و ،«ُمْْسَ َبهَ  َوَمو ،«َرا٣ًِبو ِاهللِ َد بْ َٛ  ٤َِؼق ْ٘  ،َذ٤َِك  أ

 َٓ َّٓ  احَلوُل  َيُؽونُ َو َٓ  َكؽَِرًة، إِ َّٓ  َيُؽونُ َو ْعَد  إِ َٓ  ِم،ا٤َؽََّل  مَتَومِ  ٌَ بَُفو َيُؽونُ َو
ِِ  َصو

 َّٓ  .َمْعِر١َيً  إِ

 زحــــالص

 :«ولِ احلَ  وُب ٌَ » :-اهللُ رمحهُ - اْم٤ُف  ٢ول

َغِي: ى احلوُل  ُء، قَمَٚمْٞمفِ  يُٙمقنُ  ٤مُم هق ا٤ؾُّ ْ رٌ  وهق اًمٌم   ُمٕمٜمًك، ُُم١َمٟم ٨ٌم  ًَمْٗمًٔم٤م ُُمذيم 

 أن ُمع ،شإُْومَم  احل٤َمًَم٦مَ » شمُ٘مْؾ: وٓ ،شإُومَم  احل٤َمَل » ىُمْؾ: وهلذا إومّمُح؛ ُهق وهذا

 هذه ذم إٓ» وي٘مقًمقن: ،شإومم احل٤مًم٦م» اًمٜم٤مِس: ُمـ يمثػم قمٜمدَ  اًمتٕمبػمِ  ذم اعمِمٝمقرُ 

 .شاحل٤مًم٦مِ  هذه ذم» شمُ٘مْؾ: وٓ ،شاحل٤ملِ  هذه ذم» وىُمْؾ: ،شاحل٤مًم٦مِ 

 .ُمريٌض  طم٤مًمُتفُ  شم٘مؾ: وٓ ،ٌض يُمر طم٤مًُمفُ  ومت٘مقُل: َُمِريًْم٤م إٟمس٤مًٟم٤م زرت وم٢مذا

ُ  اَْـُْصوُب  آٗمُ  ُهوَ »َو٢َْو٤ُُه:   «:اَلْقئوِت  من اْكَبَفمَ  َم و٤ِ  اَُْػْس 

، َيُٙمقنُ  ٓ اًمِٗمْٕمَؾ  أن   أوم٤مَدَٟم٤م «آٗمُ  وَ هُ » ٤ُه:وْ ؼَ ١َ  ًٓ ٤م طَم٤م  ضم٤مءَ » اًم٘م٤مِئِؾ: ىَمْقُل  وأُم 

 :ُمثؾ ،اًمِٗمْٕمؾ مجٚم٦مُ  ِهل احل٤مُل  سمْؾ  احل٤مُل، ُهق ًمٞمس ،شهُيَْرِوُل » اًمٗمٕمَؾ  وم٢من   ،شهُيَْرِوُل  زيدٌ 

ضُمُؾ  ضَم٤مءَ »  َٟمّْم٥ٍم. حَمَؾد  ذم مُجَْٚم٦مٌ  أو َُمٜمُّْمقٌب، اؾمؿٌ  إُم٤م وم٤محل٤مل: ،شَيْْمَحُؽ  اًمر 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 اًمٗمتح. قمغم َُمْبٜمِل   ُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :«ُوءَ »

ُل » ُُ ٦مُ  َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ُمرومقٌع، وم٤مقمٌؾ  :«ا٤رَّ ٛم   آظمرِه. قمغم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمْم 

٦ِم، ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :«َيْضَحُك » ٛم   ضمقاًزا، ُمستؽمٌ  ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمؾ سم٤مًمْم 

 احل٤َمِل. قمغم َٟمّْم٥ٍم  حمؾ ذم واجُلْٛمٚم٦مُ 

 ُمررُت » ىُمْٚم٧َم: ومٚمق ،واعمجرورُ  اعمرومقعُ  سمذًمَِؽ  ظَمَرَج  «وُب ُص ـْ اَْ »َو٢َْو٤ُُه: 

ًٓ  ًمٞمس٧ْم  شىم٤مِئؿٍ »ومـ ،شىم٤مئؿٍ  سمرضمؾٍ  ضُمؾ، حل٤َملِ  وْصًٗم٤م اًمَقاىِمعِ  ذم يَم٤مَٟم٧ْم  َوإِنْ  طَم٤م  اًمر 

 سمح٤مٍل. ًمٞمس٧م وًمٙمٜمٝم٤م

٤م أيًْم٤م؛ سمح٤ملٍ  ًمٞمس٧م شىم٤مئؿٌ »ومـ ،شىم٤مِئؿٌ  َزْيدٌ » ىمٚم٧َم: وًمق  ،َُمٜمُّْمقسم٦مً  ًمٞمس٧ْم  ٕهن 

فُ  طَم٤مٌل، شَرايِمًب٤م»ومـ ،شرايمًب٤م زيدٌ  ضم٤مء» ىمٚم٧َم: ًمق ًمٙمـ  ُمٜمّمقٌب. اؾمؿٌ  ٕٟم 

ُ »َو٢َْو٤ُُه:  ُ  يٕمٜمل: «اَُْػْس  ُح. اعُمَبلمد  واعمقضد

 وَأؿْمَٙمَؾ. ظَمِٗمل اَم ـًم يٕمٜمل: اإلهب٤مِم، ُمـ َُم٠ْمظُمقذٌ  «اْكَبَفمَ  َم و٤ِ »َو٢َْو٤ُُه: 

  َهْٞمَئ٦مَ  يٕمٜمل: «اَلْقئوِت  ِمنَ »َو٢َْو٤ُُه: 
ِ
ء  ،شَرايِمًب٤م َزْيدٌ  ضم٤مءَ » ىُمْٚم٧ُم: إذا ومٛمَثاًل  ،اًمٌم 

 ضَم٤مءَ  هْؾ  َٟمْٕمِرْف  مل وم٘مط، شزيدٌ  ضم٤مءَ » ىُمٚم٧َم: وًمق جمٞمِئِف، قِمٜمدَ  َزْيدٍ  هْٞمئ٦مَ  سَمٞم ٜم٧َْم  شرايِمًب٤م»

؟  أم ُم٤مؿمًٞم٤م، أم َرايمًِب٤م، ًٓ َت  وَمَ٘مدْ  ،شرايِمًب٤م» ىُمْٚم٧َم: وم٢مذا حمٛمق  ،اهلَْٞمئ٦مِ  ُمـ اْٟمَبَٝمؿَ  ُم٤م وَمّس 

ْٛمُس  َزْيدٌ  ضم٤مءَ » وىمقًمٜم٤م: ُ  شـَم٤مًمَِٕم٦مٌ  واًمِمٛمُس » ُجْٛمَٚم٦م:وم ،شـَم٤مًمَِٕم٦مٌ  واًمِم   اْٟمَبَٝمؿَ  ُم٤م شُمَٗمّسد

 اًمزُمـ. سم٤مقمتب٤مر َزْيدٍ  َهْٞمَئ٦مِ  ُمـ

 ،شزيدٌ  ضم٤مءَ » ىمٚم٧َم: ًمق ٕٟم َؽ  ،شيمٞمَػ » ًمـ ضَمَقاسًم٤م شَمَ٘معُ  احل٤مَل  أن   ذًمؽ: وشم٘مري٥ُم 

 .شرايمًِب٤م» شم٘مقُل: ضَم٤مَء؟ يَمْٞمَػ  اعمخ٤مـَم٥ُم: ًمؽ ىم٤مل



 

 

 
 باب احلــــــــال

-رِحف اهلل- ُم٤مًمؽ اسمـ يم٘مقل
(1)

: 

وووءَ   ............................ َؾووهْ  َكووووٍ  َوْهوووَ  َزْيووٌد  َُ ِْ  ِر
 

ُج  قَمَٚمْٞمفِ  َُمْقُضققًم٤م َيْٕمٜمِل: ،شُُمّْسضًم٤م اًمَٗمَرَس  َريمِْب٧ُم »و ْ ضًم٤م ،اًمّس   طم٤مُل  وُُمّْسَ

 اًمٗمرِس.

 اًمٗم٤مقمؾِ  ُمـ شمٙمقنُ  احل٤مَل  أن   ًمٜم٤م ًمُِٞمَبلمَ  اًمث٤مين سم٤معمَث٤ملِ  َأشَمك -اهللُ  رِحفُ - اعم١مًمُػ 

ـَ  طَم٤مٌل  َهِذه ،شرايمًِب٤م زيدٌ  ضم٤مءَ » شَمُ٘مقُل: ،اعمجرورِ  وُمـ سمِِف، ْٗمُٕمقلِ اعمَ  ُمـ وشمٙمقنُ   ُِم

َجَرةِ  إمم َٟمَٔمْرُت » وشَمُ٘مقُل: ،اًمَٗم٤مقِمؾِ  ـَ  طَم٤مٌل  ،شُمزهرة»ومـ ش.ُُمْزِهرةً  اًمِم   ،اعمَْجُرورِ  ُِم

ضًم٤م اًمٗمرَس  ريمِب٧ُم »و  سمِِف. اعمْٗمُٕمقلِ  ُمـ طَم٤مٌل  شُُمّْسَ

« ًُ  اًمرومعِ  سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمف اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شَريم٥َِم » :«ر٣ب

 وم٤مقمٌؾ. روْمعٍ  حمؾ ذم اًمْمؿِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و اعمتحرك.

 آظمرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  فِ َٟمّْمبِ  وقمالُم٦مُ  َُمٜمُّْمقٌب، سمفِ  َُمْٗمُٕمقٌل  :«ا٤ػرَس »

و» ًُ ـَ  طَم٤مٌل  :«ُمْْس  اًمٗمتح٦مُ  َٟمّْمبِفِ  وقَمالَُم٦مُ  احل٤مِل، قمغم ُمٜمّمقٌب  اًمَٗمَرسِ  ُِم

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ 

ـَ  هْؾ  أيـ؟ ُمـ ًمٙمـ ،طم٤مٌل  ش:رايِمًب٤م»ومـ ،شرايمًِب٤م ِاهلل قَمْبدَ  ًَمِ٘مٞم٧ُم » وىَمْقًُمٜم٤َم:  ُِم

اِئل ـَ  أو اًمر   رايم٥ٌِم؟! وهق ِقمبَداهلل ًَمِ٘مٞم٧ُم  أو: رايم٥ٌِم؟ وأٟم٤م ِاهلل قمبدَ  ًم٘مٞم٧ُم  اعمَْرِئل؟! ُم

َتِٛمُؾ   احل٤َمُل  يم٤مٟم٧م ،ِاهلل سمٕمبدِ  ومٛمر   رايمًب٤م، يم٤من اًم٘م٤مِئَؾ  َهَذا أن   اعمٕمٜمك: يم٤من إن ،آصْمٜملَْمِ  حَتْ

ـَ   اًمَٗم٤مقِمِؾ. ُم

                                                 

 (.727) رىمؿ اًمبٞم٧مسم٤مب احل٤مل،  ،شإًمٗمٞم٦م» (7)



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ُمـ طم٤مٌل  ومٝمل رايم٥ٌم، وهق ِاهلل سمٕمبدِ  َُمر   اعُماَلىِمل َهَذا أن   اعمٕمٜمك: يم٤من وإن

 سمِف. اعمٗمٕمقلِ 

ُ  َُمَتك ـَ  شمٙمقنَ  أن َيَتَٕملم  لِ  ُِم ٞم ٦مٌ  ىَمِريٜم٦َمٌ  ُوضِمَدْت  إذا اًمث٤مين؟ ُمـ أو إَو 
 ًَمْٗمٔمِ

٦ٌم. أو  َُمْٕمٜمَِقي 

 شىَم٤مِئاًم  ِهٜمًْدا َأيْمَرُْم٧ُم » وشم٘مقل: ،اعمٗمٕمقل ُمـ طم٤مل شرايِمَب٦مً  ِهٜمًْدا ًَمِ٘مٞم٧ُم » شم٘مقُل:

ـَ  شَرايِمَبلْمِ  ِاهلل قَمْبدَ  ًَمِ٘مٞم٧ُم »و ،اًمٗم٤مقمؾ ُمـ طم٤مل سْم٧ُم » وىمقًمؽ: ،اجلَِٛمٞمعِ  ُِم  َوًَمِدي رَضَ

سًم٤م سْم٧ُم » وىمقًمؽ: ،اًمَٗم٤مقِمؾِ  ُمـ طم٤مٌل  شُُم١َمد   سمف. اعمٗمٕمقل ُمـ طم٤مل ش٤مقَم٤مِصٞمً  َوًَمِدي رَضَ

 سمِف. اعمٗمٕمقُل  ُمـ طم٤مٌل  شقَمتِٞمً٘م٤م اًمَٕمْبدَ  ًَمِ٘مٞم٧ُم » ىمٚم٧َم: ًمق

َٓ  اًمٗمرس ُمـ هذه ،شُُمَّسضًم٤م اًمٗمرَس  ًم٘مٞم٧ُم » ىُمٚم٧َم: وًَمقْ  ؛سمُ  و  اإلٟمس٤منَ  ٕن د 

ُج  ٓ  يم٤مَن. ُمٝمام ُيّْسَ

ـْ  آؾمِؿ، سَمَدَل  ومِْٕمٌؾ  ي٠ميت أطمٞم٤مًٟم٤م  حل٤مُل ا سمؾ احل٤مُل، هق اًمٗمٕمُؾ  َيُٙمقنُ  ٓ ًَمِٙم

ـْ  طَم٤مٌل  شَيْٛمٌِم » وَمُجْٛمَٚم٦ُم: ،شَيْٛمٌِم  ِاهلل قمبدُ  ًَمِ٘مَٞمٜمِل» ُِمْثُؾ: اجُلْٛمَٚم٦ُم، ُهقَ   ،شِاهلل قمبدُ » ُِم
 طَمَذوْم٧َم  ًمق أٟم فُ  طم٤مٌل  أهن٤م قمغم واًمدًمٞمُؾ  احل٤مٌل، هل اجلٛمٚم٦مُ  سمؾ ،طم٤مٌل  اًمٗمٕمُؾ  َٟمُ٘مقُل: ٓ

 ش.ُم٤مؿمًٞم٤م ِاهلل قَمْبدَ  ٞم٧ُم ًَم٘مِ » شم٘مديرُه: ًمٙم٤من ُمٗمردٍ  سم٤مؾمؿٍ  سَمْٕمَدَه٤م وأشمٞم٧َم  اجلٛمٚم٦َم،

َبهَ  َوَمو» اْم٤ُف: ٢ول ْ٘  ش.َرايمًِب٤م َزْيدٍ  هُمالمَ  َرَأْي٧ُم » ُِمْثُؾ: ،«ذ٤َك  َأ

 يٙمقنُ  ٓ اعمْسَجدَ  ٕن   اًمَٗم٤مقِمِؾ؛ ُمـ طَم٤مٌل  شطم٤مومًٞم٤م اعمَْسجدَ  َدظَمْٚم٧ُم » ىمٚم٧ْم: ًمق

 اًمداظمُؾ. هق احل٤َمِذم طم٤مومًٞم٤م،

َٓ َيُؽوَن » :وَل ٢َ  َّٓ َكؽِ اَو  ىم٤مقمدٌة. هذه «َرةً حَلوُل إِ



 

 

 
 باب احلــــــــال

ـُ  ىم٤مَل  -رِحف اهلل شمٕم٤ممم- َُم٤مًمٍؽ  اسم
(1)

: 

َف  إِنْ  واحَلوُل  ور  َتِؼوْد  ٤َْػًظوو ُٛ َٛ  ١َو
 

هُ   َٔ
ـْؽِ َدكَ »٣َو َمْعـًى ٍَ ِْ َتِفْد  َو ُْ  «ا

 

 ُُمٜمَْٗمِرًدا. اضمَتِٝمدْ  ا٤تَّْؼِديُر:

 ٔظمر.ا ُدونَ  واطِمدٌ  سمف َُيَْتصُّ  ٓ ضِمٜمِْسفِ  ذم ؿَم٤مِئعٌ  اؾمؿٍ  يمؾُّ  هي: ا٤ـؽرةُ 

؛ شَمٙمقنَ  أنْ  َيِّمُح  ٓ شاًمٗم٤مِضُؾ » ؛شاًمٗم٤مِضُؾ  زيدٌ  ضَم٤مءَ » ىمٚم٧ُم: ًمق ًٓ  ٕن   طم٤م

ًٓ  أردٟم٤مه٤م وم٢مذا ،ُمٕمروم٦مٌ  اًمٗم٤مِضَؾ  ؛ شوم٤مِضاًل » شمٙمقنُ  ،شوم٤مِضاًل  زيدٌ  ضم٤مءَ » ىمٚمٜم٤م: طم٤م ًٓ  طم٤م

٤م  ٟمٙمرة. ٕهن 

، وًَمْٞمَس٧ْم  ِصَٗم٦مٌ  شوم٤مَضاًل » ؛شوم٤مِضاًل  َرضماًل  َرَأْي٧ُم » وىمقًمؽ: ًٓ  ضم٤مءِت  وم٢مذا طَم٤م

 طم٤مٌل. ومٝمل ُمٕمروم٦مٍ  سمٕمدَ  ٟمِٙمَِرةٌ  ضَم٤مءَت  وإنْ  ِصَٗم٦ٌم، ومٝمل ٟمٙمرةٍ  سَمْٕمدَ  اًمٜم ٙمَِرةُ 

ْعَد  إٓ َيُؽونُ  وٓ»٢َْو٤ُُه:   اجُلْٛمَٚم٦ِم، مَت٤َممِ  سَمْٕمدَ  إٓ يٙمقنُ  ٓ َيْٕمٜمِل: «:ا٤َؽَّلمِ  مَتَومِ  ٌَ

، اعُمْبَتَدأ َأوْ  ٤مقِمِؾ،واًمٗمَ  اًمِٗمْٕمؾِ  ُوضُمقدِ  سَمْٕمدَ  إٓ أي: ،اجلٛمٚم٦مُ  سمفِ  اعمرادُ  وم٤مًمٙمالمُ   واخلَؼَمِ

 احل٤مَل  أن   اعمٕمٜمك وًمٞمس قُمْٛمَدًة، وًَمْٞمَس٧ْم  وَمْْمَٚم٦مٌ  احل٤مَل  أن   -اهلل رِحف- هبذا وهَمَرُضفُ 

 اجُلْٛمَٚم٦ِم. آظمر ذم شَمُٙمقنُ 

؛ ٓ شوم٤مِضاًل  ضم٤مءَ » ىُمْٚم٧َم: ومٚمق  يٙمقنُ  ومال ،اًمٗم٤مقِمؾِ  حمؾِ  ذم شوم٤مِضاًل » ٕن   َيِّمحُّ

 َيِّمحُّ  ٓ شىَم٤مِئاًم  َرضُمٌؾ » ىمٚم٧م: وًمق ،قمؾِ اًمٗم٤م حمؾِ  ذم احل٤مُل 

؛ ٓ شىم٤مئاًم  زيدٌ » ىُمْٚم٧َم: ًمق ًَمفُ  ومٙمٞمػ يتؿ، مل اًمٙمالم ٕنّ  َيِّمحُّ  مجٚم٦مٍ  إمم ٟمَحقد

 سم٤مًمٗمٕمؾ ٕن   صحٞمٌح؛ شىم٤مئاًم  زيدٌ  ضم٤مءَ » ومٜم٘مقُل: ىمبٚمُف، شضم٤مءَ » سم٤مًمٗمٕمؾ ٟم٠ميت صحٞمح٦ٍم؟

                                                 

 (.774) رىمؿ اًمبٞم٧مسم٤مب احل٤مل،  ،شإًمٗمٞم٦م» (7)
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، مل اًمٙمالم ٕنّ  ٕٟم فُ  ؛يّمُح  ٓ شراضِماًل  َزْيدٌ » وىمقًمٜم٤م: ،اجلٛمٚم٦مُ  مَت ٧ِم   وراضمٍؾ، َيتِؿ 

هَل٤م أن أردٟم٤م وإذا ِرضْمَٚمْٞمِف، قمغم يٛمٌم يٕمٜمل:  اجُلٛمٚم٦ُم، شَمتِؿ   ًمٙمل سمٗمٕمؾٍ  ٟم٠ميت طم٤ملٍ  إمم ُٟمَحقد

 ش.راضِماًل  زيدٌ  ضم٤مءَ » ٟم٘مقُل:

ُبفوَص  ونُ ؽُ يَ  َٓ وَ »َو٢َْو٤ُُه:  ِِ  ،َُمٕمروم٦مٍ  ُمـ إٓ احل٤مُل  شم٠ميت ٓ يٕمٜمل: «:يً ر١َ عْ مَ  َّٓ إِ  و

 ،شرايمًِب٤م َرضْمٌؾ  ضم٤مءَ » ىمٚم٧َم: ومٚمق َٟمْٕمًت٤م، ص٤مرت َٟمٙمَِرةٍ  سمٕمد ضم٤مت وم٢من اعمَْٕمِروَم٦مِ  سَمَٞم٤منُ  ؾَمَبَؼ 

؛ ٓ َهَذا ـْ  طم٤مٌل  شرايِمًب٤م» ٕن   َيِّمحُّ  ُمـ إٓ احل٤مُل  شمٙمقنُ  وٓ ٟمٙمرةٌ  ورضمٌؾ  ،شرضمٌؾ » ُِم

 ُمٕمروم٦ٍم.

َل  أن أردٟم٤م إذا  ش.َرايمًِب٤م اًمرضمُؾ  ضم٤مءَ » ٟم٘مقل: صحٞمٍح  ُمث٤ملٍ  إمم اعمث٤مَل  هذا ُٟمَحقد

ِل: اعمث٤ملِ  ذم  وضَم٥َم  ِهل يمام ِٕمب٤مرةاًم ُٟمْبِ٘مَل  أن َأَرْدَٟم٤م إذا ،شرايمًِب٤م َرضُمٌؾ  ضم٤مءَ » إو 

 » ُمْمٛمقُم٦ًم، شرايمًِب٤م» ٟمجٕمَؾ  أن
ِ
 إن   ىم٤مًمقا: وًمٙمٜمٝمؿ ،صٗم٦مً  ًمتٙمقنَ  شرايم٥ٌم  رضمٌؾ  ضم٤مء

 َرايِم٥ٌم  َرضُمٌؾ  ٤مءَ ضم» ىمٚم٧َم: ًمق يمام احل٤مل، ُمٜمٝم٤م شم٠ميتَ  أن ضَم٤مَزْت  ُوصِٗم٧ْم  إذا اًمٜم ٙمرةَ 

 ش.َض٤مطِمًٙم٤م

بُفَ َص  ونُ ؽُ يَ  َٓ وَ »َو٢َْو٤ُُه: 
ِِ َّٓ  وو  ىَمدْ  ؾَمَبؼ يمام سمؾ إـمالىمف قمغم ًمٞمَس  «:يً ر١َ عْ مَ  إ

َّم٧ْم، إذا ٟمٙمرة شَم٠ْميِت  فُ  أو ظُمّمد  ضَم٤مءَ » شم٘مقل: ،ذًمؽ أؿمبف ُم٤م أو هَنْل، أو َٟمْٗمٌل، شَمَ٘مَدُم 

َّم٧ْم ظُم  اًمٜمٙمرة ٕن َيِّمحُّ  شَرايِمًب٤م يَمِريؿٌ  َرضُمٌؾ  َّم٧ْم  شَرايمًِب٤م َأطَمدٌ  َُم٤م» وىمقًمٜم٤م: ،ّم   ظُمّمد

 سم٤مًمٜم ْٗمل.

 أمور: ََّلَي هـو اََّلصي:

 اًمَٙمالِم. مَت٤َممِ  سمٕمد إٓ شَمُٙمقنُ  ٓ احل٤َمُل  إوُل:

 خمّمّم٦م. َٟمٙمَِرةً  أو ،َُمْٕمِروَم٦مً  إٓ َص٤مطِمُبَٝم٤م يٙمقنُ  ٓ احل٤َمُل  ا٤يوين:



 

 

 
 باب احلــــــــال

ًَم٦مٌ  وَمِٝمل ِروَم٦مً َُمٕمْ  ضم٤مءْت  وم٢منْ  ،َٟمٙمَِرةً  إٓ شَمُٙمقنُ  ٓ ا٤يو٤ٌ:  هب٤م. ُُم١َمو 

ًٓ  َيِّمحُّ  ٓ ومَٝمَذا ،شاًمراضمؾ زيد ضم٤مء» ىمٚم٧م: ومٚمق  .طَم٤م

 وم٢من ،شوطْمَدكَ  اضْمَتِٝمدْ » ُِمْثُؾ: ُمٕمروم٦مً  اًمَٕمَرِب  قِمٜمْدَ  ضَم٤مَءْت  إطْمَقالِ  سمٕمضِ  ذم

٤م ُمع طَم٤مٌل  ُهٜم٤َم شوطْمدَ » ِٛمػمِ  إمم واعمْم٤مُف  َضِٛمػٍم، إمم ُُمَْم٤موم٦مً  أهن   ومٙمٞمَػ  ،ُمٕمروم٦مٌ  اًمْم 

 اعم١مًمِػ؟ يمالمِ  قمغم ُٟمِجٞم٥ُم 

 يَمُجْحرِ  طُمَجُجُٝمؿ أؿمٞم٤مظُمٜم٤م: ىم٤مل يمام -اهلل رِحٝمؿ- اًمٜم ْحِقيلم إن   ٟم٘مقُل:

سُمقعِ  ًمُ  شوطْمدكَ » إن   ي٘مقًمقَن: ،اًمث٤مين اًمب٤مِب  ُمـ َٟمَٓمَؼ  سم٤مٍب  ُمـ طَمَجْرشُمفُ  إذا اًمػَمْ  ٝم٤مـُٟم١َمود

 َٟمٙمِرٌة. وُُمٜمَْٗمِرًدا ،شُُمٜمَْٗمِرًدا اضْمَتِٝمدْ » واًمت ْ٘مِديُر: ،شُُمٜمَْٗمِرًدا» إمم

ُ  اًمَٕمَرُب  يَم٤مَٟم٧ْم  وم٢مَذا قمٚمٞمٝمؿ، ٟمْحُٙمؿْ  وٓ قَمَٚمْٞمٜم٤َم حْيُٙمُٛمقنَ  وم٤مًمَٕمَرُب   ومت٘مقُل: شُمَٕمؼمد

فُ  وًمٙمٜم ٤م أظمٓم٠مشُمْؿ، ٟم٘مقُل: ٓ وم٢مٟمٜم٤م ،شَوطْمدهُ  وُمالنٌ  أشمك» أو: ،شَوطْمَدكَ  اضمَتِٝمدْ »  ٟمِقضمد

هُل٤م ،شُُمٜمَْٗمِرًدا» سمٛمٕمٜمك: ،شوطْمَدكَ » ومٜم٘مقُل: َيِّمحُّ  ُم٤م إمم يَمالُمُٝمؿ  واًمت٠مويُؾ  ومٜم١َُمود

دونَ  ٕهّنؿ صحٞمٌح؛ ًُمقهُ  ُُي٤مًمُِٗمٝم٤م ُم٤م ضَم٤مءَ  وم٢مذا ىمقاقمدَ  ي٘مٕمد  هذه ُم٘مت٣م قمغم أو 

َد » يسٛمقهن٤م اعمت٠مظمرونَ  وص٤مر اًم٘مقاقمِد؛ ِٛ  .«ا٤ـحوِ  ٢ََوا

 اًمت٠مويَؾ؟! شُمٜمْٙمُِرونَ  أًَمْسُتؿ ٢وئٌل: ٢ول ٤و ٤ؽن

٤مِرعِ  يَمالمِ  إضمراءُ  جَي٥ُِم  ٕٟم فُ  ٞم٦ِم؛اًمنمقم إُُمقرِ  ذم ًمٙمـ سَمغم َكُؼوُل:  ُهق ُم٤م قمغم اًمِم 

ـِ  قمٚمٞمِف، ِرَدةُ  اًم٘م٤مقمدة وهلذا ومٞمٝم٤م؛ اًمت٠مويؾِ  ُمـ سم٠مَس  ٓ اًمنمقمٞم٦مِ  همػمُ  إُمقرُ  ًمٙم  اعمٓم 

يقنُ  اًمُٙمقومِٞمُّقنَ  شَمٜم٤َمَزعَ  إذا أٟم ف قِمٜمِْدي: بِ  ُمس٠مًم٦مٍ  ذم واًمَبٍْمِ  ىِمٞمَؾ  وًمق إؾمٝمَؾ، عـوَم٤مشم 

؛ ٓ اًمِٗمْ٘مِٝمٞم ٦مِ  ؾِ اعمس٤مئِ  ذم َهَذا  سم٤مِب  ذم ًمٙمـ اًمرظمَص، َٟمَتتب عَ  أن جيقزُ  ٓ ّٕٟمفُ  َيِّمحُّ

 ُم٤مٟمَِع. ٓ اًمٜمحقِ 
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 تدرٓبات على اإلعزاب:

 «ا٤ؾبَن ٗوّـًو ًُ  «.ِذٌ

« ًُ ٌْ َب » «:ذ  اًمرومع سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمفِ  اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمٌل  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شَذِ

 وم٤مقمٌؾ. رومع حمؾ ذم ؿِ اًمْم قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و اعمتحرك.

 آظمرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  سمفِ  ُمٗمٕمقٌل  :«ا٤ؾبنَ »

ـَ  طم٤مٌل  :«ٗوّـًو» ـِ  ُِم  اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  احل٤ملِ  قمغم ُمٜمّمقٌب  اًمٚمب

 آظمِرِه. قمغم

 « ًُ ٌْ  صٗم٦ًم. «ٌورًدا» إٓ أْن شمٙمقنَ  اعمث٤مُل ٓ يّمحُّ  «ٌورًدا موءً  ذ

« ًُ ٌْ َب » :«ذ  اًمرومع سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمفِ  اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمٌل  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شَذِ

 .وم٤مقمٌؾ  رومع حمؾ ذم اًمْمؿِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و اعمتحرك،

 .آظمرهِ  قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  سمفِ  ُمٗمٕمقٌل  :«موءً »

  ٟمٕم٧ٌم  :«ٌورًدا»
ٍ
 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  عم٤مء

* * * 
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 ةــِئلــــأص

  احل٤مُل؟ ُم٤م -7

 أقمرب: -2

 « َش.يْمحُؽ  زيدٌ  ضم٤مء 

 « ضًم٤م اًمٗمرَس  َريمِب٧ُم  ش.ُُمّْسَ

 ض٤مسمٌط؟ ًَمفُ  َهْؾ  احل٤مُل  -7

ـُ  هْؾ  -0  ُمٕمروم٦ًم؟ احل٤مُل  شمٙمقنَ  أنْ  يٛمٙمِ

 ؟شوطْمَدهُ  ضم٤مءَ » اًمٕمرِب  ىمقلِ  قمـ ٟمجٞم٥ُم  يمٞمَػ  -2

 ٓ؟ أو يّمحُّ  شرايمًب٤م ىم٤مِدمٌ  زيدٌ » -4

 ُمٕمروم٦ًم؟ احل٤ملِ  ص٤مطم٥ُم  يٙمقنُ  هْؾ  -3

* * *



 



 

 

 
 باب التنــــــٔٔش

 

 ِٔشــِٔــــلتَِّنااُب ــَب

 

مُ  ُهَو: ا٤تَّْؿققِزُ  ْٗ ُ  ـُْصوُب اَْ  آ َواِت، ِمنَ  اْكَبَفمَ  َم و٤ِ  اَُْػْس   ٢ْو٤َِك: َكْحوُ  ا٤ذَّ

َر٢ًو َزْيٌد  ٍََصبََّى » َػؼلَ »وَ  ،«َٛ ْؽرٌ  ٍَ ْحًم  ٌَ وَب »وَ  ،«َ٘ ٌد  َٙ ًُ »وَ  ،«َكْػًسو ُهَؿَّ ْي َ َٖ ْ٘ ينَ  ا ِ ْٟ ِٛ 

ًُ »وَ  ،«ًمو٠ََُّل  َٝ  َمَؾْؽ و ِمـَْك  َأ٣َْرمُ  َزْيٌد »وَ  ،«َكْعَجيً  ٍِْسِع ًٌ ًفو ِمـَْك  َأَْجَُل »وِ  ،«َأ ُْ  ،«َو

 َٓ َّٓ  َيُؽونُ َو َٓ  َكؽَِرًة، إ َّٓ  َيُؽونُ َو ْعَد  إ  .مِ َؽََّل ا٤ مَتَومِ  ٌَ

 زحــــالص

 اًمٚمَُّٖم٦مِ  ذم واًمَٗمّْمُؾ  ْبِٞملمُ اًمت   ُهَق: اًمت ْٛمِٞمٞمزُ  «:ا٤تؿققزِ  ٌوُب » :-رمحه اهلل- ٤ُهُ وْ ٢َ 

 گ ک ک ک﴿ :شَمَٕم٤ممم ِاهلل ىمقل وُمٜمف ،وَهَذا َهذا سملمَ  َُمٞم ْزُت  ومَتُ٘مقُل: اًمَٕمَرسمِٞم ٦ِم،

 وُيَبٞمدٜمَُف. َيْٗمِّمَٚمفُ  أي: ،[73]إٟمٗم٤مل: ﴾گ

ُ  وُب ُص ـْ اَْ  آٗمُ  وَ هُ »َو٢َْو٤ُُه:   «.اِت وَ ا٤ذَّ  ِمنَ  اكبَفمَ  َم و٤ِ  اْػْس 

مُ  ُهوَ »َو٢َْو٤ُُه:  ْٗ  مَتِْٞمٞمًزا، َيُٙمقنُ  ٓ وم٤مًمِٗمْٕمُؾ  واحلَْرُف، اًمِٗمْٕمُؾ  سمِفِ  ظَمرَج  «آ

 مَتِْٞمٞمًزا. َيُٙمقنُ  ٓ واحلَْرُف 

 َُمْروُمققًم٤م، اًمت ْٛمِٞمٞمزُ  يٙمقنُ  ومال واعمُْجروُر، اعمَْروُمقعُ  سمِفِ  ظَمَرَج  «اَْـُْصوُب »َو٢َْو٤ُُه: 

 جَمُْروًرا. وٓ

ُ »َو٢َْو٤ُُه:  َواِت  ِمنَ  اْكَبَفمَ  َم و٤ِ  اْػْس   اعمَٜمُّْمقسَم٤مِت. سمِِ٘مٞم ٦مُ  سمِفِ  ظَمَرَج  «ا٤ذَّ

ُ » ٤ُُه:وْ ؼَ ١َ  ـْ  اْٟمَبَٝمؿَ  عم٤م شَمْٗمِسػمٌ  احل٤َمَل  ٕن   احل٤مُل؛ شُمَِم٤مِريُمفُ  ،«اكبَفمَ  َم و٤ِ  اْػْس   ًمٙم

ِرُج  ،«اِت وَ ا٤ذَّ  نَ مِ » ىمقًُمُف: ـَ  اٟمبَٝمؿَ  عم٤م شَمْٗمِسػمٌ  احل٤َمَل  ٕن   احل٤َمَل؛ ُُيْ  هذا أُّم٤م ٞمئ٤مِت،اهل ُِم
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ـَ  اْٟمَبَٝمؿَ  اَم ـًمِ  شَمْٗمِسػمٌ  وَمُٝمق   قملمُ  قمٚمٞمٜم٤م ُْيَٗمك أٟم فُ  يٕمٜمل: اًمذواِت، ُم
ِ
 ومٜمَُٛمٞمدُزه٤م اًمٌمء

 سم٤مُٕمثٚم٦ِم. هذا وئمَٝمرُ  سم٤مًمتٛمٞمٞمِز،

 التنٔٔش: أىْاُع

ًٓ  َيُٙمقنَ  أنْ  إوُل: ـِ  حُمَق   ،شقَمَرىًم٤م زيدٌ  شمّمب ٥َم » ىمقًمَِؽ: ٟمحقُ  اًمَٗم٤مقِمِؾ، قَم

؟ وُم٤مذا ،َيُّم٥مُّ  ص٤مرَ  يٕمٜمل: ،شزيدٌ  ٥َم شمّمب  »ومـ  ْن؛ذَ إِ  ،قمرىًم٤م ُدهٜم٤ًم! ُم٤مًء، دًُم٤م، َيُّم٥مُّ

َٟم٤مُه، شقَمَرىًم٤م» ىُمْٚمٜم٤َم: ومٚمام ،ُُمْبَٝمؿٌ  هذا شزيدٌ  شمّمب ٥َم »  أن ويّمٚمح ،َذاٌت  واًمَٕمَرُق  ومّس 

 اًمٗم٤مقمؾ. قمـ حمقل ٕٟمف ،زيد قمرق شمّمب٥م ٟم٘مقل:

لَ »َو٢َْو٤ُُه:  َػؼَّ ْؽرٌ  ٍَ ْحًم  ٌَ ٠مَ شَمٗمَ » «:َ٘  ىَم٤مَل: وم٢مذا طَمَرىًم٤م! أو َوَرًُم٤م، َٟمْدِري ٓ ،شسَمْٙمرٌ  ٘م 

َ  ش.ؿَمْحاًم » ٠مَ  اًم ِذي أن   وَمّس   ؿَمْحُٛمُف. شَمَٗم٘م 

دٌ  ـَم٤مَب »ومـ «:َكْػًسو ٌد ؿَّ ُهَ  وَب َٙ »َو٢َْو٤ُُه:   ـَم٤مَب  أيْمُٚمُف، ـم٤مَب  ُمٕمٜم٤مه٤م: هْؾ  ،شحُمَٛم 

ا رَ َص٤م ،شٟمٗمًس٤م» ىُمٚم٧َم: وم٢مذا ـَم٤مَب؟ اًم ِذي ُم٤م ؾَمَٙمٜمُُف! ً ـَ  اْٟمَبَٝمؿَ  عم٤م ُُمَٗمّسد  اًمذواِت. ُِم

ُل  اؾمُٛمفُ  َٟمْقعٌ  هذا ـِ  اعُمَحق   إذا ،شقمرىًم٤م َزْيدٌ  شَمَّمب ٥َم » ىُمْٚم٧َم: إذا ٕٟم َؽ  ،اًمٗم٤مقمؾِ  قَم

ًْم٧م  ش.زيدٍ  قمرُق  شمّمب ٥َم » شم٘مقُل: وم٤مقماًل  ص٤مرَ  قمرىًم٤م طمقد

٠مَ » وىمقًمٜم٤م: ٌل  ،شؿَمْحاًم  سَمْٙمرٌ  شَمَٗم٘م  ـِ  حُمَق  ٠مَ » ومٜم٘مقل: وم٤مقًمال فُ ٟمِجْٕمٚمَ  اًمٗم٤مقمِؾ، قَم  شَمَٗم٘م 

دٍ  َٟمْٗمُس  ـم٤مسَم٧ْم » ومٜمُ٘مقُل: وَم٤مقِمؾٍ  إمم ٟمحقهل٤م ،شٟمٗمًس٤م حمٛمدٌ  ـم٤مَب »و ،شسَمْٙمرٍ  ؿَمْحؿُ   ،شحُمَٛم 

ٌل  أيًْم٤م متٞمٞمزٌ  هذا ،شٟمَسًب٤م زيدٌ  يَمُرمَ » ىُمْٚم٧َم: إذا ـِ  حُمَق   ضَمَٕمْٚمَتفُ  ؿِمْئ٧َم  ًمق ،اًمَٗم٤مقِمؾِ  قَم

 ش.حمٛمدٍ  َٟمَس٥ُم  يَمُرمَ » وم٘مٚم٧َم: وَم٤مقِماًل،

ًُمفُ  ،شِديٜم٤ًم زيدٌ  يَمُٛمَؾ » أيًْم٤م: شَمُ٘مقُل  ـُ  يَمُٛمَؾ » ومٜمَُ٘مقُل: وم٤مقمؾٍ  إمم ٟمحقد  ش.َزْيدٍ  ِدي



 

 

 
 باب التنــــــٔٔش

ًٓ  َيُٙمقنَ  أنْ  ا٤يوين: ـِ  حُمَق   ﴾چ چ چ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمِفِ  ُِمْثُؾ  اعمَْٗمُٕمقِل، قَم

ٌل  مَتِْٞمٞمزٌ  ﴾چ﴿ومـ ،[72اًم٘مٛمر:] ـِ  حُمَق   قُمُٞمقنَ  ْرٟم٤موَمج  » اًمت ْ٘مِديَر: إن   إذْ  ،سمِفِ  اعمٗمٕمقلِ  قَم

ـْ  ،شإْرضِ  ِه، قَمغَم  اًمِٗمْٕمُؾ  ؾُمٚمدطَ  ًَمِٙم  چ چ﴿ ومّم٤مرَ  متٞمٞمًزا، هق وضُمِٕمَؾ  هَمػْمِ

 .[72]اًم٘مٛمر: ﴾چ

: ا٤ـوعُ  ٌُ ُػ  إًَِمْٞمفِ  أؿَم٤مرَ  اًمَٕمَدِد، مَتِْٞمٞمزُ  ا٤يو٤ ْ٘ وَ » سم٘مقًمِِف: اعم١َُمًمد ينَ  ًُ يْ َٖ ا ِ ْٟ ِٛ 

ًُ »وَ  ،«ًمو٠ََُّل  َٝ  َمَؾْؽ  ىُمْٚم٧َم: إَذا ٕٟم ؽ ًمِْٚمَٕمدِد؛ مَتْٞمٞمزٌ  شالًُم٤مهمُ »ومـ ،«َكْعَجيً  ٍِْسِع

ْي٧ُم » ـَ  اؿْمؽَمَ ي ـَ  ُُمَتَٓمٚم ٕم٦مً  اًمٜم ْٗمُس  سَمِ٘مَٞم٧ِم  ،وؾمٙم٧م   ،شقِمنْمِ ي ـَ  ؾَمٞم ٤مَرًة، قِمنْمِ ي  َداًرا، قِمنْمِ

َت  شهُمالًُم٤م» ىُمْٚم٧َم: وم٢مَذا  اٟمبَٝمَؿ. ُم٤م وَمّس 

ًُ »َو٢َْو٤ُُه:  َٝ  َمَؾْؽ ـَ  ـْ ُمِ  ىَمَٗمزَ  عم٤مذا «:َكْعَجيً  ٍِْسِع ي  ٕن   شمِْسِٕملَم؟ إمَم  قِمنْمِ

ـَ  ي  َأْرسَمُٕمقَن، صَمالصُمقَن، ُِمْثُٚمُٝماَم: سَمْٞمٜمَُٝماَم  وَُم٤م اعُمٜمَْتَٝمك، ِهل وشمِْسِٕملم اعمُْبَتَدأُ  هل قِمنْمِ

ٞمفِ  هذا ،صَماَمٟمقن ؾَمْبُٕمقَن، ؾِمتُّقَن، مَخُْسقَن،  وأظَمَقاهت٤م. قمنمون وهذه ،اًمَٕمَددِ  مَتِْٞمٞمزَ  ُٟمَسٛمد

ًب٤م يَم٤منَ  إنْ  واًمَٕمَددُ  ـْ  َأْيًْم٤م، َُمٜمُّْمقٌب  ومَتْٛمِٞمٞمُزهُ  ُُمَريم   ،قَمنَمَ  شمِْسَٕم٦مَ  إمم قَمنَمَ  أطَمدَ  ُِم

ةَ  إِطْمَدى» ،شَرضُماًل  قَمنَمَ  شمِْسَٕم٦مَ » ،شَرضُماًل  قَمنَمَ  َأطَمدَ » شم٘مقل:  شمِْسعَ » ،شاُمرأةً  قَمنَمَ

 ش.اُْمَرأةً  قَمنَمةَ 

 صَمالصَم٦مُ » شَمُ٘مقُل: اًمَب٤مِب، َهَذا ذم َيْدظُمُؾ  وَمال جَمُْروًرا، متٞمٞمُزهُ  يٙمقنُ  ؾِمقامه٤م وُم٤م

 إقْمَدادِ  إمم ،شرضمؾٍ  أًمُػ » ،شرضمؾٍ  ُِم٤مَئ٦مُ » ،شرضم٤ملٍ  قَمنَمةُ » ،شِرضم٤ملٍ  شمِْسَٕم٦مُ » ،شِرضَم٤ملٍ 

 جمروٌر. مَتِْٞمٞمُزه٤م هذه اعمَْٕمُرووَم٦ِم،

ون أَن: اًمَٕمَددِ  مَتِْٞمٞمزُ  ومّم٤مرَ  ٥ُم  َُمٜمُّْمقٌب، وَأظَمَقاهُت٤م قِمنْمُ  ُم٤م ،ُمٜمّمقٌب  اعمََريم 

 جمروٌر. ًمؽذ قمدا



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :اًمٙمريؿ اًم٘مرآن وذم

 ڳ﴿ ،[0]يقؾمػ: ﴾ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿ ،[02]اًمٜمٛمؾ:

 ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ ،[27]ص: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

ـْ  ،[22]اًمٙمٝمػ: نَ  شمْمػ مل َهِذه ًَمٙمِ ـِ  وَمُ٘مٓمِعَ  اًمٕمدد وَمٜمُقد  اإلَض٤موم٦ِم. قم

و، ِمـَك  َأ٣َْرمُ  َوَزْيٌد »٢َْو٤ُُه:  ا٤راٌع: ًٌ ًفو ِمـَْك  ُل َوَأَْجَ  أ ُْ  َُمٜمُّْمقٌب  مَتِْٞمٞمزٌ  شأسًم٤م» «:َو

ْ  وعم٤مَذا ،اًمٔم ٤مِهَرةِ  سم٤ِمًمَٗمْتَح٦مِ  ـِ  ٟمَِٞم٤مسم٦مٌ  سم٤مًٕمِِػ  ٟمٜمِّْمْبفُ  مَل ـْ  اظمَتؾ   اًم ِذي َُم٤م اًمٗمتح٦ِم؟ قم  ُِم

وطِ    ُذُ
ِ
 سمٛمْم٤مٍف. ًَمْٞمَس  أٟمف اخلَْٛمَس٦ِم؟ إؾمامء

هُ  ٌُ  ١َـَُؼوُل: ُكْعِر

،سم َُمْروُمقعٌ  ُُمْبَتَدأٌ  :«زيٌد »
ِ
٦مٌ  َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ٤مٓسْمتَِداء  آظمِرِه. ذم فَم٤مِهَرةٌ  َضٛم 

٦مٌ  َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  سم٤معمُْبَتَدأ، َُمْرومقعٌ  اعُمْبَتَدأ ظَمؼَمُ  :«َأ٣َْرمُ »  آظمِرِه. ذم فم٤مِهَرةٌ  َضٛم 

 وجَمُْروٌر. ضَم٤مر   :«ِمـَْك »

ًٌو»  آظِمِرِه. ذِم  فَم٤مِهَرةٌ  وَمْتَح٦مٌ  َٟمّْمبِفِ  وقَمالَُم٦مُ  اًمت ْٛمِٞمٞمِز، قمغم َُمٜمُّْمقٌب  مَتْٞمٞمزٌ  :«َأ

ـْ  ٌ  وَمُٝمق اًمت ْٗمِْمٞمِؾ، اؾْمؿِ  سَمْٕمدَ  ضَم٤مءَ  َُم٤م َٟمُ٘مقُل: اًمٜم ْقِع؟ َهَذا ذم َٟمُ٘مقُل  ُم٤مذا ًمٙم  ُُمَٗمّسد

ِؾ،  اًمتٗمْمٞمِؾ. اؾمؿُ  إًمٞمف يْمػ ومل ًمِْٚمُٛمَٗمْم 

 متٞمٞمٌز. ش:وضمًٝم٤م»ومـ ،شوضمًٝم٤م ُمٜمَؽ  أمجُؾ  زيدٌ » وم٘مقًمٜم٤م:

 مَتِْٞمٞمٌز؛ ﴾حب﴿ومـ ،[70]اًمٙمٝمػ: ﴾مب خب حب جب يئ ىئ﴿ :شمٕم٤ممم اهلُل ىم٤مَل 

٤م ٤َم مَتِْٞمٞمٌز؛ َٟمَٗمًرا: ،﴾مب خب﴿ ،اًمت ْٗمِْمٞمؾِ  اؾمؿِ  سمٕمدَ  َوىَمَٕم٧ْم  ٕهن   اؾمؿِ  سمٕمدَ  َوىَمَٕم٧ْم  ٕهَن 

 اًمتٗمْمٞمِؾ.



 

 

 
 باب التنــــــٔٔش

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک﴿ شمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مل

٤َم مَتِْٞمٞمٌز؛ اعمَْقِضَٕملْم: ذم ﴾گ﴿ ،[72]ومّمٚم٧م: ﴾ڻ ں  اًمتٗمْمٞمِؾ، ؾمؿِ ا سَمْٕمدَ  وىمٕم٧ْم  ٕهن 

 اًمتٗمْمٞمِؾ. اؾمؿُ  إًمٞمٝم٤م يْمْػ  ومل

 ،شاًمٜم ٤مسِ  َأيْمَرمُ  ومالنٌ » ُِمْثُؾ: ،مَتِْٞمٞمًزا شَمُٙمقنُ  ومال اًمت ْٗمِْمٞمؾِ  اؾمؿُ  إًَِمْٞمٝم٤م ُأِضٞمَػ  وم٢منْ 

اَم  إًمٞمٝم٤م، ُأِضٞمَػ  اًمتٗمْمٞمؾِ  اؾمؿَ  ٕن   متٞمٞمٌز؛ شاًمٜم٤مُس » ٟم٘مقُل: ٓ  سَمْٕمدَ  وىَمعَ  َُم٤م َٟمُ٘مقُل: وإِٟم 

 اًمت ْٗمِْمٞمِؾ. اؾمؿُ  إًمٞمفِ  ُيِْمْػ  ومل ِؾ،اًمت ْٗمِْمٞم اؾمؿِ 

َٓ »َو٢َْو٤ُُه:  َّٓ  َيُؽونُ  َو  واحل٤مُل  َٟمٙمَِرًة، إٓ َيُٙمقنُ  ٓ اًمت ْٛمِٞمٞمزَ  َأن   َيْٕمٜمِل: «:َكؽَِرةً  إِ

 َزْيدٌ  شَمَّمب ٥َم » ىمٚم٧م: وًمق ،َيِّمحُّ  ٓ شَهَذا َزْيدٌ  شَمَّمب ٥َم » :ىمٚم٧م ًمق ،َٟمٙمَِرةً  إٓ شمٙمقنُ  ٓ

 ح.يّم ٓ شاًمَٕمَرَق 

ْعَد  َّٓ إِ  َيُؽونُ  َٓ وَ »َو٢َْو٤ُُه:   اًمت اَممُ  أي: ،اجُلْٛمَٚم٦مِ  مَت٤َممِ  سَمْٕمدَ  أْي: «:مِ َؽََّل ا٤ مَتَومِ  ٌَ

،  اًمَٙمالِم. مَت٤َممِ  سَمْٕمدَ  إٓ شَمُٙمقنُ  ٓ يَمَذًمَِؽ  واحل٤َمُل  اعمَْٕمٜمَِقيُّ

ـْ  أٟمَ٘مُص  أَٟم٤م» ىمٚم٧ُم: إذا  متٞمٞمًزا. شمٙمقن شدرضم٦مً »ومـ ،شدرضم٦مً  وُمالنِ  ُِم

 إًمٞمف. ُأِضٞمَػ  اًمت ْٗمِْمٞمؾِ  اؾمؿَ  ٕن   مَتِْٞمٞمًزا؛ ًمٞمس٧ْم  شاًمٜم٤مسِ  أٟمَ٘مُص  ومالنٌ » ٤م:وىمقًمٜم

 اًمٜم ٤مسِ  َأىْمَقى وُمالنٌ » ىمقًمٜم٤م: أُم٤م ،مَتِْٞمٞمًزا ًَمْٞمَس٧ْم  شاًمٜم٤مسِ  َأىْمَقى وُمالنٌ » وىمقًمٜم٤م:

 مَتِْٞمٞمٌز. شضِمْساًم »ومـ ،شضِمْساًم 

ُد  َُ . قَمغَم  َدل   َُم٤م ق:وه -رِحف اهلل- اعم١مًمُػ  َيْذيمْرهُ  مل ّومٌس  كوعٌ  يو
ٍ
 اُْمتاِلء

٤م مَتِْٞمٞمٌز؛ ﴾ەئ﴿ ،[17قمٛمران: ]آل ﴾ەئ ەئ ائ﴿ شمٕم٤ممم: ىمقًمِفِ  ُِمْثُؾ:  ٕهن 

ْت    َهَذا وَمّس 
ِ
  سمٕمدَ  ضَم٤مءَ  ومام َذَهًب٤م، سمؾ ،إَِٟم٤مءً  ؿَمَجًرا، شُمَراسًم٤م، ًمٞمس سم٠مٟمف اعمِْؾء

ٍ
 متٞمٞمٌز. ومٝمق ُمؾء



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 :التنٔٔش على أمجلة

  لٍ  ٤ََتْؿقِقزٍ  ميوٌل نِ  ُهَوَّ ُسنَ » ٤ػوِٛل:ا َٛ ُؾًؼو َزْيٌد  َِ ـَ » واًمت٘مدير ،«ُّ  طَمُس

 ش.زيدٍ  ظُمُٚمُؼ 

ُسنَ »  اًمَٗمْتِح. قَمغَم  َُمْبٜمِل   َُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :«َِ

٦مُ  َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  َُمْروُمقٌع، وَم٤مقِمٌؾ  :«زيٌد » ٛم   آظمره. ذم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمْم 

ُؾًؼو»  آظمره. ذم ٤مِهَرةُ اًمٔم   اًمَٗمْتَح٦مُ  َٟمّْمبِفِ  وقمالَُم٦مُ  َُمٜمُّْمقٌب، مَتْٞمٞمزٌ  :«ُّ

  ٌل  مَتْقِقزٍ  ِمَيوُل نِ  ُهَوَّ عْ » ٌِِه: اْػعولِ  َٛ َٗ ُْ  ـَوَأْو و ْجِرمَ ا ًٌ  واًمت ْ٘مِديُر: ،«ََضْ

َب  َأْوؾَمْٕمٜم٤َم»  ش.اعمجرمِ  رَضْ

ْعـَو» َٗ ُٙمقنِ  قمغم َُمْبٜمل   َُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :شأوؾَمعَ » :«َأْو  َروْمعٍ  سمَِْمِٛمػمِ  ٓشمدَّم٤مًمفِ  اًمسُّ

ٍك. ُٙمقنِ  قَمغَم  َُمْبٜمِل   ُُمت ِّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شٟم٤م»و ُُمَتَحرد  وم٤مقمٌؾ. رومع حَمَؾد  ذم اًمسُّ

 آظمرِه. قمغم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمَٗمْتَح٦مُ  َٟمّْمبِفِ  وقَمالَُم٦مُ  َُمٜمُّْمقٌب، سمِفِ  َُمْٗمُٕمقٌل  :«اْجرمَ »

ًٌو»  آظمره. قمغم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمَٗمْتَح٦مُ  َٟمّْمبِفِ  وقَمالَُم٦مُ  َُمٜمُّْمقٌب، مَتِْٞمٞمزٌ  :«ََضْ

 َدِد:َٛ  متققزِ  ميول « ًُ َٝ  ٌِْع ِس  «.٢ََؾًم  ََخْ

« ًُ ُٙمقنِ  قَمغَم  ُمبٜمٌل  َُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :شسم٤معَ » :«ٌِْع ٍك. َروْمعٍ  سمَِْمِٛمػمِ  ٓشمدَّم٤مًمِفِ  اًمسُّ  ُُمَتَحرد

ؿد  قَمغَم  َُمْبٜمِل   ُُمت ِّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شاًمت ٤مءُ »و  وم٤مقِمٌؾ. َروْمعٍ  حمؾ ذم اًمْم 

« َٝ فُ  اًمٗمتح٦ِم؛ قمـ ٟمَِٞم٤مسَم٦مً  اًمٞم٤مءُ  فِ َٟمّْمبِ  وقمالَُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب، سمفِ  ُمٗمٕمقٌل  :«ََخِْس  ٕٟم 

رِ  سمجٛمعِ  ُُمْٚمَحٌؼ  ٤مملِ، اعمَذيم  ـِ  قِمَقٌض  شاًمٜمُّقنُ »و اًمس  ـِ  قَم  اعمٗمرِد. آؾمؿِ  ذم اًمت ٜمِْقي

 آظِمِرِه. قمغم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمَٗمْتَح٦مُ  َٟمّْمبِفِ  وقَمالَُم٦مُ  َُمٜمُّْمقٌب  مَتِْٞمٞمزٌ  :«٢ََؾًم »



 

 

 
 باب التنــــــٔٔش

  َددٍ  مَتْقِقزِ  ِمَيوُل ٍى: َٛ ًُ » ُمَر٣َّ َد  َأ٣َْؾ َِ َ  َأ َٟ  «.َر٠ِقًػو َٛ

« ًُ ُٙمقنِ  قَمغَم  َُمْبٜمِل   َُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ : شأيمَؾ » :«أ٣ْؾ  اًمرومع سمَِْمِٛمػمِ  ٓشمدَّم٤مًمفِ  اًمسُّ

ِك. ؿِ  قَمغَم  َُمْبٜمِل   ُُمت ِّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شاًمت ٤مءُ »و اعمُُتَحرد  وم٤مقمٌؾ. َروْمعٍ  حَمَؾد  ذم اًمْم 

َد » َِ َ  أ َٟ  ٟمّم٥ٍم. حمؾد  ذم اًمَٗمْتِح  قَمغَم  بٜمل  ُم ُمٜمّمقٌب  سمِفِ  َُمْٗمُٕمقٌل  :«َٛ

 آظمره. قمغم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمَٗمْتَح٦مُ  َٟمّْمبِفِ  وقَمالَُم٦مُ  َُمٜمُّْمقٌب  مَتِْٞمٞمزٌ  :«ر٠قًػو»

  آْمتَِّلِء: مَتْقِقزِ  ِمَيوُل « ًُ ْي َ َٖ ْ٘ وعِ  ِملءَ  ا ا ا٤صَّ رًّ ٌُ.» 

« ًُ ْي َ َٖ ْ٘ ُٙمقنِ  قمغَم  ُمبٜمل   َُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ : شاؿمؽمى» :«ا  َروْمعٍ  سمَِْمِٛمػمِ  فِ ٓشمدَّم٤مًم اًمسُّ

ؿد  قَمغَم  َُمْبٜمِل   ُُمت ِّمٌؾ  َضِٛمػمٌ  :شاًمت ٤مءُ »و ُمتحرٍك.  وم٤مقمٌؾ. رومع حَمَؾد  ذم اًمْم 

 وهق ،آظمرهِ  قمغم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمَٗمْتَح٦مُ  َٟمّْمبِفِ  وقَمالَُم٦مُ  َُمٜمُّْمقٌب  سمِفِ  َُمْٗمُٕمقٌل  :«ِملءَ »

 ُمْم٤مف.

وعُ » ه وقَمالَُم٦مُ  سم٤مإلَض٤موَم٦ِم، جَمُْرورٌ  إًَِمٞمْفِ  ُُمَْم٤مٌف  :«ا٤صَّ ةُ  ضَمرد  آظِمِره. ذم اًمٔم٤مِهَرةُ  اًمَٙمّْسَ

ا» رًّ  آظمره. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمَٗمْتَح٦مُ  َٟمّْمبِفِ  وقَمالُم٦مُ  َُمٜمُّْمقٌب  مَتْٞمٞمزٌ  :«ٌُ

  ـِْدي» اْوئِي: ٤َِتْؿقِقز ِمَيوٌل  .«ِدْرَهمٍ  ِموئيُ  ِٛ

ـِْدي» َرةٍ ُُم٘مَ  سمَِٗمْتَح٦مٍ  اًمٔم ْرومِٞم ٦مِ  قَمغَم  َُمٜمُّْمقٌب  فَمْرٌف  :شقِمٜمْدَ » :«ِٛ ـْ  َُمٜمَعَ  د   فُمُٝمقِرَه٤م ُِم

ُٙمقنِ  قمغَم  َُمْبٜمِل   َضِٛمػمٌ  :شاًمٞم٤مءُ »و ُمْم٤مٌف، قِمٜمْدَ  ،اعمُٜم٤َمؾَمَب٦مِ  سمَحَريَم٦مِ  اعمََحؾد  اؿمتٖم٤مُل   ذم اًمسُّ

ٌم. ظَمؼَمٌ  إًَِمْٞمف ُُمَْم٤مٌف  ضَمر   حَمَؾد   ُُمَ٘مد 

رٌ  ُُمْبَتَدأٌ  :«ِموئيُ » ٦مُ  َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  ُمرومقٌع، ُُم١َمظم  ٛم   ٤مِهَرُة.اًمٔم   اًمْم 

هِ  وقَمالَُم٦مُ  جَمُْروٌر، مَتِْٞمٞمزٌ  :«ِدْرَهمٍ »  آظمره. قمغم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمٙمّسةُ  ضَمرد



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 

 أصــــئلــة

 ؟صٓمالطًم٤ماو ًمٖم٦مً  اًمتٛمٞمٞمز ُمٕمٜمك ُم٤م -7

 اعم١مًمِػ؟ يمالمِ  ُمـ اًمدًمٞمُؾ  ُم٤مو ومٕماًل؟ اًمتٛمٞمٞمزُ  يٙمقنُ  هؾ -2

ـْ  اًمدًمٞمُؾ  ُم٤م ُمرومققًم٤م؟ اًمتٛمٞمٞمزُ  يٙمقنُ  هْؾ  -7  اعم١مًمِػ؟ يمالمِ  ُِم

 واحل٤مِل؟ اًمتٛمٞمٞمزِ  سملم اًمٗمرُق  ُم٤م -0

 ؟اذيمر أٟمقاع اًمتٛمٞمٞمز، ُمع اًمتٛمثٞمؾ -2

ب ىمقًمف:  -4  ؟شسم٤مٌب  قمنمون ومتح٧ُم »صقد

 اًمتٛمٞمٞمِز؟ ُٟمِّم٥َم  عم٤مذا -3

 متٞمٞمَزُه؟ يٜمّم٥ُم  اًمذي اًمٕمددُ  ُم٤م -2

* * *



 

 

 
 باب االصــتـجـيـاء

 

 َياِءـِجـِتــــِصالااُب ــَب

 

ُروُف  ُِ تِْيـَوءِ  َو ْٗ َمكِقيٌ  آ ، َوِهَي: ََ َّٓ ، إِ ُ ْٔ ًوى، َو٠َ ِٗ ًوى، َو ُٗ َواٌء، َو َٗ ََّل، َو َّ  َو

َدا، َٛ و َو َ٘ و َِ َّٓ »وٌِ  ١وُْْسَتْيـى ،َو و: َؽََّلمُ ا٤ ٣َونَ  إَِذا ُيـَْصُى  «إ ومًّ ًبو، ٍَ َُ  ٢َومَ » َكْحُو: ُمو

َّٓ  َؼْومُ ا٤ َرَج »وَ  ،«َزْيًدا إِ َّٓ  ا٤ـَّوُس  َّ ْؿًرا إِ و َمـِْػقًّو َؽََّلمُ ا٤ ٣َونَ  َوإِنْ ، «َٛ ومًّ وزَ  ٍَ  ١ِقهِ  َُ

َٓ  َوا٤ـَّْصُى  َبَدُل،ا٤ تِْيـَوِء، َٛ ْٗ
ِٓ َّٓ  َؼْومُ ا٤ ٢َومَ  َمو» َكْحُو: ا َّٓ »و ،«َزْيٌد  إِ  َوإِنْ ، «َزْيًدا إِ

َٓ  ٣َونَ  َكو٢ًِصو َؽََّلمُ ا٤ ٣َونَ  َسِى  َٛ َّٓ  ٢َومَ  َمو» َكْحُو: َعَواِمِل،ا٤ َِ ًُ  َمو»و ،«َزْيٌد  إ ٌْ  ََضَ

 َّٓ َّٓ  َمَرْرُت  َمو»و ،«َزْيًدا إ  .«ٌَِزْيدٍ  إ

، َواُْْسَتْيـَى ِ ْٔ ًوى، ٌَِغ ِٗ ًوى، َو ُٗ َواءٍ  َو َٗ ُ  َٓ  َنُْرورٌ  َو ْٔ  ٌَِخََّل، َواُْْسَتْيـَى ،٠َ

َدا، َٛ و َو َ٘ و َِ ُه، َكْصُبهُ  َيُوزُ  َو رُّ َُ ََّل  َؼْومُ ا٤ ٢َومَ » َكْحُو: َو َدا»و ،«َزْيدٍ »و ،«َزْيًدا َّ َٛ 

ْؿًرا ْؿٍرو»و ،«َٛ و»و ،«َٛ َ٘ و ْؽًرا َِ ْؽرٍ »و ،«ٌَ ٌَ». 

 زحــــالص

تِْيـَوءِ  ٌوُب » :-رمحه اهلل- هُ ٤ُ وْ ٢َ  ْٗ  «:آ

ـَ  َُم٠ْمظُمقذٌ  ا٤ؾغِي: ى آٗتيـوءُ    قَمْٓمُػ  اًمٕمٓمُػ، وهق اًمث ٜمِْل  ُِم
ِ
ء ْ  قمغم سَمْٕمُْمفُ  اًمٌم 

ك: سمٕمضٍ  ًمِفِ  إمم اًمٙمالمَ  شَمُردُّ  ٕٟمؽ صمٜمًْٞم٤م؛ ُيَسٛم   صَمٜمًْٞم٤م. َهَذا ومَٞمُٙمقنُ  أو 

ٓ  »ـسمِ  اًمٕم٤ممِ  َأوْمَرادِ  سَمْٕمضِ  إظمراُج  ١فو: آصطَّلِح  ى أّمو  ،أظَمَقاهِت٤م إِطْمَدى أو شإ

ه َُم٤م إظْمَراُج  أو: َٓ  اًمَٙمالِم. ذم ًَمَدظَمَؾ  -آؾمتثٜم٤مء أي:- ًَمْق



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

ٓ  »ـسم اًمٕم٤ممد  َأوْمَرادِ  سَمْٕمَض  أظْمَرضْم٧َم  شَزْيًدا إٓ» ،قَم٤مم   َهَذا شاًم٘مقمُ  ىم٤ممَ » ُمث٤مًُمُف:  .شإ

 سمَِقاطِمَدةٍ  اًمٕم٤ممد  َأوْمَرادِ  سمٕمَض  َأظْمَرضْم٧َم  ،ظَم٤مص   شَزْيدٍ  هَمػْمَ » ،قَم٤مم   شاًمَ٘مْقمُ  ىم٤ممَ »و

ـْ  ٓ  » أظمقاِت  ُِم  ش.همػمُ » اؾمُٛمَٝم٤م ،شإ

ُروُف »َو٢َْو٤ُُه:  ُِ َمكَِقٌي َوِهيَ اَو ََ تِْيـَوِء  ْٗ
َوى،  :ِٓ ُٗ َوى، َو

ِٗ ، َو ُ ْٔ ، َو٠َ َّٓ
إِ

و َ٘ و َِ َدا، َو َٛ ََّل، َو َّ َواٌء، َو َٗ  أن   اعم١مًمُػ: يمالمِ  ُمـ اؾمتٗمدَٟم٤م ٍت،أدوا صمامنِ  هذه :«َو

ـْ  طُمُروٌف، اًمثامٟمٞم٦م إََدَواِت  َهِذهِ  اَم  طَمْروًم٤م، ًَمْٞمَس٧ْم  شهمػمَ » ٕن   يَمَذًمَِؽ؛ ًمٞمَس  ًمٙم  وإٟم 

 اؾمٌؿ. شهَمػْمُ »

ـْ   شَمِْمَٛمُؾ  واًمَٙمٚماَِمُت  ،اًمَٙمٚماَِمِت  ُهٜم٤َم سم٤محُلُروِف  َأَرادَ  -اهلُل رِحفُ - اعم١مًمَػ  ًَمَٕمؾ   ًَمٙمِ

ْٗ  وُف رُ ُِ » اعم١مًمِػ: ىمقُل  ومٞمٙمقنُ  ،واحلروَف  إومٕم٤مَل،و إؾمامَء،  سمَٛمْٕمٜمَك: ،«وءِ ـَ يْ تِ آ

. َأَدَواُت 
ِ
 آؾمتثٜم٤مء

َّٓ »َو٢َْو٤ُُه:    أصُؾ  اًمَب٤مِب، أمُّ  َهذهِ  «:إ
ِ
ٓ  »سمـ يٙمقنَ  أنْ  آؾْمتِْثٜم٤َمء  سَمِ٘مَل  وُم٤م ،شإ

ٓ  »ـسم ٟم٘مقُل: وهلذا هل٤م؛ عٌ ـشَم٤مسمِ   أظمقاهِت٤م. إطمدى أو ،شإ

َّٓ »وٌِ  ١وُْْسَتْيـى»ُه: َو٢َْو٤ُ  و: َؽََّلمُ ا٤ ٣َونَ  إَِذا ُيـَْصُى  «إ ومًّ ًبو، ٍَ َُ  ٢َومَ » َكْحُو: ُمو

َّٓ  َؼْومُ ا٤ َرَج »وَ  ،«َزْيًدا إِ َّٓ  ا٤ـَّوُس  َّ ْؿًرا إِ و َمـِْػقًّو َؽََّلمُ ا٤ ٣َونَ  َوإِنْ  ،«َٛ ومًّ وزَ  ٍَ  ١ِقهِ  َُ

َٓ  َوا٤ـَّْصُى  َبَدُل،ا٤ تِْيـَوِء، َٛ ْٗ
ِٓ َّٓ  َؼْومُ ا٤ ٢َومَ  َمو» َكْحُو: ا َّٓ »و ،«َزْيٌد  إِ  َوإِنْ  ،«َزْيًدا إِ

َٓ  ٣َونَ  َكو٢ًِصو َؽََّلمُ ا٤ ٣َونَ  َسِى  َٛ  .«َعَواِملِ ا٤ َِ

َّٓ »وٌ ١وْستيـى وٍٓت: ََّلُث  ٤هُ  «إ َِ 

: احلوُل  َٞ : ،ُُمقضَم٥ٍم  شَم٤مم   يَمالمٍ  سَمْٕمدَ  َيُٙمقنَ  أنْ  إُو  اؾْمَتْقوَم٧ْم  اجُلْٛمَٚم٦مَ  أن   َيْٕمٜمِل شَم٤مم 

 َأْريَم٤مهَن٤َم.
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ٌى مُ »َو٢َْو٤ُُه:  َُ  اًمٜمّم٥ُم. جي٥ُم  احل٤َملِ  هِذهِ  ذم ؿِمبُٝمُف، وٓ َٟمْٗمل   َيّْمَحْبفُ   مل «و

ٓ   اًم٘مقمُ  ىم٤ممَ » ُمث٤مًُمُف: ؛ يَمالمٌ  َزْيدٍ  ىَمبَْؾ  َُم٤م َأن   َٟمَرى ،شزيًدا إ  ىُمْٚم٧َم: ًمق ٕٟم َؽ  شَم٤مم 

ـَ  اًمَٙمالُم، شمؿ   شاًم٘مقمُ  ىم٤ممَ »  َٟمْٗمٌل  ومِٞمفِ  ًمٞمس أي: ُُمَقضَم٥ٌم، وُهقَ  ،قَمَٚمٞمْفِ  ُٙمقُت اًمسُّ  وطمُس

ٓ  » ٟم٘مقُل: ،َٟمْٗمٍل  ؿِمبْفُ  أو ٓ   اًمَ٘مْقمُ  ىم٤ممَ » َيُ٘مقُل: ىَم٤مئِال ٜم٤َمؾَمِٛمٕمْ  ومٚمق ،شَزيًدا إ  شَزْيدٌ  إ

 ظَمَٓم٠ٌم.

ٓ   اًمٜم ٤مُس  َوظَمَرَج » وىمقًمٜم٤م: ٓ  » ىَمْبَؾ  اجُلْٛمَٚم٦مَ  َٟمَرى ،شقَمْٛمًرا إ ٦مً  شإ  ْقوَم٧ْم اؾْمتَ  ىمدِ  شَم٤مُم 

 ،َُمٜمُّْمقسَم٦مً  شَمُٙمقنَ  أنْ  جَي٥ُِم  شقَمْٛمًرا»ومـ ،ُُمْثَبَت٦مً  يٕمٜمل: ُُمقضَمَب٦ٌم، َوِهل ،وم٤مقمٌؾ  ومٕمٌؾ، َأْريَم٤مهَن٤م

َقاُب: ،٠مٌ ـظَمٓمَ  ،شقَمْٛمٌرو ٓ  إِ  َ٘مْقمُ اًم ظَمَرَج » ىَم٤مِئٌؾ: ٤مَل ـىمَ  ومٚمق  ٓ  إِ  اًمٜم ٤مُس  ظَمَرَج » واًمّم 

 ش.قَمْٛمًرا

 شاجُلْٛمَٕم٦ِم؟ يقمُ  ٓ  إِ » ٟم٘مقل: أم ،شاجُلْٛمَٕم٦مِ  َيْقمَ  ٓ  إِ  ُأؾْمُبققًم٤م ُصْٛم٧ُم » ٟم٘مقل: هؾ

 ُ  ُمقضم٥ٌم. شم٤مم   ىمبَٚمٝم٤م ُم٤م ٕن   اًمٜم ّْم٥ُم؛ يتٕملم 

 وَمَٞمُٙمقنُ  ُُمقضَم٥ٌم، شم٤مم   ىَمْبَٚمفُ  اًم ِذي ٕن   ؛ظمٓم٠مٌ  شصُمُٚمُثفُ  ٓ  إِ  اًمرهمٞمَػ  أيمٚم٧ُم » ىمٚمٜم٤م: إذا

 ش.صُمُٚمَثفُ  ٓ  إِ » اًمّمقاُب:

  راُب ْٛ  «.زيًدا َّٓ إِ  ا٤ؼومُ  ٢ومَ » اْيوِل: إ

 اًمَٗمْتِح. قمغم َُمْبٜمِل   َُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :«٢ومَ »

٦مُ  َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  َُمْرومقٌع، وَم٤مقِمٌؾ  :«ا٤َؼْومُ » ٛم   آظمره. ذم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمْم 

. َأَداةُ  :«َّٓ إِ »
ٍ
 اؾمتثٜم٤مء

، قَمغَم  َُمٜمُّْمقٌب  اؾمؿٌ  :«َزْيًدا»
ِ
 ِرِه.آظِم  ذم فم٤مهرةٌ  وَمْتَح٦مٌ  َٟمّْمبِفِ  وقَمالَُم٦مُ  آؾمتثٜم٤مء
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 :َرَج » ٢و٤ـو َّٓ  ا٤ـَّوُس  َّ ْؿًرا إ َٛ.» 

َرَج »  اًمَٗمْتِح. قَمغَم  َُمْبٜمِل   َُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :«َّ

٦مُ  َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  َُمْروُمقٌع، وَم٤مقِمٌؾ  :«ا٤ـَّوُس » ٛم   آظِمِره. ذم اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمْم 

. َأَداةُ  :«َّٓ إِ »
ٍ
 اؾْمتِْثٜم٤َمء

ْؿًرا»   قَمغَم  َُمٜمُّْمقٌب  اؾْمؿٌ  :«َٛ
ِ
 آظِمِرِه. ذم فَم٤مِهَرةٌ  وَمْتَح٦مٌ  َٟمّْمبِفِ  وقَمالَُم٦مُ  ،آؾمتثٜم٤مء

٤م َُمٜمِْٗمٞم٤ًّم اًمَٙمالمُ  يَم٤منَ  إَذا ا٤يَّوكَِقُي: احَلوُل   ،َأْريَم٤مهَن٤م اجُلْٛمَٚم٦مُ  اؾمَتقوَم٧ِم  َيْٕمٜمِل: ،شَم٤مُمًّ

 َٟمْٗمٍل. طَمْرُف  قَمَٚمْٞمفِ  َدظَمَؾ  َيْٕمٜمِل: شَُمٜمِْٗمٞم٤ًّم»و

تِْيـَوءِ آَ َٛ  وا٤ـَّْصُى  ا٤َبَدُل  ١ِقهِ  ُوزَ »َو٢َْو٤ُُه:  ْٗ
 ،شٓ  إِ » سَمْٕمدَ  اًم ِذي ذِم  أي: «ِٓ

 َوضْمَٝم٤مِن: ومِٞمفِ  ضَم٤مزَ  اعُمْسَتْثٜمَك، وُهقَ 

ًٓ  وَمَٞمُٙمقنُ  اًمَبَدُل، إول: ، ىَمْبَؾ  مِم ٤م سَمَد  ٓ ٓ   ىَمْبَؾ  َُم٤م طَمَس٥ِم  قَمغَم  أي: إِ  يم٤منَ  إنْ  ،إِ

ٓ  » ىَمْبَؾ  َُم٤م  يم٤منَ  وإنْ  َُمٜمُّْمقسًم٤م، َص٤مرَ  َُمٜمُّْمقسًم٤م يم٤منَ  وإنْ  َُمْروُمققًم٤م، َهَذا َص٤مرَ  َُمْروُمققًم٤م شإِ

 جَمُْروًرا. َص٤مرَ  جَمُْروًرا

  قمغم اًمٜم ّْم٥ُم  ا٤يَّويِن:
ِ
 َداِئاًم. َُمٜمُّْمقسًم٤م َيُٙمقنُ  واِضٌح، َوُهقَ  ،آؾمتِْثٜم٤َمء

٦مٌ  اجُلْٛمَٚم٦مُ  ،شاًم٘مقمُ  ىم٤ممَ  ُم٤م» وم٘مقًمٜم٤م:  وضمٝم٤من: ومٞمف شزيدٌ »ومـ ،شَزْيدٌ  إٓ» ،َُمٜمِْٗمٞم ٦مٌ  شَم٤مُم 

ًٓ  ومَتٙمقنُ  ،شَزْيدٌ  إٓ» إول: ًمقضمفا ـَ  سَمَد ٓ  » اًمث٤مين: ،اًم٘مقمِ  ُِم  ىَم٤مَل  يَماَم  ،شَزْيًدا وإ

. قمغم َُمٜمُّْمقٌب  اعم١مًمدُػ:
ِ
 آؾمتثٜم٤مء

  زيٌد  إٓ ا٤ؼومُ  ٢ومَ  مو» إٛراِب: ى ١ـؼوُل.» 

 َٟم٤مومَِٞم٦ٌم. :«َمو»
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 اًمَٗمْتِح. قمغم َُمْبٜمِل   َُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :«٢َومَ »

٦مِ  َُمْروُمقعٌ  وَم٤مقِمٌؾ  :«ا٤ؼومُ » ٛم   آظِمِرِه. ذم اًمٔم ٤مِهَرةِ  سم٤مًمْم 

. أَداةُ  :«َّٓ إِ »
ٍ
 اؾمتثٜم٤مء

ـَ  سَمَدٌل  :«َزْيٌد »  ذم فم٤مهرةٌ  ضٛم٦مٌ  َروْمِٕمفِ  وقمالَُم٦مُ  َُمْرومقٌع، اعمرومقعِ  وسَمَدُل  اًم٘مقِم، ُِم

ـْ  سَمْٕمضٍ  سَمَدُل  َوُهقَ  ،آظمِرهِ  . ُِم  يُمؾ 

  قمغم اًمٜم ّْم٥ُم  ا٤يوين: ا٤وُه
ِ
 ش.زيًدا إٓ اًمَ٘مْقمُ  ىَم٤ممَ  َُم٤م» وم٠مىمقُل: ،آؾمتِْثٜم٤َمء

 َٟم٤مومَِٞم٦ٌم. :«مو»

 اًمَٗمْتِح. قَمغَم  َُمْبٜمِل   َُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :«٢َومَ »

٦مِ  َُمْروُمقعٌ  وَم٤مقِمٌؾ  :«ا٤َؼْومُ » ٛم   آظِمِرِه. ذم اًمٔم٤مهِرةِ  سم٤مًمْم 

. َأَداةُ  :«َّٓ إِ »
ٍ
 اؾمتثٜم٤مء

، قمغم َُمٜمُّْمقٌب  اؾمؿٌ  :«َزْيًدا»
ِ
 آظمِرِه. ذم فَم٤مِهَرةٌ  ٦مٌ وَمْتحَ  َٟمّْمبِفِ  وقمالَُم٦مُ  آؾمتثٜم٤مء

 ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم شمٕم٤ممم اهلل يمت٤مب ذم واًمقضمٝم٤من

 شىَمٚمِٞماًل » ،[201اًمب٘مرة:] ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :ُأظْمَرى آَي٦مٍ  وذم ،[44]اًمٜمس٤مء:

، قمغم َُمٜمُّْمقسَم٦مٌ 
ِ
 ُمثَب٧ٌم. شم٤مم   ىَمْبَٚمَٝم٤م اًمذي ٕن   واضم٥ٌم  ُهٜم٤َم واًمٜم ّْم٥ُم  آؾمتثٜم٤مء

 اًم٘مرآنِ  ذم ًمٙمـ ضَم٤مِئٌز، ُهٜم٤َم اًمٜم ّم٥ُم  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 سمِِف. ضَم٤مءَ  َُم٤م سمَِٖمػْمِ  ٟمتٙمٚمؿَ  َأنْ  ًَمٜم٤َم ًَمْٞمَس 

 وَمَٛمَثاًل  ،اعمَْٕمٜمَك قَمغَم  َأَدلُّ  اًمَبَدَل  ٕن   اًمٜم ّْم٥ُم؛ جَيِلء ومل َبَدُل اًم ضَم٤مءَ  :شىَمٚمِٞمٌؾ »

 شَزْيًدا إٓ» شَمُ٘مقُل: يَمْٞمَػ  ،ىَم٤مِئؿٌ  َأٟم ف ؿَمؽ   ٓ ومزيدٌ  ،شَزْيدٌ  إٓ اًمَ٘مْقمُ  ىَم٤ممَ  ُم٤م» ىمٚم٧َم: ًمق
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  قَمغَم  َُمٜمّْمقٌب 
ِ
ـَ  َأْوضُح  وم٤مًمَبَدُل  شَمْسَتْثٜمِٞمِف؟ آؾمتثٜم٤مء ، ُِم

ِ
 سم٤معمَْٕمٜمَك؛ وَأًْمَّمُؼ  آؾمتثٜم٤مء

 وهلذا ،شإٓ» سَمْٕمدَ  َُم٤م قمغم ُُمَسٚم طٌ  اًمٗمٕمَؾ  أن   إُمرِ  طم٘مٞم٘م٦مَ  ٕن اعمٕمٜمك؛ ذم أوصمُؼ  وٕٟمف

ـُ  ،َبَدلِ اًم قَمغَم  ،﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿ اًم٘مرآِن: ذم ضَم٤مءَ   إن   ٟم٘مقُل: أن ويٛمٙم

ُح  اعم١َُمًمدَػ  فُ  اًمَبَدَل؛ ُيَرضمد َُمفُ  ٕٟم   ش.َزْيًدا إٓ»و ،شزيدٌ  إٓ» وَمَ٘م٤مَل: اًمت ْٛمثِٞمِؾ، ذم ىمد 

 أٟم فَ  قمغم ُرومِعَ  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف وذم

ـْ  سَمَدٌل   .﴾ڃ﴿ وَم٤مقِمؾ ُِم

قَن: ِيُ٘مقُل  ١وئدة:  جَيُزِ  ومل اًمٜمّم٥ُم، وضَم٥َم  ُُمٜمَْ٘مِٓمًٕم٤م آؾْمتِْثٜم٤َمءُ  ٤منَ يمَ  إَذا اًمٜم ْحِقيُّ

 اًمَقضْمَٝم٤مِن.

ٓ  » سَمْٕمدَ  َُم٤م ومِٞمفِ  َيُٙمقنُ  اًم ِذي هق: اعمُٜمَْ٘مٓمُِع؟ آؾِمْتَثٜم٤َمءُ  ُهقَ  ومام ـْ  شإ  َُم٤م ضِمٜمْسِ  هَمػْمِ  ُِم

 ىَمبَٚمَٝم٤م.

ٓ   اًمَ٘مْقمُ  ىَمِدمَ » ُمث٤مًُمُف: ـَ  ًمٞمس احِلاَمرُ  ،شِِح٤َمًرا إ ـْ  ،اًمَ٘مْقمِ  ُِم ُ  ىَمدْ  ًَمٙمِ  اًمَٕمَرُب  يٕمؼمد

 اًمٜم ّْم٥ُم. جي٥ُِم  احل٤َملِ  َهَذا وَمِٗمل َهَذا، سمِِٛمْثؾِ 

ـُ  ىم٤مَل  -رِحف اهلل- ُم٤مًمٍؽ  اسم
(1)

: 

ًِ  َمو َتْيـَ ْٗ َّٓ » ا  َيـَْتِصوْى  مَتَوومٍ  َموعْ  «ا
 

ْعوووَد   ٌَ  اْكُتِخوووْى  ٣َـَْػوووٍي  َأوْ  َكْػوووٍي  َو
 

َبوعُ  ٍْ ٍََّصَل  َمو إِ  اْكَؼَطوعْ  َموو َواْكِصوْى  ا
 

ووونْ   َٛ ٌْوووَداٌل  ١ِقوووهِ  مَتِوووقمٍ  َو  َو٢َوووعْ  إِ
 

 ُُمت ِّماًل. أو ُُمٜمَْ٘مِٓمًٕم٤م آؾمتثٜم٤مءُ  يم٤منَ  ؾَمقاءٌ  اًمَقضْمَٝم٤منِ  جَيُقزُ  َيُ٘مقًُمقَن: مَتِٞمؿٍ  سَمٜمُق

 آؾمتثٜم٤مءُ  يم٤منَ  إَذا ي٘مقًمقن: واًمُ٘مَرؿِمٞمقن واطِمَدًة، اًم٘م٤مقِمَدةَ  جَيَْٕمُٚمقنَ  مَتِٞمؿٍ  وَمَبٜمُق

                                                 

 (.773-774) رىمؿ اًمَبْٞمَت٤منسم٤مب آؾمتثٜم٤مء،  ،شإًمٗمٞم٦م» (7)
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ٓ   اإلقْمَراِب، ذِم  َٕمفُ َٟمْ٘مٓمَ  أنْ  جي٥ُِم  َُمٜمَْ٘مِٓمًٕم٤م  ٕٟمفُ  صٚم٦م؛ شإٓ» ىَمْبَؾ  َُم٤م وسَملْمَ  سمٞمٜمَفُ  َٟمْجَٕمَؾ  وأ

ـْ   ُمِمٙمؾ. وهذا اًم٘مقم، ضِمٜمْسِ  ُمـ احِلاَمرُ  يم٤من َروَمْٕمَتفُ  وم٢مَذا اجِلٜمِْس، همػمِ  ُِم

َٚمب٦مُ  َيَتَٝم٤مونِ  ؿـًم» ىمٚم٧ُم: وإذا ْرسِ  اًمٓم   وإومّمُح  ،شوُمالًٟم٤م» وأ ،شوُمالنٌ  إٓ سم٤مًمد 

 اًمرومِع.

ُاَم  ،شَزْيًدا إٓ َأطَمًدا َرَأْي٧ُم  َُم٤م» ُل:وشم٘مق  واطمدًة، واًمّمقرةُ  وضمٝم٤مِن، َأوْمَّمُح؟! أهيُّ

ـِ   وَمَ٘مْط. اإلقْمَراِب  ذم آظمتالُف  ًمٙم

ـُ  ٓ  يمؾد  قمغم ُمٜمّمقٌب  ٕٟم ف عم٤مَذا؟ ،شزيدٍ  إٓ» وٓ ،شزيدٌ  إٓ» َٟمُ٘مقَل: أنْ  يٛمٙم

ـِ  ،طم٤ملٍ   ُيتِٚمُػ. اإلقمراُب  ًمٙم

 ٟم٤مومٞم٦ٌم. :«ومَ »

« ًُ  ووم٤مقمٌؾ. ومٕمٌؾ  :«رأْي

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  َٟمّْمبِفِ  وقمالُم٦مُ  َُمٜمُّْمقٌب، سمِفِ  َُمْٗمُٕمقٌل  :«أًِدا»

. َأَداةُ  :«َّٓ إِ »
ٍ
 اؾمتثٜم٤مء

ـْ  سَمَدٌل  :«زيًدا»  ومتح٦مٌ  َٟمّْمبِفِ  وقمالُم٦مُ  َُمٜمُّْمقٌب، اعمَٜمُّْمقِب  وسَمَدُل  ،شأطمًدا» ُِم

 آظمِرِه. ذم فم٤مهرةٌ 

 ا٤يوين: ا٤وُه وٛٓ

. اةُ أد :«َّٓ إِ »
ٍ
 اؾمتثٜم٤مء

، قَمغَم  َُمٜمُّْمقٌب  ُُمْسَتْثٜمًك :«َزْيًدا»
ِ
 ذم فم٤مهرةٌ  وَمتح٦مٌ  َٟمّْمبِفِ  وقَمالَُم٦مُ  آؾمتثٜم٤مء

ـِ  صحٞمٌح، اإلقمراُب  ،آظمِرهِ   أومّمُح. إولِ  إقمراُب  ًمٙم
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 جيقُز، شزيًدا إٓ سم٠مطمدٍ  َُمَرْرُت  َُم٤م» ،جيقزُ  شزيدٍ  إٓ سم٠مطمدٍ  ُمررُت  ُم٤م» وىمقًمٜم٤م:

 اًمبدُل. وهق شزيدٍ  إٓ» وإرضمُح  َُمْرضُمقٌح  ًمٙمٜم ف

 َُم٤م» َٟمْحُق: َٕمَقاُِمِؾ،اًم طَمَس٥ِم  قَمغَم  يَم٤منَ  َٟم٤مىِمًّم٤م َٙماَلمُ اًم يَم٤منَ  َوإِنْ  ا٤يو٤يُي: احلوُل 

ٓ   ىَم٤ممَ  سْم٧ُم  َُم٤م»و ،شَزْيدٌ  إ ٓ   رَضَ ٓ   َُمَرْرُت  َُم٤م»و ،شَزْيًدا إ ، َواعمُْسَتْثٜمَك ،شسمَِزْيدٍ  إ  سمَِٖمػْمِ

  َوؾُمًقى، َوؾِمًقى،
ٍ
 جَيُقزُ  َوطَم٤مؿَم٤م َوقَمَدا، سمَِخاَل، َواعمُْسَتْثٜمَك ،هَمػْمُ  َٓ  ُرورٌ جَمْ  َوؾَمَقاء

ُه، َٟمّْمُبفُ   ،شقَمْٛمٍرو»و ،شقَمْٛمًرا قَمَدا»و ،شَزْيدٍ »و ،شَزْيًداظَماَل  َ٘مْقمُ اًم ىَم٤ممَ » َٟمْحُق: َوضَمرُّ

 .شسَمْٙمرٍ »و ،شسَمْٙمًرا طَم٤مؿَم٤م»و

 طَمس٥ِم  قمغم يٙمقنُ  اعم١مًمػ: َيُ٘مقُل  وَمُٝمٜم٤َم ،اًمَٙمالمُ  َيتِؿ   مل َيْٕمٜمِل: «َكو٢ًِصو»َو٢َْو٤ُُه: 

ومعَ  اًمَٕمقاُمُؾ  اىْمَتَْم٧ِم  وَم٢مِنْ  ،إٓ قمغم اًمس٤مسم٘م٦م اًمٕمقاُمؾِ   اًمٜمّم٥َم  اىمتْم٧ِم  وإنِ  ُرومَِع، اًمر 

. اجلر   اىمتْم٧ِم  وإنِ  ُٟمِّم٥م،  ضُمر 

 سمف شمؿ   شزيدٌ  إٓ» َٟم٤مىِمٌص، يَمالمٌ  شىم٤ممَ  ُم٤م» ىمقًمٜم٤م: ،شَزْيدٌ  إٓ ىم٤ممَ  َُم٤م» ُمث٤مًُمُف:

٤مسمُِؼ  واًمَٕم٤مُِمُؾ  اًمٕمقاُمِؾ، طَمَس٥ِم  قمغم َيُٙمقنُ  ُهٜم٤م شزيدٌ » ،اًمٙمالمُ   َيْ٘مَتيِض  شإٓ»ًمـ اًمس 

 ش.َزْيدٌ  إٓ ىَم٤ممَ  ُم٤م» ومٜم٘مقُل: اًمرومعُ  ومٞمج٥ُم  هذا وقمغم وم٤مقمٌؾ، أٟم ف قمغم َروْمَٕمفُ 

 ٟم٤مومٞم٦ٌم. :«ومَ »

 ُم٤مٍض. ومِْٕمٌؾ  :«٢ومَ »

 ُُمَٚمَٖم٤مٌة. اؾْمتِْثٜم٤َمء َأَداةُ  :«َّٓ إِ »

 آظمرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  قٌع،َُمْرومُ  وَم٤مقمٌؾ  :«زيٌد »

 شإٓ» ىَمْبَؾ  اًم ِذي اًمٕم٤مُمؾ ٕن   مُمَْتٜمٌِع؛ وَمَٝمَذا ش.َزْيًدا إٓ ىَم٤ممَ  َُم٤م» ٟم٘مقَل: أن جيقزُ  ٓ

 وَُمْروُمققًم٤م. وَم٤مقِماًل  ُيقضِمُبف
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ِذي اًمَٕم٤مُِمَؾ  ٕن   ؛شَزيدٍ  إٓ ىم٤ممَ  َُم٤م» ٟم٘مقَل: أن جيقزُ  وٓ  ُيقضِمُبفُ  شإٓ» ىَمْبؾ اًم 

 َُمْرومقٌع. واًمَٗم٤مقِمؾ ،وَم٤مقِماًل 

ًُ  َمو» ُِمَث٤مًمِِف: ذم اعم١َُمًمدُػ  ي٘مقُل  ٌْ َّٓ  ََضَ  سَمْٕمدَ  َُم٤م يقضم٥ُم  اًمٕم٤مُمُؾ  هٜم٤م ،«َزْيًدا إ

 إقمراسمف: ذم ومٜمَُ٘مقُل  اًمَٙمالُم، َيتِؿ   مل ومٝمٜم٤م ،َُمٜمُّْمقسًم٤م شإٓ»

ًُ  مو»  ٟمٗمل. وأداةُ  ووم٤مقمٌؾ  ومٕمٌؾ  :«َضٌ

« َّٓ   أداةُ  :«إ
ٍ
 ُمٚمٖم٤مٌة. اؾمتثٜم٤مء

ٓ  »ًمـ اًمس٤مسمَؼ  اًمَٕم٤مُِمَؾ  ٕن   ُُمْسَتْثٜمًك؛ َٟمُ٘مقُل: وٓ ،َُمٜمُّْمقٌب  سمفِ  َُمْٗمُٕمقٌل  :«زيًدا»  شإ

ًٓ  يتٓمٚمبفُ   سمِف. ُمٗمٕمق

 ُِمْثُٚمٝم٤م. شظُمْبًزا إٓ أيمْٚم٧ُم  ُم٤م» ىمقًمٜم٤م:

سْم٧ُم  ُم٤م» وىمقًمٜم٤م: ٓ   َذِ  ُِمْثُٚمٝم٤م. شًَمَبٜم٤ًم إ

ٓ   َزْيًدا فَمٜمَٜم٧ُْم  ُم٤م» وىمقًمٜم٤م: ، هَمػْمُ  َُمٜمِْٗمل   هٜم٤م وم٤مًمٙمالم ،شىَم٤مِئاًم  إ  اطمت٤مضم٧م وم٘مد شَم٤مم 

 صم٤من. عمٗمٕمقل اجلٛمٚم٦م

َّٓ  َمَرْرُت  َمو» اْم٤ف: ويؼوُل  َزْيدٍ  إ ٌَ». 

 َٟمْٗمِل. وَأَداةُ  ووَم٤مقِمٌؾ  ومِْٕمٌؾ  :«مرْرُت  مو»

  َأَداةُ  :«َّٓ إِ »
ٍ
 ُُمْٚمَٖم٤مٌة. اؾْمتِْثٜم٤َمء

، جَمُْرورٌ  اؾْمؿٌ  :شَزيدٍ » ،ضمر   طَمْرُف  شاًمب٤مءُ » :«ٌزيدٍ »
ِ
هِ  وقَمالَُم٦مُ  سم٤مًمَب٤مء  يَمّْسةٌ  ضَمرد

 آظمِرِه. ذم فم٤مهرةٌ 
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 َيُٙمقنَ  أنْ  َيَتَٓمٚم ٥ُم  اًمَٕم٤مُِمَؾ  ٕن   ؛شسمَِزيًدا إٓ ُمرْرُت  ُم٤م» َٟمُ٘مقَل: أنْ  جيقزُ  ٓ وهٜم٤م

ٓ  » سَمْٕمدَ  َُم٤م  جَمُْروًرا. شإِ

 ًمؽ؛يمذ وهق سم٤مًمٜم ْٗمل، ُُمّْمُحقٍب  سمٛمث٤ملٍ  ًمٚمٜم ٤مىِمصِ  َُمث َؾ  -اهللُ  رِحفُ - اعم١مًمُػ 

 شَزْيًدا إٓ َُمَرْرُت » ىُمٚم٧َم: ومٚمق ،َٙمالمُ اًم َيْسَتِ٘مؿِ  ؿـًم سم٤مًمٜم ْٗمِل  شُمّمِحْبفُ  ؿْ ـًم ًمقْ  ٕٟمؽ

 ؿِمبِٝمِف. أو سَمٜمَْٗمل إٓ يست٘مٞمؿُ  ٓ شزيًدا إٓ رأي٧ُم »و ،يست٘مٞمؿُ  ٓ

ِِٔز املضتجيى ّْى َبَغ  :ِّص

ُْْسَتْيـَى»٢َْو٤ُُه:  ، َوا ِ ْٔ ًوى، ٌَِغ ِٗ ًوى، َو ُٗ َواءٍ  َو َٗ ُ  َٓ  ُرورٌ َنْ  َو ْٔ  اعمْسَتْثٜمَك أي: ،«٠َ

. إٓ ومِٞمفِ  جَيُقزُ  ٓ إرسمعِ  إدواِت  هبذه  اجلَرُّ

 هب٤م واعُمْسَتْثٜمَك أومٕم٤مٓ، وٓ طُمرووًم٤م وَمَٚمْٞمس٧ْم  أؾمامٌء، يمٚمُّٝم٤م إرسمعُ  إَدَواُت  وهذه

٤م َداِئاًم، جَمُْرورٌ  ٓ  »ـسم اعمستثٜمك طمٙمؿُ  ومحٙمُٛمٝم٤م هل أُم   شم٤مم   سمَِٙمالمٍ  ؾُمبَِ٘م٧ْم  إَِذا :شإ

 ضم٤مزَ  ؿمبِٝمِف؛ أو سمٜمٗمل ُم٘مرونٍ  شم٤مم   سمٙمالمٍ  ؾُمبَِ٘م٧ْم  وإنْ  ،اًمٜمّم٥ُم  ومٞمٝم٤م وضَم٥َم  ُمقضم٥ٍم،

  قمغم واًمٜمّم٥ُم  اًمبدُل، اًمقضمٝم٤مِن: ومٞمٝم٤م
ِ
 ومٝمل شم٤مم   همػمِ  سمٙمالمٍ  ؾُمبَِ٘م٧ْم  وإذا ،آؾمتثٜم٤مء

 اًمٕمقاُمِؾ. طَمس٥ِم  قمغم

 ٓ؛ اًمقضمِف؟ هذا همػمُ  قزُ جَيُ  وَهْؾ  َصِحٞمٌح، شزيدٍ  هَمػمَ  اًم٘مقمُ  ىَم٤ممَ » ىُمْٚم٧َم: وم٢مذا

 ُمقضَم٥ٌم. شم٤مم   اًمٙمالمَ  ٕن  

وْمعُ  ومٞمٝم٤م جيقزُ  شَزْيدٍ  هَمػْم  اًمَ٘مْقمُ  ىم٤ممَ  ُم٤م» وىمقًمٜم٤م:  قمغم واًمٜمّم٥ُم  اًمبدِل، قمغم اًمر 

 
ِ
 وًمق ،شزيدٍ  همػمَ  اًم٘مقمُ  ىم٤ممَ  ُم٤م» وشم٘مقُل: ،شزيدٍ  همػمُ  اًم٘مقمُ  ىم٤ممَ  ُم٤م» ومت٘مقُل: ،آؾمتثٜم٤مء

 طَمَس٥َم  ومٞمٙمقنُ  ٟم٤مىمٌص، إوَل  اًمٙمالمَ  ٕن   اًمرومُع؛ ٥ُم جي شزيدٍ  همػمُ  ىم٤ممَ  ُم٤م» ىُمْٚم٧َم:

 اًمٕمقاُمؾ.
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 :َّحاشا ّعدا خبال املضتجيى

َدا، ٌَِخََّل، َواُْْسَتْيـَى»٢َْو٤ُُه:  َٛ و َو َ٘ و َِ ُه، َكْصُبهُ  َيُوزُ  َو رُّ َُ  َؼْومُ ا٤ ٢َومَ » َكْحُو: َو

ََّل  َدا»و ،«َزْيدٍ »و ،«َزْيًدا َّ ْؿًرا َٛ ْؿٍرو»و ،«َٛ وَِ »و ،«َٛ َ٘ ْؽًرا و ْؽرٍ »و ،«ٌَ ٌَ». 

ِذهِ  اعمْسَتْثٜمَل  دائاًم. واجلرُّ  اًمٜم ّْم٥ُم  اًمَقضْمَٝم٤مِن: ومِٞمفِ  ضَم٤مِئزٌ  إََدَواِت  هِبَ

ـْ  ، اًمث الصَم٦مَ  هذه ضَمَٕمْٚم٧َم  إنْ  أؾم٤مٍس؟ أيد  وقمغم يمٞمَػ، ًمٙم ًٓ  وإنْ  وم٤مًمٜم ّْم٥ُم، أومٕم٤م

؛ ضمر   طمروَف  ضمٕمْٚمَتٝم٤م  أن   وضَمْدَٟم٤م :-اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٖم٦ما شمتبعِ  طَمَس٥َم - ي٘مقًمقنَ  ٕهنؿ وم٤مجلَرُّ

رُّ  اًمٕمرَب  ِف  هلذا خَتِْرجًي٤م ٟمجدْ  وملْ  شمٜمِّم٥ُم، وأطمٞم٤مًٟم٤م هب٤م دَمَ ْت  إذا أهن٤م إٓ اًمت ٍَمُّ  ُم٤م ضَمر 

، طُمروُف  وَمِٝمل سمٕمده٤م  أن   اًمٖمرائ٥ِم  ُمـ وهذا ،أومٕم٤مٌل  ومٝمل سَمْٕمَده٤م َُم٤م َٟمَّمَب٧ْم  وإنْ  ضمر 

 طمروًم٤م. وشمٙمقنُ  ومِْٕماًل، شمٙمقنُ  واطمدةً  يمٚمٛم٦مً 

 :َّل ا٤َؼْومُ  ٢ومَ » ٍؼوُل  «.زيدٍ  َّ

 ُم٤مٍض. ومِْٕمٌؾ  :«٢ومَ »

 اًمٔم٤مهرة. اًمْمٛم٦مُ  رومٕمفِ  وقمالُم٦مُ  َُمْروُمقٌع، وم٤مقِمٌؾ  :«ا٤ؼومُ »

. طَمْرُف  :«َّّل»  ضمر 

هِ  وقمالُم٦مُ  ،شظَمال»ـسمِ  جَمُْرورٌ  اؾْمؿٌ  :«زيد»  آظمِرِه. ذم فم٤مهرةٌ  يمّسةٌ  ضمرد

 :رَج » وٍؼوُل  «.ٛؿٍرو َٛدا ا٤ؼومُ  َّ

رَج »  ُم٤مٍض. ومِْٕمٌؾ  :«َّ

٦مُ  َروْمِٕمف وقَمالَُم٦مُ  َُمْروُمقٌع، وَم٤مقِمٌؾ  :«ا٤ؼومُ » ٛم   اًمٔم٤مهرُة. اًمْم 

. طمرُف  :«َٛدا»  ضمر 
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ْؿٍرو» هِ  وقمالُم٦مُ  ،شقمدا»سمـ جمرورٌ  اؾمؿٌ  :«َٛ  آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمَٙمّْسةُ  ضَمرد

 :و ا٤َؼْومُ  اكَطَؾَق » وٍؼوُل َ٘ و ْؽرٍ  َِ ٌَ.» 

 َُم٤مٍض. ومِْٕمٌؾ  :«اْكَطؾَق »

٦ِم. َُمْروُمقعٌ  قِمٌؾ وَم٤م :«ا٤َؼْومُ » ٛم   سم٤مًمْم 

. طَمْرُف  :«ِو٘و»  ضَمر 

ْؽرٍ » هِ  وقَمالُم٦مُ  ،شطَم٤مؿم٤م»سمِـ جَمُْرورٌ  اؾْمؿٌ  :«ٌَ ةُ  ضمرد  آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمَٙمّْسَ

 :زيدٍ  ِو٘و ا٤ؼومُ  أ٣ََل » ٢و٤ـو.» 

 اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«أ٣َل »

 آظمِرِه. ذم ةُ اًمٔم٤مهر اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«ا٤ؼومُ »

 اًمسٙمقِن. قمغم َُمْبٜمِل   ضَمر   طَمْرُف  :«ِو٘و»

هِ  وقمالُم٦مُ  ،شطم٤مؿم٤م»سمـ جمرورٌ  اؾمؿٌ  :«زيدٍ »  آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضَمرد

ًٓ  شمٙمقنُ  وم٢مهن٤م اًمٜم ّم٥ِم  قمغم أُم٤م   يٛمٙمـ ٓ وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  ووم٤مقمُٚمٝم٤م ُم٤مضٞم٦مً  أومٕم٤م

 ئمٝمَر. أنْ 

 :زيًدا َّّل ا٤ؼومُ  ٢وم» ميو٤ُُه.» 

 ووم٤مقمٌؾ. ومٕمٌؾ  :«ا٤َؼْومُ  مَ ٢َو»

اَم  ،شهق» وشم٘مديُرهُ  ُوضُمقسًم٤م ُُمْسَتؽِمٌ  وَم٤مقِمُٚمفُ  َُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :«َّّل»  اؾمتَِت٤مَرهُ  َأْوضَمُبقا وإِٟم 

 اًمدهِر. ُمـ يقًُم٤م سمِفِ  شَمٜمْٓمِْؼ  مل اًمَٕمَرَب  ٕن   ُهٜم٤م



 

 

 
 باب االصــتـجـيـاء

 ِه.آظمرِ  ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  َٟمّْمبِفِ  وقَمالَُم٦مُ  َُمٜمُّْمقٌب، سمفِ  َُمْٗمُٕمقٌل  :«زيًدا»

َٟم٧ْم  إَِذا اًمٜمحقيقن: ي٘مقُل  :مسل٤يٌ  َ  ،شوطم٤مؿم٤م وقمدا، ظمال،»سمـ ،شُم٤م» اىْمؽَمَ  شَمَٕملم 

ًٓ  َص٤مَرْت  ،شُم٤م»سمـ اىمؽمٟم٧ْم  إذا ٕهن٤م اًمٜم ّم٥ُم؛ ُ  وطمٞمٜمئذٍ  طُمُرووًم٤م ٓ أوْمَٕم٤م  ،اًمٜمّم٥ُم  يتٕملم 

 وإذا ،شزيدٍ  ظَمال ُم٤م اًمَ٘مْقمُ  ىم٤ممَ » شم٘مقَل: أنْ  جيزْ  مل ،شَزْيًدا ظَمال َُم٤م اًم٘مقمُ  ىم٤ممَ » ىُمٚم٧َم: وم٢مذا

 ش.سمٙمرٍ  قمدا ُم٤م» شم٘مقَل: أنْ  جَيُزْ  مل ،شسَمْٙمًرا قَمَدا ُم٤م اًم٘مقمُ  ىم٤ممَ » ىمْٚم٧َم:

فُ  اًمٜم٤مومٞم٦م شُم٤م» هب٤م اىمؽمٟم٧ْم  وم٢مذا ،طم٤مؿم٤م ويمذًمؽ ُ  وم٢مٟمد ًٓ  شَمُٙمقنَ  أنْ  َيَتَٕملم   أوْمَٕم٤م

 سمٕمده٤م. ُم٤م ٟمّم٥ُم  جي٥ُم  وطِمٞمٜمَِئذٍ 

 :َّل َمو ا٤َؼْومُ  ٢َومَ » ١ـؼول  «.زيًدا َّ

 اًمَٗمْتِح. قَمغَم  ُمبٜمل   َُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«٢ومَ »

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  روْمِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«ا٤ؼومُ »

 َُمّْمَدِري٦ٌم. :«ومَ »

  َُم٤مضٍ  ومِْٕمٌؾ  :«َّّل»
ِ
ـْ  َُمٜمَعَ  آظمِرهِ  قمغم اعم٘مدرةِ  اًمٗمتح٦مِ  قمغم ُمبٜمٌل  ًمالؾمتثٜم٤مء  ُِم

ر، فمٝمقِره٤م  ش.هق» شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ  اًمتٕمذُّ

 آظمرِه. قمغم اًمٔم ٤مِهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  َٟمّْمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  سمفِ  َُمْٗمُٕمقٌل  :«زيًدا»

 ظَمَٓم٠م. ومٝمذا شزيدٍ  ظمال ُم٤م اًم٘مقمُ  ىم٤ممَ » ٟم٘مقل: وٓ

ـُ  ي٘مقُل  ُم٤مًمٍؽ  اسم
(1)

: 

 ٌُ ْقوو َِ ا َو وورَّ ْر١َووونِ  ١َُفووَم  َُ َِ 
 

ووو ٣َووَم    نِ ١ِْعووََّل  َكَصووَبو إِنْ  مُهَ
 

                                                 

 (.774) رىمؿ اًمبٞم٧م سم٤مب آؾمتثٜم٤مء، ،شإًمٗمٞم٦م» (7)
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َ  اََّلصي:  وُم٤م حمْم٦ٌم، وطمروٌف  حمْم٦ٌم، أؾمامءٌ  َأَدَواشُمفُ  ثٜم٤مءَ آؾمت أن ًمٜم٤م شمبلم 

 ومٕماًل. يٙمقنَ  وأنْ  طمروًم٤م، يٙمقنَ  أنْ  اًمقضمٝم٤منِ  ومٞمف جيقزُ 

 إٓ. اعمحُض: احلرُف 

 وؾَمقاٌء. وؾُمقى، وؾِمقى، همػُم، اعمحُض: آؾمؿُ 

 وطَم٤مؿَم٤م. وقَمَدا، ظمال، وومٕماًل: طمروًم٤م يٙمقنُ  واًمذي

  وؾُمًقى، وؾِمًقى،»
ٍ
 واطمٍد. سمٛمٕمٜمًك شوؾَمقاء

 أٟمٜم٤م ُمع ،شزيدٍ  ؾمقاءَ »و ،شزيدٍ  ؾُمقى»و ،شزيدٍ  ؾِمقى اًم٘مقمُ  ضم٤مءَ » ومت٘مقُل:

ـْ  ًَمْٞمَس٧ْم  شؾمقاءً » أن قمرومٜم٤م   َأَدواِت  ُم
ِ
 وَمَسقاءٌ  وإٓ ،شؾِمقى» ذم ًمٖم٦مٌ  ًمٙمٜمٝم٤م آؾمتثٜم٤مء

 ًَمٙمِٜم َٝم٤م ،[4]اًمب٘مرة: ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ﴿ :شمٕم٤ممم يم٘مقًمفِ  ُُمْسَتقٍ  سمَِٛمْٕمٜمَك

  سم٤مِب  ذم شم٠ميت
ِ
 أقمٚمُؿ. واهلُل ًمسًقى، ُمرادوم٦مً  آؾمتثٜم٤مء

 :االصتجياِء ألحكاِو تلدْٔص

َّٓ »ٌِو ٤ؾُؿْسَتْيـَى  ِوٍٓت: َََّلُث  «إ

٤م ىَمْبَٚمٝم٤م َُم٤م يَم٤منَ  إنْ  احلول إوٞ:  اًمٜمّم٥ُم. وضَم٥َم  ُُمقضَمًب٤م، شَم٤مُمًّ

٤م يم٤منَ  إذا احلول ا٤يوكقي: ، قمغم واًمٜمّم٥ُم  اًمبدُل، وضمٝم٤مِن: ضم٤مزَ  ُمٜمٗمٞم٤ًّم شم٤مُمًّ
ِ
 آؾمتثٜم٤مء

 .َأْومَم  واًمبدُل 

 اًمذي هق واًمٜم٤مىمُص  ،اًمٕمقاُمؾِ  طَمَس٥ِم  قمغم وَمُٝمق ٟم٤مىِمًّم٤م؛ يم٤منَ  إذا احلول ا٤يو٤يي:

ٓ  » يم٠من   شُمْٕمِرسُمفُ  أٟمؽ اًمٕمقاُمؾ: طَمَس٥ِم  قمغم وُمٕمٜمك ،ُمٜمف اعمستثٜمك ومٞمف ُيْذيَمرُ  ٓ  همػمُ  شإ

 .ُمقضمقدةٍ 
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 « ُوؾُمًقى، ؾِمًقى،» وهل: وأظمقاهت٤م شهمػم  
ٍ
 وضمٝم٤من: ومٞمٝم٤م ًمٜم٤م هذه ،شوؾمقاء

 همػَم. ٓ جمرورٌ  وهق هب٤م، اعمستثٜمك ذم ول:إ ا٤وُه

 شَم٤مم   يَمالمٍ  ُِمـ يَم٤مَٟم٧ْم  إذا ،شإٓ» سمْٕمدَ  يم٤مًم ِذي أهن٤م ٟمٗمُسٝم٤م: ِهل ومِٞمَٝم٤م ا٤يوين: ا٤وُه

ـْ  يم٤مٟم٧م وإذا اًمٜمّم٥ُم، َوضَم٥َم  ُُمَقضَم٥ٍم   واًمبدُل، اًمٜمّم٥ُم  اًمقضمٝم٤مِن: ضم٤مزَ  ُمٜمٗمل   شم٤مم   ُِم

 اًمٕمقاُمِؾ. طَمَس٥ِم  قمغم َٟم٤مىِمصٍ  ُمـ يم٤مٟم٧م وإذا أرضمُح، وهق

 ُم٤م» ،شزيدٍ  همػمَ » أو: ،شزيدٍ  همػمُ  اًم٘مقمُ  ىم٤ممَ  ُم٤م» ،شزيدٍ  همػمَ  اًم٘مقمُ  ىم٤ممَ » ومت٘مقُل:

 اًمٜم٤مىمُص. هذا شزيدٍ  همػمُ  ىم٤ممَ 

 «،وإنْ  ،همػمَ  ٓ ُمٜمّمقٌب  وم٤معمستثٜمك ،شُم٤م»سمـ ؾُمبِ٘م٧ْم  إن ،شوطم٤مؿم٤م وقَمَدا، ظَمال 

 سمفِ  ُمٗمٕمقٌل  أٟمف قمغم ّم٥ُم واًمٜم ،واجلرُّ  اًمٜمّم٥ُم، وضمٝم٤مِن: ومٞمف ضم٤مزَ  ،شُم٤م»سمـ شُمْسَبْؼ  مل

ْت  وإنْ  َأوْمَٕم٤مٌل، وَمِٝمل ٟمّمب٧ْم  إذا هذه اًمثالصم٦مَ  ٕن ،شوطم٤مؿم٤م وقَمَدا، ظَمال،»سمـ  ومٝمل ضمر 

. طمروُف   ضمرد

 :مَنٌة فْائُد

  سملمَ  اًمَٗمْرَق  شمقضٞمَح  ٟمريدُ 
ِ
 ُم٤م ُهقَ  اعمتّمُؾ: آؾمتثٜم٤مءُ  ،واعمتّمؾِ  اعمُٜمَْ٘مِٓمعِ  آؾْمتِْثٜم٤َمء

ـْ  يَم٤منَ  ـْ  مل ُم٤م ُهقَ  واعمٜم٘مٓمُع: ،ُِمٜمْف كاعمْسَتْثٜمَ  ضِمٜمْسِ  ُِم  ضِمٜمِْسِف. ُمـ َيُٙم

٦ًم، شَمُٙمقنُ  وىمد قَمْٞمٜمِٞم ٦ًم، شَمُٙمقنُ  ىمد واجِلٜمَْسٞم ٦مُ   اًمَ٘مْقمُ  ىم٤ممَ » ُِمْثُؾ: وم٤مًمَٕمْٞمٜمِٞم ٦مُ  َُمْٕمٜمَِقي 

 اجلٜمِس. همػمِ  ُمـ واًمٗمرُس  قملم، واًمٗمرُس  أقمٞم٤مٌن، اًم٘مقمُ  ،شوَمَرؾًم٤م إٓ

٦مً  شمٙمقنُ  وىمد  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمِفِ  ُمثؾ: َُمْٕمٜمَِقي 

ـْ  ىَمْقلِ  قَمغَم  ،[02]احلجر: ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  هٜم٤م: سم٤مًمِٕمَب٤مدِ  اعمرادَ  إنّ  ي٘مقُل: َُم

، اعمَْٕمٜمَك  :ىمٞمَؾ  وم٢مذا ؾُمْٚمٓم٤مٌن، قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  ًمَؽ  ًمٞمَس  اعُم١ْمُِمٜملِمَ  قِمَب٤مِدي إن   يٕمٜمل: اخل٤مصد
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ـِ  َص٤مرَ  ،﴾ڻ ڻ ڻ﴿ ـْ  اشم بََٕمَؽ  َُم ، طمٞم٨ُم  ُمـ سًمٞم اعم١ُْمُِمٜملَِم، ضمٜمسِ  هَمػْمِ  ُِم  ًمٙمـ اًمَٕملْمِ

  ُم١مُمٜمقن،  ه١مٓء اًمَقْصِػ، طَمْٞم٨ُم  ُِمـ
ِ
 ُمٜم٘مٓمٌع. اؾمتثٜم٤مءٌ  ومٝمذا ُم١مُمٜملم، همػمُ  وه١مٓء

 ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ :شمٕم٤ممم فوىمقًم

ـْ  ،ُُمٜمَْ٘مٓمِعٌ  ،[3]اًمٗم٤محت٦م:   سمٕمُض  ًمٙم
ِ
ـْ  َهَذا َيَرْونَ  ٓ اًمُٕمَٚماَمء ، سم٤مِب  ُِم

ِ
 ي٘مقًمقن: آؾْمتِْثٜم٤َمء

ًمِٞم ،سَمَدٌل  هذا ٤َم َذًمَِؽ  قمغم ُؾ واًمد   همػمَ » َيُ٘مْؾ: ومل ،﴾ڦ ڦ﴿ جَمُْرورةٌ  َأهن 

ـْ  وَمِٝمل ،شاعمٖمْمقِب  . سم٤مِب  ُمـ وًمٞمس٧م اًمَبَدِل، سَم٤مِب  ُِم
ِ
 آؾْمتِْثٜم٤َمء

 ؟شإٓ» َأطْمَٙم٤ممَ  شَم٠ْمظُمذُ  شيٙمقنُ  ُم٤م»و ،شًمٞمَس » َهْؾ  ٗمال:

٤َم ؛شوقَمَدا ظَمال» أطمٙم٤ممَ  شَم٠ْمظُمذُ  سمؾ الواب: ِٛمػمُ  أوْمَٕم٤مٌل، ٕهن   ُُمْسَتؽِمٌ  ومٞمٝم٤م وم٤مًمْم 

 ش.يٙمقنُ  ُم٤م» وظمؼمُ  ،شًمٞمَس » ظمؼمُ  هل٤م، ظَمؼَمٌ  سمٕمده٤م وُم٤م ُوضُمقسًم٤م،

  سمَِٛمْٕمٜمَك هل ًمٙمـ
ِ
 َُم٤مٍض، ومِْٕمٌؾ  ًَمْٞمَس  ،شَزْيًدا ًَمْٞمَس  اًمَ٘مْقمُ  ىَم٤ممَ » ُمثُؾ: آؾمتثٜم٤مء

َه٤م وزيًدا ُوضُمقسًم٤م، ُُمْسَتؽِمٌ  واؾْمُٛمَٝم٤م ـْ  وًمٙمٜم َٝم٤م ،ظَمؼَمُ  ٟم َؽ يم٠م اؾمتثٜم٤مٌء، اعمٕمٜمك طمٞم٨ُم  ُِم

ٓ   اًم٘مقمُ  ىم٤ممَ » ىُمْٚم٧َم:  .شزيًدا إ

 ،[24]احلجر: ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ :شمٕم٤ممم فوىمقًم

 ٟم٘مقُل  وهلذا ُِمٜمُْف؛ اعُمْسَتْثٜمَك َيْذيُمرِ  مل ٕٟم ف ٟم٤مىمٌص؛ اؾمتثٜم٤مء هذا هٜم٤م؟ آؾمتثٜم٤مءُ  َيِّمحُّ  َهْؾ 

ٓ  » إقمراسمف: ذم   َأَداةُ  :شإ
ٍ
 وم٤مقمٌؾ. :شاًمْم٤مًمقن»و ،ُُمْٚمَٖم٤مةٌ  اؾْمتِْثٜم٤َمء

ٓ  » ٢َِقَل: ١نن ُْمَٝم٤م مل ،شإ َٝم٤م ٟم٘مقُل: َٟمْٗمٌل، َيَتَ٘مد   ٕن: اًمٜمٗمل؛ سمٛمٕمٜمك اؾمتٗمٝم٤ممٌ  شَمَ٘مَدُم 

فِ  رِح٦مِ  ُمـ ي٘مٜمطُ  ٓ ُيَس٤مِوي: ،﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ ٓ   رسمد  إ

٤مًمُّقن.  اًمْم 

* * * 



 

 

 
 باب االصــتـجـيـاء

 

 ةــئلــــأص

 ٤م؟واصٓمالطًم  ًمٖم٦مً  آؾمتثٜم٤مء هق ُم٤م -7

 ًمالؾمتثٜم٤مء؟ ُمثؾ -2

ٓ  »ـسم آؾمتثٜم٤مء -7  اًمتٛمثٞمؾ؟ ُمع اذيمره٤م، ،طم٤مٓت الثصم ًمف شإ

ًٓ  واذيمر وُمقضم٥م؟ شم٤مم ُمٕمٜمك ُم٤م -0  ؟ُمث٤م

 ا.زيدً  إٓ اًم٘مقم ىم٤مم :أقمرب -2

٤م اًمَٙمالمُ  يَم٤منَ  إَذا اعمُْسَتْثٜمَك طُمْٙمؿُ  ُم٤م -4  ؟شإٓ»ـسم آؾمتثٜم٤مءُ  ويم٤منَ  ُُمقضَمًب٤م، شَم٤مُمًّ

٤م اًمٙمالمُ  يم٤منَ  إَذا اعمُْسَتْثٜمَك طُمٙمؿ ُم٤م -3  ُمٜمٗمٞم٤ًّم؟ شَم٤مُمًّ

؟ قمغم ُمٜمّمقسًم٤م ضمٕمْٚمٜم٤َمهُ  ًمق ٗمظِ اًمٚم صقرةُ  ختتٚمُػ  هْؾ  -2
ِ
  آؾمتثٜم٤مء

 َٟم٤مىِمًّم٤م؟ اًمَٙمالمُ  يَم٤منَ  إَذا اعمُْسَتْثٜمَك طُمْٙمؿُ  َُم٤م -1

؟ اعمُْسَتْثٜمَك طُمْٙمؿُ  َُم٤م -74  سمَِٖمػْمِ

  وؾُمًقى، وؾِمًقى، سمٖمػٍم، اعمُْسَتْثٜمَك -77
ٍ
 إقمراهِب٤م؟ طمٙمؿُ  وُم٤م سمامذا؟ دائاًم  جمرورٌ  وؾَمقاء

كْ  ،شزيدٍ  همػم اًم٘مقمُ  ىم٤ممَ  ُم٤م» -72  اًمقضمٝملم. قمغم وأقمِرهْب٤م ،شزيد همػم» طَمرد

؟ اًمَٙمالمُ  َُم٤م -77  اًمَت٤ممُّ

 اعمقضَم٥ُم؟ اًمَٙمالمُ  َُم٤م -70

 اًمٜم ٤مىِمُص؟ اًمَٙمالمُ  َُم٤م -72
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 طُمْٙمُٛمُف؟ ُم٤م وؾمقى، سمٖمػم اعمستثٜمك -74

 اًمقاضم٥ُم؟ ومام ،شزيدٍ  همػم اًمَ٘مْقمُ  ىم٤ممَ » ىمٚم٧ُم: إذا -73

 ؟زيدٍ  ذم جيقزُ  ُم٤م ،شزيًدا ظَمال َُم٤م اًمَ٘مْقمُ  ىَم٤ممَ » -72

 جمردًة. هل٤م َُمثدؾ ُٛمُف؟طمٙم ُم٤م شقمدا»سمـ اعمستثٜمك -71

 ؟شطم٤مؿم٤م»ـسم اعمستثٜمك ذم شم٘مقُل  ُم٤م -24

 ش.زيًدا إٓ أطمًدا رأي٧ُم  ُم٤م» أقمرب: -27

ك شزيد طم٤مؿم٤م اًم٘مقمُ  ىم٤ممَ » -22  اًمٜمّم٥ِم. قمغم وأقمِرهب٤م ؟شزيدٍ » طمرد

 ؟شزيًدا قمدا ُم٤م اًم٘مقمُ  ىم٤ممَ » ذم جيقزُ  وضمًٝم٤م يمؿْ  -27

ـْ  إٓ اًمس١مالِ  قمغم جُيٞم٥ُم  ٓ» أقمِرْب: -20  ش.طَمَْضَ  َُم

 .شاعمٝمٛمَؾ  قمدا ُم٤م اًمٓمٚمب٦مُ  ٟمجَح » رب:أقم -22

 .شاعمٝمٛمؾ إٓ اًمٓمٚمب٦مَ  أيمِرمِ » :أقمرب -24

 .شاعم١مُمٜمقن إٓ اًمٜم٤مُس  ظَمِّسَ » :أقمرب -23

 .شومرؾًم٤م إٓ اًم٘مقمُ  َٟمَج٤م ُم٤م»أقمرب:  -22

 شقمٛمٍرو همػمَ  اًم٘مقمُ  ضم٤مءَ »أقمرب:  -21

* * *



 

 

 
 باب )ال(

 

 «ال»اُب ــب

 

َؾمْ  ْٛ ـِْصُى  «َٓ » َأنَّ  ا ْٔ  ا٤ـَّؽَِراِت  ٍَ ـِْويٍن، ٌَِغ رْ  مْ وو٤َ  ا٤ـَّؽَِرةَ  ِت ٌَوَذَ  إَِذا ٍَ َتَؽرَّ ٍَ 

َل  َٓ » َكْحُو: ،«َٓ » ُُ ارِ  ِى  َر َهو: مْ و٤َ  ١نن ،«ا٤دَّ َبوِذْ َى  ٍُ َُ ١ُْع، َو َى  ا٤رَّ َُ ْؽَرارُ  َوَو ٍَ 

ارِ  ِى  َٓ » َكْحُو: ،«َٓ » ٌل  ا٤دَّ ُُ َٓ  َر رْت  ١َنِنْ  ،«اْمَرَأةٌ  َو وزَ  ٍَؽرَّ َم٤ُ  َُ ْٛ  َوإ٤َِْغوُؤَهو، َفووإِ

ًَ  ١َنِنْ  ْئ
ِ٘ : ًَ َل َٓ » ٢ُْؾ ُُ ارِ  ِى  َر َٓ  ا٤دَّ ًَ  وإِنْ  ،«اْمرأةً َو ْئ

ِ٘ : ًَ ٌل َٓ » ٢ُْؾ ُُ ارِ  ِى  َر  ا٤دَّ

 َٓ  .«اْمَرأةٌ َو

 زحــــالص

َؾمْ » :-رمحه اهلل- هُ ٤ُ وْ ٢َ  ْٛ رَ  :«ا  سمَٙمٚمَِٛم٦مِ  اًمب٤مَب  هذا -اهلُل رِحفُ - اعم١مًمُػ  َصد 

 شَمٜمَْتبَِف. أنْ  أضْمؾِ  ُمـ شاقْمَٚمؿْ »

 اعم١َُمًمدِػ  وُُمَرادُ  ِقطْمَدِة،اًم سمَِٛمْٕمٜمَك وشَم٠ْميِت  هَمػْم، سمَِٛمْٕمٜمَك اؾْماًم  وشَم٠ْمشمِك َزائَِدًة، يِت شَم٠مْ  شٓ»

ضَم٤مِل. ضِمٜمْسِ  َٟمْٗمُل  َُمْٕمٜم٤َمُه: ،شاًمدار ذم رضمؾ ٓ» وَمٜمَُ٘مقُل: ،ًمِْٚمِجٜمْسِ  اًمٜم ٤مومَِٞم٦مُ  ٓ ُهٜم٤َم:  اًمرد

ـِْص  َٓ  أنَّ »َو٢َْو٤ُُه:  ِ ٌغَ  اِت رَ ؽِ ا٤ـَّ  ُى ٍَ ـْ  :«وينٍ ـْ ٍَ  ْٔ  ،قَمَٛمَٚمَٝم٤م َأظَمْذَٟم٤م اًمَٙمٚمِٛم٦م َهِذه ُِم

 وشَمْروَمعُ  آؾمؿَ  شَمٜمِّْم٥ُم  شإن  »و مَت٤َمًُم٤م، شإن  » يمَٕمَٛمؾِ  اًمٜم ّْم٥ُم، ًمٚمِجٜمْسِ  اًمٜم ٤مومَِٞم٦مِ  ٓ ومَٕمَٛمُؾ 

،  ًمٚمجٜمس. اًمٜم٤مومٞم٦مِ  شٓ» قَمَٛمُؾ  َهَذا اخلؼََمَ

ـْ   اعمََٕم٤مِرَف. شَمٜمِّْم٥ُم  وَمال «اِت رَ ؽِ ا٤ـَّ » ي٘مقُل: ًمٙم

ـُ  ٓ شىم٤مئؿٌ  َزْيدٌ  ٓ» َُمَثاًل: ىُمْٚم٧َم  ومٚمق  إَِذا إٓ ،َُمْٕمِروَم٦مٌ  َٕٟم فُ  ؛شزيد» شَمٜمِّْم٥َم  أنْ  ُيْٛمِٙم

ك ٓ َأَرْدَت:  آؾمؿ. هِبََذا ُُمَسٛمًّ
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ـِْصُى » ٌَِؼْو٤ِِه: اَُْم٤ ُف  أ١وَدَكو ٤َم َيَرى أٟم فُ  «ا٤ـَّؽَِراِت  ٍَ  ،اؾمٛمٝم٤م ُمعْ  شُمْبٜمَك ٓ َأهن 

ارِ  ذِم  َرضُمَؾ  ٓ» وم٘مقًمٜم٤م:  ،اًمٔم٤مهرة سم٤ِمًْمَٗمْتَح٦مِ  هَب٤م َُمٜمُّْمقٌب  اؾْمُٛمَٝم٤م شَرضُمَؾ »ومـ ،شاًمد 

ُؿْ  اًمٜم ْحِقيلم قِمٜمْدَ  واعمَِْمُٝمقرُ   َٟمّْم٥ٍم. حَمَؾد  ذم اًمَٗمْتِح  قمغم َُمْبٜمِل   ي٘مقًمقن: أهن 

ـُ  ٓ شىَم٤مِدُُمقن اًمَ٘مْقمُ  ٓ» ىُمْٚم٧َم: وًَمقْ  ٤م ؛شاًم٘مقمُ » شَمٜمِّْم٥َم  أن يٛمٙم  ،َُمْٕمِروَم٦مٌ  ٕهن 

ـُمٝم٤م، هذا اًمٜم ٙمَِراِت، ذم إٓ شَمْٕمَٛمُؾ  ٓ لوَمٝمِ   أنْ  د  سمُ  َٓ  وَُمْٕمُٛمقهُل٤َم اًمٜم ّْم٥ُم، قَمَٛمُٚمٝم٤م َذْ

 ٟمٙمرًة. يٙمقنَ 

ِ ٌغَ »َو٢َْو٤ُُه:  نُ ـُيٜمَ  ٓ «وينٍ ـْ ٍَ  ْٔ  ،شىَم٤مِئؿٌ  َرضُمَؾ  ٓ» َُمَثاًل: قُل ـومَت٘مُ  ،أسمًدا ٝم٤مـاؾمٛمُ  ق 

 ش.ىم٤مئؿٌ  رضماًل  ٓ» شم٘مْؾ: وٓ

وٍط: سمثالصم٦مِ  شَمٜمّْم٥ُم  ًمِْٚمِجٜمْس ومَِٞم٦مُ اًمٜم ٤م شٓ» نْ ذَ إِ   ُذُ

، َُمْٕمُٛمقَٓه٤م َيُٙمقنَ  َأنْ  إول:  اعمٕم٤مِرِف. ذم شَمْٕمَٛمُؾ  ومال َٟمٙمَِرشَملْمِ

 اًمٜم ٙمَِرَة. شُمَب٤مِذَ  أنْ  ا٤يوين:

ٓ   ا٤يو٤ٌ: ُر. َأ  شَمَتَٙمر 

. سمَِٖمػْمِ  اًمٜم ّْم٥ُم  وَمُٝمق قَمَٛمُٚمٝم٤م: أُم٤م ـٍ  شَمٜمِْقي

 وهق ،اؾمُٛمٝم٤م شإًمفَ » ،ًمٚمِجٜمْسِ  اًمٜم ٤مومِٞم٦مُ  شٓ» سم٤مب ُمـ شاهلُل إٓ إًمفَ  ٓ» ىمقًُمٜم٤م:

ٍن. هَمػْمُ  هل٤م، ُُمَب٤مِذٌ  َٟمٙمَِرٌة،  ُمٜمقد

 «ٓ  َاهللُ إٓ إ٤ه.» 

 ًمٚمجٜمِس. َٟم٤مومِٞم٦مٌ  :«ٓ»

 شم٘مديُرهُ  حمذوٌف  شٓ» وظمؼمُ  ٟمّم٥ٍم، حمؾد  ذم اًمَٗمْتِح  قمغم َُمْبٜمِل   شٓ» اؾمؿُ  :«إ٤هَ »

 آظمِرِه. ذم فم٤مهرةٌ  ٦مٌ ضٛم رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  هب٤م، ُمرومقعٌ  شطمؼ»
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  أَداةُ  :«َّٓ إِ »
ٍ
، شَم٤مم   ىَمْبَٚمَٝم٤م َُم٤م ٕن   ُُمْٚمَٖم٤مٌة؛ اؾمتثٜم٤مء ٤م ىمبٚمٝم٤م ُم٤م يم٤من وإذا َُمٜمِْٗمل   شم٤مُمًّ

 سمدل. سَمْٕمَدَه٤م َُم٤م أن سمَِدًمِٞمؾِ  ُأمْهَِٚم٧ْم  وهٜم٤م واإلمه٤مل، اإلقمامل ومٞمٝم٤م ضم٤مزَ  ُمٜمٗمٞم٤ًّم

ـَ  سَمَدٌل  اجلالًم٦مِ  ًمٗمظُ  :«اهللُ»  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  َُمْروُمقٌع، وِف،اعمَْحذُ  اخلؼََمِ  ُِم

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ 

 صحٞمٌح. شحَمُْٛمقدٌ  ضمَب٤منَ  ٓ» وىمقًمٜم٤م: ،َصِحٞمٌح  شَُمْٗمُتقٌح  يمَِت٤مَب  ٓ» وىمقًمٜم٤م:

َل  َٓ »َو٢َْو٤ُُه:  ُُ ارِ  ِى  َر  إقمراهب٤م: ذم َٟمُ٘مقُل  «:ا٤دَّ

 ًمٚمِجٜمِْس. َٟم٤مومِٞم٦مٌ  :«ٓ»

 سمؾ ،هب٤م ُمٜمّمقٌب  ٟم٘مقُل: ٓ ،َٟمّْم٥ٍم  حَمَؾد  ذِم  ْتِح اًمٗمَ  قَمغَم  َُمْبٜمِل   اؾمُٛمٝم٤م :«رَُل »

 ٟمّم٥ٍم. حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل   ٟم٘مقُل:

ارِ  ى» َه٤م. سمَِٛمْحُذوٍف  ُُمَتَٕمٚمدٌؼ  َوجَمُْرورٌ  ضَم٤مر   :«ا٤دَّ  ظَمؼَمُ

 ٤و : ًَ  «.٢وئمٌ  رَُل  ٓ» ٢ُْؾ

 ًمٚمِجٜمِْس. َٟم٤مومَِٞم٦مٌ  :«ٓ»

 ٟمّم٥ٍم. حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغم َُمْبٜمِل   اؾْمُٛمٝم٤م :«رَُل »

َه٤م :«٢َوئِمٌ » ٤م، َُمْروُمقعٌ  ظَمؼَمُ ٦مُ  َروْمِٕمفِ  وقَماَلَُم٦مُ  هِبَ ٛم   آظِمِرِه. قَمغَم  اًمٔم ٤مِهَرةُ  اًمْم 

ضُمَؾ  ٓ» ىُمْٚم٧َم: ًمق  ُمٕمروم٦ٌم. ٕٟمف ؛َيِّمحُّ  ٓ شىم٤مئؿٌ  اًمر 

ًمٗمُظ  ُٟمْٕمِرُب  ٓ وهلذا ُمٕمروم٦ٌم، اخلؼََمَ  ٕن   ظَمَٓم٠م، شاًمَ٘م٤مئؿُ  َرضُمَؾ  ٓ» ىُمْٚم٧َم: ًمق

 ُمٕمروم٦ٌم. ٕٟمف ؛شٓ» ظمؼمَ  شاهلُل إٓ إًمفَ  ٓ» ىمقًَمٜم٤م: ذم شاهلُل» اجلالًم٦مِ 

ـْ  ٓ   َرضُمَؾ  ٓ» ىمٚم٧َم: ًمق ًمٙم َه٤م. ش:ىم٤مئؿ» أقمرسْمٜم٤َم شىَم٤مِئؿٌ  إ  ظمؼَمَ
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ٓ  » سَمْٕمدِ  َُم٤م ُٟمْٕمِرُب  يمٞمَػ  َه٤م، أٟم فُ  قَمغَم  شىم٤مئؿٌ  إٓ رضمَؾ  ٓ» ذِم  شإِ  ٟمٕمرُب  وٓ ظَمؼَمُ

 ٟمٙمرٌة. وذاك َُمْٕمِروَم٦ٌم، َهَذا ٕن   ظمؼٌم؟ أٟم ف قمغم شإٓ» سمٕمد اًمقاىمعَ  شاهلُل» اجلالًم٦مِ  ًمٗمظَ 

 ش.اهلُل إٓ طمؼ   إًَمفَ  ٓ» شم٘مديُرهُ  حمذوٌف  اخلؼمُ  ١ل٢وُل: اخلؼُم؟ أيـ ٢َوئٌِل: ٢وَل  ١نن

رهُ  اًمٜم٤مسِ  سمٕمُض   ٕٟمؽ قمٔمٞمٌؿ؛ ظمٓم٠مٌ  وهذا ،شاهلُل إٓ ُمقضمقدٌ  إًمفَ  ٓ» وم٘م٤مَل: ىمد 

 إٟمف سمؾ ،ِاهلل همػمُ  آهل٦مٌ  وهل اعمقضمقدَة، أهل٦مَ  ٟمٗمٞم٧َم  شاهللُ  إٓ ُمقضمقدٌ  إًمفَ  ٓ» ىمٚم٧َم: إذا
 ضَمَٕمْٚم٧َم  شاهلُل إٓ ُمقضمقدٌ  إًمفَ  ٓ» ىمٚم٧َم: إذا اًمقضمقِد، سمقطمدةِ  اًم٘مقُل  هذا يقِهؿُ  رسمام

ُ  يم٤من وهلذا قمٔمٞمٌؿ؛ ظمٓمرٌ  وهذا اهلل، هق اًمقضمقدِ  ذم اعمقضمقدَ   إن َٟمُ٘مقَل: أنْ  اعمتٕملمد

ـْ  سَمَدٌل ًمٗمظ اجلالًم٦م  شاهللُ »و ،شطمؼ» اخلؼمِ  شم٘مديرَ   ُمٜمٗمل   شم٤مم   اًمٙمالمَ  ٕن   ؛شطمؼ» ُِم

 ش.طَمؼ  » ُمـ سَمَدٌل  شاهلُل»ومٚمٗمظ اجلالًم٦م 

َهو ِلْ  ١ننْ »َو٢َْو٤ُُه:  َبوِذْ َى  ٍُ َُ ١ُْع، َو َى  ا٤رَّ َُ ْؽَرارُ  َوَو ْ  إَذا «:ٓ» ٍَ  شٓ» شُمَب٤مِذِ  مَل

 ،شٓ» شمٙمرارُ  اًمث٤مين: ،اًمرومعُ  ول:إ أُمراِن: اعم١مًمِػ  رأِي  قمغم ٥ُم جَيِ  وم٢مٟم فُ  اًمٜم ٙمَِرَة،

 ُمٚمٖم٤مًة. ٟم٤مومٞم٦مً  شٓ» ُٟمْٕمِرُب  وطمٞمٜمئذٍ 

ارِ  ذِم  ٓ» ُِمَث٤مًُمُف: ٤َم ؟شرضمٌؾ » َٟمٜمِّْم٥ْم  مل عم٤مذا ،شاُْمَرأةٌ  وٓ َرضُمٌؾ  اًمد   وَمَ٘مَدْت  ٕهن 

ـًم٤م ـَ  َذْ وِط، ُِم ُ ـَ  وَمَ٘مَدْت  َُم٤مَذا اًمنمُّ وِط؟ ُم ُ  لْمَ وسمَ  سَمْٞمٜمََٝم٤م طِمٞمَؾ  اعمب٤مذُة، وم٘مدت اًمنمُّ

ِذي واعمَْجُرورِ  سم٤مجل٤َمرد  شرضمٌؾ » . هق اًم   اخلؼََمُ

 رٌُل  ا٤دارِ  ى ٓ» َكُؼوُل: اَِْيولِ  َهَذا ١َِػي». 

 ُُمْٚمَٖم٤مٌة. َٟم٤مومَِٞم٦مٌ  :«َٓ »

ارِ  ى» ٌم. ظَمؼَمٌ  سمَٛمْحُذوٍف  ُُمَتَٕمٚمدٌؼ  َوجَمُْروٌر، ضَم٤مر   :«ا٤دَّ  ُُمَ٘مد 

ٌل » ُُ ٌر. ُُمْبَتَدأٌ  :«َر  ُُم١َمظم 



 

 

 
 باب )ال(

 .[03]اًمّم٤موم٤مت: ﴾ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿ :شمٕم٤ممم ويم٘مقًمف

 وٟمٙمرةٌ  ُمب٤مٌذ  أنَ  ش:ًمٖمقٌ » ،[27]اًمٓمقر: ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ :شمٕم٤ممم اهللُ  ىم٤مل

ـْ   ششم٠مصمٞمؿ وٓ» شم٠مِت  ؿْ ـًم ًمق ،﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ ىم٤مل: ُأًْمِٖمَٞم٧ْم، شمٙمررْت  امـًم وًمٙم

 ش.ومٞمٝم٤م ًَمْٖمقَ  ٓ» ي٘م٤مُل: ًمٙم٤منَ 

 قمغم- ومَٞمِج٥ُم  ،شٓ» وشَمْٙمَرارُ  ُع،اًمروم أُمراِن: َوضَم٥َم  شُمَب٤مِذْ  مل إَذا اعم١مًمُػ: ىم٤مَل 

ارِ  ذم ٓ» شَم٘مقَل: أنْ  -اعم١مًمِػ  يَمالمِ   أنْ  جَيُقزُ  وٓ ُمث َؾ، يمام شاُْمَرأةٌ  وٓ َرضُمٌؾ  اًمد 

 قَمغَم  وَهَذا ،شاُمرأةٌ  وٓ» شَمُ٘مقَل: أنْ  د  سمُ  َٓ  وَمَ٘مْط، شرضمٌؾ  اًمدارِ  ذم ٓ» ومَتُ٘مقَل: شَمْسُٙم٧َم 

 .ًمٜم ْحِقيلما قمٜمدَ  ىمقًملم أطمدُ  اعم١مًمِػ  يَمالمِ 

ْ  إَذا سمٕمُْمٝمؿ: وىم٤مَل  ـَ  اًمرومُع، َوضَم٥َم  شُمب٤َمِذْ  مَل  سمَِقاضِم٥ٍم. وًمٞمَس  اًمتٙمراُر، واؾمُتْحِس

ام  أؾْمَٝمُؾ. ٕٟم فُ  أرضمح، اًمث٤مين إرضمُح؟ وأهيُّ

ـٌ  اًمت ْٙمَرارَ  أن   وم٤مَْٕرضَمُح   قَمغَم  َٟمُ٘مقَل  أن جَيُقزُ  إَِذنْ  سمَِقاضِم٥ٍم، وًَمْٞمَس  ُُمْسَتْحس

ارِ  ذِم  ٓ» َهَذا:  ،شاُمرأةٌ  وٓ» ٟم٘مقَل: أنْ  سُمد   َٓ  جَيُقُز، ٓ اعم١مًمِػ  َرْأِي  وقمغم ،شَرضُمٌؾ  اًمد 

َت  وم٢منِ  ـْ  مَمْٜمُقٌع، اعم١َُمًمدِػ  قِمٜمْدَ  وَمُٝمق إُْومَم  شٓ» قمغم اىْمَتٍَمْ فُ  َٟمُ٘مقُل: وًَمٙمِ  ًَمْٞمَس  إِٟم 

َر، أنْ  وم٤مٕوْمَّمُح  ًمْلومّمِح، شَمْركٌ  ُهق سَمْؾ  سمَِٛمْٛمٜمُقٍع،  سم٠مَس. ومال شمٙمرر ملْ  إذا ـْ وًمٙم شُمٙمرد

ْرِج  ذم ٓ» ىُمْٚم٧َم: إذا ْأِي  قَمغَم  َصِحٞمٌح، شيمت٤مٌب  اًمدُّ ـْ  اًمث ٤ميِن، اًمر   رأِي  قمغم ًمٙم

ْرِج  ذم ٓ» شم٘مقَل: أن د  سمُ  َٓ  اعم١مًمِػ   ش.همػُمهُ  وٓ يمت٤مٌب، اًمدُّ

 وقمغم ،شٟمَِس٤مءٌ  وٓ ِرضَم٤مٌل  ومِٞمفِ  ٓ» شَمُ٘مقُل: ،شَأطَمٌد؟ سم٤ِمًْمَبْٞم٧ِم  َهْؾ » ىِمٞمَؾ: إَذا وهلََذا

ـْ  ،شِرضَم٤مٌل  ومِٞمفِ  ٓ» شَمُ٘مقَل: أنْ  َيِّمحُّ  اًمث٤مين: اًم٘مقل  ومِٞمفِ  ٓ» شم٘مقل: اعم١ُمًمدِػ  َرْأي قمغم ًمٙمِ

. مل إذا َهَذا ،شٟمَِس٤مءٌ  وٓ ِرضَم٤مٌل   شُمَب٤مِذْ



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ش.وٓ اُمرأةٌ  رضمٌؾ  اًمدارٍ  ذم ٓ» شَمُ٘مقُل: ٕٟم َؽ  وَمَٔم٤مِهٌر؛ اإلقْمَراُب  أُم٤م

 .ُمٚمٖم٤مةٌ  َٟم٤مومِٞم٦مٌ  :«ٓ»

ٌم. ظَمؼَمٌ  سمَٛمْحُذوٍف  ُُمَتَٕمٚمدٌؼ  وجَمُْرورٌ  ضَم٤مر   :«ا٤دارِ  ى»  ُُمَ٘مد 

ٌل » ُُ ٌر، ُُمْبَتَدأٌ  :«َر  آظمِرِه، ذم فم٤مهرةٌ  ضٛم٦مٌ  رومِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  َُمْروُمقعٌ  ُُم١َمظم 

 ُمٚمٖم٤مٌة. ٟم٤مومٞم٦مٌ  :شٓ» قمٓمٍػ. طمرُف  :شاًمقاوُ »و :«وٓ»

 َروْمِٕمفِ  وقَمالَُم٦مُ  َُمْروُمقٌع، عمَْروُمقعِ ا قَمغَم  واعمٕمٓمقٌف  ،شَرضُمٌؾ » قمغم َُمْٕمُٓمقٌف  :«امرأةٌ »

٦مٌ   آظِمِرِه. ذم فَم٤مِهَرةٌ  َضٛم 

ْ وَ » ىَمْقًمِِف: قَمْٙمُس  َهَذا «َرْت رَّ ؽَ ٍَ  ننْ ١َ »َو٢َْو٤ُُه:  رْ  َِل َتَؽرَّ ٍَ». 

َرْت  ١َننْ »َو٢َْو٤ُُه:  َؽرَّ وزَ  ٍَ َم٤ُ  َُ ْٛ  رضمَؾ  ٓ» ىُمْٚم٧َم: ؿِمْئ٧َم  وم٢منْ  «:وهَ وؤُ غَ إ٤ْ وَ  َفووإِ

ارِ  ذم  ش.اُمرأةٌ  وٓ اًمدارِ  ذم َرضُمٌؾ  ٓ» ىُمْٚم٧َم: ؿِمئ٧َم  وإنْ  ،شاُْمَرأةَ  وٓ اًمد 

 :ـِْدي درهمَ  ٓ» ١ؼو٤ـو  إٛراٌه: ،«ديـورَ  وٓ ِٛ

 اخلؼَم. وشَمْرومعُ  اعمبتدأَ  شَمٜمِّْم٥ُم  ًمٚمجٜمِس، ٟم٤مومٞم٦مٌ  :«ٓ»

 .شٓ» اؾمؿُ  ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغم َُمْبٜمِل   شٓ» اؾْمؿُ  :«درهمَ »

 ُم٘مدرةٌ  وَمْتَح٦مٌ  َٟمّْمبِفِ  وقَمالَُم٦مُ  اًمٔمرومِٞم٦ِم، قمغم ُمٜمّمقٌب  فمرٌف  :شقمٜمدَ » :«ٛـدي»

  ىمبَؾ  ُم٤م قمغم
ِ
ـْ  َُمٜمَعَ  اعمتٙمٚمِؿ، ي٤مء  ُمْم٤مف. وهق اعمٜم٤مؾمب٦مِ  سمحريم٦مِ  اعمحؾد  اؿمتٖم٤مُل  فمٝمقِره٤م ُِم

 ُمتٕمٚمٌؼ  واًمٔم رُف  سم٤مإلض٤موم٦ِم، ضَمر   حَمَؾد  ذم اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمل   ُمتّمؾ ضٛمػم :شاًمٞم٤مء»و

ـٌ  ِدْرَهؿَ  ٓ» دير:واًمت٘م ،شٓ» ظمؼمُ  سمٛمحذوٍف   .شقمٜمدي يم٤مئ

 ًمِْٚمِجٜمِْس. َٟم٤مومَِٞم٦مٌ  :شٓ» قم٤مـمِٗم٦ٌم. شاًمَقاوُ » :«وٓ»



 

 

 
 باب )ال(

 ىمبَٚمُف. ُم٤م قمٚمٞمف دل   حمذوٌف  ظمؼُمه٤م ٟمّم٥ٍم، حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل   اؾمُٛمٝم٤م :«ديـورَ »

َرْت  ١َننْ »َو٢َْو٤ُُه:  َؽرَّ ِة؛ َُمعَ  يٕمٜمل: «ٍَ ةِ  قَمَدمَ  ٕن   اعمَُب٤مَذَ   سُمد   َٓ  أٟم ف َبَؼ ؾَم  اعمَُب٤مَذَ

ـَ  -اعم١مًمِػ  رأِي  قمغم- وْمعِ  ُِم ـْ  واًمت ْٙمَراِر، اًمر  َرْت  سم٤مذْت  إذا أنَ  يَمالُُمٜم٤م ًمٙم  وشَمَٙمر 

 واإلًْمِٖم٤مُء. اإلقْماِمُل، جَيُقزُ  ومُٝمٜم٤َم

 :ِوٍٓت  ََّلُث  لو «َٓ » :نْ ذَ إِ 

رَ  وٓ شُمَب٤مِذَ  َأنْ  إُوٞ:  اًمٜم ّْم٥ُم. ومٞمِج٥ُم  شَمَتَٙمر 

ومعُ  وَمَٞمِج٥ُم  شُمَب٤مِذَ  ٓ نأ ا٤يوكقي:  واًمت ْٙمَراُر. اًمر 

رَ  شُمَب٤مِذَ  أنْ  ا٤يو٤يي:  واًمرومُع. اًمٜمّم٥ُم  اًمَقضْمَٝم٤مِن: ومَٞمُجقزُ  وشَمَتَٙمر 

ُ  اعمَْس٠َمًَم٦مُ  َهِذهِ  ةَ  وٓ طَمْقَل  ٓ»سمـ اًمٜم ْحِقيُّقنَ  قَمٜمَْٝم٤م ُيَٕمؼمد ًٓ  شِسم٤مهلل إٓ ىُمق   ىمقلِ  ُمـ سمد

 ش.اُمرأةَ  وٓ رِ اًمدا ذم رضمَؾ  ٓ» اعم١َُمًمدِػ:

 وضمٌف. هذا ش:ىمقةَ » ،شِسم٤مهلل إٓ ىمقةَ  وٓ طمقَل  ٓ» ومت٘مقُل:

 هذا سملم اًمٗمرُق  وُم٤م صم٤مٍن، وضمفٌ  هذا ،شِسم٤مهلل إٓ ىمقةً  وٓ طمقَل  ٓ» وشم٘مقُل:

نٌ  هذا أن   ىمبَٚمُف؟ واًمذي اًمقضمفِ   ُمٜمقٍن. همػمُ  وإوُل  ُمٜمق 

 واًمقضمٝملمِ  هذا سملم اًمٗمرُق  ،ًم٨مصم٤م َوضْمفٌ  هذا ،شِسم٤مهلل إٓ ىمقةٌ  وٓ طمقَل  ٓ» وشم٘مقُل:

 ُمٜمقٍن. وهمػمُ  ُمٜمقٌن، ُمٜمّمقٌب  ىمبَٚمفُ  واًمقضمٝم٤منِ  ُمرومقٌع، هذا ىمبَٚمُف؟

َرْت  إذا  شمبٜمٞمٝم٤م اإلقمامُل  واإلمه٤مَل، اإلقمامَل  يٕمٜمل: وضمٝم٤منِ  إولِ  ذم ضَم٤مزَ  شَمَٙمر 

 أوضمٍف: صمالصم٦مُ  اًمث٤مين ذم ضم٤مزَ  إولِ  ذم ُأقْمِٛمَٚم٧ْم  وَم٢مَِذا ،شطَمْقَل  ٓ» ٟم٘مقُل: اًمٗمتِح  قمغم

 ش.اًمرومعُ » واًمْمؿُّ  واًمتٜمقيـ، اإلقمامُل،



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ،صحٞمٌح  شِسم٤مهلل إٓ ىمقةً  وٓ طمقَل  ٓ»و ،صحٞمٌح  شِسم٤مهلل إٓ ىمقةَ  وٓ طمقَل  ٓ»ومـ

 -إوَل  رومٕم٧َم  أي:- إول ذم َأًْمَٖمْٞمَتٝم٤م إَذا ،َصِحٞمٌح  شِسم٤مهلل إٓ ىمقةٌ  وٓ طمقَل  ٓ»و

 واإلمه٤مُل. اإلقمامُل، وضمٝم٤مِن: اًمث٤مين ذم ضم٤مزَ 

 اًمرومُع. واإلمه٤مُل: ،اًمٗمتِح  قمغم اًمبٜم٤مءُ  هق امُل:اإلقم

 أمهْٚمَتُف. وإوُل  اًمث٤مين، َأقْمَٛمَٚم٧َم  ٕٟم َؽ  ؛شِسم٤مهلل إٓ ىمقةَ  وٓ طَمْقٌل  ٓ» ومت٘مقُل:

 «.ٌِوهلل إٓ ٢وةٌ  وٓ ِوٌل  ٓ» وٍؼوُل:

ةَ  وٓ طَمْقَل  ٓ» إوٞ: ا٤صورةُ   ش.ِسم٤ِمهلل إٓ ىُمق 

 ًمٚمجٜمِس. َٟم٤مومَِٞم٦مٌ  :«ٓ»

َه٤م اؾمُٛمٝم٤م، :«ِوَل »  ش.ِسم٤مهلل إٓ» شم٘مديُرهُ  حَمُْذوٌف  وظَمؼَمُ

 ًمِْٚمِجٜمِْس. َٟم٤مومَِٞم٦مٌ  :شٓ» قمٓمٍػ. طمرُف  :شاًمقاوُ » :«وٓ»

ةَ »  ٟمّم٥ٍم. حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل   اؾمُٛمٝم٤م :«٢ُوَّ

  أداةُ  :«َّٓ إِ »
ٍ
 ُمٚمٖم٤مٌة. اؾمتثٜم٤مء

 اًمث٤مٟمٞم٦ِم. شٓ» ظمؼمًمٗمظ اجلالًم٦م  واعمجرورُ  اجل٤مرُّ  :«ٌِوهلل»

 مجٞمًٕم٤م. هلام ظمؼًماًمٗمظ اجلالًم٦م  شِسم٤مهلل» دمٕمَؾ  أنْ  قزُ وجي

ةً  وٓ طَمْقَل  ٓ» ا٤يوكقُي: ا٤صورةُ  ـُ  ،شِسم٤مهلل إٓ ىُمق   اًمٜم ّْم٥ِم. َُمعَ  َيْٕمٜمِل اًمت ٜمِْقي

 ًمٚمجٜمِس. َٟم٤مومِٞم٦مٌ  :«ٓ»

 ٟمّم٥ٍم. حَمؾد  ذم اًمَٗمْتِح  قمغم َُمْبٜمِل   شٓ» اؾْمؿُ  :«ِوَل »



 

 

 
 باب )ال(

 ٟم٤مومٞم٦ٌم. :شٓ» ،قمٓمٍػ  طمرُف  :شاًمقاوُ » :«وٓ»

 .شٓ» اؾمؿِ  حَمَؾد  قمغم َُمْٕمُٓمقٌف  :«٢وةً »

ٜم٤َم يمٞمَػ؟  وٓ» ىُمْٚمٜم٤م وم٢مذا َٟمّْم٥ٍم، حَمَؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغم َُمْبٜمِل   شٓ» اؾمؿَ  إن   ىُمٚمٜم٤م: ٕٟم 

 اًمٜمّم٥ُم. حَمَٚم فُ  ٕن   ش.ٓ» اؾمؿِ  حمؾد  قمغم َُمْٕمُٓمقوم٦مً  ش.ىمقة» ص٤مرْت  ش.ىمقةً 

ةٌ  وٓ طَمْقَل  ٓ» ا٤يو٤يُي: ا٤صورةُ  ٓ   ىُمق   ش.ِسم٤مهلل إ

 ٟم٤مومٞم٦ٌم. :شٓ» قمٓمٍػ. طمرُف  :شاًمقاوُ » :«وٓ»

 ُُمْبَتَدٌأ. ومَٛمَحٚمُُّٝماَم  اًمرومعُ  حمٚم ٝمام ٕن   واؾمِٛمٝم٤م؛ ش.ٓ» حَمَؾد  قمغم َُمْٕمُٓمقٌف  :«٢وةٌ »

ةَ  وٓ طَمقٌل  ٓ» شم٘مقُل: اإلمْه٤ِمُل  إُومم: اؾمؿِ  ذم اًمث٤مين اًمقضمفُ   ذم جَيُقزُ  يَمؿْ  ش.ىُمق 

اَم  اًمبِٜم٤َمء. أي: واإلقمامُل، اإلمه٤مُل، وضمٝم٤مِن: ؟اًمث ٤ميِن   شَمٜمِّْم٥ُم، ٓ ومٝمل ش.ٓ» َأقْمَٛمْٚمٜم٤َم ويُمٚم 

 ٟمّم٥م. حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغم َُمْبٜمِٞم ٦مً  شَمُٙمقنُ  سمؾ

 إقمراهب٤م: ذم ٟم٘مقُل  ش.سم٤مهلل إٓ ىمقةَ  وٓ طمقٌل  ٓ» إوُل: ا٤وُه

 ُمٚمٖم٤مٌة. ٟم٤مومٞم٦مٌ  :«ٓ»

 ُمبتدٌأ. :«ِوٌل »

 قم٤مُمٚم٦ٌم. ًمٚمجٜمسِ  ٟم٤مومٞم٦مٌ  :شٓ» قمٓمٍػ. رُف طم :شاًمقاوُ » :«وٓ»

ةَ »  َٟمّْم٥ٍم. حَمَؾد  ذِم  اًمَٗمْتِح  قَمغَم  َُمْبٜمِل   اؾْمُٛمَٝم٤م :«٢ُوَّ

 إقمراهب٤م: ذم ٟم٘مقُل  ش.ىمقةٌ  وٓ طمقٌل  ٓ» ا٤يوين: ا٤وُهُ 

 ُمٚمٖم٤مٌة. َٟم٤مومَِٞم٦مٌ  :«ٓ»

 ُُمْبَتدٌأ. :«ِوٌل »



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ُمٚمٖم٤مٌة. ًمٚمجٜمسِ  ٟم٤مومٞم٦مٌ  :شٓ» قمٓمٍػ. طَمْرُف  :شاًمقاوُ » :«وٓ»

 .شِسم٤مهلل»ًمٗمظ اجلالًم٦م  واخلؼُم: ُُمْبَتَدٌأ، :«٢وةٌ »

ـُ  ي٘مقُل  -رِحف اهلل- ُم٤مًمٍؽ  اسم
(1)

: 

 ٣َووووََّل  .....................
 

ْوَل   َِ  َٓ ةَ  َو َعوََّل  َوا٤يَّويِن  ٢ُوَّ ُْ  ا
 

و ًٛ و َأوْ  َمْر١ُو ًٌ ًبوو أوْ  َمـُْصو  ُمَر٣َّ
 

ًَ  ِوإنْ   ًٓ  َر١َْعووو ـِْصوووَبوَٓ  أوَّ ٍَ 
 

 واطمٌد. واعمٕمٜمك وم٘مْط، قمب٤مراٍت  اظمتالُف  اًمٗمتِح، قمغم بٜم٤مءُ اًم هق اًمؽميمٞم٥ُم 

ْٚم٧َم  إذا وهل: ُمس٠مًم٦مٌ  ًَمٜم٤َم سم٘مٞم٧م :مسل٤يٌ   يٕمٜمل: ًمٚمجٛمٞمعِ  وم٤مخلؼمُ  اًمث٤مٟمٞم٦م أمْهَ

 مجٞمًٕم٤م. هلام ظمؼًماًمٗمظ اجلالًم٦م  شِسم٤مهلل» ص٤مرَ  شِسم٤مهلل إٓ ىمقةٌ  وٓ طمقَل  ٓ» ىمٚم٧َم: إذا

 مجٞمًٕم٤م. هلام خلؼمُ وم٤م ش.سم٤مهلل إٓ ىمقةُ  وٓ طمقَل  ٓ» ىمٚم٧م: إذا

 طمقَل  ٓ» ىمٚم٧َم: وم٢مذا حمذوٌف. إومم وظمؼمُ  هل٤م، وم٤مخلؼََمُ  اًمث٤مٟمَِٞم٦م أقمٛمٚم٧َم  وإذا

 اًمث٤مٟمٞم٦مَ  ضمٕمٚم٧َم  ٕٟمؽ اًمث٤مٟمٞم٦م؟ ظمؼمُ  قمٚمٞمفِ  دل   حمذوٌف  إومم ومخؼمُ  ش.ِسم٤مهلل إٓ ىمقةَ  وٓ

 سمٕمٛمٚمِٝم٤م. ُمست٘مٚم ٦مً 

 :«ال» اصِه أحْاُل

 ويٙمقنُ  ،- ُمبٜمٞم٤ًّم أي- ُمريمًب٤م يٙمقنُ  ًمٚمجٜمسِ  اًمٜم٤مومٞم٦مِ  ش.ٓ» اؾمؿُ  اًمٕمٚمامُء: ي٘مقُل 

٦مٌ  هذه َُمٜمُّْمقسًم٤م. ، وَمُٝمق ُمٗمرًدا يم٤من إن اعم١مًمػ، ًمَِٙمالمِ  شَمتِٛم   ُُمْٗمَردٍ  هَمػْمَ  يم٤منَ  وإنْ  َُمْبٜمِل 

 مجًٕم٤م، يم٤من وًمق سم٤معمْم٤مِف، ؿمبٞمًٝم٤م وٓ ُمْم٤موًم٤م، ًمٞمَس  ُم٤م هٜم٤م واعمٗمردُ  ُمٜمّمقٌب. ومٝمقَ 

 سم٤معمْم٤مِف. ًٝم٤مؿمبٞم أو ُمْم٤موًم٤م يم٤منَ  ُم٤م اعمٗمردِ  وهمػمُ 

                                                 

 (.244-711) رىمؿ اًمبٞمت٤منِ سم٤مب )ٓ( اًمتل ًمٜمٗمل اجلٜمس،  ،شإًمٗمٞم٦م» (7)



 

 

 
 باب )ال(

 ُُمَْم٤موًم٤م ًمٞمَس  ش.َرضُمَؾ » ٕن   ُُمْٗمَرٌد؛ .شٓ» اؾمؿ ش.َبْٞم٧ِم اًم ذِم  رضمَؾ  ٓ» ىُمْٚم٧ُم: إذا

 ُُمَْم٤موًم٤م ًمٞمَس  ٕٟم فُ  أيْم٤م؛ ُمٗمردٌ  ش.اًمَبْٞم٧ِم  ذم َٚملْمِ َرضُم  ٓ» ىُمْٚمٜم٤َم: وإذا سم٤معمَُْم٤مِف. ؿَمبِٞمًٝم٤م وٓ

 ُمْم٤موًم٤م. ًمٞمَس  ٕٟمفُ  ُمٗمرٌد؛ ش.اًمَبَٚمدِ  ذم ُُمْسٚمِِٛملمَ  ٓ» ىمٚمٜم٤م: وإذا سم٤معُمَْم٤مِف. ؿَمبِٞمًٝم٤م وٓ

 إقمراسمف: ذم ٟم٘مقل أقمِرسُمُف؟ يمٞمَػ  ُُمْٗمَرٌد. ش.ُهٜم٤م رضمَٚملمِ  ٓ» ىمٚم٧ُم: إذا

 ًمٚمجٜمِس. ٟم٤مومٞم٦مٌ  :«ٓ»

« ِٝ   قمغم َُمْبٜم ل اؾْمُٛمٝم٤م :«رَُؾ
ِ
ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٞم٤مء  ٟمّم٥ٍم. حمؾد  ذم اًمٗمتح٦مِ  قَم

 ومٞمٙمقنُ  ُمْم٤مف هق سمؾ ُمٗمرًدا، ًمٞمس ومٝمذا ش.طَم٤مرِضٌ  َرضُمؾٍ  همالمَ  ٓ» ىمٚمٜم٤م: إذا

 ُُمَْم٤مٌف. ٕٟم ف َُمٜمُّْمقٌب؛ ش.ُهٜم٤م ُأضْمَرةٍ  ؾَمٞم٤مَرةَ  ٓ» ىمٚم٧ُم: إذا َُمٜمُّْمقسًم٤م.

 َل  ٓ» إٛراب: ى كؼوُل  ولذا ُُ ًِ  ى َر  «.ا٤بق

 ًمِْٚمِجٜمِْس. َٟم٤مومَِٞم٦مٌ  :«ٓ»

 ٟمّم٥ٍم. حَمؾد  ذم اًمَٗمْتِح  قَمغَم  َُمْبٜمِل   اؾْمُٛمٝم٤م :«رَُل »

 ِوٌَض  رُلٍ  ٠َّلمَ  ٓ» إٛراب: ى وكؼول.» 

 ًمٚمجٜمِس. َٟم٤مومَِٞم٦مٌ  :«ٓ»

. ٟم٘مقُل: وٓ هِب٤َم، َُمٜمُّْمقٌب  اؾْمُٛمَٝم٤م :«٠َّلمَ »  هب٤م، َُمٜمّْمقٌب  ٟم٘مقُل: سمؾ َُمْبٜمِل 

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ 

ـْ  رءٌ  سمِفِ  شَمَٕمٚم َؼ  َُم٤م ٌوْضوِف: ا٤شبقهُ   َُمْٕمُٛمقٌل. ًَمفُ  يَم٤منَ  ُم٤م أي: َُمْٕمٜم٤َمُه، مَت٤َممِ  ُِم

ـْ  أن   َيْٕمٜمِل: سم٤معمْم٤مِف. ؿمبٞمفٌ  ش.طم٤مرٌض  اًمبٞم٧ِم  ذم ؾم٤ميمٜم٤ًم ٓ» ُل:أىمق ـَ  َُم  اًمبٞم٧َم  ؾَمَٙم

ـَ  ٓ» ىمٚم٧َم: ومٚمق سمح٤مرٍض. ًمٞمَس   ظَمَٓم٠ٌم. هذا ىمٚمٜم٤م: ش.طم٤مرٌض  اًمبٞم٧ِم  ذم ؾم٤ميم



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ؿمبٞمفٌ  قـه سمؾ ردٍ ـسمٛمٗم ًمٞمَس  ذاـه ٕن ش.اًمبٞم٧ِم  ذم ٤ميِمٜم٤ًمـؾَم  ٓ» واًمّمقاُب:

 سم٤معمْم٤مِف.

َؼ  ٕٟم فَ  سم٤ِمعُمَْم٤مِف؛ ؿَمبِٞمفٌ  ش.اًم ـفم٤مًم» ش.ُُمْٗمٚمٌح  ٤مسِ ًمٚمٜم   اًم ـفَم٤مًم ٓ» ىمقًمٜم٤م:  سمف شَمَٕمٚم 

ٌء،  وٟم٘مقُل: ش.ٓ» اؾمؿَ  ومٜمَٜمِّْم٥ُم  سم٤ِمعمَْم٤مِف؛ ؿَمبِٞمفٌ  َهَذا وَمٜمَُ٘مقُل: ش.ًمٚمٜم٤مسِ » وِهَل  َرْ

 ش.ُمٗمٚمٌح  ًمٚمٕمب٤مدِ  اًم ـفم٤مًم ٓ»

 ىم٤مرًئ٤م ٓ» ؟شطَم٤مرِضٌ  يِمَت٤مسَمفُ  ىَم٤مِرَئ  ٓ» أو: ش.طم٤مرٌض  يِمَت٤مسَمفُ  ىَم٤مِرًئ٤م ٓ» َٟمُ٘مقُل: َهْؾ 

 سم٤معمْم٤مِف. ؿمبٞمفٌ  هذا ٕن عم٤مذا؟ اًمّمقاب، هق ش.طم٤مرٌض  يمَِت٤مسَمفُ 

 إَذا ٢ؾـو: ش.طم٤مرٌض  يمت٤مسمِفِ  ىم٤مرَئ  ٓ» وَم٠َمىُمقُل: ُُمَْم٤موًم٤م أضْمَٕمُٚمفُ  أٟم٤م ٢وئٌل: ٢ول ٤و

 أن يتٕملمُ  وطمٞمٜمئذٍ  اعمٕم٤مرِف. ذم شمٕمٛمُؾ  ٓ وهل ُمٕمروم٦ًم، ص٤مرَ  ش.يمت٤مسمِفِ  ىم٤مرَئ  ٓ» ىُمْٚم٧َم:

 ش.طم٤مرٌض  يمت٤مسمِفِ  ىم٤مرُئ  ٓ» :شم٘مقَل 

فُ  َُمٜمُّْمقٌب؛ ش.ُهٜم٤م ضمباًل  ـم٤مًمًٕم٤م ٓ» ىمٚم٧َم: إذا  َٟمّْمُبُف. ومَٞمِج٥ُم  سم٤معُمَْم٤مِف  ؿَمبِٞمفٌ  ٕٟم 

رَ  َٓ » :ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقلِ  وىمقُل  ارَ  وٓ ََضَ «َِضَ
(1)

 سَمٜمَْٞم٧َم  إَذا َأْوضُمفٍ  صَمالصَم٦مُ  ومِٞمَٝم٤م جيقزُ  .

َل،  ِن.وضمٝم٤م ومٞمف ضَم٤مزَ  إوَل  َروَمْٕم٧َم  وإَذا إو 

 رضرٌ  ٓ»و صحٞمٌح، ش.رضارٌ  وٓ رضرَ  ٓ» ش.رضارَ  وٓ رضرَ  ٓ» ُمثاًل: وم٠مىمقُل 

 ظمٓم٠ٌم. ش.رضاًرا وٓ رضرٌ  ٓ» َصِحٞمٌح، ش.رضارَ  وٓ

 «ٓ  َا٤دارٍ  ى رُلٍ  ٠َّلم». 

 ًمٚمجٜمِس. ٟم٤مومٞم٦مٌ  «:ٓ»

                                                 

 (.2704) رىمؿ سمج٤مره، يْض ُم٤م طم٘مف ذم سمٜمل ُمـ سم٤مب إطمٙم٤مم، يمت٤مب ضمف:ُم٤م اسمـ أظمرضمف (7)



 

 

 
 باب )ال(

 .ُمْم٤مٌف  وهق هب٤م، ُمٜمّمقٌب  شٓ» اؾمؿُ  «:٠َّلمَ »

هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مإلض٤موم٦م جمرورٌ  إًمٞمف ُمْم٤مٌف  «:رُل»  قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرد

 آظمِرِه.

. طمرُف  :شذم» «:ا٤دارِ  ى» هِ  وقمالُم٦مُ  شذم»ـسم جمرورٌ  اؾمؿٌ  ش:اًمدارِ » ضمرد  اًمٙمّسةُ  ضمرد

 .شٓ» ظمؼمُ  سمٛمحذوٍف  ُمتٕمٚمٌؼ  واعمجرورُ  واجل٤َمرُّ  آظمِرِه، قمغم اًمٔم٤مهرةُ 

 «ٓ ضعقٌف  البَل  صوًٛدا». 

 ًمٚمجٜمِس. ٟم٤مومٞم٦مٌ  «:ٓ»

 آظمِرهِ  قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  هب٤م ُمٜمّمقٌب  اؾمُٛمٝم٤م «:صوًٛدا»

 .شهق» شم٘مديُرهُ  ضمقاًزا ُمستؽمٌ  ووم٤مقمُٚمفُ 

 آظمرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  سمفِ  ُمٗمٕمقٌل  «:البَل »

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  هب٤م، ُمرومقعٌ  ظمؼُمه٤م «:ضعقف»

 أوْ  ش.ُمٚمقٌل  قمٜمدكَ  ضم٤مًمًس٤م ٓ» شم٘مقُل: أوْ  شٚمقٌل ُمَ  قمٜمدكَ  ضم٤مًمٌس  ٓ» شم٘مقُل: هؾ

ام أؿمٙم٤مٍل، صمالصم٦مُ  شُمٚمقٌل  قمٜمدكَ  ضم٤مًمَس  ٓ» شم٘مقُل:  صحٞمٌح؟ أهيُّ

 ومٝمق شضم٤مًمًس٤م»ًمـ ُمٕمٛمقُل  شقمٜمدكَ » ٕن ؛شُمٚمقٌل  قمٜمدكَ  ضم٤مًمًس٤م ٓ» ا٤صواُب:

 ُمٚمقٌل. قمٜمدكَ  جيٚمُس  اًمذي ًمٞمَس  واعمٕمٜمك: سم٤معمْم٤مِف. ؿمبٞمفٌ 

 وإنْ  اًمبٜم٤مءُ  وضمٝم٤مِن: إولِ  ذم ضم٤مزَ  ًمٚمٜمٙمرةِ  ُمب٤مذةٌ  وهل شٓ» شمٙمررْت  إذا

ب٧ْم  وإذا اًمؽميمٞم٥ُم، وم٘مْؾ: ؿِمئ٧َم   وم٢مذا اًمرومُع. اًمث٤مين، أوضمٍف. صمالصم٦مُ  اًمث٤مين ذم ضم٤مزَ  ُريمد

 اًمٜمّم٥ُم. واُمتٜمعَ  واًمرومُع، اًمبٜم٤مُء، ومه٤م وم٘مطْ  وضمٝم٤منِ  اًمث٤مين ذم ضم٤مزَ  إولِ  ذم رومٕم٧َم 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 اإلقمامُل  وضمٝم٤مِن: إومم ذم ٝم٤م؟ومٞم دمقزُ  وضمف يمؿ ش.مجَؾ  وٓ ومٞمٝم٤م زم ٟم٤مىم٦مَ  ٓ»

 واإلمه٤مُل.

 وضمٝم٤مِن. اًمث٤مٟمٞم٦مِ  ذم ضم٤مزَ  أمهٚمٜم٤مه٤م؛ وإذا أوضمٍف. صمالصم٦مُ  اًمث٤مٟمٞم٦مِ  ذم ضم٤مزَ  أقمٛمٚمٜم٤مه٤م وإذا

 :َجٌل  وٓ ١قفو ً كو٢يَ  ٓ» ا٤يوكقِي: وإمهولِ  إوٞ إٛملِ  ا٤وُه إول.» 

 ًمٚمجٜمِس. ٟم٤مومٞم٦مٌ  «:ٓ»

 ٟمّم٥ٍم. حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل   اؾمُٛمٝم٤م «:كو٢يَ »

. طمرُف  :شاًمالمُ » «:ً»  حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمٞم٤مءُ »و ضمر 

 ش.ٟم٤مىم٦م»ًمـ صٗم٦م سمٛمحذوٍف  ُمتٕمٚمؼ واعمجرور واجل٤مر ضمر  

. طمرُف  :شذم» «:١قفو»  ضمر   حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شه٤م» ضمر 

 .شٓ» ظمؼمُ  سمٛمحذوٍف  ُمتٕمٚمؼ واعمجرور واجل٤مر

 ُمٚمٖم٤مٌة. ٟم٤مومٞم٦مٌ  ش:ٓ» قمٓمٍػ. طمرُف  :شاًمقاوُ » :«وٓ»

 ُمرومقعٌ  اعمرومقعِ  قمغم واعمٕمٓمقُف  واؾمِٛمٝم٤م شٓ» حمؾد  قمغم ُمٕمٓمقٌف  «:َجٌل »

 آظمِرِه. ذم فم٤مهرةٌ  ضٛم٦مٌ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ 

  َُجَل  وٓ ١قفو ً كو٢يَ  ٓ»: وا٤يوكقيِ  إوٞ إٛمُل  ا٤يوين: ا٤وُه.» 

 ُم٣م. ًمذيا يم٤مإلقمراِب  :«١قفو ً كو٢يَ  ٓ»

 ًمٚمجٜمِس. ٟم٤مومٞم٦مٌ  :شٓ» «:وٓ»

 شم٘مديره حمذوٌف  واخلؼمُ  ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل   شاًمٜم٤مومٞم٦مِ  ٓ» اؾمؿُ  «:َجَل »

 ش.ومٞمٝم٤م زم مجَؾ  وٓ» ومٞمٝم٤م:



 

 

 
 باب )ال(

  َجًَّل  وٓ ١قفو ً كو٢يَ  ٓ» ا٤يوكقِي: وكصُى  إوٞ إٛمُل.» 

 ُمٚمٖم٤مٌة. ٟم٤مومٞم٦مٌ  ش:ٓ» قم٤مـمٗم٦ٌم. :شاًمقاوُ » :«وٓ»

 فم٤مهرةٌ  ومتح٦مٌ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب، شٓ» اؾمؿِ  حمؾد  قمغم ُمٕمٓمقٌف  «:َجًَّل »

 آظمِرِه. ذم

  َجَل  وٓ ١قفو ً كو٢يٌ  ٓ» :ا٤يوكقي وإٛمُل  إوٞ إمهوُل.» 

 ُمٚمٖم٤مٌة. ٟم٤مومٞم٦مٌ  «:ٓ»

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  ُمبتدأٌ  «:كو٢يٌ »

 ش.ٟم٤مىم٦مٌ »ًمـ صٗم٦مٌ  وجمرورٌ  ضم٤مر   «:ً»

 ش.ٟم٤مىم٦مٌ » ظمؼمُ  سمٛمحذوٍف  ُمتٕمٚمٌؼ  وجمرورٌ  ضم٤مر   «:١قفو»

 ًمٚمجٜمِس. ٟم٤مومٞم٦مٌ  ش:ٓ» قم٤مـمٗم٦ُم. :شاًمقاوُ » «:وٓ»

 شم٘مديُرُه: حمذوٌف  ظمؼُمه٤م ٟمّم٥ٍم. حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل   شٓ» اؾمؿ «:َجَل »

 ش.ومٞمٝم٤م مجَؾ  وٓ»

  َجٌل  وٓ ١قفو ً كو٢يٌ  ٓ» وا٤يوكقُي: إوٞ إمهوُل.» 

 ُمٚمٖم٤مٌة. ٦مٌ ٟم٤مومٞم «:ٓ»

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقٌع، ُمبتدأٌ  «:كو٢يٌ »

. طمرُف  :شاًمالمُ » «:ً»  حمؾ ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمٞم٤مءُ »و ضمر 

،  اعمبتدٌأ. ظمؼمُ  سمٛمحذوٍف  ُمتٕمٚمٌؼ  واعمجرورُ  واجل٤مرُّ  ضمر 

 ُمٚمٖم٤مٌة. ٟم٤مومٞم٦مٌ  ش:ٓ» قمٓمٍػ. طمرف شاًمقاوُ » :«وٓ»



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 واخلؼمُ  آظمِرِه، قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقٌع، ُمبتدأٌ  «:َجٌل »

 ش.ومٞمٝم٤م زم مجٌؾ  وٓ» :شم٘مديرهُ  حمذوٍف 

 يّمُح. ومال اًمث٤مٟمٞم٦م وٟمّم٥ُم  إومم إمه٤مُل  أُم٤م

 .شرضمٚملمِ  ٓ» ؟شرضمالن ٓ» وأ شىم٤مئامنِ  رضمٚملمِ  ٓ»

  قمغم ُمبٜمٌل  شٓ» اؾمؿُ  ش:رضمٚملمِ » ًمٚمجٜمِس. ٟم٤مومٞم٦مٌ  ش:ٓ»
ِ
 ذم اًمٗمتح٦مِ  قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٞم٤مء

ـِ  قمـ قمقٌض  واًمٜمقنُ  ٟمّم٥ٍم، حمؾد   شٓ» ظمؼمُ  ش:ىم٤مئامنِ » اعمٗمرِد. آؾمؿِ  ذم اًمتٜمقي

 قمـ قمقٌض  شاًمٜمقنُ »و ُمثٜمًّك، ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  إًمُػ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ 

ـِ   ًمٞمس ٟمفٕ اعمٗمردِ  ُمـ اعمٗمرِد؟ همػمِ  ُمـ أم اعمٗمردِ  ُمـ هذا هؾ اعمٗمرِد. آؾمؿِ  ذم اًمتٜمقي

 سم٤معمْم٤مِف. ؿمبٞمًٝم٤م وٓ ُمْم٤موًم٤م

 « ُكو١عٌ  ا٤ِعؾم». 

، ُمرومقعٌ  ُمبتدأٌ  «:ا٤عؾمُ »
ِ
 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مٓسمتداء

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤معمبتدأ، ُمرومقعٌ  اعمبتدأ ظمؼمُ  «:كو١عٌ »

 «ٓ  ٍَعٍى  ٌدونِ  ٛؾم.» 

 ًمٚمجٜمِس. ٟم٤مومٞم٦مٌ  «:ٓ»

 ٟمّم٥ٍم. حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل   شٓ» اؾمؿُ  «:ؾمَ ٛ»

. طمرُف  :شاًمب٤مءُ » «:ٌدونَ »  ُمْم٤مٌف. ش:دونِ » ضمر 

هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مإلض٤موم٦ِم، جمرورٌ  إًمٞمف ُمْم٤مٌف  «:ٍعٍى »  آظمِرِه. ذم فم٤مهرةٌ  يمّسةٌ  ضمرد

ـٌ » شم٘مديُرهُ  سمٛمحذوٍف  ُمتٕمٚمٌؼ  شٓ» وظمؼمُ  ـٌ  قمٚمؿَ  ٓ» ،شيم٤مئ  ش.شمٕم٥ٍم  سمدونِ  يم٤مئ



 

 

 
 باب )ال(

 « ـو١عٍ ٌ الفُل  ٤قَس.» 

 اخلؼَم. ويٜمّم٥ُم  آؾمَؿ، يرومعُ  ٟم٤مىمصٍ  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:٤قَس »

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  هب٤م، ُمرومقعٌ  ًمٞمَس  اؾمؿُ  «:الفُل »

 وقمالُم٦مُ  هب٤م ُمٜمّمقٌب  ًمٞمَس  ظمؼمُ  ش:ٟم٤مومعٌ » زائٌد. ضمر   طمرُف  :شاًمب٤مءُ » «:ٌـو١عٍ »

 اجلرد  طمرِف  سمحريم٦مِ  اعمحؾد  اؿمتٖم٤مُل  فمٝمقِره٤م ُمـ َُمٜمَعَ  آظمِرهِ  قمغم اعم٘مدرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ 

 اًمزاِئد.ٍ 

 «ٓ ى ٗو٣ـًو  ًِ  سم٤معمْم٤مِف. ؿمبٞمفٌ  ٕٟمف ؛سم٤مًمٜمّم٥ِم  «٠ريٌى  ا٤بق

 ًمٚمجٜمِس. ٟم٤مومٞم٦مٌ  «:ٓ»

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  هب٤م، ُمٜمّمقٌب  اؾمُٛمٝم٤م «:ٗو٣ـًو»

. طمرُف  «:ى»  ضمر 

« ًِ هِ  ٦مُ وقمالُم ،شذم»ـسم جمرورٌ  اؾمؿٌ  «:ا٤بق  آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرد

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةِ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  هب٤م، ُمرومقعٌ  شٓ» ظمؼمُ  «:٠ريٌى »

 «ٓ  ِومَل  ٓ» ؟«ِومًَّل  ٓ» وأ «١ؼقهٌ  ١ؼهٍ  ِومَل.» 

 ًمٚمجٜمِس. ٟم٤مومٞم٦مٌ  «:ٓ»

 آظمِرِه. قمغم رُ اًمٔم٤مه اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  هب٤م، ُمٜمّمقٌب  اؾمُٛمٝم٤م «:ِومَل »

 جمروٌر. إًمٞمف ُمْم٤مٌف  ش:وم٘مفٍ » ُمْم٤مٌف. ش:طم٤مُمَؾ »

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  هب٤م، ُمرومقعٌ  ظمؼُمه «:١ؼقهٌ »

 صحٞمٍح. همػم شاُمرأةً  وٓ رضمَؾ  اًمبٞم٧ِم  ذم ٓ»



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 «ٓ ى  ًِ  «.امرأةٌ  وٓ رٌُل  ا٤بق

 ُمٚمٖم٤مٌة. ٟم٤مومٞم٦مٌ  «:ٓ»

. طمرُف  «:ى»  ضمر 

« ًِ هِ  ُم٦مُ وقمال ،شذم»ـسم جمرورٌ  اؾمؿٌ  «:ا٤بق  واجل٤مرُّ  آظمِرهِ  ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرد

 ُم٘مدٌم. ظمؼمٌ  سمٛمحذوٍف  ُمتٕمٚمٌؼ  اعمجرورُ 

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةِ  سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُمرومقعٌ  ُم١مظمرٌ  ُمبتدأٌ  «:رٌُل »

 ُمٚمٖم٤مٌة. ٟم٤مومٞم٦مٌ  ش:ٓ» قمٓمٍػ. طمرُف  :شاًمقاوُ » «:وٓ»

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقٌع، شرضمٌؾ » قمغم ُمٕمٓمقٌف  «:امرأةٌ »

 « ا٤ؽسوُل  إٓ مفؿٌل  ا٤طؾبيِ  ى ٤قَس». 

 اخلؼَم. وشمٜمّم٥ُم  اعمبتدأ شمرومعُ  ٟم٤مىمٌص  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:٤قَس »

. طمرُف  «:ى»  ضمر 

هِ  وقمالُم٦مُ  ،شذم»ـسم جمرورٌ  اؾمؿٌ  «:ا٤طؾبيِ »  آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرد

 ُم٘مدٌم. شًمٞمَس » ظمؼمُ  سمٛمحذوٍف  ُمتٕمٚمٌؼ  واعمجرورُ  واجل٤مرُّ 

 قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  هب٤م، ُمرومقعٌ  ُم١مظمرٌ  ًمٞمَس  اؾمؿُ  «:مفؿٌل »

 آظمِرِه.

. قمغم واًمٜمّم٥ُم  اًمبدُل، وضمٝملم قمغم شمٕمرُب  :«ا٤ؽسوُل  إٓ»
ِ
 آؾمتثٜم٤مء

. أداةُ  «:إٓ»
ٍ
، قمغم ُمٜمّمقٌب  ُمستثٜمًك «:ا٤ؽسوُل » اؾمتثٜم٤مء

ِ
 وقمالُم٦مُ  آؾمتثٜم٤مء

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ 



 

 

 
 باب )ال(

  أداةُ  :«إٓ» أظمِر: اًمقضمفِ  وقمغم
ٍ
 شاعمٝمٛمُؾ » ُمـ سمدٌل  «:ا٤ؽسوُل » ُمٚمٖم٤مٌة. اؾمتثٜم٤مء

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقٌع، اعمرومقعِ  وسمدُل 

 « َاْشوةُ  ِتى احلّجوُج  ٢َِدم.» 

 اإلقمراِب. ُمـ ًمفُ  حمؾ   ٓ اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:٢ِدمَ »

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  ٦مُ وقمالُم ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  «:احلجوُج »

 قمٓمٍػ. طمرُف  «:ِتى»

 وقمالُم٦مُ  ُمرومقٌع، اعمرومقعِ  قمغم واعمٕمٓمقُف  احلج٤مِج، قمغم ُمٕمٓمقوم٦مٌ  «:اْشوةُ »

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ 

 عم٤مذا؟ شاعم١مُمٜم٤مِت » اًمّمحٞمُح  ظمٓم٠ٌم، ش.اعم١مُمٜم٤مَت  وم٠مـمٕمٛم٧ُم  اًمٜمب٤مَت  طمّمدُت »

 ُمثؾ: شاًمٜمب٤مُت » سم٤مًمٙمّسِة. يٜمّم٥ُم؟ وسمؿ سم٤مًمٗمتح٦ِم. ٜمَّْم٥ُم يُ  ٓ ؿٌ ـؾم٤مًم ُم١مٟم٨ٍم  مجعُ  ٕٟمف

ـْ  أصٚمٞم٦مٌ  ومٞمٝم٤م اًمت٤مءَ  ٕن سم٤مًمٗمتح٦ِم؟ ُٟمِّمب٧ْم  عم٤مذا اعم١مُمٜم٤مِت،  ًمٞمس٧ْم  اًمت٤مءُ  شاعم١مُمٜم٤مِت » ًمٙم

 أصٚمٞم٦ًم.

 اًمرومع سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمفِ  اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمٌل  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شطَمَّمدَ » «:ِصدُت »

 .رومع حمؾ ذم اًمْمؿ قمغم ُمبٜمل   ضٛمػم وم٤مقمٌؾ  :شاًمت٤مءُ »و اعمتحرك.

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  سمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  «:ا٤ـبوَت »

 اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمٌل  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شأـمٕمٛم٧ُم » قمٓمٍػ. طمرُف  :شاًمٗم٤مءُ » :«١لٙعؿتهُ »

 حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ضٛمػم وم٤مقمٌؾ  :شاًمت٤مءُ »و اعمتحرك. اًمرومع سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمفِ 

 رومٍع.
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 ُم١مٟم٨ٍم  مجعُ  ٕٟمف اًمٗمتح٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  سم٤مًمٙمّسةِ  ُمٜمّمقٌب  سمفِ  ُمٗمٕمقٌل  «:مـوِت اْم»

 ٌؿ.ـؾم٤مًم

 «أّوك ُيعجُبـِي  َٝ  .«أٌوكَ  أ٣رمَ  ِ

 اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقٌع، ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :شيٕمج٥ُم » «:يعجُبـي»

 حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمٞم٤مءُ »و ًمٚمقىم٤مي٦ِم، :شاًمٜمقنُ »و آظمِرِه، قمغم

 سمِِف. ُمٗمٕمقل ٟمّم٥م

 ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمقاوُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقٌع، وم٤مقمٌؾ  :شأظمق» «:أّوك»

  ُمـ
ِ
 اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمٙم٤مُف »و ُمْم٤مٌف، :شأظمق» اخلٛمس٦ِم. إؾمامء

 إًمٞمِف. ُمْم٤مٌف  ضمر   حمؾد  ذم

« َٝ  اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  اًمٔمرومٞم٦ِم، قمغم ُمٜمّمقٌب  زُم٤منٍ  فمرُف  «:ِ

 آظمِرِه. ذم

 شم٘مديُرهُ  ضمقاًزا ُمستؽمٌ  ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ  اًمٗمتِح، قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:أ٣َرمَ »

 .شهق»

 اًمٗمتح٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  إًمُػ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب، سمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  ش:أسم٤م» :«أٌوكَ »

  ُمـ ٕٟمف
ِ
 قمغم ٌل ُمبٜم ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمٙم٤مُف »و ُمْم٤مٌف، :شأسم٤م» اخلٛمس٦ِم، إؾمامء

 سم٤مإلض٤موم٦ِم. ضمر   حمؾد  ذم اًمٗمتِح 

* * * 



 

 

 
 باب )ال(

 

 ةــئلــــأص

 اًمقاضم٥ُم؟ ومام َٝم٤م،ـَُمْٕمُٛمقًمَ  شٓ» شمب٤مِذْ  مل إذا -7

 اًمث٤مًم٨ُم؟ اًمقضمف ومام اًمت ْٙمرُار. وجَي٥ُِم  ُمٚمٖم٤مٌة، أهن٤م قمغم اًمرومعُ  جي٥ُم  اعم١مًمُػ: ي٘مقُل  -2

 اًمث٤مين؟ ذم جيقزُ  ُم٤مذا، واعمث٤مَل  وه٤مت

* * *
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 َياَدىــــــُنـلااُب ــَب

 

ُ  َوا٤ـَّؽَِرةُ  ْؼُصوَدُة،اَْ  َوا٤ـَّؽَِرةُ  َعَؾُم،ا٤ ْػَردُ اُْ  َأْكَواٍع: ََخَْسيُ  اُْـَوَدى ْٔ  ْؼُصوَدِة،اَْ  ٠َ

و ٌِوَُْضوِف. واَُْشبَّهُ  َواَُْضوُف، َـّؽَِرةُ  َعَؾُم،ا٤ ْػَردُ اُْ  ١ََلمَّ َٓ  ١َُقْبـََقونِ  ْؼُصوَدةُ اَْ  َوا٤ م   َٛ  ا٤ضَّ

ِ  َمنْ  ْٔ ـْويٍن. ٠َ ُل  َيو»و .«َزْيُد  َيو» َكْحُو: ٍَ ُُ يُ ََّل َوا٤يَّ  .«َر يٌ  بو٢َِقيُ ا٤ ََ ٌَ .َٓ  َمـُْصو ُ ْٔ ٠َ 

 زحــــالص

 «:اْـوَدى ٌوُب » :-رمحه اهلل- هُ ٤ُ وْ ٢َ 

. سمَِٛمْٕمٜمَك اًمٜمدَداُء: ٤غي: معـوه
ِ
قَم٤مء . َيْٕمٜمِل: اعُمٜم٤َمَدى اًمدُّ  اعمَْدقُمق 

و نَ  اًمذي اعمَْدقُمقُّ  ومُٝمقَ  آصطَّلِح: ى وأمَّ ، ي٤مءُ  سمُِدقَم٤مِئفِ  اىْمؽَمَ
ِ
 إطِْمَدى أو اًمٜمدَداء

 َأظَمقاهِت٤َم.

  ي٤مءُ 
ِ
 ُهٜم٤َم ش.أْي » ش.رضمٌؾ  أْي » ُمثُؾ: أظمقاهِت٤م إطمدى أوْ  ش.رضمُؾ  ي٤م» ُمثُؾ: اًمٜمداء

اَم  ي٤م. سمَِٛمْٕمٜمَك:  ش.أرضمُؾ » ومٞم٘م٤مُل: سم٤مهلٛمزةِ  ُيٜم٤َمَدى َوُرسم 

اًمِم٤مقمرِ  يم٘مقلِ 
 (1)

: 

ُؾوُم إِنَّ  َٚ وًَّل  َأ ُُ ٌَُؽم َر  ُمَصو
 

ْؾومُ   ُٚ قَّوًي 
وََّلَم َتِ  َأْهَدى ا٤سَّ

 

 وأْي. واًمٞم٤مُء، اهلٛمزُة، اًمٜمداء: أدوات نْ ذَ إِ  فَمٚمقُم. ي٤م يٕمٜمل: .شأفَمُٚمقمُ »

                                                 

 (7/020) إدب ظمزاٟم٦م ذم اًمبٖمدادي وٟمسبف (،2/413) اًمٚمبٞم٥م: ُمٖمٜمل اٟمٔمر ،ًمٚمٕمرضمل اًمبٞم٧م (7)

 اعمخزوُمل. ظم٤مًمد سمـ ًمٚمح٤مرث
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ُ  َوا٤ـَّؽَِرةُ  اَْْؼُصوَدُة، َوا٤ـَّؽَِرةُ  َعَؾُم،ا٤ اُْْػَردُ  َأْكَواٍع: ََخَْسيُ  اُْـَوَدى»َو٢َْو٤ُُه:  ْٔ ٠َ 

 .«ٌِوَُْضوِف  واَُْشبَّهُ  َواَُْضوُف، وَدِة،اَْْؼُص 

 اإلقمراب سم٤مب ذم سم٤ِمعُمْٗمَردِ  اعُمَرادِ  هَمػْمُ  ُهٜم٤َم سم٤ِمعُمْٗمَردِ  اعُمَرادُ  :«مُ ؾَ ا٤عَ  دُ رَ ػْ اُْ »َو٢َْو٤ُُه: 

 إؾمامء ُمـ وٓ هبام، ٤مُمٚمح٘مً  وٓ جَمُْٛمققًم٤م، وٓ ُُمَثٜم ك، ًَمْٞمَس  َُم٤م اإلقمراب: سم٤مب ومٗمل

 اخلٛمس٦م.

 قمٛمٍرو، زيٍد، ُمثُؾ: سم٤معُمَْم٤مِف، ؿَمبِٞمًٝم٤م وٓ ُُمَْم٤موًم٤م ًمٞمَس  َُم٤م ُهـَو: ٌِوُْْػَردِ  َرادُ واُْ 

 ذًمؽ. أؿمَبفَ  وُم٤م ...ظم٤مًمدٍ  سمٙمٍر،

َْ  ةُ رَ ؽِ ا٤ـَّ » َو٢َْو٤ُُه:  ش.رضمُؾ  ي٤م» شَمُ٘مقُل: ُُمَٕمٞم ٜم٤ًم َرضُماًل  شَمْٕمٜمِل .شرضمؾٍ » ُِمْثُؾ: :«ةُ ودَ ُص ؼْ ا

 ُم٘مّمقدٌة، ٟمٙمرةٌ  هذه .شؿَمْخُص  َي٤م» شَمُ٘مقُل: ُمٕمٞمٜم٤ًم، ؿمخًّم٤م شمٕمٜمل شؿمخصٍ » وُمثُؾ:

 ُُمَٕمٞم ٜملَِم. ىَمْقًُم٤م شُمِريدُ  ش.ىمقمُ  ي٤م»

 اعمثٜمك وسملم اًمقاطمِد، قمغم اًمدالد  اعمٗمردِ  سملم اعم٘مّمقدةِ  همػمِ  اًمٜمٙمرةِ  ذم ومرَق  وٓ

 صمالصم٦ٍم. قمغم اًمدالد  واجلٛمعِ  اصمٜملم، قمغم اًمدالد 

ُ ٠َ  ةُ رَ ؽِ ا٤ـَّ » َو٢َْو٤ُُه:  ي٘مِّمُدهُ  ٓ ٟمٙمرةً  ؿمخًّم٤م اإلٟمس٤منُ  ُيٜم٤َمِدَي  أن :«ةِ ودَ ُص ؼْ اَْ  ْٔ

ٜمِل َوًَمًدا َي٤م» إقمٛمك: ي٘مقَل  أنْ  .شاْٟمَتبِفْ  هَم٤موماًِل  َي٤م» ُمثؾ: سمٕمٞمٜمِفِ   رضماًل  ي٤م» أو: ش.ُدًم 

ٜمِل  ُم٘مّمقدٍة. همػمُ  ٟمٙمرةٌ  هذه ش.ِضْٕم٧ُم  ىَمدْ  ؾَم٤مُِمًٕم٤م ي٤م» أو: ش.ُدًم 

 شم٘مّمُدُه، إًمٞمف سم٢مصبِٕمَؽ  ػمُ شمِم يم٠مٟمؽ ش.رضمُؾ  ي٤م» ىمٚم٧َم: إذا أٟمؽ سمٞمٜمٝمام واًمٗمرُق 

 ُم٘مّمقدٍة. همػمُ  ٟمٙمرةٌ  ومٝمذه ش.قمٓمِم٤من وَم٢ميِند  َأهِمْثٜمِل رضماًل  ي٤م» ىمٚم٧م: وم٢مذا

ـِ  قمبد ي٤م» ش.زيدٍ  همالمَ  ي٤م» ش.ِاهلل قمبدَ  ي٤م» ُمثُؾ: :«وُف َض اُْ »َو٢َْو٤ُُه:   ش.اًمرِح

َؼ  ُم٤م وهق ًمٚمجٜمِس، اًمٜم٤مومٞم٦مِ  ٓ سم٤مب ذم ؾَمَبَؼ  :«وِف َض ٌوُْ  بقهُ ا٤شَّ »َو٢َْو٤ُُه:   سمفِ  شمٕمٚم 
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٤م ُمٕمٜم٤مه، مت٤مم ُمـ رء ، أو وَم٤مقِمال، إُم  ًٓ  ـم٤مًمًٕم٤م ي٤م» شم٘مقَل: أنْ  ُمثؾ: جَمُْروًرا. أو َُمْٗمُٕمق

 ـَم٤مًمًِب٤م َي٤م» ش.سم٤ِمًْمِٕمَب٤مدِ  َرُؤووًم٤م َي٤م» .شَوضْمُٝمفُ  طَمَسٜم٤ًم ٤ميَ » وشم٘مقُل: ش.ُمٕمؽ اِحِْٚمٜمِل ضَمَباًل 

 ُمٕمٞمٜم٤ًم. واطمًدا شم٘مّمد مل ٟمؽٕ سم٤معمْم٤مِف؛ ؿمبٞمفٌ  أيًْم٤م هذا ش.اضِمْتَٝمدْ  ًمِْٚمِٕمْٚمؿِ 

و»َو٢َْو٤ُُه:  َٓ  ١ُقْبـََقونِ  ةُ ودَ ُص ؼْ اَْ  ةُ رَ ؽِ وا٤ـَّ  ا٤َعَؾُم، اُْْػَردُ  ١ََلمَّ م   َٛ ِ  ِمنْ  ا٤ضَّ ْٔ ٠َ 

ـِْوينٍ   ي٤م» شم٘مقَل: أن يّمحُّ  وٓ ،شزيدٌ  ي٤م» شم٘مقَل: أنْ  يّمحُّ  وٓ ش.زيدُ  ي٤م» ومت٘مقُل: «:ٍَ

 ش.دُ زي ي٤م» شم٘مقَل: أنْ  جي٥ُم  سمْؾ  شزيًدا

 ُمٜمّمقسم٤مِت  قمـ يَتَٙمٚم ؿُ  ٕٟم فُ  َٟمّْم٥ٍم؛ حَمَؾد  ذِم  أي: «:م  ا٤ضَّ  َٓ َٛ  ونِ قَ ـَ بْ يُ »َو٢َْو٤ُُه: 

،
ِ
 حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمـ يٜمقب ُم٤م أو ٟمّم٥م، حمؾ ذم اًمْمؿد  قمغم ٤مُمبٜمٞمًّ  ومٞمٙمقنُ  إؾمامء

 ٟمّم٥ٍم.

َٓ »َو٢َْو٤ُُه:  َٛ ـِْوينٍ ا١َُقبْـََقوِن  ٍَ  ِ ْٔ م  ِمْن ٠َ  وقُمْذُرهُ  ىُمُّمقٌر، ومٞمٝم٤م اًمِٕمَب٤مَرةُ  َهِذه «٤ضَّ

 كومُٞمْبٜمَ  ُُمَثٜمًّك يم٤من وم٢مذا .شسمف يرومع ُم٤م قمغم كيبٜم» همػمه: وقمب٤مرة ًمٚمُٛمْبَتِدِئلمَ  اًمِٙمَت٤مَب  أن  

رٍ  مَجْعَ  يَم٤منَ  وإنْ  .شزيدان ي٤م» ُمثُؾ: إًمػ، قَمغم  ُِمْثُؾ: اًمقاو، قمغم كومُٞمْبٜمَ  ؾم٤معم٤ًم ُُمَذيم 

 .شَزْيُدونَ  َي٤م»

يُ وا٤يَ » ٢َْو٤ُُه: ََ يٌ  يُ وا٤َبو٢ِقَ  َّل ٌَ  اعمَْ٘مُّمقَدِة، هَمػْمُ  ٙمَِرةُ ـاًمٜم   ِهل: «:ُٔ ٠َ  َٓ  ١ََؿـُْصو

 ُم٤مذا قَمٜمَْٝم٤م. َٟم٤مَب  ُم٤م أو سم٤مًمٗمتح٦مِ  شُمٜمَّْم٥ُم  اًمث الصَم٦مُ  هذه سم٤معمْم٤مِف. واعمََِمب فُ  واعمَْم٤مُف،

 ُمْم٤مٍف. ٕٟمفُ  ش.َزْيدٍ  أسَم٤م َي٤م» اًمّمحٞمُح: ؟شَزْيدٍ  َأسُمق َي٤م» أو: ش.َزْيدٍ  َأسَم٤م َي٤م» ٟم٘مقل:

 سم٤ِمعُمَْم٤مِف. ؿَمبِٞمفٌ  ٕٟم فُ  ش.َُمَٕمَؽ  َأْصِٕمْديِن  ضَمَباًل  ـَم٤مًمًِٕم٤م َي٤م» شم٘مقَل:

 «.أ٠يـي ُبًَّل  ٙو٤ًعو يو» ١قؼول: ا٤رُل ويستغقٌ

  طَمْرُف  :«يو»
ٍ
 اإلقمراِب. ُمـ ًمفُ  حمؾ   ٓ اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ٟمداء



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ووم٤مقمُٚمفُ  آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  ٦مُ اًمٗمتح ٟمّمبِفِ  وقَمالُم٦مُ  َُمٜمُّْمقٌب، ُُمٜم٤َمًدى :«ٙو٤ًعو»

 .شهق» شم٘مديُرهُ  ضمقاًزا ُمستؽمٌ 

 يٙمقن ُٔمٝمؿ.شَمٕمِ  ُُمَٕمٞم ٜملِمَ  َأىْمَقاًُم٤م خُت٤َمـم٥ُِم  ش.اهلل اشم٘مقا ُُمْسٚمُِٛمقنَ  ي٤م» ىُمٚم٧َم: ًمق

 ُم٘مّمقدٌة. ٟمٙمرةٌ  ٕٟمف ٤م؛صحٞمحً  ىمقًمؽ

 َُمْ٘مُّمقَدٌة. ِٙمَرةٌ ٟمَ  ش.َرضُمُؾ  َي٤م» قَمَٚمٌؿ. ُُمْٗمَردٌ  َهَذا :«ُد يْ زَ  ويَ  ُو:ْح كَ » َو٢َْو٤ُُه:

ُْ » َو٢َْو٤ُُه: َ  َُم٤م ُهقَ  اًمَٕمَٚمُؿ: «:مُ ؾَ ا٤عَ  دُ رَ ػْ ا ْخُص، سمِف قُملمد  وظم٤مًمٍد. وسمٙمٍر، يَمَزْيٍد، اًمِم 

ْخَص؛ هق وًمٞمَس  فَ  أن صح   اًمِمخُص  هق ىمٚمٜم٤م ًمق ٕٟمٜم٤م اًمِم    يتقضم 
ِ
 ًَمفُ  َُم٤م يمؾد  إمم سم٤مًمٜمداء

 سمّمحٞمٍح. ًمٞمس وهذا احَلَجَر، طَمت ك ومٞمِمٛمُؾ  ؿمخٌص،

 :تدرٓبات على اإلعزاب

 همػُم. ٓ يٜمّم٥ُم  ُم٘مّمقدة؟ همػمَ  ٟمٙمرةً  يم٤منَ  إذا

 :أ٠يـي رًَُّل  يو» ميو٤ُُه.» 

  طمرُف  «:يو»
ٍ
 اإلقمراِب. ُمـ ًمفُ  حمؾ   ٓ اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   ٟمداء

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب، ُمٜم٤مًدى «:رًَُّل »

 شم٘مديره وضمقسًم٤م ُمستؽم ضٛمػم واًمٗم٤مقمُؾ  قنِ اًمسٙم قمغم ُمبٜمل   ـمٚم٥ٍم  ومٕمُؾ  «:أ٠يـي»

 حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمٞم٤مء»و ًمٚمقىم٤مي٦ِم. :شاًمٜمقنُ »و ،شأٟم٧م»

 سمِِف. ُمٗمٕمقٌل  ٟمّم٥ٍم 

 « ْأي  ُّٜ  «.٢ُمْ  ٛ

. طمرُف  «:أيْ »
ٍ
 ٟمداء



 

 

 
 باب الـنيــــــادى

« ُّٜ  .ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمٜم٤مدى «:ٛ

 شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  ضٛمػمٌ  وم٤مقمُٚمُف:و اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   أُمرٍ  ومٕمُؾ  «:٢ُمْ »

 .شأٟم٧م»

، أٟم٤م، وشم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  ؿمٌئ  يقضمدُ  ٓ ٕٟمف شهق ـم٤مًمًٕم٤م ي٤م» ـُ  وأٟم٧َم  وٟمح

 ُمستؽمٌ  ش:ىم٤مئؿٌ » يٙمقنُ  شىم٤مئؿٌ  أٟم٤م» ىم٤مئٌؾ: ىم٤مَل  ًمق ىم٤مًمقا: اًمٜم ْحِقيلم أن طمتك اًمٗمٕمُؾ  إٓ

ـُ  ،شأٟم٤م» شم٘مديُره٤م ضامئرُ  شمقضمدُ  ٓ ٕٟمف عم٤مذا؟ ش.هق» شم٘مديُرهُ  ضمقاًزا  يم٤مٟم٧ْم  إذا إٓ وٟمح

 ،شأٟم٤م» شم٘مديُرهُ  ضٛمػًما شمتحٛمُؾ  ٓ يمٚمُّٝم٤م اعمٗمٕمقلِ  وأؾمامءُ  اًمٗم٤مقمؾِ  وم٠مؾمامءُ  إومٕم٤مِل. ذم

ـُ » أو  اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  سمفِ  ُمٗمٕمقٌل  ش:ضمباًل » .شأٟم٧َم » أو ،شٟمح

 آظمرِه. قمغم

 .ِاهلل قمبدَ  ي٤م ؟شِاهلل قمبد ي٤م» شمٜم٤مِدي يمٞمَػ 

 .ٟمداء طمرُف  «:يو»

، قمغم ُمٜمّمقٌب  ُمٜم٤مدى «:ٛبَد »
ِ
 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  اًمٜمداء

 ُمْم٤مٌف. ش:قمبدَ »

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسة ضمرهِ  وقمالُم٦مِ  جمرورٌ  إًمٞمف ُمْم٤مٌف ًمٗمظ اجلالًم٦م  «:ِاهلل»

 ّمُبُف.ٟم جي٥ُم  ُمْم٤مٌف  ٕٟمف عم٤مذا؟ ظمٓم٠م يٙمقنُ  شِاهلل قمبدُ  ي٤م» ىم٤مئٌؾ: ىم٤مَل  ًمق

 ش.اضمتِٝمدْ  اًمٕمٚمؿِ  ـم٤مًم٥َم  ي٤م» ُمثُؾ: اعمْم٤مُف، قمٚمٞمٜم٤م سمِ٘مَل 

. طمرف «:يو»
ِ
 ًمٚمٜمداء

، قمغم ُمٜمّمقٌب  ُمٜم٤مدى «:ٙو٤َى »
ِ
 ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  اًمٜمداء

 .ُمْم٤مٌف  ش:ـم٤مًم٥َم » آظمِرِه.



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 آظمِرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسة ضمرهِ  وقمالُم٦مِ  جمرورٌ  إًمٞمف ُمْم٤مٌف  «:ا٤عؾمِ »

 شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمُ  ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ  اًمسٙمقِن، قمغم ُمبٜمل   أُمرٍ  ومٕمُؾ  «:اُتفْد »

 .شأٟم٧َم »

 ش.ِاهلل قمبدَ  ي٤م» إوُل: اًمّمحٞمُح  ؟شِاهلل قمبدُ  ي٤م» ذم ىمقًُمَؽ  ُم٤م

. طمرُف  «:يو»
ٍ
 ٟمداء

، قمغم ُمٜمّمقٌب  ُمٜم٤مدى «:ٛبَد »
ِ
 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  اًمٜمداء

 .ُمْم٤مٌف  ش:قمبدَ »

 ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمّرهِ  وقمالُم٦مُ  جمروٌر، إًمٞمف ُمْم٤مٌف  اجلالًم٦مِ  ظُ ًمٗم :«اهلل»

 آظمِرِه.

 الواب: صحٞمٌح؟ أهُيُام شـم٤مًمعٌ  ي٤م» وأ شاؾمؽِمْح  ضمباًل  ـم٤مًمًٕم٤م ي٤م» ٤و ٢ول ٢وئل:

 سم٤معمْم٤مِف. ؿمبٞمفٌ  ٕٟمف عم٤مذا؟ .شـم٤مًمًٕم٤م»

. طمرُف  «:يو»
ٍ
 ٟمداء

، قمغم ُمٜمّمقٌب  ُمٜم٤مدى «:ٙو٤ًعو»
ِ
 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  اًمٜمداء

 آظمرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  سمفِ  ُمٗمٕمقٌل  «:ُبًَّل »

ْح » ِٖ ـَ  ًمفُ  حمؾ   ٓ اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   أُمرٍ  ومٕمُؾ  «:اٗ  ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ  اإلقمراِب، ُِم

 .شأٟم٧َم » شم٘مديُرهُ  ُمستؽمٌ 

 إنْ  وأُّم٤م سمٕمٞمٜمِِٝمؿ. ٟم٤مؾًم٤م ي٘مِّمدُ  يم٤منَ  إنْ  شُمسٚمٛمقن ي٤م» ؟شُمسٚمُٛمقنَ » شمٜم٤مدي يمٞمَػ 

 ُمٗمرٌد؟ أو مجعٌ  ُمسٚمٛمقنَ  ىم٤مئٌؾ: ًمَؽ  ىم٤مَل  ًمق شُمسٚمِٛملمَ  ي٤م» ي٘مقُل: اًمٕمٛمقمَ  ي٘مِّمدُ  يم٤منَ 



 

 

 
 باب الـنيــــــادى

 مجٌع. وٓ ُمٗمردٌ  ىم٤مَل  ُم٤م واعم١مًمُػ  ُم٘مّمقدٌة، ٟمٙمرةٌ  ٕٟم فُ  مجٌع؟ وهق شمبٜمٞمفِ  يمٞمَػ  مجعٌ 

ـَ  هل٤م حمؾ   ٓ ٟمداء طمرُف  «:يو»  اإلقمراِب. ُِم

 ذم ؾم٤مملٌ  ُمذيمرٍ  مجعُ  ٕٟمفُ  اًمْمٛم٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمقاوِ  قمغم ل  ُمبٜم ُمٜم٤مدى «:مسؾؿونَ »

ـِ  قِمقٌض  واًمٜمقنُ  ُمٜم٤مدى، ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ـِ  قم  اعمٗمرِد. آؾمؿِ  ذم اًمتٜمقي

 «رَُّلنِ  يو.» 

  طمرُف  «:يو»
ٍ
 .ٟمداء

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  إًمِػ  قمغم ُمبٜمل   ُمٜم٤مدى «:رَُّلنِ »  واًمٜمقنُ  ٟمّم٥ٍم، حمؾد  ذم اًمْمٛم٦مِ  قَم

ـِ  قمقٌض  ـِ  قَم  اعمٗمرِد. ؿِ آؾم ذم اًمتٜمقي

. ٟمٕمْؿ، ٓ؟ أو يّمحُّ  شرضمَٚملمِ  ي٤م» ىم٤مَل: ًمقْ   ُم٘مّمقداِن، اًمرضمالنِ  يم٤منَ  إنْ  يّمحُّ

ـِ  همػمَ  يم٤مٟم٤م وإنْ  شرضمالن ي٤م» ي٘مقُل:  ومٞم٘مقُل: ٟمّم٥ٍم، حمؾ ذم اًمٞم٤مء قمغم ُيبٜمَك ُم٘مّمقَدي

 ش.رضمَٚملمِ  ي٤م»

 :ويٙمقن إقمراسمف ،ُمْم٤مٌف  ٕٟمفُ  ؛اًمٜمّم٥ُم  طمٙمُٛمفُ  شاضمتِٝمدْ  ِاهلل قمبدَ  ي٤م»

  طمرُف  «:يو»
ٍ
ـَ  ًمفُ  حمؾ   ٓ ٟمداء  اإلقمراِب. ُم

 .ُمْم٤مٌف  ش:قمبدَ » آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةِ  سم٤مًمٗمتح٦مِ  ُمٜمّمقٌب ِ  ُمٜم٤مدى «:ٛبَد »

 اًمٙمّسة ضمرهِ  وقمالُم٦مِ  سم٤مإلض٤موم٦ِم، جمرورٌ  إًمٞمف ُمْم٤مٌف ًمٗمُظ اجلالًم٦ِم  «:ِاهلل»

 .آظمِرهِ  قمغم اًمٔم٤مهرة

 ُمستؽمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ  اِب،اإلقمر ُمـ ًمفُ  حمؾ   ٓ اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمل   أُمرٍ  ومٕمُؾ  «اُتِفْد »

 .شأٟم٧َم » شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 [10]ٗبل: ﴾ڑ ژ ژ﴿ :ٍعوٞ اهلل ٢ول. 

. طمرُف  «:يو»
ٍ
 ٟمداء

 ٟمّم٥ٍم. حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمٜم٤مدى «:ُبوُل »

ب» «:أويب»  وم٤مقمٌؾ. :شاًمٞم٤مءُ »و اًمٜمقِن؛ طمذِف  قمغم ُمبٜمل   أُمرٍ  ومٕمُؾ  :شأود

 ُم٘مّمقدٌة. ٟمٙمرةٌ  ٕٟمف ٟمٙمرٌة؟ أٟمف َُمعَ  اًمْمؿد  قمغم اًمبٜم٤مءُ  هذا شضمب٤مُل » سُمٜمَِل  عم٤مذا

  :ٞ[26]ص: ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

  طمرُف  «:يو»
ٍ
ـَ  ًمفُ  حمؾ   ٓ اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمل   ٟمداء  اإلقمراِب. ُم

 قَمَٚمٌؿ. ٕٟمف عم٤مذا؟ ٟمّم٥ٍم. حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمٜم٤مدى «:داود»

 ُمبٜمل   ضٛمػمٌ  اؾمُٛمٝم٤م شَٟم٤م» اخلؼَم، ويرومعُ  اعمبتدأ يٜمّم٥ُم  شمقيمٞمدٍ  طمرُف  شإن  » «:إكو»

. اؾمؿُ  ٟمّم٥ٍم، حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم  إن 

 اًمرومع سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمفِ  اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمٌل  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شضمَٕمَؾ » «:ُعْؾـوك»

 :شاًمٙم٤مُف »و وم٤مقمٌؾ. رومع حمؾ ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شٟم٤م» اعمتحرك.

 .شضمَٕمَؾ »ـًم أوُل  فِ سمِ  ُمٗمٕمقل ٟمّم٥م حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ 

ـْ  واجلٛمٚم٦مُ  ،شضمَٕمْٚمٜم٤م»ـًم صم٤منٍ  ُمٗمٕمقٌل  :«ّؾقػيً »  رومعٍ  حمؾد  ذم وُمٗمٕمقًَمْٞمٝم٤م ضمَٕمَؾ  ُِم

 ش.إنّ » ظمؼمُ 

  :ٞ[104]ا٤صو١وت: ﴾پ پ پ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

  طمرُف  «:يو»
ٍ
ـَ  ًمفُ  حمؾ   ٓ اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمل   ٟمداء  اإلقمراِب. ُم

 ٟمّم٥ٍم. حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمٜم٤مدى «:إٌراهقمُ »



 

 

 
 باب الـنيــــــادى

  :ٞ[35]إِزاب: ﴾ۀ ڻ ڻ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

 اخلؼَم. ويرومعُ  آؾمَؿ، يٜمّم٥م شمقيمٞمدٍ  طمرُف  «:إنَّ »

« َٝ ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٞم٤مءُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  هب٤م، ُمٜمّمقٌب  شإن» اؾمؿُ  «:اْسؾؿ  اًمٗمتح٦ِم؛ قَم

ـِ  قمـ قِمقٌض  واًمٜمقنُ  ٌؿ،ـؾم٤مًم ُمذيمرٍ  مجعُ  ٕٟمف  :شاًمقاوُ » اعمٗمرِد. آؾمؿِ  ذم اًمتٜمقي

 قمٓمٍػ. طمرُف 

 ُمٜمّمقٌب، اعمٜمّمقِب  قمغم واعمٕمٓمقُف  اعمسٚمٛملَم، قمغم ُمٕمٓمقٌف  «:اْسؾمِت »

 ٌؿ.ـؾم٤مًم ُم١مٟم٨ٍم  مجعُ  ٕٟمفُ  اًمٗمتح٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  آظمِرهِ  قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ 

ـَ   .﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ :أي٦مِ  آظمرُ  ؟شإن  » ظمؼمُ  وأي

 «١ًتى يو ٓ  ٌْ  .«ٍعب

. طمرُف  «:يو»
ٍ
 ٟمداء

َرةِ  اًمْمٛم٦مِ  قمغم ُمبٜمل   دىُمٜم٤م «:١ًتى»  اًمتٕمذرُ  فمٝمقِره٤م ُمـ ُمٜمعَ  إًمِػ  قمغم اعم٘مد 

 ٟم٤مهٞم٦ٌم. ش:ٓ» .ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم

« ٌْ  اًمسٙمقُن. ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  اًمٜم٤مهٞم٦ِم، شٓ»ـسم جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  «:ٍعب

 .شأٟم٧َم » شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ 

 «تِي ا٢ضِ  احلوُوِت  ٢وِِضَ  يو َُ  «.ِو

  طمرُف  «:يو»
ٍ
ـَ  ًمفُ  حمؾ   ٓ اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمل   ٟمداء  اإلقمراِب. ُم

  ُمٜمّمقٌب  ُمٜم٤مدي «:٢وِِضَ »
ِ
، سمٞم٤مء

ِ
 ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  اًمٜمداء

 ُمْم٤مٌف. ش:ىم٤مِِضَ » .آظمِرهِ 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مإلض٤موم٦ِم، جمرورٌ  إًمٞمفِ  ُمْم٤مٌف  «:احلوُوِت »  ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرد

 آظمِرِه.

  ومٕمُؾ  «:ا٢ضِ »
ٍ
، طمذِف  قمغم بٜمل  ُم دقم٤مء

ِ
 قمٚمٞمٝم٤م، دًمٞمٌؾ  ىمبَٚمٝم٤م واًمٙمّسةُ  اًمٞم٤مء

 .شأٟم٧َم » شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ 

رة اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  سمفِ  ُمٗمٕمقٌل  «:ِوُتي»   ىمبَؾ  ُم٤م قمغم اعم٘مد 
ِ
 ي٤مء

ـْ  َُمٜمَعَ  اعمتٙمٚمؿِ   ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمٞم٤مءُ »و اعمٜم٤مؾمب٦ِم. سمحريم٦مِ  اعمحؾد  اؿمتٖم٤مُل  فمٝمقِره٤م ُِم

 سم٤مإلض٤موم٦ِم. ضمر   حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم بٜمل  ُم

 «آدمُ  يو». 

. طمرُف  :«يو»
ٍ
 ٟمداء

 قَمَٚمٌؿ. ُمٗمردٌ  ٕٟمفُ  ٟمٜمِّمبُُف؟ ٓ عم٤مذا ٟمّم٥ٍم. حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمٜم٤مدى :«آدمُ »

  :ٞ[46]هود: ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

. طمرُف  «:يو»
ٍ
 ٟمداء

 ّم٥ٍم.ٟم حمؾ ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمٜم٤مدى «:كوُح »

  :ٞ[1]اْدَر: ﴾ھ ھ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

. طمرُف  «:يو»
ٍ
 ٟمداء

و»  شمٜمبٞمٍف. طمرُف  :شاهل٤مءُ »و ٟمّم٥ٍم، حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمٜم٤مدى :شأيُّ » «:أُّيُّ

ـْ  سمدٌل  «:اْدَرُ »  أن اًم٘مرآنِ  همػمِ  ذم ويٛمٙمـ ،شأيُّ » ًمٚمٗمظِ  شمبًٕم٤م ُمرومقعٌ  ش:أيُّ » ُِم

. قمغم شمٜمّمَبفُ   اعمحؾد



 

 

 
 باب الـنيــــــادى

 

 ةــئلــــأص

 واصٓمالطًم٤م؟ ًمٖم٦مً  اعمٜم٤مَدى ُم٤م -7

ؿد  قمغم ُيْبٜمَك وَمَٝمْؾ  َٟمٙمَِرةً  اعمٜم٤َمَدى يم٤منَ  إذا -2  يٜمّم٥ُم؟ أو اًمْم 

* * *



 



 

 

 
 باب الـنفعــْل مً أجلُ

 

ًِ ِْل ــَنِفُعـلاَباُب  ُِِم  َأِجِل

 

مُ  َوُهوَ  ْٗ َقوًكو ُيْذ٣َرُ  ا٤َِّذي ـُْصوُب اَْ  آ  ٢َْو٤َِك: َكْحوُ  ِػْعِل.ا٤ ُو٢ُوعِ  ٤َِسَبِى  ٌَ

ُْ  َزْيٌد  ٢َومَ » ٍَُك »و .«٤َِعْؿٍرو ًٓ ََّل إِ تَِغوءَ  ٢ََصْد ٌْ  .«َمْعُرو١َِك  ا

 زحــــالص

ـْ  اعمَْٗمُٕمقلِ  سم٤مُب  ـَ  َوُهق أضمٚمِِف، ُِم ك: اعمٜمُّمقسَم٤مِت، ُِم  وم٤مًمٜمحقيقن ًَمُف. اعمَْٗمُٕمقَل  وُيَسٛم 

ـْ  اعمٗمٕمقُل  ؾمامه: سَمْٕمُْمُٝمؿ  واطمٌد. واعمٕمٜمك ًمُف. اعمٗمٕمقُل  ؾمامه: وسمٕمَْمُٝمؿ أضمٚمِِف. ُِم

ُم ا َوُهوَ »٢َْو٤ُُه:  ْٗ
َقوًكو ٤َِسَبِى ُو٢ُوعِ اَْـُْصوُب، آِ ٌَ  .«ِػْعلِ ا٤ ٤َِّذي ُيْذ٣َُر 

ِٓ  وَ هُ » ٤ُُه:وْ ؼَ ١َ   .واحلرُف  اًمٗمٕمُؾ  سمذًمَؽ  ظَمَرَج  «مُ ْٗ ا

٤َِّذي ُيْذ٣َُر ا» وىَمْقًُمُف: واعمجروُر. اعمرومقُع، سمَِذًمَؽ  ظَمَرَج  «وُب ُص ـْ اَْ »َو٢َْو٤ُُه: 

َقوًكو ٤َِسَبِى ُو٢ُوعِ   اعمٜمّمقسم٤مِت. سم٘مٞم٦مُ  سمِفِ  ظَمَرَج  :«لِ ِػعْ ا٤ ٌَ

 :مَنٌة فائدٌة

  شَمْٕمِريِػ  ذم أن   اقْمَٚمؿْ 
ِ
ك إؿْمَٞم٤مء  مُمَٞمدًزا. وم٤مِصاًل  أْي: ش.ومّماًل » َوْصٍػ  رُ آظِم  ُيَسٛم 

ك ىَمْبَٚمفُ  وَُم٤م ِف  وصٍػ  آظمرِ  ىمبَؾ  ُم٤م ٕن   ؛شضِمٜمًْس٤م» يسٛم  ُف  ومٞمفِ  يدظمُؾ  ًمٚمٛمٕمر   اعمٕمر 

 أٟمقاقًم٤م. ُؾ يِمٛمَ  ضِمٜمٌْس  وَمُٝمق وهمػُمُه،

،ـإؾم مَجِٞمعُ  ومٞمفِ  يدظُمُؾ  وم٤مٓؾمؿُ 
ِ
 اعمرومققم٦مَ  امءَ ـإؾم يِمُٛمُؾ  ضمٜمٌس، قـومٝم امء

 واعمجرورَة. واعمٜمّمقسم٦مَ 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

  ُمٜمّمقسم٤مِت  يُمؾ   يِمَٛمُؾ  :«وُب ُص ـْ اَْ » ٢َْو٤ُُه:
ِ
 أٟمقاٌع. ومٞمفِ  يدظُمُؾ  ضمٜمٌس  ومٝمق ،إؾمامء

ٞمفِ  هذا «:وًكوقَ ٌَ  ُيذ٣َرُ  يذِ ا٤َّ » َو٢َْو٤ُُه: ـْ  اعمٗمٕمقلِ  سَملْمَ  وَمَّمَؾ  اًل؛وَمّْم  ُٟمَسٛمد  أضمٚمِفِ  ُِم

 اعمٜمّمقسم٤مِت. وسم٘مٞم٦مِ 

٤مِرطملم ىمقَل  ؾمٛمْٕم٧َم  إذا طمتك اًمَ٘م٤مقِمَدةُ  ومٝمذه  ضمٜمٌس  هذا اًمتٕمريٗم٤مت: ذم اًمِم 

 ويمَذا. يمذا سمِفِ  ُيرُج  وَمّْمٌؾ  هذا ي٘مقًمقَن: صُمؿّ  ويمذا. يمذا ومٞمفِ  يدظُمُؾ 

 هذا .شسم٤مًمٜمٓمِؼ  ىمٚمبِفِ  ذم قماّم  ُيْٕمِرُب  طمٞمقانٌ  إٟمفُ » اإلٟمس٤مِن: شمٕمريِػ  ذم ي٘مقًُمقنَ 

ـُ  ـْ  أطمس  ٟم٤مـمٍؼ. طمٞمقانٍ  ُِم

 روح ومٞمف ُم٤م ويمؾ احَلَٞمَقاَٟم٤مِت  يُمؾ   َيِْمَٛمُؾ  ٕٟمف ضِمٜمٌْس؛ َهَذا :شطمٞمقانٌ » وم٘مقًُمٜم٤م:

 طمٞمقان. ومٝمق

 احلٞمقاٟم٤مِت. مجٞمعَ  ُُيِْرُج  ٕٟمف ومّمٌؾ؛ هذا ش:سم٤مًمٜمٓمِؼ  ىمٚمبِفِ  ذم قماّم  ُيْٕمِرُب » وىمقًُمٜم٤م:

مُ » َو٢َْو٤ُُه: ْٗ َقوًكو ُيْذ٣َرُ  ا٤َِّذي ُصوُب اَْـْ  آ  أنْ  قَمالَُمُتفُ  «:لِ عْ ػِ ا٤ ُو٢ُوعِ  ٤َسَبِى  ٌَ

 ش.ؿَ ـًمِ » ًمٙمٚمٛم٦مِ  ضمقاسًم٤م يَ٘معَ 

ُْ  ٌد يْ زَ  ومَ ٢َ »َو٢َْو٤ُُه:  ُْ » ىَمْقًُمُف: :«٤َعْؿٍرو ًٓ ََّل إ  َُمْذيُمقرٌ  َُمٜمُّْمقٌب  اؾْمؿٌ  :«ًٓ ََّل إ

ًٓ  زيٍد؟ ىمٞم٤ممِ  ؾَمَب٥ُم  َُم٤م اًمٗمٕمِؾ. ؾَمَب٥ِم  ًمَِبَٞم٤منِ  ًٓ  زيٌد؟ ىم٤ممَ  ؿَ ـًمِ  ًمَٕمْٛمٍرو. إضمال  إضمال

 ًمَٕمْٛمٍرو.

ٍَُك َص ٢َ »َو٢َْو٤ُُه:   َُمْذيُمقرٌ  َُمٜمُّْمقٌب  اؾْمؿٌ  :«وءَ غَ تِ اٌْ » ىَمْقًُمُف: :«و١َِك رُ عْ مَ  وءَ غَ تِ اٌْ  ْد

 ي٘معَ  أنْ  يّمحُّ  هْؾ  َُمْٕمُروومِِف. اسْمتَِٖم٤مءَ  وُمالًٟم٤م؟ َت ىَمَّمدْ  عم٤مذا اًمٗمٕمِؾ. وىمقعِ  ؾَمَب٥ِم  ًمبٞم٤منِ 

. ؟شؿَ ـًمِ »ًمـ ضمقاسًم٤م ًٓ  ومٞمٙمقن يّمحُّ  ىم٤مل: ومالًٟم٤م؟ ىمّمْدَت  ؿَ ـًمِ  ىمٞمؾ: ًمق ٕضمٚمِِف. ُمٗمٕمق

 ُمٕمروومِِف. اسمتٖم٤مءَ 



 

 

 
 باب الـنفعــْل مً أجلُ

ـِ  اعم١َُمًمدُػ  َوَذيَمر نٌ  إوَل  ٕن   اعمَِث٤مًَملْمِ  َهَذْي ٍن. هَمػْمُ  واًمث ٤ميِن  ُُمٜمَق   ُُمٜمَق 

 .[20]اًمروم: ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمٜمف

ُت » وُمٜمف:  .شًمِْٚمِٕمْٚمؿِ  ٤مـَمَٚمبً  طَمَْضْ

َؾمْ  ْٛ ـْ »ـسم جُيَر   أنْ  جيقزُ  ٕضمٚمِفِ  اعمٗمٕمقَل  أن   ا  زيدٌ  ىم٤ممَ » اعمث٤مل: ومٗمل سم٤مًمالِم، أو شُِم

 ًٓ مُ  ش.قَمْٛمٍرو إلضْماللِ  َزْيدٌ  ىم٤ممَ » ٟم٘مقَل: أنْ  جيقزُ  ش.ًمَٕمْٛمٍرو إضمال  ًمِٚمت ْٕمٚمِٞمِؾ. واًمال 

 جيقزُ  .ٕضمٚمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  ش:ُمٝم٤مسم٦مً »ومـ ش.ًَمفُ  ُمٝم٤مسم٦مً  ومالنٍ  قِمٜمدَ  َصَٛم٧مُّ » وشم٘مقُل:

ـْ  ومالنٍ  قِمٜمدَ  َصَٛم٧مُّ » شم٘مقَل: أنْ  ـْ  ش.ُمٝم٤مسمتِفِ  ُِم  .شعمََٝم٤مسمِتِفِ » :أو ؾَمَببِٞم ٦ٌم. ُِم

ًٓ  ىمْٛم٧ُم » ىَمْقًُمُف: وهق اًمقضمٝملم قمغم إول اعمث٤مل ٟمٕمرب  ش.ًمَٕمْٛمٍرو إضمال

« ًُ  ووم٤مقمٌؾ. ومٕمٌؾ  :«٢ْؿ

« ًٓ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  اعمٗمٕمقًمٞم٦ِم، قمغم َُمٜمُّْمقٌب  ٕضمٚمِفِ  َُمْٗمُٕمقٌل  :«إَُّل

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ 

 وجَمُْروٌر. ضَم٤مر   :«٤َعْؿٍرو»

ًُ » و٢و٤ـو: ْؿٍرو إَُّلل ِمنْ  ٢ْؿ َٛ.» 

« ًُ  ووم٤مقمٌؾ. ومٕمٌؾ  :«٢ْؿ

. طمرُف  :«ِمنْ »  ضمر 

 ُمْم٤مٌف. وإضْماَلُل  ،شـْ ُمِ »ـسم جَمُْرورٌ  اؾمؿٌ  :«إَُّلل»

ْؿٍرو» ـْ  إًَِمْٞمف، ُُمَْم٤مٌف  :«َٛ َببِٞم ٦م. َُمْٕمٜم٤َمَه٤م ُهٜم٤َم وَمِٛم  اًمس 
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ًُ » و٤ـو:و٢ ْؿٍرو ْلَُّللِ  ٢ْؿ َٛ.» 

« ًُ  ووم٤مقمٌؾ. ومِْٕمٌؾ  :«٢ُْؿ

. طمرُف  :شاًمالمُ » :«ْلَُّللِ » هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مًمالِم، جمرورٌ  اؾمؿٌ  :شإضماللِ » ضمر   ضمرد

 ُمْم٤مٌف. شإضماللِ »و آظمِرِه، ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ 

ْؿٍرو»  اًمت ْٕمٚمِٞمُؾ. َُمْٕمٜم٤َمَه٤م ُهٜم٤َم وم٤مًمالمُ  إًَِمْٞمِف، ُُمَْم٤مٌف  :«َٛ

ـُ  وٓ ُمّمدًرا، إٓ يٙمقنُ  ٓ أضمٚمِفِ  ُِمـ اعمٗمٕمقُل   وم٤مقمٍؾ، اؾمؿَ  يٙمقنَ  أنْ  يٛمٙم

 ُمّمدًرا. يٙمقنَ  أنْ  د  سمُ  َٓ  ُمٗمٕمقٍل، اؾمؿَ  وٓ

ِٓ  وَ هُ » يؼوُل: -اهللُ  رمحهُ - اْم٤ُف   زيٌد  ٢ومَ » سم٘مقًمِِف: َؾ ث  وُمَ  ،«وُب ُص ـْ اَْ  مُ ْٗ ا

 ًٓ ًٓ » وم٢من «٤َعْؿٍرو إَُّل ِٓ » ىمقًمِِف: ذم اعمٓمٚمُؼ  ومٞمٙمقنُ  ُمّمدٌر، هذه شإضمال  مُ ْٗ ا

 ُمّمدًرا. إٓ يٙمقنُ  ٓ أضمٚمِفِ  ُمـ اعمٗمٕمقَل  أن يٕمٜمل: سم٤معمث٤مِل، ُُمَ٘مٞم ًدا «وُب ُص اْـْ 

 :اإِلعزاِب على تدرٓباْت

 « َزيدٍ  أٌو ٢وم  ًٓ ْؿٍرو ّٕي إَُّل َٛ.» 

 اًمٗمتح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:٢ومَ »

ـَ  ٟمفٕ اًمْمٛم٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  سم٤مًمقاو ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  ش:أسمق» :«أٌو زيد»   ُِم
ِ
 إؾمامء

هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مإلض٤موم٦ِم، جمرورٌ  إًمٞمفِ  ُمْم٤مٌف  ش:زيدٍ » ُمْم٤مف. وهق اخلٛمس٦مِ   اًمٙمّسةُ  ضمرد

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ 

« ًٓ  آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  ٕضمٚمفِ  ُمٗمٕمقٌل  «:إَُّل

. طمرُف  :شاًمالمُ » «:ّٕي» هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مًمالِم، جمرورٌ  اؾمؿٌ  ش:أظمل» ضمر   اًمٞم٤مءُ  ضمرد
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ـَ  ٕٟمفُ  اًمٙمّسِة؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً    ُِم
ِ
 ُمْم٤مٌف. وهق اخلٛمس٦ِم، إؾمامء

ْؿٍرو» هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مإلض٤موم٦مِ  جمرورٌ  إًمٞمفِ  ُمْم٤مٌف  «:َٛ  آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرد

  :ٞ[38]ا٤ـسوء: ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

 ىمبَٚمٝم٤م. ُم٤م سمحس٥م «:ا٤واوُ »

 ىمبٚمُف. ُم٤م طمس٥م وحمٚمف اًمٗمتِح، قمغم ُمبٜمل   ُمقصقٌل  اؾمؿٌ  «:ا٤ذين»

 إومٕم٤ملِ  ُمـ ٕٟمفُ  اًمٜمقِن؛ سمثبقِت  ُمرومقعٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ : شيٜمٗمؼ» «:يـػُؼونَ »

 وم٤مقمؾ. رومع حمؾ ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمقاو»و اخلٛمس٦ِم.

 اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  سمفِ  ُمٗمٕمقٌل  :شأُمقاَل » «:ُفموأموا٤َ »

 ضمر   حمؾ ذم اًمْمؿِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاهل٤مءُ »و ُمْم٤مٌف، ش:َل أُمقا» آظمرِه. قمغم

 اجلٛمِع. قمالُم٦مُ  :شاعمٞمؿُ »و سم٤مإلض٤موم٦ِم،

 ُمْم٤مٌف. وهق آظمِرهِ  ذم اًمٔم٤مهرة سم٤مًمٗمتح٦مِ  ُمٜمّمقٌب  ٕضمٚمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  «:رئوءَ »

هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مإلض٤موم٦ِم، جمرورٌ  إًمٞمفِ  ُمْم٤مٌف  «:ا٤ـوسِ »  ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرد

 آظمِرِه.

  [22]ا٤رٛد: ﴾چ چ چ چ ڃ﴿اهلل ٍعوٞ: ٢ول. 

 ىمبَٚمٝم٤م. ُم٤م سمحس٥ُم  «:ا٤واوُ »

 اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمل   ُمقصقٌل  اؾمؿٌ  «:ا٤ذينَ »

ُٕوا»  :شاًمقاوُ »و اجلامقم٦ِم. سمقاوِ  ٓشمّم٤مًمِفِ  اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شصؼَمَ » «:ص

 وم٤مقمؾ. رومع حمؾ ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ 
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 ُمْم٤مٌف. ش:اسمتٖم٤مءَ » آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرة سم٤مًمٗمتح٦مِ  ُمٜمّمقٌب  ٚمِفِ ٕضم ُمٗمٕمقٌل  «:اٌتغوءَ »

هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مإلض٤موم٦ِم، جمرورٌ  إًمٞمفِ  ُمْم٤مٌف  «:وُهِ »  آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرد

ِم»  حمؾد  ذم اًمٙمِّس  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاهل٤مء»و ُمْم٤مٌف. :شربد » «:رهب 

 ًمٚمجٛمِع. :شاعمٞمؿُ »و إًمٞمِف، ُمْم٤مٌف  ضمر  

 «ا٤عؾمِ  اٌتغوءَ  ٤طو٤ُى ا ٢رأ.» 

 اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:٢رأَ »

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرة اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  «:ا٤طو٤ُى »

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  سم٤مًمٗمتح٦مِ  ُمٜمّمقٌب  ٕضمٚمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  «:اٌتغوءَ »

هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مإلض٤موم٦ِم، جمرورٌ  إًمٞمفِ  ُمْم٤مٌف  «:ا٤عؾم»  آظمِرِه. ذم ةُ اًمٔم٤مهر اًمٙمّسةُ  ضمرد

  :ٞ[231]ا٤بؼرة: ﴾ٺ ڀ ڀ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

 ٟم٤مهٞم٦ٌم. ش:ٓ» ىمبَٚمٝم٤م. ُم٤م سمحس٥م ش:اًمقاوُ » :«وٓ»

 ضمزُِمفِ  وقمالُم٦مُ  اًمٜم٤مهٞم٦ُم، شٓ»سمـ جمزومٌ  ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :شمُتْسُؽ » «:مُتِْسُؽوهنَّ »

 وم٤مقمؾ، رومع حمؾ ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمقاوُ »و اًمٜمقِن، طمذُف 

 اًمٜمسقِة. ٟمقنُ  :شاًمٜمقنُ »و ٟمّم٥ٍم، حمؾ ذم اًمْمؿِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاهل٤مءُ »و

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  سم٤مًمٗمتح٦مِ  ُمٜمّمقٌب  ٕضمٚمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  «:َضاًرا»

 « ًُ  «.٤ْلُرِ  ٙؾًبو اْسجدِ  إٞ ذهب

« ًُ  اًمرومع سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمفِ  اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمٌل  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شَذَه٥َم » «:ذهْب

 وم٤مقمٌؾ. رومع حمؾ ذم اًمْمؿِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ػمٌ ضٛم :شاًمت٤مءُ »و اعمتحرك.
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. طمرُف  «:إٞ»  ضمر 

هِ  وقمالُم٦مُ  ،شإمم»ـسم جمرورٌ  اؾمؿٌ  «:اْسجدِ »  آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرد

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  سم٤مًمٗمتح٦مِ  ُمٜمّمقٌب  ٕضمٚمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  «:ٙؾًبو»

. طمرُف  شاًمالمُ » :«٤ْلُرِ » هِ  وقمالُم٦مُ  ،سم٤مًمالمِ  جمرورٌ  اؾمؿٌ  ش:إضمرِ » ضمر   ضمرد

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ 

 « ًُ  «.٤ْلذانِ  ٍر٢ًبو ُْئ

« ًُ ْئ  اًمرومع سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمفِ  اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمٌل  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :شضم٤مءَ » «:ُِ

 وم٤مقمٌؾ. رومع حمؾ ذم اًمْمؿِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمت٤مءُ »و اعمتحرك.

 ظمِرِه.آ ذم اًمٔم٤مهرةُ  سم٤مًمٗمتح٦مِ  ُمٜمّمقٌب  ٕضمٚمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  «:ٍر٢ًبو»

. طمرُف  :شاًمالمُ » «:٤ْلذانِ » هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مًمالِم، جمرورٌ  اؾمؿٌ  ش:إذانِ » ضمر   ضمرد

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ 

 « ا ُفموأموا٤َ  ا٤ؽػور أكػَق نْ  صدًّ  .«ِاهلل ٗبقلِ  َٛ

 اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:أكػَق »

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  «:ا٤ؽػورُ »

 اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  سمفِ  ُمٗمٕمقٌل  :شأُمقاَل » «:ُفموأموا٤َ »

 ضمر   حمؾ ذم اًمْمؿِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاهل٤مءُ »و ُمْم٤مٌف، ش:أُمقاَل » آظمرِه. قمغم

 اجلٛمِع. قمالُم٦مُ  :شاعمٞمؿُ »و سم٤مإلض٤موم٦ِم.

ا»  ِه.آظمرِ  ذم اًمٔم٤مهرة سم٤مًمٗمتح٦مِ  ُمٜمّمقٌب  ٕضمٚمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  «:صدًّ
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نْ » . طمرُف  «:َٛ  ضمر 

ـْ »ـسم جمرورٌ  اؾمؿٌ  «:ٗبقلِ » هِ  وقمالُم٦مُ  ،شقَم  آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرة اًمٙمّسةُ  ضمرد

 ُمْم٤مٌف. ش:ؾمبٞمؾِ »

هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مإلض٤موم٦مِ  جمرورٌ  إًمٞمف ُمْم٤مٌف  اجلالًم٦مِ  اؾمؿُ  «:ِاهلل»  اًمٔم٤مهرُة. اًمٙمّسةُ  ضمرد

 « َْؿٍرو أٌو ٢وم  «.ٌؽرٍ  ٕيب اِٖاًمو َٛ

 اًمٗمتِح. قمغم ٜمٌل ُمب ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:٢ومَ »

ْؿر» َٛ ـَ  ٕٟم فُ  سم٤مًمقاِو؛ ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  ش:أسمق» :«أٌو    ُِم
ِ
 ش:قَمْٛمٍرو» اخلٛمس٦ِم. إؾمامء

هِ  وقمالُم٦مُ  جمرورٌ  إًمٞمفِ  ُمْم٤مٌف   آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرد

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  سم٤مًمٗمتح٦مِ  ُمٜمّمقٌب  ٕضمٚمِفِ  ُمٗمٕمقٌل  «:اِٖاًمو»

هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مًمالِم، جمرورٌ  اؾمؿٌ  ش:أيب» .ضمر   طمرُف  :شاًمالمُ » «:ٌؽر ٕيب»  ضمرد

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٞم٤مءُ  ـَ  ٕٟمف اًمٙمّسِة؛ قَم   ُِم
ِ
 جمرورٌ  إًمٞمفِ  ُمْم٤مٌف  ش:سمٙمرٍ » اخلٛمس٦ِم. إؾمامء

هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مإلض٤موم٦ِم،  آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرد

 « َ٤ؾعؾمِ  ٙؾًبو ا٤بؾدِ  إٞ ا٤رُُل  ٢َِدم.» 

 تِح.اًمٗم قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:٢ِدمَ »

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  «:ا٤رُُل »

. طمرُف  «:إٞ»  ضمر 

هِ  وقمالُم٦مُ  ،شإمم»ـسم جمرورٌ  اؾمؿٌ  «:ا٤بؾدِ »  آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرد

 .آظمره ذم اًمٔم٤مهرة اًمٗمتح٦م ٟمّمبف وقمالُم٦م ُمٜمّمقب ٕضمٚمف ُمٗمٕمقل :«ٙؾًبو»



 

 

 
 باب الـنفعــْل مً أجلُ

. طمرُف  :شاًمالمُ » «:٤ؾعؾمِ » هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مًمالِم، جمرورٌ  اؾمؿٌ  ش:اًمٕمٚمؿِ » ضمر   ضمرد

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ 

 « َل َّ و مؽيَ  ى ا٤رُُل  َد ًُّ  «.ِو

 اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:دَّل »

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  «:ا٤رُُل »

. طمرُف  «:ى»  ضمر 

هِ  ُم٦مُ وقمال ،شذم»ـسم جمرورٌ  اؾمؿٌ  «:مؽيَ »  ٕٟم ف اًمٙمّسِة؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٗمتح٦مُ  ضمرد

ِف، ُمـ ممٜمقعٌ   واًمت٠مٟمٞم٨ُم. اًمٕمٚمٛمٞم٦ُم، اًمٍمِف: ُمـ ًَمفُ  واعم٤مٟمعُ  اًمٍم 

و» ًُّ ضمؾِ  ُمـ طم٤مٌل  «:ِو  اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبفِ  وقمالُم٦مُ  احل٤مِل، قمغم ُمٜمّمقٌب  اًمر 

 آظمرِه. ذم

 « و ا٤بؾد من ا٤ؼومُ  ّرَج ًٌ  «.ا٤غرِق  من هر

 اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:ّرَج »

 آظمرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقٌع، وم٤مقمٌؾ  «:ا٤ؼومُ »

. طمرُف  «:ِمنْ »  ضمر 

 آظمرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرهِ  وقمالُم٦مُ  ،شـْ ُمِ »ـسم جمرورٍ  اؾمؿٌ  «:ا٤بؾدِ »

ًٌو»  آظمرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب، ٕضمٚمفِ  ُمٗمٕمقٌل  «:هر

. رُف طم «:ِمنْ »  ضمر 

 آظمرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرهِ  وقمالُم٦مُ  ،شـْ ُمِ »ـسم جمرورٌ  اؾمؿٌ  «:ا٤غرِق »



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 « َا لٍى  أٌو ا٠توظ  «.٤ؾحق ردًّ

 اًمٗمتح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:ا٠توظَ »

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  سم٤مًمقاوِ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  ش:أسمق» :«أٌو لى» ٛم٦ِم؛ قم   ُمـ ٕٟم ف اًمْم 
ِ
 إؾمامء

 آظمرِه. ذم اًمٔم٤مهرةِ  سم٤مًمٙمّسةِ  جمرورٌ  إًمٞمفِ  ُمْم٤مٌف  ش:هل٥ِم » اخلٛمس٦ِم،

ا»  آظمرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبف وقمالُم٦م ُمٜمّمقُب  ٕضمٚمِف، ُمٗمٕمقٌل  «:ردَّ

ق» ، طمرف :شاًمالم» :«٤ؾح   ضمرهِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مًمالِم، جمرورٌ  اؾمؿٌ  ش:احلؼ»و ضمر 

 آظمرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ 

 « َ٤ؾؿسجدِ  زيورةً  ٤ؾؿديـيِ  اْسؾؿون ٢َِدم.» 

 اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:٢َِدمَ »

 ٌؿ.ـؾم٤مًم ُمذيمرٍ  مجعُ  ٕٟمف اًمْمٛم٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  سم٤مًمقاوِ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  «:اْسؾؿون»

. طمرُف  :شاًمالمُ » «:٤ؾؿديـيِ » هِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مًمالِم، جمرورٌ  اؾمؿٌ  ش:اعمديٜم٦مِ » ضمر   ضمرد

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ 

 آظمرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب، ٕضمٚمفِ  ُمٗمٕمقٌل  «:زيورةً »

. طمرُف  :شاًمالمُ » «:٤ؾؿسجدِ »  وقمالُم٦مُ  سم٤مًمالِم، جمرورٌ  اؾمؿٌ  ش:اعمسجدِ » ضمر 

هِ   آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرد

* * *



 

 

 
 باب املفعْل معُ

 

 ُُـِْل َمَعــَنِفُعـلااُب ــَب

 

مُ  َوُهوَ  ْٗ
ِٓ  ٢َْو٤َِك: َكْحوُ  ِػْعُل.ا٤ َمَعهُ  ١ُِعَل  َمنْ  ٤َِبَقونِ  ُيْذ٣َرُ  ا٤َِّذي ـُْصوُب اَْ  ا

وءَ » َُ  ُٔ َتَوى»و .«َواَلْقَش  إَِم ْٗ َشَبيَ  اَْوءُ  ا ََ  .«َوا

و ُ  َوَأمَّ َٕ و، ٣َونَ  َّ َواَِتَ َّ مُ  َوَأ ْٗ و، إنَّ  َوا َواَِتَ َّ مَ  ١ََؼْد  َوَأ َؼدَّ و ٍَ  ِى  ِذ٣ُْرمُهَ

وِت.اَْ  َٛ ًْ  ١ََؼْد  عُ وا٤تََّواٌِ  َو٣ََذ٤َِك  ْر١ُو م َؼدَّ  .ُهـَو٤َِك  ٍَ

 زحــــالص

 اعمَِٕمٞم ٦مُ  ؾَمبُبفُ  اًم ِذي اعمَْٗمُٕمقَل  ُهقَ  «:َمَعهُ  ولِ عُ ػْ اَْ  وُب ٌَ » :-رمحه اهلل- ٢َْوُل اْم٤ُف 

 واعمّم٤مطمب٦ُم.

ُم ا»٢َْو٤ُُه:  ْٗ
 .«ِػْعُل ا٤ ٤َِّذي ُيْذ٣َُر ٤َِبَقوِن َمْن ١ُِعَل َمَعهُ اَْـُْصوُب، آِ

ِٓ »َو٢َْو٤ُُه:   سمِفِ  ظَمَرَج  «وُب ُص ـْ اَْ » ىَمْقًُمُف: واحلرُف. ُؾ،اًمِٗمٕمْ  سمِفِ  ظمَرَج  «مُ ْٗ ا

 ضِمٜمٌْس. اًمَ٘مْٞمَدانِ  وَهَذانِ  واعمجروُر. اعمرومقُع،

 سم٘مٞم٦مُ  سمِفِ  ظَمَرَج  وَمّْمٌؾ، هذا «ُل عْ ا٤ػِ  َمَعهُ  ١ُِعَل  َمنْ  ونِ قَ ٤بَ  ُيذ٣َرُ  يذِ ا٤َّ »َو٢َْو٤ُُه: 

 اعمٜمّمقسم٤مِت.

 ًمٙم٤منَ  ش.ُمع» سمٛمٕمٜمك واوٍ  سمٕمدَ  ْذيَمرُ يُ  اًم ِذي اعَمٜمُّْمقُب  آؾْمؿُ  اعم١مًمُػ: ىم٤مَل  وًمقْ 

 ذم اًمٕمٓمِػ  طمرَف  َيِْمَٛمُؾ  «ا٤ػعُل  َمَعهُ  ١ُِعَل  َمنْ  ٤بقونِ  ُيذ٣َرُ  يذِ ا٤َّ » ىمقًَمُف: ٕن أطمسـ؛

 قمغَم  اًمَٕمْٓمُػ  يَم٤منَ  إَذا ومِٞماَم  َيْٛمتٜمِعُ  «وُب ُص ـْ اَْ » ىمقًَمُف: أن   إٓ ش.وقمٛمٌرو زيدٌ  ىم٤ممَ » ُمثِؾ:

 جمروٍر. أو َُمْروُمقعٍ 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 قمغم قمٓمًٗم٤م اًمرومعُ  شاجلٞمش» ذم جيقزُ  ُهٜم٤م ش.واجلَْٞمَش  إُِمػمُ  ضَم٤مءَ » ًمؽ:ذ ُمث٤مُل 

 شواجلٞمُش  إُمػمُ  ضم٤مءَ » ؾمت٘مقُل: ٕٟمؽ اًمب٤مِب؛ هذا ذم يدظُمُؾ  ٓ وطمٞمٜمئذٍ  إُمػِم،

 سمِفِ  َُمث َؾ  ُم٤م قمغم شواجلٞمَش  إُمػمُ  ضم٤مءَ » شم٘مقَل: أنْ  وجيقزُ  ُمٜمّمقٍب، همػمَ  اؾماًم  ومٞمٙمقنُ 

ًٓ  نُ يٙمق وطمٞمٜمئذٍ  اعم١مًمُػ،  َُمَع. سمٛمٕمٜمك: اًمقاوُ  وشمٙمقنُ  ُمَٕمُف، ُمٗمٕمق

هُ  ٌْ  ١ـؼوُل: ا٤وُفٝ ٛٓ و٤ْـُْعِر

ُٔ  ُوءَ » إول: ا٤وُه  «.والقُش  إم

 اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«ُوء»

« ُٔ  آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  :«إم

 واعمٕمٓمقُف  إَُِمػِم، قَمغَم  َُمْٕمُٓمقٌف  :شٞمُش اجل» قمٓمٍػ. طَمْرُف  :شاًمقاوُ »: «والقُش »

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقٌع، اعمرومقعِ  قمغم

ُٔ  ُوءَ » ا٤يوين: ا٤وُهُ   «.والقَش  إم

 اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«ُوءَ »

« ُٔ  آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقٌع، وم٤مقمٌؾ  :«إم

 وقَمالَُم٦مُ  اعمٕمٞم٦ِم، سمقاوِ  ُمٜمّمقٌب  اؾمؿٌ  :شاجلٞمَش » اعمٕمٞم٦ِم. واوُ  :شاًمقاوُ » :«والقَش »

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  َٟمّْمبِفِ 

ُم٤مًمؽ اسمـ ًم٘مقل اًمرومع، وهق أرضمح إول واًمقضمف
(1)

: 

ّق  َِ  َوا٤َْعْطُف إِْن ُيْؿؽِْن ٌَِّل َضْعٍف َأ
 

 َضْعِف ا٤ـََّسوْق  ىَوا٤ـَّْصُى ُوَْتوٌر ٤ََد  
 

                                                 

 (.770) رىمؿسم٤مب اعمٗمٕمقل ُمٕمف، اًمبٞم٧م  ،شإًمٗمٞم٦م» (7)



 

 

 
 باب املفعْل معُ

َتَوى »ْو٤ُُه: َو٢َ  ْٗ
َشَبيَ ااِ ََ  شمٙمقنَ  أنْ  جَيُقزُ  ٓ وهٜم٤َم هل٤م، ُُمَس٤مِوًي٤م َص٤مرَ  أْي: «:َْوُء َوا

، اؾمتقاءٌ  اؾمتقاءان: هٜم٤مك ص٤مرَ  قم٤مـمٗم٦مً  اًمقاوَ  ضَمَٕمْٚم٧َم  ًمق ٕٟم ؽ قم٤مـمٗم٦ٌم؛ اًمقاوُ 
ِ
 ًمٚمامء

 وؾَم٤مَواَه٤م، َب٦مَ اخلََِم  طَم٤مَذى اعم٤مءَ  أن   اعمٕمٜمك ٕن اعمٕمٜمك؛ ُيْٗمِسدُ  وهذا ًمٚمخِمب٦ِم، واؾمتقاءٌ 

ُ  هذا وقمغم  إقمراسمف: ذم ومت٘مقُل  اعمٕمٞم٦ِم، واوَ  اًمقاوُ  شمٙمقنَ  أنْ  اعمث٤ملِ  هذا ذم ومٞمتٕملم 

 فمٝمقِره٤م ُمـ َُمٜمعَ  إًمِػ، قمغم اعم٘مدرةِ  اًمٗمتح٦مِ  قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  :«اٗتوى»

 .يَمُٛمؾ سمٛمٕمٜمك وٓ قمغم، سمٛمٕمٜمك وًمٞمس٧م شَمَس٤موى، سمٛمٕمٜمك اًمتٕمذُر.

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ٌع،ُمرومق وم٤مقِمٌؾ  :«اْوءُ »

َشَبيَ » ََ  وقمالُم٦مُ  اعمٕمٞم٦ِم، سمقاوِ  ُمٜمّمقٌب  اؾمؿٌ  :شاخلِمب٦مَ » اعمٕمٞم٦ِم. واوُ  :شاًمقاوُ » :«وا

 آظمِرِه. ذم فم٤مهرةٌ  ومتح٦مٌ  ٟمّمبِفِ 

 ىم٤ممَ »و قمٓمٌػ. واو ُمٕمٞم٦ٍم؟ واوُ  أم قمٓمٌػ  واو اًمقاو شوقمٛمٌرو زيدٌ  ىم٤ممَ » ىمقًمٜم٤م:

 اعمث٤مل. ذم اًمقضمٝم٤منِ  ومٞمجقزُ  ٕمٞم٦ٍم.ُم واوُ  شوقَمْٛمًرا زيدٌ 

ـْ   وقمغم ًمسب٥ٍم، إٓ اًمٕمٓمُػ  إصَؾ  إن اعمقؾمٕم٦ِم: اًمٙمت٥ِم  ذم اًمٕمٚمامءُ  ي٘مقُل  ًمٙم

 ٕٟمف ؛شوقمٛمًرا زيدٌ  ضم٤مءَ » ىمقًمِٜم٤م: ُمـ أومّمَح  يم٤منَ  شوقمٛمٌرو زيدٌ  ضم٤مءَ » ىمٚمٜم٤م: وم٢مذا هذا

 قمغم ُيٕمَٓمُػ  ٓ ٕٟمفُ  أومّمُح؛ اعمٕمٞم٦مُ  ومُٝمٜم٤م شوزيًدا ىمٛم٧ُم » ىمٚم٧َم: إذا أُم٤م إصِؾ، قمغم

 اعمٜمٗمّمِؾ. اًمْمٛمػمِ  سمٕمدَ  إٓ اعمتّمؾِ  اًمْمٛمػمِ 

ـُ  ىم٤مَل  -رِحف اهلل شمٕم٤ممم- ُم٤مًمٍؽ  اسم
(1)

: 

َٓ  َوإنْ  ووو َٛ  ِٔ  ُمتَِّصوووْل  َر١ْوووعٍ  َضوووِؿ
 

  ًَ َطْػ ِٔ  ١َو١ِْصْل  َٛ وِؿ  ُؿـَْػِصْل وا٤و ٌِو٤ضَّ
 

                                                 

 (.222-223) رىمؿ اًمبٞمت٤منسم٤مب قمٓمػ اًمٜمسؼ،  ،شإًمٗمٞم٦م» (7)



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 َيوووِردْ  ١َْصووولٍ  َوٌِوووَّل َموووو ١َوِصووولٍ  أوْ 
 

وووًقو ا٤وووـَّْظمِ  ِى   ِ٘ ْٛ  َوَضوووْعَػهُ  ١َو  َتِؼوووْد ا
 

 يَ٘معُ  ٓ اًمٗمٕمُؾ  يم٤منَ  إذا إٓ ًمٚمٛمٕمٞم٦ِم، دُمَٕمَؾ  أن جيقزُ  قمٓمٍػ  واوِ  يمؾُّ » ١و٤ؼوٛدُة:

ـَ  إٓ ُ  اصمٜملِم، ُِم  ش.اًمٕمٓمُػ  ومٞمتٕملم 

ـُ  ٓ ش.وقمٛمٌرو زيدٌ  شَمَِم٤مَركَ » ىمقًمٜم٤م: ُمثُؾ   ٕن   عم٤مذا؟ شوقمٛمًرا» ٟم٘مقَل: أنْ  يٛمِٙم

ـِ  إٓ يَ٘معُ  ٓ ششَمَِم٤مَركَ » أصَؾ  ـْ  إٓ وىمَٕم٧ْم  ُم٤م ص٤مرَ  شوقمٛمًرا» ىمٚم٧َم: وم٢مذا اصمٜملِم، ُِم  ُِم

 يٙمقنُ  ٓ ششم٘م٤مشَمَؾ » ٕن   ًمٚمٛمٕمٞم٦ِم؛ اًمقاوُ  شمٙمقنَ  أن جيقزُ  ٓ شوقمٛمًرا زيدٌ  شم٘م٤مشَمَؾ » واطمد.

ـِ  إٓ  واعمٕمٞم٦م. اًمٕمٓمػ اًمقضمٝم٤من، ومٞمف جيقز .شوقَمْٛمٌرو َزْيدٌ  ؾَم٤موَمرَ » اصمٜملم. ُِم

ـُ  سمٞم٧م هذا  اًمٜم٤مفمُؿ: ومٞمفِ  ىم٤مل اخلٛمس٦مَ  اعمٗم٤مقمٞمَؾ  يتْمّٛم

قووُل ََخْووٌس ُمْطَؾووٌق وٌِووهمِ  ِٛ  ـَْفووو اََْػو
 

 ٤ؾَؿَيووولِ و١ِقوووه َمْعوووه ٤َوووُه واكُظوووْر  
 

 ًُ ٌْ و ََضَ ًٌ و ،ََضْ ٌَ ْؿوٍرو َأ ٍَوى ٠َوَداةَ  ،َٛ  َأ
 

ُت   ْو١ًو ،َوا٤ـ قَل  َوِِسْ َؼوٌَِك  ِمنْ  َّ  يو٤ِ  ِٛ
 

ـَ  هذا  اخلٛمس٦َم: اعمٗم٤مقمٞمَؾ  شمْمٛم

 ومٞمف. ُمٗمٕمقٌل  ش:أشمك همداةَ » سمِِف. اعمٗمٕمقُل  :شقمٛمٍرو أسم٤م» اعمٓمٚمُؼ. اعمٗمٕمقُل  ش:رضسًم٤م»

ـْ  ظَمْقوًم٤م» ُمَٕمُف. ُمٗمٕمقٌل  ش:واًمٜمٞمَؾ  ورْسُت »  ٕضمٚمِِف. اعمٗمٕمقٌل  ش:زِم  قِمَ٘م٤مسمَِؽ  ُِم

ُت »  يسػُم. ٓ اًمٜمٞمَؾ  ٕن   ٓ؛ قم٤مـمٗم٦ٌم؟ ُهٜم٤م اًمقاوُ  شمٙمقنَ  أنْ  جيقزُ  هؾ ش:واًمٜمٞمَؾ  رِسْ

ـْ  إٓ ي٘معُ  ٓ اًمٗمٕمُؾ  يم٤منَ  إذا اََّلصُي:  يَ٘معُ  ٓ يم٤منَ  إذا وم٘مْط. ًمٚمٛمٕمٞم٦مِ  ومٝمل واطمدٍ  ُِم

ـِ  إٓ  اًمقضمٝم٤مِن. ضم٤مزَ  مجٞمًٕم٤م آصمٜملمِ  ُمـ ي٘معُ  يم٤منَ  إذا اعمٕمٞم٦ُم، اُْمتٜمَٕم٧ِم  اصمٜملمِ  ُِم

كَ » ىمقًمٜم٤م:  اعمَِٕمٞم ٦مُ  اُْمَتٜمََٕم٧ِم  :شوقَمْٛمٌرو َزْيدٌ  اؿْمؽَمَ

ـْ  اًمسػمَ  ٕن   اًمٕمٓمُػ؛ يٛمتٜمِعُ  ش:واًمٜمٞمَؾ  رِسُت » وىمقًمٜم٤م:  واطمٍد. ُِم



 

 

 
 باب املفعْل معُ

 يتس٤مَوى ًمٙم٤منَ  قمٓمْٗم٧َم  ًمق ٕٟمؽ اًمٕمٓمُػ؛ يٛمتٜمعُ  ش:واخلِمب٦مَ  اعم٤مءُ  اؾمتَقى»و

 يمذًمؽ. وًمٞمس مجٞمًٕم٤م، ُمٜمٝمام اًمٗمٕمُؾ  ي٘معُ  واخلِمب٦ُم، اعم٤مءُ 

ـ   اًمَقضْمَٝم٤من، جيقزُ  ش.واًمِمٕمػمُ  اًمؼُمُّ  اؾمتَقى» ىمقًمٜم٤م:  ًمسب٥ٍم. إٓ أرضمُح، اًمٕمٓمَػ  ًمٙم

ُ َّ  وأمَّ وَ » ٢َْو٤ُُه: َّ وَ  ونَ ٣َ  َٕ ْٗ وَ  واَِتو،أ َّ  إنَّ  مُ ا مَ  َؼْد ١َ  واَِتو،وأ َؼدَّ  ى ذ٣ُرمُهو ٍَ

َٛ ١ُ رْ اَْ  َ ا» ىم٤مل: ٕٟمفُ  ذًمَؽ؛ ىم٤مَل  إٟمام «:وِت و َٟ َٛ َسَي  وُت ََخْ ٌَ  سمَِخْٛمَس٦مَ  أشَمك وُم٤م .«َْـُْصو

،  ؾمبَؼ، ُم٤م قمغم وأظمقاهِت٤م إن   واؾمؿِ  وأظمقاهِت٤م، يَم٤منَ  ظَمؼَمِ  ذم -اهللُ  رِحفُ - وم٠مطم٤مًَمٜم٤َم قَمنَمَ

، أرسمٕم٦مَ  وَذيَمرَ  واطمٌد، ٗمٕمقِٓت اعم ُمـ قمٚمٞمفِ  سَمِ٘مل أٟمف هٜم٤مكَ  وذيمْرَٟم٤م  ُمْٗمُٕمقٓ وهق قَمنَمَ

ـ    هٜم٤مك. شم٘مدُم٧م اًمتقاسمع ويمذًمؽ وؾَمَبَ٘م٧ْم، وأظمقاهِت٤م، فم

. َُمٜمُّْمقسَم٤مِت  قمغم اًمٙمالمُ  شمؿ   وسمذًمَِؽ 
ِ
 إؾْماَمء

 :تدرٓبات على اإلعزاب

 « َ٘ديًدا اْطرُ  ٣ون.» 

 اخلؼَم. ويٜمِّم٥ُم  اعمبتدأَ  يروَمعُ  ٟم٤مؾمٌخ  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:٣ونَ »

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقٌع، شيم٤منَ » اؾمؿُ  «:طرُ اْ»

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ،ُمٜمّمقٌب  شيم٤منَ » ظمؼمُ  «:٘ديًدا»

 « َّ٘ديٌد  اْطرَ  إن.» 

 اخلؼَم. ويروَمعُ  اعمبتدأ يٜمِّم٥ُم  شمقيمٞمدٍ  طمرُف  :«إنَّ »

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  فِ ٟمّمبِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب، شإن  » اؾمؿُ  «:اْطرَ »

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقٌع، شإن  » ظمؼمُ  «:٘ديٌد »



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 «  َأَجعونَ  ٣ؾُُّفم ا٤طؾبيُ  كَج.» 

 اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:كَجَ  »

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  «:ا٤طؾبيُ »

 اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقٌع، اعمرومقعِ  وشمقيمٞمدُ  ًمٚمٓمٚمب٦مِ  شمقيمٞمدٌ  :شيمؾ  » «:٣ؾُُّفم»

 حمؾ ذم اًمْمؿِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاهل٤مءُ » ُمْم٤مٌف. ش:يمؾُّ » آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ 

 سم٤مإلض٤موم٦ِم. ضمر  

 رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقٌع، اعمرومقعِ  وشمقيمٞمدُ  ًمٚمٗم٤مقمِؾ، صم٤منٍ  شمقيمٞمدٌ  «:أَجعونَ »

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمقاوُ   ذم اًمتٜمقيـ قمـ قمقٌض  واًمٜمقنُ  ٌؿ،ـؾم٤مًم ُمذيمرٍ  مجعُ  ٕٟمفُ  ؛اًمْمٛم٦مِ  قم

 اعمٗمرِد. آؾمؿِ 

 « َمتقم. ٌـي ٤غيُ  «.١رٌس  إٓ ا٤ؼومُ  ُوء 

 اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:ُوءَ »

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  «:ا٤ؼومُ »

  أداةُ  «:إٓ»
ٍ
 ُمٚمٖم٤مٌة. اؾمتثٜم٤مء

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقٌع، اًم٘مقمِ  ـَ ُمِ  سمدٌل  «:١رٌس »

ـُ  هؾِ   ٟمٕمْؿ:اجلقاب:  سمٞمًت٤م؟ هذا ذم ذيَمرَ  -رِحف اهلل- ُم٤مًمٍؽ  اسم

 اْكَؼَطوووعْ  َمووووو َواْكِصووووْى  ....
 

وَداٌل  ١ِقوهِ  ِؿقمٍ وٍَ  َوٛوَنْ   ٌْ َو٢َوعْ  إِ
(1)

 
 

                                                 

 (.773) رىمؿ اًمبٞم٧م ُمـ ضمزء آؾمتثٜم٤مء، سم٤مب ،شإًمٗمٞم٦م» (7)



 

 

 
 باب املفعْل معُ

 ش.زيدٍ » أو ،شزيًدا» ومٞمجقز أن شم٘مقل: شزيد طم٤مؿم٤م اًم٘مقمُ  ضم٤مءَ » -2

 « َوضمقسًم٤م. ويٙمقن ُمٜمّمقسًم٤م ،«زيًدا ٛدا مو ا٤ؼومُ  ٢وم 

 اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:٢ومَ »

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  «:ا٤ؼومُ »

 ُمّمدري٦ٌم. «:مو»

 فمٝمقِره٤م ُمـ َُمٜمَعَ  إًمِػ  قمغم اعم٘مدرةِ  اًمٗمتح٦مِ  قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:ٛدا»

 ُهَق. شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ  ُر،اًمتٕمذُّ 

 آظمرِه. قمغم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  سمفِ  ُمٗمٕمقٌل  «:زيًدا»

 «َّل  «.زيٌد  َّ

َّل»  فمٝمقِره٤م ُمـ َُمٜمَعَ  آظمِرِه، قمغم اعم٘مدرةِ  اًمٗمتح٦مِ  قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:َّ

 اًمتٕمذُر.

ـْ  هذا هْؾ  آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  ٛم٦مُ اًمْم رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  «:زيٌد »  ُِم

  سم٤مِب 
ِ
ـْ  أو آؾمتثٜم٤مء ـْ  واًمٗم٤مقمِؾ؟ اًمٗمٕمؾِ  سم٤مِب  ُِم  واًمٗم٤مقمِؾ. اًمٗمٕمؾِ  سم٤مِب  ُِم

* * * 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 

 ةــئلــــأص

 ُمَٕمَف؟ واعمٗمٕمقلِ  سمِفِ  اعمٗمٕمقلِ  سَملْمَ  اًمٗمرُق  ُم٤م -7

 ومِٞمِف؟ واعمٗمٕمقلِ  سمِفِ  اعمٗمٕمقلِ  سَملْمَ  اًمٗمرُق  ُم٤م -2

 ؟واًمتٛمٞمٞمزِ  احل٤ملِ  سملمَ  اًمٗمرُق  ُم٤م -7

 ُمٕمف؟ اعمٗمٕمقل هق ُم٤م -0

؟ -2  ُم٤م اًمٗمرُق سملَم ظمؼِم يم٤مَن واؾمِؿ إن 

 ُم٤م اًمٗمرُق سَملْمَ اًمٕمٓمِػ واًمتقيمٞمِد؟ -4

 ؟شهمػمِ » وأ شهمػمُ » وأ شاًمٗمرسِ  همػمَ  اًم٘مقمُ  ىم٤ممَ » -3

 ؟متٞمؿٍ  سمٜمل ًمٖم٦مِ  قمغم شاًمٗمرسِ  همػمُ  اًم٘مقمُ  ىم٤ممَ » جيقزُ  هؾ -2

* * *



 

 

 

 

 َمِدُفَْضاِت اأَلِصَناِء اُبَب



 



 

 

 
 باب خمفْضات األمساء

 

 أَلِصَناِءاَباُب َمِدُفَْضاِت 

 

يُ ََّل ََ  اَْْخُػوَضوُت  وٌِ  ٌِوِْلَضو١َِي، َوَوُْػوٌض  ٌِوحَلْرِف، َوُْػوٌض  َأ٢َْسوِم: ََ ٍَ  عٌ وَو

و ٤ِْؾَؿْخُػوِض. ، ٌِِؿْن، خُيَْػُض  َمو ١َُفوَ  ٌِوحَلْرِف  ْخُػوُض اَْ  ١ََلمَّ َٞ ْن، َوإِ َٛ ، و َٓ َٛ  َوِى، َو

، ُروِف  َوا٤َّلَِّم، َوا٤َْؽوِف، َوا٤َْبوِء، َوُربَّ ُِ  وا٤توء، َوا٤َْبوُء، َواُو،ا٤ ِهَي:وَ  َؼَسِم،ا٤ َو

، َوٌَِواوِ   َوَمـُْذ. َوٌُِؿْذ، ُربَّ

و َٓ  َوُهوَ  .«َزْيدٍ  مُ ََّل ٠ُ » ٢َْو٤َِك: ١َـَْحوُ  ٌِوِْلَضو١َيِ  خُيَْػُض  َمو َوَأمَّ َٛ : ِ ْٝ  ٢ِْسَؿ

رُ  َمو رُ  َوَمو ٌِو٤َّلَِّم، ُيَؼدَّ رُ  ١َو٤ِْذي ٌِِؿْن. ُيَؼدَّ  َوا٤ِْذي .«َزْيدٍ  مُ ََّل ٠ُ » :َكْحوُ  ٌِو٤َّلَِّم، ُيَؼدَّ

رُ  ْوُب » َكْحُو: ٌِِؿنْ  ُيَؼدَّ ز   ََ وُب »و ،«َّ وٍج  ٌَ ٍَمُ »و ،«َٗ و ِديدٍ  َّ َِ». 

 زحــــالص

ـَ  ُُيَْٗمُض  ُم٤م ُمٕمٜم٤مه: «:ءِ َم ْٗ إَ  وِت وَض ػُ َوْ  وُب ٌَ » :-رمحُه اهللُ- ٢َْو٤ُهُ  ؛ ُِم
ِ
 إؾمامء

  ٕن  
ِ
 اعمرومققم٤مِت، ِذيْمرُ  ؾَمَبَؼ  خمٗمقض٦ًم، أو سم٦ًم،ُمٜمّمق أو ُمرومققم٦ًم، شَمُٙمقنَ  أنْ  إُم٤م إؾمامء

، مَخَْس٦مَ  وهل واعمٜمّمقسم٤مِت، ؾمبٕم٦ٌم، وهَل   يْذيُمر وملْ  صمالصم٦ٌم، واعمخٗمقض٤مُت  قَمنَمِ

َزُم. ٓ إؾمامءَ  ٕن   اعمجزوُم٤مِت؛  دُمْ

ُي ا»٢َْو٤ُُه:  ََ ََّل ََ َضو١َِي، َأ٢َْسومٍ َْْخُػوَضوُت   َوُْػوٌض ٌِوحَلْرِف، َوَوُْػوٌض ٌِوْْلِ

وٌٌِع ٤ِْؾَؿْخُػوضِ  ٍَ  .«َو

ـْ  طمرٌف  قمٚمٞمفِ  َدظَمَؾ  اًمذي آؾمؿٌ  هق «ِف رْ ٌوحلَ  وٌض ػُ َوْ »َو٢َْو٤ُُه:   طمروِف  ُِم

َٓ  خمٗمقًض٤م، ومٞمٙمقنُ  اخلٗمِض، . و  سُمد 



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 اعمْم٤مُف، هق ٕٟم فُ  إًمٞمِف؛ ُأضٞمَػ  اؾْماًم  يٕمٜمل: «ٌوِْلَضو١يِ  وػوٌض »َو٢َْو٤ُُه: 

ـَ  اًمث٤مين اجلزءُ  وهق: خمٗمقٌض. دائاًم  إًمٞمفِ  وم٤معمْم٤مُف   إض٤مومِٞم٤ًّم. شمريمٞمًب٤م اعمريم٥ِم  ُِم

 واًمت ْقيمِٞمُد، واًمَٕمْٓمُػ، اًمٜم ْٕم٧ُم، أؿمٞم٤مَء: أرسمٕم٦مُ  وهل «٤ؾَؿْخُػوضِ  وٌعٌ ٍَ وَ »َو٢َْو٤ُُه: 

 خمٗمقٌض  اعمَْخُٗمقضِ  قمغم واعمٕمٓمقُف  سم٤مًمت َبِٕمٞم ٦ِم، خمٗمقٌض  اعمخٗمقضِ  ومٜمَْٕم٧ُم  واًمبدُل.

 سم٤مًمت َبِٕمٞم ٦ِم. خمٗمقٌض  اعمخٗمقض وسمدل سم٤مًمت َبِٕمٞم ٦ِم، ٌض خمٗمق اعمخٗمقض وشمقيمٞمد سم٤مًمت َبِٕمٞم ٦ِم،

 اخلٗمضِ  قمالُم٤مِت  إن   ش.سمزيدٍ  ُمرْرُت » ٟم٘مقُل: :ٌوحلرِف  اْخػوضِ  ميوُل 

ُة، اخلَْٗمضِ  ومٕمالَُم٦مُ  دائاًم، اًمٙمّسةُ  اخلٗمضِ  قمالُم٦مَ  ومٚمٞمس٧ْم  ختتٚمُِػ،  َٟم٤مَب  َُم٤م أوْ  اًمَٙمّْسَ

 .واًمٞم٤مءُ  اًمَٗمْتَح٦ُم، قمٜمٝم٤م: ومَٞمٜمُقُب  قَمٜمَْٝم٤م،

رِ  ومْجعِ  اعُمَثٜم ك، ذم اًمٞم٤مُء:   اًمس٤مملِ، اعُمَذيم 
ِ
 آؾمؿِ  ذم واًمٗمتح٦ُم: اخلٛمس٦ِم. وإؾمامء

ُف. ٓ اًم ِذي ـْ  خمٗمقٌض، ومٝمق سم٤مًمَٗمْتَح٦مِ  يٜمٍمُف  ٓ اًم ِذي آؾْمؿَ  ضمرْرٟم٤م إَِذا َيٜمٍَْمِ  ًمٙم

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  سم٤مًمٗمتح٦مِ  خمٗمقٌض  ٟم٘مقُل:  اًمٙمّسِة. قَم

 سم٤مإلض٤موم٦ِم. خمٗمقٌض  شزيدٍ »ومـ ش.زيدٍ  همالمُ » ٟم٘مقل: ١َِي:ٌِوْلَضو اَْْخُػوضِ  ِمَيوُل 

 أنْ  جي٥ُم  ش.زيًدا» وأ ش.زيدٌ  همالمُ  هذا» ٟمُ٘مْؾ: وٓ ش.زيدٍ  همالمُ  هذا» وٟم٘مقُل:

 خمٗمقًض٤م. يٙمقنَ 

 إًمٞمفِ  ُُمَْم٤مٌف  ش:اعمسٚمِٛملمَ »و ُُمَْم٤مٌف. ش:قمٚمؿُ » ش.اعمسٚمِٛملمَ  قمٚمؿُ  ارشمَٗمعَ » وشم٘مقُل:

  جمرورٌ 
ِ
ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  سم٤مًمٞم٤مء  ؾم٤ممل. ُمذيمر مجع ٕٟم فُ  ِة؛اًمٙمّس قَم

 جمرورٌ  إًَِمْٞمفِ  ُُمَْم٤مٌف  ش:أيب»و ُمْم٤مٌف. ش:سمٞم٧ُم » ش.أسمٞمَؽ  سمٞم٧ُم  هذا» وشم٘مقُل:

هِ  وقَمالَُم٦مُ  سم٤مإِلَض٤موَم٦ِم، ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٞم٤مءُ  ضَمرد  سم٤مإلَض٤موَم٦ِم. اعمخٗمقُض  هذا اًمٙمّسِة. قَم

 وشم٘مقُل: ٟمٕم٧ٌم، ٟم فُ ٕ ش.اًمٗم٤مضؾِ  سمزيدٍ  ُمرْرُت » شم٘مقُل: ٌو٤تََّبِعقَِّي: اَْْخُػوضِ  ِمَيوُل 



 

 

 
 باب خمفْضات األمساء

 قَمغَم  .شوقَمْٛمرا سمزيدٍ  ُمررت» وجيقز: ُمٕمٓمقف. ش:قمٛمٍرو» ش.وقمٛمٍرو سمزيدٍ  ُمرْرُت »

 اًمَٕمْٓمُػ. وإَْرضَمُح  اعمٕمٞم٦م.

 ًمِْٚمَٛمْخُٗمقِض. شَمْقيمِٞمدٌ  شيُمٚمدفِ » ش.يُمٚمدفِ  اًمَبْٞم٧ِم  إمم ٟمٔمرُت » شم٘مقُل:

و»٢َْو٤ُُه:  ، ٌِِؿْن، خُيَْػُض  َمو ١َُفو ٌوحَلْرِف  اَْْخُػوُض  ١لمَّ َٞ ْن، وإِ َٛ ، و َٓ َٛ  َوِى، و

، ِم، وا٤َؽوِف، وا٤بوِء، وُربَّ ُروِف  وا٤َّلَّ ُِ  .«َوا٤تَّوءُ  َوا٤َبوُء، ا٤َواُو، َوِهَي: ا٤َؼَسِم، و

ـْ  أظَمْذُت » ُِمَث٤مًُمُف: آسمتداُء. َُمْٕمٜم٤َمه٤م: «:نْ ٌِؿِ  ُض ػَ خُيْ  ومَ » َو٢َْو٤ُُه:  ش.زيدٍ  ُِم

َٞ » َو٢َْو٤ُُه:  ش.اعمسجدِ  إمم َذَهْب٧ُم » ُِمَث٤مًُمف: اًمَٖم٤مَي٦م. :َُمْٕمٜم٤َمَه٤م :«إِ

نْ » َو٢َْو٤ُُه:  ش.قمٜمْفُ  ذهب٧ُم » ٤مًُمُف:ثَ ُمِ  اعمج٤موزَة. ُمٕمٜم٤مه٤م «:َٛ

َٓ » َو٢َْو٤ُُه:  ش.اًمٓم٤موًم٦مِ  قمغم اًمنميطَ  وضٕم٧ُم » :٤مًُمفُ ثَ ُمِ  آؾْمتِْٕمالَء. شُمِٗمٞمدُ  «:َٛ

ْرومِٞم ٦َم. شُمِٗمٞمدُ  :«ى» َو٢َْو٤ُُه:  .شاعَمْسِجدِ  ذِم  دٌ حُمَٛم  » :فُ ٤مًمُ ثَ ُمِ  اًمٔم 

َٞم٤مِق. سمحس٥م اًمتٙمثػمَ  أو اًمت٘مٚمٞمَؾ  شمٗمٞمدُ  :«ُربَّ » َو٢َْو٤ُُه:  طم٤مرٍض  ُرب  » ُِمَث٤مًُمُف: اًمسد

 ش.هم٤مئ٥ٍم 

 ش.سمزيدٍ  َُمَرْرُت » ُمث٤مًُمُف: اًمت ْٕمِدَي٦َم. شُمِٗمٞمدُ  :«ا٤بوءُ » َو٢َْو٤ُُه:

 اًمِم٤مقمُر: ىمقُل  ُمث٤مًُمفُ  اًمتِمبٞمَف. شمٗمٞمدُ  :«ا٤ؽوُف » َو٢َْو٤ُُه:

ًُ  إنْ  ٣َووْْووَوءِ  َأَكوو  َصوَػوءً  َرِضوق
 

ًُ  وإَذا  ًُ  ٠َِضبوووْ ٤وفقًبوووو ٣ُـوووْ
 

 

. ىمقًُمُف: اًمِم٤مهدُ 
ِ
 يم٤معم٤مء

 ش.عمحٛمدٍ  اًمٙمت٤مُب  هذا» ُمث٤مُل: اعمِٚمٙمٞم٦َم، شمٗمٞمدُ  :«مُ ا٤َّلَّ » َو٢َْو٤ُُه:

ُروُف » َو٢َْو٤ُُه:  ش.ًمَؽ  إوراَق  هذهِ  إن ِواهلل» ُِمَث٤مًُمُف: :«ا٤َواوُ  َوِهَي: ا٤َؼَسمِ  ُِ
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 ش.ِسم٤مهلل أطمٚمُػ » ُمث٤مُل: «:وا٤بوءُ »٢َْو٤ُُه: وَ 

 ش.رأيُتفُ  ًم٘مدْ  ِشم٤مهلل» ُمث٤مُل: :«ا٤توءُ »َو٢َْو٤ُُه: 

، وواوُ »َو٢َْو٤ُُه:  تِل ِهَل  «ُربَّ  َواوُ » ىَمْقًُمُف: :«وُمـُْذ  وُمْذ، ُربَّ  سمَِٛمْٕمٜمَك شَم٠ْميِت  اًم 

، اًم٘مٞمسِ  اُمرئِ  يم٘مقلِ  ُرب 
(1)

: 

وىَأرْ  َبْحرِ ا٤ ٣ََؿْوِج  َو٤َْقلٍ  وُدو٤َهُ  َّ ُٗ 
 

  َّ َٜ ووو  ٤َِقْبَتؾِووووي وُفُؿومِ ا٤ووو ٌِووولْكَواعِ  َٛ
 

تِل هل ُرب   ومقاوُ  ًمٞمٍؾ. وُرب   وًمٞمٍؾ: ُمٕمٜمك ٕن   وًَمْٞمٍؾ؛ ٢َْو٤ُُه: ا٤شوهُد   شَم٠ْميِت  اًم 

. سمَِٛمْٕمٜمَك  ُرب 

 شمٙمقنُ  اؾمؿٌ  سَمْٕمَدَه٤م َُم٤م يَم٤منَ  إذا ش.أُمسِ  ُُمذْ  رأيُتفُ  ُم٤م» شَمُ٘مقُل: :«ُمْذ »َو٢َْو٤ُُه: 

، رَف طم . طمرَف  شمٙمقنُ  ٓ ومٕمٌؾ  سمٕمَدَه٤م ُم٤م يم٤منَ  وإذا ضمر   ضمر 

. طمرُف  ش:ُُمٜمْذُ » ش.اًمب٤ميمرِ  اًمّمب٤مِح  ُُمٜمْذُ  اعمٓمرُ  َٟمَزَل » شم٘مقُل: :«وُمـُْذ »َو٢َْو٤ُُه:   ضمر 

هِ  وقمالُم٦مُ  ،شُُمٜمْذُ »ـسمِ  جمرورٌ  اؾمؿٌ  ش:اًمّمب٤مِح »  آظمِرِه. ذم فم٤مهرةٌ  يمّسةٌ  ضمرد

 .-اهللُ  رِحفُ - ذيمَرَه٤م طمروًم٤م نَمَ قمَ  مخَس٦مَ  اجلَرد  طُمُروُف  اََّلصي:

و»٢َْو٤ُُه:   :«زيدٍ  ٠َّلمُ » ٢و٤َِك: ١ـحوُ  ٌوْلضو١يِ  خيػُض  مو وأمَّ

 آظمر سمٛمث٤ملٍ  َٟم٠ْميِت  سمؾ ،احَلٍْمَ  َيْٕمٜمِل ٓ اعمث٤مُل  وهذا ُِمْثَؾ. َيْٕمٜمِل: :«كحوُ »َو٢َْو٤ُُه: 

 يمثػٌم. اًمٚمٖم٦مِ  ذم وهق ش.زيدٍ  َضْٞمُػ » ش.زيدٍ  يمت٤مُب » ٟم٘مقُل:

َٓ  وُهو»: ٢َْو٤ُهُ  َٛ : ِ ْٝ رُ  َمو ٢ِْسَؿ ِم، يؼدَّ رُ  وَمو ٌو٤َّلَّ رُ  وم٤مًم ِذي .«ٌِؿنْ  ُيَؼدَّ  ُيَ٘مد 

رُ  واًمذي ش.زيدٍ  همالمُ » ٟمحُق: سم٤مًمالمُ  ـْ »ـسم ي٘مد   ش.ؾم٤مٍج  سم٤مُب »و ش.ظَمز   صمقُب » ٟمحُق: شُِم

                                                 

 .(727ص:) ديقاٟمف ُمـ اًمبٞم٧م (7)
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ـْ » شم٘مديرِ  قمغم وشمٙمقنُ  شاًمالمِ » شم٘مديرِ  قمغم شمٙمقنُ  وم٤مإلض٤موم٦مَ  ش.طمديدٍ  ظَم٤مشمؿُ »و  ،شُِم

٤مسمُِط: ـْ » شم٘مديرِ  قمغم ومٝمل ًمْلولِ  ضمٜمًس٤م اًمث٤مين يم٤منَ  إذا واًمْم   ش.ُِم

 شذم» شم٘مديرِ  قمغم شمٙمقنَ  أنْ  وهق َواطِمًدا، ؿَمْٞمًئ٤م -اهلُل رِحفُ - اعم١مًمػ يذيُمُرهُ  ملْ 

 شذم» شم٘مديرِ  قمغم شاًمٚمٞمؾِ  ُمٙمرُ » .[77 ]ؾمب٠م: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ :شمٕم٤ممم يم٘مقًمِفِ 

 ومحٞمٜمئذٍ  ًمٚمُٛمَْم٤مِف. فَمْروًم٤م إًَِمْٞمفِ  اعُمَْم٤مُف  نَ َيُٙمق أنْ  وَض٤مسمُِٓمُف: .اًمٚمٞمؾِ  ذم ُمٙمرٌ  يٕمٜمل:

 ش.ذم» شم٘مديرِ  قمغم شمٙمقنُ 

ـْ » شم٘مديرِ  قمغم شمٙمقن اإلض٤موم٦مُ  اََّلصي:  ضمٜمًس٤م إًمٞمفِ  اعمْم٤مُف  يم٤من إذا شُِم

 ذًمَؽ  قَمَدا ومٞمام اًمالمِ  شم٘مديرِ  قمغم ًَمُف. فمروًم٤م يم٤من إذا شذم» شم٘مديرِ  قمغم  وشمٙمقن ًمٚمٛمْم٤مِف.

 يمٚمف.

: ش.ظمز   صمقُب » ىُمْٚم٧ُم: إذا ـَ  ٟمقعٌ  اخلزُّ  ٕن   ؛شُمـ» شم٘مديرِ  قمغم شمٙمقنُ  احلريِر. ُِم

 ًمْلوِل. ضِمٜمٌْس  اًمث٤مينَ 

ـْ » شَمْ٘مِديرِ  قمغَم  ش.ؾم٤مٍج  سم٤مُب » ىمٚم٧م: وإذا ـْ  سم٤مٌب  اعمٕمٜمك: ٕن   ؛شُِم  ؾم٤مٍج. ُِم

 طمديٍد. ُمـ ظم٤ممت٤ًم يٕمٜمل: شُمـ» شَمْ٘مِديرِ  قمغم ش.طمديدٍ  ظم٤مشمؿُ » وىمقًمٜم٤م:

فُ  َيْٕمٜمِل شذم» شَمْ٘مِديرِ  قَمغَم  ش.اًمٚمٞمؾِ  صٜم٤مقم٦مُ  هذا» وىمقًمٜم٤م:  اًمٚمٞمِؾ. ذم ُمّمٜمقعٌ  أٟم 

و  اًمث٤مين واجلزءُ  اًمٕمقاُمِؾ، طمَس٥ِم  قمغم إوُل  اجُلْزءُ  واضٌح، ومٝمق اْلٛراُب  أمَّ

 ،شِقمبَداهلل رأي٧ُم » ،شِقمبُداهلل هذا» ُمثاًل: ومت٘مقُل  خمٗمقٌض. إًمٞمف ُمْم٤مٌف  اعم١مًمُػ: ىم٤مل يمام
 جمرورٌ  إًمٞمفِ  وم٤معمْم٤مُف  دائاًم، جمرورٌ  ومٝمق اجلالًم٦م ًمٗمظُ  أُم٤م ش.ِسمٕمبِداهلل ُمرْرُت » وشم٘مقُل:

 اًمٕمقاُمِؾ. سمحَس٥ِم  واعمْم٤مُف  دائاًم،
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 :تدرٓبات على اإلعزاب

  :ٞ[2]ا٤ػوتي: ﴾پ پ پ پ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

، ُمرومقعٌ  ُمبتدأٌ  «:احلؿُد »
ِ
 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  سم٤مٓسمتداء

 اعمبتدأ. ظمؼمُ  سمٛمحذوٍف  ُمتٕمٚمٌؼ  وجمرورٌ  ضم٤مرٌ ًمٗمُظ اجلالًم٦ِم  «:هلِل»

هِ  وقمالُم٦مُ  جمروٌر، اعمجرورِ  وٟمٕم٧ُم  اجلالًم٦ِم، ًمٚمٗمظِ  ٟمٕم٧ٌم  «:َرب  »  اًمٙمّسةُ  ضمرد

 ُمْم٤مف. وهق آظمِرِه، قمغم اًمٔم٤مهرةُ 

« َٝ   جمرورٌ  إًمٞمفِ  ُمْم٤مٌف  «:ا٤عوْ
ِ
ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  سم٤مًمٞم٤مء  سمجٛمعِ  ُمٚمحٌؼ  ٕٟمف اًمٙمّسِة؛ قَم

ـِ  قمـ قمقٌض  واًمٜمقنُ  اًمس٤مملِ، اعمذيمرِ   اعمٗمرِد. ؿِ آؾم ذم اًمتٜمقي

  :ٞ[35]ا٤بؼرة: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

 ىمبَٚمٝم٤م. ُم٤م طَمَس٥ُم  «:ا٤واوُ »

 ش:ٟم٤م» اعمتحرك. اًمرومع سمْمٛمػمِ  ٓشمّم٤مًمفِ  اًمسٙمقن قمغم ُمبٜمٌل  ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:٢ْؾـَو»

 .وم٤مقمؾ رومعٍ  حمؾ ذم اًمْمؿِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ 

  طمرُف  «:يو»
ٍ
ـَ  ًَمفُ  حمؾ   ٓ ٟمداء  اإلقمراِب. ُِم

 قمٚمٌؿ. ُمٗمردٌ  ّٕٟمفُ  ٟمّم٥ٍم؛ حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمٜم٤مدى «:آدمُ »

 [51]ا٤دّون: ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ :ٛزَّ وُلَّ  اهللُ ٢ول. 

 اخلؼَم. وشمرومعُ  اعمبتدأ شمٜمِّم٥ُم  شمقيمٞمدٍ  طمرُف  «:إنَّ »

فُ  اًمٗمتح٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٞم٤مءُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  هب٤م، ُمٜمّمقٌب  شإن  » اؾمؿُ  «:اْتؼٝ»  ٕٟم 

ـِ  قِمقٌض  واًمٜمقنُ  ،ؾم٤مملٍ  ُمذيمرٍ  مجعُ  ـِ  قَم  اعمٗمرِد. آؾمؿِ  ذم اًمتٜمقي



 

 

 
 باب خمفْضات األمساء

. طمرُف  «:ى»  ضمر 

هِ  وقمالُم٦مُ  ،شذم»سمـ جمرورٌ  اؾمؿٌ  «:مؼومٍ »  آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرد

« ٍٝ هِ  وقمالُم٦مُ  ُمثُٚمُف، جمرورةٌ  اعمجرورِ  وصٗم٦مُ  عم٘م٤مٍم، صٗم٦مٌ  «:أم  اًمٙمّسةُ  ضمرد

. ظمؼمُ  رومعٍ  حمؾد  ذم وجمرورٍ  ضم٤مر   ُمـ اجلٛمٚم٦مِ  وؿِمبفُ  آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ   إن 

  [1]اْسد: ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ :ٍعوٞ اهلل ٢وَل. 

« ًْ  ًمٚمت٠مٟمٞم٨ِم. واًمت٤مُء: اًمٗمتِح، قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:ٍبَّ

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  إًمُػ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  «:يدا»  ،ُمثٜمًّك ٕٟم فُ  اًمْمٛم٦ِم؛ قَم

 .ُمْم٤مٌف  ش:يدا»

هِ  وقمالُم٦مُ  ٤موم٦ِم،سم٤مإلض جمرورٌ  إًمٞمفِ  ُمْم٤مٌف  «:أيب»  آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرد

  [1]ا٤ؽو١رون: ﴾ٻ ٻ ٱ﴿ :وٍعوٞ ٗبحوَكهُ  اهللُ ٢وَل. 

 شم٘مديُرهُ  وضمقسًم٤م ُمستؽمٌ  ضٛمػمٌ  واًمٗم٤مقمُؾ  اًمسٙمقِن، قمغم ُمبٜمل   أُمرٍ  ومٕمُؾ  «:٢ُْل »

 ش.أٟم٧م»

. طمرُف  «:يو»
ٍ
 ٟمداء

َو» : «:أُّيُّ  ًمٚمتٜمبٞمف. طمرٌف  ه٤م: ٟمّم٥ٍم، حمؾد  ذم اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   ُمٜم٤مدى أيُّ

، صٗم٦مٌ  «:ا٤ؽو١ُرون»  ُمرومققم٦ٌم. اعمرومقع وصٗم٦مُ  ٕيُّ

  :ٞ[182]ا٤بؼرة: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

 اخلؼَم. ويرومعُ  اعمبتدأُ  يٜمّم٥ُم  شمقيمٞمدٍ  طمرُف  «:إنَّ »



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

 ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  هب٤م، ُمٜمّمقٌب  اؾمُٛمَٝم٤مًمٗمُظ اجلالًم٦ِم  «:اهلل»

 آظمِرِه.

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  هب٤م، ُمرومقعٌ  ظمؼُمه٤م «:٠ػورٌ »

 اًمذي ُم٤م آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقٌع، صم٤منٍ  ظمؼمٌ  «:رِقمٌ »

 اؾمؿُ  اعمٜمّمقسم٤مُت: واعمخٗمقض٤مِت؟ واعمرومققم٤مِت، اعمٜمّمقسم٤مِت، ُمـ اجلٛمٚم٦مِ  هذهِ  ذم

.  خمٗمقض٤مت. ومٞمٝم٤م وًمٞمس ظمؼُمه٤م. اعمرومققم٤مُت: إن 

 [81]يوٗف: ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿هلل ٍعوٞ: ٢ول ا. 

 ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمقاوُ »و اًمٜمقِن، طمذِف  قمغم ُمبٜمل   أُمرٍ  ومٕمُؾ  «:ارُُعوا»

 وم٤مقمؾ. رومع حمؾ ذم اًمْمؿِ  قمغم

. طمرُف  «:إٞ»  ضمر 

هِ  وقمالُم٦مُ  ،شإمم»ـسم جمرورٌ  اؾمؿٌ  :شأيب» «:أٌقؽم» ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٞم٤مءُ  ضمرد  اًمٙمّسُة؛ قَم

ـَ  ٕٟم فُ   اًمْمؿد  قمغم ُمبٜمل   إًمٞمفِ  ُمْم٤مٌف  :شاًمٙم٤مُف » ُمْم٤مٌف، ش:أيب» ٛمس٦ِم.اخل إؾمامء ُِم

، حمؾد  ذم  ًمٚمجٛمِع. :شاعمٞمؿُ »و ضمر 

 اًمٜمقِن؛ طمذِف  قمغم ُمبٜمل   أُمرٍ  ومٕمُؾ  :شىمقًمقا» قم٤مـمٗم٦ٌم. :شاًمٗم٤مءُ » «:١ؼو٤وا»

 وم٤مقمٌؾ. رومع حمؾ ذم اًمْمؿِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاًمقاوُ »و

. طمرُف  «:يو»
ٍ
 ٟمداء

ـِ  ٟمٞم٤مسم٦مً  سم٤مًٕمِػ  ُمٜمّمقٌب  ُمٜم٤مًدى :شأسم٤م» «:أٌوكو» ـَ  اؾمؿٌ  ٕٟمفُ  اًمٗمتح٦ِم؛ قَم  ُِم

 
ِ
 سم٤مإلض٤موم٦م. ضمر   حمؾد  ذم اًمسٙمقنِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شٟم٤م» اخلٛمس٦ِم، إؾمامء



 

 

 
 باب خمفْضات األمساء

  :ٞ[54]ا٤ؼؿر: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

 اخلؼَم. وشمرومعُ  اعمبتدأُ  شمٜمّم٥ُم  شمقيمٞمدٍ  طمرُف  «:إنَّ »

 اًمٗمتح٦ِم؛ قمـ ٟمٞم٤مسم٦مً  اًمٞم٤مءُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ،شإن»ـسم ُمٜمّمقٌب  شإن» اؾمؿُ  «:اْتؼٝ»

ـِ  قمـ قِمقٌض  واًمٜمقنُ  ؾم٤مملٌ، ُمذيمرٍ  مجعُ  ٕٟمف  اعمٗمرِد. آؾمؿِ  ذم اًمتٜمقي

. طمرُف  «:ى»  ضمر 

هِ  وقمالُم٦مُ  ،شذم»ـسم جمرورٌ  اؾمؿٌ  «:ُـوٍت »  آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمٙمّسةُ  ضمرد

 قمٓمٍػ. طمرُف  اًمقاُو: «:وَّنَرٍ »

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةِ  ةِ سم٤مًمٙمّس جمرورٌ  ٜم٤مٍت ضم قمغم ُمٕمٓمقٌف  «:َّنَرٍ »

  :ٞ[105]ا٤توٌي: ﴾ې ۉ ۉ ۅ﴿٢ول اهلل ٍعو. 

 ُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  ش:يرى» ًمٚمتٜمٗمٞمس. :شاًمسلمُ » قم٤مـمٗم٦ٌم. ش:اًمٗم٤مءُ » «:١سٔى»

رةِ  سم٤مًمْمٛم٦مِ  ُمرومقعٌ  ر. فمٝمقِره٤م ُمـ َُمٜمَعَ  اعم٘مد   اًمتٕمذُّ

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ ًمٗمُظ اجلالًم٦ِم  «:اهللُ»

 اًمٔم٤مهرةُ  اًمٗمتح٦مُ  ٟمّمبِفِ  وقمالُم٦مُ  ُمٜمّمقٌب  سمفِ  ُمٗمٕمقٌل  :شقمٛمَؾ » «:ٛؿَؾُؽمْ »

 سم٤مإلض٤موم٦ِم. ضمر   حمؾد  ذم إًمٞمفِ  ُمْم٤مٌف  :شاًمٙم٤مُف »و ُمْم٤مٌف، ش:قمٛمَؾ » آظمرِه. قمغم

 .اجلٛمع قمالُم٦مُ  :شاعمٞمؿُ »و

 ٕمٓمقُف واعم ِاهلل قمغم ُمٕمٓمقٌف  :شرؾمقًُمفُ » قمٓمٍػ. طمرُف  :شاًمقاوُ » «:ورٗو٤ُهُ »

 ُمْم٤مٌف، :شرؾمقُل » آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقٌع، اعمرومقعِ  قمغم

 سم٤مإلض٤موم٦ِم. ضمر   حمؾ ذم اًمْمؿِ  قمغم ُمبٜمٌل  ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاهل٤مءُ »و



 

 

 
 شــزح اآلجــــزّمــٔة

  [2]ا٤بؼرة: ﴾پ پپ ٻ ٻ ٻ﴿ :وُلَّ  ٛزَّ  اهللُ ٢وَل. 

 اإلقمراِب. ُمـ هل٤م حمؾ   ٓ ٟم٤مومٞم٦مٌ  «:ٓ»

 ش.ٓ» اؾمؿُ  ٟمّم٥ٍم  حمؾد  ذم اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل   شٓ» اؾمؿُ  «:ريَى »

، طمرُف  :شذم» «:١قهِ » . سمحرِف  ضمر   حمؾد  ذم ُمتّمٌؾ  ضٛمػمٌ  :شاهل٤مءُ »و ضمر   اجلرد

ـٌ » وشم٘مديُرهُ  شٓ» ظمؼمُ  سمٛمحذوِف  ُمتٕمٚمٌؼ  واعمجروُر: واجل٤مرُّ   ش.يم٤مئ

 « َاْشوةُ  ِتَّى احُلّجوُح  ٢َِدم.» 

 اًمٗمتِح. قمغم ُمبٜمل   ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  «:٢َِدمَ »

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ  رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  «:جوُج احل»

 قمٓمٍػ. طمرُف  «:ِتَّى»

 رومِٕمفِ  وقمالُم٦مُ  ُمرومقعُ  اعمرومقعِ  قمغم واعمٕمٓمقُف  احلج٤مِج، قمغم ُمٕمٓمقوم٦مٌ  «:اْشوةُ »

 آظمِرِه. ذم اًمٔم٤مهرةُ  اًمْمٛم٦مُ 

ُُ » ُمتـ ذح اٟمتٝمك هذا وإمم   اهلل وصغم اًمٕم٤معملم، رب هلل واحلٛمد «ومقيرُّ أ

 اًمديـ. يقم إمم سم٢مطمس٤من وأشمب٤مقمف وأصح٤مسمف آًمف وقمغم حمٛمد ٟمبٞمٜم٤م قمغم وسم٤مرك وؾمٚمؿ

* * * 



 

 

 
 باب خمفْضات األمساء

 

 ةــئلــــأص

 يمْؿ أىمس٤مُم اعمخٗمقض٤مِت؟  -7

 ُم٤م طمروف اخلِٗمِض؟ -2

7-  ًٓ  ًمٚمٛمخٗمقِض سم٤مإلض٤موم٦ِم؟ اذيمر ُمث٤م

 ُم٤م اًمذي ُيٗمُض سم٤مًمت٤مسمِع؟ -0

ـْ طمٞم٨ُم اًمت٘مديُر ومام مه٤م؟ -2  اإلض٤موم٦ُم ىم٤مل اعم١مًمُػ أهن٤م قمغم ىمسٛملم ُِم

ـْ »ـُم٤م ض٤مسمُط اًمت٘مدير سم -4  ؟شُِم

 شم٘مديُر اًمالِم ُم٤م ض٤مسمُٓمُف؟ -3

ُر سمـ -2  ُم٤م ض٤مسمُٓمُف؟ ُمع اًمتٛمثٞمؾ. شذم»ُم٤م ي٘مد 

 اعمث٤مِل؟ هذا ذم اإلض٤موم٦م شم٘مديرُ  ُم٤م شاًمْمٞم٤موم٦مِ  سمٞم٧ُم » -1

ـُ »و ،شاًمٚمٞمؾِ  ـمػمُ »، وشاًمٓملمِ  سمٞم٧ُم »ُم٤م شم٘مدير اإلض٤موم٦م ذم ىمقهلؿ:  -74  ،شاًمسبٞمؾِ  اسم

 ؟شسمرُد اًمٚمٞمؾِ »و

77-  ًٓ  .سم٤مًمتبٕمٞم٦م عمخٗمقضٍ  ه٤مت ُمث٤م

* * *
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* * *



 



 

 

 
 يف اإلمــــالء قْاعد

 اإلمالء يف قْاعد

 

 :اْلمَّلء ى ٢واٛد هذه

 األلف: كتابة يف األّىل: الكاعدة

 موضعون: ٤ْل٤ف

 :ُمثؾ: طم٤مل سمٙمؾ إًمػ سمّمقرة ومتٙمت٥م اًمَٙمٚمِٛم٦م وؾمط ذم شمٙمقن أن أِدمهو 

 وسم٤مع. ىم٤مل

 :اًمٞم٤مء. سمّمقرة وشم٤مرة ًٕمػ،ا سمّمقرة شمٙمت٥م ومت٤مرة اًمَٙمٚمِٛم٦م آظمر ذم شمٙمقن أن ا٤يوين 

 مواضع: َخسي ى ا٤ٕف ٌصورة ١تؽتى

 وإمم، سمغم، ذًمؽ: ُمـ وُيستثٜمك وًمقٓ، يمال، ُمثؾ: طمروًم٤م، اًمَٙمٚمِٛم٦م شمٙمقن أن -7

 سمّمقرة يمتب٧م هب٤م اشمّمٚم٧م وم٢من آؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م، سمام شمتّمؾ مل ُم٤م وطمتك، وقمغم،

 طمت٤مم. قمالم، إٓم، ُمثؾ: ُم٤م أًمػ طمذف ُمع إًمػ

 وُمتك أٟمـ ك، ذًمؽ: ُمـ وُيستثٜمك ذا، ىمٛمٜم٤م، ُمثؾ: ُمبٜمًٞم٤م اؾماًم  اًمَٙمٚمِٛم٦م شمٙمقن أن -2

 سم٤مًمٞم٤مء. ومتٙمت٥م ُمقصقل، اؾمؿ وإمم إؿم٤مرة اؾمؿ وأومم

 ُمقؾمك ذًمؽ: ُمـ وُيستثٜمك أُمريٙم٤م، ُمثؾ: أقمجٛمًٞم٤م، اؾماًم  اًمَٙمٚمِٛم٦م شمٙمقن أن -7

 سم٤مًمٞم٤مء. ومتٙمت٥م وسمخ٤مرى ويمّسى وقمٞمسك

 ّم٤م.اًمٕم دقم٤م، ُمثؾ: اًمقاو إًمػ وأصؾ صمالصمٞم٦م اًمَٙمٚمِٛم٦م شمٙمقن أن -0

 إقمالم ذًمؽ ُمـ وُيستثٜمك ؾمج٤مي٤م، دٟمٞم٤م، ُمثؾ: سم٤مًمٞم٤مء ُمسبقىم٦م إًمػ شمٙمقن أن -2

 حيٞمك. ُمثؾ: سم٤مًمٞم٤مء ومتٙمت٥م
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 مواضع: ََّلَي ى ا٤قوء ٌصورة ا٤ٕف وٍؽتى

 إًمػ. سمّمقرة شمٙمت٥م اًمتل ذم ؾمبؼ مم٤م اؾمتثٜمك ُم٤م -7

 اصٓمٗمك، أقمٓمك، ُمثؾ: وم٠ميمثر راسمٕم٦م اعمٕمرسم٦م وإؾمامء إومٕم٤مل ذم يم٤مٟم٧م إذا -2

 اعمّمٓمَٗمك. ،اعمٕمَٓمك

 ؾمٕمك. اًمٗمتك، ُمثؾ: ي٤مء قمـ ُمٜم٘مٚمب٦م صم٤مًمث٦م ُمٕمرب اؾمؿ ذم أو ومٕمؾ ذم يم٤مٟم٧م إذا -7

 اهلنشة: كتابة يف الجاىٔة: الكاعدة

 ووؾمٓمٝم٤م: وآظمره٤م، ،اًمَٙمٚمِٛم٦م أول ُمقاضع: صمالصم٦م ًمٚمٝمٛمزة

 إيمراًُم٤م. أسمقك أيمرم ُمثؾ: طم٤مل سمٙمؾ إًمػ سمّمقرة يمتب٧م أوهل٤م ذم يم٤مٟم٧م وم٢من -7

 حلريم٦م جم٤مٟمس طمرف قمغم وشم٤مرة ُمٗمردة، شمٙمت٥م ت٤مرةوم آظمره٤م ذم يم٤مٟم٧م وإن -2

 ىمبٚمٝم٤م. ُم٤م

 وىمٕم٧م وإذا اًمتبّقء، ُمثؾ: ُمِمددة ُمْمٛمقُم٦م واو ىمبٚمٝم٤م يم٤من إذا ُمٗمردة ومتٙمت٥م

 ُمٜمّمقسم٦م يم٤مٟم٧م إذا ذًمؽ ُمـ وُيستثٜمك ُمكمء، دقم٤مء، ىمروء، دفء، ُمثؾ: ؾم٤ميمـ سمٕمد

 ؿمٞمًئ٤م يمبػًما، ظمٓمًئ٤م ُمثؾ ي٤مء قمغم شمٙمت٥م وم٢مهن٤م سمف اشمّم٤مهل٤م يٛمٙمـ ؾم٤ميمـ سمٕمد ُمٜمقٟم٦م

 واو همػم ُمتحريًم٤م ىمبٚمٝم٤م ُم٤م يم٤من إذا ىمبٚمٝم٤م ُم٤م حلريم٦م جم٤مٟمس سمحرف وشمٙمت٥م ُمذيمقًرا،

 وقمغم ىمرأ، ُمثؾ: ذم أًمػ وقمغم اًمتقاـم١م، ُمثؾ: ذم واو قمغم ومتٙمت٥م ُمِمددة ُمْمٛمقُم٦م

 ىمرئ. ُمثؾ: ذم ي٤مء

 وشم٤مرة واًوا، وشم٤مرة أًمًٗم٤م، شمٙمت٥م ومت٤مرة اًمَٙمٚمِٛم٦م وؾمط ذم اهلٛمزة يم٤مٟم٧م وإن -7

 ة.ُمٗمرد وشم٤مرة ي٤مء،

 سمٕمد أو ومتح، سمٕمد ُمٗمتقطم٦م أو رأس، ُمثؾ: ومتح سمٕمد ؾم٤ميمٜم٦م يم٤مٟم٧م إذا أًمًٗم٤م ومتٙمت٥م

 يس٠مل. ؾم٠مل، ُمثؾ: ؾم٤ميمـ صحٞمح طمرف
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 ُم١مًمػ، ُمثؾ: ضؿ، سمٕمد ؾم٤ميمٜم٦م أو ضؿ سمٕمد ُمٗمتقطم٦م يم٤مٟم٧م إذا واًوا وشمٙمت٥م

 ُمرؤوس، ي١مم، ؿم١مون، ُمثؾ: ؾمٙمقن أو ومتح أو ضؿ سمٕمد ُمْمٛمقُم٦م يم٤مٟم٧م أو ًم١مًم١م،

 ُمٗمردة. ُمرءوس حق:ٟم ذم اهلٛمزة يٙمت٥م وسمٕمْمٝمؿ

 أؾمئٚم٦م، ُِمئلم، ؾمئؾ، ؾمئؿ، ُمثؾ: طم٤مل سمٙمؾ ُمٙمسقرة يم٤مٟم٧م إذا ي٤مء وشمٙمت٥م

 ؾم٤ميمٜم٦م ي٤مء أو يمّس سمٕمد ؾم٤ميمٜم٦م أو ُمْمٛمقُم٦م أو ُمٗمتقطم٦م يم٤مٟم٧م وإذا ُمسٞمئلم، ُمس٤مئؾ،

 اًمٞم٤مء. سمٕمد ؾم٤ميمٜم٦م شمٙمقن وٓ ُمسٞمئقن ُمسٞمئ٤من، سمئر، ومئقن، ُمئ٦م، ُمثؾ:

 شمس٤مءل، ُمثؾ: اًمٞم٤مء، همػم ُمد طمرف سمٕمد ُمٗمتقطم٦م يم٤مٟم٧م إذا ُمٗمردة وشمٙمت٥م

 ضمزءان، ُمثؾ: ىمبٚمٝم٤م سمام اشمّم٤مهل٤م يٙمـ ومل اصمٜملم، أًمػ سمٕمده٤م يم٤من أو ؾمٛمقءل، ُمروءة،

 ظمٓمئ٤من. ُمثؾ: ي٤مء ومٕمغم ىمبٚمٝم٤م سمام اشمّم٤مهل٤م أُمٙمـ وم٢من

 :التأىٔح تاء كتابة يف الجالجة: الكاعدة

 ُمرسمقـم٦م. وشم٤مرة ُمٗمتقطم٦م شم٤مرة اًمت٠مٟمٞم٨م شم٤مء شمٙمت٥م

 ؿمجرة، ُمثؾ: اعم١مٟمث٦م اعمٗمردة وذم ىمْم٤مة، ؾ:ُمث اًمتٙمسػم مجع ذم ُمرسمقـم٦م ومتٙمت٥م

 اشمّمٚم٧م إذا ُمٗمتقطم٦م وشمٙمت٥م ومٞمٝمام، ُمٗمتقطم٦م وم٢مهن٤م وأظم٧م سمٜم٧م ذًمؽ ُمـ ويستثٜمك

 صمٛم٧م، ُمثؾ: سم٤محلروف أو ُمسٚمامت، ُمثؾ: اًمس٤ممل اعم١مٟم٨م سمجٛمع أو ىم٤مُم٧م ُمثؾ: سم٤مًمٗمٕمؾ

 ٓت. ًمٕمٚم٧م، رسم٧م،

 بُ: ٓيطل ّال ٓكتب فٔنا الزابعة: الكاعدة

 ٌه: يـطق وٓ يؽتى ا٤ذي 

 قمٚمٛملم سملم واسمٜم٦م اسمـ مهزة ذًمؽ ُمـ ويستثٜمك اًمٙمالم، صٚم٦م ذم اًمقصؾ مهزة -7

 حمٛمد. سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م اخلٓم٤مب، سمـ قمٛمر ُمثؾ: ومتحذف، واطمد ؾمٓمر ذم
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 وُم٤مئت٤من. ُم٤مئ٦م أًمػ -2

 .شىم٤مًمقا»ـيم اًمٗمٕمؾ ذم اعمتٓمروم٦م اجلامقم٦م واو سمٕمد إًمػ -7

 وأوٓت. وأومم، وأوًمق، أوًمئؽ، ذم اًمقاو -0

 وسملم سمٞمٜمف ومرىًم٤م اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو ُمثؾ: ُمٜمقن ُمٜمّمقب همػم قمٚماًم  قمٛمرو واو -2

 .شقمٛمًرا رأي٧م» ُمثؾ: اًمقاو طمذوم٧م ُمٜمقًٟم٤م ُمٜمّمقسًم٤م يم٤من وم٢من قمٛمر،

 .شاهلل يدقمق اًمٗمتك ؾمٕمك» ُمثؾ: ؾم٤ميمـ وًمٞمٝم٤م إذا اًمٕمٚم٦م طمروف -4

 ٓكتب: ّال بُ ٓيطل فٔنا اخلامضة: الكاعدة

 ذًمؽ ُمثؾ: ٕمداًمب ٓم ُمع ذا صمٚمثامئ٦م، ًمٙمـ، إًمف، اهلل، أشمٞم٦م: اًمٙمٚمامت ذم إًمػ -7

 إؿم٤مرة سم٤مؾمؿ اشمّمٚم٧م إذا اًمتٜمبٞمف: ه٤م ذاك، ُمثؾ: يمتب٧م اًمالم سمدون يم٤مٟم٧م وم٢من

 ه٤مشم٤من. ه٤مشمٞمؽ، ُمثؾ: يمتب٧م سم٤مًمت٤مء سُمدئ وم٢من هذا، ُمثؾ: سم٤مًمت٤مء ُمبدوء همػم

 وداود. ـم٤موس، ذم اًمقاويـ إطمدى -2

 ًمٚمتلم. ًمٚمٝمق، ًمٚمٞمؾ، ًمِٚمذيـ، ُمثؾ: ُٓملم سملم اًمقاىمٕم٦م أل -7

 اعمثٜمك سمخالف واًمذيـ، اًمذي، ُمثؾ: اعمذيمر عمج أو اعمٗمرد اعمقصقل اؾمؿ ٓم -0

 اًمالم. ومتٙمت٥م اًمالِت، ُمثؾ: اعم١مٟم٨م، مجع أو اًمٚمذان، ُمثؾ:

 ا٤عوْٝ رب هلل واحلؿد أٛؾم واهلل

 ه13/8/1386 ى

 ا٤عيقؿٝ صو٤  ٌن هؿد

* * *
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 12 .................................................. [4اًمٓمالق:] ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ﴿

 11 .............................[74]اعمٛمتحٜم٦م: ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿

 744 .......................................... [722]اًمب٘مرة: ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ﴿

 747 ............................................... [77]اعمرؾمالت: ﴾ڳ ڳ ڳ﴿

 740 ....................................................... [20]اًمب٘مرة: ﴾ىئ ىئ﴿

 740 ...................................................... [12]اًمب٘مرة: ﴾ٿ ٿ﴿

 743 .................................... [777]آل قمٛمران: ﴾چ چ ڃ ڃ﴿

 743 .............. [21]اًمذاري٤مت: ﴾گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿

 741 ....................................... [2]اعمٚمؽ: ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿



 

 

 
 فَــــزس اآلٓــــات

 727، 741 ..................... [747عم٤مئدة:]ا ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ﴿

 777 ............................................... [27]يقؾمػ: ﴾ژ ڈ ڈ﴿

 777 ................ [40]يقؾمػ: ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 777 ............................... [23]يقؾمػ: ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

 ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿

 777 ................................................................ [714قمٛمران: ]آل

 772 .................. [2]اعمٚمؽ: ﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿

 772 ............................................... [04]احل٩م: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ

 724 ............................................. [720]اًمب٘مرة: ﴾ڇ ڇ چ چ﴿

 727 .......................................... [7]وم٤مـمر: ﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿

 727 ........................................ [27]اًمٜمجؿ: ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿

 722 ...................................... [43]اًمب٘مرة: ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿

 777 ............................................. [27]إٟمبٞم٤مء: ﴾ې ې ې﴿

 772 ........................................ [3]اًمّم٤موم٤مت: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿

 772 ................................................... [240]اًمب٘مرة: ﴾ېئ ۈئ﴿

 777 ................................ [747]اًمٜمس٤مء: ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ﴿

 777 ............................................... [722]اًمب٘مرة: ﴾ائ ائ ى﴿

 770 ............................... [747]اًمٜمس٤مء: ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

 770 ....................................... [30بٞم٤مء:]إٟم ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿
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 770 ............................................... [44]هقد: ﴾ى ى ې ې ې﴿

 770 .................................... [22]إقمراف: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

 773 ........................[723]اًمب٘مرة: ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿

 772 ............................... [72]اًمٜمقر: ﴾﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓ﴿

 771 ................................................... [70]اًمٕمٚمؼ: ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿

 771 .......................................... [34]اًم٘مّمص: ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿

 771 ...................................... [02]إسمراهٞمؿ: ﴾ىئ ېئ ېئ ېئ﴿

 704 .................................. [0]اإلظمالص: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

 707 ........................................................ [207]اًمب٘مرة: ﴾ڱ ڱ﴿

 707 ................................................. [27]قمبس: ﴾ۓ ے ے ھ ھ﴿

 707 ...................... [74]احلديد: ﴾﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿

 707 ................................................. [71]يقٟمس: ﴾ەئ ائ ائ﴿

 707 ......................................... [2]هقد: ﴾گ گ گ ک ک﴿

 707 ................................... [773]اعم١مُمٜمقن: ﴾ائ ى ى ې ې ې﴿

 707 ....................................... [277]اًمِمٕمراء: ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿

 702 ................................................ [72]اًمتقسم٦م: ﴾ہ ہ ہ ہ﴿

 700 .................................. [20]ومّمٚم٧م: ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿

 700 .............................................. [72]اًمب٘مرة: ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ﴿

 702 ...................................................... [73]اًمٕمٚمؼ: ﴾ەئ ائ﴿

 704 ............................................ [724]اًمٜمحؾ: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ﴿



 

 

 
 فَــــزس اآلٓــــات

 704 ........... [723]اًمٜمحؾ: ﴾ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿

 704 ....................... [34]اًمٜمٛمؾ: ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿

 703 ....................................................... [0]اهلٛمزة: ﴾ڄ ڦڄ﴿

 747 ........................................ [774]اًمٜمس٤مء: ﴾ڇ چ چ چ﴿

 747 ............................................... [227]اًمب٘مرة: ﴾ٻ ٻ ٻ﴿

 744 ............................................... [2]اًمٙمقصمر: ﴾ڑ ژ ژ﴿

 743 ............................................... [1]إقمغم: ﴾ائ ى ى ې﴿

 743 ......................................... [713]اًمب٘مرة: ﴾ڦ ڦ ڦ﴿

 743 ................................................. [72]اًمِمٕمراء: ﴾ې ې﴿

 742 ........................................................... [00]ـمف: ﴾ہ ہ﴿

 742 ............................. [24]ُمريؿ: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿

 742 ............................................ [33]احل٩م: ﴾ڻ ں ں

 742 ................ [07]آل قمٛمران: ﴾﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿

 732 .......................................... [222]اًمب٘مرة: ﴾ڃ ڃ﴿

 732 ........................................... [222]اًمب٘مرة: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

 732 ..................................... [72]يقؾمػ: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ﴿

 732 ............................................. [0]اهلٛمزة: ﴾ڄ ڄ ڄ ڦڄ﴿

 732 ................................................ [273]اًمب٘مرة: ﴾ەئ ەئ ائ﴿

 733 ..................................... [23]اًمٜمس٤مء: ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿
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 732 ................................... [32]يقٟمس: ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿

 731 ........ [71]اًمزظمرف: ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿

 731 .......................................... [17]ـمف: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿

 731 ............. [44]اًمٙمٝمػ: ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿

 724 ...................................................... [707]إقمراف: ﴾ۋ ٴۇ﴿

 724 ................................ [12]اًمب٘مرة: ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿

 242، 724 ................................... [33]اًمزظمرف: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ﴿

 727 ....................................... [27]احلديد: ﴾ائ ائ ى ى ې﴿

 727 ................................. [00]اًمٜمحؾ: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿

 720 ............................... [21]ص: ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

 722 ...................................... [77]إٟمٗم٤مل: ﴾وئ ەئ ەئ ائ﴿

 722 ............................................ [773]اًمٜمس٤مء: ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 722 .............................................. [731]آل قمٛمران: ﴾ھ ھ ھ ہ﴿

 722 ......................... [17]ـمف: ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿

 724 ................................... [11]احلجر: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿

 724 .............................................. [2]اًم٘مدر: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

 723 .................. [74]اًمٗمتح: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ﴿

 714 .................................... [27]ـمف: ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿

 717 ................................. [27]إقمراف: ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿



 

 

 
 فَــــزس اآلٓــــات

 712 ......................................................... [73-74]هم٤مومر: ﴾ڱ

 714 ................. [74]وم٤مـمر: ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿

 711 ................ [73]اًم٘مّمص: ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿

 247 ..................................... [727]اًمب٘مرة: ﴾ې ې ې ې ۉ﴿

 247 .................................................... [2]ص: ﴾ہ ہ ہ ۀ﴿

 242 ................................................ [7]اًمنمح: ﴾ہ ہ ہ ۀ﴿

 242 ................................................... [70]اًمٕمٚمؼ: ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿

 242 ................................ [744]اًمب٘مرة: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

 242 ....................................................... [2]اعمٚمؽ: ﴾ڭ ڭ ڭ﴿

 242 ...................................... [742]اعم١مُمٜمقن: ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 247 .......................................... [3]اًمٓمالق: ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

 247 .................................. [72]احل٩م: ﴾مث جث يت ىت مت خت﴿

 240 ........ [1]اًمٜمس٤مء: ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿

 240 ............................................. [21]احل٩م: ﴾ے ھ ھ﴿

 244 ......................................... [22]ص: ﴾ک ک ک ک ڑ﴿

 244 ................................................ [224]اًمب٘مرة: ﴾ې ې ې﴿

 244 ................................. [74]اًمٜمس٤مء: ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

 243 .............................[224]اًمب٘مرة: ﴾ائ ائ ى ى ې ې ې﴿

 241 ........................... [772]اًمٜمس٤مء: ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿

 241 ................................... [24]اًمتقسم٦م: ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ﴿
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ٟمٗم٤مل: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿  241 ...............[34]ٕا

 277 .................................. [713]اًمب٘مرة: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

 272 ............................ [3زًمزًم٦م:]اًم ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿

 272 ........................................ [727]اًمٜمس٤مء: ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿

 277 .. [772]إقمراف: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿

 274 ...................................... [702]اًمب٘مرة: ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

 273 .............................. [700]اًمب٘مرة: ﴾﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿

 222 ............. [70]اًمتٖم٤مسمـ: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿

 222 ............................................... [712]اًمب٘مرة: ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ﴿

 227 ......................... [22]اًمٜمٛمؾ: ﴾خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ﴿

 220 ............. [21]إٟمٕم٤مم: ﴾ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿

 220 ............................ [02]اعم٤مئدة: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

 220 .. [20]اعم٤مئدة: ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿

 273 ............................................. [70]احلجرات: ﴾ک ک ڑ﴿

 273 .................................... [72]اًمٗمتح: ﴾ی ی ی ىئ ىئ﴿

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿

 272 ................................................................ [72]ق: ﴾چ

 200 .......................... [72]اعم١مُمٜمقن: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿

 200 .......................................... [22]اًمٜمس٤مء: ﴾ٹ ٹ ٿ﴿

 200 .................................................. [74]اًمذاري٤مت: ﴾ٺ ٺ﴿



 

 

 
 فَــــزس اآلٓــــات

 200 .................................................. [73]قمبس: ﴾گ گ ک ک﴿

 200 .......................... [32]اعم٤مئدة: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿

 203 .................................................... [73]إٟمبٞم٤مء: ﴾ٿ ٿ﴿

 224 ................................. [1]احلجر: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

 224 ............................ [04]ُمريؿ: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

 241 ............................................... [272]اًمب٘مرة: ﴾ۅ ۋ ۋ﴿

 233، 241 ....................................... [14]اًمٜمس٤مء: ﴾ڇ چ چ چ﴿

 234 ................................................ [22]اًمٜمحؾ: ﴾ڃ ڃ ڄ﴿

 234 ................................................... [244]اًمب٘مرة: ﴾ڤ ٹ﴿

 237 ................................................ [733]اًمب٘مرة: ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

 222، 237 ............................. [03]اًمروم: ﴾ے ے ھ ھ ھ﴿

 232، 237 ........................................ [772]هقد: ﴾ڀ ڀ پ﴿

 237 .............................. [77]ُمريؿ: ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

 227 .......................... [04]اًمٜم٤مزقم٤مت: ﴾مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت﴿

 227 ................................................ [24]اًمٜم٤مزقم٤مت: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ﴿

 220 ............................................. [737]اًمب٘مرة: ﴾ہ ۀ ۀ ڻ﴿

 222 .................................... [12]اعم٤مئدة: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿

 223 ...................................... [04]اًمب٘مرة: ﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿

 223 ............................... [772]اًمتقسم٦م: ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿

 222 ..................................... [740]اًمٙمٝمػ: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿
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 222 ............................................ [7]اهلٛمزة: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ﴿

 222 ........................................ [7]اًم٘مٞم٤مُم٦م: ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ﴿

 214 ........................................... [3]اًمتٖم٤مسمـ: ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے﴿

 217 ........................................................ [3]اعمٕم٤مرج: ﴾ىئ ېئ﴿

 217 ............................................... [0]يقؾمػ: ﴾ۇئ وئ وئ﴿

 217 ................................................... [4]اعمٕم٤مرج: ﴾ېئ ۈئ ۈئ﴿

 217 ...................................... [272]اًمب٘مرة: ﴾ڇ چ چ چ﴿

 212 ......................................... [40]اًمٜمس٤مء: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ﴿

 217 ......................................... [722]اًمٜمس٤مء: ﴾ڻ ڻ ں ں﴿

 217 ................................ [32]اًمٜمحؾ: ﴾حب جب يئ ىئ مئ حئ﴿

 217 .......................... [77-74]اًمٜمب٠م: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿

 743 ................................ [74]اًمٜمس٤مء: ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ﴿

 743 ............................................ [21]ومّمٚم٧م: ﴾ی ىئ ىئ ىئ﴿

 743 ......................................[71]احل٩م: ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں﴿

 772 ................................... [722]اًمب٘مرة: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿

 ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ

 772 ........................................................ [44]اًمتقسم٦م: ﴾﮸

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 772 ................. [4]اعم٤مئدة: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ



 

 

 
 فَــــزس اآلٓــــات

 773 ...... [47]احل٩م: ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿

 771، 773 ................................................. [21]اعم٤مئدة: ﴾ەئ ائ

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿

 773 ............................................................. [42]إٟمٕم٤مم: ﴾﮷

 724 .................................. [4]اًمب٘مرة: ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ﴿

 724 .......................... [741]إٟمبٞم٤مء: ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿

 ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿

 724 ....................... [72 -74]اًمٓمقر: ﴾پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ يب

 724 .............................. [72]اًمٓمقر: ﴾پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 727 ...................... [21]اًمٓمقر: ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿

 ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿

 722 ....................................................................... [0]حمٛمد:

 777، 722 .......................................... [0]حمٛمد: ﴾ک ک ک ک ڑ﴿

 727 .. [44]اًمٜمٛمؾ: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ﴿

 720 ................................ [744]اًمٜمس٤مء: ﴾گ گ گ ک ک ک﴿

 720 ................................ [747]هقد: ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

 721 ............................... [32]يقٟمس: ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

 777 ..................................... [741]إٟمبٞم٤مء: ﴾ۓ ے ے ھ ھ﴿

 777 ............................... [17]اًمٜمحؾ: ﴾ڳ گ گ گ گ﴿



 

 

 
 فَــــزس الكــــتاب

 771 ..................... [77]اًمسجدة: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿

 707، 771 .............................. [37]ص: ﴾﮲ ۓ ۓ ے﴿

 700 .......................... [41 -42ىم٤من:اًمٗمر] ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

 702 ............................... [273]اًمب٘مرة: ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿

 727 ................................................................ [41-42]اًمٗمرىم٤من:

 727 ....................................... [7-2]اعمزُمؾ: ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ﴿

 720 ......................................... [220]اًمب٘مرة: ﴾ڻ ڻ ں﴿

 722 ............... [74-70]اًمؼموج: ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے﴿

 722 ................ [22]اًمٜمحؾ: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿

 744 .................................................. [707]إٟمٕم٤مم: ﴾ٻ ٱ﴿

 744 .......................... [707]إٟمٕم٤مم: ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ﴿

 744 ............................. [700]إٟمٕم٤مم: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿

 741 ............................................ [73]يقؾمػ: ﴾يئ ىئ مئ حئ﴿

 737 ......................................................... [2]اًمٗم٤محت٦م: ﴾ٿ ٿ﴿

 731 .......................................... [73]ٟمقح: ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ﴿

 731 ...................................... [72]ٟمقح: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿

 ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿

 722 .................................................................. [4-0]اعمٓمٗمٗملم:

 721 .................................. [04]هم٤مومر: ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں﴿



 

 

 
 فَــــزس اآلٓــــات

 721 ............................................. [77]ُمريؿ: ﴾ائ ائ ى ى﴿

 714 ....................................... [72]احلنم: ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

 717 .................................................. [23]اًمٜمس٤مء: ﴾ھ ھ ھ﴿

 717 ........................................ [74]آل قمٛمران: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿

 717 .................................. [7]اإلٟمس٤من: ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿

 712 ...................................... [741]إقمراف: ﴾ۓ ے ے ھ﴿

 712 ......................................... [73]إقمراف: ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿

 717 ............................ [31]اًمٙمٝمػ: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿

 717 .............................................. [744]اعم١مُمٜمقن: ﴾ۅ ۅ ۋ﴿

 717 ............................................ [24]اًمٜمحؾ: ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ﴿

 717 .................................... [34] يقؾمػ: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿

 717 .......................................... [72]إٟمٕم٤مم: ﴾جب يئ ىئ مئ﴿

 717 ......................................... [744]اًمتقسم٦م: ﴾ٿ ٿ ٺ﴿

 717 ........................................................ [22]اًمب٘مرة: ﴾ڀ ڀ﴿

 710 ............................................ [21]إٟمٕم٤مم: ﴾وئ ەئ ەئ﴿

 710 ............................... [71]إٟمبٞم٤مء: ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿

 710 ............................................... [201]اًمب٘مرة: ﴾ک ک ک﴿

 710 ......................................... [722]اًمٜمحؾ: ﴾ىئ مئ حئ جئ ی﴿

 712 ................................... [24]اإلٟمس٤من: ﴾ائ ائ ى ى ې ې ې﴿

 712 .............................................. [20ئدة:]اعم٤م ﴾ٺ ٺ ٺ﴿



 

 

 
 فَــــزس الكــــتاب

 711 ............................................... [40]اًمِمٕمراء: ﴾ڄ ڄ ڦ﴿

 077 .................................... [73]إٟمٗم٤مل: ﴾گ گ ک ک ک﴿

 077 ............................................... [72]اًم٘مٛمر: ﴾چ چ چ﴿

 070 ................... [02]اًمٜمٛمؾ: ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿

 070 .................. [0]يقؾمػ: ﴾ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿

 070 ....................................... [27]ص: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

 070 ............................. [22]اًمٙمٝمػ: ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿

 070 .................................... [70]اًمٙمٝمػ: ﴾مب خب حب جب يئ ىئ﴿

 072 ... [72]ومّمٚم٧م: ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک﴿

 072 ........................................... [17]آل قمٛمران: ﴾ەئ ەئ ائ﴿

 020، 027 .................................... [44]اًمٜمس٤مء: ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿

 027 ..................................... [201اًمب٘مرة:] ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿

 020 .................... [24]احلجر: ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿

 077 ........ [02]احلجر: ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

 070 ......... [3]اًمٗم٤محت٦م: ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿

 007 ..................................[03]اًمّم٤موم٤مت: ﴾ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿

 007 .............................................. [27]اًمٓمقر: ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿

 044 ................................................... [74]ؾمب٠م: ﴾ڑ ژ ژ﴿

 044 .......................................... [24]ص: ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ﴿

 044 .......................................... [740]اًمّم٤موم٤مت: ﴾پ پ پ﴿



 

 

 
 فَــــزس اآلٓــــات

 043 .................................... [72]إطمزاب: ﴾ۀ ڻ ڻ﴿

 043 .............................. [72]إطمزاب: ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿

 042 ....................................... [04]هقد: ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 042 ......................................................... [7]اعمدصمر: ﴾ھ ھ﴿

 037 .......................... [20]اًمروم: ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿

 032 ........................... [72]اًمٜمس٤مء: ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 032 ..................................... [22]اًمرقمد: ﴾چ چ چ چ ڃ﴿

 034 ............................................. [277]اًمب٘مرة: ﴾ٺ ڀ ڀ﴿

 012 ............................................. [77]ؾمب٠م: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ﴿

 014 ...................................... [2]اًمٗم٤محت٦م: ﴾پ پ پ پ﴿

 014 ................................ [72]اًمب٘مرة: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿

 014 ........................................ [27]اًمدظم٤من: ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿

 013 ........................................... [7]اعمسد: ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿

 013 ......................................... [7]اًمٙم٤مومرون: ﴾ٻ ٻ ٱ﴿

 012 .................................. [27]يقؾمػ: ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿

 011 ........................................... [20ًم٘مٛمر:]ا ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿

 011 .......................................... [742]اًمتقسم٦م: ﴾ې ۉ ۉ ۅ﴿

 244 ........................................... [2]اًمب٘مرة: ﴾پ پپ ٻ ٻ ٻ﴿

* * *
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 الصفحة                                        احلدٓح                                                                                                   

ٓ  َوَوِصٞم تُف َُمْٙمُتقسَم٦ٌم قِمٜمَْدهُ َُم٤م طَمؼُّ اُْمرِ » ٌء ُيقيِص ومِٞمِف َيبِٞم٧ُم ًَمْٞمَٚمَتلْمِ إِ  72 ..... شٍئ ُُمْسٚمٍِؿ ًَمُف َرْ

َٓ َيٜمَْٗمُع َذا»  07 ..................................................... شدُّ اجلَ  دد ُِمٜمَْؽ اجلَ  َو

ـْ سُمُٞمقِت اهللَوَُم٤م اضْمَتَٛمَع ىَمقْ »  00 ................................احلدي٨م ش...ٌم ذِم سَمْٞم٧ٍم ُِم

 22 ... شًُم٤م، وم٠مؿم٤مَر إًمٞمٝمؿ أِن اضمٚمُِسقا، ومجٚمسقاوصغم اًمّمح٤مسم٦ُم ظمٚمَٗمُف ىمٞم٤م ملسو هيلع هللا ىلصصغم اًمٜمبلُّ »

ـْ شَمْبُٚمُٖمقا َٟمْٗمِٕمل»  743 ............................................... شَي٤م قِمَب٤مِدي إِٟم ُٙمْؿ ًَم

ـْ ُٟمقرٍ  ْ٘مِسٓملَِم قِمٜمَْد اهللإِن  اعمُ »  774 ........................................ شقَمغَم َُمٜم٤َمسمَِر ُِم

ُب » هُب٤َماخلَ  َٓ َينْمَ  723 ................................................. شْٛمَر طِملَم َينْمَ

ي» ـْ شَمْبُٚمْٖمقا رُضد  731 .............................................. شَي٤م قِمَب٤مِدي إِٟم ُٙمْؿ ًَم

 232 ................................. شيٕمجبف اًمتٞمٛمـ ذم شمٜمٕمٚمف وشمرضمٚمف ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من اًمٜمبل »

 772 ............................................................. شَأسْمَدُأ سماَِم سَمَدَأ اهلُل سمِفِ »

 772 ........................................................ شَأْهقنُ »َأْو  شَهِذِه َأْيَّسُ »

ِٞمِٝمْؿ وهلؿ قَمَذاٌب أًمٞمؿٌ صَمال» ُٛمُٝمؿ اهلُل َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم وٓ ُيَزيمد  744 .................. شصٌم٦م ٓ ُيَٙمٚمد

٤َم قْمَراُب قَمغَم إَ  َٓ شَمْٖمٚمَِبٜم ُٙمؿُ » َٓ إهِن  سمِؾِ اًم اؾْمِؿ َصاَلشمُِٙمْؿ، َأ  714 .. شِٕمَِم٤مُء، َوُهْؿ ُيْٕمتُِٛمقَن سم٤ِمإْلِ

الُة أَُم٤مَُمَؽ »  717 .............................................................. شاًمّم 

ـْ ـَمِريِ٘مُٙمؿْ »  710 .................................................. شاْٟمُٔمُروا طَمْذَوَه٤م ُِم

ٓ  اًمٜم ٤مَر شمِْٚمَ٘م٤مَء َوضْمِٝمفِ »  712 ................................. شَوَيٜمُْٔمُر سَملْمَ َيَدْيِف وَماَل َيَرى إِ

ارَ » َر وٓ رِضَ  002 ........................................................... شَٓ رَضَ

* * *



 

 

 
 فَــــزس املــْضــْعــات

 

 

 الصفحة                                                                                                                                           املْضْع

 2 ........................................................................ ؿي٘مدشم

ُم٦م حمٛمد سمـ ص٤مًم  3 ............... ح اًمٕمثٞمٛملمٟمبذة خمتٍمة قمـ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اًمٕمال 

 72 ............................................................. ُمتـ أضمروُمٞم٦م

 21 .............................................................. ُم٘مدُم٦م اًمِم٤مرح

 77 ............................................................ الكالو وأقشامه

 77 ....................................................... شمٕمريػ اًمٙمالم

 72 ......................................................... أىمس٤مُم اًمٙمالمِ 

 
ِ
 72 ...................................................... قمالُم٤مُت إؾمامء

 07 ...................................................... طمُروُف اخلٗمضِ 

 02 ..................................................... قمالُم٤مُت إومٕم٤ملِ 

 24 ........................................................ قمالُم٦ُم احلرِف 

 22 ................................................................ أؾمئٚم٦م

 47 ................................................................باُب اإلعزاِب

 42 ....................................................... أىمس٤مم اإلقمراِب 

 34 ................................................................ أؾمئٚم٦م

 37 ............................................... باُب معزفِة عالماِت اإلعزاِب



 

 

 
 فَــــزس الكــــتاب

 30 ....................................................... ُمقاضُع اًمْمٛم٦مِ 

 31 ................................................. ٟمٞم٤مسم٦ُم اًمقاِو قمـ اًمْمٛم٦مِ 

 24 ............................................... ٟمٞم٤مسم٦م إًمػ قمـ اًمْمٛم٦م

 14 ............................................... ب٤مت قمغم اإلقمرابشمدري

 17 ................................................ ٟمٞم٤مسم٦ُم اًمٜمقن قمـ اًمْمٛم٦مِ 

 17 ..................................................... ٥ِم قمالُم٤مُت اًمٜم ّم

 10 ....................................................... ُمقاضُع اًمٗمتح٦مِ 

 14 ............................................... ٟمٞم٤مسم٦ُم إًمِػ قمـ اًمٗمتح٦م

 12 .............................................. ٟمٞم٤مسم٦ُم اًمٙمّسِة قمـ اًمٗمتح٦مِ 

 قمـ اًمٗمتح٦مِ 
ِ
 744 ................................................ ٟمٞم٤مسم٦ُم اًمٞم٤مء

 740 ........................................ ٟمٞم٤مسم٦ُم طمذِف اًمٜمقِن قمـ اًمٗمتح٦مِ 

 742 ................................................... قمالُم٤مُت اخلٗمضِ 

 قمـ اًمٙمّسةِ 
ِ
 774 ............................................... ٟمٞم٤مسم٦ُم اًمٞم٤مء

 770 ............................................ ٟمٞم٤مسم٦ُم اًمٗمتح٦ِم قمـ اًمٙمّسةِ 

 723 .................................................... ظمالص٦ُم اًمت٠مٟمٞم٨ِم 

 772 ....................................................... قمالُمت٤م اجلزمِ 

 771 .................................................... ُمقضُع اًمسٙمقنِ 

 704 ..................................................... ُمقضٕم٤م احلذِف 

 702 ............................................. ب٤مت قمغم اإلقمرابشمدري

 703 .............................................................. أؾمئٚم٦م



 

 

 
 فَــــزس املــْضــْعــات

 724 ......................................................... املعزباُتفصل يف 

 727 .................................................. اعمٕمرُب سم٤محلريم٤مِت 

 727 .................................................. اعمٕمرسم٤مُت سم٤محلروف

 724 .............................................................. أؾمئٚم٦م

 721 .............................................................. األفعاِل ابب

 747 ....................................................... أطمٙم٤مُم اًمٗمٕمؾِ 

 742 ............................................................... وم٤مئدة

 732 ............................................................... وم٤مئدةٌ 

 732 ................................................... ٟمقاص٥ُم اعمْم٤مرعِ 

 واًمقاوُ اجلقاُب سم٤م
ِ
 722 ............................................... ًمٗم٤مء

 711 ..................................................... ضمَقازُم اعمْم٤مرعِ 

 242 .............................................. أدوات اًمنمِط اجل٤مزُم٦مِ 

 224 .............................................................. أؾمئٚم٦م

 277 ................................................... باُب مزُفوعاِت األمساِء

 277 .............................................................. الفاعلباب 

 273 ................................................ أٟمقاُع اًمٗم٤مقمِؾ اعمْمٛمرِ 

 202 .............................................................. أؾمئٚم٦م

 207 ......................................... وُل الذي مل ُيَشهََّ فاعُلُهباب املفع

 227 ....................................................... املبتدُأ واخلرُبباب 

 221 ......................................................... أٟمقاع اخلؼم



 

 

 
 فَــــزس الكــــتاب

 244 .............................................................. أؾمئٚم٦م

 243 ............................... املبتدأ واخلرِبباب العوامل  الداخلة على 

 232 ............................................... ٥ٌم قمغم اإلقمراِب شمدري

 232 ............................................ أٟمقاُع ظمؼِم يم٤مَن وأظمقاهت٤م

 231 ........................................................ إن  وأظمقاهِت٤م

 222 ............................................................... وم٤مئدةٌ 

 220 ............................................... ٥ٌم قمغم اإلقمراِب شمدري

ـ  وأظمقاهت٤م  224 ....................................................... فم

 212 .............................................................. أؾمئٚم٦مٌ 

 213 ............................................................... النعُتباب 

 777 ............................................. اإلقمرابقمغم  ب٤متشمدري

 772 .............................................................. أؾمئٚم٦م

 777 .............................................................. طُفالعباب 

 777 .............................................................. أؾمئٚم٦مٌ 

 777 ............................................................ التوكيدباب 

 771 ............................................. ب٤مت قمغم اإلقمرابشمدري

 707 .............................................................. أؾمئٚم٦م

 700 ................................................................ البدُلباب 

 722 ............................................. قمغم اإلقمراِب  ب٤متشمدري

 724 .............................................................. أؾمئٚم٦م



 

 

 
 فَــــزس املــْضــْعــات

 721 .................................................. باُب منصوباِت األمساِء

 747 ........................................................... باُب املفُعوِل بِه

 737 ............................................. ب٤مت قمغم اإلقمرابشمدري

 734 .............................................................. أؾمئٚم٦م

 733 ............................................................... املصدرباب 

 722 ............................................. قمغم اإلقمراب ٤متبشمدري

 723 .......................................... باُب ظزِف الزماِن وظزِف املكاِن

 714 ............................................. بب٤مت قمغم اإلقمراشمدري

 044 .............................................................. أؾمئٚم٦م

 047 ............................................................... احلالباب 

 042 ............................................. ب٤مت قمغم اإلقمرابشمدري

 041 .............................................................. أؾمئٚم٦م

 077 .............................................................. التنييُزباب 

 072 ........................................................ أٟمقاُع اًمتٛمٞمٞمز

 074 .................................................... قمغم اًمتٛمٞمٞمز أُمثٚم٦م

 072 .............................................................. أؾمئٚم٦م

 071 ............................................................ االستثناُءباب 

 022 ................................................ اعمستثٜمك سمٖمػم وؾِمقى

 021 ......................................... اعمستثٜمك سمخال وقمدا وطم٤مؿم٤م

 
ِ
 072 .......................................... شمٚمخٞمٌص ٕطمٙم٤مم آؾمتثٜم٤مء
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 077 ......................................................... ومقائٌد ُمٝمٛم٦مٌ 

 072 .............................................................. أؾمئٚم٦م

 073 ................................................. )ال( النافية للجنِصباب 

 004 ....................................................أطمقال اؾمؿ )ٓ(

 023 .............................................................. أؾمئٚم٦م

 021 ............................................................... امُلنادىباب 

 042 ............................................. ب٤مت قمغم اإلقمرابشمدري

 041 .............................................................. أؾمئٚم٦مٌ 

 037 .................................................... من أجله املفعوُلباب 

 037 ......................................................... وم٤مئدٌة ُمٝمٛم٦مٌ 

 030 ............................................. قمغم اإلقمراِب  ب٤متشمدري

 027 ......................................................... املفعوُل معُهباب 

 022 ............................................. ب٤مت قمغم اإلقمرابشمدري

 022 .............................................................. أؾمئٚم٦م

 017 ............................................ املخفوضاُت من األمساءباب 

 014 ............................................. ب٤مت قمغم اإلقمرابشمدري

 247 .............................................................. أؾمئٚم٦م

 247 ........................................................... صقر اعمخٓمقط

 274 .........................................................قواعد يف اإلمالء

 277 ..................................... اًم٘م٤مقمدة إومم: ذم يمت٤مسم٦م إًمػ



 

 

 
 فَــــزس املــْضــْعــات

 272 ...................................... اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م: ذم يمت٤مسم٦م اهلٛمزة

 277 .................................. اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م: ذم يمت٤مسم٦م شم٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م

 277 ............................. اًم٘م٤مقمدة اًمراسمٕم٦م: ومٞمام يٙمت٥م وٓ يٜمٓمؼ سمف

 270 ............................ اًم٘م٤مقمدة اخل٤مُمس٦م: ومٞمام يٜمٓمؼ سمف وٓ يٙمت٥م

 272 ........................................................... ومٝمرس  أي٤مت

 272 ......................................................... ومٝمرس إطم٤مدي٨م

 277 ....................................................... ومٝمرس اعمقضققم٤مت
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