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ِحٔؿِ  ـِ َافره ْْحَ ِؿ َاهللهِ َافره ًْ  ب

 

 

ٚت إن احلّد هلل ٕحّده وًٕتًْٔف وًٕتٌٍره وًٕقذ بٚهلل مـ رشور إًٍْٔٚ ومـ شٔئ

أظامفْٚ مـ هيده اهلل ؾال موؾ فف ومـ يوِؾ ؾال هٚدي فف وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل 

,وحده ٓ رشيؽ فف وأصٓد أن حمّدا ظٌده ورشقفف  

قَن﴾ ُّ
ِِ ًْ ُتْؿ ُم ْٕ ّٓ وأ ـه إ َُقا اهللهَ َحؼه ُتَٚتِِف وٓ ََتُقُت ـَ آَمُْقا اته ٚ افهِذي  ﴿يٚ أهيه

قا  َُ ٚ افُّْٚس اته ٞه ﴿يٚ أهيه َؼ ِمْٓٚ َزْوَجٓٚ وَب َِ ٍس واِحَدٍة وَخ ٍْ َٕ ْؿ ِمـ  ُُ ََ َِ ُؿ افهِذي َخ ُُ َربه

ْؿ  ُُ ْٔ َِ َُقا اهللهَ افهِذي َتًَٚءُفقَن بِِف وإْرحَٚم إنه اهللهَ ـَٚن َظ ثًِرا وًًِٕٚء واته ـَ  ًٓ ام ِرجٚ ُٓ ِمْ

﴾ًٌٚ  َرِؿٔ

 ََ َِ ُؿ افهِذي َخ ُُ قا َربه َُ ٚ افُّْٚس اته ٞه ﴿يٚ أهيه َؼ ِمْٓٚ َزْوَجٓٚ وَب َِ ٍس واِحَدٍة وَخ ٍْ َٕ ْؿ ِمـ  ُُ

ْؿ  ُُ ْٔ َِ َُقا اهللهَ افهِذي َتًَٚءُفقَن بِِف وإْرحَٚم إنه اهللهَ ـَٚن َظ ثًِرا وًًِٕٚء واته ـَ  ًٓ ام ِرجٚ ُٓ ِمْ

﴾ًٌٚ  َرِؿٔ

 َدمٜم  
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ًٓ َشِديًدا, يُ  َُقا اهللهَ وُؿقُفقا َؿْق ـَ آَمُْقا اته ٚ افهِذي ْؿ ﴿يٚ أهيه ُُ ْر َف ٍِ ٌْ ْؿ وَي ُُ ْؿ أْظامَف ُُ ْهِِْح َف

ْد ؾَٚز َؾْقًزا َظئِاًم﴾ أمٚ بًد: ََ ْؿ وَمـ ُيىِِع اهللهَ وَرُشقَفُف َؾ ُُ ُٕقَب  ُذ

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي    ُّ  يؼقل اهلل شمعومم:

 خن حن جن   ُّويؼقل ؾمبحوكف:      َّ مب خب حب  جب

 مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ   ويؼقل قمز وضمؾ: َّ  هئ

وهمػمهو أيوت هذه ومػل , َّ ىن من خن حن جن يم  ىم

, ممو يدل قمغم ومضؾ هذه اًمؾغي إذ مبلم سمقون أن هذا اًمؼرآن اًمؽريؿ أكزل سمؾسون قمريب

 رمحف اهلل شمعومم ىمول اسمـ يمثػم أهنو ًمغي ظموشمؿ اًمؽتى واًمرؾموٓت وظموشمؿ إكبقوء,

ًمغي اًمعرب أومصح اًمؾغوت وذًمؽ ٕن »معؾاًل اظمتقور اًمعرسمقي ًمغي ًمؾؼرآن اًمؽريؿ: 

وأسمقـفو وأوؾمعفو, وأيمثرهو شملديي ًمؾؿعوين اًمتل شمؼقم سموًمـػقس: ومؾفذا أكزل أذف 

خيؼم شمعومم أن آيوت : »رمحف اهلل شمعومم ىمول اًمسعدي, وشاًمؽتى سملذف اًمؾغوت

ومـ  ,اًمبلمن اًمقاضحي أًمػوفمف ومعوكقف أي: َّ َتوِب اًْمـُؿبلِمِ آَيوُت اًْمؽِ  ُّ :اًمؼرآن هل

 ىمول اًمػراءو ,شأكف أكزًمف سموًمؾسون اًمعريب, أذف إًمسـي, وأسمقـفو وإيضوطمف سمقوكف

وضمدكو ًمؾغي اًمعرب ومضاًل قمغم ًمغي مجقع إمؿ اظمتصوصًو مــ اهلل : »رمحف اهلل شمعومم

شمعومم ويمرامي أيمرمفؿ هبو, ومـ ظمصوئصفو أكف يقضمد ومقفو مـ اإلجيوز مو ٓ يقضمد 

وأذومفو قمغم ؾموئر اًمؾغوت  اًمؾغوتأهؿ  سمقياًمعروًمؾغي وم , شذم همػمهو مـ اًمؾغوت
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مػتوح شمعؾؿ ومفل ؾمالم, اإلديـ سم قمـويي وهب عـوييإذ أن اًم ,واًمعـويي هبدر اًمتل دمو

طمتك يستؼقؿ  اًمعؾؿهذا  سمؿعروميإٓ  ذًمؽإمم معرومي  وٓ ؾمبقؾ ًمؼرآن واًمسـي,اوومفؿ 

ف ويؼتدي سملؾمالومؾمبقؾ اًمصؾحوء إوموضؾ اًمؽرام,  يتسـك ًمف اشمبوعاًمؾسون و

ىمول ؿمقخ  ,قمؾام وقمؿال ودقمقة اًمذيـ اقمتـقا هبذا اًمديـ ,ويؼتػل آصمورهؿاًمصوحللم 

 عمو ومنن اهلل شمعومم " :ذم اىمتضوء اًمٍماط اعمستؼقؿ رمحف اهلل شمعومم اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي

واحلؽؿي سمؾسوكف , وضمعؾ رؾمقًمف مبؾغو قمـف ًمؾؽتوب أكزل يمتوسمف سموًمؾسون اًمعريب

ط اًمديـ : مل يؽـ ؾمبقؾ إمم ضبا اًمديـ متؽؾؿلم سمفسوسمؼلم إمم هذ, وضمعؾ اًماًمعريب

, وصور اقمتبور اًمتؽؾؿ سمف ومعرومتف إٓ سمضبط اًمؾسون, وصورت معرومتف مـ اًمديـ

رمحف اهلل  وىمول صديؼ طمسـ ظمون . اهـ,"قمغم أهؾ اًمديـ ذم معرومي ديـ اهللأؾمفؾ 

م ومعرومتفو رضوريي قمغم أهؾ اًمنميعي إذ ملظمذ إطمؽوذم أسمجد اًمعؾقم:  شمعومم

اًمنمقمقي يمؾفو مـ اًمؽتوب واًمسـي وهل سمؾغي اًمعرب وكؼؾتفو مـ اًمصحوسمي 

واًمتوسمعلم قمرب وذح مشؽالهتو مـ ًمغوهتؿ ومال سمد مـ معرومي اًمعؾقم اعمتعؾؼي هبذا 

اًمؾسون عمـ أراد قمؾؿ اًمنميعي وشمتػووت ذم اًمتليمقد سمتػووت مراشمبفو ذم اًمتقومقي 

اهـ  .ام يتبلم ذم اًمؽالم قمؾقفوسمؿؼصقد اًمؽالم طمسب  

ومقـبغل قمغم اجلؿقع اًمعـويي هبذه اًمؾغي وشمرسمقي وشمشجقع أوٓدكو قمغم شمعؾؿفو وسف 

اًمـظر قمـ همػمهو مـ اًمؾغوت اًمتل ؿمغؾً يمثػما مـ اًمـوس ويموكً مـ إؾمبوب 

اًمتل سومتفؿ قمـ آهتامم سمعؾقم اًمنميعي, ومؼؾَّ ـمالب اًمعؾؿ ويمثر اعمفتؿقن 

وىمد يمون  ًمغرسمقي واعمتؽؾؿقن هبو,ًمألؾمػ اًمشديد سموًمعؾقم إظمرى وسموًمؾغوت ا
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أضمقول أؾمالومـو اًمصوحللم هيتؿقن ويتـوومسقن ويتسوسمؼقن ذم ومؼف اًمعؾقم اًمنمقمقي 

طمػظو وومفام وشمعؾام ودقمقة وشمعؾقام, ومع يمثرهتؿ مل سومقا أسمٍماهؿ ًمغػمهو مـ 

اًمعؾقم إذ قمؾؿقا أن اًمػضؾ يمؾ اًمػضؾ ذم اًمتػؼف ذم اًمديـ واإلىمتداء سمخػم اًمبنم 

ؾمد اًمػراغ احلوصؾ ومام مع ىمؾي اعمفتؿلم يمون اًمقاضمى  وس وأمو اًمققم,وظمػم اًمـ

واهلل اًمـوس يتـوومسقن ذم اًمعؾقم اًمدكققيي واًمؾغوت اًمغرسمقي  يمثػم مـسموًمؽ وىمد صور 

   .اعمستعون

واًمذي  :ظمون طمسـقمؾؿ اًمـحق, ىمول صديؼ  عؾقم اًمعرسمقياًممـ أهؿ اقمؾؿ أن و

ذ سمف يتبلم أصقل اعمؼوصد سموًمدًٓمي أن إهؿ اعمؼدم مـفو هق: اًمـحق إ يتحصؾ

ومقعرف اًمػوقمؾ مـ اعمػعقل واعمبتدأ مـ اخلؼم وًمقٓه جلفؾ أصؾ اإلومودة ويمون مـ 

طمؼ قمؾؿ اًمؾغي اًمتؼدم ًمقٓ أن أيمثر إوضوع سموىمقي ذم مقضققموهتو مل شمتغػم سمخالف 

ف أصمر اإلقمراب اًمدال قمغم اإلؾمـود واعمسـد واعمسـد إًمقف ومنكف شمغػم سموجلؿؾي ومل يبؼ ًم

اهـ. ومؾذًمؽ يمون قمؾؿ اًمـحق أهؿ مـ اًمؾغي إذ ذم ضمفؾف اإلظمالل سموًمتػوهؿ مجؾي  

 قمغم أوٓدهؿ يمدسمقن اًمسؾػ يمون":- اهلل رمحف–وىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي 

 ,اًمعريب اًمؼوكقن كحػظ أن اؾمتحبوب أمر أو إجيوب أمر ملمقرون ومـحـ ,اًمؾحـ

ٓىمتداء وا واًمسـي اًمؽتوب ومفؿ ـمريؼي ًمـو ومقحػظ ,قمـف اعموئؾي إًمسـ وكصؾح

 . سموًمعرب ذم ظمطوهبو
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, قمؾؿ وؾمقؾي, قمؾؿ اًمـحق قمؾؿ ذيػ ومنن :اًمعثقؿلم رمحف اهللاسمـ ول اًمشقخ ىمو

صغم  -: ومفؿ يمتوب اهلل وؾمـي رؾمقًمف اًمٌمء إول :يتقؾمؾ هبو إمم ؿمقئلم مفؿلم

 .نن ومفؿفام يتقىمػ قمغم معرومي اًمـحقوم -اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

ًمذًمؽ  ,ذي كزل سمف يمالم اهلل قمز وضمؾ, اًماًمؾسون قمغم اًمؾسون اًمعريبإىمومي  واًمثوين :

اهـ .ون ومفؿ اًمـحق أمًرا مفاًم ضمًدايم  

وىمد رهمبً ذم اعمشوريمي ذم مسؾؽ اعمعتـلم سمعؾقم اًمنميعي ومـ سمقـفو قمؾؿ هذا, 

 ومقفو إن ؿموء اهلل شمعومم مضؿقن أرسمعخمتٍمة  إلقمراب, ومجؿعً رؾموًمياًمـحق وا

ٓسمـ آضمروم ومتؿؿتفو ًمؾحطوب اًمرقمقـل وىمطر اًمـحق وهل أضمرومقي ذم يمتى 

يمتى  أؿمفر  وهل, هشوم إكصوري رمحفؿ اهلل شمعومم اًمـدى وؿمذور اًمذهى ٓسمـ

وضع يمتوب ذًمؽ وإيمثر شمداوٓ سملم اًمطالب, ويمون اًمؼصد مـ واعمعتؿدة,  ,اًمـثر

ام ًمغػمهو مـ اعمطقٓت طمتك يؽقن ؾمؾّ  مو شمضؿـتف هذه اًمؽتىويضؿ  جيؿع

إن ًمطريؼ اًمطوًمى ووشمسفقال اظمتصورا يموًٕمػقي ٓسمـ موًمؽ رمحف اهلل شمعومم وذًمؽ 

ومقدرس اًمطوًمى أضمرومقي يمون اًمتدرج ذم مثؾ هذه اًمعؾقم هق اعمسؾؽ اعمعؾقم, 

 يعطلوضع مثؾ هذه اًمؽتى ًمؽـ صمؿ اعمتؿؿي صمؿ اًمؼطر صمؿ ؿمذور اًمذهى, و

سمغقتف إن ؿموء اهلل شمعومم, واهلل أقمؾؿ. واًمؼورئ اًمراهمى مسؾؽ آظمتصورًمؾطوًمى   
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افزوائد مـ  مجًٝاجلّع:  جًِٝ متـ أجرومٜٔ هل إشٚس ثؿ  ـ ضريَتل دم

مجٔع ادُتٛ ادذـقرة إٍٓٚ, مرتٌٚ ظذ حًٛ وؾٔٚت ادهٍْغ, ؾُٚن متـ 

َِ  أجرومٜٔ إشٚس دمف وشٌَف ظذ ؽره ثؿ ؿىر افْدى ثؿ صذور افذهٛ ثؿ ف

 .ادتّّٜ ظذ أجرومٜٔأخرا 

 إوٚؾٜ زوائد ادتّّٜ وؿىر افْدىخهقصٚ ظْد وـ تٌْٔف: ظْد مجًل هلذه افرشٚفٜ 

 ممٚدم ـتٚبف رْحف اهلل تًٚػ ـثرا ممٚ زاده افرظْٔل احلىٚب  وجدت أن وافنذور

 أوٓ تُراراف هؾ بفحيت ذفؽ ٖٚثٌ, ؾ1ٓبـ هنٚم مـ رشح افَىر وافنذور اؿتًٌف

 افَٚرئظذ دم احلََٜٔ ممٚ يثَؾ  ذفؽ, وثٕٚٔٚ ًٌٕٜ افُالم فٌر صٚحٌفـذفؽ و

ادتّّٜ أو فؼوح ـتٚب  رجقظف ظْدرشحٚ, ووجمٚ ؾٔف متْٚ ـتٚبٚ مد جيد بحٔٞ

ثَال يًٌٛ ممٚ وهذا  ,ٍٕس ادًِقمٚت افتل ـٕٚٝ دم ادتـ جيدافَىر أو افنذور 

حتك ٓ  , وذفؽظِٔف دراشٜ متـ خٚفص ثؿ رشح ئوإؾوؾ فَِٚر, وتُرارا

حٍيٚ دَهقد افرشٚفٜ وهل مجع ف دراشٜ ذفؽ افٍـ, ؾويًٓؾ ظِٔيتنتٝ ذهْف 

                                                 
طمؼو متؿؿي ؽتوسمف وم ,رمحف اهلل شمعومم وضمزاه اهلل ظمػما ,ومؽوكتف اًمعؾؿقي وٓ يؼؾ هذا مـ ضمفد احلطوب اًمرقمقـل 1

   .مضمرومقيًم

 ظّع دم افُتٚب 
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 وًٌٕتٓٚ إػ أصحٚهبٚ, ,ادتقن اخلٚفهٜ ؾَط دون افزوائد ادَتًٌٜ مـ افؼوح

جًِف دم ومـ تِؽ افؼوح  دم ـتٚبف ادتّّٜ اؿتًٌف احلىٚبمٚ  بًضحذف ؿررت 

 ظْد افرجقع إفٔٓٚ, واهلل أظِؿ. فؼوح, حتك يتّٔز ادتـ ظـ ااحلٚصٜٔ

أحد ومـ  تًَِٔٚت مـ رشح ابـ هنٚم ظذ افَىر وافنذوردم احلٚصٜٔ أوٍٝ  ـ

 ٕهدل.ٜ دحّد بـ أْحد اافدريح ادتّّٜ افذي هق افُقاـٛ ورش

اجلّع ودمٟ بف يًتَٔؿ  ومٚـ أوٍٝ ـذفؽ دم ادتـ ممٚ ٓ بد مْف مـ افًٌٚرات 

 ض وجًِتف بغ ][.افُالم بًوف إػ بً

ٚيػ افٌْٓٚن حل مٍٔد دار افيٚهريٜ افتل بتحَٔؼـ ؿٚبِٝ متـ أجرومٜٔ ظذ ضًٌٜ 

 وافتل ؿٚبِٓٚ ظذ ظؼ ًٕخ خىٜٔ واثْل ظؼ رشحٚ.

بِٝ متـ ؿىر افْدى ظذ ضًٌٜ دار أثٚر بتحَٔؼ أيب بالل خٚفد احليمل ـ ؿٚ

ظذ رشح افَىر وؿد ؿٚبِٓٚ ظذ مخس خمىقضٚت مٍٔدة وهق حتَٔؼ وحٚصٜٔ 

 ومىٌقظتغ.

تحَٔؼ ًٕٔؿ بٕٚرشون ـ ؿٚبِٝ متـ صذور افذهٛ ظذ ضًٌٜ مٗشًٜ افرشٚفٜ 

ٚبِٓٚ ظذ ضًٌٜ دار ظذ رشح افنذور وؿد ؿمٍٔدة وهق حتَٔؼ وحٚصٜٔ بًِٔد 

 آشتَٚمٜ افَديّٜ ودار افىالئع احلديثٜ افتل تؿ وٌىٓٚ ظذ ظدة خمىقضٚت.
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يب إٔس ٕ مٍٔد بِٝ متـ متّّٜ أجرومٜٔ ظذ ضًٌٜ افدار افًٚدٜٔ بتحَٔؼٚـ ؿ

 ومىٌقظتغ.ث خمىقضٚت ثالمٚفؽ ادٓذري افتل ؿٚبِٓٚ ظذ 

 ؿىرومتـ , إْحرٚخلط بدتّّٜ اومتـ , ٚخلط إشقدبأجرومٜٔ جًِٝ متـ ـ 

 .إخيٚخلط بمتـ صذور افذهٛ و, إزرقٚخلط ب افْدى

هذا, وأْحد اهلل تًٚػ ظذ ًّٕف ومْْف ادتتٚفٜٔ افتل ٓ حيهٔٓٚ إٓ هق شٌحٕٚف, ؾِقٓ 

تًٚػ مٚ اهتديْٚ ومٚ ضٌِْٚ افًِؿ ومٚ تهدؿْٚ ومٚ صِْٔٚ, ؾٖشٖفف شٌحٕٚف أن  اهلل

م وافًْٜ حتك ادامت وأن يًخرٕٚ خلدمٜ هذا افديـ وافذب ظْف يثٌتْٚ ظذ اإلشال

 وٍٕع ادًِّغ, إٕف ويل ذفؽ وافَٚدر ظِٔف.

وأصُر منٚخيل وـؾ مـ تًٚون مًل فقوع هذه افرشٚفٜ وإـامهلٚ ظذ هذا افقجف, 

 ؾجزاهؿ اهلل تًٚػ خر اجلزاء. واحلّد هلل أوٓ وآخرا. 
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ـِ افتًريػ بـ) وماْب  صٚحٛ ادَدمٜ أجرومٜٔ( آُجره

ـِ هق اإلمٚم  قِر بْٚب ُٓ ِْْٓٚجّل ادَْن د بـ َداود افهِّ ّّ د بـ حُمَ ّه ٌِْد اهلل حُمَ ومأبق َظ آُجره
مـ , 1

وهق , ـٚن مقفده ظٚم اثْتغ وشًٌغ وشتامئٜ بٍٚس ,يًرف بٖـروموأهؾ ؾٚس 

ٍْٚت ٕحقي مَري وفف مًِقمٚت مـ ؾرائض وحًٚب وأدب بٚرع وفف مه

ـٚن , وس ئٍد أهِٓٚ بًِّقمٚتف ادذـقرةبٍٚـٚن , ٔز دم افَراءات وؽرهٚوأراج

وصٍف رشاح مَدمتف ـٚدُقدي وافراظل , افٌٚفٛ ظِٔف مًرؾٜ افْحق وافَراءات

, وينٓد بهالحف ظّقم ٍٕع ادٌتدئغ ٚمٜ بٚفْحق وافزـٜ وافهالحوؽرمهٚ بٚإلم

   .بَّدمتف

 دم تًّٔتٓٚ,ٚ وفذا اختِػ افْٚس مَدمتف افْحقيٜ, ومل يًّٓ مهٍْٚتفمـ و

جتٚه  أفٍٓٚ بُّٜؿٔؾ إٔف و ,ٜ, أو ادَدمٜ أجرومٜٔٔمواصتٓرت بٚشؿ أجرو

.ؾرائد ادًٚين دم رشح حرز إمٚين دم افَراءاتـتٚب , وـذفؽ افًٌُٜ افؼيٍٜ  

أْحد بـ حزب اهلل افًٚظدي أبق افًٌٚس و ,ابْف أبق حمّد ظٌد اهلل تالمٔذهمـ و

افَٚيض أبق ظٌد اهلل حمّد بـ و, حمّد بـ ظع بـ ظّر افًٌٚين افْحقيو ,افْحقي

  .ابـ حُؿو, إبراهٔؿ احليمل

                                                 
1

 ومعـوه سمؾغي اًمؼمسمر اًمػؼػم اًمصقذم 
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, ودؾـ داخؾ بٚب ظؼيـ وشًٌامئٜ دم صٓر صٍروـٕٚٝ وؾٚتف شْٜ ثالث و

  .1ؾٚس بٌالد ادٌرب ديد بّديْٜاجل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

يمشػ و (,6/62ٓسمـ قمامد, )ؿمذرات اًمذهى (, و102ًمؾسققـمل )ص مصودر شمرمجتف: سمغقي اًمققموة  

  معجؿ اعممًمػلم(, و2/145) ؾمامقمقؾ سموؿمو اًمبغداديإل اًمعوروملم(, وهديي 1796)/2حلوضمل ظمؾقػي  اًمظـقن 

 (.11/215 ) عؿر رضو يمحوًميًم



 

 12 

 

ـِ )افتًريػ بـ َْٕهِٚريّ  اْب  ( صٚحٛ ـتٚب ؿىر افْدى وصذور افذهِٛهَنٍٚم إ

هق اإلمٚم أبق حمّد ظٌد اهلل بـ يقشػ بـ ظٌد اهلل بـ يقشػ بـ أْحد بـ ظٌد اهلل 

وفد دم افَٚهرة يقم افًٌٝ دم اخلٚمس , بـ هنٚم, مجٚل افديـ أبق حمّد افْهْحِقيّ 

ًَََدة شْٜ  مـ هـ  708صٓر ذي اف  

ر افنٔخ مجٚل افديـ فِتدريس وٍٕع افىٚفٌغ وإٍرد بٚفٍقائد افٌريٌٜ  َتهده

وادٌٚحٞ افدؿَٜٔ وآشتدراـٚت افًجٌٜٔ وافتحَٔؼ افٌٚفغ وآضالع ادٍرط 

ٍٜ يتُّـ هبٚ مـ افتًٌر ظـ  ٍٜ ظجٌٔ وآؿتدار ظذ افتكف دم افُالم, وـٚن ذا َمُِ

ًٌٚ ومقجًزا, وـٚن مَهقده ب ًٔٚ -مع ـؾ ذفؽ-ام يريد ُمًٓ بٚفتقاوع وافز  ُمتحِ

وافنٍَٜ ودمٚثٜ اخلِؼ ورؿٜ افَِٛ, وؿد خترج بف مجٚظٜ مـ أهؾ مك وؽرهؿ 

 ِٜ وإتٍع بف افْٚس, وتٍرد بٍْقن افٌِٜ وأحٚط بدؿٚئَٓٚ وحَٚئَٓٚ وصٚر فف مـ ادَُِ

.ٚر وضٚرت مهٍْٚتف دم ؽٚفٛ افديٚرؾٔٓٚ مٚ مل يُـ فٌره, واصتٓر صٔتف دم إؿى  

مٚ زفْٚ وٕحـ بٚدٌرب ًّٕع إٔف طٓر بّك ظٚمل بٚفًربٜٔ يَٚل »ؿٚل ابـ خِدون: 

إن ابـ هنٚم ظذ ظٍِؿ َجؿٍّ ينٓد »وؿٚل أيًوٚ: , «فف ابـ هنٚم إٔحك مـ شٌٔقيف

بًِق ؿدره دم صْٚظٜ افْحق, وـٚن يْحق دم ضريَتف مْحٚة أهؾ ادقصؾ افذيـ 

ؾٖتك مـ ذفؽ بقء ظجٔٛ َدالٍّ ظذ  ,أثر ابـ جْل, واتًٌقا مهىِح تًِّٔف اؿتٍقا

   .«ؿقة مُِتف واضالظف
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ؾ صٔقخفوـٚن مـ  وـٚن ابـ هنٚم  ,افنٔخ صٓٚب افديـ ظٌد افِىٔػ بـ ادرحه

صّس افديـ أبق بُر حمّد بـ و, يىريف ويًرف فف ؿدره ويٍوِف ظذ أيب حٔٚن

أثر افديـ حمّد بـ  ٕدفيأبق حٔٚن إو اءات,وـٕٚٝ فف ظْٚيٜ بٚفَر ,افناج

وشّع مْف ديقان زهر بـ أيب ُشِّك ادزين, ومل يالزمف وٓ ؿرأ ظِٔف ؽره,  ,يقشػ

وـٚن ُجؾ  ,افديـ ظع بـ ظٌد اهلل افتزيزي افنٔخ تٚجو, وـٚن ـثر ادخٚفٍٜ فف

 ؿرأ ظِٔف ـتٚبفوؿد  ,تٚج افديـ ظّر بـ ظع افٍٚـٓٚين افنٔخو اصتٌٚفف بٚحلديٞ,

وؿد ؿرأ ظِٔف , بدر افديـ حمّد بـ مجٚظٜو )رشح اإلصٚرة( إٓ افقرؿٜ إخرة,

  .ضٌٜٔنٚاف

ا حتك ؿٔؾ ظْف:  ,حمٛ افديـ حمّد بـ ظٌد اهلل ابْف تالمٔذهمـ و وؿد ـٚن ظٚدًٚ ؾذًّ

ظٌد و وؿد برز دم ظِقم ـثرة, ,هاج افديـ ظّر بـ ادَِـو ,إٕف إٔحك مـ أبٔف

. ظع بـ أيب بُر افٌٚفيو, مجٚل افديـ حمّد بـ أْحد افْقيريو, بـ افٍرات اخلٚفؼ  

 ,رشحف افنٔخ خٚفد إزهري ,اإلظراب ظـ ؿقاظد اإلظراب مٗفٍٚتفمـ و

أووح ادًٚفؽ إػ أفٍٜٔ ابـ و ,صٍْف خلزإٜ افًِىٚن ادِؽ ,إفٌٚز افْحقيٜو

وذـروا إٔف دم مخًٜ  ,دم افْحق افتذـرةو ,ورشحف افنٔخ خٚفد إزهري ,مٚفؽ

 ,«فٌٜ وؾوال»رشٚفٜ دم إتهٚب و دم افْحق, اجلٚمع افهٌرو ,ظؼ جمًِدا

وهق  ,مٌْل افٌِٔٛ ظـ ـتٛ إظٚريٛو ,«اهِؿ جر»و« خالًؾٚ وأيًوٚ»وإظراب 

وؿد صٍْف فِّرة افثٕٜٚٔ  ,اصتٓر دم حٔٚتف وأؿٌؾ افْٚس ظِٔفمـ أصٓر ـتٌف, وؿد 
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َدةِ  وهق جمٚور فِحرم  هـ756ظٚم  ًْ ََ ظّدة افىٚفٛ دم و ,ادُل وأَتف دم صٓر ذي اف

دم , صٜرؾع اخلهٚصٜ ظـ ؿراءة اخلالو دم جمِديـ,حتَٔؼ تكيػ ابـ احلٚجٛ 

وهق رشح فنقاهد  ,افرووٜ إدبٜٔ دم صقاهد ظِقم افًربٜٔو, أربًٜ جمِدات

ظدة دم افتحهٔؾ وافتٍهٔؾ فُتٚب افتذئؾ وافتُّٔؾ و, افِّع ٓبـ جْل

ويًرف بؼح افنقاهد أي  ,ختِٔص افنقاهد وتِخٔص افٍقائدو, تجمِدا

رشح و ورشحف, 1صذور افذهٛو ,صقاهد إفٍٜٔ ومل يُّؾ وؿد مٚت ؿٌؾ أن يتّف

, ورشحف 2ؿىر افْدى وبؾ افهدىو, دم ادًٚئؾ افْحقيٜ افَهٔدة افٌِزيٜ

 ,ًٚدبٕٚٝ شؿهٔدة رشح و, افُقاـٛ افدريٜ دم رشح افِّحٜ افٌدريٜ ٕيب حٔٚنو

 ,رشح افتًٓٔؾ ٓبـ مٚفؽو,  هـ756وؿد ؾرغ مْف دم افثٚمـ ظؼ مـ رجٛ شْٜ 

اختك ؾٔف ـتٚب  ,خمتك إٓتهٚف مـ افُنٚفو, «ـذا»دم أحُٚم  ؾقح افنذاو

مقؿد إذهٚن و, ادًٚئؾ افًٍريٜ دم افْحقو, «إٓتهٚف مـ افُنٚف»ابـ ادْر 

ادٌٚحٞ ادرؤٜ ادتًَِٜ و, حقتًرض ؾٔف فًٌض منُالت افْ ,ومقؿظ افقشْٚن

َدة شْٜ ف ؾٚتـٕٚٝ وو . افؼضٜٔ« مـ»بـ ًْ ََ .3هـ 761دم فِٜٔ اجلًّٜ خٚمس ذي اف  

 

                                                 
 ن اًمذي شمؿ ضؿف ذم اًمرؾموًمي قاعمتمـ ضؿـ وهق  1

2
 ن اًمذي شمؿ ضؿف ذم اًمرؾموًميقاعمتمـ ضؿـ وهق  

(, اًمبدر اًمطوًمع 70 -2/68(,  سمغقي اًمققموة  )417 -2/415اًمدرر اًمؽومـي ٓسمـ طمجر ) :شمرمجتفمصودر  3

 (.192, 6/191اًمذهى ) (,  ؿمذرات402 -400/ 1ًمؾشقيموين )
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متّّٜ أجرومٜٔ( صٚحٛ ـتٚب افرظْٔل احلىٚبافتًريػ بـ)  

هق افنٔخ افًالمٜ صّس افديـ أبق ظٌد اهلل حمّد بـ حمّد بـ ظٌد افرْحـ 

ظْٔل ادٚفُل,روف بافىرابِي ادٌريب, ادً فِٜٔ  وفد أصِف مـ ادٌرب ٚحلىٚب افره

ٕنٖ  ,إحد ثٚمـ ظؼ مـ صٓر رموٚن ادٌٚرك, شْٜ اثْغ وتًًامئٜ فِٓجرة بُّٜ

ٕنٖة صٚحلٜ, حٔٞ ربٚه وافده افقيل افهٚفح, ؾَرأ ظذ وافده افًِقم, وهنؾ مْف 

ًٚ ؾٚواًل, ًٚ فًِِؿ ومثٚبرًا ظِٔف, حمََ أّفػ  ,ٓ يّؾ وٓ يُؾ ,ؾَٔٓٚ افٍْقن, وـٚن حمٌ

.دم ؾْقن افًِؿ, ؾُتٛ دم افٍَف وأصقفف, وافْحق وادقاريٞ, وؽر ذفؽ  

حترير افُالم دم و إصقل,مٗفٍٚتف ؿرة افًغ بؼح ورؿٚت إمٚم احلرمغ, دم مـ و

تٍريح افَِقب و ,هدايٜ افًٚفؽ ادحتٚج دم مْٚشؽ احلٟو ,مًٚئؾ آفتزام

مقاهٛ اجلِٔؾ دم رشح خمتك و ,ٚ تٖخر مـ افذٕقببٚخلهٚل ادٍُرة دٚ تَدم وم

ٓبـ  رشح ٕيؿ ٕيٚئر رشٚفٜ افَرواينو ,خِٔؾ, شٝ جمِدات, دم ؾَف ادٚفُٜٔ

متّّٜ و رشٚفٜ دم اشتخراج أوؿٚت افهالة بٕٚظامل افٍُِٜٔ بال آفٜ,و ,ؽٚزي

  , وؽرهٚ ـثر.1دم ظِؿ افًربٜٔ أجرومٜٔ

                                                 
1

 ذم اًمرؾموًمي ضؿن اًمذي قاعمتمـ ضؿـ وهق  
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بع ومخًغ وتًًامئٜ د تٚشع ربٔع افثٚين, شْٜ أررْحف اهلل يقم إح ؾٚتفـٕٚٝ وو

. 1دم ضرابِس افٌرب فِٓجرة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (.7/58) إقمالم ًمؾزريمكم, و(242/ 2)وهديي اًمعوروملم  ,(1628مصودر شمرمجتف: يمشػ اًمظـقن ) 1

 



 

 17 

 

ِحٔؿِ  ـِ َافره ْْحَ ِؿ َاهللهِ َافره ًْ  ب

 ٍُ  : تًٚػ َاهللهُ ؿـ رْحٓ قنَؿَٚل َادَُْهِّْ

 افُالم ومٚ يتٖفػ مْف

 

اَلمُ و, 2مٍردٌ  1ؿقٌل  فُِّٜا َُ ُظ َادُْرَ ق ه َاْف ٍْ ِه ُٛ َاف ُٔد اَ ـه ٍِ  .3وهق خز وإٕنٚء ,بِْٚفَقْوعِ  دُْ

 

َُ  ٚمُ ًَ ؿْ أَ  ِٜ َاْف َّ
ِِ 

: اشؿٌ  ٌٜ ُٚمُف َثاَلَث ًَ ًْك., َوؾِ َوَأْؿ ًْ َ
ٌؾ, َوَحْرٌف َجَٚء دِ َرُف  ًْ ًْ ْشُؿ ُي

ِٓ , بٚخلٍضِ  َؾٚ

ـِ  َفِِػ  َوُدُخقلِ  ,)رجٍؾ(:ــ, َوافتهِْْقي ْٕ مِ َا    ,ــ)افرجِؾ( ,َوافاله

                                                 
 (1/29هق اًمؾػظ اًمدال قمغم معـك يمـ)رضمؾ(, و)ومرس(. ذح اًمؼطر ) 1

زيد( ومنن أضمزاؤه  وهل اًمزاي واًمقوء واًمدال إذا أومردت ٓ , وذًمؽ كحق: )زء معـوهضمزؤه قمغم ضممو ٓ يدل هق  2

شمدل قمغم رء ممو يدل هق قمؾقف  سمخالف ىمقًمؽ: ) همالم زيد(, ومنن يمال مـ ضمزأيف ومهو )اًمغالم( و )زيد( دال 

 (1/29ذح اًمؼطر )قمغم ضمزء معـوه ومفذا يسؿك مريمبو ٓ مػردا. 

ذاشمف أن يؼول قمـف إكف صدق أو يمذب وهق إمو مجؾي  وموًمؽالم يـؼسؿ يمذًمؽ إمم كققملم: ظمؼم وهق مو يصح ذم 3

أو إكشوء وهق مو ٓ يصح أن يؼول قمـف إكف صدق أو يمذب وهق إمو ـمؾبل ومقشؿؾ إمر  اؾمؿقي أو ومعؾقي,

واًمـفل وآؾمتػفوم واًمتؿـل واًمعرض واًمتحضقض واًمرضموء واًمـداء, وهمػم ـمؾبل وهل اجلؿؾ اخلؼميي 

 (98واًمؼسؿ وصقغ اًمعؼقد. مـتفك إرب ص) اعمستعؿؾي ذم اإلكشوء وهل اًمتعجى
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ٍْضِ  ِٞ ظْف ,1َوُحُروِف َاخْلَ ( ,وبٚحلدي ُٝ ُؾ: أمٚوَ  .3أو افْداء 2ـتِٚء )رضب ًْ
ٍِ ؾثالثٜ  اْف

ِٞ  (َتٚءِ )و (َؿْد ـ)بِ  ويًرف ,مٚضٍ  أؿًٚم: ِْٕٖٔ ِٜ َافته َْ
ٚـِ ًه , (ًٕؿ) :ومْف ,ْٝ َؿٚمَ ـ: ـَ  ,َاف

, 5(َؿْد ـ)ِبيًرف و :وموٚرع, 4, ظذ إصح(فٔس)و, (ظًك)و, (بئس)و

غِ )وَ  ًِّ ٌَُؾ َوَمٚ يَ  ,(َشْقَف )وَ  (اف فِِف إِْحَدى ]وهق[  ,مل يَؿْ  :ــ ()مل َْ َٚن دِم َأوه ـَ َمٚ 

ٚ َؿْقُفَؽ  َٓ ًُ َّ َْرَبِع َافهتِل جَيْ ْٕ َوائِِد َا ُٝ :)َافزه ْٔ َٕ  َٕقم وأؿقم ويَقم وتَقم. :ٕحق (,َأ

 ًٚ  ,(ُيُرم أـرمَ )و (,ُيدحرج َدْحَرَج )ــ ,وُيَوؿه أوُفف إن ـٚن مِٚؤف ُربٚظٔ

رِّ )و ٍَ َج ُُي ُك, وإىِؼ يْىُِؼ, ٕك َيْ :ٕحق ,ؽرهويٍتح دم , (ؿٚتؾ ُيَٚتؾ), و(ُج َؾره

ِٜ وأمٌر: ويًرف بدٓفتف ظذ افىِٛ مع ؿٌقفف يَٚء  .جيًتخراشتخرج و ٌَ  ,ادخَٚض

  ,ؿقِمل :ــ

                                                 
(وهل اسمـ آضمروم: ىمول  1 (, َو)قَمغَم(, َو)ذِم(, َو)ُربَّ ـْ (, َو)إمَِم(, َو)قَم ـْ مُ )اًْمَبوُء(, َو)اًْمَؽوُف(وَ  ,)ِم ( , , َو)اًمالَّ

سموحلرف إن ؿموء اهلل  ػقضوت خسمقوهنو ذم سموب اعمؾمقليت و ,توُء(اًمَو)و)اًمبَوُء(, , َقاُو(اًم)وطُمُروُف اًمَؼَسِؿ َوِهل 

 .عوممشم

 وهق سمؿعـك اإلؾمـود إًمقف وهق أن يضؿ إمم آؾمؿ مو شمتؿ سمف اًمػوئدة ؾمقاء يمون اعمسـَد ومعال أو اؾمام أو مجؾي. 2

  , ومؽؾ مـ إًمػوظ اًمتل دظمؾً قمؾقفو )يو( اؾمؿ, وهؽذاسمـ )يو( أو إطمدى أظمقاهتو ـمؾى اإلىمبولواًمـداء هق  3

 (69يمؾ مـودى. ذح اًمشذور ص)

 وىمقؾ سموؾمؿقي )كعؿ( و)سمئس( ر اًمـحوة سمدًمقؾ اشمصول شموء اًمتلكقٌ اًمسويمـي هبـ, وهق مذهى مجفق 4

 (78ـ 1/73اًمتحؼقؼ )ذح اًمؼطر مع وطمرومقي )قمسك( و)ًمقس(. 

قمالمي متقزمهو سمخالف شموء هل ذيمر اسمـ آضمروم )ىمد( يمعالمي ًمؾػعؾ اعمويض واعمضورع, وذم احلؼقؼي  ًمقسً  5

 ون إومم قمدم ذيمرهو يمعالمي واهلل أقمؾؿ.اًمتلكقٌ اًمسويمـي واًمسلم وؾمقف, وًمذا يم
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ْرُف  .2إصح دم( ًَٚل تَ )و ()هِٚت و 1دم فٌٜ َتٔؿ (ؿه ُِ هَ ) :ومْف  ,مٚ ظدا ذفؽ َواحْلَ

ُِ ]وهق[  َٓ َيْه َٓ َدفُِٔؾ َمٚ  ْشِؿ َو ِٓ ُف َدفُِٔؾ َا ًَ ًْؾِ  ُح َم
ٍِ , (دم)و و)بؾ( ,()هؾٕحق:  ,َاْف

ُٜ  (مٚ), بؾ 4(إذمٚ)و 3(مٓام) وفٔس مْف, (مل)و ُٜ دم إصح (دٚ)و 5ادهدري  .6افرابى

 .ؿَٚم زيٌد : زيٌد ؿٚئٌؿ, أو ؾًؾ واشؿ ــ: ــ ,وأؿؾ ائتالؾف مـ اشّغِ 

 

 

                                                 
وأمو قمـد احلجوزيلم ومتؾزم ـمريؼي واطمدة وٓ خيتؾػ ؼفو اًمضامئر اًمبورزة سمحسى مـ هل مسـدة إًمقف, حؾومت 1

مع  اًمتحؼقؼ ذح اًمؼطر ًمػظفو سمحسى مـ هل مسـدة إًمقف وهل اًمؾغي إومصح وىمد ضموء هبو اًمتـزيؾ. 

(1/82) 

ذح وقمدهو مجوقمي مـ اًمـحوة ذم أؾمامء إومعول,.  طؾى وشمؾحؼفام يوء اعمخوـمبي, سمدًمقؾ أهنام دآن قمغم اًم 2

 (1/83) اًمؼطر

. ذح اًمؼطر مع طمروموإمؽون وىمققمفو ذهى مجفقر اًمـحوة قمغم أهنو اؾمؿ وذهى اًمسفقكم واسمـ يسعقن قمغم  3

 (100ـ 96/ 1اًمتحؼقؼ )

. ج واًمػورد  إمم أهنو فمرف زمونواسمـ اًمنا ذهى ؾمقبقيف إمم أهنو طمرف سمؿـزًمي )إن( اًمنمـمقي وذهى اعمؼمد 4

 (96ـ1/95) ذح اًمؼطر

سمؿـزًمي  اؾمؿ  اهنوواسمـ اًمناج إمم زًمي  )أن( اعمصدريي وذهى إظمػشذهى ؾمقبقيف إمم  أهنو طمرف سمؿـ 5

 (103ـ 1/101)ذح اًمؼطر. واىمع قمغم مو ٓ يعؼؾ وهق احلدث)اًمذي( 

ذح .اًمػورد ومجوقمي إمم أهنو فمرف سمؿعـك )طملم( ذهى ؾمقبقيف إمم أهنو طمرف وضمقد ًمقضمقد وذهى 6

 (106ـ 1/103اًمؼطر)
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ْظَراِب   وافٌْٚء بُٚب َاإْلِ

 

ْظَراُب ووهق إصؾ,  مًرب رضبٚن:وآشؿ   1آشؿ ادتُّـتٌٔر َأَواِخِر  ُهقَ  :َاإْلِ

ْٔٓ وافًٍؾ ادوٚرع, َِ  َظ
ِٜ َِ اِخ َقاِمِؾ َافده ًَ ْختاَِلِف َاْف

ًيٚ امِٓ ٍْ قمُ  زيٌد )ــ :َف َُ  إِنه )وَ  (,َي

َُقمَ  ـْ َي ِديًرا (,َزْيدًا َف َْ  افٍتك(.)و ()مقشك ٕحق: :َأْو َت

 ًَ ٌٜ َوَأْؿ ًَ ٌض, َوَجزْ  :ُٚمُف َأْرَب ٍْ , َوَخ ٌٛ ْه َٕ ـْ َذفَِؽ َرْؾٌع, َو ْؾُع,  ٌم, َؾِِْْلَْشاَمِء ِم َافره

ُض  ٍْ , َواخْلَ ُٛ ـ)بَِزْيدٍ  َوافْهْه َٓ  ,(ـَ َٓ َجْزَم ؾِٔ ـْ َذفَِؽ َو ِٚل ِم ًَ ْؾُع,  ٚ, َوفِْْلَْؾ َافره

ْزمُ  , َواجْلَ ُٛ َُؿْ ): ٕحق ,َوافْهْه َض ؾ ,(مَلْ َي ٍْ َٓ َخ  ٔٓٚ. َو

ٌِْْل   وهق مٚ ٓ يتٌر آخره بًٌٛ افًقامؾ افداخِٜ  ,وهق بخالؾف -وهق افٍرع- وَم

ًٚ فزوُم  وافٌْٚء ظِٔف, ًٜ أو شُقٕ ِِِؿ حرـ َُ , [3اظتاللٓ و 2ظٚمؾ ٌرف] أواخِر اف

  .وإٔقاظف أربًٜ: وٌؿ, وؾتٌح, وـٌن, وشُقنٌ 

 

                                                 
هق آؾمؿ اًمذي ٓ ُيشبف اًمػعؾ وٓ احلرف سملّي ؿمؽؾ, وؾُمؿّل متؿؽـًو ًمتؿؽـف ذم سموب آؾمؿقي: أّي يؼبؾ  1

 .دظمقل قمالموت إؾمامء قمؾقف

 .أي ًمزومف طموًمي واطمدة ٓ سمسبى قمومؾ وإٓ يمون إقمراسمو ٓ سمـوء 2

 ف طموًمي واطمدة ٓ سمسبى سمـقي اًمؽؾؿي وهق اعمعتؾ ومنكف يؾزم طموًمي واطمدة وًمؽـ سمسبى اقمتالًمف.أي ًمزوم 3
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َراُت ادُْو  ,وهل شًٌٜ ,1إشامء ؽر ادتُّْٜ [ادٌْل هقو] ُٝ ـ: ـَ  :َّ ّْ ُؿقِمل َوُؿ

 ِٝ ّْ َٝ َوُؿ ّْ ـْ )ــَ  :, وأشامء افؼط, وأشامء آشتٍٓٚمَوُؿ ـَ )وَ  ,(َمٚ)وَ  ,(َم ٓه  ,(َأْي إِ

(ٚ ًُْض افيهُروِف  (َأيًّ اَم, َوَب ِٓ ُٞ )وَ  (,َأْمسِ )وَ  (,أنَ )وَ (, إِذْ )ــَ  ,ؾِٔ ْٔ ًٚ, (َح ث ِه  ُمَث

َصَٚراُت  ِء, ,(َثؿه )وَ  ,(ِذيـ)ـَ  ,َواإْلِ َٓ ُٗ  (,آِمغَ )وَ  (,َصفْ ـ)ـَ  :وأشامء آؾًٚل َوَه

ُٝ )وَ  ,2(إِيفِ )وَ  ْٔ ـَ )وَ  ,(افهتِل)وَ  ,(افهِذيـ)ـَ  :ادقصقٓت وأشامء ,3(َه  ,(افهِذي

ءِ )وَ  َٓ ْٔ هُ  (:ا ـْ َمده َّ ؾِٔ
4,  

ـْ َبَْٚهُ  (:َذاُت )وَ  َّ ؾِٔ
َْؾَهُح  ,5 ْٕ ٓه  ,َوُهَق ا ـِ )إِ ِه )وَ  (َتْغِ )وَ  ,(َذْي ـِ اف َتْغِ )وَ  ,(َذْي ِه  (:اف

ٚدَُْثْهك َُ  .6َؾ

  .أصؾ افٌْٚء وهق ,(ـْ مِ )و ,(: )ـؿْ ٕحق ,ظذ افًُقن َمٚ َفِزَم اْفٌَِْٚءَ  ؾّْف

( و (,ؿه )ثُ ــ :افٍتحمْف مٚ يٌْك ظذ و ـَ هق يٖتْٔٚ  :ٕحق ,مـ افيروف ومٚ رـٛ)أي

 , صٌَٚح مًٚءَ 

                                                 
1

 ,ك أّكف ومؼد سمعض ظمصوئص آؾمؿقيسمؿعـ, ي ُيشبف احلرف ؿمبًفو ُيدكقف مـفآؾمؿ همػم اعمتؿؽـ هق آؾمؿ اًمذ 

وملصبح همػم متؿؽـ ذم  وذًمؽ ٓطمتقائف قمغم سمعض ظمصوئص احلروف, ومؾاّم ؿموسمف احلرف ؿمبًفو ىمقًيو أدكوه مـف

 سموب آؾمؿقي, وأصبح مبـًقو.

 (246)ذح اًمشذور ص. امض ذم طمديثؽ :سمؿعـك 2

 (1/248)ذح اًمؼطر . هتقلت :سمؿعـك 3

 (250)ذح اًمشذور ص. اًمذيـ :سمؿعـك (إومم)ًمغي ذم  4

ذح . قمرسمف إقمراب )ذاٍت( سمؿعـك صوطمبياطمؽمز سمف قمـ ًمغي مـ أسمؿعـك )اًمتل( وهل ًمغي سمعض ـمقئ, و 5

 (251( و)241)صر مع اًمتحؼقؼ اًمشذو

 أي أهنو معرسمي إقمراب اعمثـك ومؽمومع سموًٕمػ وشمـصى ودمر سموًمقوء. 6
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 ,وأخقاتف (أحَد ظَؼ ) :ٕحق :وإظداد, 1افَقم يًَط بَغ بغَ  ُض وبً :ٕحقو

َٝ  :ٕحق :إحقالو َٝ بٔ دم  ,بًٌَِؽ  :ٕحق :إظالمو, مالصَٚ :أي ,هق جٚري بٔ

ٍٜ ٔه ٌَ فُ 
َظَذ  ٕحق: ,مرجقج ؿٌؾ افًٍؾ ادٌْل وإظرابف ,وافزمـ ادٌٓؿ ادوٚف جلِّٜ, 2

ٌَٚ َٛ َظَذ افهِّ ُٝ ادَِنٔ ٌْ َتْهٌِغَ  :[وٕحق], 3ِحَغ َظَٚت ًْ ؾه َحِِٔؿٍ َظَذ ِحَغ َي ـُ وراجح , 4 

                                                 
 كحؿل طمؼقؼتـو وسمعـ      ـُض اًمؼقم يسؼط سملَم سمقـَومتوم اًمبقً:  1

ذم , وهق اجلوهؾقي ؿمعراءمـ  ؿموقمر اعمرضي,سمـ ضمشؿ إؾمدي قمبقد سمـ إسمرص سمـ قمقف  زيود يبٕ هق و

طمقٌ ريمى اًمظروملم معو, و ضمعؾفام سمؿـزًمي اؾمؿ واطمد  (سملم سمقـو)اًمّشوهد ومقف: ىمقًمف , وهمػمه, و141ص  ديقاكف

ومبـومهو قمغم ومتح اجلزأيـ: ًمؽقكف أراد هبام معو اًمظرومقي, و ًمق مل يرد ذًمؽ ًمقضمى قمؾقف أن يعرهبام و يضقػ إول 

 (185. مـتفك إرب )صإمم اًمثوين

 (190ص)سمؾعقد قمغم اًمشذور  كسقؿ  اضمع حتؼقؼرسموًمتحؼػم, أي ذم ًمغي ىمؾقؾي,  2

َبو متوم اًمبقً:  3 ًُ اعمَِشقَى قَمغَم اًمصن  ؟وىمؾً: أعمو أصح واًمشقى وازع     قَمغَم طِملَم قَموشَمْب

ؿموقمر , وهق اًمذسمقوين اًمغطػوين اعمرضياًمـوسمغي  أمومي وب أيبزيود سمـ معوويي سمـ ضبًم وهق مـ اًمطقيؾ واًمبقً

قمغم أكف معرب شملصمر سموًمعومؾ اًمذي هق  (طملم)ومنكف يروى سمجر ( قمغم طملم قموشمبً)ف اًمّشوهد ومقف: ىمقًم, وضموهكم

مجؾي ومعؾقي  (طملم)اجلؿؾي اًمتل أضقػ إًمقفو أكف مبـل قمغم اًمػتح ذم حمؾ ضمر, وطمرف اجلر, و يروى سمػتحف قمغم 

ضقػً إمم و إذا أكحقهو (طملم)ً ممو ؾمبؼ: ومدل ذًمؽ قمغم أن يمؾؿي اًمػعؾ اعمويض مبـل يمام قمؾؿومعؾفو موض, و

 (191. مـتفك إرب )صضمفون, ًمؽـ اًمبـوء أرضمحمبـل ضموز ومقفو و

 ٕضمتذسمـ مـفـ ىمؾبل حتؾام      قَمغَم طِملَم َيْسَتْصبلَِم يُمؾَّ طَمؾِقؿٍ متوم اًمبقً:  4

: وذح ؿمقاهد 42/ 2: وذح اًمتٍميح 145/ 3: واًمدرر 307/ 3اًمبقً سمال كسبي ذم ظمزاكي إدب و

 اًمشوهد, و218/ 1: ومهع اهلقامع 410/ 3  قيي: واعمؼوصد اًمـح518/ 2ًمؾبقى : ومغـل ا722/ 2اعمغـل 

مضوف إمم مجؾي صدرهو مبـل, وهق  فمرف مبفؿ, سمـل قمغم اًمػتح: ٕكف: طملم (قمغم طملمَ ومقف: ىمقًمف )

واًمبـوء ذم هذه احلول راضمح, وًمقس واضمبو, واًمبـوء  ,قةاعمبـل قمغم اًمسؽقن ٓشمصوًمف سمـقن اًمـس (يستصبلم)

 (180. راضمع حتؼقؼ سمؾعقد قمغم اًمشذور )ص إمم مجؾي صدرهو معرب  أضقػً اًمظروف اعمبفؿي إذا مرضمقح
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وِدىِملَم ِصْدىُمُفؿْ  چ :ٕحق ,وراجح ؿٌؾ ؽره َظَذ ِحِغ  :وؿقفف ,چ َهَذا َيْقُم َيـَػُع اًمصَّ

افتهَقاُصُؾ َؽْرُ َدانِ 
ـْ ظِمْزِى َيْقِمِئذٍ  چ : ٕحق ,وادٌٓؿ ادوٚف دٌْل, 1 َوِمـَّو  چ, چ َوِم

َع سَمْقـَُؽؿْ  چ, چ ُدوَن َذًمَِؽ  َؼطَّ ُف حَلَؼٌّ ِمْثَؾ َمو َأكَُّؽْؿ شَمـطُِؼقنَ  چ, چ ًَمَؼد شمَّ وجيقز , چ إِكَّ

 إظرابف.

ُؿ ادَْْخُتقُم ب (,هٗٓءِ )ــ ,ظذ افُنومْف مٚ يٌْك  َِ ًَ : اْف ٌٜ ًَ ـ: ـَ  (َوْيفٍ ـ)َِوُهَق مَخْ

ٌََقْيفٍ  ْرِمله جلَ , َوا2ِشٔ
ؾِفِ  3 ٚلِ ), وَ 4جُئُِز َمَْْع ََصْ ًَ َزالِ )ــَ : فِْْلَْمر (َؾ , َوَبُْق (َراكِ دَ )وَ  (َٕ

                                                 
 قَمغَم طِملِم اًمتََّقاُصُؾ هَمػْمُ َدانِ   شمذيمر مو شمذيمر مـ ؾمؾقؿك   متوم اًمبقً:  1

لم قمغم طم)اًمّشوهد ومقف: ىمقًمف , وا اًمبقً قمغم كسبي إمم ىموئؾ معلمهلذ يقىمػمـ سمحر اًمقاومر, و مل  وهذا سمقً

ومؾ اًمذي ىمبؾف, اجلر قمغم أكف معرب شملصمر سموًمع: إول: قمغم وضمفلم (طملم)ي ًمػظ طمقٌ رو (اًمتقاصؾ همػم دان

ظمؼم هل ر, و سمعده مجؾي اؾمؿقي مـ مبتدأ واًمثوين: اًمػتح قمغم أكف مبـل قمغم اًمػتح ذم حمؾ ضمو هق طمرف اجلر, و

ا أضقػ إمم مجؾي اؾمؿقي ضموز ومقف فف إذو ؿمب (طملم)إًمقفو: ومدل ذًمؽ قمغم أن ًمػظ  (طملم)ذم حمؾ ضمر سمنضوومي 

هق مو ذهى إًمقف  دمقيز إمريـذم هذه احلول أرضمح مـ اًمبـوء, و ضمفون: اًمبـوء, و اإلقمراب, ًمؽـ اإلقمرابو

ذهى كحوة اًمبٍمة إمم أكف ٓ جيقز ومقف ذم مثؾ هذه احلول إٓ اجلر ًمػظو قمغم اإلقمراب: ٕكف إكام قمؾامء اًمؽقومي, و

. ف معرسمو يمام هـو ومؾام ذا يبـك؟!!ؼ ٕكف ايمتسى مـ اعمضوف إًمقف اًمبـوء ومنذا يمون اعمضوف إًمقسمـل ذم اًمشوهد اًمسوسم

 (193مـتفك إرب )ص 

 .وهق ىمقل ؾمقبقيف واجلؿفقر 2

, شمقذم مـ شمالمقذ إظمػش ويقكس وإصؿعل وأيب قمبقدة ـ إؾمحوق أسمق قمؿر اجلرمل اًمبٍميسمهق صوًمح  3

 (9ـ2/8 ) سمغقي اًمققموة. هـ225ؾمـي 

 مـتفك إرب.  مـعف اًمٍمف اًمعؾؿقي واًمؽميمقى وؾمبى ,سموًمضؿي رومعو وسموًمػتحي كصبو وضمرا 4

 (206ـ205)ص
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َتُحفُ  ٍْ ٚلِ ), وَ 1َأَشٍد َت ًَ ـَ  (:َؾ  ِٞ ٕه َٗ ُّ ِْ
ًٌّٚ فِ ِٚق )ـَش ًَ ٌَِٚث )وَ  (َؾ بِٚفَِّْداِء,  , َوخَيَْتصه َهَذا(َخ

َْٕحقُ  ُٚس ُهَق َو ََ َزالِ ) :َوَيْْ َٕ) . ٍؾ ُثاَلثِلٍّ َتٚمٍّ ًْ
ؾِّ ؾِ ـُ ـْ  ٚلِ )وَ  ِم ًَ ٍٞ  (َؾ ٕه َٗ ُ

اًم دِ َِ  ,َظ

َذفَِؽ ٚزيِّغَ دم فٌٜ احلج (حذامِ ـ)ـ ـَ ٌ  )أمِس( , َو ًَغه ِظَْْدُهْؿ َإَذا ُأِريَد بِِف ُم
َثُر 2 ـْ , َوَأ

ؿْ تُ  َبِْل ََتِٔؿٍ  ُٓ َُ
ْحقِ  َقاؾِ َٕ ٚرِ ) :دِم  ٍَ ًَٚ  4(َوَبٚرِ )وَ  3(َش َِ رِّ  (َأْمسِ ), َودِم 5ُمْى دِم اجْلَ

 ِٛ ٌَِٚؿل6َوافْهْه َف دِم اْف ْ َُْع افكه ّْ , َوَي
7. 

( :ؿافوومْف مٚ يٌْك ظذ  ُٞ ُل )وَ  ,(بًُد )و ,(ؿٌُؾ )و ,ــ)حٔ ـَ  وأخقاِِتام (َأوه ِم

 ِٜ َّ َٓ ٌْ ِٚت  افيهُروِف ادُْ َٓ ِقَي مًْٚهُ , َوَأْشاَمِء اجْلِ ُٕ  .8إذا ُحِذَف ادوُٚف إفٔف و

ٚ َؼ هِبَ
ُٜ  (َظُؾ ) :َوُأحْلِ ِرَؾ ًْ ِْٔف, َوَذفَِؽ  (َؽْرُ )وَ , َوَٓ ُتَوُٚف  9ادَْ  إَِذا ُحِذَف َمٚ ُتَوُٚف إَف

َد  ًْ َْٔس )َب َْٔس ـ: ـَ  (َف ًة َف ُٝ َظَؼَ ٌَْو ـْ  ,َؽْرُ َؿ َّ نْ  ؾِٔ ُٜ إَِذا  (َأيه )وَ , َوؿه َومَلْ ُيَْقِّ ادَْْقُصقَف

                                                 
 (208)ذح اًمشذور ص. وؾمبي إًمػ واًمػتحي اًمتل ىمبؾفوعمـ 1

ـٍمف مطؾؼو ًمغي وهق اًمققم اًمذي ىمبؾ يقمؽ, واًمبـوء قمغم اًمؽن ًمغي أهؾ احلجوز, وإقمراهبو إقمراب مو ٓ ي 2

 (220ـ 218ص )ذح اًمشذور .  سمعض سمـل متقؿ

 .اؾمؿ عموءهق  3

 .اؾمؿ ًمؼبقؾيهق  4

 .أي ذم اًمبـوء قمغم اًمؽن ومقام يمون خمتقمو سموًمراء 5

ر وإقمراهبو إقمراب مو ٓ يـٍمف ذم طموًمي اًمرومع وهل ًمغي اًمـصى واجل أي ذم اًمبـوء قمغم اًمؽن ذم طموًمتل 6

 مجفقر سمـل متقؿ. 

 .أي ومقام يمون همػم خمتقم سموًمراء 7

 .قمغم إقمراهبو سمؼقًًمػظو ومعـك  ىمطعً قمـ اإلضوومين ومن 8

 أي مـ ومقق مؽون معروف, ومنن أريد سمف قمؾقا همػم معروف شمعلم اإلقمراب.  9
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 ًٚ رًا حَمُْذوؾ
ِّ ٚ َو َٓ

تِ َِ َٚن َصْدُر ِص ـَ ْٝ َو ٍَ ُْؿ َأؿَمده  چ :َْٕحقُ  ,ُأِؤ ْؿ چ َأهيه ُٓ ُو ًْ , َوَب

 ًٚ ََِ ٚ ُمى ِرهُبَ ًْ ُي
1. 

 أحدمهٚ :وادٌْل ٕقظٚن مٌْك وهق إصؾ , ومًرب وهق افٍرع.وافًٍؾ رضبٚن: 

 ــ, واو اجلامظٜ ؾٔوؿ معإٓ  (,رضَب ـ)ـ ,ظذ افٍتحوبْٚؤه  ادجردافًٍؾ ادٚيض 

ـُ ــ, (رضبقا) ُه ًَ ُٔ ُٝ )وافوِّر ادرؾقِع ادتحرِك ؾ  .(رضْبْٚ)و(, رضْب

اتهؾ إٓ إذا  .(بـارض)و (,ارضْب )وبْٚؤه ظذ افًُقن ــوافثٚين: افًٍؾ إمر 

 ,ؾًذ حذف افْقن, أو وّر ادٕٗثٜ ادخٚضٌٜ بف وّر تثْٜٔ أو وّر مجع مذـر

(, اخَش )و (,اؽزُ )إٓ ادًتؾه ؾًذ حذف آخره ــو ,وؿقمقا وؿقمل, ؿقمٕٚحق: 

 (.ارمِ )و

 :ٕحق ,ويًُـ آخره مع ٕقَن افًِّْقة :وادًرب مـ إؾًٚل افًٍؾ ادوٚرع

ـَ چ ـَ َواْفَقافَِداُت  چ چٓ أن يًٍْقنَ إ چو چيسبْه ًْ َتُح مع ٕقن , چ ُيْرِو ٍْ وُي

ًٚ وتَديراً افتقـ , چ ًمقؽقكـ  چ   ,  چ  ًمقسجــ چ ,چ فٌَْٔذنه  چ :ٕحق ,ٔد ادٌٚرشِة فٍي

 چ چ وٓ تتًٌٚنِّ  چ و ,ييُب وخيَنكو ,يَقُم زيٌد  :ؾٔام ظدا ذفؽ ٕحق ويًرب

ُقنه  َِ ـه  چ چ فتٌ ٕهؽ وٓ چ چ ؾ٘مٚ تَريِ  وإٕام أظرب ادوٚرع دنٚهبتف آشؿ., چ يهده

 .مٌْٜٔ (,ُمُْْذ )وَ  (َجْرِ )وَ  (ُثؿه )وَ  (َهْؾ ـ: )ـَ  ,ومجٔع احلروف

                                                 
 (233ذح اًمشذور ص). (: وهل ًمغي ضمقدة2/399 اًمؽتوب )ىمول ؾمقبقيف ذم 1
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ْظَراِب  ِٜ َظاَلَمِٚت َاإْلِ ِرَؾ ًْ  َبُٚب َم

ْؾِع َأْرَبُع َظاَلَمٍٚت: افوّٜ َفُِػ, َوافْهقنُ  ,إصؾ( ل)وه فِِره ْٕ وهل ٕٚئٌٜ  وافقاو, َوا

  .فوّٜظـ ا

ِٜ َمَقاِوَع: ًَ ْؾِع دِم َأْرَب ًٜ فِِره قُن َظاَلَم ُُ : َؾَت ُٜ ّه ٚ َافوه مه
َٖ َردِ  َؾ ٍْ ْشِؿ َادُْ ِٓ مْكؾٚ ـٚن  :دِم َا

 مَجْعِ وَ  ,چ ُمقؾَمكَوإِْذ ىَموَل چ و چ َوإِْذ ىَموَل إسِْمَراِهقؿُ چ  ٕحق: ,و ؽر مْكٍف أ

رِ  ًِ ُْ چ  چ ىَموَل َأْصَحوُب ُمقؾَمك چ :ٕحق ,و ؽر مْكفمْكؾٚ ـٚن أ :َافته

ـُ شَمْرَضْقهَنَو 
ـْ آَيوشمِِف اجْلََقارِ    چ   چَوَمَسويمِ ٚمِلِ , چ َوِم ًه  َاف

ِٞ ٕه َٗ ِع َادُْ ومٚ ْحؾ  :َومَجْ

مَْحَوِل چ  چ  إَِذا ضَموءَك اعمُْْمِمـَوُت چ  :ٕحق ,1ظِٔف ْٕ ُت ا َٓ ِؾ َادَُْوِٚرِع وَ , چَوُأْو ًْ
ٍِ اْف

ءٌ مَلْ َيته َافهِذي  َواهللُّ َيْدقُمق إِمَم چ  چ كرومع درضموت مـ كشوءچ  ٕحق:  ,ِهْؾ بِآِخِرِه ََشْ

اَلمِ   .چ َداِر اًمسَّ

ْغِ  ًَ ْؾِع دِم َمْقِو ِره
ًٜ فِ قُن َظاَلَم ُُ ٚ َاْفَقاُو: َؾَت ٚمِلِ  ,َوَأمه ًه ِر َاف ـه ِع َادَُْذ  ,ومٚ ْحؾ ظِٔف دِم مَجْ

وَن َصوسمُِرونَ چ   چ قنَ َوَيْقَمِئٍذ َيْػَرُح اعمُْْمِمـُ چ  :ٕحق ـُؽْؿ قِمنْمُ  َودِم  ,چ إِن َيُؽـ من

َْشاَمءِ  ْٕ چ : ٕحق ,َوُذو َمٚلٍ  2وهْقك, َوُؾقَك , َوَأُخقَك, َوَْحُقكِ , َوِهَل َأُبقكَ افًتٜ َا

                                                 
 أي مو محؾ قمغم هذا اًمـقع 1

 (1/162بح اًمتٍميح سمف. اًمؽقايمى  ) اهلـ: يمؾؿي يمـويي, ومعـوه رء, ويمـويي قمـ يمؾ رء يستؼ 2
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جٚء ْحقك وهذا و؛ چ إْذ ىَموًُمقْا ًَمُققؾُمُػ َوَأظُمقُه َأطَمىه إمَِم َأسمِقـَو ِمـَّو چ ؛چ ىَموَل َأسُمقُهؿْ 

ُف ًَمُذو چ  :قك وهْقكؾ  .چ قِمْؾؿٍ َوإِكَّ

 َ ْٕ ِٜ َا َٔ
ِ ْؾِع دِم َتْثْ ًٜ فِِره قُن َظاَلَم ُُ َفُِػ: َؾَت ْٕ ٚ َا ًٜ َوَأمه چ  :ٕحق ,ومٚ ْحؾ ظِٔف ْشاَمِء َخٚصه

وَموكَػَجَرْت ِمـُْف  چ چ إن قمدة اًمشفقر قمـد اهلل اصمـو قمنم ؿمفراچ  و چ  ىمول رضمالن

َة قَمْقـوً   .چ اصْمـََتو قَمنْمَ

قنُ  ُُ ٚ َافْهقُن: َؾَت ٍٜ  َوَأمه َٔ
ُر َتْثِْ ِّ ِؾ َادَُْوِٚرِع, إَِذا اِتهَهَؾ بِِف َو ًْ

ٍِ ْؾِع دِم َاْف ِره
ًٜ فِ  :ٕحق ,َظاَلَم

َجُر َيْسُجَدانِ  چ ُر مَجْعٍ  , َأوْ چ َواًمـَّْجُؿ َواًمشَّ
ِّ اًمذيـ يممـقن چ  :ٕحق ,ادذـر َو

ِٜ  , َأوْ چ سموًمغقى َث ٕه َٗ ُر َادُْ
ِّ ِٜ َو ٌَ ـْ َأْمِر اهلل چ :ٕحق ,َادَُْخَٚض   .چ ىَموًُمقْا َأشَمْعَجبلَِم ِم

 ُٜ ْتَح ٍَ ِٛ مَخُْس َظاَلَمٍٚت: اْف َُٔٚء, إصؾ لوه ,َوفِِْهْه ُة, َواف ْنَ َُ َفُِػ, َواْف ْٕ , َوا

ٌٜ ظـ افٍتحٜ. َوَحْذُف افْهقنِ   وهل ٕٚئٌ

 ِٛ ًٜ فِِْهْه قُن َظاَلم ُُ : َؾَت ُٜ ْتَح ٍَ ٚ اْف مه
َٖ َردِ دِم  َؾ ٍْ ْشِؿ اْدُ ِ ْٓ ِٜ َمَقاِوَع: دِم ا مْكؾٚ ـٚن  : َثاَلَث

ُؼقْا اهللَّ چ  :ٕحق ,أو ؽر مْكف  چ,  چَوَوَهْبـَو ًَمُف إؾِْمَحَؼ َوَيْعُؼقَب  چ؛ چ َواشمَّ

رِ  َومَجْعِ , چ َوإِْذ َواقَمْدَكو ُمقؾَمك ًِ ُْ چ : ٕحق ,مْكؾٚ ـٚن أو ؽر مْكف :افته

َبوَل  ََيوَمكچ  چ َوقَمَديُمُؿ اهللَُّ َمَغوكَِؿ يَمثػَِمةً  چ چَوشَمَرى اجْلِ ْٕ ِؾ وَ , چ َوَأكؽُِحقا ا ًْ
ٍِ اْف
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ءٌ  ٌٛ َومَلْ َيتهِهْؾ بَِآِخِرِه ََشْ ِٚص َٕ ِْٔف  َِ  ًَمـ َيـَوَل اهللََّ حُلُقُمَفو چ  :ٕحق ,ادَُْوِٚرِع إَِذا َدَخَؾ َظ

 . چ
 ِٛ ًٜ فِِْهْه قُن َظاَلَم ُُ َفُِػ: َؾَت ْٕ ٚ ا َْشاَمِء َوَأمه ْٕ ُٝ َأَبَٚك َوَأَخٚكَ  ,افًتٜدِم ا  ,َْٕحَق: َرَأْي

ضَموًمُِؽؿْ چ  وٕحق: ـ رن ٌد َأسَمو َأطَمٍد من و يَموَن حُمَؿَّ وتَقل رأيٝ ؛ چ َوَكْحَػُظ َأظَموَكوچ ؛ چ مَّ

َٚن َذا َمٚلٍ  چ؛ ْحٚك وهْٚك ـَ ٌََف َذفَِؽ., چ َأن   َوَمٚ َأْص

قُن َظاَل  ُُ ُة: َؾَت ْنَ َُ ٚ اْف ٚمِلِ َوَأمه ًه  اف
ِٞ ٕه َٗ ِع ادُْ ِٛ دِم مَجْ ًٜ فِِْهْه چ  :ٕحق ,ومٚ ُْحَِؾ ظِٔف َم

اَمَواِت  ِت مَحْؾٍ چ   چ أصطػك اًمبـوِت  چ چ ظَمَؾَؼ اًمسَّ َٓ َـّ ُأو وَموكِػُروْا  چ   چ َوإِن يُم

َْٕحِق: ,  چ  صُمَبوٍت  ُٝ ُؿَوٚةً 1چ َويُمـُتْؿ َأْمقشًمو چبِِخاَلِف   .2, َوَرَأْي

  َٔ ٚ اْف ِٜ َوَأمه َٔ
ِٛ دِم افتهْثِْ ًٜ فِِْهه قُن َظاَلَم ُُ ـَو َواضْمَعْؾـَو چ  :ٕحق ,ومٚ ْحؾ ظِٔف ُٚء: َؾَت َرسمَّ

ـَو َأَمتَّـَو اصْمـََتلْمِ  چ؛ چ إِْذ َأْرؾَمْؾـَو إًَِمْقِفُؿ اصْمـلَْمِ چ ؛ چ ُمْسؾَِؿلْمِ ًَمَؽ  عِ , چ َرسمَّ ّْ  َواجْلَ

َوَواقَمْدَكو ُمقؾَمك صَماَلصملَِم چ  چ ْمِمـلِمَ ُكـِجل اعمُْ چ  :ٕحق ,ادذـر افًٚمل ومٚ ْحؾ ظِٔف

  .چًَمْقَؾًي 

                                                 
 .ٕن اًمتوء ومقفو أصؾقي 1

 وإن يموكً اًمتوء زائدة إٓ أن إًمػ ومقفو أصؾقي ٕهنو مـؼؾبي قمـ أصؾ. 2
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ٌَِٚت  ٚ بَِث َٓ ًُ  اْفتِل َرْؾ
ِٜ
ًَ ّْ ِٚل اخْلَ ًَ َْؾ ْٕ ِٛ دِم ا ًٜ فِِْهْه قُن َظاَلَم ُُ َٔ ٚ َحْذُف افْهقِن: َؾ َوَأمه

َوَأن  چ؛ چ إَِّٓ َأن شَمُؽقَكو َمَؾَؽلْمِ چ     چومنن مل شمػعؾقا وًمـ شمػعؾقا چ :ٕحق ,افْهقنِ 

ُؽْؿ    .فـ تَقملو,  چشَمُصقُمقْا ظَمػْمٌ ًمَّ

ِض َثاَلُث َظاَلَمٍٚت: ٍْ َِْخ ةُ  َوفِ ْنَ َُ ُٜ , إصؾ لوه اْف ْتَح ٍَ َُٔٚء, َواْف ومهٚ ٕٚئٌتٚن ظـ  َواْف

 . افُنة

ِٜ َمَقاِوَع: ِض دِم َثاَلَث ٍْ َِْخ ًٜ فِ قُن َظاَلَم ُُ ُة: َؾَت ْنَ َُ ٚ اْف مه
َٖ رَ  َؾ ٍْ ْشِؿ ادُْ ِ ْٓ ِف دِم ا  ,ِد ادَُْْْكِ

َومَجِْع , چ ُأْوًَمِئَؽ قَمغَم ُهًدى چ ؛چ   ٱ       ٻ  ٻ  چ  :ٕحق

ِف  ِر ادَُْْْكِ ًِ ُْ ضَموِل َكصِقٌى ممو ايمتسبقاچ : ٕحق ,افته ؾرن ٚمِلِ ,  چ ًمن ًه  اف
ِٞ ٕه َٗ ِع ادُْ  َودِم مَجْ

ْؾُؿْمِمـَوِت چ  :ٕحق ,ٚ ْحؾ ظِٔفوم  .ٚلومررت بٖوٓت إْح؛ چ َوىُمؾ ًمن

َْشاَمءِ  ْٕ ِٜ َمَقاِوَع: دِم ا ِض دِم َثاَلَث ٍْ َِْخ ًٜ فِ قُن َظاَلَم ُُ َُٔٚء: َؾَت ٚ اْف چ  :ٕحق ,افًتٜ َوَأمه

مررت بحّٔؽ و, چ يَماَم َأِمـُتُؽْؿ قَمغَم َأظِمقِف ِمـ ىَمْبُؾ  چ ؛چاْرضِمُعقْا إمَِم َأسمِقُؽْؿ 

ِٜ َودِم افتهثْ , چ َواجْلَوِر ِذي اًْمُؼْرسَمكچ : وؾٔؽ وهْٔؽ َٔ
طَمتَّك چ  :ٕحق, ومٚ ْحؾ ظِٔف ِْ

ـِ  عِ وَ , واثْتغمررت بٚثْغ و؛ چ َأسْمُؾَغ ََمَْؿَع اًْمَبْحَرْي ّْ ادذـر افًٚمل ومٚ ْحؾ  اجْلَ

ْؾُؿْمِمـَوِت چ   :ٕحق, ظِٔف   .چ وَمنـِْمَعوُم ؾِمتنلَم ِمْسِؽقـًوچ   :وٕحق؛ چَوىُمؾ ًمن
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قنُ  ُُ : َؾَت ُٜ ْتَح ٍَ ٚ اْف ِْ  َوَأمه ًٜ فِ ُف َظاَلَم َٓ َيَْْكِ ْشِؿ افهِذي  ِ ْٓ ِض دِم ا ٍْ  :ٕحق ,مٍردا ـٚن :َخ

وَمَحقهقْا چ  چ َوَأْوطَمْقـَو إِمَم إسِْمَراِهقَؿ َوإؾِْماَمقِمقَؾ َوْإؾْمَحَؼ َوَيْعُؼقبچ  )بٖؾوَؾ مْف(,

ـَ ِمـَْفو َوِريَى َومَتَوصمِقَؾ چ  :ٕحق ,أو مجع تًُر چ سمَِلطْمَس  (,َأْل )إٓ مع  ,چ ِمـ حمَّ

ذم چ  :ٕحق, أو بٚإلوٚؾٜ, بٕٚؾوِؾ()و ,چ َوَأكُتْؿ قَمويمُِػقَن ذِم اعمََْسوضِمدِ چ  :ٕحق

ـِ شمؼقيٍؿ   .بٖؾوُِِؿ()و, چأطمس

َِْجْزِم َظاَلَمَتِٚن: قنُ  َوفِ ُُ ًه ْذُف  وهق إصؾ اف  . وهق ٕٚئٛ ظْف َواحْلَ

قنُ  ُُ َٔ قُن: َؾ ُُ ًه ٚ اف مه
َٖ ِؾ ادَُْو  َؾ ًْ

ٍِ َِْجْزِم دِم اْف ًٜ فِ َِخرِ َظاَلَم ْٔ ِحِٔح ا افذي مل  ِٚرِع افهه

ـْ ًمف يمػما أطمد مل يؾْد ومل يقًمدْ چ      :ٕحق ,يتهؾ بآخره َشء  . چ * ومل يؽ

َِخرِ  ْٔ َتؾِّ ا ًْ ِؾ ادَُْوِٚرِع ادُْ ًْ
ٍِ َِْجْزِم دِم اْف ًٜ فِ قُن َظاَلَم ُُ َٔ ْذُف: َؾ ٚ احْلَ هق مٚ آخره و :َوَأمه

چ  ؛ چ إَِّٓ اهللَّ َومَلْ خَيَْش چ  :ٕحق ,وافٔٚء : إفػ وافقاوحرف ظِٜ: وحروف افًِٜ

ُف َمـ  چ :وٕحق ومل يرِم, ,مل يٌزُ  :ٕحقو, چ َمـ هَيِْد اهللُّ چ ؛ چ َوَمـ َيْدُع َمَع اهللَِّ  إِكَّ

َٗ , 1چ َوِيْصؼِمْ  لَيتَّؼِ   , 2وٌل م

                                                 
 .ؾبُ ـْ سمنصمبوت اًمقوء ذم )يتؼل( وإؾمؽون اًمراء ذم )يصؼم( وهل قمغم ىمراءة ىمُ  1

ػو ػقخت احلريموت اًمبوء واًمراء واهلؿزة زمٓ ذـمقي وؾمؽقن اًمراء مـ )يصؼم(: إمو ًمتقا أن )مـ( مقصقًميأي  2

. هبومفوإقصقًمي سمؿـزًمي اًمنمـمقي ًمعؿقمفو واًمعطػ قمغم اعمعـك ٕن )مـ( اعم أو ٕكف وصؾ سمـقي اًمقىمػ أو قمغم

 (158ذح اًمشذور ص)
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ٌَِٚت افْهقنِ  ٚ بَِث َٓ ًُ  اْفتِل َرْؾ
ِٜ
ًَ ّْ ِٚل اخْلَ ًَ َْؾ ْٕ َوإِن چ ؛ چ إِن شَمُتقسَمو إمَِم اهللَِّ  چ :ٕحق ,َودِم ا

وْا َوشَمتَُّؼقاْ  َزيِن چ ؛ چ شَمْصؼِمُ َٓ حَتْ َٓ خَتَوذِم َو  .چ َو

 
َرَبُٚت  :َؾْهٌؾ  ًْ  َادُْ

َرَبٚت مجٔع مٚ تَدم مـ ًْ ُروِف  َادُْ َرُب بِٚحْلُ ًْ ٌؿ ُي ًْ ِٚت, َوِؿ ـَ َر َرُب بِٚحْلَ ًْ ٌؿ ُي ًْ اَمِن: ِؿ ًْ  .ِؿ

َرُب بِٚ ًْ َٚفهِذي ُي َقاعٍ َؾ ْٕ ُٜ َأ ًَ ِٚت َأْرَب ـَ َر ِٞ  :حْلَ ٕه َٗ ُع َادُْ ِر, َومَجْ
ًِ ُْ ُع َافته َرُد, َومَجْ ٍْ ْشُؿ َاْدُ

ِٓ َا

 ْ ُؾ َادَُْوِٚرُع َافهِذي مَل ًْ
ٍِ ٚمِلِ, َواْف ًه ءٌ َاف وـِٓٚ ترؾع بٚفوّٜ, وتْهٛ ,  َيتهِهْؾ بِآِخِرِه ََشْ

 بٚفٍتحٜ, وختٍض بٚفُنة, وجتزم بٚفًُقن. 

َؼ  ,بٚفُنةمجع ادٕٗٞ افًٚمل يْهٛ  ظـ ذفؽ ثالثٜ أصٔٚء:وخرج  : بِفِ  َوُأحْلِ

َل بف مْٓام (أوُٓت ) ِّّ  ومٚ ُش
وآشؿ افذي ٓ , ومٚ مُجَِع بٖفٍػ وتٚء َمِزيَدَتْغِ

ًؾ ادوٚرع ادًتؾ آخر وافٍ ,خيٍض بٚفٍتحٜ :مٍردا ـٚن أو مجع تًُر يْكف

                                                                .ؽتَدمٝ أمثِٜ ذفوؿد  ف آخرهذجيزم بح

ومٚ  , ومجع ادذـر افًٚملٚومٚ ْحؾ ظِٔٓ وافذي يًرب بٚحلروف أربًٜ إٔقاع: افتثْٜٔ

وتًٍالن ويًٍِقن وإؾًٚل اخلًّٜ وهك: يًٍالن  ,افًتٜ, وإشامء ْحؾ ظِٔف

ح مٚ ادٍتق ػ, وتْهٛ وختٍض بٚفٔٚء. ؾٖمٚ افتثْٜٔ: ؾسؾع بٕٚفوتًٍِقن وتًٍِغ

ًٚ )و (اثْتٚن)و ()اثْٚن حلؼ بفوأ ؿٌِٓٚ, ادًُقر مٚ بًدهٚ, ٌَٚثْتٚن( مىَِ ِـّ  وإن ُر
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وأمٚ مجع ادذـر افًٚمل: ؾرؾع بٚفقاو, ويْهٛ  .افوّر مع :و)ـال وـِتٚ(

 (نظؼو)و ,()أوفقا , وأحلؼ بفًُقر مٚ ؿٌِٓٚ ادٍتقح مٚ بًدهٚاد ,وخيٍض بٚفٔٚء

, (وابِقن)و ,(أهِقن)و (,ظٚدقن)و ,(افتًًغ)مـ افًَقد إػ  وأخقاُتف

فُ  (ظِٔقن)و, (بْقن)ووبٚبف:  (شْقن)و ,(أروقن)و ُٓ ٌْ  افًتٜ وأمٚ إشامء .وِص

 ,3ؽر مًْقبٜ[] ,2مُزة ,1مٍردة ؾسؾع بٚفقاو, وتْهٛ إفػ, وختٍض بٚفٔٚء

بًّْك  (ذو)و ,4هـ(و) ,و)حؿ( ,و)أخ( ,مـ )أب( ٔٚءاففٌر  ومٚ أؤػ

ـٍ )وإؾهُح اشتًامُل  ,5ؿبٌر مٔ (ؾؿ)صٚحٛ و مل هلذا  و, 6)َؽٍد(ــَ  بٚفَْص (َه

                                                 
 .ومنن صمـقي أو مجعً, أقمرسمً إقمراب اعمثـك واعمجؿقع 1

2
 .ؽكحق: هذا ُأسَمقن  ,ومنن صغرت, أقمرسمً سموحلريموت اًمظوهرة 

3
 . , ومَحقيه وَهـقيه  ومنن كسبً أقمرسمً سموحلريموت اًمظوهرة,  كحق: َأسمقيه وَأظمقيه

4
 وسمـوت إخ چ:  چ إن ًمف أسمو چ و چ ًمف أخو چكحق:  ,ومنن أومردت قمـ اإلضوومي أقمرسمً سموحلريموت اًمظوهرة 

 كحق: ,بؾ اًمقوءيموت مؼدرة قمغم مو ىمرومنن أضقػً ًمؾقوء أقمرسمً سمح :وأن شمؽقن إضوومتفو ًمغػم يوء اعمتؽؾؿ ,چ

قمومي مشؽميمي سملم )أب(, )أخ(, و)طمؿ(, )هـ(, وأمو )ذو( ومفل مالزمي  طوذ ومفذه ,چ إن هذا أظمل چ

 ًمإلضوومي إمم اؾمؿ ضمـس فموهر ومال طموضمي إمم اؿمؽماط إضوومتفو يمبؼقي إؾمامء اًمستي.

)اًمذي( وهـوك ذوط خمتصي سمـ)ذو(, و)ومؿ( وهل: أن شمؽقن )ذو( سمؿعـك )صوطمى( ومنن يموكً سمؿعـك  5

وهل ًمغي ـمقئ  سمـل قمغم ؾمؽقن اًمقاو, وأن شمؽقن )ومؿ( سمغػم )مقؿ( ومنن أؾمـدت إمم اعمقؿ أقمرسمً سموحلريموت 

( 1/118(, وذح اًمؼطر )117)ص اًمشذور ذح.آخ, راضمع ..ظوهرة, كحق: هذا ومُؿؽ ورأيً ومَؿؽاًم

 (1/242واًمؽقايمى )

مضوف أقمرب إقمراب اعمـؼقص, أي , ومنن يمون همػم طمذف آظمره واإلقمراب سموحلريموت قمغم اًمـقنوهق  6

ـٌ وكحق: هذا , حمذوف اًمالم سموإلمجوع وإن يمون مضوومو أقمرب يمذًمؽ قمـد مجفقر اًمعرب هـًو هـُؽ, ورأيً ه
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وأمٚ إؾًٚل  يًده صٚحٛ إجرومٜٔ وٓ ؽره دم هذه إشامء وجًِقهٚ مخًٜ.

أو وّر  يًٍالن وتًٍالن, :ٕحق ,ؾٓل ـؾ ؾًؾ اتهؾ بف وّر تثْٜٔاخلًّٜ: 

بٚفْقن,  ترؾع ؾ٘هنٚ ,تًٍِغٕحق:  ,أو وّر ادٕٗثٜ ِقن,يًٍِقن وتًٍ :ٕحق ,مجع

َْٕحقُ  ,وتْهٛ وجتزم بحذؾٓٚ  ٚ قيِن  چ :َوَأمه وضمه , : چ َأحُتَ ِٜ ُٕقُن اْفِقَؿَٚي َؾٚدَْْحُذوُف 

ٚ قنَ  چ :َوَأمه ٍُ ًْ , بِِخاَلِف : چ إِٓه َأْن َي ٌِْْل  ُؾ َم ًْ
ٍِ قا  چ :َؾْٚفَقاُو َأْصٌؾ, َواْف ٍُ ًْ َوَأْن َت

َقىأَ  َْ  .چ ْؿَرُب فِِته

 

 تٌْٔف

مْٓٚ أربًٜ أصقل: افوّٜ فِرؾع, , أن ظالمٚت اإلظراب أربًٜ ظؼةظِؿ ممٚ تَدم 

وظؼة ؾروع ٕٚئٌٜ ظـ هذه , هٛ, وافُنة فِجر, وافًُقن فِجزموافٍتحٜ فِْ

, واثْتٚن ظـ افُنة, وأربع ظـ افٍتحٜ, ثالثٜ تتقب ظـ افوّٜ إصقل:

بٚب مٚ ٓ  إول ن افْٔٚبٜ واؿًٜ دم شًٌٜ أبقاب:وأ .وواحدة ظـ افًُقن

 .بٚب افًٍؾ ادوٚرع ادًتؾ أخر افثٚفٞ بٚب مجع ادٕٗٞ افًٚمل. افثٚين يْكف.

 بٚب إشامء افًتٜ. افًٚدس بٚب مجع ادذـر افًٚمل. اخلٚمس بٚب ادثْك. افرابع

 بٚب إمثِٜ اخلًّٜ. افًٚبع

                                                                                                                            

ـٍ  هـَؽ, ومررتو , وسمعضفؿ جيريف َمرى )أب( و)أخ( ومقعرسمف سموحلروف اًمثالصمي  ومقؼقل هذا قمغم هـِؽو هب

 (1/123ذيمرهو ؾمقبقيف. ذح اًمؼطر ) هـقك ورأيً هـوك ومررت هبـقؽ, وهل ًمغي ىمؾقؾي 
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 دم ادَهقر وادَْقص ؾهؾ

 

 ََ ر ُت ودم  .وابْل ؽالملٕحق: , شؿ ادوٚف إػ يٚء ادتُِؿآ دماحلرـٚت مجُٔع ده

, , وادهىٍك, ومقشك, وحٌذافٍتكًرب افذي آخره أفػ ٓزمٜ, ٕحق: آشؿ اد

ي آخره يٚء ٓزمٜ دم آشؿ ادًرب افذ افوّٜ وافُنةوتَدر  .ويًّك مَهقراً 

َيْقَم چ : ٕحق ,ويًّك مَْقصًٚ  :تَلوافداظل وادر افَٚيض :, ٕحقمًُقر مٚ ؿٌِٓٚ

اعِ  اعِ چ ؛ چ َيْدُع اًمدَّ ِعلَم إمَِم اًمدَّ
ْفطِ َأضِمقُبقا چ  :ٕحق ,وتيٓر ؾٔف افٍتحٜ خلٍتٓٚ, چ مه

دم ٕحق: , ادًتؾ بٕٚفػ دم افًٍؾ ادوٚرع افوّٜ وافٍتحٜوتَدر . چ َداقِمَل اهللَِّ 

 ٕحق: يدظق ,بٚفٔٚء قاو أوادًتؾ بٚف ادوٚرعافًٍؾ ؾَط دم  افوّٜوتَدر  ,خينك

: وفـ يرملَ  ,إنه افَٚيَض فـ يَيَض وفـ يدظقَ ٕحق: دم  ,فٍتحٜا وتيٓر, ويَيض

 .جلزم دم افثالثٜ بٚحلذف ـام تَدموا

 
 ؾهؾ دم مقإع افكف

 
 ٌٜ , ووزن افًٍؾ, وافًدل, وافتٖٕٔٞ, اجلّع هل:و, مقإُع َصف آشؿ تًً

جيًّٓٚ ؿقل فزائدتٚن, وافًجّٜ وافهٍٜ, وافتًريػ, وافسـٔٛ, وإفػ وافْقن ا

 افنٚظر:
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 1امجع وزن ظٚدٓ إٔٞ بًّرؾٜ      رـٛ وزد ظجّٜ ؾٚفقصػ ؿد ـّال

 

 ]مٚ يَقم مَٚم افًِتغ[

يّْع افكف مىَِٚ شقاء ـٕٚٝ إفػ مَهقرة, ــ)حٌذ(,  ,ؾٖفُػ افتٖٕٔٞ

كو)و)مرى(, و)ذـرى(,  َّ ِْ كو) (,َش َّ  صحراء(,)أو ـٕٚٝ ممدودة, ــ (,هُبْ

 ]افذي هق[ واجلُّع افذي ٓ ٕيَر فف دم أحٚدِ  ,و)أصٔٚء( و)ْحراء(, و)زـريٚء(,

و)دراهؿ(,  (,مًٚجَد ) ظذ صٌٜٔ مْتٓك اجلّقع, وهل صٌٜٔ )مٍٚظؾ(, ٕحق:

ـٌؾ مْٓٚ  (,دٕٕٚرَ )و و)ؽْٚئؿ(, أو )مٍٚظٔؾ(, ٕحق: )مهٚبٔح(, و)حمٚريٛ(,

ْٖثِر بٚدْع, وافٌقاؿل ٓ بده  َت ًْ ـه فِهٍٜ أو افًِّٜٔ. َي  مـ جمٚمًٜ ـؾِّ ِظِٜ مْٓ

 

 ]مٚ يّْع إٓ مَروٕٚ بٌره[

 ُٜ ِٛ  :مع وتتًغ افًِّٔ ٌَؽه )ــَ  ,ادَْْزِجله افسـٔ َِ ًْ دِ و) (,حيمقت)و (,َب ًْ  َم

ِرَب  َُ ِٞ , (ي َٜ )بٚفتٚء, شقاء ـٚن ظِام دذـر ــ وافتٖٕٔ َٜ )أو دٕٗٞ ــ (,ضِح (, ؾٚضّ

َٛ )ــادًْقي,  افتٖٕٔٞو َٛ )بخالف  وجٓٚنِ  (هْدٍ ) :وجيقز دم ٕحق (,زيْ  (زيْ

رَ )و ََ َخ )و (َش ِْ ْمَرَأةٍ  (َزْيدٍ )وَ  ,(َب ًُجّٜ, ِٓ ًُجّٜ(, إبراهٔؿَ )ــ ,واف  :ورشط اف

                                                 
  قمقكو ًمتبؾغ ذم إقمراسمؽ إمال     مقاكع اًمٍّمف شمسع إن أردت هبو أي ىمد يمؿؾ سمف قمددهو, وىمبؾف ىمقًمف:   1

 (.  97وإسمقوت ًمؾـحوس يمام ذم ذح احلدود اًمـحقيي  ًمؾػويمفل )ص
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 ِٜ ٔه
ِّ َج ًَ ٌٜ دم اف ٔه

ِّ َِ ِٜ  وفذفؽ َصف )جلٚم( وٕحقه,, َظ وفذفؽ , وزيٚدٌة ظذ افثالث

 .(, و)فقط(ُٕقٌح َصف )

َُْع َتٚرَ  ّْ , َوُهقَ َوَمٚ ي ِٜ ٍَ  َوُأْخَرى َمَع افهِّ
ِٜ
ٔه
ِّ َِ ًَ ْدُل  :ًة َمَع اْف ًَ وهق خروج آشؿ : اْف

 (,َمْثَْكو)ثْٚء( و) (,ْمقِحَد )وَ  (,ُأحٚدَ )ــَ ظـ صٌٔتف إصِٜٔ, إمٚ حتََٔٚ, 

ٚبَِؾ  (,ُأَخرَ و) افًؼة,إػ و)مثِٞ(, و)ربٚع( و)مربع(, وهُذا  (ُثاَلَث )وَ  ََ ُم

ـَ ) َؾ(, ــ يرا,إمٚ تَدو, (آَخِري ًَ رَ )ــ: إظالم افتل ظذ وزن ) ُؾ َّ (, ُزَؾرَ )وَ  (,ُظ

هنٚ دٚ شًّٝ ممْقظٜ مـ افكف وفٔس ؾٔٓٚ ظِٜ طٚهرًة ؽر افًِّٜٔ ٘ؾ, و)زحؾ(

 .(زاحؾ)و (,زاؾر)و (,ظٚمر)ؿدروا ؾٔٓٚ افًدل, وأهنٚ مًدوفٜ ظـ 

رَ ـ)وـ (,أْحرَ )و و)يزيد(, (,أْحَد ـ)ـ ,َواْفَقْزنُ  َّ إن مل - (حذامِ )َتٍٔؿ بُٚب  ظْد (,ُظ

ٚرِ ـ)خيتؿ براٍء ـ ٍَ ًٚ, وبًوٓؿ مل ينسط ؾٔٓام,  (أمسِ ), و-(َش ٍ إن ـٚن مرؾقظ ًَغه ُ
دِ

ًٚ  (َشَحرُ )و ٔهْ ًَ ًٚ ُم  .ظْد اجلّٔع إن ـٚن طرؾ

ُط اْفَقْزنِ  ًْؾِ  ]مع افًِّٜٔ[: َورَشْ
ٍِ رَ ـ)ـَ  ,اْختَِهُٚصُف بِْٚف ّه  و)إىِؼ(, ,(َب رُضِ )وَ  (َص

ِؾ َأْوَػ , ّل بقء مـ ذفؽإذا ش ًْ
ٍِ ـ)أْحد(, و)يزيد(, ـَ َأِو اْؾتَِتُٚحُف بِِزَيَٚدٍة ِهَل بِْٚف

َؾ )وَ  (,أْحرَ ـ)ـَ وو)تٌِٛ(, و)ٕرجس(,  َُ َِامً  (َأْؾ  .َظ

أن يُقن ظذ وزن )أؾًؾ(, وأن ٓ يُقن مٕٗثف ]ورشط افقزن مع افقصٍٜٔ[: 

)أرمؾ( مْكف ٕن مٕٗثف  بٚفتٚء, ٕحق: )أْحر(, ؾ٘ن مٕٗثف )ْحراء(, وٕحق:

رانَ )و (,ظّرانو) (,شِامنَ و) (,ُظْثاَمنَ ),ــ إفػ وافْقن َوزَيَٚدةُ  )أرمِٜ(. ُْ  (,َش

ٌَٚنَ )وَ   .(َؽْو
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ِٜ  ]رشط[و  (,ظريٚنٌ ـ)أصٚفُتٓٚ وظدُم ؿٌقهلٚ افتَٚء, ؾ :مع إفػ وافْقن افهٍ

ٌٛ )و (صٍقانٌ )و (,أرمٌؾ )و َْك ؿٍٚس وذفٔؾٍ  -(أرٕ ًْ َّ َّ  -بِ ًْ ْدَمٚنٌ )وَ  (,ٌؾ َو)َي َٕ) - 

 ِٜ ـَ ادََُْْٚدَم ٌٜ  -ِم  چـَراءة ٕٚؾع:  ,وجيقز َصف ؽر ادْكف فِتْٚشٛ .مْكؾ

 ., وفيورة افنًرچ َؿَقاِريراً  * وَؿَقاِريراً  چ, چَشالِشاًل 

 

 بٚب افُْرة وادًرؾٜ

ُٜ  شؿ رضبٚن:آ ِرَؾ ًْ ُر  وهل شتٜ ادَْ َّ ْشُؿ َاْدُْو
ِٓ ََٔٚء: َا ٚ  :َْٕحقَ  ,َرُؾٓٚوهق أظْ َأْص َٕ َأ

 , َٝ ْٕ َِؿُ  ثؿَوَأ ًَ ْشُؿ َاْف
ِٓ ,  :َْٕحقَ  ,ا َٜ ُه ؿُ  ثؿَزْيٍد َوَم َٓ ٌْ ْشُؿ َادُْ

ِٓ َهَذا, َوَهِذِه,  :َْٕحقَ  ,ا

ِء,  َٓ ُٗ مُ  ثؿ ثؿ ادقصقلَوَه َفُِػ َوافاله ْٕ ْشُؿ َافهِذي ؾِِٔف َا ِٓ اَلُم,  :َْٕحقَ  ,ا ٌُ ُجُؾ َواْف َافره

ـْ َهِذهِ َمٚ ُأِو  وافًٚدس وهق بحًٛ مٚ يوٚف إفٔف, إٓ ادوَٚف , َٔػ إَِػ َواِحٍد ِم

َِِؿ. ًَ وهق أظرف  ,ؾٕ٘ف ظِؿ ,اشؿ اهلل تًٚػ ذـر ويًتثْك ممٚ إػ افوّر ؾُٚف

 .1ادًٚرف بٚإلمجٚع

َٓ خَيَْتصه بِِف َواِحٌد ُدوَن  وهل ,إصؾ َوافْهَُِرُة: وهل ِف  ًِ ٍع دِم ِجْْ
ؾه اِْشٍؿ َصٚئِ  آَخرَ ـُ

 صّس.:ــ  ,مَدرٍ  أووؾرس, وـتٚب  رجؾ,: ــ, إمٚ مقجقد

                                                 
 (1/326) اًمؽقايمى .ؾبي فمفقره فمفقرا ٓ حيتؿؾ اخلػوءًمشدة متقزه وهم 1
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َْٕحقُ  ِْٔف,  َِ ِم َظ َفِِػ َوافاله ْٕ َح ُدُخقُل َا َِ ؾه َمٚ َص ـُ ٌُُف  ِري َْ ُجِؾ وافٍرس :َوَت ـؾ مٚ  أو ,َافره

َمٚ  ]أو[ذي ٍبًّْك صٚحٛ :  ــ ,وؿع مقؿع مٚ يهِح دخقل إفػ وافالم ظِٔف

ٌَُؾ  َْ  .1(ُربه )َي

 

 
 ؾهؾ بٔٚن ادوّر وأؿًٚمف

 
و أ, چ إِكَّو َأْكَزًْمـَوهُ  چوٕحق:  ,)إٔٚ(ــ ,وهق مٚ دل ظذ متُِؿٍ ادوّر وافوّر: 

ُِقمٍ  أو ؽٚئٛــ)إٔٝ(,  ,خمٚضٛ ًْ َْٕحقُ , ــ)هق( ,َم  ,ًٚ َ َِ ٍم ُمْى دِّ ََ َر  چ :َأْو ُمَت َّ ََ َواْف

ٚهُ  َٕ ْر ًٜ , چ َؿده ٌَ َٓ ُرْت  ًٚ ي ٍْ فُ َوإِ  چ :َْٕحقُ  ,َأْو َف ًٜ چ ِذ اْبَتَذ إِْبرِهَٔؿ َربه ٌَ  چ :َْٕحقُ  ,, َأْو ُرْت

َْٖوَجَس دِم  قَشك َؾ ًٜ مه ٍَ ِف ِخٔ
ًِ ٍْ ًٚ چ َٕ َ َِ ًرا ُمْى خه َٗ َْٕحقِ  ,, َأْو ُم  ُؿْؾ ُهَق اهللهُ َأَحٌد  چ :دِم 

َٔٚ چ, چ ْٕ َُٔٚتَْٚ افده َؿ َرُجاًل َزْيٌد, َوُربه  ,چ َوَؿُٚفقْا َمٚ ِهَل إِٓه َح ًْ
 (َؿَٚمٚ)ُف َرُجاًل, وَ َوِٕ

َد )وَ  ًَ ـَ َحٚتِؿٍ  ,َأَخَقاكَ  (َؿ ُف َظِّْل َظِديه ْب َْٕحُق َؿْقفِِف: َجَزى َربه ْبُتُف َزْيًدا, َو , 2َورَضَ

ََصحه َأنه َهَذا  ْٕ وَرٌة.َوا  رَضُ

                                                 
إكام اظمتصً اًمـؽرة سمـ)رب( ٕهنو ًمؾتؼؾقؾ أو اًمتؽثػم وذًمؽ ٓ يتلشمك إٓ ذم اًمـؽرة. ذخ اًمشذور مع  1

 (266اًمتحؼقؼ ص)

ـِ طموشمٍِؿ      ضَمزاَء اًمؽاِلِب اًمعوِويوِت َوىَمد وَمَعؾ 2 ُف قَمـّل قَمِديه سم  متوم اًمبقً: ضَمزى َرسمه

ؼول ىمقم: هق ٕيب إؾمقد اًمدؤزم هيجق قمدي سمـ هذا سمقً مـ اًمطقيؾ, وىمد اظمتؾػقا ذم كسبي هذا اًمبقً: وم

وىمول ىمقم: ًمعبد اهللّ سمـ مهورق, وًمعؾف ىمد روى ًمؽؾ  -أي اجلعدي -طموشمؿ اًمطوئل, وىمول آظمرون: ًمؾـوسمغي
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َتِسٌ  ًْ وهق إمٚ ُم
ر ,1 ًٚ دم ـٚدَده أو . 4ارضب, وؿؿو, 3تَقمو, 2أؿقم ٕحق: وجقب

ر  ,جقازاً  مًتس ده ََ وٓ يُقن ادًتس إٓ وَّر  , وهٌْد تَقم.دم ٕحق: زيٌد يَقمـٚدُ

(, وـٚف , 6متهؾإمٚ  وهق : 5بٚرز وأ َرْؾٍع إمٚ ؾٚظاًل أو ٕٚئٛ افٍٚظؾ. ُٝ ـتٚء )ؿّ

                                                                                                                            

ىمد ف ىمد وىمع ذم ؿمعر أيمثر مـ واطمد, ومـ همٓء مجقعو: ومنكف ىمد روى سمروايوت خمتؾػي, ممو جيقز معف أك واطمد

ٕؿمؿقين ذم سموب اًمػوقمؾ )رىمؿ (, و ا153(, و اسمـ قمؼقؾ )رىمؿ 220ذم أوضحف )رىمؿ أكشد هذا اًمبقً اعممًمػ 

طمقٌ أقمود اًمضؿػم مـ اًمػوقمؾ اعمتؼدم قمغم اعمػعقل اعمتلظمر,  (رسمف قمدي سمـ طموشمؿ)اًمّشوهد ومقف: ىمقًمف , و(280

أمو شملظمره ذم وعو: أمو شملظمره ذم اًمؾػظ ومظوهر, ومؽون هذا اًمضؿػم قموئدا قمغم متلظمر ذم اًمؾػظ و ذم اًمرشمبي مجق

. م قمـ اًمػوقمؾ اًمذي اشمصؾ اًمضؿػم سمفاًمرشمبي ومألن رشمبي اعمػعقل اًمذي قمود اًمضؿػم قمؾقف أن يتلظمر ذم اًمؽال

 (276ـ275مـتفك إرب )ص

شمـبقف: قمدي سمـ طموشمؿ اًمطوئل صحويب ضمؾقؾ, وإن مـ إدب مع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وصحوسمتف أٓ 

فو اًمطعـ ومقفؿ أو ذم سمعضفؿ ٓ ؾمقام أكف ٓ رضورة شمدقمق إًمقف إذ اًمشقاهد ذم شمروى مثؾ هذه إؿمعور اًمتل ومق

 اًمبوب يمثػمة, ىمول حمؼؼ ذح اًمشذور: وأىمقل:

 ضمزى رسمف قمـو قمدي سمـ طموشمؿ       ضمزاء صحويب ضمؾقؾ عمو ومعؾ

 (276ذح اًمشذور مع اًمتحؼقؼ )ص

 .مو ًمقس ًمف صقرة ذم اًمؾػظ هقو 1

 ويمـ: أرضب, أو سموًمـقن يمـ: كؼقم وكرضب. اعمضورع اعمبدوء سموهلؿزة,هق و 2

 وهق اعمضورع اعمبدوء سمتوء ظمطوب اًمقاطمد اعمذيمر, ويمـ : شمرضب. 3

 .وهق ومعؾ امر اًمقاطمد اعمذيمر 4

 .وهق مو ًمف صقرة ذم اًمؾػظ 5

واعمجرور  ويـؼسؿ اعمتصؾ إمم: مرومقٍع, ومـصقٍب, وَمروٍر. ,هق اًمذي ٓ يػتتح سمف اًمـطؼ وٓ يؼع سمعد )إٓ( 6

سمِـَو ,دظمؾ قمؾقف قمومؾ اجلر, مَتَقََّز سمف عمـصقب إٓ أكف إذايمو  إمم آظمره., كحق: َمرَّ يِب وَمرَّ



 

 41 

 ,إٔٚأن تَقل: إٔٚ مٗمـ, ومٚ ؿٚم إٓ  :ٕحق , 1مٍْهؾٍ  وأ, وهِٚء )ؽالِمِف(, )أـرمؽ(

 َٝ )ؿّٝ(, )ؿٚم إٔٚ(, ٕحق:  , ؾال يَٚل دمإمُِٚن افقصؾِ  وٓ ؾهَؾ مع .وإيٚيَ وإٔ

ٍٜ  ,2(ٔفِ ِْ ِْ َش ) إٓ دم ٕحق اهلٚء مـوٓ دم )أـرمؽ(: )أـرم إيٚك(:  ٔه ْرُجقِح َّ بِ
3 

فُ )و َُ ـْٝ )و (ٕحق: )شِْل إيٚه ,, ؾٔجقز افٍهؾ أيو4ٚبرجحٚن (فُ تَ ْْ ـُ )و (طَْْْـُت

 إظراب.فٍٚظ افوامئر ـِٓٚ مٌْٜٔ ٓ ييٓر ؾٔٓٚ أو .إيٚه(

 
 افًِؿؾهؾ : 

 

هُ  صخٌص  إمٚ ٕقظٚن: افًِؿ امه ًَ َ ُم ًَٚ  إْن َظغه َِ , , وَزيدٍ : ــ, 5ُمْى َٜ , ومُ َٜ ؾٚضّ

إْن َدله بَِذاتِِف َظَذ ِذي مٚ ُوِوَع جلٍْس مـ إجِْٚس  وهق وجٌْي  .نرَ , وؿَ ؿؿَ ْذ وَص 

ٚرِضِ ُأْخرَ  ِٜ َتَٚرًة, َوَظَذ احْلَ ٔه َٜ  :ــ ,ىادَِْٚه َٜ فْلشدِ  أشٚم , وُذَؤاف ِٛ َٜ فِثًِ ٚف ًَ , وُث

 , ِٛ وهق دم ادًْك ـٚفُْرِة ٕٕف صٚئٌع دم جًِْف, ؾتَقُل  ِظْرَيٍط فًَِرب.  وُأمِّ فِذئ

                                                 
 (1/257ذح اًمؼطر ) .ويـؼسؿ اعمـػصؾ إمم: مرومقع ومـصقب ,هق مو ُيْػَتَتُح سمف اًمـطؼ, ويؼع سمعد )إٓ( 1

 (1/262 ر )ذح اًمؼط .ومـ اًمثوين وًمقس مرومققم أقمرف يؽقن اًمضؿػم صموين ضؿػميـ أوهلامأن وضوسمطف  2

 ( 1/263) ذح اًمؼطر .أرضمح  إذا مل يؽـ اًمػعؾ ىمؾبقو اًمقصؾ ناشمػؼقا قمغم أ 3

 (1/263)ذح اًمؼطر  . إومعول اًمؼؾبقي وذم سموب يموناجلؿفقر قمغم أن اًمػصؾ أرضمح ذم 4

 و سمحتو.أن مسامه ؿمخص ًمف وضمقد طمؼقؼل حمسقس وًمقس أمرا ذهـقمسامه شمعققـو مطؾؼو أي  أي اؾمؿ يعلّمُ  5

 (1/266وذح اًمؼطر مع اًمتحؼقؼ ) (277ص)ذح اًمشذور 



 

 41 

ُٜ مٌَاًل. ٍٛ  وأ, مثِْٚ ـام اشؿٌ  إمٚافًِؿ و فُِؾ أشٍد رأيَتُف: هذا أشٚم ــ: زيـ  ,1فَ

ٍٜ  وأ , وؿٍٜ,افًٚبديـ ْٔ ,  -فْلشد-رِث ٚوأيب احل ,وأم ـِثقم ,ظّروأيب : ــ ,2ـُ

ُٛ ظـ آشؿ  .-فًَِرب –وأم ِظْرَيٍط  ر افَِ خه َٗ ًٚ فف  دم إؾهِح وُي ًٚ تٚبً  ,3مىَِ

 , ـَ ـُ افًٚبدي ًٚ بٕحُق: جٚء زيٌد زي ْرزٍ , ــ)4اإن ُأْؾِردَ  تفوٚؾ٘أو خمٍقو ـُ وٓ , (شًُٔد 

 .  5, وٓ بغ افُْٜٔ وافَِٛترتٔٛ بغ افُْٜٔ وآشؿ

 

 

 اإلصٚرةؾهؾ: أشامء 

 

 ,ادذـر فٍِّرد)ذا(  لوه ,إفٔفدل ظذ مًّك وإصٚرة مٚ وهق  ة:اإلصٚراشؿ 

ًٚ  (تٚنِ )و (ذانِ )و ,ادٕٗثٜفٍِّردة  :, وتٚ(و)ذي, وِذِه, ويت, وتف فِّثْك بٕٚفػ رؾً

                                                 
َي, وأكػ اًمـوىمِي. َؼُى اًمؾَّ  1 ُه, يمـ: زيـ اًمعوسمديـ, أو سمَِضَعتِِف يمـ)سمطَي(, وىُمػَّ  مو اؿمعر سمرومعِي ُمَسامَّ

 (1/270. ذح اًمؼطر )سمـ)أٍب( أو )أٍم( سمدئواًمُؽـقُي: مو  2

ذح اًمؼطر . ف, وجيقز أيضو ىمطعف قمـ اًمتبعقيقمطػ سمقون قمؾق أي ذم اإلقمراب, إمو قمغم أكف سمدل مـف أو 3

(1/273) 

ومجفقر اًمبٍميلم يقضمبقن اًمؽقومققن جيقزون وضمفلم: إشمبوع اًمؾؼى ًمالؾمؿ وإضوومي آؾمؿ إمم اًمؾؼى  4

 (1/274)ذح اًمؼطر . إظمػم

قمـف, كحق: ىمول ؾمعقد أي إذا اضمتؿعو, ومقجقز شمؼديؿ اًمؽـقي قمغم آؾمؿ, كحق: ىمول أسمق سمؽر ؾمعقد, وشملظمػمهو  5

 (1/371) اًمؽقايمى. ًمؽـقي قمغم اًمؾؼى وشملظمػمهو قمـفأسمق سمؽر, وجيقز شمؼديؿ ا



 

 42 

 ًٚ ًِٓام ,)ُأوِٓء(و ,وبٚفٔٚء َجّرًا وٕهٌ وجيقز دخقل )هٚ( افتٌْٔف ظذ أشامِء  .1جلّ

َٝ اشؿ اإلصٚرة بًٔداً ـٚن ادنٚر إفٔف وإذا . 2اإلصٚرة َْ  حرؾٜٔ خىٚبـٚف , َأحَل

ُف افُٚف آشّٜٔ بحًٛ ادخٚضٛ ُف َتَكه ًٚ  ,3َتَتَكه أو  4جمردًة مـ افالم مىَِ

ًٜ هبٚ هُ  ,6مىًَِٚ , إٓ دم ادثْك 5مَروٕ ْهَحك 7ودم اجلّع دم فٌٜ مـ مده ٍُ  ,8َوِهَل اْف

َمْتُف ؾٔام تَظذ ادٍرد  ـذفؽ ٓ تدخؾو وينٚر إػ ادُٚن افَريٛ  .9افتٌْٔفِ  (َهٚ)ده

, ()هْٚك: وإػ ادُٚن افًٌٔد بـ چ إكو هفـو ىموقمدون چ هْٚ(, ٕحق: هٚ)أو  (بـ)هْٚ

(), أو (ِهْهٚ), أو (َهْهٚ), أو (هْٚفؽ), أو (هْٚك هٚ)أو  ًَ صَمؿَّ چ : ٕحق ,َثؿه  َوإَِذا َرَأْي

 .چ

                                                 
 (1/279. ذح اًمؼطر )قمـد احلجوزيلم, وقمـد سمـل متقؿ )أومم( سموًمؼٍم مكٌاعمأو  ذيمرجلؿع اعمأي  1

 هذيـو وذان, وهذان ,وذه هذهذا, وو هذا كحق:ىمريبو, اعمشور إًمقف َمردا مـ اًمؽوف وضمقسمو  إن يمون ضمقازا و  2

 وشملم وهوشملموشمون,  وهوشمون و ذيـ,
ِ
 (1/280ذح اًمؼطر ) وأوٓء. , وَهُمٓء

 .كحق: ذاكؽام, وشموكُِؽاَم, وأوًمئؽ 3

 كحق: ذاَك, وذاِك, وذايمام, وذايمؿ, وذايمـ. 4

5 . َـّ  كحق: ذًمَؽ, وذًمِؽ, وذًمُؽام, وذًمؽؿ, وَذًمُِؽ

 .(َؽ (, وٓ ) شمون ًمِ َؽ ومال يؼول )ذان ًمِ  6

, متقؿ وىمقس ورسمقعي وأؾمد مـ ىمٍمه وهؿوومقؼقًمقن )أوًمئَِؽ(, وٓ جيقز ) أوٓء ًمَِؽ(, ن, قاحلجوزيوهؿ  7

 (1/282. ذح اًمؼطر مع اًمتحؼقؼ )يؼقًمقن )أوًٓمَِؽ(

أوًمئؽ قمغم   چ ىمول حمل اًمديـ قمبد احلؿقد: مجقع مو ذم اًمؼرآن مـ اؾمؿ إؿمورة اجلؿع ممدود يمام ذم ىمقًمف شمعومم: 8

 (282, وذًمؽ ٕن اًمؼرآن كزل سمؾغي أهؾ احلجوز, وهؿ يؿدوكف...)مـتفك إرب صچ هدى مـ رهبؿ

 (1/282. ذح اًمؼطر )هذا ًمؽوٓ جيقز:  : َهَذاكَ  تؼقلوم  9
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 ادقصقلؾهؾ : آشؿ 

 
, َأْو َطْرٍف, َأْو جَمُْروٍر  ْقُصقُل ادَْ آشؿ 

ٍٜ
يه  َخَزِ

ٍٜ َِ ّْ َر إَِػ اْفَقْصِؾ بُِج ََ َوُهَق َمٚ اْؾَت

فِ  ٍِ َِ يٍح, َوإَِػ َظٚئٍِد َأْو َخ , َأْو َوْصٍػ ََصِ ْغِ , ومنسكٌ , َتٚمه  .وهق رضبٚن: ٕص 

هللَِِّ اًمَِّذي َصَدىَمـَو  َوىَموًُمقا احْلَْؿدُ   چ كحق: ,وهق )افذي( و)افتل( ثامٕٜٔ أفٍٚظ ؾٚفْص

وِدًُمَؽ ذِم َزْوضِمَفو چ ,چ َوقْمَدهُ  تِل دُمَ  و)افِذان(, و)افِتٚن(,  ,چ ىَمْد ؾَمِؿَع اهللَُّ ىَمْقَل اًمَّ

ًٚ, چ َواًمؾََّذاَن َيْلشمَِقوهِنَو ِمـُؽؿْ چ  ٕحق: ًٚ وبٚفٔٚء جرًا وٕهٌ ـَو  چ ٕحق: بٕٚفػ رؾً َرسمَّ

َكو ـِ َأَضالَّ َذْي ـَ ضَموُؤوا چ  ٕحق: ,بٚفٔٚء مىًَِٚ  يـ(وجلّع ادذـر )افذ ,چ َأِرَكو اًمَّ ِذي َواًمَّ

ـَ  چ ٕحق:, و)إػ(, وجلّع ادٕٗٞ )افالئل(, چ ِمـ سَمْعِدِهؿْ  ـَ ِم ِئل َيِئْس َواًمالَّ

وادنسك شتٜ أفٍٚظ: . چ َواًمالَّيِت َيْلشملَِم اًْمَػوطِمَشيَ چ ٕحق: و)افاليت(, , چ اعمَِْحقضِ 

ـْ ) ٚملِ  ,(َم ًَ ِْ
هِ  (َمٚ)و فِ ْرِ ٌَ ـ: ـ, فٌر تٍؤؾٍ  1دم وصٍػ َصيٍح  (َأْل ), و(أيه )و ,فِ

َب, وافذي َب رَضَ  افذي أي: افوٚرِب واديوِب, ىِملَم چ  كحق: رُضِ دن إِنَّ اعمُْصَّ

ىَموِت  دن ْؼِػ اعمَْْروُمقِع ) چ وىمقًمف شمعومم:, چ َواعمُْصَّ  .چ(6( َواًْمَبْحِر اعْمَْسُجقِر )5َواًمسَّ

                                                 
 (1/290. ذح اًمؼطر )واًمصػي اعمشبفي وهق اؾمؿ اًمػوقمؾ أو اؾمؿ اعمػعقل 1
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ٌٜ ضلٍّ دم ف ,(ذو)و
ـْ )أو  ,(َمٚ)بًَد  ,(ذا), و1 ٔهَتْغِ  (َم مو ذا  چ كحق: ,آشتٍِٓٚم

ِْغَ و ,مـ ذا ضموءك؟و ,چ يـػؼقن  .2)ذا( إِْن مَلْ ُت

 

 ]تًَٔؿ افهِٜ[

ُٜ  َر ادقصقٓت ـِٓٚ إػ صِٜ متٖخرة ظْٓٚ وظٚئد.وتٍت ـام افقصُػ  (أل)وِصِ

َِٜ ؽِرهٚ ,تَدم ٌٜ إمٚ  :وِص ٌٜ خ 3مجِ أو  يًّك ظٚئداً  4 ضٌٍؼ فِّقصقلذاُت وّرٍ  زي

.ٚ َٓ ُٓ ٌْ  ِص

 ]افًٚئد[

صُمؿَّ چ : ٕحق ]شقاء ـٚن مرؾقظٚ[,,وؿد حيذفوّر مىٚبؼ فِّقصقل  وافًٚئد

َـّ ِمـ يُمؾن ؿِمقَعٍي  ُْؿ َأؿَمده ًَمـَـِزقَم ـِ قِمتِقًّو َأهيه مْحَ َوَمٚ  چ]أو مْهقبٚ, ٕحق:[, 5چ قَمغَم اًمرَّ

                                                 
.شمؼقل: ضموءين ذو ىموم, وذو ىمومً, وذو ىمومو, وذو ىَموَمَتو, وذو ىمَ  1 ـَ  وُمقا, وذو ىُمْؿ

َرت )موذا( اؾماًم واطمدًا مريمبًو.ىمول اًمرقمقـل:  2 ؟, إذا ىُمدن ًَ ر شمريمقبفو مع )مو(, كحق: موذا َصـَْع اعمتؿؿي  سملن يؼدَّ

 (90ص)

اًمذي هؿ ومقف  چكحق: ضموء اًمذي أسمقه ىموئؿ, وىمقًمف شمعومم:  , مـ مبتدأ وظمؼموهق مو شمريمى اؾمؿقي إمو  وموجلؿؾي 3

َى مـوهق  يأو ومعؾق .چ خمتؾػقن َوىَموًُمقا احْلَْؿُد  چ: ومِْعٍؾ ووموقِمٍؾ كحق: ضموء اًمذي ىموم أسمقه, وىمقًمف شمعومم: مو شمريمَّ

ِذي َصَدىَمـَو َوقْمَدُه   .چهللَِِّ اًمَّ

 ذم اإلومراد واًمتثـقي واجلؿع, واًمتذيمػم واًمتلكقٌ ظمؼميٌي ذاُت ضؿػٍم ـمبٍؼ ًمؾؿقصقل : يمقهنواجلؿؾي أي وذط 4

 أي: اًمذي هق أؿمد 5
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ْٝ َأْيِدهيِؿْ  َِ
ِّ َٝ َؿٚضٍ  چ وٚ بٚإلوٚؾٜ, ٕحق:[]أو خمٍق,چ َظ ْٕ ]أو ,1چ َؾْٚؿِض َمٚ َأ

ُب مِمَّو چ خمٍقوٚ بٚحلرف, ٕحق:[ سُمقنَ َوَينْمَ  .2چ شَمنْمَ

 مو قمـديمؿ يـػدچ  ٕحق: جٚءين افذي ظْدك, وؿقفف تًٚػ: ,طرٌف  إمٚ وصٌف اجلِّٜ

ًْ َموچ  :ٕحق: جٚء افذي دم افدار, وؿقفف تًٚػ, وجمرورٌ أو جٚر   ,چ ومِقَفو  َوَأًْمَؼ

 ًْ ؾَّ ره ) بًٍؾ تَديره ,إذا وؿًٚ صِٜ ,متًَِٚنِ  3تٚمٚنِ , چ َوخَتَ ََ ًٚ  (,اِْشَت ًٚ  حمذوؾ  .وجقب

 

 
 إداة ذوؾهؾ 

 
ٌََقْيفِ  4ظْد اخلِٔؾ (أل)وهل ادًرف بٕٚفػ وافالم  ؾٓق ,وأمٚ ادًرف بٕٚداة   5وِشٔ

                                                 
 ضقف: مو أكً ىموأي 1

وَن َوَمو شُمْعؾِـُقنَ چ  أي: اًمذي شمنمسمقن مـف, وكحق:ىمول اًمرقمقـل:  2 وَكُف  :, أيچ َواهللُّ َيْعَؾُؿ َمو شُمِنه اًمذي شُمِنه

 (93اعمتؿؿي ص) واًمذي شُمعؾِـُقَكُف.

, ضموء اًمذي سمؽ()ومال جيقز ومعـك اًمتوم مو يػفؿ قمـد ذيمره متعؾؼف اًمعوم ويمذا اخلوص إذا دًمً قمؾقف ىمريـي,    3

 (306/ 1و)ضموء اًمذي أمس( ًمـؼصوهنام. ذح اًمؼطر مع احلؼقؼ )

مْحَـ, َصوطمى اًْمَعَرسمقَّي َواًْمعُروض, وًمد  4 ّي َأسُمق قمبد اًمرَّ هق اخْلَؾِقؾ سمـ َأمْحد سمـ قَمْؿرو سمـ مَتِقؿ اًمػراهقدي اًْمَبٍْمِ

 (1/557. سمغقي اًمرقموة )170ؾمـي ومقفو وشمقذم ذم اًمبٍمة مـ اهلجرة 100  ؾمـي

ذم مديـي سمقضوء )كسويوك( ذم  هـ148  هق أسمق سمنم قمؿرو سمـ قمثامن سمـ ىمـؼم, إموم كحوة اًمعرسمقي, وًمد طمقازم قموم 5

. سمغقي اًمققموة هـ180 ؾمـيذم إىمؾقؿ ومورس, قمغم سمعد صمامكقي ومراؾمخ مـ ؿمػماز, وكشل ذم اًمبٍمة, وشمقذم ذم ؿمػماز 

(2/229) 
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ًٚ فْلخٍ  .1شٓ افالُم وحَدهٚ خالؾ

 

 ]أؿًٚم )أل( ادًرؾٜ[

دِ : أؿًٚم وهل ْٓ ًَ ضَموضَميُ  ومِقَفو ِمْصَبوٌح اعمِْْصَبوُح  چ  :ٕحق ,افذـري فِ  ذِم ُزضَموضَمٍي اًمزه

و ذِم اًْمَغورِ چ  :ٕحق افذهْل,أو , چ  :ٕحق, احلوقريأو  ,و جٚء افَٚيض ,چ إِْذ مُهَ

ًُ ًَمُؽْؿ ِديـَُؽؿْ چ  ـَ اعمَْوء يمُ چ  :ٕحق, أو فِجْس, چ اًْمَقْقَم َأيْمَؿْؾ  َوضَمَعْؾـَو ِم
ٍ
ء ؾَّ َرْ

َِؽ, چ طَمل   وظمؾؼ چ  :ٕحق ,أو ٓشتٌراق أؾراِده, افَْٚس افديُْٚر وافدرهؿُ  وَأْه

َٛ  چ ٕحق: ,أو صٍٚتِف, چ اإلكسون ضعقػوً  زيٌد و ,چ ؾِٔفِ ذفَِؽ اْفَُِتُٚب َٓ َرْي

َٝ افرُجُؾ ظِامً و, افرجُؾ  ٌٜ  .إٔ يه َرِ ٌٜ ِْحْ  .وإبداُل افالم مٔاًم فٌ

 

 ذؾٓٚ وجقبٚ[)أل( وح ]مقاوع ثٌقت

ٚ دِم َؾِٚظَعْ  ٌُقُِتَ ُٛ ُث
ؿَ )َوجَيِ ًْ

ـِ  (بِْئَس )وَ  (ِٕ َرْي َٓ سمِْئَس  چ , وچ كِْعَؿ اًْمَعْبدُ  چ :َْٕحقُ  ,ادُْْي

  ,چ َمَثُؾ اًْمَؼْقمِ 

                                                 
 ,ق احلسـ, اعمعروف سموٕظمػش إوؾمطل صمؿ اًمبٍمي, أسمهق ؾمعقد سمـ مسعدة اعمجوؿمعل سموًمقٓء, اًمبؾخ 1

. هـ  215  شمقذم ؾمـيؾمؽـ اًمبٍمة, وأظمذ اًمعرسمقي قمـ ؾمقبقيي. , قمومل سموًمؾغي وإدب, مـ أهؾ سمؾخ كحقي,

 (1/590سمغقي اًمققموة ) 
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ْقمِ ؾ ََ ِٝ اْف ـُ ُأْخ َؿ اب ًْ
رُ .  1ِْ َّ ٚ ادُْْو مه

َٖ ِٔٔزٍ  2َؾ ّْ ٌ بَِت نه ٍَ َتِسٌ ُم ًْ ُّ ؿ اْمَرأً  :َْٕحقُ  ,َؾ ًْ
 ,3َهِرمٌ  ِٕ

امه ِهلَ  چ :وِمْْفُ 
ًِ ًََِٚ  ,چ َؾِْ َصَٚرِة ُمْى َتِل اإْلِ ًْ َٕ ٚ  چ :َْٕحقُ  ,دِم افَِّْداءِ  (َأيه )وَ  ,َودِم  َ هيه

َٖ ي

َْٕحقُ , چ نُ َٚ اإِلًٕ ِٛ  چ :َو َذا اْفَُِت ََذا. ,چ َمٚ هِلَ  َوَؿْد ُيَُٚل: َيٚ َأهيه

                                                 
ٍب        زهػم طمسومو مػردا مـ محوئؾ متوم اًمبقً: 1 ًِ اًْمَؼْقِم همػَم ُمؽذَّ ـُ ُأظْم  وكِْعَؿ اسم

 ., ويعوشمى ىمريشو قمغم مو يمون مـفوًمبقً مـ يمؾؿي يؿدح ومقفو أسمق ـموًمى اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿا

, وشموريخ اسمـ يمثػم: 176, واًمسػمة: 371/ 2/ 739, وإؿمؿقين: 95/ 2اًمتٍميح:  واًمبقً مـ ؿمقاهد

 اًمشوهد(, و3 )يقان أيب ـموًمى: اًمقرىمي:, ود109/ 2, واًمدرر: 85/ 2, واهلؿع: 15/ 4, واًمعقـل: 56/ 3

أوضح . , وهق اًمؼقم(ألـ)اؾمام مضوومو إمم مؼؽمن سم (كعؿ)اإلشمقون سمػوقمؾ  (, وهقومـعؿ اسمـ أظمً اًمؼقم): ومقف

 (239 / 3 )  اعمسوًمؽ إمم أًمػقي اسمـ موًمؽ

ؾفام قمإمم ذيمر ومو اؾمتطرد ,عمو ذيمر وموقمؾ )كعؿ( و)سمئس( اًمظوهر(: 1/320 ر )اًمشذو ذم ذحاجلقضمري ىمول  2

 (294)صمع اًمتحؼقؼ ذح اًمشذور اهـ .  ؽـ مـ سموب )أل( ذم رءر وإن مل ياعمضؿ

 كِْعؿ اْمَرًأ َهِرٌم مل شمعُر كوئبٌي       إٓ ويمون عمرشموٍع هبو وزرا متوم اًمبقً: 3

هذا سمقً مـ اًمبسقط, و ىمد زقمؿ ىمقم أكف مـ يمالم زهػم سمـ أيب ؾمؾؿك اعمزين مـ ىمصقدة ًمف ىمول حمل اًمديـ: 

اعمري, اهمؽمارا سمذيمر اؾمؿ هرم ومقف, مع أن زهػما يمون يمثػم اعمدح هلرم سمـ ؾمـون اعمري, يؿدح ومقفو هرم سمـ ؾمـون 

, يدي قمغم اظمتالف رواهتو و ذاطمفو و مل أضمد اًمبقً ذم إطمدى كسخ ديقان زهػم سمـ أيب ؾمؾؿك اًمتل سملم

اًمذي  (مرأا)ومعؾ موض ومقف ضؿػم مستؽم, ومرضمعف هق ىمقًمف  (كعؿ)ومنن  (كعؿ امرأ هرم)اًمّشوهد ومقف: ىمقًمف و

أمو ومقاضح, و رشمبي, أمو شملظمره ًمػظوهـو قمغم متلظمر ًمػظو و وىمع متققزا مػنا هلذا اًمضؿػم إلهبومف, ومعود اًمضؿػم

يمؾ ومعؾ حيتوج أًمبتي إمم وموقمؾ,  شملظمره رشمبي ومنن مـ اًمبدهيل أن رشمبي اًمتؿققز متلظمرة قمـ رشمبي اًمػوقمؾ: ٕن

ًمؽـ هذا اعمقضع ممو يغتػر ومقف قمقد ٓ حيتوج إمم اًمتؿققز, واًمؽالم  اًمغوًمى أنوإصؾ ومقف أن يتصؾ سموًمػعؾ, و

 واًمتؿققز قمؿدة, اًمػوقمؾ أن وهق هذا, ًمؽ يقضح آظمر ءرتلظمر قمغم كحق مو قمؾؿً ممو ؾمبؼ, واًمضؿػم قمغم اعم

مـتفك  .ؾياجلؿ مـ ضمزءا وًمقس مـصقب واًمتؿققز اجلؿؾي, مـ ضمزء وهق مرومقع اًمػوقمؾ أن سمدًمقؾ ومضؾي,

 (298إرب ص)
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 ِٜ ًَ ًه ُٛ دِم اف َوجَيِ
ـَ ادَُْْٚدَ  1 ٚ ِم َٓ َٚػ َحْذُؾ ًَ ـِ اْشِؿ اهللهِ َت ٚ,  ,ى إِٓه ِم ك هِبَ ّه ًَ  ادُْ

ِٜ َِ ّْ َواجْلُ

ًٜ إَِػ َمٚ ؾِِٔف  ْرِف, َأْو ُمَوَٚؾ ًٜ بِٚحْلَ َرب ًْ ًٜ ُم ْٝ ِصٍ َٕ ٚ ـَ ـَ ادَُْوِٚف, إِٓه إَِذا   .(َأْل )َوِم

 

 

 ]ادًرف بٚإلوٚؾٜ[

 

ادوَٚف إػ افوّر  وهق بحًٛ مٚ يوٚف إفٔف, إٓ ,2وادوُٚف إػ واحد ممٚ ذـر

َِؿِ )ـؾُ ًَ  .(اف

ٚلِ  إظراب َبُٚب  ًَ َْؾ ْٕ  َا

: مٚض, َوُمَوِٚرعٌ  ٌٜ ُٚل َثاَلَث ًَ َْؾ ْٕ ْحقَ َا َٕ ْب.  :, َوَأْمٌر,  ُب, َوارْضِ َب, َوَيْيِ رَضَ

ِخِر َأَبًداَؾٚدَْٚيِض  ْٔ ُتقُح َا ٍْ َْمُر : جمزوم َأَبًدا. َوُهَق َمْرُؾقٌع َأَبًدا, َحته  ,: َم ْٕ ك َيْدُخَؾ َوا

 ٌٛ ِٚص َٕ ِْٔف  َِ وَك َكْسَتِعلمُ چ  ٕحق: ,ؾٔجزمف َأْو َجِٚزمٌ  ؾْٔهٌفَظ وَك َكْعُبُد وإِيَّ , چ إِيَّ

 .يَقُم زيدو

 

 

                                                 
 أي ذم همػم اًمرضورة 1

2
 (1/320. ذح اًمؼطر )اًمؼويض, وهمالم ذم اًمدارومـحق: همالمل, وهمالِم زيٍد, وهُمالم هذا, وهُمالم اًمذي  
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 ]ٕقاصٛ ادوٚرع[

 

ٌة, َوِهلَ  افتل تْهٌف ؾٚفْقاصٛ ؿًؿ يْهٛ بًٍْف, وؿًؿ يْهٛ ؿًامن:  َظَؼَ

ِٜ ادَْ  (َأنْ ) أحدهٚ :أربًٜ ؾٕٚول بـ)أن( موّرة بًده.  چ :ٕحق ,طٚهرةً  ْهَدِريه

عُ  َّ مل تًٌؼ  مٚ, چ َوَأن شَمُصقُمقْا ظَمػْمٌ ًمؽؿچ , چ َخىَِٔئتِك أن يٌٍَر يل َوافهِذى َأْض

 ًِ  , چ مرىض قَمؾَِؿ َأن ؾَمَقُؽقُن ِمـُؽؿچ  ٕحق: ,1ؿٍ ِْ ب

ٍـّ  ؾ٘ن ْٝ بَِي ََ  ()فـ :وافثٚين ,3چ َوطَمِسُبقْا َأَّٓ شَمُؽقَن ومِْتـَيٌ چ  ٕحق: ,2ؾقجٓٚنِ ُشٌِ

َح  ًَمـچ  :ٕحق ُؾ مهدرًة  ( إَِذنْ )  وافثٚفٞ: .چ قَمَؾْقِف قَمويِمِػلمَ  كَّؼْمَ ًْ
ٍِ َٚن اْف ـَ  مًتٌَال َو

                                                 

1
ؾمقاء يمون سمؾػظف أم ٓ, كحق: )اًمتحؼؼ واًمتقؼـ واًمتبلم وآكؽشوف  عؾؿقمغم اًم  شمؼدم قمؾقفو مو يدلومنن  

وجيى ومقام سمعدهو رومع اًمػعؾ إن يمون مضورقمو حمذوف,  , ومفل خمػػي مـ اًمثؼقؾي واؾمؿفو: ضؿػم اًمشلناًمظفقر(

قَمؾَِؿ چ وومصؾف مـفو سمحرف مـ طمروف أرسمعي, وهل: طمرف  اًمتـػقس, كحق: معرسمو وظمال مـ كوصى وضموزم, 

ًٓ  چوطمرف اًمـػل, كحق:  چ َأن ؾَمَقُؽقنُ  َّٓ َيْرضِمُع إًَِمْقِفْؿ ىَمْق , و)ىمد(, كحق: قمؾؿً أن ىمد يؼقم چ َأوَماَل َيَرْوَن َأ

ْق َيَشوُء اهللَُّ هَلََدى اًمـَّوَس مَجِقًعو چزيد(, و)ًمق(, كحق:   (1/174ذح اًمؼطر مع اًمتحؼقؼ ) .چ َأن ًمَّ

جيقز أن شمؽقن خمػػي مـ اًمثؼقؾي ومقؽقن طمؽؿفو اًمرومع وجيقز أن شمؽقن كوصبي وهق إرضمح ذم اًمؼقود  2

 (179ـ 178/ 1)وإيمثر ذم يمالمفؿ. ذح اًمؼطر 

. ذح اًمؼطر مع قمـد اًمبوىمل سموًمـصىسموًمرومع قمـد أيب قمؿرو ومحزة واًمؽسوئل, وذم اًمسبعي  سموًمقضمفلمىُمِرَئ  3

 (179/ 1اًمتحؼقؼ )
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ؿٍ  أو مٍْهال متهال ًَ ََ َٔٓؿ  أـرمؽ, نإذ ٕحق: ,افْٚؾٜٔ أو بـ)ٓ( ب وإذن واهلل ٕرم

ًٚ دـ ؿٚل :إٔٚ آتٔؽ أو ,بحرب ٌََؽ جقاب ِّٔ  اٍء.وجز, وتًّك حرف جقاٍب إذًا ٓ ُأَخ

 ,چ شَمْلؾَمْقاًمَِؽْقاَل چ  ٕحق: ,فٍيًٚ ( افالمـ)وهل ادًٌقؿٜ ب ادهدريٜ (ـَلْ ) وافرابع:

 .ٕحق: جئتؽ ـل تُرمْل ,تَديراً  أو

ُر )أن( بًده  ؿًامن:وهق  ٚبًده ()أنر مٚ يْهٛ ادوٚرع ب٘وام افثٚينو َّ مٚ ُتْو

لْ ) مخًٜ: وهل, جقازاً  ـَ ُم  ٔهٜ َمَع ادَُْو اف( َٓ
ِِِِٔ ًْ دِ ِٚرِع َت  فِتٌَغ فِْٚس چ ٕحق: ,ادَُْجره

ُر ٓ ؽرُ  ,چ فَِئال يُقَن فِْٚس چ  ,چ َئال يًِؿفِ  چ :إٓ دم ٕحقِ , چ َٓ بًد و .َؾَتْي

 ٕحق ,1مًٌقٍق بٚشؿ خٚفص, و)ثؿ( (,َأوْ )وَ (, افقاوو) (,افٍٚء) ]وهق[ ظٚضٍػ 

ٌَ  وؿقفف:, چ َأْو ُيْرؾِمَؾ َرؾُمقًٓ  چ :تًٚػ ؿقفف ٌُْس َظ ِْْٔل َٚءةٍ َوُف ره َظ ََ وَت
فقٓ  وؿقفف:, 2

َٔفُ  ْرِو
ُٖ َسٍّ َؾ ًْ َتَقُؿُع ُم

3 , 

                                                 
 (1/181ذح اًمؼطر مع اًمتحؼقؼ ) اجلومدة. يموعمصدر وهمػمه مـ إؾمامء ًمقس ذم شملويؾ اًمػعؾضمومدا  أي 1

 ًمبس اًمشػقف ُؾْبُس قَمَبوَءٍة وشَمَؼرَّ قَمْقـِل        أطمى إزم مـًممتوم اًمبقً:  2

معوويي سمـ أيب  يموكً امرأة مـ أهؾ اًمبوديي ومتزوضمفوٓمرأة اؾمؿفو مقسقن سمـً سمحدل, و مـ اًمقاومروهق 

اًمبقً مـ وٕومم, اًمقضمد إمم طموًمتفو ا يشتد هبووكً شمؽثر مـ احلـلم إمم أهؾفو, وكؼؾفو إمم احلورضة ومؽؾمػقون و

شده اعممًمػ ذم أوضحف )رىمؿ ىمد أك ذح ؿمقاهده, و( ومل يـسبف وٓ كسبف إقمؾؿ ذم426 / 1ؿمقاهد ؾمقبقيف )

اًمّشوهد ومقف: ىمقًمف , و(330راب اًمػعؾ, واسمـ قمؼقؾ )رىمؿ إؿمؿقين ذم سموب إقم( و15( وذم اًمؼطر )رىمؿ 504

 اؾمؿ قموـمػي قمغم (واو)اعمضؿرة ضمقازا سمعد  (أنـ)سم (شمؼر)وهق ىمقًمف  -ٌ كصى اًمػعؾ اعمضورعطمق (وشمؼر)

ضمى, يعـل أكف جيقز ًمؽ أن شمؼقل: هذا اإلضامر ضموئز ٓ وا, و(ًمبس)ىمقًمف  هقظموًمص مـ اًمتؼدير سموًمػعؾ, و

 (539ـ538. مـتفك إرب ص) ًمبس اًمعبوءة و أن شمؼر قمقـلو

 ًمقٓ شَمَقىُمُع ُمْعؽَم  وَمُلْرِضقَُف       مو يمـً أوصمر أشمرسمًو قمغم شمربمتوم اًمبقً:  3
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فُ  وؿقفف: َِ ًٚ ثؿ أظَ َُ ْٔ َِ إين وؿتِع ُش
1.        

ًٚ شتٜ::  وافثٚين ة ـام تَدم ,)ـل( وهق مٚ توّر )أن(  بًده وجقب  چ: َْٕحقُ , اجلٚره

 ًٜ قَن ُدوَف ُُ ُحقدِ )وَ  ,چ ـَل َٓ َي ُم َاجْلُ هَبُؿْ َوَمو يَموَن اهلّلُ چ  :ٕحق (,َٓ وٕحق: َمٚ  ,چ ًمُِقَعذن

َؾ  ًَ َْؾ
ِٕ ـْ  ـُ ْ َأ ُٝ َأَو مَل ْْ بِٚفْهَيِر إَِػ َمٚ  مًتٌَال إن ـٚن افًٍؾ بًدهٚ َو)َحتهك(, ,ـُ

 َٓ َِ ٌْ َٜ  ,چ طَمتَّك َيْرضِمَع إًَِمْقـَو ُمقؾَمك چ :ٕحق ,َٚؿ ْه ُٝ َحتهك َأْدُخَؾ اجْلَ ّْ َِ  )أو(بًد و, َوَأْش

َٛ أو ُأْدِرَك ادَُْك ٕحق: بًّْك )إػ( افتل ـه افهً َِ ِٓ ًْ ْٕشَت
َِْٔل ,2 ِو َْ َْفَزَمْهَؽ َأْو َت َٕ

ل َِّ ِِؿَ ٕحق:  ,)إّٓ(افتل بًّْك أو  ,َح ًْ ْهُف َأْو ُي َِ َْؿُت  ٕحق:و ,َٕ

                                                                                                                            

شده اعممًمػ ذم أوضحف ىمد أكإمم ىموئؾ معلم, و ػ هلو قمغم كسبيهق مـ اًمشقاهد اًمتل مل أىممـ اًمبسقط, ووهق 

طمقٌ (وملرضقف)اًمّشوهد ومقف: ىمقًمف , و(332راب اًمػعؾ, واسمـ قمؼقؾ )رىمؿ إؿمؿقين ذم سموب إقم( و505)رىمؿ 

ي سموؾمؿ سملن اعمضؿرة ضمقازا سمعد اًمػوء اًمعوـمػي ٕهنو مسبقىم (أريض)صى اًمػعؾ اعمضورع, اًمذي هق ىمقًمف ك

مـتفك إرب  .إلضامر ضموئز وٓ واضمىهذا اًمف شمقىمع اًمذي هق مصدر, وظموًمص مـ اًمتؼدير سموًمػعؾ وهق ىمق

 (540ص )

 إين وىمتكِم ؾُمَؾْقَؽًو صمؿ أقمؼَؾُف        يموًمثقر ُيرضب عمو قموومً اًمبؼرمتوم اًمبقً:  1

( 507اهد اعممًمػ ذم أوضحف )رىمؿ هق مـ ؿمقمـ يمالم أكس سمـ مدريمي اخلثعؿل, وـ اًمبسقط ومه

ذم يمتوب احلققان  اكظره ذم أسمقوت أظمرى ذم معـوه( و331اًمػعؾ واسمـ قمؼقؾ رىمؿ )وإؿمؿقين ذم سموب إقمراب 

سملن  (أقمؼؾ)صى اًمػعؾ اعمضورع, اًمذي هق ىمقًمف طمقٌ ك (صمؿ أقمؼؾف)اًمّشوهد ومقف: ىمقًمف , و(18 -1ًمؾجوطمظ )

فك مـت اًمذي هق مصدر. (ىمتؾ)ص مـ اًمتؼدير سموًمػعؾ, وهق ىمقًمف اعمضؿرة ضمقازا سمعد صمؿ, اعمسبقق سموؾمؿ ظموًم

 (540إرب ص )

َـّ اًمصعَى أو ُأْدِرَك اعمُـَك        ومام اكؼودِت أموُل إٓ ًمصوسمِرِ متوم اًمبقً:  2  ٕؾْمَتْسِفَؾ

سمف اعممًمػ ذم  ىمد اؾمتشفدكسى هذا اًمبقً إمم ىموئؾ معلم, ومـ مـ اًمعؾامء  يقضمدمـ اًمطقيؾ, و مل وهق 

طمقٌ  (أو أدرك)اًمّشوهد ومقف: ىمقًمف , و(218( واسمـ قمؼقؾ )رىمؿ 16ر )رىمؿ ذم اًمؼط( و497أوضحف )رىمؿ 
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ُٝ إذا ؽّزُت ؿَْٚة ؿقمٍ             ٚ أو      وـْ قهَبَ ًُ ـُ َنُت  ٔاَم  ـَ َِ َت ًْ َت
1 

َقا ٚءِ ـ)ُب بِ َواجْلَ ٍَ ِٜ اف (اْف ٍٛ بٚفًٍؾ (َواوِ ), وَ ًٌٌٔ  مًٌقَؿَتْغِ بٍْل حَمٍْض أو ضِ
ِٜ  ادًٔ

ًْؾِ 
ٍِ ْرِ اْشِؿ اْف ٌَ ـَ  چ چَٓ ُيْؼَه قَمَؾْقِفْؿ وَمَقُؿقشُمقا  چ: ٕحق ,بِ وسمِِري  چ چ َوَيْعَؾَؿ اًمصَّ

َٓ شَمْطَغْقا ومِقِف وَمَقِحؾَّ  َٓ َتَْْف  ,احلِٔٛوتؼَب  ٓ تٖـِؾ افًَّؽ و ,چ قَمَؾْقُؽْؿ هَمَضبِل َو

فُ  َِ ٍؼ َوَتٖيِتَ ِمْث ُِ ـْ ُخ َظ
2.      

                                                                                                                            

ذم هذا اًمبقً سمؿعـك  (أو)وىمد ذيمر مجوقمي مـ اًمعؾامء أن  (أو)سمعد  -اًمذي هق أدرك -ػعؾ اعمضورعكصى اًم

, ومـفؿ اعممًمػ ذم (طمتك)سمؿعـك  (أو)توب وذم اًمؼطر, وذيمر سمعضفؿ أن , يمام ذيمره اعممًمػ ذم هذا اًمؽ(إمم)

ورة إكام هق مـ سموب اظمتالف اًمعبوٓ ظمالف سملم هذيـ اًمؽالملم, و سمـ قمؼقؾ, وإؿمؿقين,اأوضحف, و

, (إٓ)ذم هذا اًمبقً سمؿعـك  (أو)اًمسققـمل أن ذيمر مجقعو معـومهو اًمغويي, و (طمتك)و (إمم)اعمعـك واطمد: ومنن و

 (520,. مـتفك إرب ص )ذا خموًمػ ًمذًمؽ يمؾف, ومقق أكف سمعقدهو

رىمؿ اعممًمػ ذم أوضحف )( و428 /1ىمد اؾمتشفد سمف ؾمقبقيف ), ومـ اًمقاومر, و هق ًمزيود إقمجؿبقً اًمهذا  1

اًمّشوهد ومقف: ىمقًمف , و(139( واسمـ قمؼقؾ )رىمؿ 98أو رىمؿ ذم اعمغـل )ذم مبوطمٌ ( و17( وذم اًمؼطر )رىمؿ 498

, (إٓ)اًمتل سمؿعـك  (أو)اعمضؿرة سمعد  (أنـ)سم -(شمستؼقؿ)هق ىمقًمف و -طمقٌ كصى اًمػعؾ اعمضورع (أو شمستؼقام)

 (521. مـتفك إرب ص)عـك: يمنت يمعقهبو ذم يمؾ طمول إٓ ذم طمول اؾمتؼومتفوشمؾخقص اعمو

ـْ ظُمُؾٍؼ َوشَمليِتَ ِمْثَؾفُ متوم اًمبقً:  2  قمور قمؾقؽ إذا ومعؾً قمظقؿ     َٓ شَمـَْف قَم

 مطؾعفو:    مـ يمالم أيب إؾمقد اًمدؤزموهق ضؿـ أسمقوت 

  ػسؽ يمون ذا اًمتّعؾقؿهاّل ًمـ                  يو أهّيو اًمّرضمؾ اعمعّؾؿ همػمه

  ومنذا اكتفً قمـف وملكً طمؽقؿ          اسمدأ سمـػسؽ وموهنفو قمـ همقّفو 

  سموًمؼقل مـؽ و يـػع اًمّتعؾقؿ       ومفـوك يسؿع مو شمؼقل و يشتػك

  قمور قمؾقؽ إذا ومعؾً قمظقؿ      ٓ شمـف قمـ ظمؾؼ و شمليت مثؾف         

( وكسبف 424 /1مجوقمي مـ اًمـحوة مـفؿ ؾمقبقيف )   سمعىمد أكشد اًمبقً اًمراوفذه أرسمعي أسمقوت مـ اًمؽومؾ, وم

اعممًمػ وإؿمؿقين ذم سموب إقمراب اًمػعؾ,  مـفؿ ذح ؿمقاهده أكف ٕيب إؾمقد, وذيمر إقمؾؿ ذمًمألظمطؾ, و
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 [جقازم افًٍؾ ادوٚرع]

 

َقاِزُم   .وجٚزم فًٍِغ واحد جٚزم فًٍؾ :رضبٚنَواجْلَ

ْ ) ؾٕٚول شًٌٜ وهل ُف يُمُػًقا َأطَمٌد )3)مَلْ َيؾِْد َومَلْ ُيقًَمْد چ  :ٕحق (,مَل , چ(4( َومَلْ َيُؽـ ًمَّ

َظٚءِ )وَ , چ َمو َأَمَرهُ  عمََّو َيْؼضِ يَمالَّ  چ حق:ٕ (,دَهٚ)وَ  َْمِر َوافده ْٕ ُم َا  ًمُِقـِػْؼ چ  :ٕحق (,َٓ

ـ ؾَمَعتِفِ  َؽ  ًمَِقْؼضِ  چ؛ چ ُذو ؾَمَعٍي من َظٚءِ  (َٓ )وَ , چ قَمَؾْقـَو َرسمه ِل َوافده ْٓ  چ ٕحق: ,دِم َافْه

َزنْ چ  ,چ َٓ شُمَماظِمْذَكوچ  ؛چ ٓ شمنمكْ  ِٝ افٍٚءُ  إن 1(افىِٛ) بًدو, چ َٓ حَتْ مـ  شَى

 وؿقفف:, چ ىُمْؾ شَمَعوًَمْقْا َأشْمُؾ     چ :ؿقفِف تًٚػ ٕحق ,وُؿِهَد بف اجلزاء ,ادوٚرع

                                                                                                                            

ىمد كسبف أسمق هالل اًمعسؽري ذم و( 334( واسمـ قمؼقؾ )رىمؿ 23)رىمؿ ذم اًمؼطر ( و499ؿ ذم أوضحف )رىم

( 300/ 2أكشد اسمـ قمبد رسمف ذم اًمعؼد )وعمتقيمؾ اًمؾقثل مـ أسمقوت ذيمرهو, ا( إمم 279/ 2مجفرة إمثول )

( همػم مـسقسملم 311 /2ذيمر اًمراسمع وموًمثوين )اًمبقً اًمراسمع مـ هذه إسمقوت وكسبف إمم اعمتقيمؾ اًمؾقثل أيضو, و

  مهو ىمقًمف:زيودة سمقتلم سمعد اًمبقً إول, و وضمد ذم سمعض كسخ اًمنمحوإمم معلم, 

  يمقام يصّح سمف و أكً ؾمؼقؿ       اًمّسؼوم و ذي اًمّضـك شمصػ اًمّدواء ًمذي 

  أسمدا, و أكً مـ اًمّرؿمود قمديؿ           و أراك شمؾؼح سموًمّرؿمود قمؼقًمـو         

(:  طمقٌ كصبف سمـ) أن( مضؿرة وضمقسمو سمعد )اًمقاو( اًمقاىمعي ذم ضمقاب اًمـفل. مـتفك شمليت)و اًمّشوهد ومقف: ىمقًمف و

 (1/216طر مع اًمتحؼقؼ )(, وذح اًمؼ432ـ 430إرب )ص 

 .يشؿؾ إمر واًمـفل وآؾمتػفوموهق  1
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ٚ َٕ ؿِ     ٍٛ وَمِْْزِل  ٍَ خقِل      ٌِْؽ مـ ذـرى حٌٔ ِِّقى بغ افده ِط اف َْ
ًِ  1َؾَحْقمؾِ بِ

ُٜ حِقِل  (افِْٓل )ورشُط اجلزم بًد  ف (إِْن ٓ)صح ِه مـ إشد  ٓ تدنُ : حقُ ٕ ,2حم

ـُ ), بخالف تًِؿْ   .(ُِؽيٖ

طِ  ,جيزم ؾًِغوافثٚين مٚ  ْ ِِِٔؼ  (إِنْ ) :وهق أحد ظؼ ,َوُهَق َأَدَواُت افؼه ًْ ِد افته  ,دَُِجره

مو كـسْخ مـ آيي أو  چ ٕحق: ,فٌر افًٚمل :(َمٚ)وَ  ,چ إِن َيَشْل ُيْذِهْبُؽؿْ  چ ٕحق:

ـْ ظَمػْمٍ َيْعَؾْؿُف اهللُّ َومَ چ   ,چ كـِسفو كلِت سمخػم مـفو ـْ )وَ , چ و شَمْػَعُؾقْا ِم  ,فًِٚمل :(َم

َز سمِِف  چ ٕحق: اَم )وَ , چَمـ َيْعَؿْؾ ؾُمقًءا جُيْ ْٓ وإٔؽ مٓام تٖمري  ـَقفف: ,فٌر افًٚمل :(َم

َٛ يًٍؾِ  ِِِٔؼ  (َمٚ إِذْ )وَ , 3افَِ ًْ ِد افته َُجره
َُؿ َأُؿؿ ,دِ ِٛ َمٚ (أيه )و, ٕحق: إِذَمٚ َت ًَ  بَِح

ْٔفِ  و شَمْدقُمقْا وَمَؾُف إؾَْماَمء احْلُْسـَكچ  ٕحق: ,ُتَوُٚف إَِف و مَّ  :ـَقفف ,فِزمٚن (َمَتك)وَ , چ َأيًّ

 َٜ ًِامم ٚنَ )وَ , 4تًرؾقين متك َأَوِع اف َٚن مٚ تًِدْل بف افريُح ؾٖيه  :ـَقفف ,فِزمٚن (َأيه

                                                 
(, 40ذم ديقاكف ص) معؾؼتف اعمشفقرة وهق مطؾعاًمبقً ٓمرئ اًمؼقس سمـ طمجر سمـ احلورث اًمؽـدي  1

 سموًمطؾى وهق )ىمػو( ًمتضؿـف معـك اًمنمط., طمقٌ ضمزم اعمضورع (كبؽ): واًمشوهد ومقف

/ 1. ذح اًمؼطر مع اًمتحؼقؼ )شمػعؾ( حمؾف مع صحي اعمعـكوذط اجلزم سمعد همػم اًمـفل صحي طمؾقل )إن  2

225) 

 وأكؽ مفام شملمري اًمؼؾَى يػعؾِ      ن طمبؽ ىموشمكم  أأهمرك مـل متوم اًمببً:  3

( وهق مـ ىمصقدة )ىمػو كبؽ(, واًمشوهد ومقف: )مفام( طمقٌ ضمزمً 56وهق  ٓمرئ اًمؼقس ذم ديقاكف ص)

 (1/236ومعؾلم. ذح اًمؼطر )

 متك َأَضِع اًمِعاممَي  شمعرومقيناسمـ ضمال وـمالع اًمثـويو      متوم اًمبقً: أكو  4

( وهمػمه, واًمشوهد ومقف: )متك( طمقٌ 1/257ذم ظمزاكي إدب ) اًمريوطمل ؼرسحقؿ سمـ وصمقؾ سمـ أقمقوهق ًم

 (1/239ضمزمً ومعؾلم. ذح اًمؼطر )
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ـَ )وَ , 1تِْزلِ  ُؿ اعمَْْقُت َأْيـاََم شَمُؽقُكقْا ُيْدِريمچ  ٕحق: ,فُِّٚن (َأْي ٕهك)وَ , چ ؽه  ,فُِّٚن (َأ

 ـَقفف:

َتِجْر هبٚ          ًْ ٕهك تِٖتٚ َت َٝ أ ٌَْح ْص
َٖ ًٚ      َؾ َجٚ جَتِد َحىٌ  2جْزًٓ وٕٚرًا تٖجه

 
ُْٔثاَم )وَ   ـَقفف: ,فُِّٚن (َح

ْر فؽ اهللُ                    دِّ ََ ؿ ُي
َِ َت ًْ ًٚ دم    حٔثام َت  3ؽٚبر إزمٚن ٕجٚح

 

ِهٓٚ أشاموهذه إد ـُ ويًّك  .ء إٓ )إن, و إذمٚ( ؾ٘هنام حرؾٚنوات اإلحدى ظؼة 

 ,ًٚ َْكإول رشض ًْ قُن َمٚيِضَ ادَْ ُُ َْٕنٚءً  4َوَٓ َي   6َوَٓ َجِٚمداً  5َوَٓ إِ

                                                 
 لِ متوم اًمبقً: إذا اًمـعجي اًمغراء يموكً سمؼػرة        ومليوَن مو شمعِدْل سمف اًمريُح شمـزِ  1

: وسمال (1/363): وذح قمؿدة احلوومظ (562/ 2 ) ذم ذح أؿمعور اهلذًمقلماًمعؿري ٕمقي سمـ أيب قموئذ  وهق

ن( طمقٌ اؾمتعؿؾً ذـمو اًمشوهد ومقف ىمقًمف: )أيو, و(63/ 2(: ومهع اهلقامع) 95/ 5كسبي ذم اًمدرر) 

 (1/240ذح اًمؼطر ) .وضمزمً ومعؾلم

اًمشوهد ومقف: )أكك( طمقٌ ضمزمً ومعؾلم , و( وهمػمه102ـ101/ 9اًمبقً ًمعبقد سمـ احلر ذم ظمزاكي إدب ) 2

 (1/244ح اًمؼطر )ذ .طمذف طمرف اًمعؾي وذم اًمثوين اًمسؽقنو)دمد( وقمالمي اجلزم ذم إول  ,ومهو )شملت(

طمقثام )اًمّشوهد ومقف: ىمقًمف , و(341هق مـ ؿمقاهد اسمـ قمؼقؾ )رىمؿ ويقضمد ًمف كسبي مل , واخلػقػبقً مـ اًم 3

, و هق ضمقاب (يؼدر), و هق ومعؾ اًمنمط, و صموكقفام (شمستؼؿ)ومعؾلم: أوهلام  (طمقثام)ٌ ضمزم طمق( شمستؼؿ يؼدر

 (575( وذح اًمشذور )ص1/240. ذح اًمؼطر )اًمنمط و ضمزاؤه

 .ال جيقز: إن ىموم زيد أمس أىمؿ معفوم 4

 .(, وٓ )إن ًمقؼؿ( أو )إن ٓ يؼؿ(ومال جيقز: )إن ىُمؿْ  5

 .ومال جيقز )إن قمسك( وٓ ) إن ًمقس( 6
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ٔسٍ  ٍِ ًٚ بَِتْْ ُروٕ َْ ٍَٕٚف  2(َؿْد )َوَٓ  1َوَٓ َم ْ )وَ  ,(َٓ )َؽْرِ  3َوَٓ  (مَل
4 , ًٚ  ويًّك افثٚين جقاب

ُِح , وجزاءً  َؽ  چٕحق:  ,(افٍٚءـ)دٌٚرشة إداة ُؿِرَن باجلقاب وإذا مل َيْه ًْ ًَ ّْ َوإِن َي

ٍء َؿُديرٌ  ؾِّ ََشْ ـُ َق َظَذ  ُٓ ْٝ  چ چ بَِخْرٍ َؾ ٌٍُؾ َؾَهَدَؿ ـْ ُؿ ُٔهُف ُؿده ِم
ِّ َٚن َؿ ـَ أيٜ  چ إِْن 

ِمـ بَِرّبِف َؾاَل خَيَُٚف َبْخًًٚ  چ ْٗ ـ ُي َّ ُْتْؿ  چ: چ َؾ ـُ ًُقيِن ُؿْؾ إِن  ٌِ ٌهقَن اهللَّ َؾٚته
 چ: چحُتِ

ُرْوُه  ٍَ ُْ َِـ ُي ـْ َخْرٍ َؾ ُِقْا ِم ًَ ٍْ ٚ ]ـٚن[َأْو : چَوَمٚ َي ُن هِبَ َسِ َْ َٔ ًٜ َؾ ٔه
ِّ ًٜ اْش َِ  (إذاـ)أو ب مُجْ

َُْىقنَ  چٕحق:  ,افٍجٚئٜٔ َْ ْٝ َأْيِدهيِْؿ إَِذا ُهْؿ َي َم ٌٜ باَِم َؿده َِّٔئ ْؿ َش ُٓ ٌْ قَ  چ, چ َوإِن ُتِه ُٓ  َؾ

ٍء  ؾِّ ََشْ ـُ  .چ َؿديرٌ َظَذ 

 

 ]مًٚئؾ احلذف دم بٚب افؼط واجلزاء[

َد  ًْ ٍط َب ـْ رَشْ ٌُْتَؽ  :َْٕحقُ  (,َوإِٓه )َوجَيُقُز َحْذُف َمٚ ُظَِِؿ ِم ْؾ َهَذا َوإِٓه َظَٚؿ ًَ َأْو  ,اْؾ

ُضُف َمٚضٍ  ْحُق:  ,َجَقاٍب رَشْ ًٚ دِم َؾِ٘ن اْشَتىَ  چَٕ َ ٍَ َٕ ٌَِك  ٌَْت َٝ َأن َت ِٜ , چ ْرضِ آْ  ًْ َِ َأْو مُجْ

َزُ  ُيُف اخْلَ ٍْ ٍؾ َأْو باَِم َف ًْ
ٍٜ َأْو بِْٚشِؿ ؾِ ٔه

ِّ ٌٛ َوَفْق بِْٚش َِ ٚ َض َٓ َم ده ََ ٍط َوَأَداتِِف إِْن َت  چ :َْٕحقُ  ,رَشْ

َٚفْقْا َأْتُؾ  ًَ ُٞ َيَِْؿ افْهُٚس, َوَؿَٚل: ,چ َت ِدي ٌَُؽ احْلَ ًْ ُْٔتَؽ َأُزْرَك, َوَح ـَ َب ْحُق: َأْي َٕ  َو

                                                 
 .جيقز ) إن ؾمقف يؼؿ( ومال 1

 .)إن ىمد ىموم زيد( وٓ )إن ىمد يؼؿ(ومال جيقز  2

 .ز ) إن عمو يؼؿ( وٓ )إن ًمـ يؼؿ(ومال جيق 3

َْرضِ  چ ومقجقز اىمؽماكف هبام, كحق: 4 ْٕ َّٓ شَمْػَعُؾقُه شَمُؽـ ومِْتـٌَي ذِم ا ًَ ِرؾَموًَمَتفُ  چ , وكحق:چ إِ ْغ ْ شَمْػَعْؾ وَماَم سَمؾَّ  چ َوإِن ملَّ

 چ
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َٕٚ مَ  حيِلَُ َسِ ًْ ِدي َأْو َت َّ ِؽ حُتْ
1 , ًٚ ٌُقب َقاِب حَمْ ْقُن اجْلَ ـَ ِل  ْٓ َد افْه ًْ ُط َذفَِؽ َب َْٕحُق: َٓ  ,َورَشْ

. َٜ ْه ْر َتْدُخِؾ اجْلَ ٍُ ُْ ًٚ  َت م دِّ ََ ِط بَِدفِِِِٔف ُمَت ْ ـْ َجَقاِب افؼه َُْٚء َظ ٌْ
ْشتِ ِٓ ُٛ ا يًٚ  :َوجَيِ ٍْ ْحُق:  ,َف َٕ

 ًَ ًٜ  ,َؾ ُهَق َطٚمِلٌ إِْن َؾ ٔه
ـْ َثؿه اْمَتََْع دِم افْهْثرِ  ,َأْو ِٕ َٝ َأُؿقُم, َوِم ّْ ْؿ َأُؿقُم, :َْٕحُق: إْن ُؿ َُ  إِْن َت

ُف ُذو َخَزٍ  ََ ٌَ ٍؿ, إِٓه إِْن َش ًَ ًٚ َأْو َؿ َ َِ ٍط ُمْى ـْ رَشْ َم ِم ده ََ َُٔجقُز َتْرِجُٔح  ,َوبَِجَقاِب َمٚ َت َؾ

ِر. خه َٗ ِط ادُْ ْ َد  َوَجْزُم َمٚ افؼه ًْ ,  (َواوٍ )َأْو  (َؾٚءٍ )َب َقاِب َؿِقي  ِط َأْو اجْلَ ْ ٍؾ َتٍٚل فِِؼه ًْ
ـْ ؾِ ِم

َقاِب  ًٌِٔػ, َوَرْؾُع َتٚيِل اجْلَ ٌُُف َو ْه َٕ  َجٚئٌِز. َو

اَم ) وذـر صٚحٛ إجرومٜٔ دم اجلقازم ٍَ ْٔ , واجلزم هبٚ ٕحق: ـٍٔام تًٍؾ أؾًؾ(, ـَ

ُػ هلٚ ظذ صٚهٍد دم ـال َْ َٕ و) أمل(, و)أدٚ( واجلٚزم إٕام ] ,م افًربمذهٛ ـقدم ومل 

 ؾال مدخؾ هلٚ دم افًّؾ[. وآظساف افتَرير هق )مل( واهلّزة إٕام دخِٝ فتٍٔد

ِر خٚصٜ (إًِذا) وؿد جيزم بـ ًْ ؾِ  ـَقفف: ,دِم َافنِّ ّه ٌٜ َؾَتَج ٌَْؽ خهٚص وإذا ُتِه
2. 

 

 

                                                 
حيِلقً: متوم اًمب 1 َؿِدي َأْو شَمْسؽَمِ  وىمقزم يمؾام ضمشلت وضموؿمً:     َمَؽوَكِؽ حُتْ

ذم ظمزاكي إدب  هق قمؿرو سمـ زيد مـوةًمعؿرو سمـ اإلـمـوسمي واإلـمـوسمي: اؾمؿ أمف وهق مـ اًمقاومر, ووهق 

 اًمطؾىذم ضمقاب ًمقىمققمف  (حتؿدي)طمقٌ ضمزم  (مؽوكؽ حتؿدي)اًمّشوهد ومقف: ىمقًمف ( وهمػمه, و2/387)

 (585( وذح اًمشذور )ص2/266)مؽوكؽ(, ذح اًمؼطر )سموؾمؿ اًمػعؾ  مدًمقل قمؾقف

ؾِ متوم اًمبقً:  2  اؾمتغـ مو أهمـوك رسمؽ سموًمغـك        وإذا شُمِصْبَؽ ظمصوصٌي وَمَتَجؿَّ

معوس  وهق ؿموقمر ضموهكم , (222/ 2 ), وذح اعمغـل(385)  ًمعبد ىمقس سمـ ظمػوف, ذم اعمػضؾقوتوهق 

 (251. حتؼقؼ اعمتؿؿي )ص دمزم إٓ ذم اًمشعرٓ ( إذإذاومقف: )شوهد حلوشمؿ اًمطوئل, واًم
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ؾِ  ًْ
ٍِ ِؾ اف َّ َبٌٚب دِم َظ

1 

 

ِٚل َتْرَؾعُ  ًَ َْؾ ْٕ ؾه ا ٌهَف بِفِ  ـُ ٌَُف َأْو ادَُْن
ٚئِ َٕ ِٚظَؾ َأْو  ٍَ ٚ اْف إِمه

َْشاَمءَ  2 ْٕ ُٛ ا ٌهَف  إِٓه  ,َوَتِْْه ادَُْن

ًُقِل بِِف ُمْىًَِٚ  ٍْ ِٔ , بِٚدَْ ّْ َزَ َوافته
َؼ , ٔزَ َوإِٓه اخْلَ َِ ًُقَل ادُْْى ٍْ ٚ اْفَقْصُػ َؾَْ  ,َوادَْ َٓ ٌُ ِٚص

َْ  ,ؿُص َوافْهٚ ًْ ُؿ ادَْ َٓ ٌْ ُٜ َوادُْ ٌَ ًْ ُف افته  ,ك َأْو افِّْ ُف,َوادَُتَكِّ ٍُ َوإِٓه  ٚمه َوَمْهَدُرُه َوَوْص

ًُقَل بِفِ  ٍْ ِْٔف َأْصالً  ,3ادَْ ى إَِف ًَده ٍٚم: َمٚ َٓ َيَت ًَ ُٜ َأْؿ ًَ ٌْ ِْٔف َش  إَِف
ِٜ
ٌَ ًْ َٚ بِٚفِّْ الِّ َظَذ  :َؾ٘هِنه ٚفده ـَ

َٝ )وَ  ,(َحَدَث ـ)ـَ  ,ُحُدوِث َذاٍت  ٌَ ٍٜ َأْو ِص  ,(َٕ ٔه ًِّ  ِح
ٍٜ َأْو  (,َخَِِؼ )وَ  (َضَٚل ـ)ـَ  ,ٍَ

ٚدَُْقاِزِن ف ,(َؾِرَح )و (َمِرَض ـ)ـَ  ,َظَرضٍ  ـَ َؾ ـ)اَو ًَ ٍَ َنَ ـ)ـَ  ,(ْٕ َُ ْٕ َؾ )َأْو  (,ا ًُ  ,(َؾ

َؾ )َأْو  ,(َطُرَف ـ)ـَ  ًَ ًَِؾ )َأْو  (َؾ اَم َظَذ  (َؾ ُٓ ٍُ ـِ َوْص َذْي ِه ًِٔؾٍ )اف َْٕحقِ  (َؾ  (َذله ) :دِم 

ـَ )و ِّ ٚرِّ  . َوَمٚ(َش اًم بِٚجْلَ
ى إَِػ َواِحٍد َدائِ ًَده َٛ ـ)ـَ  ,َيَت فِ  .(َمره )وَ  (,َؽِو ًِ ٍْ اًم بَِْ

 ,َأْو َدائِ

َقاسِّ  ِٚل احْلَ ًَ َْٖؾ رَ ـ)ـَ  ,َأْو َتَٚرًة َوَتَٚرةً  .ـَ َُ  .(َؿَهَد )وَ  (,ََٕهَح )وَ  (,َص

ِْٔف ُأْخرَ  ى إَِف ًَده َٓ َيَت ِف َتَٚرًة َو
ًِ ٍْ ى َفُف بَِْ ًَده  .(صحٚ)و (ؾٌرـ)ـَ  ,ىَوَمٚ َيَت

ى   ًَده ًَ  إػ اثْغ: ؾ٘مٚ أن يتًدى إفٔٓامَوَمٚ َيَت َٓ َيَت ِْٔف ُأْخَرى, َتَٚرًة َو ى إَِف ده

ـ َََص )ـَ اَم  .(َزادَ )وَ  (,َٕ ِٓ ٚ َثِٕٚٔ مه
َٖ اَم َدائِاًم, َؾ ِٓ ْٔ ى إَِف ًَده ًُقِل  ,َأْو َيَت ٍْ َّ رَ )ـَ َُ  ,(َص

                                                 
 واهلل أقمؾؿ. ,هذا اًمبوب ممو شمػرد سمذيمره اسمـ هشوم ذم اًمشذور دون همػمه 1

 .أي اعمشبف سموًمػوقمؾ 2

 (598إكام يـصبف اًمػعؾ اعمتعدي سمـػسف. ذح اًمشذور ص) 3
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رَ )وَ  (,َأَمرَ ـ)ـَ  ٍَ ٌْ َق )وَ  (,َتٚرَ اْخ )وَ  (,اْشَت َج )وَ  (,َصده ْهك)وَ  (,َزوه ك)وَ  (,ـَ ّه  (,َش

َْ  (َدَظٚ)وَ  ًْ َّ َٚل )ُٚه وَ بِ َْك .(َوَزنَ )وَ  (ـَ ًْ اَم َؾِٚظٌؾ دِم اْدَ هُلُ ٚ)وَ  (,َأْظَىكـ)ـَ  ,َأْو َأوه ًَ  .(ـَ

 َُ ُٚل اْف ًَ َْصِؾ َوُهَق َأْؾ ْٕ ٌَْتدٌأ َوَخَزٌ دِم ا اَم ُم
ِٓ اَم َوَثِٕٚٔ هُلُ ـه ) :ُِقِب َأْو َأوه َؿ,  (َط َ َْك اِته ًْ َّ

َٓ بِ

َْك َظَرَف  (َظِِؿَ )وَ  ًْ َّ ْأِي  (َرَأى)وَ  ,َٓ بِ ـَ افره َد,  (َوَجَد )وَ  ,َٓ ِم ََ َْك َحِزَن َأْو َح ًْ َّ َٓ بِ

َْك َؿَهَد  (َحَجٚ)وَ  ًْ َّ َٛ ), وَ َٓ بِ
ًِ َؾ )و ,(َخَٚل )وَ  ,(َزَظؿَ )وَ  ,(َح ًَ دِم  (َدَرى)وَ  ,(َج

, وَ  ٍٜ ٔه ٌَ ْٛ )ُف ِهؿْ )وَ  (,َه ًَ َِؿْ  (َت َْك اْظ ًْ َّ َْمرَ  ,بِ ْٕ َزَمِٚن ا ِْ   .1َوَي

ُٚل افتهْهِٔرِ  ًَ َؾ ـ)ـَ  ,2َوَأْؾ ًَ َذ )وَ  (,خَتَِذ )وَ  (,َج َ ُٚء  (,َتَركَ )وَ  (,َرده )وَ  (,اخته ٌَ َوجَيُقُز إِْف

 ُٛ َرًة, َوجَيِ ًٜ َأْو ُمَتٖخِّ َى  ُمَتَقشِّ
ِٜ َؾ ِٜ ادَُْتَكِّ ٔه ٌِ ِْ ََ َُ  اْف ِِٔ ًْ ٌَْؾ َت ٚ, َؿ ِؿ  (َٓمِ )َٓ ًَ ََ ْبتَِداِء َأِو اف

ِٓ ا

ٍل ب ٍْ َٕ ٍٚم َأْو  َٓ ٍْ
ًٚ َأْو بِ  (َمٚـ)َِأِو اْشتِ َ َِ ِؿ, َأْو  (إنْ )َأْو  (َٓ ـ)ُمْى ًَ ََ ؾه )دِم َجَقاِب اْف ًَ َأْو  (َف

ؿِ )َأْو  (أنْ )َأْو  (َفقْ ) ِٜ  (ـَ يه َزِ اخْلَ
3.  ٍٜ ى إَِػ َثاَلَث ًَده َِؿَ أَ ) :َوُهقَ  ,َوَمٚ َيَت َوَمٚ  (,َأَرى)وَ  (,ْظ

ـْ  ٚ ِم َْٚمُهَ
ًِ ـَ َم ِّّ َٖ )ُو ٌَ ْٕ َٖ )وَ  (,َأ ٌه َ )وَ  (,َأْخَزَ )وَ  (,َٕ َث )وَ  (,َخزه , َوَٓ جَيُقُز َحْذُف (َحده

ًُقٍل دِم َبِٚب  ٍْ ـه )َم ِل دِم َبِٚب  (َط َوه ْٕ َِؿَ )َوَٓ َؽْرِ ا ُْق  (َأَرى)وَ  (َأْظ إٓه فَِدفٍِٔؾ. َوَب

ٍْٔؿ  َِ ِٜ ُش ٌَ ُف بِِهٔ ُهْؿ خَيُهه , َوَؽْرُ ِـّ ْقِل جُمَْرى افيه ََ قُل )جُئُِزوَن إِْجَراَء اْف َُ َد  (َت ًْ َب

قٍل َأْو جَمُْروٍر. ُّ ًْ ِهٍؾ بَِيْرٍف َأْو َم ٍَ ٍٚم ُمتهِهٍؾ, َأْو ُمْْ َٓ ٍْ
 اْشتِ

 

 

                                                 
1

 .مو يتعؾؼ سمبوب )فمـ( وأطمؽومفووؾمقليت إن ؿموء اهلل  

 .و يتعؾؼ سملومعول اًمتصقػم وأطمؽومفون ؿموء اهلل موؾمقليت إ 2

 .مع إمثؾي ذم سموب )فمـ( وأظمقاهتو إن ؿموء اهلل شمعومم ؾمقليت سمقون ذًمؽ 3
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 إشامء افًٚمِٜ ظّؾ افًٍؾ بٚب

 
َْشاَمُء اؾن أصؾ افًّؾ فْلؾًٚل: أاظِؿ  ْٕ َؾ فهتِل ٚ َّ ُؾ َظ َّ ًْ ِِ َت ًْ

ةٌ  فؾِ اشؿ  آول :َظَؼَ

َد )ــ: )هَٔٓٚت( بًّْك , افًٍؾ ًُ ْٝ ( بًّْك ))َصفْ (, وَب ُُ و)َصتهَٚن( بًّْك (, اش

َق  َف َزْيداً و) ,اْؾَسَ ِْ َْك  (َب ًْ َّ فُ وَ  ,َدْظفُ بِ َُ ْٔ َِ  ,َواْفَهْؼ  بًّْك افَزَمفْ  (بِفِ )وَ (, )َظ

فُ )وَ  َُ َٕ ََٕؽ )وظِٔؽ زيدًا(, )و (ُدو َْٔدهُ )و( ُرَوْيَدهُ )و ,بًّْك ُخْذهُ (, ُدو َْك  (َت ًْ َّ بِ

فُ  ِْ ِٓ ْػ, و (َمفْ )و ,َأْم ٍِ َُ ,  (آمغَ )بًّْك إ ْٛ  بًّْك )أظجٛ(,و)َوْي( بًّْك اشَتِج

ُر.و ( بًّْك أتَوجه ُع, و)أفٍّ ه( بًّْك أتقجه  )أوه

 

 ]أحُٚم اشؿ افًٍؾ[

َٖخر ظـ  ال يوُٚف ؾ, ويًّؾ اشؿ افًٍؾ ظّؾ افًٍؾ افذي هق بًّْٚه وٓ َيَت

ٌل  چ ـتَٚب اهلِل ظُِٔؿ چ وٓ حُيَْذُف و, مًّقفف َٖوه َزم , وٓ يزز وُّره, 1ُمَت وجُيْ

ِدي أو تًسحيل :ٕحق ,ادوٚرُع دم جقاِب افىٌِِلِّ مْف َّ مُِٕٚؽ حُتْ
2,  ُٛ دِم  وٓ ُيَْْه

ِقَن مْف َؾََُِْرٌة, ُٕ ًْ  َجَقابِِف, ومٚ  َّ ْن َؾ ٌٜ ومٚ مل ُيَْقه َدِث  ,ادهدرُ  فثٚينا .ِرَؾ َوُهَق اْشُؿ احْلَ

                                                 

مصدر  چيمتوَب اهللِ  چ أضموز اًمؽسوئل شملظمػم اؾمؿ اًمػعؾ قمـ معؿقًمف حمتجو هبذه أيي وقمـد اًمبٍميلم أن 1

واًمتؼدير: )يمتوب اهلل ذًمؽ يمتوسمو  ,ر متعؾؼ سمف أو سموًمعومؾ اعمؼدرضمور وَمرو چ قمؾقؽؿ چ حمذوف اًمعومؾ و

 (265|2قمؾقؽؿ(. ذح اًمؼطر )

 ىمد ؾمبؼ ذيمر اًمبقً. 2
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ًْؾِ 
ٍِ ِٚري َظَذ اْف َرامٍ ـ: ـَ  ,اجْلَ ـْ ٍب َوإ ٌؾ مع )أن( بَؼط ,رَضْ ًْ

ف ؾِ ِه أو  1أن حيؾ حم

راً  ,2)مٚ( ٌّ َبٍٚت  :َْٕحقُ  ,َوَٓ حُيَده بِٚفتهٚءِ , ومل يُـ مه َبَتْغِ َأْو رَضَ ْبُتُف رَضْ وٓ , رَضَ

رًا وٓ مَ  َّ ًٚ وٓ مٍهقًٓ مـ ادًّقِل وٓ مٗخرًا ُمْو ًٚ ؿٌَؾ افًِّؾ وٓ حمذوؾ ًْْقت

 .ظْف

ًٚ , (َأْل ـ)وهق ثالثٜ أؿًٚم : موٌٚف, ومْقٌن, ومَروٌن بِ  ِٚظؾِ وإظامُفف موٚؾ ٍَ ِْ  ,أـثرُ  فِ

ًٚ فِ ]و ؛چ َوًَمْقَٓ َدوْمُع اهللِّ اًمـَّوَس  چ :ٕحق َؿ  ؿقِل افنٚظر:ًٍِّقل[, موٚؾ ِْ أٓ إن ُط

ِف  ًِ ٍٕ ٌ ادرُء َبغِّ
َُٔس , 3 ًٚ َأْؿ ٕ ( يتقاًم 14َأْو إـِْمَعوٌم ذِم َيْقٍم ِذي َمْسَغَبٍي ) چ :ٕحق ,وُمَْقه

ًٚ و ,چ(15) ُروٕ َْ فُ  (َأْل ـ)بِ  َم ُِ قٍل ُذـَِر َؾِٚظ ًُ ٍْ َ
ًٚ دِ ْل  :ٕحق ,صٚذ   ,َوُمَوٚؾ وـٔػ افتهَقؿِّ

ٌُف َر مٚ إٔٝ راـ ْٓ  ـَقفف:و, 4َط

                                                 
سُمَؽ زيدًا, أي: أن شمرضب زيدا  1 سُمَؽ زيدًا: أي: أن رضسمً َزْيدًا, وكحق: يعجبـل رَضْ  .كحق: أقمجبـل رَضْ

 .أي مو شمرضسمف ,كحق: يعجبـل رضسُمؽ زيدا أن 2

ٌ      إذا مل يصـفو قمـ هقًى يغؾى اًمؼالاًمبقً:  متوم 3  أٓ إن فُمْؾَؿ كػِسِف اعمرُء سَملمن

 ( طمقٌفمؾَؿ كػِسف اعمرءُ ) اًمشوهد ومقف ىمقًمف(, و3/118( وذح اًمتسفقؾ ) 2/63وهق سمال كسبي  ذم اًمتٍميح )

اعمرُء ), وهق ىمقًمف:  سمػوقمؾف سمعد ذًمؽ , صمؿ أشمك(كػِسف)إمم مػعقًمف, وهق ىمقًمف  (فمؾؿ)ًمف أضوف اعمصدر, وهق ىمق

 (2/287(, ذح اًمؼطر مع اًمتحؼقؼ )

 وَمنِّٓ دَمؾََّؾفو ُيعوًمقَك وَمقىَمفو       ويمقػ اًمتََّقىمنْل فَمْفَر مو أكً رايمُبفمتوم اًمبقً:  4

واًمشوهد ومقف: ىمقًمف ) اًمتقىمل فمفَر( طمقٌ أقمؿؾ )اًمتقىمل( اًمذي وهق جلرير سمـ قمبد اًمعزى اعمؾتؿس اًمضبعل, 

 سمـ) أل( ومقام سمعده قمغم اًمشذوذ.هق مصدر حمغم 
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ِٜ أظداَءهُ  ؤًُػ    1إَجْؾ  لُيراِخ  خَيَُٚل افٍرارَ       افُْٚي

 

ُدوِث  ,اشؿ افٍٚظؾافثٚفٞ  َْك احْلُ ًْ ـْ َؿَٚم بِِف َظَذ َم َ
ٍؾ دِ ًْ

ـْ ؾِ : ــ ,َوُهَق َمٚ اْصُتؼه ِم

ْؾ , وٚرب وُمُرم َّ ًْ َر َأْو ُوِصَػ مَلْ َي ٌِّ ًََِٚ فـ صِٜ إن ـٚنو, َؾْ٘ن ُص  ,)أْل( ظّؾ ُمْى

ِٚرُب زيدًا أمس  ـقٕف  ٌؼضغ:ؾمـ )أل(  جمرداً  أو, أو أن أو ؽداً ٕحق: هذا افوه

ِديراً واظتامده , شتٌَٚٓا أو حٚٓ َْ ظذ ٍٍٕل أو اشتٍٍٓٚم أو خمٍز ظْف أو  َوَفْق َت

, وٚرب زيد ظّرًا؟ وزيد وٚرب ظّراً ٕحق: مٚ وٚرب زيدا ظّرا, وأ ,مقصقف

ْٔف چ و, ومررت برجؾ وٚرب ظّراً  ًٚ ظذ حُٚيٜ احلٚ ,چ بٚشٌط ذراَظ ِل خالؾ

ٚئِلِّ  ًَ
ٍٛ ), و2فُِِ  (خٌرٌ ) :ظذ افتَديِؿ وافتٖخِر وتَديُره, 3(َخٌِـٌر َبُْق هَلَ

 (, طٓرٍ ـ)ـ

                                                 
هق ًمشوهد قمغم كسبي إمم ىموئؾ معلم, ومل أىمػ هلذا اهذا سمقً مـ اعمتؼورب, وىمول حمل اًمديـ رمحف اهلل شمعومم:  1

إؿمؿقين ( و244( واسمـ قمؼقؾ )رىمؿ 365رىمؿ ىمد أكشده اعممًمػ ذم أوضحف )و( 99/ 1ف )مـ ؿمقاهد ؾمقبقي

 (, اًمـؽويي)هق و (ألـ)طمقٌ كصى سموعمصدر اعمحغم سم (ؽويي أقمداءهاًمـ)اًمّشوهد ومقف: ىمقًمف , و(678)رىمؿ 

 (640(. مـتفك إرب )صأقمداءه)هذا اعمػعقل هق ىمقًمف مػعقٓ, يمام يـصبف سموًمػعؾ, و

قمكم سمـ محزة سمـ قمبد اهلل سمـ هبؿـ سمـ ومػموز إؾمدي اًمؽسوئل اًمؽقذم اًمـحقي  هق اإلموم أسمق احلسـ 2

ورطمؾ إمم اًمبٍمة وملظمذ اًمؾغي قمـ , -رمحف اهلل  -سمعد محزة اًمزيوت  اكتفً إًمقف رئوؾمي اإلىمراء سموًمؽقومي, مقٓهؿ

إقمامل اؾمؿ اًمػوقمؾ َمردا مـ )أل( إذا يمون سمؿعـك اعمويض مستدٓ هبذه أيي رمحف اهلل شمعومم أضموز . اخلؾقؾ

 (2/298طر )اًمؼوأضمقى سملن ذًمؽ قمغم إرادة طمؽويي احلول. ذح 

ِت  بل  هلِ  بػم سمـق هلى ومال شمؽ مؾغقو   مؼوًميَ ظماًمبقً:  متوم  3  إذا اًمطػم مرَّ
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شِ  ٍَ ًٚ فَْلْخ  .1خالؾ

ِْ  قوه ,ادثُٚل رابع واف َل فِ ـْ َؾِٚظٍؾ إَِػ َمٚ ُحقِّ  ِم
ِٜ ٌَ ٌََٚف ٚلٍ ُّ ًه , (َؾًقل), أو()ؾ

ْثرٍة, أو(: مًٍٚلٍ )أو َُ ًِؾٍ ), أو(ؾًٔؾٍ )بِ ِهٜ (:َؾ َِ اٌب : ٕحق, ب  .أمٚ افًًؾ ؾٖٕٚ رَشه

 ًٚ اُب َزيدًا,  ,وهل ـٚشؿ افٍٚظؾ, ؾام ـٚن صِٜ فـ)أل( ظّؾ مىَِ ه ٕحق: جٚء افيه

اٌب زيٌد ظّرًا. ظّؾ بٚفؼضغ, ٕحق: :وإن ـٚن جمردا مْٓٚ  مٚ رضه

ـْ َوَؿَع  اشؿ ادًٍقل, اخلٚمس َ
ٍؾ دِ ًْ

ـْ ؾِ ْٔفِ َوُهَق َمٚ اْصُتؼه ِم َِ  ميوٍب ومُرٍم.ــ:  ,َظ

ٕحق: جٚء  ,ويًّؾ ظّؾ افًٍؾ ادٌْل فًٍِّقل, ورشط ظِّف ـٚشؿ افٍٚظؾ

ٌٛ ظـ افٍٚظؾ دم ادثٚفغ.  ,اديوُب ظٌُدُه: وزيد ميوٌب ظٌُدهُ   ؾًٌده ٕٚئ

ُٜ فٌر افهٍٜ ادنٌٜٓ بٚشؿ افٍٚظؾ ادتًدي إػ واحٍد ًٚدس اف وهل افهٍٜ ادَُْهقَؽ

ٚ,  ,ِت تٍؤؾ إلؾٚدِة افثٌق َٓ
ِر َمْقُصقؾِ ِّ قيُؾ إْشِْٚدَهٚ إَِػ َو  َصحه حَتْ

ٍٜ ٍَ ؾه ِص ـُ َوِهَل 

ٚلِ  َتصه بِٚحْلَ رِ  ,َوخَتْ خه َٗ ٌٌَِلِّ ادُ ًه قِل اف ُّ ًْ ـٍ وطريٍػ(:ــ ,َوَبٚدَْ  .وضِٚهٍر ووِٚمرٍ  ,)حً

                                                                                                                            

وهق ًمرضمؾ مـ اًمطوئقلم واًمشوهد ومقف ىمقًمف ) ظمبػم سمـق هلى( طمقٌ أقمؿؾ اًمقصػ اًمذي هق )ظمبػم( قمؿؾ 

 اًمػعؾ ومرومع )سمـق هلى( مـ همػم أن يعتؿد قمغم كػل أو اؾمتػفوم أو مقصقف. 

( وومقف شمـبقف عمو مو ذيمر ذم اًمبقً مـ ذك اجلوهؾقي وهل اًمعقوومي 2/302مع اًمتحؼقؼ )راضمع ذح اًمؼطر 

واًمزضمر اًمتل اؿمتفر قمـد اًمعرب قمؿقمو وظمصقصو قمـد ىمبقؾي سمـل هِلى, إذ يموكً أؿمد اًمعرب قمقوومي مـ همػمهو 

 يمام ذيمر اسمـ هشوم ذم اًمسػمة.

و خمؼم قمـف أو مقصقف مستدٓ هبذا اًمبقً يرى إقمامل اؾمؿ اًمػوقمؾ وإن مل يعتؿد قمغم كػل أو اؾمتػفوم أ 1

 (304ـ 2/303ذج اًمؼطر ) , ومـ)سمـق هلى(: مبتدأ, و)ظمبػم(: ظمؼمه.أضمقى سمحؿؾف قمغم اًمتؼديؿ واًمتلظمػمو
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مررت برجؾ حًـ  ٕحق: ,أو اإِلْبدالِ ظذ افٍٚظِٜٔ  يرؾع, ودًّقهلٚ ثالث حٚٓت

ف ,وطريػ فٍيفوج ٕحق: مررت  ,دم ادًرؾٜ بف ْهٛ ظذ افتنٌٔف بٚدًٍقليو, ُٓ

ـٍ وجٓف, ـٍ افقجَف, أو حً ٕحق: مررت  ,إن ـٚن ُٕرة ظذ افتّٔٔز أو برجٍؾ حً

ـٍ وجًٓٚ  ـٍ افقجِف(  ,ٚإلوٚؾٜخيٍض بو, برجٍؾ حً ًَ إِٓه إِْن ٕحق: )مررت برجٍؾ َح

ْٝ بِ  َٕ ٚ َٓ , َوُهَق َظٍٚر ()َأْل ــَ ٚ ٚوٓ يتَدم مًّقهل ٚ.ِمْْ َٓ ْٔ َِ ًٚ , َظ ال بد , ؾوٓ يُقن أجٌْٔ

ًٚ, ـامإمٚ  مـ اتهٚفف بوّر ادقصقف فُ : دم فٍي ُٓ ـٌ وج ًَ  ٕحق: ,أو مًْك, زيٌد َح

ـِ افَقْجِف. ًَ  مررت برجؾ َح

 أـَرمَ  :ــ ,وهق افهٍٜ افدافٜ ظذ ادنٚرـٜ وافزيٚدة ,اشُؿ افتٍؤؾ افًٚبع

ـْ ـ)وُيًَتًّؾ بِ  .وأؾَوَؾ  ُر, وب(, ِم ـه َرُد وُيَذ ٍْ ُٔ ًٚ فُْرة, َؾ  وأ ؾٔىٚبُِؼ  (ألـ)وموٚؾ

ٍٜ ؾقجٓٚنِ جمردا ِرَؾ ًْ ًٚ د ُٛ  ., وموٚؾ ُف  بفادًٍقَل و ْهَدرٍ مدم  وٓ َيِْْه ًَ َأْو َفُف, َأْو َم

 ٕحق: ,زَتٔٔويًّؾ دم  .1وٓ يرؾع افيٚهر دم افٌٚفٛ إٓ دم )مًٖفٜ افُحؾ( مىَِٚ.

ًٓ َوَأقَمزه َكَػًراَأَكو َأيْمَثُر مِ چ  َوَحٍٚل  ,ٕحق: زيد أؾوؾ مْؽ افٔقم ,وطرف, چ ـَؽ َمو

 ًََِٚ َتِسٍ ُمْى ًْ ُٚل  .ودم اجلٚر وادجرور ,َوَؾِٚظٍؾ ُم ًَ ُٚس ُهَق َوَٓ َأْؾ ََ ٌَْْك َوَٓ َيْْ َوَٓ ُي

 ِٛ ًَجه  .2افته

                                                 
سمعده اؾمُؿ ضمـٍس مقصقٌف  ضوسمطفو: أن يؽقن ذم اًمؽالم كػٌل و(: 2/341ىمول اسمـ هشوم ذم ذح اًمؼطر ) 1

ٌؾ مُ سمعَدُه اؾمٌؿ , سموؾمؿ اًمتػضقؾ ًُ رضماًل أطمسـ ذم قمقـف مثول ذًمؽ: ىمقهلؿقمغم كػسف سموقمتبوريـ,  َػضَّ : مو رأي

 اهـ اًمُؽْحُؾ مـف ذم قَملِم  َزْيٍد.

 129ؾمقليت سموب اًمتعجى إن ؿموء اهلل صـ   2
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 َّ َداِن, َوَظ ِّ َت ًْ ـُ وافتٚشع: افيهْرُف وادَْْجُروُر ادُْ ُؾ افثهِٚم َّ اَم َظ ُٓ ره )ُِ ََ  .(اْشَت

َدِث  ـْ َمْقُوقِظِف إَػ إَؾَٚدِة احْلَ َُقُل َظ ِْْس ادَْْْ : اْشُؿ ادَْْهَدِر, َوادَُْراُد بِِف اْشُؿ اجْلِ ٚرِشُ ًَ اْف

اَلِم َوافثهَقاِب  َُ ْٚف َداِديهقنَ . ـَ ٌْ ٌَ ٔهقَن َواْف قؾ ُُ ُف اْف ُِ
ِّ
ًْ ام ُي ٕه ْحقُ 1َوإ َٕ  ٚ ُمَهَٚبَؽ إِنه  :, َوَأمه

ـٌ  ًَ ٚؾَِر َح َُ ُف َمْهَدرٌ  ,اْف ٕه َ ِٕ  :ًٚ ٌز إمِْجَٚظ
فُ 2َؾَجٚئِ ًُ ُْ , َوَظ

 .َؾَجِٚر َوَْحَٚدِ  :َْٕحقُ  3

 

َْشاَمءِ  ْٕ  َبُٚب َمْرُؾقَظِٚت َا

ُف, َوادُْ : َوِهلَ  )ظؼة( َادَْْرُؾقَظُٚت  ُِ ؿه َؾِٚظ ًَ ًُقُل َافهِذي مَلْ ُي ٍْ ِٚظُؾ, َواْدَ ٍَ ُه, ٌَْتَدُأ, َاْف َوَخَزُ

ٚنَ ) َواْشؿُ  ٚ,  (ـَ َوَخَزُ  ,)فٔس(مٚ ْحؾ ظذ واشؿ  ,واشؿ أؾًٚل ادَٚربَٜوَأَخَقاِِتَ

ٚ (إِنه ) ادوٚرع إذا جترد مـ ٕٚصٛ و, وخز )ٓ( افتل فٍْل اجلْس ,َوَأَخَقاِِتَ

َٔٚءَ  وجٚزم, ُٜ َأْص ًَ ْرُؾقِع, َوُهَق َأْرَب َّ ِْ
ًَ : اَوافتهٚبُِع فِ , َواْف ُٝ ًْ ْه ُػ, َوافتهْقـُِٔد, ىْ ف

ٌََدُل   . َواْف

 

 

                                                 
سون واًمزضموضمل واًمػورد هؿ مجوقمي مـ اًمـحوة يموكقا يـتخبقن مـ اعمذهبلم اًمؽقذم واًمبٍمي, مـفؿ اسمـ يمق 1

 (674اًمشذور )صحتؼقؼ ذح . واسمـ ضمـل

 .ويسؿك اعمصدر اعمقؿل 2

 .اًم ؾَ أي ٓ يعؿؾ اشمػوىمو ًمؽقكف مـ أؾمامء إطمداث قمَ  3
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ِٚظؾِ  ٍَ  َبُٚب َاْف

ِٚظُؾ: ُهَق آشؿ ٍَ فُ  َاْف ُِ ًْ
ُف ؾِ َِ ٌْ قُر َؿ ـُ فُ  ,َادَْْرُؾقُع َادَْْذ ُٓ ٌْ َِٔٚمِف  ,َأْو ِص  ِؿ

ِٜ
َٓ ِْٔف َظَذ ِج َوُأْشَِْد إَِف

َب  ظّرو,َوَمَٚت  َزْيٌد  ـ: ؿٚمـَ  ,بِِف َأْو ُوُؿقِظِف ِمْْفُ  ٌروظَ َورَضَ چ  وأؿٚئؿ افزيدان, و ,ّْ

ْغِ َطِٚهٍر, َظَذ  َوُهقَ , چ خمتِػ أفقإف َّ ًْ ىَموَل َرضُماَلِن  چ چإِْذ ىَموَل اهللُّ  چ: َكْحقِؿ

ُروَن  چ چ َوَيْقَمِئٍذ َيْػَرُح  چ چ َيْقَم َيُؼقُم اًمـَّوُس ًمَِربن اًْمَعوعملَِمَ  چ چَوضَموء اعمَُْعذن

ْيَداِن,  :َؿْقفَِؽ وٕحق , چ ىمول أسمقهؿ چ چ اعمُْْمِمـُقنَ  قُم َزْيٌد, َوَؿَٚم افزه َُ َؿَٚم َزْيٌد, َوَي

َجُٚل,  قُم َافرِّ َُ َجُٚل, َوَي ْيُدوَن, َوَؿَٚم َافرِّ قُم افزه َُ ْيُدوَن, َوَي ْيَداِن, َوَؿَٚم افزه قُم افزه َُ َوَي

قُم اهلِْ  َُ َْْداِن, َوَت ْٝ اهْلِ ْٝ ِهٌْْد, وَتَقُم ِْهُْْد, َوَؿَٚم قُم َوَؿَٚم َُ َْْداُت, َوَت ْٝ اهْلِ َْْداِن, َوَؿَٚم

قُم َأُخقَك, َوَؿَٚم ُؽاَلِمل,  َُ ُْقُد, َوَؿَٚم َأُخقَك, َوَي قُم َاهْلُ َُ ُْقُد, َوَت ْٝ َاهْلُ َْْداُت, َوَؿَٚم
اهْلِ

ٌََف َذفَِؽ. قُم ُؽاَلِمل, َوَمٚ َأْص َُ رُ ادُ وَ  َوَي َّ ْحَق  اِْثَْٚ ْو َٕ  , ُٝ َظَؼَ ْب ْبََْٚؿْقفَِؽ: رَضَ , , َورَضَ

َبٚ,  , َورَضَ ْٝ َب َب, َورَضَ , َورَضَ ـه ْبُت ْبُتْؿ, َورَضَ ْبُتاَم, َورَضَ , َورَضَ ِٝ ْب , َورَضَ َٝ ْب َورَضَ

ُبقا, ورضبـ.  َورَضَ

 ]أحُٚم افٍٚظؾ[

َتِسُ ٕٕف ظّدة   حُيَْذُف  َوَٓ  ًْ ُِ , زيد ؿٚم :ٕحق ,َبْؾ َي َزْيٌد  :َْٕحقُ  ,َجَقازاً ف َوحُيَْذُف َظِٚم

ـْ َؿٚمَ ـْ ؿَ دَِ  ًٚ ؟َٚل: َم َْٕحُق:, َوُوُجقب ْٝ َوإَِذا  چ ,  َه ٚ َوُح َرهّبَ
ْٝ فِ َٕ ْٝ َوَأِذ َه اَمء إَن ًه إَِذا اف
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ْت  ق, چ آْْرُض ُمده ُُ ًٜ َوَٓ َي َِ َْٚ هِبِؿْ  چ ؾَْْحُق: ,ن مُجْ ِْ ًَ َْٔػ َؾ ـَ ْؿ  ُُ َ َف ٌَغه  , َظَذ چ َوَت

 ِ ٌَغه ُِف, إْواَمِر افته ٍٜ وٓ مجعٍ  ,1ظْف وٓ يتٖخر ظٚم ُٜ تثْٔ ًٍِف يقحد ؾ ,وٓ تِحَف ظالم

ـام  ,ؿٚم رجالِن, ورجٌٚل, وًٕٚءٌ : َٔٚلؾ ,مع تثْٔتف ومجًف ـام يقحد مع إؾراده

ُروَن  چ؛ چ ىَموَل َرضُماَلنِ چ : ؿٚل اهلل تًٚػ ,ؿٚم رجٌؾ : يَٚل َوىَموَل چ ؛ چَوضَموء اعمَُْعذن

مالئُٜ و مالئُٜ بٚفِٔؾؾُٔؿ  يتًٚؿٌقن" َصذه و ,چ َوىَموَل كِْسَقةٌ چ ؛ چ اًمظَّوعمُِقنَ 

أن  وافهحٔح ,أـِقين افزاؽٔٞوتًّك فٌٜ  ,3"َأَو خُمِْرِجله ُهؿ":و, 2"بٚفْٓٚر

 إفػ وافقاو وافْقن أحرف دافٜ ظذ افتثْٜٔ واجلّع وأن افٍٚظؾ مٚ بًدهٚ.

ٍٞ إن ـٚن ]أن[  جيٛو ُٜ تٖٕٔ ًٚ ٕمٗافٍٚظؾ تِحَف ظالم ؿٚمٝ  دهْ ــ: ,ٚحََٔٔ ث

ْٝ  [َْٕحِق:جمٚزيٚ: ]أو , اهلْدات أواهلْدان, أو ؿٚمٝ  ,تَقم هْدو ًَ َِ ُس َض ّْ  .افنه

ِٞ افيٚهرِ   ضِعو ضًِٝ :َْٕحق, راجحٚوتٖٕٔثف  وجيقز افقجِٓٚن دم جمٚزيِّ افتٖٕٔ

ٌٜ مـ ربُؿ چ وٕحق: ,افنّس َوَمو يَموَن چ  :وؿقفف تًٚػ چ ؿد جٚءتُؿ مقظي

                                                 
ومنن ُوضِمَد مو فموهره أكف وموقمؾ مؼدم وضمى شمؼدير اًمػوقمؾ ضؿػمًا مستؽمًا, ويؽقن ىمول اًمرقمقـل رمحف اهلل شمعومم:  1

يملَِم اؾْمَتَجوَرَك وَمَلضِمْرهُ چ  اعمؼدم: إمو مبتدًأ, كحق: زيد ىموم, وإمو وموقمال ًمػعٍؾ حمذوف, كحق: ـَ اعمُْنْمِ  َوإِْن َأطَمٌد من

 (99اعمتؿؿي )ص .ٕن أداة اًمنمط ٓ شمدظمؾ قمغم اعمبتدأ؛ چ

 ( مـ طمديٌ أيب هريرة ريض اهلل شمعومم قمـف.632( ومسؾؿ سمرىمؿ )555رىمؿ )سماًمبخوري أظمرضمف  2

ىمول اًمرقمقـل رمحف اهلل شمعومم قمـفو, ( مـ طمديٌ قموئشي ريض 160( ومسؾؿ سمرىمؿ )3أظمرضمف اًمبخوري سمرىمؿ ) 3

مـ اًمعرب مـ ُيؾحؼ اًمػعؾ قمالمي اًمتثـقي واجلؿع إذا يمون اًمػوقمؾ مثـك أو َمؿققمًو ومتؼقل: ىمومو : اهلل شمعومم

اًمزيدان, وىمومقا اًمزيدون, وىمؿـ اهلـدات, وشمسؿك ًمغي: أيمؾقين اًمؼماهمقٌ, ٕن هذا اًمؾػظ ؾمؿع مـ سمعضفؿ, 

 ( 100اعمتؿؿي )ص ."مالئؽي سموًمؾقؾ ومالئؽي سموًمـفور يتعوىمبقن ومقؽؿ"ومـف احلديٌ: 
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 :ٕحق ,]بٌر إٓ[ ودم احلََٔلِّ ادٍْهؾِ , چ ًِ إَِّٓ ُمَؽوء َوشَمْصِدَييً َصاَلهُتُْؿ قِمـَد اًْمَبقْ 

ِت افَٚيَض امرأةٌ  ِٝ ادرأُة هٌْد  :ٕحق (,بئس)و (ًٕؿ)وادتهِؾ دم بٚب , َحَيَ َّ ًْ
ِٕ. 

ِٝ إظراُب  چ: ودم اجلّع, ٕحق ُٚء و ,ؿٚم افرجٚلو, چ ؿٚف ًَ َجُٚل َأْو افِّْ  افرِّ
ِٝ َؿَٚم

ُْقدُ ؿٚمٝ و ,دؿٚم اهلْقَأِو  ِل , اهْلُ ًَ ٍرَدهْيامادثْك وافتهحِٔح  إٓ مج ُّ َُ ؿٚم : ٕحق ,َؾ

ِٝ اهلْداُت  ,ؿٚم افزيدانو, افزيدون  .وؿٚمٝ ادًِّتٚن ,وؿٚم

َْٕحقِ  [تٖٕٔثٚ]و ًٚ دِم  وَرةً  َمٚ َؿَٚم إِٓه ِهٌْْد, :َمْرُجقح )مٚ  :وإٕام امتْع دم افْثر, َوِؿَٔؾ رَضُ

ْٝ إٓ هٌْد( ٕن ا أو إضًٌٚم دم يقم  چ :فٍٚظَؾ مذـٌر حمذوٌف, ـحذؾف دم ٕحقؿٚم

ٍٜ يتٔام ويّتْع دم  ,چ أشّع هبؿ وأبك چ و ,چ ؿيض إمر چ و, چ ذي مًٌٌ

 .ـؽره

َِف وؿد ,  چ َوَوِرَث ؾُمَؾْقاَمُن َداُوودَ چ  :ٕحق ,ثؿ يذـر ادًٍقل وإصؾ أن يَع ظِٚم

وـام  ,چ َوًَمَؼْد ضَموء آَل ومِْرقَمْقَن اًمـهُذرُ  چ: ٕحق ,جقازاً افٍٚظؾ ويتَدم ادًٍقل  يتٖخر

فُ چ  ٕحق: ,ووجقبٚ, 1أتك ربهف مقشك ظذ ؿدر ؿَمَغَؾْتـَو چ      چ َوإِِذ اسْمَتغَم إسِْمَراِهقَؿ َرسمه

 .ورضبْل زيٌد , چ َأْمَقاًُمـَو

                                                 
 ضموء اخلالومي أو يموكً ًمف ىمدرا      يمام أشمك رسمَّف مقؾمك قمغم ىمدرمتوم اًمبقً:  1

(, 267ذم ديقاكف ص) جلرير سمـ قمطقي, مـ يمؾؿي يؿدح هبو أمػم اعمممـلم قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز سمـ مروانق هو

ذح اًمؼطر مع اًمتحؼقؼ  .شمؼدم اعمػعقل سمف قمغم اًمػوقمؾ ضمقازا) أشمك رسمف مقؾمك( طمقٌ  ىمقًمف واًمشوهد ومقف 

(1/537) 
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ـَ زيدًا, و رضب مقشك  وؿد جيٛ تٖخر ادًٍقل, ــ: رضبٝ زيدًا, ومٚ أحً

ِٝ افهٌرى افُزى.ظًٔك, بخالِف: أ ًَ  رَو

ًٚ هدى چٕحق:  ,ظذ افًٚمؾ جقازاً ادًٍقل  وؿد يتَدم سُمقْا چ    چ ؾريَ وَمِريًؼو يَمذَّ

 وَمَليَّ آَيوِت اهللَِّ شُمـؽُِرونَ چ  ,چ أّيًو مو شمدقمق چ :ٕحق ,ووجقبٚ, چ َووَمِريًؼو َيْؼُتُؾقنَ 

 (بئَس )أو  (ًٕؿَ )وإذا ـٚن افًٍؾ  .ٕن اشؿ آشتٍٓٚم فف صدر افُالم, چ

ٌف ب ره ًَ ِٜ  (ألـ)ؾٚفٍٚظؾ إمٚ ُم  ,, أو موٌٚف دٚ هل ؾٔفچ ًٕؿ افًٌد چ :ٕحقُ  ,اجلًْٔ

ًْؿ داُر ادتَغ چ :ٕحقُ 
ٌ بتّٔٔز مىٚبٍؼ فِّخهقصچ وَفِْ نه ٍَ  ,, أو وٌّر مًتٌس ُم

 .چ بئس فِيٚدغ بدٓ چ :ٕحقُ 

 

فُ  ُِ ؿه َؾِٚظ ًَ ًُقِل َافهِذي مَلْ ُي ٍْ   1افْٚئٛ ظـ افٍٚظؾأو  َبُٚب َاْدَ

فُ  ُِ ُف َؾِٚظ ًَ ْر َم ـَ ْشُؿ َادَْْرُؾقُع َافهِذي مَلْ ُيْذ
ِٓ ؾْٔقب ظْف دم أحُٚمف  هق مَٚمف وأؿٔؿ َوُهَق َا

ِِّٓ ًٚ بًد أن ـٚن, ٚـ ًٚ وظّدًة بًد أن ـٚن ؾوِٜ ؾهٚر مرؾقظ بؾ  وٓ حيذف, مْهقب

ُِ , يًتس ـْ َزْيٌد  :َْٕحقُ  ,َجَقازاً ف َوحُيَْذُف َظِٚم ـْ َؿَٚل: َم َ
ْحُق:دِ َٕ  ,ًٚ َب؟, َوُوُجقب  چ رُضِ

ْٝ َوإَِذا آْْرُض  َه ٚ َوُح ْٝ فَِرهّبَ َٕ ْٝ َوَأِذ َه اَمء إَن ًه ْت إَِذا اف قنُ  َوَٓ , چ ُمده ُُ ًٜ  َي َِ  ,مُجْ

                                                 
ويسؿك ومِْعُؾُف اًمػعؾ اعمبـل , عبورة ٓسمـ موًمؽ وهل أطمسـ وأظمٍمهذه اًمىمول اًمرقمقـل رمحف اهلل شمعومم: و 1

  (104اعمتؿؿي ص) ًمؾؿػعقل, واًمػعؾ اعمجفقل, واًمػعؾ اًمذي مل يسؿ وموقمؾف.
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ْشَِْٚد إَِػ  , َظَذ چ َوإَِذا ِؿَٔؾ إِنه وْظَد اهللهِ َحؼ   چ ؾَْْحُق: ظِ اإْلِ ٍْ ِه تَديّف  قز[]جيوٓ  ,اف

إَِذا چ  :, وٕحقبٝ هْدرُض  ٕحق: ,ٛ تٖٕٔٞ افًٍؾ إن ـٚن مٕٗثٚوجي, ظذ افًٍؾ

َْرُض ِزًْمَزاهَلَو ْٕ ًِ ا وجيٛ أٓ يِحؼ افًٍؾ ظالمٜ تثْٜٔ أو مجع إن  ـٚن مثْك  .چ ُزًْمِزًَم

َب افزيدونرُضِ جمّقظٚ ٕحق: أو   .َب افزيدان, ورُضِ

ًٚٔ ُؾ َمِٚو ًْ
ٍِ َٚن َاْف ـَ َ  َؾِْ٘ن  ِٜ ُؽرِّ ََ ُف إَِػ َضِري ُِ َؾ )  َظِٚم ًِ ُفُف وَ  ؿّ ؾٔو: (ُؾ َمٚ َؿٌَْؾ  ُنيَأوه

َٚن ُمَوِٚرًظٚ ,َب زيُد رُضِ  ٕحق:آِخِرِه,  ـَ ِٜ  َوإِْن  ََ ُف إَِػ َضِري ُِ َ َظِٚم ُؾ ) ُؽرِّ ًَ ٍْ  وؿّ ؾٔ: (ُي

ُفُف وَ  ٌَْؾ آِخِرهِ  ٍتحيَأوه ؿٚمتف إل وإن ـٚن يًْد فًٍِّقل] ,ب زيدُيْي ٕحق:  ,َمٚ َؿ

ِٜ  [مَٚم افٍٚظؾ اشؿ مًٍقل, ََ ُف إَِػ َضِري ُِ َ َظِٚم ميوب زيد  ]ٕحق: )مًٍقل(, ُؽرِّ

ِِّؿَ  :ٕحق ,وينٚرـف ثٚيِن  [,ؽالمف ًُ ُٞ , وُتُوقِرَب , ُت ُىِِؼ :ٕحق ,وثٚف ْٕ  و ُاشُتخِرَج. ,ُا

َِهًٚ افُُن  (بٚع)و (,ؿٚل) :وفؽ دم ٕحق وهق  َواّمً  وُمَنامًّ  ,ٕحق: ِؿَٔؾ وبِٔعَ  ,خُمْ

  ُؿقل ُوبقع.: ٕحق ,وافوؿه خمِهًٚ  ,خِط افُنة بقء مـ صقت افوّٜ

َْٕحقَ  ٍر, َؾٚفيهِٚهُر:  َّ : َطِٚهٍر, َوُمْو
ْغِ َّ ًْ  چو   چ َوإَِذا ىَمَرْأَت اًْمُؼرآنَ  چ :َوُهَق َظَذ ِؿ

اُصقنَ  چو  چ َوىُمِِضَ إَْمرُ  چو  چ رضب مثؾ ِرُمقَن ُيْعَرُف اعمُْجْ  چ و چ ىُمتَِؾ اخْلَرَّ

ٌرو ,چ ّْ َرُم َظ ُْ ٌرو, َوُي ّْ ِرَم َظ ـْ ُب َزْيٌد, َوُأ َب َزْيٌد, َوُيْيَ رُ  .وَؿْقفَِؽ: رُضِ َّ  َوادُْْو

َْٕحَق َؿْقفَِؽ   , ْبُتْؿ,  :اِْثَْٚ َظَؼَ ْبُتاَم, َورُضِ , َورُضِ ِٝ ْب , َورُضِ َٝ ْب ْبَْٚ, َورُضِ ُٝ َورُضِ ْب رُضِ

 ْٝ َب َب, َورُضِ , َورُضِ ـه ْبُت ُبقا, ورُضبـ, وَ َورُضِ َبٚ, َورُضِ  . رُضِ
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ادًٍقل بف  إول يْقب ظـ افٍٚظؾ واحد مـ أربًٜ:فُـ يٌْك افًٍؾ فًٍِّقل و

َف  ]دم افُالم مًٍقل بف,[ ؾ٘ن مل يقجْد  .ـام تَدم  ,طرف مـ ؾام اختص وَتَكه

َوعمََّو ؾُمِؼَط ذَم چ : ٕحق ,وادجرور اجلٚرأو , أمٚمؽ ُجِس, وصٔؿ رموٚنٕحق: 

 ,هدرمأو  ,چ ُيْمظَمُذ ِمـَْفوَّٓ  چ :َوِمْْفُ  چ هَمػْمِ اعمَْْغُضقِب قَمَؾْقِفؿْ  چ  چ هيِؿْ َأْيدِ 

ـْ َأظِمقِف َرْ وَمؿَ  چ, چ ومنذا كػخ ذم اًمصقر كػخي واطمدةچ  :ٕحق  چ ءـْ قُمِػَك ًَمُف ِم

ًٚ  وٓ يْقب ًٚ ٕثْغ جًؾ  .ؽر ادًٍقل بف مع وجقده ؽٚفٌ وإذا ـٚن افًٍؾ متًدي

 .ًٚ ظـ افٍٚظؾ ويْهٛ افثٚين ٕحق: ُأْظىَِل زيٌد درمهٌٚأحدمهٚ ٕٚئ

 

َزِ  ٌَْتَدأِ َواخْلَ  َبُٚب َادُْ

ٌَْتَد  ِٜ  أَادُْ ٔه
يِ ٍْ ِه َقاِمِؾ َاف ًَ ـْ َاْف ِٚري َظ ًَ ْشُؿ َادَْْرُؾقُع َاْف

ِٓ َزُ  ,هق َا ْشُؿ َادَْْرُؾقُع  َواخْلَ ِٓ ُهَق َا

اَم  ًْ ِْٔف, وادٌتدأ ِؿ َُْد إَِف ًْ رٌ , نِ َادُْ َّ   .َطِٚهٌر َوُمْو

ُٕتؿ, وإٔتـ, وهق,  ٚدوّر اثْٚ ظؼ وهك:ؾ , و وإٔتام, وأ ِٝ , وإٔ َٝ إٔٚ, وٕحـ, وإٔ

  .وهك, ومهٚ, وهؿ, وهـ. ٕحق ؿقفؽ )إٔٚ ؿٚئؿ( و)ٕحـ ؿٚئّقن( ومٚ أصٌف ذفؽ

ك بِفِ دُِ  َراؾِعٌ  َوْصٌػ , ومٌتدأ فف خُمَْزًا َظْْفُ مٌتدأ  ؿًامن:افيهِٚهُر و ًٍ َت ْحَق ؾٕٚول:  .ُْ َٕ

ٔهْٚ :َؿْقفَِؽ  ْيَداِن َؿٚئِاَمنِ , َزْيٌد َؿٚئِؿٌ  ,حمٌّد ٌٕ قنَ  ,َوافزه ُّ
ْيُدوَن َؿٚئِ اهللَُّ چ  ٕحق:و ,َوافزه

ـَو ؾُمقُل اهللَِّچ  و چ َرسمه ٌد رَّ َؿَّ ُؽؿْ  چ و چ حمه ـْ ظَموًمٍِؼ  چ وَ  چ َوَأْن شَمُصقُمقْا ظَمػْمٌ ًمَّ َهْؾ ِم
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]وافهٍٜ ادنٌٜٓ واشؿ , واشؿ ادًٍقل ,هق اشؿ افٍٚظؾ ثٚينواف, چ هَمػْمُ اهللَِّ

ٍد ظذ اشتٍٍٓٚم, أو ٍٍٕل  افتٍؤؾ وادًْقب[, ِّ َت ًْ ـٌ ؿقُم شِّك :َْٕحقُ , ُم  ؟,أؿٚض

ْيَدانِ  ,أؿٚئؿ زيٌد؟ َوَمٚ  ,وهؾ ميوب افًّران؟ ,ومٚ ؿٚئٌؿ افزيدان ؟,َأَؿٚئٌِؿ افزه

َران ّْ ًَ وٌب اْف  .َمْيُ

مٚ رجٌؾ ٕحق:  ,ذ افُْرة ٍٕل, أو اشتٍٓٚمٖن يتَدم ظـ :إن ظؿه  ُرةً يَع ادٌتدُأ ٕو

َع اهللَِّچ  :مٚ رجؾ ؿٚئٌؿ, وهؾ رجٌؾ جٚفس؟ وؿقفف تًٚػ, دم افدار أو , چ َأإًَِمٌف مَّ

اَم  وَ أ ,ٖن تُقن مقصقؾٜـ: خصه  ِٓ ْٔ َِ كٍ چ  ٕحق: ,َظ نْمِ ـ مه ـٌ ظَمػْمٌ من ْمِم   .چ َوًَمَعْبٌد مه

ًٚ أو  :ومْٓٚ, 1"ـتٌٓـ اهللمخُس صِقاٍت " ٕحق:: موٚؾٜ أو أن يُقن اخلز طرؾ

َمِغ ظذ افُْرة جٚرا وجمروراً  ده ََ ؿقفف  , وٕحقٕحق: ظْدك رجؾ, ودم افدار امرأة ,ُم

وؿد يُقن ادٌتدأ مهدرًا , چ قَمغَم َأسْمَصوِرِهْؿ هِمَشوَوةٌ چ  چ َوًَمَدْيـَو َمِزيدٌ چ  :تًٚػ

ُؽؿْ چ : ٕحق ,مٗوٓ مـ )أن( وافًٍؾ أي: صقمقا خر   چ َوَأن شَمُصقُمقْا ظَمػْمٌ ًمَّ

 .فُؿ

 

 

 

                                                 
( مـ طمديٌ قمبودة سمـ اًمصومً 1420سمرىمؿ ) ق داود( وأسم461ئل سمرىمؿ )( واًمـسو5/315أظمرضمف أمحد ) 1

 ريض اهلل شمعومم قمـف.
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 ]اخلز وأحُٚمف[

ُهُؾ بِفِ  واخلز قرِ  َؽْرِ افٍٚئدة مع مٌتدأ  َوُهَق َمٚ حَتْ ـُ  ؿًامن: وهق, اْفَقْصِػ ادَْْذ

وافزيدان ؿٚئامن, وافزيدون ؿٚئّقن,  ,ٕحق: زيد ؿٚئؿ ,مٍرد, وؽر مٍرد. ؾٚدٍرد

وهق ادٌتدأ مع  هلٚ رابطٌ  اشّٜٔ مجِٜ إمٚ  ادٍرد: أربًٜ أصٔٚء:وؽر .وزيد أخقك

 وًمبوس اًمتؼقى ذًمؽ ظمػم چ وؿقفف تًٚػ: زيد جٚريتف ذاهٌٜ,: ٕحق ؿقفؽ ,خزه

ُٜ  چ و    چ ُٜ مٚ احلٚؿ  .چ ىمؾ هق اهلل أطمد  چ :إٓ دم ٕحق ,زيٌد ًَٕؿ افرجُؾ و, چاحلٚؿ

َوَرسمهَؽ چ  وؿقفف تًٚػ: ,زيد ؿٚم أبقه :ٕحق ,وهق افًٍؾ مع ؾٚظِفمجِٜ ؾًِٜٔ  إمٚو

َتورُ  ُؾُؼ َمو َيَشوء َوخَيْ َكُػَس چ  ؛ چ َواهلّلُ َيْؼبُِض َوَيْبُسطُ چ          چ خَيْ ْٕ وإمٚ , چ اهللَُّ َيَتَقرمَّ ا

 :وؿقفف تًٚػ ,, ٕحق ؿقفؽ: زيد دم افداراجلٚر وادجرور صٔئٚن: وهق ,صٌف اجلِّٜ

 ,وافًٍر ؽداً : زيد ظْدك ٕحق ,مْهقبٚٚ طرؾو, چ بن اًْمَعوعملَِمَ رَ  َواحْلَْؿُد هللِِّچ 

يْمُى َأؾْمَػَؾ ِمـُؽؿْ چ : وؿقفف تًٚػ َُٓام ,چ َواًمرَّ )ـٚئـ أو بـإذا وؿًٚ خزًا  1وتًِ

ّر( أو مًتَر ََ  :ؾال يَٚل ,افزمٚن ظـ افذاتبيرف  وٓ خيز ,وجقبًٚ حمذوؾتِغ  اشت

وؿقهلؿ:  ,ٕحق: افهقُم افٔقَم, وافًٍر ؽداً  ,ًٚينوإٕام خيز بِف ظـ اد, زيٌد افٔقم

                                                 
 اًمظرف واجلور واعمجرورأي  1
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ٍد ظذ اشتٍٍٓٚم, أو  ويٌْل ,1وٌل تٖم ,اهلاللوافِِٜٔ و ِّ َت ًْ ظـ اخلز مرؾقُع وصٍػ ُم

ـٌ ؿقُم شِّك و :ٍٍٕل, ٕحق َرانِ أؿٚض ّْ ًَ ٕحق: زيٌد  ,تًدد اخلزي ؿدو .مٚ ميوٌب اف

ٌٛ صٚظرٌ  وٌل عمنَو ُيِريُد 15ُذو اًْمَعْرِش اعمَِْجقُد )( 14)َوُهَق اًْمَغُػقُر اًْمَقُدوُد  چ :ـٚت ( وَمعَّ

ًٚ , حق: دم افدار زيٌد ٕ ,جقازاً  ظذ ادٌتدأ وؿد يتَدم, چ(16) ـَ ٕحق:  ,ووجقب أي

 .ودم  افدار رجؾ ,چ َأْم قَمغَم ىُمُؾقٍب َأىْمَػوهُلَوچ : وؿقفف تًٚػ :وإٕام ظْدك زيٌد  زيٌد؟,

ـَؽُرونَ چ  :ٕحق ,جقازاً  وؿد حيذف ـؾ مـ ادٌتدأ واخلز أي: ؛ چ ؾَماَلٌم ىَمْقٌم مه

چ  ٕحق: ,(َفْقٓ)ؿٌَؾ جقايَبْ  وجيٛ حذف اخلز .ؿقم مُْرون ظُِٔؿ إٔتؿشالم 

َٓ َأكُتْؿ ًَمُؽـَّو ُمْمِمـلِمَ   افًَؿو [,صددَتقٕٚ ظـ اهلدى]فقٓ إٔتؿ  :أي؛ چ ًَمْق

ُْؿ ًَمِػل ؾَمْؽَرهِتِْؿ َيعْ چ  :ٕحق ,افكيح  ,ؿًّلفًّرك : أي: چ َؿُفقنَ ًَمَعْؿُرَك إهِنَّ

وبًد افقاو , : إذا ـٚن ؿٚئامأي ,ؿٚئامً ٕحق: رْضيب زيدًا  واحلِٚل ادّتِْع ـقهُنٚ خزًا,

 ِٜ ِٜ افكحي ُتفُ , ٕحق: ادهٚحٌ ًَ  أي: مَروٕٚن. ـؾ صٍٕٚع ومٚ َصَْعَ و ,ـؾه رجؾ وَؤ

 

 

 

                                                 
 (1/339أي خيرج قمـ فموهره وهق قمغم طمذف مضوف واًمتؼدير: اًمؾقؾي ـمؾقع اهلالل. ذح اًمؼطر ) 1
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ٌَْتَدأِ وَ   َظَذ َادُْ
ِٜ َِ اِخ َقاِمِؾ َافده ًَ َزِ َبُٚب َاْف  اخْلَ

ََٔٚء: وهل وٕقاشخ اإلبتداء حِلُؿ ادٌتدإ واخلز افْقاشخوتًّك  ُٜ َأْص ٚنَ  َثاَلَث  ـَ

ٚ و)ٓ( افتل  َوإِنه َوَأَخَقاُِتَٚ, واحلروف ادنٌٜٓ بـ)فٔس(, وأؾًٚل ادَٚربٜ َوَأَخَقاُِتَ

ٚ. , تٍْل اجلْس ُٝ َوَأَخَقاُِتَ  َوَطَْْْ

 ]ـٚن وأخقاِتٚ[

َٚن َوأَ  ـَ  ٚ مه
َٖ َٚ َتْرَؾُع َؾ ٚ: َؾ٘هِنه ًٚ بٚفٍٚظؾ هلـاشاًم  ادٌتدأَ َخَقاُِتَ َزَ تنٌٔٓ ُٛ َاخْلَ خزًا  , َوَتِْْه

ٚنَ ) :َوِهلَ , تنٌٔٓٚ بٚدًٍقل هلـ ك), وَ (ـَ ًَ ٌََح ), وَ (َأْم , (َطؾه ), وَ (َأْوَحك), وَ (َأْص

َْٔس ), وَ (َصٚرَ ), وَ (َبَٚت )وَ  وَمَلْصَبْحُتؿ  چ  ,چ وـٚن ربهؽ ؿديراً  چ   ٕحق: ,مىَِٚ (َف

اچ  چ ًَمْقُسقْا ؾَمَقاءچ  چ  سمِـِْعَؿتِِف إظِْمَقاًكو ًٜ  , چ فَمؾَّ َوضْمُفُف ُمْسَقدًّ َٔ
فِ  َوَتٚفِ ِٓ ٌْ ٍل َأْو ِص ٍْ  :فَِْ

ؽه )وَ  (,َمٚيِض َيَزاُل ) :(َمٚ َزاَل ) ٍَ ْٕ َوَٓ َيَزاًُمقَن چ  ٕحق:, (َمٚ َبِرَح ), وَ (َمٚ َؾتِئَ ), وَ (َمٚ اِ

 وؿقل افنٚظر:, چ خُمَْتؾِِػلمَ 

ّْر وٓ تزل ذاـرًا ادق      ت ؾًْٕٔٚف والل مٌغ                      1صٚح َصِّ

 

                                                 
ل ذايمر اعمقت ( طمقٌ شمؼدم قمغم )شمزل( اًمبقً مـ اًمشقاهد اًمتل ٓ يعرف ىموئؾفو, واًمشوهد ومقف: ىمقًمف )وٓ شمز 1

 (121اعمتٍمومي مـ )زال( ؿمبف اًمـػل وهق اًمـفل. حتؼقؼ اعمتؿؿي ص)
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 وؿقفف:

ْىرُ ْٓالًّ       وٓ زال مُ َذ ظذ افٌِ  له يٚ دار مَ  لِّ َِ أٓ يٚ اْش         ََ  1 بَِجْرَظِٚئِؽ اف

 

ًٜ فِ  َِ ِٜ  ادهدريٜ (َمٚـ: )َوِص ٔه
ْح , (َمٚ َدامَ ) :اْفَقْؿتِ ًٚ  چ :قُ َٕ ّٔ ُٝ َح  .چ َمٚ ُدْم

  

 ]أحُٚم اشّٓٚ وخزهٚ دم افتَديؿ وافتٖخر[

و قَمَؾْقـَو َكٍْمُ اعْمُْمِمـلَِم چ  :, ٕحقوؿد يتقشط اخلزُ  ؾِٔس شقاء  :ٕحقو, چَويَموَن طَمؼًّ

ًٚ ـٚن زيد (,فٔس)و (دام)وؿد يتَدُم اخلُز إٓ خَز , 2ظٚمل وجٓقل  .ـَقفؽ: ظٚد

 
 خقاِتٚ[]بًض أحُٚم ـٚن وأ

 ٚ َٓ َف ِمْْ  مـ ادوٚرع وإمر وادهدر واشؿ افٍٚظؾ مٚ فِاميض مـ افًّؾَوَمٚ َتَكه

ـْ  ـُ قُن, َو ُُ َٚن, َوَي ـَ ىمؾ يمقكقا  چ و چ طَمتَّك َيُؽقُكقْا ُمْمِمـلِمَ چ  :ٕحقو ,َْٕحَق: 

                                                 
اًمبقً ًمذي اًمرمي همقالن سمـ قمؼبي يؼقًمف ذم صوطمبتف مقي, واًمشوهد ومقف ىمقًمف  )وٓ زال مـفال( طمقٌ شمؼدم قمغم  1

 (122)زال( ؿمبف اًمـػل وهق اًمدقموء. حتؼقؼ اعمتؿؿي ص)

 ؾمقاء قمومل وضمفقل ومؾقس       ؾمكم إن ضمفؾً اًمـوس قمـو وقمـفؿ متوم اًمبقً: 2

ًمقس ؾمقاء ): ومقف ىمقًمف واًمشوهد ,(92ذم ديقاكف ص) اًمقفقدي مـ ىمصقدة ًمؾسؿقأل سمـ قموديوء اًمغسوينوهق 

( 123(. حتؼقؼ اعمتؿؿي ص)قمومل)قمغم اؾمؿفو, وهق ( ؾمقاء) , وهق ىمقًمف(ًمقس)طمقٌ ىمدم ظمؼم ل( قمومل وضمفق

 (1/372)وحتؼقؼ ذح اًمؼطر 
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َُقُل چ طمجورةً  ٌََح َوُيْهٌُِح َوَأْصٌِْح, َت َٚن َزْيٌد َؿٚئِ  :, َوَأْص ٌرو اًم, َوفَ ـَ ّْ َْٔس َظ

ٌََف َذفَِؽ  ,َصِٚخًهٚ  .َوَمٚ َأْص

 []إؾًٚل افتل ترادف )صٚر( مًْكً 

ُٜ إول ِٜ : 1وختتص اخلًّ  .(صٚر)بّراَدَؾ

 ]مٚ جيقز اشتًامل افٌٚب تٚمٜ ومٚ ٓ جيقز[

وإن يمون ذو چ : ٕحق ,بجقاز افتامِم أْي آشتٌِْٚء ظـ اخلز هذه إؾًٚل وختتص

 أي:؛ چ ومسبحون اهلل طملم متسقن وطملم شمصبحقنچ  ,وإن َحَهَؾ : أي چ قمنة

ظموًمديـ ومقفو مو  چوٕحق:  ,تدخِقن دم ادًٚء حغ تدخِقن دم افهٌٚح, وحغ

ؾ٘هنٚ مالزمٜ  (,زال)و (,َؾتِئَ )و (,فٔس)ؽُر  ,چ دامً اًمسؿقات وإرض

 .فَِْص

 

 )ـٚن([خهٚئص]

ًٜ  بجقاز زيٚدِتٚ وختتص)ـٚن( وأن تُقن , دٚيضأن تُقن بٍِظ ا :بؼطِ  ,متقشى

ًٚ ظْٓٚ حذؾ جيٛو .مٚ ـٚن أحًـ زيدا ٕحق:دم حنق افُالم,  و ٓٚ وحَدهٚ مًقه

                                                 
(وهل)يَموَن(, َو)َأْمَسك(, َو)َأْصَبَح(, َو) 1  َأْضَحك(, َو)فَمؾَّ
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ٚ إٔٝ ذا ٍٕر :دم مثؾ ] بًد )أن( ادهدريٜ[ (مٚ) وإبَٚء  حذؾٓٚ مع اشّٓٚز قوجي .َأمه

افتّس وفق خَٚتٚ مـ " :ـَقفف  ,إن ( افؼضٔتغ)و( بًد )فقخزهٚ وذفؽ ـثر 

حذف و .وإن رشًا ؾؼ إن خرًا ؾخرهلؿ فْٚس جمزيقن بٖظاما :وؿقهلؿ ,1"حديد

 :ٕحق, هبٚ هؾمت إن مل يَِٓٚ شٚــ وٓ وّر ٕهٛوْصاًل ٕقن موٚرظٓٚ ادجزوم 

  .چ َوإِن شَمُؽ طَمَسـَيً چ ؛ چ َوَٓ شَمُؽ ذِم َضْقٍؼ چ ؛ چ َومَلْ َأُك سَمِغقًّوچ 

 

 اشؿ مٚ ْحؾ ظذ )فٔس(: ؾهؾ

 
ََٔتِٚن  (ٓ)و ()مٚ أربًٜ:ٓل ؾ)فٔس( وأمٚ احلروف ادنٌٜٓ بـ

إن  ,ظْد احلجٚزيِّغَ افْهٚؾِ

ٌَْؼ  ,تَدم آشؿُ  ًْ ٓٚ ومل ُي ُّ ائَِدةِ بـ)إن(  اْش إذا ـٚن إٓ  2وٓ بًّّقِل اخلز ,افزه

ًٚ أو جٚرًا وجمروراً ادًّقل  اچ ٕحق:  ,4(إٓـ)وٓ اؿسَن اخلُز ب, 3طرؾ , چ َمو َهَذا سَمنَمً

                                                 
 ( مـ طمديٌ ؾمفؾ سمـ ؾمعد ريض اهلل شمعومم قمـف.1425( ومسؾؿ سمرىمؿ )5121أظمرضمف اًمبخوري سمرىمؿ ) 1

هو شمؼدم ظمؼم , ويمذًمؽ إنومنن اىمؽمكً سمـ)إن( سمطؾ قمؿؾفو, كحق: مو إنَّ زيد ىموئؿرمحف اهلل شمعومم:  ىمول اًمرقمقـل 2

. اعمتؿؿي شمؼدم معؿقل اخلؼم وًمقس فمرومًو, كحق: مو ـمعومؽ زيد آيمؾ , أوقمغم اؾمؿفو, كحق: مو ىموئؿ زيد

 (.128ص)

كحق: مو ذم اًمدار أو ضمورا وَمرورا, كحق: مو قمـدك زيد ضموًمسًو,  ,ومنن يمون فمروموً ىمول اًمرقمقـل رمحف اهلل شمعومم:  3

 (129اعمتؿؿي ص)  و وإن اؾمتقومً اًمنموط.وسمـق متقؿ ٓ يعؿؾقهن ,مل يبطؾ قمؿؾفو, زيد ضموًمسوً 

4
ٌد إَِّٓ َرؾُمقٌل  چسمطؾ قمؿؾفو, كحق:  اىمؽمن ظمؼمهو سمـ)إٓ(ىمول اًمرقمقـل: ومنن    (128اعمتؿؿي ص). چ َوَمو حُمَؿَّ
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ُٜ افْٚؾ )ٓ( وـذا ْٔٓ دم افنًرٖـثر ظِّٓٚ ؾ ,ٔ ٕحق: ٓ رجٌؾ  ,1ٚبؼط تُْر مًّقَف

  :ٕحقو أؾوَؾ مْؽ,

                  ًٚ زه ؾال َشٌء ظذ إرض بٚؿٔ ًَ ًٚ      َت  2وٓ َوَزٌر ممٚ ؿٙ اهللُ واؿٔ

 

ِٜ َأْهِؾ ؾتًّؾ ظّؾ )فٔس(  افْٚؾٜٔ (إن)و ٌَ َٔ دِم ُف ٚفِ ًَ  شقاء ـٚن اشّٓٚ مًرؾٜ أو ,ِٜ اْف

َؽ َوَٓ ُٕرة, ٕحق: إْن زيٌد ؿٚئاًم,  ًَ
ٚؾِ َٕ كَ َوإِْن َذفَِؽ  َع مـ ـالمٓؿ: إن  ,َوٚره ِّ وُش

ٔعِ  (ٓت)و. أحٌد خرًا مـ أحد إٓ بٚفًٚؾٜٔ ِّ ِٜ اجْلَ ٌَ ـْ  ظّؾ )فٔس( ؾتًّؾ ,دِم ُف فُ

ْثَرٍة َأِو  (احلغ)بٍِظ  َُ ِٜ )بِ َٚظ ًه ََوانِ )َأِو  (اف ْٕ . (ا ٍٜ ِه َٛ غ جزَأهْيٚوٓ جُيّْع ب بَِ , وافٌٚف

َت طِملَم َمـَوصٍ  چ :ٕحق ,ـقن ادحذوف اشّٓٚ َٓ فٔس احلغ حغ  أي:, چ َو

َْٔس  وَخَزُ , 3ؾرار  ]مْهقب[. َمٚ ُْحَِؾ َظَذ َف

 

 

 

                                                 
ىمول اًمرقمقـل: ومتعؿؾ قمؿؾ )ًمقس( أيضًو قمـد احلجوزيلم ومؼط سموًمنموط اعمتؼدمي ذم )مو( وشمزيد سمنمط آظمر,  1

 (129. اعمتؿؿي ص) و ظمؼمهو كؽرشملم وهق أن يؽقن اؾمؿفو

 (ٓ وزر واىمقو )و سموىمقو(, ءهذا اًمبقً مـ اًمشقاهد اًمتل مل يذيمروا هلو ىموئال معقـو, واًمشوهد ومقف: ىمقًمف  )ٓ ر 2

 (1/413. ذح اًمؼطر مع اًمتحؼقؼ), واؾمؿفو وظمؼمهو كؽرشمون(ًمقس)ذم اعمقضعلم قمؿؾ  (ٓ)طمقٌ أقمؿؾ 

وٓت طملُم  چ :ىمد حيذف ظمؼمهو ويبؼك اؾمؿفو, يمؼراءة سمعضفؿو(: 1/422ىمول اسمـ هشوم ذم ذح اًمؼطر ) 3

 (131اعمتؿؿي ص) أي: ًمقَس طملُم ومراٍر طمقـًو هلَُؿ. ىمول اًمرقمقـل:  , سموًمرومع ,چ
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 أؾًٚل ادَٚربٜ اشؿ :ؾهؾ

 
ٚدَ  :َوِهلَ  ـَ َرَب )و (,) : و)أوصؽ(, -, وافٍتح أؾهحبٍتح افراء وـنهٚ -(, ـَ

ُٕقِّ اخلَْ  ٔفِ (: حرى)و, اخِقفؼ()و(, )ظًكو, َزِ فُِد جِّ َؼ  ,فَِسَ ٍِ  (َظَِِؼ )و ,(َو)َض

َٖ )و َن ْٕ َؾ )و (َأَخَذ )و (َأ ًَ ٛه )وَ  (,َج َؾ )وَ  (,َه َٓ ِْ وِع ؾِٔفِ (: َه ُ  .فِِؼه

ُٛ  , إٓ أن خزهٚ: ؾسؾع ادٌتدأ وتْهٛ اخلزٚن(وهذه إؾًٚل تًّؾ ظّؾ )ـ  جَيِ

فُ  ُٕ ْق رؾًاًل  ـَ خه َٗ ًٚ ُم ُٚمَوِٚرظ َٓ
ِر َأْشاَمئِ ِّ ًٚ فَِو ٚ َراؾًِ َٓ ًٚ  ًا َظْْ ـْ , ؽٚفٌ دًا ِم َد  (َأنْ )جُمَره ًْ َب

وعِ  ُ ِٚل افؼه ًَ ًٚ , چَوـَمِػَؼو خَيِْصَػوِن قَمَؾْقِفاَم ِمـ َوَرِق اجْلَـَِّي  چ , ٕحق:َأْؾ ُروٕ َْ  هبَٚوَم

َد  ًْ ْقَفَؼ )وَ  (َحَرى)َب َِ ََ , واَحَرى زيٌد أن يَقمَ ٕحق:  (,اْخ ْقَف َِ  .ِٝ افًامء أن َتىرْخ

ُد َخَزِ وٕدر  ره ك)جَتَ ًَ , چ  وَمَعَسك اهللُّ َأن َيْليِتَ سمِوًْمَػْتِح چ  :ٕحق ,بـ)أن( (َأْوَصَؽ )وَ  (َظ

اُن َخَزِ  َوٕدر .1"ؾٔفيقصؽ أن يَع ": وؿقفف  ٚدَ )اْؿِسَ َرَب )و (ـَ  ,)أن(بـ (ـَ

 فنٚظر:, وؿقل اچ وَمَذسَمُحقَهو َوَمو يَموُدوْا َيْػَعُؾقنَ  چ :ٕحق

ِٛ مـ َجَقاِه يذوُب       َرَب افَِ  2حغ ؿٚل افُقصُٚة: هٌْد ؽوقُب       ـَ

                                                 
( مـ طمديٌ اًمـعامن سمـ سمشػم ريض اهلل 1599( ومسؾؿ سمرىمؿ )52ىمطعي مـ طمديٌ أظمرضمف اًمبخوري سمرىمؿ ) 1

 شمعومم قمـف.

ىمول إظمػش: إكف قػ, وىمد كسبف ىمقم إمم رضمؾ مـ ـمقئ, ومل يعقـقه, وا سمقً مـ اخلػىمول حمل اًمديـ: هذ 2

(, وأكشده 92هق مـ ؿمقاهد اسمـ قمؼقؾ )رىمؿ ي اًمػمسمققمل أطمد ومرؾمون سمـل متقؿ وؿمعرائفؿ اعمجقديـ, وًمؾؽؾحب

طمقٌ  (, واًمّشوهد ومقف: ىمقًمف )يمرب اًمؼؾى يذوب(292( وإؿمؿقين )رىمؿ 126اعممًمػ ذم أوضحف )رىمؿ 
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ل َؿْقفِِف: ٍِ ك(, َؾ ًَ ٌٌَِله بَِخَزِ )َظ ًه اَم ُرؾَِع اف ُدهُ  َوُربه ْٓ ُغ ُج ُِ ٌْ ُٚج َي ك احَلجه ًَ َوَمَٚذا َظ
1 ,

ـْ َرَؾَع  َّ ُد َ)ؾِٔ ْٓ  .2ُصُذوَذانِ  (هُ ُج

 

 ]إن وأخقاِتٚ[

 ٚ َٚ  (إِنه )َوَأمه ٚ: َؾ٘هِنه ُٛ َوَأَخَقاُِتَ َزَ  ,اشاًم هلـ ؿَ آْش َتِْْه  َوِهلَ , خزًا هلـ َوَتْرَؾُع اخْلَ

ـه ), وَ (َأنه ), وَ (إِنه ): شتٜ أحرف
َٖنه ), وَ (َفُِ َٝ ), وَ (ـَ ْٔ ًَؾه )وَ  (,َف قُل: إِنه َزْيًدا (َف َُ , َت

َْٕحقُ َؿٚئٌِؿ,  وقَمَي  چ: و ًرا َصِٚخٌص,َوفَ  ,چ آشمَِقيٌ إِنَّ اًمسَّ ّْ َٝ َظ َْك  ْٔ ًْ ٌََف َذفَِؽ, َوَم َوَمٚ َأْص

ـه )فِِتهْقـِِٔد, وَ  (َأنه )وَ  (إِنه )
َٖنه ), وَ ٕحق: زيٌد صجٚع فُْف بخٔؾ ,فاِِلْشتِْدَراكِ  (َفُِ  (ـَ

َٝ ), وَ ـٖنه زيدًا أشٌد ٕحق:  ,أو افيـادٗـد  فِِتهْنٌِٔفِ  ْٔ ِّْل (َف َّ ًَؾه )وَ  ,فِِته جِ  (َف َ  لفِِسه

 .ٕحق: فًؾ ظّرًا هٚفؽ, َوافتهَقُؿعِ  ,فًؾ زيدًا ؿٚدمٕحق:  ,اإلصٍٚق أو افتًِٔؾ أو

                                                                                                                            

( حتؼقؼ 484مـتفك إرب ص) اعمصدريي. (أن)مجؾي ومعؾقي ومعؾفو مضورع َمرد مـ ضموء اًمشوقمر سمخؼم يمرب 

 (134اعمتؿؿي ص)

وُج َيْبُؾُغ ضُمْفُدُه؟       إذا كحـ ضمووزكو طمػػم زيود متوم اًمبقً: 1  َوَموَذا قَمَسك احلَجَّ

إمم اعمفؾى سمـ أيب صػرة ًمؼتول  ًمؾؼمج اًمتؿقؿل, ويمون احلجوج سمـ يقؾمػ اًمثؼػل ىمد أًمزمف اًمبعٌ وهق

, واًمشوهد ومقف ىمقًمف واًمشقخ ظموًمد إزهري إمم اًمػرزدقإزارىمي, ومفرب مـف إمم اًمشوم. وىمد كسبف اًمعقـل, 

)قمسك( وهق )يبؾغ( اؾمام فموهرا مضوومو إمم وهق رومع اعمضورع اًمقاىمع ظمؼما ًمـ  ,)قمسك احلجوج يبؾغ ضمفده(

 (.476ص)مع اًمتحؼقؼ ذح اًمشذور  سك(, وهق )ضمفده(.ضؿػم قموئد إمم اؾمؿ )قم

 (476ص )مع اًمتحؼقؼ ذح اًمشذور , ورومعف اًمسببل. مهو دمرد ظمؼم )قمسك( مـ )أن( 2
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ُٜ  (مٚ)هبـ  ٝؿسٕا٘ن ؾ  ,چ َواطِمدٌ إِكَّاَم اهللُّ إًَِمٌف چ  ٕحق: ,وجقبٚ أفٌٔٝ ادَِْزيَدةِ  احلرؾٔ

اَم إهَِلُُؽْؿ إًَِمٌف َواطِمدٌ چ  وٕحق: اَم ُيقطَمك إِزَمَّ َأكَّ ٖٕام زيد ؿٚئؿ: وفُْام زيد وـ, چ ىُمْؾ إِكَّ

( ,وفًِام زيد ؿٚئؿ ,ؿٚئؿ َٝ ْٔ ٕحق:  ,اإلظامل واإلمهٚل إمرانؾٔٓٚ  ؾٔجقز إٓ )َف

ًٜ  (إنْ ـ)ـ, بْهٛ زيد ورؾًف ,فٔتام زيد ؿٚئؿ ًٚ  ,ادًُقرة خمٍٍ ٌَك َؽٚفٌِ ِْ  چ :ٕحق ,َؾُت

َقـَُّفؿْ وَ  چ :ٕحق ,ويَؾ إظامهلٚ؛ چ إِن يُمؾه َكْػٍس عمََّّو قَمَؾْقَفو طَموومِظٌ   ؛چ إِنَّ يُمالًّ عمََّّو ًَمُقَقومن

ٚه( دم أيتغ, )و (دم ؿراءة مـ خٍػ و)إِنه  ًٜ دَ َِ َّ ْٓ ٚ ُم َٓ ًَ ُٛ َم
ِِ ٌْ مُ )َوَي ْقُن , (افاله ـَ َو

 ٚ ِؾ افتهٚيِل هَلَ ًْ
ٍِ ـْ )ؾٖمٚ  .َِٕٚشخًٚ اْف ؾ (فُ َّ ْٓ ًٜ ؾُت ؾأ)أمٚ و, خمٍٍ َّ ْٝ  ن( ؾَتً ٍَ ٍِّ , إن ُخ

ًٜ  جيٛحذُف اشّٓٚ وِّر افنٖن, و, ةفيوردم ؽر ا جيٛوفُـ   ـقُن خزهٚ مجِ

َدَهٚ) ًْ ِؾ َب ًْ
ٍِ ْقُن اْف ـَ ًٔٚ َأْو َجِٚمداً  َو

ًٜ  ]أو[ ,(ُدَظٚئِ ٍف ؽِر ) ,مجِ ْٝ بًٍٍؾ ُمَتَكِّ إن ُبِدَئ

 أو )ٍٕل( , أوچ قَمؾَِؿ َأن ؾَمَقُؽقنُ چ  :ٕحق, )تٍْٔس( أو ؿد()بـ ,ٜمٍهقف(, دظٚءٍ 

طٍ ) َِؾ ذـُر اشّٓٚإذا خٍٍٝ ؾَتًّؾ  )ـٖن(وأمٚ  .(, أو )فق(رَشْ ًٚ  وَي  ـَقفف: ,َؽٚفٌِ

َِؿْ  ًه ًُْىق إػ واِرِق اف ًٜ َت ـٖن طٌٔ
]ؾ٘ن حذف اشّٓٚ وـٚن خزهٚ مٍردا أو مجِٜ , 1

ًٜ  (ٍَُٔهؾ افًٍؾ مْٓٚ بـ)مل( أو )ؿدؾ [,اشّٜٔ مل حتتٟ فٍٚصؾ, وإن ـٚن ؾًال  .َخٚصه

                                                 
َؾؿْ ويقمو شمقاومقـو سمقضمف مؼسؿ     يملن فمبقمتوم اًمبقً:  1  ًي شَمْعُطق إمم واِرِق اًمسَّ

كسبف مجوقمي و -مثـوة سمغلم معجؿي وشموء -يمالم سموهمً سمـ سيؿهذا سمقً مـ اًمطقيؾ مـ ىمول حمل اًمديـ: 

( واعممًمػ ذم 287( وإؿمؿقين )281/ 1شؽري, واًمبقً مـ ؿمقاهد ؾمقبقيف ) ًمؽعى سمـ أرىمؿ سمـ قمؾبوء اًمق

 (يملن فمبقي شمعطق, واًمشوهد ومقف ىمقًمف )(50/ 1( واعمؼمد ذم اًمؽومؾ ) 59ر )رىمؿ ذم اًمؼط( و151أوضحف )رىمؿ 

قمغم أكف اؾمؿ  (فمبقي)ذا اًمبوب: اًمقضمف إول: كصى طمقٌ روي قمغم صمالصمي أوضمف اصمـون مـفو يستدل هبام ذم ه
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َٓ جَيُقزُ  مُ  َو ده ََ ًََِٚ ٕحرف ظِٔٓٚ خز هذه ا َت ٚنَ وٓ َيَتَقشط خُزهـ إٓ  ُمْى ـَ  إْن 

ًٚ أو جمروراً  ًٓ چ  چ إن ذم ذًمؽ ًمعؼمة چ :ٕحق ,طرؾ   .چ إِنَّ ًَمَدْيـَو َأكَؽو

ِٜ , چ ذم ًمقؾي اًمؼدر إكو أكزًمـوه چ , ٕحق:آبتداء )إن( دم وتُن َِ ِل افهِّ  ,َودِم َأوه

ِٜ , [چتـقء سموًمعصبي أوزم اًمؼقة ًموآشمقـوه مـ اًمؽـقز مو إن مػوحتف  چ ٕحق:] ٍَ , َوافهِّ

ّٕف] ِٜ , [ؾٚوؾ ٕحق: مررت برجؾ إ َِ ّْ ِٜ َواجْلُ ٔه
ٚفِ َؽ  چ]كحق:  ,احْلَ يَمَؿآ َأظْمَرضَمَؽ َرسمه

ـَ  حْلَؼن وسم سَمْقتَِؽ ِمـ  ِرُهقنَ  عمُْْمِمـلِمَ ٱَوإِنَّ وَمِريًؼو من ٚ َمٚ خَيَْتصه , [چ ًَمَؽَٰ َٓ ْٔ َوادَُْوِٚف إَِف

ؾِ  َّ ًد )أٓ( افتل يًتٍتح هبٚ وب, ]ٕحق: جًِٝ حٔٞ إن زيدا جٚفس[ ,بِٚجْلُ

ٕحق:  ,وبًد )حٔٞ(, چ َأٓ إِنَّ َأْوًمَِقوء اهللِّ َٓ ظَمْقٌف قَمَؾْقِفؿْ  چ , ٕحق:افُالم

( إِكَّو 2َواًْمِؽَتوِب اعمُْبلِِم )طمؿ چ  ٕحق: ,وبًد افًَؿ, جًِٝ حٔٞ إن زيدًا جٚفس

 افالموإذا دخِٝ , چ ىَموَل إيِنن قَمْبُد اهللَِّچ  :ٕحق ,لوبًد افَق, چ(3َأكَزًْمـَوُه  )

 ِٜ َ ِِّ ًَ  َواهللَُّ َيْشَفُد إِنَّ اعمُْـَوومِِؼلَم ًَمَؽوِذسُمقنَ  َواهللَُّ َيْعَؾُؿ إِكََّؽ ًَمَرؾُمقًُمفُ  چ ٕحق: ,دم خزهٚ ادُ

ـِ اْشِؿ َظْغٍ , چ ٚ َظ ـَ آَمُْقا وَ  چ: ٕحق], َوادُْْخَزِ هِبَ ٚبِِئَغ إِنه افهِذي ـَ َهُٚدوا َوافهه افهِذي

 ِٜ ََٔٚم
َِ ْؿ َيْقَم اْف ُٓ َْْٔ ِهُؾ َب ٍْ قا إِنه اهللهَ َي ـُ ـَ َأرْشَ  .[چ َوافْهَهَٚرٰى َوادَُْجقَس َوافهِذي

                                                                                                                            

اًمتؼدير: يملهنو فمبقي, وواؾمؿفو حمذوف,  (يملن)قمغم أكف ظمؼم  (فمبقي)اخلؼم حمذوف, اًمقضمف اًمثوين: رومع و (يملن)

ضموز طمذومف, إٓ أن احلذف أيمثر مـ اًمذيمر, ضموز ذيمر اؾمؿف و (يملن)ومدًمً اًمروايتون معو قمغم أكف إذا ظمػػ 

(, 498مـتفك إرب ص )  اعمجرور.زائدة سملم اجلور و (أن)سموًمؽوف قمغم ضمعؾ  (فمبقي)اًمقضمف اًمثوًمٌ: ضمر 

 (147(, حتؼقؼ اعمتؿؿي ص)1/448حتؼقؼ ذح اًمؼطر )
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إِنَّ َرسمََّؽ  چ :ٕحق, ادًُقرةِ  (إنه )خز  مٚ تٖخر مـ ظذآبتداء  ٓموجيقز دخقُل 

يُع اًْمِعَؼوِب َوإِكَّفُ  طِمقؿٌ  ًَمَنِ ُْوزِم  چ :ٕحق ,اشّٓٚ أو, چ ًَمَغُػقٌر رَّ َّٕ ًة  إِنَّ ذِم َذًمَِؽ ًَمِعؼْمَ

 أو, ٕحق: إن زيدًا فًّرًا وٚرٌب  ,أو مٚ تقشط مـ مًّقل اخلز, چ إسَْمَصورِ 

مع  ]دخقل افالم[وجيٛ  .چ إِنَّ َهَذا هَلَُق اًْمَؼَصُص احْلَؼه چ : ٕحق ,افٍهؾوّر 

ْٝ و َِ
 .مل ييٓر ادًْكادخٍٍٜ إن ُأمْهِ

َتُح   ٍْ َنُ َأْو ُت ُْ ُٝ ؾ٘ذا إنه زيدًا ؿٚئؿ ,بًد )إذا( افٍجٚئٜٔ َوُت ِٚء , ٕحق: َخَرْج ٍَ َواْف

 ِٜ ٔه
َزائِ ُف  چ :ٕحق ,اجْلَ َمـ قَمِؿَؾ ِمـُؽْؿ ؾُمقًءا سمَِجَفوًَمٍي صُمؿَّ شَموَب ِمـ سَمْعِدِه َوَأْصَؾَح وَمَلكَّ

طِمقؿٌ  ُف ُهَق اًْمؼَمه  چ ٕحق: ,فتًِٔؾوإذا وؿًٝ دم مقوع ا, چ هَمُػقٌر رَّ َكْدقُمقُه إِكَّ

طِمقؿُ  وخمزا ظْٓٚ  ,أن تَع خزا ظـ ؿقلو] ,إن احلّد وافًّْٜ فؽ( و)فٌٔؽ ,چ اًمرَّ

ُل َؿْقيِل إيِنِّ َأْْحَُد  وؾٚظؾ افَقفغ واحد,[ ,بَقل ْحِق: َأوه َٕ  .اهللَدِم 

ٌَِٚؿل َتُح دِم اْف ٍْ و َأكَزًْمـَوأَ چ  ٕحق: ,حمؾ افٍٚظؾ  إذا حِٝ َوُت أو حمؾ , چ َومَلْ َيْؽِػِفْؿ َأكَّ

 ,أو حمؾ ادًٍقل, چ  ىمؾ أوطمل إزم أكف اؾمتؿع كػر مـ اجلـچ  :ٕحق ,ٕٚئٛ افٍٚظؾ

يْمُتؿ سمِوهللِّچ  ٕحق: ُؽْؿ َأْذَ ـْ آَيوشمِِف چ  :ٕحق ,أو حمؾ ادٌتدأ, چ َوَٓ خَتَووُمقَن َأكَّ َوِم

َْرَض ظَموؿِمَعيً  ْٕ َذًمَِؽ سمَِلنَّ اهللََّ ُهَق چ  :ٕحق ,أو دخؾ ظِٔٓٚ حرف اجلر,  چ َأكََّؽ شَمَرى ا

 .چ احْلَؼه 
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 ِجْسف افْٚؾٜٔ (َٓ )َبُٚب 

ْؿ َأنه  َِ افتل فٍْل اجلْس ؾٓل افتل يراد هبٚ ٍٕل مجٔع اجلْس ظذ شٌٔؾ  (,َٓ )اِْظ

ـٍ  تْهٛ, افتْهٔص ْرِ َتِْْقي ٌَ ْت َافْهَُِرَة  َافْهَُِراِت بِ رْ إَِذا َبٚرَشَ ره َُ وترؾع , )ٓ( َومَلْ َتتَ

َٛ ظٍِؿ : , ٕحقاخلز ًٚ ظْدي ,ممَقٌت ٓ صٚح ـَ درمه ٍر  ,وٓ ظؼي ٍَ َٓ ُؽاَلَم َش

َٕٚ ًٚ جٌالً , ِظَْْد ُف ُبَِْل ظذ  ,حٚرٌض  وٓ ضٚفً َٓ ٌْ ٓٚ ؽَر موٚف وٓ ِص ُّ وإن ـٚن اش

ارِ َْٕحقافٍتح دم  َٓ َرُجَؾ دِم َافده أو ظذ , وظِٔف  حٚرضون ٓ رجَٚل و, حٚرض : 

ْغِ  :وظذ افٔٚء دم ٕحق ,حٚرضات ٓ مًِامِت : افُن دم ٕحق َِ وٓ  ,دم افدار ٓ رج

ْغَ  ِّ َْٕحقُ , دم افًقق َوَٓ َؿٚئِاَمٍت وٓ ؿٚئّغ , مًِ هِ  :َوَؾْتُح  ْنِ ـَ ـْ  اَمٍت َأْرَجُح ِم
 . َؿٚئِ

 

 افْٚؾٜٔ فِجْس[ (ٓ)]إمهٚل 

ْ  أو ,دخِٝ )ٓ( ظذ مًرؾَٜؾِْ٘ن  َهٚ مَل ٌَٚرِشْ ْؾُع و, وجٛ إمهٚهلٚ ُت َٛ َافره ظذ إٔف َوَج

َراُر , مٌتدأ وخز ُْ َٛ َت َٓ اِْمَرَأةٌ  :َْٕحقَ  (,َٓ )َوَوَج اِر َرُجٌؾ َو  .َٓ دِم َافده

 

 إذا تُررت[ (ٓ)]أحُٚم 

َرْت  ره َُ ُٚؤَهٚ,(, ٓ)َؾِْ٘ن َت ٌَ ٚ َوإِْف ؾتُح  ,ٓ حقَل وٓ ؿقةَ : ِؽ دم ٕحقؾ َجَٚز إِْظاَمهُلَ

ُٛ وافرؾُع,  ,جٚفٌس  ٓ رجَؾ طريٌػ : ـٚفهٍٜ دم ٕحق إوِل ودم افثٚين افٍتُح وافْه
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ُٛ  ,َوَٓ َمَٚء َبِٚردٌ  ف ؾّٔتْع افْه ًُ َٝ , جٚز فؽ وجٓٚن: افرؾع ُوافٍتُح و ورؾ َؾِْ٘ن ِصْئ

 َٝ ِْ َٓ اِْمَرَأةٌ : ُؿ اِر َو َٓ َرُجَؾ , َٓ َرُجٌؾ دِم َافده  : َٝ ِْ َٝ ُؿ َٓ اِْمَرَأةَ َوإِْن ِصئ اِر َو   .دِم َافده

ر  ره َُ , أو ـٕٚٝ(ٓ)وإن مل ُت ُٜ ِٝ افهٍ َِ , ؽَر مٍرد ادقصقفَأِو  ]افهٍٜ[ , أو ُؾِه

ٚ, وٓ جٚفٌس وجٚز افرؾع وافْهٛ, ٕحق: ٓ رجؾ , اِْمتَْع افٍتُح  ًٍ طريٌػ وطري

ٚ وضٚفٌع جًٌؾ حٚرٌض. رجَؾ  ًً  ضٚف

 

 ]خز ٓ افْٚؾٜٔ فِجْس[

ُٛ َتْْ  ْشؿِ َوجَيِ ِٓ ٚ ـَ ِْٖخرُ  ُُِرُه  ُٛ َت ًٚ َوَفْق  هَوجَيِ َؾ َخَزُ )ٓ( وجٛ ذـُرُه  ,َطْرؾ
ِٓ وإذا ُج

ُثرُ , 1"اهللٓ أحَد أؽُر مـ ":  وـَقفف  ,ـام مثِْٚ ُْ َٓ  َوََتِٔؿٌ َحْذُؾُف إِْن ُظَِِؿ,  َوَي

ُرُه ِحَْٔئِذٍ  ـُ ْٚ: وٓ أي: ظِٔ : چ ٓ ضػمچ  أي: هلؿ, و :چ ومال ومقت چ :ٕحق ,َتْذ

 .فْٚ :أي, حقل وٓ ؿقة

 

 بٚب طـ وأخقاِتٚ

 َٚ ٚ: َؾ٘هِنه ُٝ َوَأَخَقاُِتَ ٚ َطَْْْ ُٛ ؾ تدخؾ بًد اشتٍٔٚء ؾٚظِٓٚ ظذ ادٌتدأ واخلزَوَأمه َتِْْه

ٚ, َوِهلَ  ِن هَلَ َٓ ق ًُ ٍْ اَُم َم َزَ َظَذ َأهنه
ٌَْتَدَأ َواخْلَ َُقُل  (:ـه طَ ) ,افٌَِٔٚت ادُْ ُٝ َزيْ  :َت ًدا َطَْْْ

                                                 
 ( مـ طمديٌ قمبد اهلل سمـ مسعقد ريض اهلل شمعومم قمـف.2760( ومسؾؿ سمرىمؿ )4634أظمرضمف اًمبخوري سمرىمؿ ) 1



 

 87 

َٛ )وَ , َؿٚئِاًم 
ًِ دِم  ى(رَ دَ )و, 1حًٌٝ افتَك واجلقد خر جتٚرة ؿقل افنٚظر:ٕحق  (:َح

 ٍٜ ٔه ٌَ ُٝ زيدًا ؿٚئامً ٕحق : ُف َٝ افقدمه افًُٓد يٚ ُظْرَو  وؿقل افنٚظر:, ؿقفؽ: َدَرْي ُدِري

ٕحق: زظّٝ زيدًا  (:َزَظؿَ )وَ , خِٝ ظّرا صٚخهٕٚحق:  (:َٚل َخ )وَ , ؾٚؽَتٌِط

ًٚ وفًٝ بنٔخ قل افنٚظر:وؿ ,صديًَٚ  قُل  (:ىَرأَ )وَ  ,2زظّتْل صٔخ َُ ُٝ : َت َرَأْي

ًرا صٚخًهٚ ّْ ُْؿ َيَرْوَكُف سَمِعقًدا )چ  وؿقفف تًٚػ: ,َظ  :ٕحقُ و, چ(7( َوَكَراُه ىَمِريًبو )6إهِنَّ

ُٝ افِـَف أـَز ـؾِّ َشءٍ   ومنن قمؾؿتؿقهـ مممـوتچ  ؿقفف تًٚػ:ٕحق  (:َظِِؿَ )وَ , رأي

اچ  ؿقفف تًٚػ:ٕحق  (:َوَجَد )وَ , چ ُدوُه قِمـَد اهللَِّ ُهَق ظَمػْمً
ٕحق  )جًِٝ(:و ,چ دَمِ

ـِ إَِكوصًموچ  ؿقفف تًٚػ: مْحَ ـَ ُهْؿ قِمَبوُد اًمرَّ ِذي  چ َوضَمَعُؾقا اعمَْاَلِئَؽَي اًمَّ

ٍٜ  ؿقل افنٚظر:  ٕحق (:حجقت)و  (:ظددت)و, 3ؿد ـْٝ أحجق أبٚ ظٍّرو أخٚ ثَ

َؽ دم افٌْك ؾال تًدد ادقػ ؿقل أخر:ٕحق  َُ  ؿقفف تًٚػ:ٕحق  (:أفٍٔٝ)و, رشي
                                                 

 رسموطمو وإذا مو اعمرء أصبح صموىمال    متوم اًمبقً: طمسبً اًمتؼك واجلقد ظمػم دمورة    1

طمقٌ  (طمسبً اًمتؼك ظمؼم دمورة إًمخ  )اًمشوهد ومقف: ىمقًمف (, 77ذم ديقاكف ص) ًمؾبقد سمـ رسمقعي اًمعومريوهق 

(. حتؼقؼ ظمػم دمورة)وصموكقفام ىمقًمف  (اًمتؼك)وكصى مػعقًملم, أوهلام ىمقًمف  سمؿعـك قمؾؿً,( طمسبً )اؾمتعؿؾ 

 (154اعمتؿؿي ص)

 إكام اًمشقخ مـ يدب دسمقبوً     ـل ؿمقخًو وًمسً سمشقخزقمؿتمتوم اًمبقً:  2

 (,اًمقوء)إول: , مػعقًملمكصبً  طمقٌ (زقمؿ) ف ىمقًمفواًمشوهد ومق, ٕيب أمقي احلـػل, واؾمؿف أوس وهق

 (156(. حتؼقؼ اعمتؿؿي ص)ؿمقخو)واًمثوين 

 طمتك أعمً سمـو يقم مؾامت     ىمد يمـً أطمجق أسمو قمؿٍرو أظمو صمؼيٍ متوم اًمبقً:  3

سبف اسمـ ك رضمؾ ؾمامه أسمو ؿمـبؾ إقمرايب, وىمد كسبف صوطمى اعمحؽؿ إممقً مـ اًمبسقط, وهذا سمديـ: ىمول حمل اًم

( واعممًمػ ذم 125هق مـ ؿمقاهد اسمـ قمؼقؾ )رىمؿ هشوم إمم متقؿ سمـ مؼبؾ وًمقس ذم ديقاكف وٓ ذم زيوداشمف, و
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ُْؿ َأًْمَػْقا آسَموءُهْؿ َضوًمنلمَ  چ (:ه)و, چ إهِنَّ ٌْْل امرًأ َهٚفًُِٚ  وإٓ ؿقفف:ٕحق  ْٛ َٓ , 1َؾ

ِه )و ًهِؿ صٍٚء افٍْس ؿٓر ظدوهٚ ؿقل افنٚظر:: ٕحق بًّْك اظِؿ (ؿتً  .2َت

ْأِي  (أبك)بًّْك  و)رأى( ,(اِتؿ)بًّْك  )طـ(وإذا ـٕٚٝ  ـَ افره و)ظِؿ(  ,َٓ ِم

َْك  ,(فَظرَ )بًّْك  ًْ َّ َد )َأْو  (َحِزنَ )َوَوَجَد بِ ََ َْك (َح ًْ َّ مل تتًدد  ,(َؿَهَد ), َوَحَجٚ بِ

ُٝ  ,-اِتّتف: بًّْك–إٓ إػ مًٍقل واحد, ٕحق: )طْْٝ زيدًا   بًّْك - زيداً  وَرَأْي

َٜ  وظِّٝ ,-أبكتف  .(-ظرؾتٓٚ بًّْك- ادًٖف

ْغَ برجو ٌَ افَقُم دم َأَثري  :ٕحق, وإفٌُٚء ادتٖخر أؿقى مـ إظامفف, حٚن إن تٖخْرنَ ُيِ

 ُٝ ـَ  بٚفًُسأو وبًّٚواة , طْْ ُٝ افُِٗم  :ٕحق, إن تقشى ودم إراجِٔز ِخِ

                                                                                                                            

ػعؾ اعمضورع اعملظمقذ طمقٌ اؾمتعؿؾ اًم (أطمجق أسمو قمؿرو أظمو صمؼي)اًمّشوهد ومقف: ىمقًمف , و(172أوضحف )رىمؿ 

مـتفك إرب  .(أظمو صمؼي)وأظمر  (أسمو قمؿرو), وكصى سمف مػعقًملم: أطمدمهو (فمـ)سمؿعـك  (طمجو)مـ 

 (157( وحتؼقؼ اعمتؿؿي ص)604ص)

 ومؼؾً أضمرين أسمو موًمٍؽ         وإٓ  وَمَفْبـل امرًأ َهوًمِؽوً متوم اًمبقً:  1

اهد اعممًمػ ذم أوضحف )رىمؿ هق مـ ؿمقاًمسؾقزم, و ومهذا سمقً مـ اعمتؼورب مـ يمالم اسمـ مهىمول حمل اًمديـ: 

طمقٌ اؾمتعؿؾ  (ومفبـل امرأ)ًمّشوهد ومقف: ىمقًمف , وا(324( وإؿمؿقين )رىمؿ 127)رىمؿ  اسمـ قمؼقؾ( و174

مـتفك إرب  .(امرأ)صموكقفام ىمقًمف اعمتؽؾؿ, و (يوء)كصى سمف مػعقًملم: أوهلام سمؿعـك اقمتؼد, و (هى)

 (158(, وحتؼقؼ اعمتؿؿي ص)607ص)

ؾؿ ؿمػوء اًمـػس ىمفر قمدوهومتوم اًمبقً:  2  ومبوًمغ سمؾطػ ذم اًمتحقؾ واعمؽر    شَمعَّ

طمقٌ ورد ومقف  (شمعؾؿ ؿمػوء اًمـػس ىمفر قمدوهو)اًمّشوهد ومقف: ىمقًمف , وًمزيود سمـ ؾمقور سمـ قمؿرو سمـ ضموسمر وهق

مـتفك  .(دوهوىمفر قم)صموكقفام ىمقًمف و (ؿمػوء اًمـػس)ىمد كصى سمف مػعقًملم: أوهلام ىمقًمف و, (اقمؾؿ)معـوه و (شمعؾؿ)

 (.160( وحتؼقؼ اعمتؿؿي ص)608إرب ص)
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ُٝ زيدًا ؿٚئامً  وٓ جيقز إفٌُٚء افًٚمِؾ ادتَدم, ٕحق:, 1اَقرَ واخلَ  ًٚ فُِقؾٔغ, طْْ . خالؾ

َٔٓـ  لٌ وإن وف ٍْ ؿِ  4(إِنْ )أو  3(ٓبـ) أو, 2ٚمىَِ( مٚ)بـ َٕ ًَ ََ  (ٓمُ )أو  ,دِم َجَقاِب اْف

ادًٍقفغ اشَؿ  وـقن أحدأ, 7آشتٍٓٚم مهزةو أ ,6افًَؿ )ٓم(أو , 5آبتداءِ 

(  ,10]افؼضٜٔ[, أو )فق( 9(أو )فًؾ, 8اشتٍٓٚمٍ  أو  11,[دم خزهٚ افالم ]افتلأو )إنه

                                                 
ًُ اًمؾمُم واخلَ      متوم اًمبقً: أسموٕراضمقز يو اسمـ اًمؾمم شمققمدين  1  َقرَ وذم إراضمقِز ظِمؾ

( 226/ 11) , وًمسون اًمعرب(407/ 1 ) , وذح أسمقوت ؾمقبقيف(1028)اًمبقً جلرير ذم مؾحؼ ديقاكف ص

ه,  واًمشوهد ومقف إًمغوء )ظمول( ًمتقؾمطفو سملم اعمػعقًملم, ومرومعو قمغم ( وهمػم257/ 1), وظمزاكي إدب (ظمقؾ)

 (.1/502اعمبتدأ واخلؼم. حتؼقؼ ذح اًمؼطر )

ء َيـطُِؼقنَ چ  يمؼقًمف شمعومم: 2 َٓ ًَ َمو َهُم  (1/506. ذح اًمؼطر ), وىمقًمف: قمؾؿً مو زيد ىموئؿچ ًَمَؼْد قَمؾِْؿ

(, 1/507د ذم اًمدار وٓ قمؿرو. ذح اًمؼطر ), وقمؾؿً واهلل ٓ زيكحق: قمؾؿً ٓ زيد ىموئؿ وٓ قمؿرو 3

 (614وذح اًمشذور ص)

ذح اًمشذور و ,(1/507اًمؼطر ), وقمؾؿً واهلل إن زيد ىموئؿ. ذح چ وشمظـقن إن ًمبثتؿ إٓ ىمؾقال چ كحق: 4

 .(614ص)

ًُ ًَمزيد ىموئٌؿ. 5  (1/508ذح اًمؼطر ) كحق: قمؾؿ

 (612اًمشذور ص) كحق: قمؾؿً ًمقؼقمـ زيد. ذح 6

 (613. ذح اًمشذور ص)أم قمؿرو ذم اًمدارؿً أزيٌد كحق: قمؾ 7

 (164. اعمتؿؿي ص)قمؾؿً أهيؿ أسمقك كحق: 8

 (614. ذح اًمشذور ص)چ وإن أدري ًمعؾف ومتـي ًمؽؿ چ كحق ىمقًمف شمعومم: 9

 يمؼقل اًمشوقمر: 10

 وىَمْد قمؾؿ إىمقام ًمق أن طمومتو    أراد صمراء اعمول يمون ًمف وومر                     

 (614ذح اًمشذور ص)

 (614كحق: قمؾؿً إنَّ زيدا ًمؼوئؿ. ذح اًمشذور ص) 11
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ًٚ,  ,1)ـؿ( اخلزيٜ ُِٓـ دم افٍِظ وجقب َؿ  چ ٕحق:, ذفؽ تًًَِٔٚ  ًّليوبَىؾ ظّ َِ ًْ فَِْ

ََِؿ أيه احلزبِغ َأْحل ًْ  .چ فَِْ

ًَ )ــ :أؾًٚل افتهْهٔرو ـُثقًراچ  ؿٚل اهلل تًٚػ:: (َؾ َج  (:َرده )و, چ وَمَجَعْؾـَوُه َهَبوء مَّ

وراً  چ ؿٚل تًٚػ: ـ سَمْعِد إِياَمكُِؽْؿ يُمػَّ وَكُؽؿ من َذ )وَ , چ ًَمْق َيُرده َ چ  ؿٚل تًٚػ: (:اخته

 َ َ )و, چ َذ اهللُّ إسِْمَراِهقَؿ ظَمؾِقالً َواختَّ ًٚ  :(َصره ُت افىغ خزؾ َٛ )و, ٕحق: َصره  :(َوَه

ٌَْل اهللُ ؾَِداَءكَ ؿٚفقا وٓ يدخؾ افتًِٔؼ وٓ اإلفٌٚء , (َتَركَ )وَ  (,َرده )وَ  (,خَتَِذ )وَ , : َوَه

ِهؿ()و ()هٛدم َشء مـ أؾًٚل افتهٔر, وٓ دم ؿٌِل جٚمد وهق اثْٚن:  هنام ؾ٘ تً

يٖيت مْف ادوٚرع وإمر  ,, ومٚ ظدامهٚ مـ أؾًٚل افٌٚب يتكفإمرصٌٜٔ  زمٚنِي

( مـ أؾًٚل  َٛ وفتهٚريٍٓـ , افتهٔر ؾٕ٘ف مالزم فهٌٜٔ ادٚيضوؽرمهٚ, إٓ )َوَه

 وجيقز حذف ادًٍقفغ أو, مٚهلـ ممٚ تَدم مـ إحُٚم وتَدمٝ بًض أمثِٜ ذفؽ

ـَ ُذَ  چ :ٕحق أحدمهٚ فدفٔؾ, ـَ يُمـُتْؿ شَمْزقُمُؿقنَ َأْي ِذي : تزظّقهنؿ أيچ   يَموِئَل اًمَّ

 أي طْْٝ زيدًا ؿٚئاًم. , رشـٚء, وإذا ؿٔؾ فؽ: مـ طْْتف ؿٚئاًم؟ ؾتَقل: طْْٝ زيداً 

ُٛ إجرومٜٔ مـ هذه ا (: ٌِّتدأ واخلزافْٚصٌٜ فٕؾًٚل وَظده صٚح ُٝ ًْ
ِّ ًٚ  )َش تًٌ

عُ , وٓبد أن يُقن مًٍقهلٚ 2ومـ واؾَف فْلخٍش َّ ًْ ًٜ ممٚ ُي ٕحق: شًّٝ  ,افثٚين مجِ

                                                 

َٓ َيْرضِمُعقنَ  چ :كحق ىمقًمف شمعومم 1 ُْؿ إًَِمقِْفْؿ  ـَ اًْمُؼُروِن َأهنَّ . ذح اًمشذور ص چ َأمَلْ َيَرْوا يَمْؿ َأْهَؾْؽـَو ىَمْبَؾُفؿ من

(615) 

 (1/842يمليب قمكم اًمػورد. اًمؽقايمى ) 2
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ومذهٛ , چ ؾَمِؿْعـَو وَمًتك َيْذيُمُرُهؿْ  چ :, وؿقفف تًٚػشًّٝ زيدًا يَقل ـذا

, ؾ٘ن ـٚن مًرؾٜ ـٚدثٚل إول ؾٚجلِّٜ افتل بًده 1اجلّٓقر أهنٚ ؾًؾ متًد إػ واحد

 واهلل أظِؿ., ُٕرة ـام دم أيٜ ؾٚجلِّٜ صٍٜ حٚل, وإن ـٚن

 

  2افتقابعَبُٚب 

 :3مخًَٜيتٌع مٚ ؿٌِف دم إظرابف 

 ِٝ ًْ  َبُٚب َافْه

 وؾٚئدتف ختهٔص, فادٌٚيـ فٍِظ متٌقظ 5أو ادٗول بف 4هق افتٚبع ادنتؼو ,افًْٝ

  متٌقظف

                                                 
(, راضمع سموب قمؿؾ اًمػعؾ ص 1/834اًمؽقايمى ) .شمتعدى إٓ إمم واطمد حلقاس وهل ٕٓهنو مـ أومعول ا 1

(50) 

 (2/345مجع شموسمع, وهق آؾمؿ اعمشورك عمو ىمبؾف ذم إقمراسمف احلوصؾ واعمتجدد وًمقس ظمؼما. حتؼقؼ اًمؼطر ) 2

, وقمدهو اًمزضموضمل وهمػمه أرسمعي, أدرضمقا قمطػ د وقمطػ اًمبقون وقمطػ اًمـسؼ واًمبدلوهل اًمـعً واًمتقيمق 3

 (2/345ذح اًمؼطر ) وقمطػ اًمـسؼ حتً ىمقهلؿ ) اًمعطػ(. اًمبقون

اعمراد سموعمشتؼ اؾمؿ اًمػوقمؾ, يمـ)ضورب(, واؾمؿ اعمػعقل, يمـ)مرضوب(, واًمصػي اعمشبفي, يمـ)طمسـ(, واؾمؿ  4

 (2/348وحتؼقؼ اًمؼطر ) (252اعمتؿؿي ص) ., وأمثؾي اعمبوًمغي, وومعقال سمؿعـك مػعقلاًمتػضقؾ يمـ)أقمؾؿ(

اعمشتؼ, وشمضؿـ معـك اًمػعؾ دون طمروومف, يػقده هق اجلومد اًمذي يػقد مـ اعمعـك مو   شتؼاعمراد سموعممول سموعم 5

 :كحق ,واؾمؿ اعمقصقل, اؾمؿ اإلؿمورة, كحق: مررت سمزيد هذاوآؿمقوء اجلومدة اًمتل شممول سموعمشتؼ مـفو: 
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 .6أو تقـٔد ,5أو ترحؿ ,4ذمأو  ,3دحمأو  ,2إن ـٚن مًرؾٜ ؤحتق وأ ,1إن ـٚن ُٕرة

ًِفِ و ًُقِت دِم َرْؾ ْْ َّ ِْ
ُٝ َتٚبٌِع فِ ًْ ِف َوَتُِِْْرهِ  َافْه

ٍِ ِري ًْ ِوِف, َوَت ٍْ ْهٌِِف َوَخ َٕ قُن , َو ُُ َوَٓ َي

ُجؾِ  :ؾَْْحقُ  ,َأَخصه ِمْْفُ  َْٕحقُ  :َصِٚحٌَِؽ  بِٚفره ِٚوِؾ َوبَِزْيٍد  :َبَدٌل, َو ٍَ ُجِؾ اْف بِٚفره

ِٚوؾِ  ٍَ ٌٝ  :اْف ًْ ثؿ إن َرَؾَع وّرًا مًتسًا َتٌَِع دم واحد مـ افتذـر وافتٖٕٔٞ,  ,َٕ

ْٔفِ وواح د مـ اإلؾراد وؾرَظ
ًْؾ7

ٍِ ؾٔام إذا ـٚن آشؿ ادرؾقع و ,1, وإٓ ؾٓق ـٚف

                                                                                                                            

ررت وأؾمامء اًمـسى, كحق: م, كحق: مررت سمرضمؾ ذي مول ,و)ذو( سمؿعـك صوطمٍى  ,مررت سمزيٍد اًمذي ىموم

وذط اعمـعقت , ومـ ذًمؽ اجلؿؾيو)ذو( اعمقصقًمي اًمطوئقي  اًمتل سمؿعـك )اًمذي( وومروقمفو, , سمرضمؾ دمشؼل

ُؼقْا َيْقًمو شُمْرضَمُعقَن ومِقِف إمَِم اهللِّچ : هبو أن يؽقن كؽرًة, كحق سمنمط  ويمذًمؽ اعمصدر, وأن شمؽقن ظمؼميي, , چ َواشمَّ

ده وشمذيمػمه وُيؾتزم إومرااًمثالصمل, وأٓ يؽقن مصدرا مقؿقو, أن يؽقن مصدرا ًمػعؾ صمالصمل أو سمزكي مصدر اًمػعؾ 

 (253اعمتؿؿي ص )راضمع , وهمػمهو. وسمرضمؾلِم قمدٍل, وسمرضموٍل قمدلٍ  ,, وسمومرأٍة قمدلٍ شمؼقل: مررت سمرضمؾ قمدلٍ 

 (2/348وحتؼقؼ ذح اًمؼطر )

 (2/352ذح اًمؼطر ) يمؼقًمؽ: مررت سمرضمٍؾ يموشمى. 1

 (2/353)يمؼقًمؽ: مررت سمزيد اخلقوط. ذح اًمؼطر  2

 .چ سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿچ   كحق: 3

 كحق: أقمقذ سموهلل مـ اًمشقطون اًمرضمقؿ. 4

 كحق: اًمؾفؿ ارطمؿ قمبدك اعمسؽلم. 5

ٌة يَموِمَؾيٌ چ  كحق: 6  .چ شمِْؾَؽ قَمنَمَ

7
ًُ َزْيًدا وهق مو يسؿك سموًمـعً احلؼقؼل,  ,شمثـقتف ومجعفأي: ذم   َاًْمَعوىِمَؾ, َوَمَرْرُت شَمُؼقُل: ىَموَم َزْيٌد َاًْمَعوىِمُؾ, َوَرَأْي

وضموء رضمٌؾ قموىمؾ, ورأيً  ,وضموءت هـٌد اًمعوىمؾي, ورأيً هـدًا اًمعوىمؾي, ومررت هبـٍد اًمعوىمؾي, سمَِزْيٍد َاًْمَعوىِمؾِ 

رضماًل قموىمال, ومررت سمرضمٍؾ قموىمؾ, وضموء اًمزيدان اًمعوىمالن, ورأيً اًمزيديـ اًمعوىمؾلم, ومررت سموًمزيديـ 

ورأيً اًمزيديـ اًمعوىمؾلم, ومررت سموًمزيديـ اًمعوىمؾلم, وضموءت اهلـدان اًمعوىمؾلم, وضموء اًمزيدون اًمعوىمؾقن, 

اًمعوىمؾتون, ورأيً اهلـديـ اًمعوىمؾتلم, ومررت سموهلـديـ اًمعوىمؾتلم, وضموءت اهلـدات اًمعوىمالت, ورأيً 
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جٚءين رجٌؾ ؿًقٌد ): دم افًْٝ أن جيّع مجع تًُر ؾَٔٚل ٕٚحًـؾ ,بٚفًْٝ مجًًٚ 

ُٕف ًٌِٔػ  ,حجّع افتهحٔب ,(ؿٚظدونَ ) وأمٚ, بٚإلؾراد (ؿٚظٌد )ثؿ  ,(ؽِام  .َؾَو

ِٜ ادًِقِم مقصقُؾٓٚ  2وجيقز ؿىعُ  ًٜ أو افهٍ ظٚءً حََٔ بتَدير  , رؾًًٚ اإلتٌٚعو 3ادِّ

ًٚ بتَدير (هق) اجلر ظذ , و(أرحؿ)أو  (,َأُذمه )أو  (,أمدح)أو  (,أظْل), وٕهٌ

افًْقت فقاحد ؾ٘ن ـٚن ادًْقت مًِقمٚ بدوهنٚ جٚز إتٌٚظٓٚ  وإذا تُررت, اإلتٌٚع

ٌَعِ ـِٓٚ وؿىًٓٚ ـِٓٚ وإتٌٚع افًٌض و إن مل يًرف و, ؿىع افًٌض بؼط تَديؿ ادُت

وإن تًغ بًٌوٓٚ جٚز ؾٔام , وجٛ إتٌٚظٓٚ ـِٓٚ, إٓ بّجّقِظٓٚ بٖن احتٚج إفٔٓٚ

 ظدا ذفؽ افًٌض إوُجُف افثالثٜ.

                                                                                                                            

( وذح اًمؼطر 254اعمتؿؿي ص) (,73أضمرومقي ص) اهلـدات اًمعوىمالت, ومررت سموهلـدات اًمعوىمالت.

(2/354) 

ن اًمقصػ راومعو ٓؾمؿ فموهر متصال سمضؿػم يعقد إمم اعمـعقت أو ضؿػما سمورزا, ومفق اًمـعً اًمسببل, ومال إن يمو 1

يعتؼم طمول اعمـعقت ذم اًمتذيمػم واًمتلكقٌ واإلومراد واًمتثـقي واجلؿع, سمؾ يعطك اًمـعً طمؽؿ اًمػعؾ. ومنن يمون 

ر وإن يمون اعمـعقت سمف ممكثًو.  ممكثًو ُأكنٌ, وإن يمون اعمـعقت سمف مذيمرًا. وإن يمون وموقمؾف مذيمراً  وقمؾفوم ُذيمن

ُف, وضموءت هـٌد اًمؼوئُِؿ أسمقهو, وشمؼقل:  ويستعؿؾ سمؾػظ اإلومراد وٓ يثـك وٓ جيؿع شمؼقل: ضموء زيد اًمؼوئؿي ُأمَّ

ُف, وسمومرأٍة ىموئٍؿ أسمقهو, وشمؼقل ومررُت سمرضمؾلِم ىموئٍؿ أسمقامهو, مررت سمرضموٍل ىموئٍؿ : مررت سمرضمٍؾ ىموئؿٍي ُأمه

مثؾي اًمـعً اًمراومع ًمالؾمؿ اًمظوهر, ومثول اًمراومع ًمؾضؿػم اًمبورز ىمقًمؽ: ضموءين همالم امرأة آسموؤهؿ, هذه أ

ضوِرسَمُتُف هل, وضموءشمـل َأَمُي رضمٍؾ ضورهُبو هق, وضموءين همالم رضمؾلم ضوِرسُمُف مهو, وضموءين همالم رضموٍل ضورسُمُف 

 (2/361(. ذح اًمؼطر مع اًمتحؼقؼ )256اعمتؿؿي ص) هؿ.

كحق: )احلؿد هلل احلؿقدُ َ ِ(.  ,حمذوف مػعقٓ ًمػعؾعمبتدأٍ حمذوف أو  ااًمـعً ظمؼم عؾجياًمؼطع: أن  وطمؼقؼي 2

 (2/363(, وحتؼقؼ ذح اًمؼطر )261اعمتؿؿي ص)

 (2/365. حتؼقؼ ذح اًمؼطر )سملن يـزل مـزًمي اعمعؾقم 3
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ْىِػ   ًَ  َاْف

 .ًؼافًىػ ٕقظٚن: ظىػ بٔٚن وظىػ ٕ

ٌص جِٚمٌد ؾًىػ افٌٔٚن:  إن  ؽُر مٗوٍل, ؾٔقاؾؼ متٌقَظفوهق تٚبٌع مقوٌح أو خمهِّ

ُؿ بٚهلل أبق حٍص ظّرُ : , ــ ـٚن مًرؾٜ ًِ َأْو  چ :ٕحق ,وختهِٔهِف إن ـٚن ُٕرة ,1ُأْؿ

وَرٌة ـَمَعوُم َمَسِؽلمَ  ةٍ  ,و هذا خَٚتٌؿ حديٌد , چ يَمػَّ ـْ َظَؼَ  ِم
ٍٜ
ًَ ُف دِم َأْرَب ًُ ٌَ  .2َوَيْت

ـَ  ,دم افٌٚفٛ وُيًَرب بدَل ـؾٍّ مـ ـؾٍّ  ُرُه,  ـْ ْٛ ِذ ْ جَيِ , ِٚهٌْْد َؿَٚم َزْيٌد َأُخقهَ ـ: إِْن مَل

ِٚرُث إن مل يّتْع إِحالُفف حَمَؾه إول, و ْحُق: َيٚ َزْيُد احْلَ ـُ افتٚرِك  ـَقفف:و ,َٕ إٔٚ اب

 , 3افٌُريِّ بٍؼ 

                                                 
 أىمسؿ سموهلل أسمق طمػٍص قمؿر    مو مسفو مـ كؼى وٓ دسمراًمبقً:  متوم 1

 ي  وسمعده:سبَ قْ سمـ يمَ أول رضمز ًمعبد اهلل  وهق

 وموهمػر ًمف اًمؾفؿ إن يمون ومجر       مو مسفو مـ كؼى وٓ دسمر             

( وذح اًمؼطر مع 263اعمتؿؿي ص) ومنن اًمثوين قمطػ سمقون ًمألول. (أسمق طمػص قمؿر )اًمشوهد ومقف: ىمقًمف و

 (2/389اًمتحؼقؼ )

, طمد مـ اإلومراد واًمتثـقي واجلؿعوا, ووواطمد مـ اًمتعريػ واًمتـؽػماًمرومع واًمـصى واجلر, ذم واطمد مـ  2

 (718ذح اًمشذور ص) واطمد مـ اًمتذيمػم واًمتلكقٌ.و

ـُ اًمتورِك اًمبؽرين سمنٍم    قمؾقف اًمطػم شمرىمبف وىمققمو   اًمبقً: متوم 3  أكو اسم

هذا سمقً مـ اًمقاومر مـ يمالم اعمرار سمـ ؾمعقد سمـ كضؾي سمـ إؿمؽم اًمػؼعز, مـ يمالم يػتخر ىمول حمل اًمديـ: 

سمنم هذا هق زوج اخلركؼ أظمً ـمرومي سمـ ؾ سمنم سمـ قمؿرو سمـ مرصمد اًمبؽري, وه ظموًمد سمـ كضؾي ىمتومقف سملن ضمد



 

 95 

َْٕكاً ؿقفف: وَ , 1َأَيٚ َأَخَقْيَْٚ ظٌَد صٍّس وٕقؾال: وؿقفِف َْٕكٌ  َْٕكُ  َتِْعُ  2َيٚ  ّْ َوَي
َْٕحقِ  3  :دِم 

ُٚم إِْبر چ ََ ْحقِ چ ِهٔؿَ اَم َٕ ْرزُ  :, َودِم  ـُ ُٔد  ًِ كَؿَرَأ َؿُٚفقُن ), وَ َيٚ َش ًَ  .(ِظٔ

                                                                                                                            

سمقً اًمشوهد مـ ؿمقاهد ب, ويمون مؼتؾ سمنم ذم يقم اًمؽالاًمشوقمر اعمشفقر صوطمى اعمعؾؼي, و اًمعبد اًمبؽري

اًمّشوهد ومقف: , و(285ام اؾمتشفد سمف اسمـ قمؼقؾ )رىمؿ ( يم138( و ذم اًمؼطر )رىمؿ 411اعممًمػ ذم أوضحف )رىمؿ 

ٓ جيقز أن يؽقن سمدٓ مـف: , و(اًمبؽري)قمطػ سمقون قمغم ىمقًمف:  (سمنم)ومنن ىمقًمف  (اًمتورك اًمبؽري سمنم)ىمقًمف 

أن شمدظمؾ اًمعومؾ ذم اعمبدل ٕن اًمبدل قمغم كقي شمؽرار اًمعومؾ ومؽون يـبغل ٕضمؾ صحي يمقكف سمدٓ أن جيقز ًمؽ 

, يمام يمون (سمنم)إمم  (اًمتورك), سمنضوومي (اسمـ اًمتورك سمنم أكو)قمغم اًمبدل, ومتؼقل:  -هـو (اًمتورك)هق ىمقًمف و -مـف

 (2/395(, ذح اًمؼطر مع اًمتحؼقؼ )719(. مـتفك إرب ص)اًمبؽري)مضوومو إمم 

 شمتؿي اًمبقً: َأَيو َأظَمَقْيـَو قمبَد ؿمؿٍس وكقومال    أقمقذيمام سموهلل أن حتدصمو طمرسمو 1

ىمصقدة, يؿدح ومقفو رؾمقل اهلل, ويبؽل قمغم مـ يمالم ـموًمى سمـ أيب ـموًمى, أظمل قمكم سمـ أيب ـموًمى, مـ وهق 

 (قمبد ؿمؿس), ومنن ىمقًمف (قمبد ؿمؿس وكقومال)واًمشوهد ومقف: , وم ذم اًمسػمةأصحوب اًمؼؾقى, أوردهو اسمـ هش

 وٓ جيقز ويؽقن ) كقومال( معطق قمؾقف قمطػ كسؼ سموًمقاو قمغم )قمبد ؿمؿس(, , (أظمقيـو) قمطػ سمقون قمغم ىمقًمف

 (2/396ح اًمؼطر مع اًمتحؼقؼ ). ذسمدٓ ) قمبد ؿمؿس(  أن يؽقنومقفام 

 إين وأؾمطور ؾمطرن ؾمطرا     ًمؼوئؾ َيو َكٍْمُ َكٍْمٌ َكٍْماً شمتؿي اًمبقً:  2

ره, مـ ؿمقاهد ؾمقبقيف, وىمد كسبف إمم رؤسمي سمـ هذا سمقً مـ اًمرضمز أو سمقتون مـ مشطقىمول حمل اًمديـ: 

ٓ هموين مل يقاومؼ ؾمقبقيف و( وًمؽـ اًمصو304/ 1واومؼ قمغم هذه اًمـسبي إقمؾؿ ذم ذح ؿمقاهده )اًمعجوج, و

ىمد رأيً اعممًمػ يـسبف إمم ذي اًمرمي, واًمّشوهد ومقف: ىمقًمف )يو كٍم كٍم كٍما( إقمؾؿ قمغم كسبتف إمم رؤسمي, و

ٌ ىمقًمف )كٍما( اًمثوًم قمطػ سمقون قمؾقف سموقمتبور ًمػظف, وىمقًمف )كٍم( اًمثوينإول مـودى, وومنن ىمقًمف )كٍم( 

ذًمؽ ٕن ثوًمٌ أن جيعؾ سمدٓ مـ اعمـودى: وذم واطمد مـ اًمثوين واًم ٓ جيقزقمطػ سمقون قمؾقف سموقمتبور حمؾف: و

 (.720اًمبدل قمغم كقي شمؽرار اًمعومؾ. مـتفك إرب ص)

 (716أي يؿتـع قمطػ اًمبقون دون اًمبدل ذم اًمصقر اًمثالث أشمقي. ذح اًمشذور مع اًمتحؼقؼ ص) 3
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هذه  حرف مـ وأمٚ ظىػ افًْؼ: ؾٓق افتٚبع افذي يتقشط بْٔف وبغ متٌقظف

ْىِػ  ُروُف احلُ  ًَ ٌة َوِهلَ اف َاْف َؼَ ٚءُ )وَ  ,1دىِؼ اجلّع( َاْفَقاوُ ) :ًَ ٍَ وافستٔٛ  فِجّع( اْف

 ,ٕحد افنٔئغ أو إصٔٚء( َأوْ )وَ  ,3وافساخلوافستٔٛ  فِجّع( ُثؿه )وَ  ,2وافتًَٔٛ

أو  7أو افتنَُٔؽ  6فنؽابًد اخلز و ,5اإلبٚحٜ أو 4افىِٛ بًد تخٔراف مٍٔدةً 

ِٜ ( َأمْ ), وَ 8افتٍهٔؾ َِ ٍٜ ظذ أحد  افتًقيٜ فىِٛ افتًٔغ بًد مهزة ادُْتهِه داخِ

, ٚ َوب ادًتقَيْغِ ُٛ هِبَ َِ َزٍة ُيْى ّْ ٌٜ َوهِ  .افتًٔغ (َأمْ ـ)َِأْو هِبَ ٌٜ خُمَْتهه ًَ
ىِ ََ َؽ ُمْْ

َل دِم َؽْرِ َذفِ

ٌٜ فِ  ِؾ َوُمَراِدَؾ َّ َزةِ (َبْؾ ـ)بِٚجْلُ ّْ َْك اهْلَ ًْ ـُ َمَع َذفَِؽ َم ّه ٚ(, , َوَؿْد ُتَو و)إِمه
 (َحتهك)وَ , 9

ِض َادََْقاِوع 10ؿِٔؾ ٚوافًىػ هب وافتدريٟ ٓ فِستٔٛ وافٌٚيٜفِجّع  ًْ  , دِم َب

                                                 
 (266اعمتؿؿي ص) . -ىمبؾف, أو معف, أو سمعده -كحق: ضموء زيٌد وقمؿرٌو  1

هُ چ  كحق: 2  .چ صُمؿَّ َأَموشَمُف وَمَلىْمؼَمَ

هُ چ  كحق : 3  .چ صُمؿَّ إَِذا ؿَموء َأكنَمَ

 كحق: شمزوج هـدًا أو أظمتفو 4

 كحق: ضموًمس اًمعؾامء أو اًمزهود 5

 چ ىَموًُمقا ًَمبِْثـَو َيْقًمو َأْو سَمْعَض   چ كحق: 6

ويُمْؿ ًَمَعغَم ُهًدىچ  كحق:  7    چ َوإِكَّو َأْو إِيَّ

 .چ وًُمقْا يُمقُكقْا ُهقًدا َأْو َكَصوَرىَوىمَ چ  كحق: 8

 (2/423حتؼقؼ ذح اًمؼطر ) حقيلم.ـهق ىمقل أيمثر اًم اًمؼقل سملهنو قموـمػي 9

ويشؽمط ومقف: أن يؽقن اعمعطقف هبو اؾمام فموهرًا, وأن يؽقن سمعضًو مـ اعمعطقف قمؾقف, وهمويي ىمول اًمرقمقـل:  10

ًمف قمغم أن )طمتك( ضمورة يمام شمؼدم ذم اعمخػقضوت, ًمف, كحق: أيمؾً اًمسؿؽي طمتك رأؾمفو, سموًمـصى, وجيقز اجلر 
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دِّ ظـ ًٚ  )بؾ(و ,و)فُـ(, 1إجيٚب بًد )ٓ( :احلُؿاخلى٘ دم  وفِره ٍل بًد  ,ؽٚفٌ ٍْ ٕ2  

َْمرِ  4بًَد إجيٍٚب  )بْؾ(وفكف احلُؿ إػ مٚ بًدهٚ  ,3أو افْٓل ْٕ ٚ]وأمٚ ) .5َوا ( إِمه

]وهل جمٚمًٜ فِقاو , بٚفقاو افًىػإٕام و حرف تٍهٔؾبؾ  ؾ٘هنٚ ؽر ظٚضٍٜ[

  فزومٚ, وافًٚضػ ٓ يدخؾ ظذ افًٚضػ.[

تَتيض وافثالثٜ افٌٚؿٜٔ , َتيض افتؼيؽ دم اإلظراب وادًْكت ٕوػؾٚفًًٌٜ ا

ْٝ َأْو َظَذ َمُْْهقٍب  افتؼيؽ دم اإلظراب ؾَط. ًَ
ٚ َظَذ َمْرُؾقٍع ُرؾِ ْٝ هِبَ ٍَ

َؾِْ٘ن ُظىِ

, ْٝ , َأْو َظَذ جَمُْزوٍم ُجِزَم ْٝ َو
ٍِ قٍض ُخ ٍُ , َأْو َظَذ خَمْ ْٝ ٌَ ِه َوَصَدَق اهللَُّ  چٕحق:  ُٕ

َوإِن شُمْمِمـُقا  چ چ آِمـُقْا سمِوهللِّ َوَرؾُمقًمِفِ  چ چَوَمـ ُيطِِع اهللَّ َوَرؾُمقًَمُف  چ, چ قًُمفُ َوَرؾُم 

َٓ َيْسَلًْمُؽْؿ َأْمَقاًَمُؽؿْ  َُقُل , چ َوشَمتَُّؼقا ُيْمشمُِؽْؿ ُأضُمقَريُمْؿ َو ُٝ  :َت ٌرو, َوَرَأْي ّْ َؿَٚم َزْيٌد َوَظ

ًرا, َوَمَرْرُت بَِزْيٍد َوظَ  ّْ ٍرو, َوَزيْ َزْيًدا َوَظ ْد ّْ ًُ َْ ْ َي ْؿ َومَل َُ ْ َي ًٚ َظَذ . ٌد مَل َىُػ َؽٚفٌِ ًْ َوَٓ ُي

                                                                                                                            

. اعمتؿؿي ؼم حمذوف, أي: طمتك رأؾُمفو مليمقلوجيقز اًمرومع ًمف قمغم أن )طمتك( اسمتدائقي و)رأؾَمفو( مبتدأ واخل

 (267ص)

 (267اعمتؿؿي ص) كحق: ضموء زيٌد ٓ قمؿرٌو. 1

 مو ضموءين زيد سمؾ قمؿروو , كحق:  مو مررت سمرضمٍؾ صوًمٍح ًمؽـ ـموًمٍح  2

 , وٓ يؼؿ زيد ًمؽـ قمؿرو: ٓ يؼؿ زيد سمؾ قمؿروكحق 3

 كحق: ىموم زيد سمؾ قمؿرو. 4

 كحق: أيمرم زيدا سمؾ قمؿرا 5
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ِر َرْؾٍع ُمتهِهؾٍ 
ِّ ْغِ إِٓه , َو ًَ ِس َأْو اْف ٍْ ُد بِٚفْه ـه َٗ َٓ ُي ُّ  َو َد َتْقـِِٔدِه بِ ًْ ِهؾٍ َب ٍَ َد  1ْْ ًْ َأْو َب

ٍض إِٓه بَِِ٘ظَٚدةِ 2َٚؾِٚصٍؾ مَ  ٍْ ِر َخ ِّ ٚؾِضِ  , َوَٓ َظَذ َو  .3اخْلَ

 

 َبُٚب َافتهْقـِٔدِ 

َْٕه : افتقـٔد ِف, َو ًِ ِد دِم َرْؾ ـه َٗ ُّ ِْ
فِ تٚبع فِ ٍِ ِري ًْ ِوِف, َوَت ٍْ ظِ  ,ٌِِف, َوَخ ٍْ ِه ُد بَِِ٘ظَٚدِة اف ـه َٗ  َوُت

ٕحق: , أو ؾًال, 4أخَٚك أخَٚك إنه َمـ ٓ أخٚ فف :ٕحقشقاء ـٚن اشام,  ,فٍيلٌ اق وه

                                                 

ًَمَؼْد يُمـُْتْؿ َأْكُتْؿ َوآسموُؤيُمْؿ ذِم  چ ىمقًمف شمعومم:مثول اًمعطػ قمغم اًمضؿػم اعمرومقع سمعد اًمتقيمقد سموًمضؿػم اعمـػصؾ,  1

, ومـ ؽ ىموئامكحق: يمـ أكً كػُس سموًمضؿػم اعمـػصؾ هموًمبو,  ومثول اًمتقيمقد سموًمـػس أو اًمعلم , چ َضالٍل ُمبلِمٍ 

 (737همػم اًمغوًمى: ىمؿ كػُسؽ أو قمقـُؽ. ذح اًمشذور ص)

 َيْدظُمُؾقهَنَو َوَمـ َصَؾَح  چىمقًمف شمعومم:   ,سمعد اًمػصؾ سموعمػعقل ,مثول اًمعطػ قمغم اًمضؿػم اعمرومقع سمعد اًمتقيمقد 2

 .ػعقل, كحق: أيمرمتف كػز أو قمقـلاًمتقيمقد سموًمـػس أو اًمعلم سمعد اًمػصؾ سموعم , ومثولچ

ـَْفو َوِمـ يُمؾن يَمْرٍب  چكحق ىمقًمف شمعومم:  3 قُؽؿ من , ومثول اًمعطػ مـ همػم شمقيمقد وٓ ومصؾ ىمقل چ ىُمِؾ اهللَُّ ُيـَجن

ًُ : صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿاًمـبل  ًُ َوَأسُمق سَمْؽٍر َوقُمَؿُر, وَ يُمـْ  .شوقمؿر َوَأسُمق سَمْؽرٍ وَمَعْؾ

 أظموَك إنَّ َمـ ٓ أظمو ًمف   يمسوع إمم اهلقجو سمغػم ؾمالح أظموكَ متوم اًمبقً:  4

 ىمد كسبف إقمؾؿ إمم إسمراهقؿ سمـ( و129 / 1هق مـ ؿمقاهد ؾمقبقيف )هذا سمقً مـ اًمطقيؾ, وىمول حمل اًمديـ: 

( 485شده اعممًمػ ذم أوضحف )رىمؿ ىمد أكسمؾ هق مـ يمؾؿي عمسؽلم اًمدارمل, وًمقس يمام ذيمر, هرمي اًمؼرر, و

اكظر اًمؾجـي( مع سمقً آظمر, ومل يـسبفام, و 304 -2د )أكشده اسمـ قمبد رسمف ذم اًمعؼ( و133 وذم اًمؼطر )رىمؿ

ومنن اًمثوين  (أظموك أظموك)اًمّشوهد ومقف: ىمقًمف , وسمقٓق( 466 -1ق( وظمزاكي إدب )سمقٓ 60 -18إهموين )

 (2/368( وحتؼقؼ ذح اًمؼطر )408شمقيمقد ًمػظل ًمألول. مـتفك إرب ص)
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 ,2ٓ ٓ أبقُح بحٛ بثْٜ  إهنٚ :ٕحق, أو حرؾٚ ,1احٌسِ  أتٚك أتٚك افالحَقَن, احٌسِ 

 ًٜ ُٝ زيداً ٕحق ,أو مجِ ْب ُٝ زيدًا رَضَ , چ ومَِجوضمًو ؾُمُبالً  چ , ٕحق:َأْو ُمَراِدؾِفِ  ,: رضب

ًٚ دـ چ :وفٔس مْف ًٚ صًٍٚ  چ و چ ٚدـ ٌر ُمتهِهٌؾ َوَٓ َحْرٌف , چ صٍ
ِّ ُٚد َو ًَ َوَٓ ُي

,  ,مًْقيٌ  وأ, ٚ اتهَهَؾ بِفِ َؽْرُ َجَقايِبٍّ إِٓه َمَع مَ  ٍٜ ُِقَم ًْ ٍٚظ َم ٍَ َٖفْ قُن بِ ُُ ُر َوَي رِّ ََ َوُهَق َتٚبٌِع ُي

ٌُقعِ  ِٜ  َأْمَر ادَْت ٌَ ًْ ُس )َوِهَل : دِم افِّْ ٍْ ْغُ ), وَ (َافْه ًَ َتٚ ,(اْف ًَ َّ وجيٛ  مٗخرًة ظْٓٚ إن اْجَت

ـهدِ  َُقُل  ,اتهٚهُلٚ بوٍّر مىٚبٍؼ فِّٗ ًُ  :َت ٍْ َٕ ُْْٔفُ  فُ َؿَٚم َزْيٌد  ًٍُؾ , أو َظ ًِٚن ظذ َأْؾ َّ وجُيْ

اَم,اِن َأِو اهِلَْْد َء افزيداِن ٚج ]تَقل:[,ادٍردِ مع ؽِر  ُٓ ؿْ  إًٍٔ ُٓ ًُ ٍُ ْٕ ْيُدوَن َأ , َوافزه

ـه  ُٓ ًُ ٍُ ْٕ َْْداُت َأ
سِ  ,َواهْلِ ٍْ ٚفْه ـَ ْغُ  ًَ قلِ , َواْف ُّ ؾه ) [وهل] :َأِو افنه فٌر مثًْك إن جتزأ  (ـُ

ْؿ,]تَقل:[  ,3بًٍْف أو بًٚمِف ُٓ ِه ـُ ْقَم  ََ ُٝ َاْف ْؿ  َرَأْي ُٓ ِه ـُ ٌَِٔد  ًَ ُف َواْف ِه ـُ ٌَْد  ًَ ُٝ اْف ْي َواْصَسَ

                                                 
 طمؼقَن, اطمبِس اطمبسِ إمم أيـ اًمـجوة سمبغؾتل   أشموك أشموك اًمال متوم اًمبقً:  ومليـ 1

 وىمقًمف: (إمم أيـ إمم أيـ)اًمشوهد ومقف: ىمقًمف , وومل يـسبف واطمد مـفؿ ًمؼوئؾ معلم يؽثر اؾمتشفود اًمـحوة سمف,و

ومػل يمؾ واطمد مـ اعمقاضع اًمثالصمي شمؽرر اًمؾػظ إول سمعقـف, وهق مـ  (,اطمبس اطمبس)وىمقًمف:  (أشموك أشموك )

 ( 2/369حتؼقؼ ذح اًمؼطر ) قيمقد اًمؾػظل.اًمت

 َأظَمَذْت قَمكَمَّ مقاصمؼًو وقُمُفقداً       ٓ ٓ أسمقُح سمحى سمثـي  إهنو    متوم اًمبقً: 2

 شمقيمقًدا ًمػظقًّو. (ٓ)طمقٌ أيمد احلرف  (ٓ ٓ)اًمشوهد ومقف ىمقًمف: , و58ذم ديقاكف ص اًمعذري جلؿقؾ سمثقـي وهق

 (2/371حتؼقؼ ذح اًمؼطر )

شمؼقل: ضموء اجلقش يمؾف أو مجقُعُف أو قمومُتُف: وضموءت قمومي(, )و (مجقع), و(مشؽميمي سملم )يمؾهل ذوط  3

َـّ أو  ُف اًمؼبقؾُي يُمؾهُفو أو مجقُعفو أو قمومُتفو: وضموء اًمرضموُل يمؾفؿ أو مجقُعُفؿ أو قمومُتُفؿ, أو ضموءت اًمـسوُء يُمؾه

 (2/375( وذح اًمؼطر مع اًمتحؼقؼ )273اعمتؿؿي ص) مجقعفـ أو قمومتفـ.
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ـه  ُٓ ِه ـُ َمَٚء  ٚ َواإْلِ َٓ ِه ـُ  َٜ ََم ْٕ ًِٓام , (َأمْجَعُ )وَ , َوا ٍٜ  و[ 1]موٚؾٜومجًَٚء ومج  ,2ؽَر موٚؾ

ًِغَ ]تَقل:[  ْقِم َأمْجَ ََ َتعُ )َع, َوِهَل َوَتَقابُِع َأمْجَ , َمَرْرُت بِْٚف ـْ  ,3(َأْبَهعُ ), وَ (َأْبَتعُ ), وَ (َأ

ٌٜ )و َتٚ), وَ (ـاِلَ بـ)وَ , (ظٚم ِْ ف واحتد مًْك ادًَْد, , (ـِ ًَ إن صحه وؿقُع ادٍرِد مقؿ

د ـه ـَ فوّر ادٗ ٍْ َْْداِن  :َْٕحقُ  ,يٗـد هبام ادثْكو ,وُيَو ٚ َواهْلِ ْيَداِن ـاَِلمُهَ َجَٚء افزه

ٚ َتٚمُهَ ِْ
داُت, ؾ, قتبخالف افًْوهل , ـِ ِـّ ٚ بًّْك ٕهنال جيقز أن تتًٚضػ ادٗ

ف ءافق واحد وٕن ًِ ٍِ َٕ َىُػ ظذ  ًْ ـَ ُٕرةً , افقاِحد ٓ ُي ًْ ٌَ  ,افٌكيغظْد  وٓ أن َيْت

ُٛ  :وٕدر ف رج ِِّ َٝ ظدَة حقٍل ـ  , 4يٚ فٔ

                                                 
َفو(  سمـ)مَجَْعوَء(, وسمعد )يُمؾنفْؿ( سمـ)أمْجعلم(, سمعد )يُمؾن  يمد هبو سمعد )يمؾ(, ومقليت لن يمسم 1 ف(, سمـ)َأمْجََع( وسمعد )يُمؾن

( سمـ)مُجََع(, ىمول اهلل شمعومم: َـّ ِف َؽُي يُمؾهُفْؿ َأمْجَُعقنَ چ  وسمعد)يمؾن
ضموء اجلقش يُمؾهف أمْجَُع:  وشمؼقل: ؛چ وَمَسَجَد اعمَْاَلئِ

َـّ مُجع. اعمتؿؿي ص)واًمؼ ُف  (274بقؾي يمؾفو مجعوُء: واًمـسوُء يُمؾه

2 ,)  .چ َوٕهُْمِقَيـَُّفْؿ َأمْجَِعلمَ چ  كحق: سمدون )يُمؾًّ

  كحق: ضموء اًمؼقم يمؾفؿ أمجعقن وأيمتعقن وأسمصعقن وأسمتعقن. 3

ًَ قمدَة طمقٍل يمؾنف رضمُى متوم اًمبقً: ًمؽـف ؿموىمف أن ىمقؾ: ذا رضمى     4  يو ًمق

رواهو يوىمقت ذم معجؿ  هذا سمقً مـ اًمبسقط مـ يمؾؿي ًمعبد اهللّ سمـ مسؾؿ سمـ ضمـدب اهلذزم, ىمول حمل اًمديـ:

( وروى سمعضفو ذم شموريخ دمشؼ )اكظر 474أسمق اًمعبوس أمحد سمـ حيقك صمعؾى ذم َموًمسف )ص اًمبؾدان, و

هذا سمؽؾ, و -اًمتل هل ىمقًمف طمقل -ًمـؽرةطمقٌ أيمد ا (طمقل يمؾف)اًمّشوهد ومقف: ىمقًمف , و(408/ 3اعمختٍم 

 -اخلالصيشمبعو ٓسمـ موًمؽ ذم اًمتسفقؾ واًمؽوومقي و -حفذم اًمؼطر, ًمؽـف ذم أوضؿموذ ومقام طمؽوه اعممًمػ هفـو و

ة حتصؾ سملن شمؽقن اًمـؽرة حمدودة واًمتقيمقد إن اًمػوئد»ىمول: وصحي شمقيمقدهو سمنمط طمصقل وموئدة,  ىمد اظمتور

( وذح 707مـتفك إرب ص) ة.أكشد هذا اًمبقً قمغم أكف ممو طمصؾً ومقف اًمػوئدو ,شمـ أًمػوظ اإلطموـمي

 (2/386اًمؼطر مع اًمتحؼقؼ )
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     .1]واًمصحقح ضمقازه[

ٌََدلِ   َبُٚب َاْف

ُف ؾ ,َهقد بٚحلُؿ بال واشىٜمهق: تٚبع  ًَ ٍؾ َتٌِ ًْ
ـْ ؾِ ٌؾ ِم ًْ

ـْ اِْشٍؿ َأْو ؾِ َِ٘ذا ُأْبِدَل اِْشٌؿ ِم

ءِ , دِم مَجِِٔع إِْظَرابِفِ  ْ ـْ َافقه ِء ِم ْ ٍٚم: َبَدُل َافقه ًَ  َأْؿ
ِٜ
ًَ  ,ـؾًّ بدل ويَٚل فف  َوُهَق َظَذ َأْرَب

اَط اعُمسَتِؼقؿَ  چ و چ مػوزًا طمدائَؼ  چ :ل اهلل تًٚػقٕحق: ؿ َ اَط ( 6) اهِدَكو اًمٍمن ِسَ

ِذي اِط اًْمَعِزيِز احْلَِؿقِد ) چ :وؿٚل اهلل تًٚػ چ(7)ـَ اًمَّ : دم چ(2( اهلل )1إمَِم ِسَ

ؾِّ  ,ؿٚم زيٌد أخقكو ,اجلرؿراءة  ُُ ـْ َاْف ًِْض ِم ٌَ شقاٌء ـٚن ذفؽ افًٌض ؿِٔال  َوَبَدُل َاْف

بوٍّر  وٓ بد مـ اتهٚفف, أو ٕهٍف أو ثِثٔفأـِٝ افرؽٔػ ثِثف  :ٕحق ,أو ـثراً 

وهلل قمغم اًمـوس چ  :ـَقفف تًٚػ ,َيْرِجُع فٌِّدل مْف, إمٚ مذـقٌر ـٕٚمثِٜ أو مَدرٌ 

                                                 
, واظمتقور اسمـ هشوم ذم أوضح اعمسوًمؽ اًمؽقومقلم وإظمػشمجفقر وهق مذهى إن أومود شمقيمقدهو وإٓ امتـع,  1

  واسمـ موًمؽ ذم اًمتسفقؾ وذطمف وإًمػقي, ىمول رمحف اهلل شمعومم:

ِة اعمَـُْع ؿَمِؿْؾ        قُد َمـُْؽقٍر ىُمبِْؾ وإن ُيِػْد شَمقيمِ                                   ـْ ُكَحوِة اًمَبٍْمَ  وقَم

                                  وممو يميد ذًمؽ ىمقل اًمراضمز:                                                                                                    

                                                                                                                                                                               حتؿؾـل اًمّذًمػوء طمقٓ أيمتعو        يو ًمقتـل يمـً صبّقو مرضعو

 أسمؽل أمجعو إذا فمؾؾً اًمّدهر              إذا سمؽقً ىمّبؾتـل أرسمعو

 وىمقل أظمر:

 ىمد ّست اًمبؽرة يقمو أمجعو          إّكو إذا ظمّطوومـو شمؼعؼعو  

. رواه مسؾؿ شمو صوم رؾمقل اهللّ صغّم اهللّ قمؾقف و ؾمّؾؿ ؿمفرا يمّؾف إٓ رمضون»ىمقل قموئشي ريض اهللّ قمـفو: و

 (708( ومـتفك إرب ص)2/386(. حتؼقؼ ذح اًمؼطر )173سمرىمؿ ) 
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ْصتاَِملِ , ومْٓؿ :أي چ إًمقف ؾمبقال مـ اؾمتطوعطمٍ اًمبقً  ِٓ  :ؿقفف تًٚػ ٕحق ,َبَدُل َا

فُ  ًٍْٕل, وچ ىمتوٍل ومقف چ ُّ ـٚدثٚل  وٓ بد مـ اتهٚفف بوّر إمٚ  مذـقرٌ  ,زيٌد ِظِ

ََ أو  رٌ ُم ظُْمُدوِد )ىُمتَِؾ أَ چ  :ـَقفف تًٚػ ,ده ْٕ , ؾٔف :: أيچ(5)( اًمـور4ْصَحوُب ا

هْياَِم  ِريِػ َوِوده ًْ ِٚر َوافته َٓ ْط ُف دِم اإْلِ ٍُ
ٚفِ ٌُقَظُف َوخُيَ ـِ  چ :ٕحق ,َوُيَقاؾُِؼ َمْت َيْسَلًُمقَكَؽ قَم

ْفِر احْلََراِم ىِمَتوٍل ومِقِف  ٌَْدُل َطِٚهٌر مِ چاًمشَّ َٓ ُي ـْ 
ًْضٍ ـْ َوّ, َفُِ َأْو  ِر َحٚرٍض إِٓه َبَدَل َب

 َٜ َحَٚض ؾٍّ إِْن َأَؾَٚد اإْلِ ـُ ًٚ, َأْو َبَدَل  َ َِ , وهق ثالثٜ أؿًٚمو, اْصتاَِمٍل ُمْى ـُ ٌَٚي  :افٌدل ادُ

ُٝ بدرهٍؿ ديْٚرٍ : ٕحق ,ًٕٔٚنٍ و طِ َِ ٌَ َبَدُل افو إرضاب ْؿ َرَس و ,َتَهده ٍَ ُٝ َزْيًدا َاْف  ,َرَأْي

ِ اخلى2٘, أو افثٚين وشٌؼ افًِٚن1وافثٚين بحًٛ ؿهد إول ٌَغه , أو إول وَت
3 ,

ِٜ بِ  ـُ َظْىُػ هِذِه افثهالَث ًَ َْح ْٕ ًْؾِ , (َبْؾ ـ:)َوا
ٍِ ـَ اف ِؾ م ًْ

ٍِ  چ ؿقفف تًٚػ: ,ومثُٚل اف

  .چ(69) ( ُيَضوقَمْػ ًَمُف اًْمَعَذاُب 68)َوَمـ َيْػَعْؾ َذًمَِؽ َيْؾَؼ َأصَموًمو 

 

 

 

 

                                                 
1

ًَ زيدًا صمؿ سمدا ًمؽ أن ختؼم سملكؽ رأيً اًمػرس ومفذا سمدل اإلرضابإن أردت اإل    ظمبوَر أوًٓ سمَِلكََّؽ رأي

2
ًَ َزْيًدا ِمـْف, ومفذا سَمَدُل اًمغؾط  ًَ وَمَلسْمَدًْم ًُ َاًْمَػَرَس وَمَغؾِْط  َأَرْدَت َأْن شَمُؼقَل َرَأْي

3
ًُ َزْيدًا, صمؿ عمََّو كطؼً سمف شمذيمرت أكؽ إكام رأيً وَمرَ   : رأي ًَ  ؾمًو وملسمدًمتف مـف ومفذا سمدل كسقونإن ىُمْؾ
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 (ؾهؾ)

ـْ َوإَِذا ُأتْ  ٍد ِم ٍؼ جُمَره ًَ َٕ ٌََدٍل َأْو  ًٚ, َوَتٚبُِع  (َأْل )ٌَِع ادََُْْٚدى بِ َ َِ ؾِّ ُمْى َِ َت ًْ ٚدََُْْٚدى ادُْ ـَ َق  ُٓ َؾ

ُٛ إِٓه َتٚبَِع  ٚ ُيْرَؾُع َأْو ُيَْْه مُهَ ٌِْْلِّ َؽْرَ َؾُع, َوإِٓه افتهَٚبَع ادَُْوَٚف  (َأيٍّ )ادََُْْٚدى ادَْ َؾُرْ

دَ  ـْ  ادَُْجره ِرِب. (َأْل )ِم ًْ َتٚبِِع ادُْ ـَ  ُٛ َُْْٔه  َؾ

 

َْشاَمءِ  ْٕ  َبُٚب َمُْْهقَبِٚت َا

: َوِهلَ  َٜ َظَؼَ ًَ ًُقُل بِفِ  :َادَُْْْهقَبُٚت مَخْ ٍْ ادًٍقل ويًّك  َوادَْْهَدرُ ادْٚدى,  ومْف, َادَْ

َمٚنِ ادىِؼ ٚنِ و , َوَطْرُف َافزه َُ ُٚل مًٍقٓ ؾٔفويًّك  َاْدَ َتْثَْك, , َواحْلَ ًْ ُِٔٔز, َوادُْ ّْ , َوافته

ُف,  ,ِجْسف ٜؾٔٚفْا (َٓ )َواْشُؿ  ًَ قُل َم ًُ ٍْ ـْ َأْجِِِف, َواْدَ قُل ِم ًُ ٍْ  وادنٌف بٚدًٍقل بف,َوادَْ

ٚنَ ) :َوَخَزُ  ٚ (ـَ  (إِنه )َواْشُؿ  وأخقاِتٚ,ـٚد( )و ,(فٔس)مٚ ْحؾ ظذ و ,َوَأَخَقاِِتَ

 ,ٚ ُٝ  صٛ,وادوٚرع بًد َٕٚوَأَخَقاِِتَ ًْ ٍَٔٚء: افْه ُٜ َأْص ًَ ُْْهقِب, َوُهَق َأْرَب َّ ِْ
َوافتهٚبُِع فِ

ٌََدُل  ْىُػ َوافتهْقـُِٔد َواْف ًَ   .ـام تَدم َواْف
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ًُقِل بِفِ  ٍْ  َبُٚب َاْدَ

َْٕحقَ  ُؾ,  ًْ
ٍِ ُع بِِف َاْف ََ ْشُؿ َادَُْْْهقُب, َافهِذي َي ِٓ ُٝ  :َوُهَق َا ٌْ

ُٝ َزْيًدا, َوَرـِ ْب َرَس َافْ  رَضَ  وٍَ

رٌ  َوُهقَ , چ يؼقؿقن اًمصالةچ  و چ واشمؼقا اهللچ  َّ اَمِن َطِٚهٌر, َوُمْو ًْ ِٚهُر: َمٚ َؾٚفيه  .ِؿ

ُرهُ  ـْ َم ِذ ده ََ اَمِن ُمتهِهٌؾ  ,َت ًْ ُر: ِؿ َّ ِهٌؾ َوادُْْو ٍَ َبِْل, . , َوُمْْ , َوِهَل رَضَ َؾٚدُْتهِهُؾ: اِْثَْٚ َظَؼَ

َبِؽ  َبَؽ, َورَضَ َبَْٚ, َورَضَ ٚ, َورَضَ هَبَ َبُف, َورَضَ , َورَضَ ـه ُُ َب ْؿ, َورَضَ ُُ َب اَم, َورَضَ ُُ َب , َورَضَ

ِهُؾ: ٍَ . َوادُْْْ ـه هَبُ ْؿ, َورَضَ هَبُ اَم, َورَضَ هَبُ َٚك,  َورَضَ ٚ, َوإِيه َٕ ٚ َٚي, َوإِيه , َوِهَل إِيه اِْثَْٚ َظَؼَ

ٚهُ  , َوإِيه ـه ـُ ٚ ْؿ, َوإِيه ـُ ٚ اَم, َوإِيه ـُ ٚ ِٚك, َوإِيه .َوإِيه ـه ُٚه ُٚهْؿ, َوإِيه ٚ, َوإِيه ٚمُهَ َٚهٚ, َوإِيه  , َوإِيه

وؿد يتَدم , چ و ورث ؾمؾقامن داوودچ  :ٕحق ,وإصؾ ؾٔف أن يتٖخر ظـ افٍٚظؾ

ًَْدى ُمْقَشكو: , ٕحقجقازاً  ظذ افٍٚظؾ ًٚ , رضب ُش َج ٕحق:  ,ووجقب َر زان افنه

ومْف مٚ أوّر , ٍٚظؾـام تَدم دم بٚب اف , وؿد يتَدم ظذ افًٍؾ وافٍٚظؾٕقره

ًٚ دم مقاوع,  چ ىموًمقا ظمػماً چ  :ٕحق ,ظٚمِف جقازاً   :مْٓٚ ,ووجقب

 
 بٚب آصتٌٚل
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ْهٌِفِ  َٕ ـْ  ِرِه َظ
ِّ ُر اْشٍؿ َشٚبٍِؼ َأْو ُماَلبٍِس فَِو ِّ ًٚ َو اًل َأْو َوْصٍ ًْ

َؾ ؾِ ٌَ دم  جٚز ,1َإَذا َص

ُٝ أخٚه ,زيدًا رضبُتف :ٕحق ُٜ بًَده بٚٓبتداء ؾٚجل رؾُع زيدٍ  ,أو مررُت بف ,أو رضب ِّ

ٌُف ب٘وامر  ُٝ )خٌز, وٕه ُٝ )و (,رضب َٜ  (جٚوزت)و (,َأَهْْ يٍنه مٚ احلذف,  واجٌ

ْبفُ : دم ٕحق, ويسجح افْهٛ, ؾال مقوَع فِجِّٜ بًَده ,2بًده  ]إن[ ,3زيدًا ارْضِ

ٌُقُل  َٚن ادَْْن ًٚ  ـَ ٌ َِ ُٜ ؾٚؿىًقا أيدهَيام چ :وٕحقُ , َض ٌل ُمتَ  :چ وافًٚرُق وافًٚرؿ َأْو  ,َٖوه

ُهقٍل بِ  ]ـٚن[ ٍْ ِٜ َؽْرِ َم ٔه
ِِ ًْ
ًٚ َظَذ ؾِ ٚـ)َظٚضٍِ  :چ وإًَٕٚم خَِٓٚ فُؿ چ :دم ٕحقِ , (إِمه

َزِة وَ و ,فِتْٚشٛ ّْ ٚهْلَ ـَ ُؾ بِِف َأْوَػ  ًْ
ٍِ ِٜ  (َمٚ)إْن َتاَل َمٚ اْف َٔ

أبؼًا مْٚ  چ :ٕحقِ  ,افْهٚؾِ

ف ًُ تهٌِ َٕ ْحُذوٍف مُمَٚثٍِؾ وجيٛ , ٌٜ افًٍؾفٌِ :ومٚ زيدًا رأيُتف ,چ واحدًا  َّ ٌُُف بِ ْه َٕ

قرِ  ـُ ْذ َّ ِْ
ـَ  فِ ِؾ  ًْ

ٍِ ِٜ وَ  (إِنِ ـ)إِْن َتاَل َمٚ خَيَْتصه بِْٚف ٔه
ضِ ْ إِْن  :دم ٕحق (,َمَتك)وَ  (َهاله )افؼه

َٔتف ؾٖـرْمف َِ ْبتَِداءِ وجيٛ افرؾُع , فقجقبف ,َهاله زيدًا أـرمتفو ,زيدًا َف ِٓ إِْن َتاَل َمٚ  بِٚ

ـَ خَيْ  ِٜ  (إَِذاـ)َتصه بِِف  ٔه
َجٚئِ ٍُ ُٝ َؾ٘ذا زيٌد ييبف ظٌّرو :دم ٕحق ,اْف أو , ٓمتْٚظف ,خرْج

                                                 
زيدا ارضسمف, ومثول عمو اؿمتغؾ ومقف اًمقصػ  كحق: مثول عمو اؿمتغؾ ومقف اًمػعؾ سموًمعؿؾ ذم ضؿػم آؾمؿ اًمسوسمؼ, 1

ومثول  عمو اؿمتغؾ ومقف اًمػعؾ سموًمعؿؾ ذم اعمالسمس زيدًا أكو ضورسمف أن أو همدًا, سموًمعؿؾ ذم اًمضؿػم, كحق: و

ومثول عمو اؿمتغؾ ومقف اًمقصػ سموًمعؿؾ ذم مالسمس ضؿػم زيدًا رضسمً هَماَلَمُف, وًمضؿػم آؾمؿ اًمسوسمؼ, كحق: 

آؾمؿ اًمسوسمؼ, كحق: وزيدا أكو ضورب همالمف أن أو همدا, ومثول  عمو اؿمتغؾ اًمػعؾ سموًمعؿؾ ذم اًمضؿػم, كحق: 

 (2/20اًمؽقايمى ) .چ ئَِرُه ذِم قُمـُِؼفِ وَويُمؾَّ إِكَسوٍن َأًْمَزْمـَوُه ـمَ چ  ىمقًمف شمعومم:

أكو ضورٌب زيدًا أكو (, زيدًا أكو ضورسمف أن أو همداً , واًمتؼدير ذم:  )أهـً زيدًا رضسمً همالَمفُ  ر :واًمتؼدي 2

 (171اعمتؿؿي ص) أًْمَزْمـَو يُمؾَّ إكسوٍن أًمزمـوه.: چ ئَِرُه ذِم قُمـُِؼفِ وَويُمؾَّ إِكَسوٍن َأًْمَزْمـَوُه ـمَ چ  ذم:ضورسمف, و

 .واًمتؼدير: ارضب زيدًا ارضسمف 3
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ْدرُ  َْٕحقِ , َزْيٌد َهْؾ َرَأْيَتفُ ـ: ـَ  ,َتاَلُه َمٚ َفُف افهه َح دِم  ْبُتفُ  :َوَتَرجه ويًتقيِٚن دم , َزْيٌد رَضَ

وـؾ َشء ؾًِقه دم  چ مْف: وفٔس ,فِتُٚؾٗ ,وظٌّرو أـرْمُتف ,زيٌد ؿٚم أبقه :ٕحق

َْفُ , َٛ بفهِ وَأَزْيٌد ذُ , چ افزبر ًَ ٌَِٚب ؾ ,َوَزْيٌد َمٚ َأْح ـْ َأْصِؾ َهَذا اْف َذا َخِٚرٌج َظ َٓ.  

 :1ٚومْٓ

 َبُٚب َادََُْْٚدى

َقاٍع: ادٍرد ْٕ ُٜ َأ ًَ َُْهقَدُة, َوافْهَُِرُة َؽْرُ  َادََُْْٚدى مَخْ َُِؿ, َوافْهَُِرُة َادَْ ًَ َُْهقَدِة, َاْف َادَْ

ٌُِٔف بِٚدَُْوِٚف  َردُ . َوادَُْوُٚف, َوافنه ٍْ ٚ َاْدُ مه
َٖ َُْهقَدةُ  2َؾ ْهَُِرُة َادَْ ُؿ َواف َِ ًَ َِٔٚن َظَذ  َاْف ٌَْْ ُٔ مٚ َؾ

ـٍ  ُيْرَؾُع بف ـْ َؽْرِ َتِْْقي َْٕحقَ مٍرديـ إن ـٕٚٚ ِم ٍ  َوَيٚ َرُجُؾ  ,َيٚ َزْيُد  :,  ًَغه ُ
مجع  أو, دِ

ٌَُٚل  چحق: ٕ ,تًُر ٕحق: يٚ  ,أو مجع مٕٗٞ شٚمل, رجُٚل  يٚيٚ زيقُد, و, چ جَيِ

ًٚ , مًِامُت  ًٚ مزجٔ ِرُب  ,أو مرـٌ ـَ ِدْي  ًْ , ويٚ يدانِ يٚ زدم افتثْٜٔ, ٕحق: و, ٕحق: يٚ َم

َٓ َؽْرُ . يٚ زيُدونَ ٕحق:  ,دم اجلّعو ,َرُجاَلنِ   ٌٜ ُٜ َمُْْهقَب َٔ ٌَِٚؿ ُٜ َاْف , ]إن ـٚن[ َوافثهاَلَث

ًٚ بٚدوٚف(يٚ ظٌد اهلل)ــ ,ًٚ موٚؾ ًٚ وجٓفــ) ,3, أو صٌٔٓ يٚ ضٚفًًٚ ), و(يٚ حًْ

ُٕرة ؽر ادَهقدة, ـَقل إظّك: يٚ رجاًل خذ (, أو يٚ رحٔاًم بٚفًٌٚد), و(جٌالً 

 .بٔدي

                                                 
 اعمػعقل سمفأكقاع مـ أي  1

 ومعـك اعمػرد ذم هذا اًمبوب مو ًمقس مضوومو وٓ ؿمبقفو سموعمضوف وًمق يمون مثـك أو َمؿققمو 2

 وشمؼدم ذم سموب )ٓ( اًمتل ًمـػل اجلـس سمقون اعمشبف سموعمضوف 3
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 دم بٔٚن ادْٚدى ادوٚف إػ يٚء ادتُِؿ ؾهؾ

ًٚ وبٕٚوب ,بٚفثالث ,(يٚ ؽالمُ )وتَقل:  ًٚ وإشُٕٚ ِٝ )فػ, وٚفٔٚء ؾتح يٚ ), و(يٚ َأَب

 ِٝ ـَ ظؿِّ ), و(يٚ ابـ ُأمِّ ), و(ُأمه , وإحِلُٚق إفػ أو افٔٚء فْلوفِغ  ,(يٚ اب ْنٍ ـَ ْتٍح و ٍَ بِ

ـِ ؤًٌػ   .ؿٌٌٔح, وفمَخَرْي

 ]أحُٚم تٚبًٜ فِّْٚدى[

ًٚ ب ,ؾهٌؾ: وجيري مٚ ُأؾِرد  ادٌْلِّ  (,ألـ)أو ُأِؤػ مَروٕ
ِٝ ـْ ًٕ  ,وبِٕٔٚف ,وتٖـِٔده ,ِم

ف َِ ًَ َٕ َؾعُ ؾ ظذ فٍيف (ألـ)ادَروِن ب ,و ُٛ ؾ أو حمِف ,ُرْ , ومٚ أؤػ جمردًا ظذ َُْْٔه

ِرِب  حمِف ًْ َتٚبِِع ادُْ ـَ  ُٛ َُْْٔه ُٝ َؾ ًْ َٕ َؾعُ  ظذ فٍيف :(أيٍّ ), و ُق قًُ ْْ واد ,, وافٌدُل َؾُرْ

دُ  ًٚ. ,ادَُجره َّ  يٚ زيُد َ :وفؽ دم ٕحق ـٚدْٚدى ادًتَؾِّ مىَِ ًْ َٔ  أو امؾتُحٓ ,الِت زيَد اْف

 .وؿه إول

 ]ادْٚدى ادرخؿ[

, وهق حذُف آخره ختًٍٍٔٚ ؾهٌؾ: وجيقز َتْرِخُٔؿ ادْٚدى  ِٜ ًٚ  ,ادًرؾ  ,ؾذو افتٚء مىَِ

ُٛ َ( و يٚ ضُِح َ ) :ــ َٜ أحرٍف  ,( )يٚ ُث ٔهتِف, وجمٚوزتف ثالث
ِّ َِ ف, وَظ ِّّ  ,وؽره بؼط َو
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ًٚ. يٚ جًُػ َ ك) ( مًُغٍ )و (,مْهقرٍ )و (,شِٔامنَ ) :وحُيَذف مـ ٕحق ( واًم وؾتح

ِديْ ): حرؾِٚن, ومـ ٕحق ًْ ِرَب  َم . ,(ـَ ُٜ ُٜ افثٕٚٔ  افُِّ

 

 [وادْدوب ]ادًتٌٚث بف

: ُٞ ٌَٚث بف, إٓ دم  (ٓم) فًَِِّّغ( بٍتح )َيٚهللَ ؾهٌؾ: ويَقل ادًتٌٔ ( ٓم)ادًت

. و يٚ ؿقمِ ُ ,ٍروفًّ ايٚ زيد: , وٕحقُ (يٚ)ادًىقِف افذي يتُرر مًف  ِٛ ِٛ افًجٔ  فًِج

ًٚ. ,(وا رأَشٚ), (وا أمَر ادٗمَْْٔٚ), (وا زيَدا)وافْٚدب:    وفؽ إحلٚق اهلٚء وؿٍ

 

 :[1]ومْٓٚ

 [ادْهقب ظذ آختهٚص]

 

ِِّؿٍ  َُ ٍر ُمَت ِّ َد َو ًْ َُٖخصه َب قنُ 2َوادَُْْْهقُب بِ ُُ ًَ  :َْٕحقُ  (,َأْل ـ)بِ  , َوَي ـُ اْف ْح َب َأْؿَرى رَ َٕ

ِْٔػ  ًٚ , افْهِٚس فِِوه َِٔٚء َٓ  :َْٕحقُ  ,َوُموٚؾ ٌِ ْٕ َ ْٕ ٚرِشَ ا ًَ ـُ َم ْح َٕ  ٌٜ َْٚ َصَدَؿ ـْ , 3ُٕقَرَث َمٚ َتَر

                                                 
 أي مـ أكقاع اعمػعقل سمف 1

 (401ح اًمشذور ص)ىمول اسمـ هشوم: وطمؼقؼتف: أكف اؾمؿ فموهر معرومي ىُمصد ختصقصف سمحؽؿ ضؿػم ىمبؾف. ذ 2

( مـ طمديٌ قموئشي ريض اهلل قمـفو مـ دون ًمػظ 1758( ومسؾؿ سمرىمؿ )4035أظمرضمف اًمبخوري سمرىمؿ ) 3

, وهق حمؾ اًمشوهد.
ِ
َْكبَِقوء ْٕ ـُ َمَعوِذَ ا  :َكْح
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ٚ)وَ  ٚ دِم افَِّْداءِ  (َأيًّ َٓ َزُم ِْ ٚ َمٚ َي َٓ َزُم ِْ َٔ َؾ
ُؾ  :َْٕحقُ  ,1 ًَ ٚ َأْؾ َٕ ُجُؾ  َأ َٚ افره َذا َأهيه اًم َؿِِٔالً , ـَ َِ  ,َوَظ

ْوَؾ  بَِؽ اهللَ :ؾَْْحقُ  ٍَ ْرُجق اْف ْغِ  ,َٕ َٓ ـْ َوْج  .2َصٚذ  ِم

 

 ]ومْٓٚ:[

 [3]ادْهقب ظذ آؽراء

 

ِؼ ـ)َأْو بِ  (اْفَزمْ ـ)َوادَُْْْهقُب بِ  رَ  (اته ره َُ ْٔفِ  ,إِْن َت َِ َٚن  ,َأْو ُظىَِػ َظ ـَ ٚكَ )َأْو   :َْٕحقُ  ,4(إِيه

اَلَح  ًِّ اَلَح اف ًِّ َْٕحقُ  ,اف ََخ, َو ْٕ ََخ ا ْٕ َْٔػ  :َوا ًه َْٕحقُ اف ْمَح, و ََشَد, َأْو  :َوافره ْٕ ََشَد ا ْٕ ا

َؽ  ًَ ٍْ َٕ َؽ  ًَ ٍْ َْٕحقُ  ,َٕ ٚ چ :َو َٓ َٔ َْ َٜ اهللهِ َوُش َٚؿ ََشدِ  چ َٕ ْٕ ـَ ا َٚك ِم  َوادَْْحُذوُف  ., َوإِيه

فُ  ُِ فِ  ,5َظِٚم ِٓ ٌْ   ,6اْفَقاِؿُع دِم َمَثٍؾ َأْو ِص

                                                 
مـ اًمتزام سمـوئفو قمغم اًمضؿي وشملكقثفو مع اعممكٌ واًمتزام إومرادهو ومال شمثـك وٓ دمؿع سموشمػوق. ذح اًمشذور  1

 (406ص)

 (407يمقكف سمعد ضؿػم خموـمى ويمقكف قمؾام. ذح اًمشذور ص) 2

 (408واإلهمراء: شمـبقف اعمخوـمى قمغم أمر حمؿقد ًمقؾزمف. ذح اًمشذور ص) 3

وهق اعمـصقب قمغم اًمتحذير وهق شمـبقف اعمخوـمى قمغم أمر مؽروه ًمقجتـبف. ذح اًمشذور مع اًمتحؼقؼ  4

 (411ص)

 أي مـ مقاضع طمذف اًمعومؾ وضمقسمو 5

, واعمثؾ ػعقل اًمقاىمع ذم مثؾ أو ؿمبفف ومنكف ٓ جيقز ذيمر قمومؾف ٕن إمثول ٓ شمغػم ويمذا مو ضمرى َمراهوأي اعم 6

ىمقل مريمى مشفقر ؿمبف مرضه سمؿقرده وأمو مو ضمرى َمرى اعمثؾ ومفق يمؾ يمالم اؿمتفر ومبسبى ؿمفرشمف ؿمبف 

 (412سموعمثؾ وملقمطل طمؽؿف. ذح اًمشذور مع اًمتحؼقؼ ص)



 

 111 

رِ  :َْٕحقُ  ََ ٌَ َتِف َخْر 1اْفُاَِلَب َظَذ اْف ْٕ  ًا َفَؽ., َوا

 

 ادًٍقل ادىِؼأو  َبُٚب َاْدَْهَدرِ 

ْشُؿ َادَُْْْهقُب,  ِٓ  .4ظدده أو 3أو ادٌغ فْقظف 2ادٗـد فًٚمِف افٍوَِٜادَْْهَدُر ُهَق َا

َْٕحقَ   , يِل  ٍْ َق َف ُٓ ِِِف َؾ ًْ
َظ ؾِ ٍْ ُيُف َف ٍْ , َؾِْ٘ن َواَؾَؼ َف َِْقي  ًْ يِل  َوَم ٍْ اَمِن َف ًْ تُ  :َوُهَق ِؿ ِْ  ُف َؿتْاًل َؿَت

ًٚ و ُٝ رضب ُٓ  .ـام تَدم ,رضْب يِِف َؾ ٍْ ِِِف ُدوَن َف ًْ
َْك ؾِ ًْ َِْقي  َوإِْن َواَؾَؼ َم ًْ  :, ٕحقَق َم

 َِ قًدا,َج ًُ ُٝ ُؿ ٌََف َذفَِؽ.وؿّٝ ُوُؿقًؾٚ ًْ هٚدر اشؿ احلدث اف وادهدر هق , ومٚ َأْص

ِؾ, ٕحقَافهِذي جَيِلُء َثٚفًِثٚ دِم َتْكِ  هق مـ افٍٚظؾ, وتَريٌف أن يَٚل ًْ
ٍِ َب  :يِػ َاْف رَضَ

ًبٚ ُب رَضْ وَموضْمؾُِدوُهْؿ صَماَمكلَِم ضَمْؾَدًة  چ ,رضبُتف شقضًٚ : وؿد يْقب ظْف ؽره ــ .َيْيِ

ًْٔئٚ چ ,چ وَماَل مَتِقُؾقْا يُمؾَّ اعمَْْقؾِ چ  ,چ وُه َص َل قَمَؾْقـَو سَمْعَض چ  ,چ َوَٓ َتُيه َوًَمْق شَمَؼقَّ

ىََموِويؾِ  ْٕ  .چ ُال مْٓٚ رؽداً ؾ چوفٔس مْف , چ ا

 

 
 

                                                 
 (412ًمبؼر. ذح اًمشذور مع اًمتحؼقؼ ص)أي أرؾمؾ اًمؽالب قمغم ا 1

ًُ رضسمًو. چ َويَمؾََّؿ اهللُّ ُمقؾَمك شَمْؽؾِقاًم چ  وموعمميمد ًمعومؾف, كحق: 2  , وىمقًمؽ: رضسم

ْؼَتِدرٍ چ واعمبلم ًمـقع قموِمؾِِف, كحق:  3  , وىمقًمؽ: رضسمً زيدًا رضَب إمػم.چ وَمَلظَمْذَكوُهْؿ َأظْمَذ قَمِزيٍز مه

ًي َواطِمَدةً  چ واعمبلم ًمعدد قمومؾف, كحق: 4 َتو َديمَّ  وىمقًمؽ: رضسمً زيدا رضسمتلم., چ وَمُديمَّ
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ٚنِ  َُ َمِٚن َوَطْرِف َادَْ  ادًٍقل ؾٔف أو َبُٚب َطْرِف َافزه

ًٜ هق مٚ و َِ ـْ  ُذـَِر َؾْو َْجِؾ َأْمٍر َوَؿَع ؾِٔف ِم
ًٚ,  َزَمٚنٍ ِٕ َ َِ ؿٍ ُمْى َٓ ٌْ ٍٚن ُم َُ ٍٔد َأْو َم ٍِ , َأْو ُم

َداراً  َْ َمٚؾ .َظِٚمِِفِ  مٚ صٔغ مـ مهدرِ , َأْو ِم مَ َيْرُف َافزه ِٚن َادَُْْْهقُب ِن: ُهَق اِْشُؿ َافزه

ِديرِ  َْ ,  :َْٕحقَ  (,دِم ) بَِت ًٜ َّ َرًة, َوَشَحًرا, َوَؽًدا, َوَظَت ُْ , َوَؽْدَوًة, َوُب
ِٜ َِ ْٔ ِه َْٔقِم, َواف َاْف

ًٚء, َوَأَبًدا, َوَأَمًدا, َوِحًْٔٚ  ًَ ًٌَٚحٚ, َوَم ًٜ َوَص ًٚ, وشٚظ ًٚ, وصٓرًا, وأشٌقظ َوَمٚ  وظٚم

ٌََف ذَ  ُٝ َيْقمًٚ ـ: ـَ , فَِؽ َأْص ّْ ُٝ , صّٝ يقم اخلّٔس ,ُص جًِٝ حْٔٚ  ,أشٌقظًٚ اظتٍُ

َُ  ووؿتٚ. ِٚن: ُهَق اِْشُؿ َادَْ َُ ِديِر َوَطْرُف َادَْ َْ ٝه  (,دِم )ِٚن َادَُْْْهقُب بَِت ًِّ  وهق اجلُٓٚت اف

, ـه ٓ
ًِ اَم, َوَوَراَء, َوَؾْقَق,  :َْٕحقَ  وظُ َِْػ, َوُؿده , ,ناملافو ,وافّٔغَأَمَٚم, َوَخ َٝ  َوحَتْ

ٚءَ  ََ ِْ , َوُهَْٚ, ,-وهذه افثالثٜ مًْٚهٚ واحد – َوِظَْْد, َوَمَع, َوإَِزاَء, َوِحَذاَء, َوتِ  َوَثؿه

ـه و ٌََف َذفَِؽ  (,ــ)ظَْد وفدى ,ٕحِقه ُٝ َأَمَٚمَؽ ــ: , َوَمٚ َأْص ًْ َِ  ادَٚديرُ و .َج

ُت ٕحق:  ,ادٔؾ و وافزيدو ٚفٍرشخـ ومٚ صٔغ مـ مهدِر  .ِمٔالً و َؾْرَشخًٚ  ِهْ

َد و, چ كؼعد مـفو مؼوقمد ًمؾسؿع ـووأكو يمچ  اهلل تًٚػ: قلؿ ٕحق, ظٚمِِف ًَ َْ ؿًدُت َم

َؽ  ,زيدٍ  ًَ
ُٝ جَمِِْ ًْ َِ ره بِ  .جًِٝ جمَِِس َزيدٍ و ,َوَج ـه جُيَ ُه ٚيِنه َؽْرُ َُ ـ: ـَ  ,(دِم ـ)َواْدَ

 ُٝ ْٔ ِه ِجدِ   َص ًْ َْٕحُق: ,دِم ادَْ َتلْ ؿَ  َو َّ ْٔ ٌَدِ ُأمِّ  َٚٓ َخ ًْ ُٝ وؿقهلؿ. 1َم ُٝ  ,افدار: دخِ وشُْ

 ب٘شَٚط اخلٚؾض. ظذ افتهَقُشعِ مْهقب  ,افٌٔٝ

                                                 
 وَٓ ظَمْقَؿَتْل ُأمن َمْعَبدِ ضمزى اهلل رب اًمـوس ظمػم ضمزائف   رومقؼلم ىمَ ت: وسمقمتوم إ 1
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ٚلِ   َبُٚب َاحْلَ

ُٚل  ْشُؿ َادَُْْْهقُب  ُهقَ و: َاحْلَ ِٓ    1َقصٌػ اف َا

                                                                                                                            

 وملومؾح مـ أمسك رومقؼ حمّؿد          مهو كزٓ سموًمؼّم صمّؿ شمرطّمال                                    

 سمف مـ ومعول ٓ دموزى و ؾممدد         ومقو ًمؼيّص مو زوى اهللّ قمـؽؿ                           

ذم هجرة اًمـبل ىمصتفو وذيمر اعممًمػ صوطمى هذه إسمقوت,  ىمدوصمالصمي أسمقوت مـ اًمطقيؾ,  ههذىمول حمل اًمديـ: 

قـو ًمً: عمو ظمػل قمؾؾمّؾؿ, طمدصمً ذات اًمـطوىملم أؾمامء سمـً أيب سمؽر اًمصديؼ ريض اهللّ قمـفام ىموصغّم اهللّ قمؾقف و

إًمقفؿ, ومؼول: أيـ أسمقك؟  ؾمّؾؿ أشموين كػر مـ ىمريش ومقفؿ أسمق ضمفؾ سمـ هشوم, ومخرضمًأمر اًمـبل صغّم اهللّ قمؾقف و

ومؾطؿ ظمدي ًمطؿي ظمرج مـفو  -يمون وموطمشو ظمبقثوو -أيب! ىموًمً: ومرومع أسمق ضمفؾ يده اهللّ ٓ أدري أيـومؼؾً: و

مل كدر أيـ شمقضمف رؾمقل اهللّ صغّم اهللّ قمؾقف صمؿ اكٍمومقا, وىموًمً:  -طمؾقي إذن -اًمؼرط سمضؿ ومسؽقنو -ىمرـمل

صمؿ ذيمرت إسمقوت اًمثالصمي اًمتل ذيمرهو  -هق يـشدؿ أشمك رضمؾ مـ اجلـ يسؿعقن صقشمف وٓ يروكف, وو ؾمّؾؿ, صم

ؾمؾقامن سمـ  إؾمـودهوذم ( 177/ 1اسمـ ؾمعد ذم اًمطبؼوت )أظمرضمف احلديٌ ...آخ, ىمول أسمق قمبد اهلل: اعممًمػ

: (ذم)قمغم معـك  (ظمقؿتل)ومنكف كصى  (ىموٓ ظمقؿتل أم معبد)اًمّشوهد ومقف: ىمقًمف و ,يمذابوهق قمؿرو اًمـخعل 

كصى مثؾ ذًمؽ قمغم اًمظرومقي ىمً اًمؼقؾقًمي ذم ظمقؿتل أم معبد, ووىموٓ ذم ظمقؿتل أم معبد, أي ىمضقو أي 

 ذيمقرة.م (ذمـ)صحتف أن جير سمً ذم ؿمعر سمعض مـ حيتٍ سمؽالمفؿ, وٓ جيقز أن يؼوس قمؾقفو, ورضورة وىمع

 (425مـتفك إرب ص)

1
أي مو دل قمغم معـك وذات متصػي سمف, وهق اؾمؿ اًمػوقمؾ, واعمػعقل, واًمصػي اعمشبفي, وأمثؾي اعمبوًمغي, وأومعؾ  

وىمد يؼع ضَموِمدًا مموٓ سمؿشتؼ, كحق: سمدت اجلوريي ىمؿرًا, أي: مضقئًي, وسمعتف يًدا سمَِقٍد, اًمتػضقؾ, وهق اًمغوًمى, 

شمَِبلمأي: متؼوسمضلم, وادظمؾقا رَ  وَمَتَؿثََّؾ  چ , وضمومدا همػم ممول سمؿشتؼ, كحق ىمقًمف شمعومم:ضُمالَ رضُماًل , أي: ُمؽَمَ

و ا ؾَمِقيًّ  (2/168( وذح اًمؼطر مع اًمتحؼقؼ )194. اعمتؿؿي ص)چ هَلَو سَمنَمً
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ٌٜ اف َِ ْو َْٔئِٚت  1ٍَ ـْ َاهْلَ َؿ ِم َٓ ٌَ ْٕ
ُ دَِٚ اِ نِّ ٍَ ٚ َخ  چَْٕحُق:  ,2َادُْ َٓ ْْ ًٚ ئِ َٚؾَخَرَج ِم َأْو , چ يسؿٍٛ

ْٖـِٔدِ  ـَ َمـ دِم  چ َْٕحُق: ,]صٚحٌف[ َت ٚ َٔم ًً ْؿ مَجِٔ ُٓ ِه ـُ ْٖـِِٔد َظِٚمِِفِ ,  چ آْْرِض  , َأْو َت

ََْؽ  چَْٕحُق:  ِْ ؿَ  چ, چ َرُشقًٓ  فِِْهٚسِ  َوَأْرَش ًه ٌَ ِٜ ,  چ َوِٚحًُٚ  َؾَت َِ ّْ قِن اجْلُ ُّ َأْو َمْو

فُ  َِ ٌْ ـُ دَ  , ٕحق:َؿ ٚ اْب َٕ ٌِلاَرَة َأ ًَ َٕ  ٚ ًٚ هِبَ ُروؾ ًْ َم
3.  

 [وصٚحٌٓٚ ط احلٚل]رش 

ََُِٕرةً  ٓه  ُٚل إِ قَن َاحْلَ ُُ َٓ َي ًٜ  ,4َو ِرَؾ ًْ ٓه َم ٚ إِ َٓ ٌُ قُن َصِٚح ُُ َٓ َي ًٚ  چ :َقفف تًٚػـ, َو ً ُخنه

ذِم چ  :َقفف تًٚػـ ,افتخهُٔص  وهق, أو ُٕرًة بًّقغ, چ أبهُٚرهؿ خيرجقن

                                                 
َّٓ سَمْعَد مَتَوِم َاًْمَؽاَلِم, أي  1 ؿؾي, وًمقس اعمراد سمتامم أي سمعد مجؾي شمومي, سمؿعـك أكف ًمقس َأطَمَد ضمزأي اجلَٓ َيُؽقُن إِ

( 195اعمتؿؿي ص) .چ َوَٓ مَتِْش ذِم إَْرِض َمَرطًموچ اًمؽالم أن يؽقن اًمؽالم مستغـقًو قمـف, سمدًمقؾ ىمقًمف شمعومم: 

 (2/168وذح اًمؼطر مع اًمتحؼقؼ )

تو أي: ٓ يؽقن وصػو صموسموذم اًمشذور: مـتؼال,  وهق معـك ىمقل اسمـ هشوم ذم اًمؼطر: اًمقاىمع ذم ضمقاِب يمقَػ  2

َوُهَق  چ وىمد يليت دآ قمغم وصػ صموسمً, يمؼقل اهلل شمعومم:وهق اًمغوًمى ومقف ٓزمو, كحق: ضموء زيد ضوطمؽو, 

اًل  ِذي َأكَزَل إًَِمْقُؽُؿ اًْمؽَِتوَب ُمَػصَّ  , أي: مبقـو چ اًمَّ

ـُ َداَرَة َمْعُروومًو هِبَو َكَسبِل    وهؾ سمداره يو ًمؾـوس مـ قمور؟ 3  متوم اًمبقً: َأَكو اسْم

( و إؿمؿقين ذم 189ل اًمديـ: هذا سمقً مـ اًمبسقط ًمسومل سمـ دارة, و هق مـ ؿمقاهد اسمـ قمؼقؾ )رىمؿ ىمول حم

ومنن هذه اًمؽؾؿي طمول أيمدت مضؿقن اجلؿؾي اًمتل  (معروومو)اًمّشوهد ومقف: ىمقًمف ( و 491سموب احلول )رىمؿ 

 (444مـتفك إرب ص) ىمبؾفو.

ل سمـؽرة, كحق: ضموء زيدٌ  4  وطَمده, أي: مـػرداً  ومنن وىمع سمؾػظ اعمعرومي ُأون
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وٍم ؾَمَقاء ًمن  وِئؾلِمَ َأْرسَمَعِي َأيَّ َّٓ چ  َقفف تًٚػ:, ـأو افتًّٔؿُ , چ ؾسَّ َوَمو َأْهَؾْؽـَو ِمـ ىَمْرَيٍي إِ

ٌق  چ وؿراءة بًوٓؿ: چ هَلَو ُمـِذُرونَ  ـْ قِمـِد اهلّلِ ُمَصدن َتوٌب من
, چ َوعمََّو ضَموءُهْؿ يمِ

ًٚ رجؾ, أو افتٖخرُ , بٚفْهٛ ٌَِؾ  وـَقفف: ,ٕحق: دم افدار جٚفً ًٚ َض َٜ مقِحن ٔه َ
  1دِ

 ]أحقال جملء احلٚل[

ْٖيِت  ٚ َخ  چ :ؿقفف تًٚػ َْٕحق ,إمٚ مـ افٍٚظؾ َوَي َٓ ًٚ َٚؾَخَرَج ِمْْ َجَٚء َزْيٌد  :ْقفَِؽ ؿَ , وچ ئٍِ

ًٌٚ
ََْٚك فِِْهِٚس َرُشقًٓ  چ ؿقفف تًٚػ: ٕحق ,مـ ادًٍقلو, َراـِ ِْ ُٝ و, چ َوَأْرَش ٌْ

َرـِ

ًجٚ َرَس ُمْنَ ٍَ ُٝ فَ  ٕحق: ,مىَِٚ مْٓامو ,َاْف ٔ
ًٌَِٚ

ٌَْد َاهللهِ َراـِ ٌََف َذفَِؽ  ,َظ ـَ , َوَمٚ َأْص َوِم

ِْٔف, َٚن ادَُْوُٚف  ادَُْوِٚف إَف ـَ َوفُ  إِْن  ًْ ًٚ  چ :َْٕحقُ , َب ْٔت َؿ َأِخِٔف َم َْٕحقُ , چ حَلْ ِوِف,  ًْ ٌَ ـَ  :َأْو 

ٚ چ ًٍ َٜ إِْبرِهَٔؿ َحِْٔ ِه َْٕحقُ , چ ِم  ,ٚ َٓ ْؿ  چ :َأْو َظِٚماًل ؾِٔ ُُ ًُ ِْٔف َمْرِج  .چ مَجًًِٔٚ إَِف

 

 

                                                 
 يؾقح يملكف ظمؾؾمتوم اًمبقً: عمَِقََّي مقطِمشًو ـَمَؾٌؾ     1

(, يمام 276/ 1ىمد أكشده ؾمقبقيف )وهذا سمقً مـ َمزوء اًمقاومر, وهق مـ يمالم يمثػم قمزة, ىمول حمل اًمديـ: 

ف ىمقًمف , واًمشوهد ومق(105ذم يمتوسمف ىمطر اًمـدى )رىمؿ ( و269يمتوسمف أوضح اعمسوًمؽ )رىمؿ  أكشده اعممًمػ ذم

)مقطمشو( طمقٌ ضموء طموٓ مـ )ـمؾؾ( اًمذي هق كؽرة, ًمقضمقد اعمسقغ وهق شمؼديؿفو قمؾقف. مـتفك إرب 

 ( 2/176( وذح اًمؼطر مع اًمتحؼقؼ )82ص)
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ًٜ ا وجمرورً ٚ أو جٚرًّ ]وؿقع احلٚل طرؾً   [ا أو مجِ

 ًٚ ًا وجمرورً , فًحٚبرأيٝ اهلالل بغ إحق:  ,ويَع احلٚل طرؾ  چ ٕحق: ,اوَجٚره

ره : ويتًَِٚن بـ ,چ وَمَخَرَج قَمغَم ىَمْقِمِف ذِم ِزيـَتِفِ  ََ ر أو اشَت
َِ َت ًْ ًٚ  ,ُم ويَع , حمذوَؾغ وجقب

 ًٜ ًٜ خزي ًٜ  مجِ ـَ ظَمَرضُمقْا ِمـ ِدَيوِرِهْؿ  چ بٚفقاِو وافوّر, ٕحق: مرتٌى ِذي َأمَلْ شَمَر إِمَم اًمَّ

أو , چ اْهبُِطقْا سَمْعُضُؽْؿ ًمَِبْعٍض قَمُدوٌّ چ   :ٕحق ,أو بٚفوّر ؾَط, چ َوُهْؿ ُأًُمقٌف 

ـُ قُمْصَبٌي  چ :ٕحق ,بٚفقاو ْئُى َوَكْح ـْ َأيَمَؾُف اًمذن  .چىَموًُمقْا ًَمِئ

 

ِٔٔ ّْ  زِ َبُٚب َافته

ْشُؿ  ِٓ ُِٔٔز: ُهَق َا ّْ ُٜ َافته َِ ْو ٍَ َواِت  ٚمٌد اجلََُِْرة اف َادَُْْْهقُب  1اف ـْ َافذه َؿ ِم َٓ ٌَ ْٕ
ُ دَِٚ اِ نِّ ٍَ  أو َاْدُ

ًا فًٌِْٜ أطمَد قمنَم  چ ٕحق: ,افًدد أحدهٚ, وافذات ادٌّٜٓ أربًٜ إٔقاع .مٍنِّ

ٚ, چ يمقيمبوً  َٓ ُٝ ظؼيـ ٕحق: و ,چ شمسٌع وشمسعقن كعجيً  چ ٕحق: ,َؾاَم َؾْقَؿ اصسي

ًٚ, ومُِٝ  ًٜ ؽالم  .تًًغ ًٕج

 

 

                                                 
َّٓ سَمْعَد مَتَوِم َاًْمَؽاَلِم   أي 1 َٓ َيُؽقُن إِ  سموعمعـك اعمتؼدم ذم احلول.َو
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 ]مٚ يِتحؼ بتّٔٔز افًدد ـؿ آشتٍٓٚمٜٔ واخلزيٜ[

ِٜ  (ـَؿِ )ومْف َتُٔٔز  ؟ :ٕحقُ  ,آشتٍٓٚمٔ َٝ ْؿ ظٌدًا مُِ ِٜ  ـَ وفؽ دم َتٔٔز آشتٍٓٚمٔ

ٌٛ  (ادٚئٜــ)ادجرورِة بٚحلرِف جر   ِٜ اخل (ـؿ)ؾٖمٚ َتٔٔز  .(إحد ظؼـ)ـ وٕه زي

ِٜ ؾّجروٌر,   ,ومٚ دوهنٚ (افًؼةِ )ومٚ ؾقَؿٓٚ, أو جمّقٌع ـتّٔٔز  (مٍرٌد ـتّٔٔز )ادئ

ْثَْٚنِ  ِٓ ٔهُز اْفَقاِحُد َوا َّ وَرةٌ  1(ثَِْْتٚ َحَْْيؾِ , و)َوَٓ ُي  .رَضُ

ٍٛ ٕخالً , ــ ٚديرادَ وافثٚين ـِ  ,براً  ؿٍٔزو ,وصٍٚع َتراً  ,أروًٚ  نزوـ, َجِري وَمََْقْي

ًٚ  ]و[ ,ًْٚ شّو ظًالً   مثؼول ذرة ظمػماَ چ  :ٕحقمـ  ,صٌف ادَدار وافثٚفٞ ,ِرْضٍؾ َزْيت

ٍٜ , (مثَٚل ذرةـ )َتٔٔز ف( راً خ)ـؾ چ ٚ ُزْبدًا, َوَمْقِوُع َراَح َٓ ُِ ًٚ, َوِمْث ْ ّْ َوِْٕحٌل َش

 ًٚ ًٚ فِتّٔٔز وافرابع ,َشَحٚب ٌٜ َخَزاً  خٚتٌؿ حديداً ٕحق:  ,مٚ ـَٚن ؾرظ ٌه ًٚ, وُج , وبٌٚب شٚج

 .اتْٚصٛ فتّٔٔز افذات ادٌّٜٓ تِؽ افذواف

ًا فًٌِْٜ ل إمٚ ويُقن افتُّٔٔز مٍنِّ ْأُس ؿَمْقًبوچ  :ــ ,ظـ افٍٚظؾ حُمَقه  َواؿْمَتَعَؾ اًمرَّ

َٛ َزْيٌد َظَرًؿٚ, وَ : َؿْقفَِؽ  َْٕحقَ و ,چ ٌه ٌر َصْحاًم تَ َتَه ُْ َٖ َب َه ٍَ, ٚ ًً ٍْ َٕ ٌد  ّه ظـ أو  ,َوَضَٚب حُمَ

َْرَض قُمُققًكوَوومَ چ  :ٕحق ,ادًٍقل ْٕ ْرَكو ا َأَكو َأيْمَثُر ِمـَؽ چ  ٕحق: ,أو ظـ ؽرمهٚ ,چ جَّ

                                                 
 قز, ومقف صمِـَْتو طَمـَْظؾِ فمرف قمج  يملن ظمصققف مـ اًمتدًمدل   متوم اًمبقً:  1

و إمم كسبفذم اًمؾسون مع أسمقوت مـ اًمؼطعي و طمؽوهمـ سمحر اًمرضمز أكشده أسمق قمؿرو, و سمقًىمول حمل اًمديـ: هذا 

اًمّشوهد , واؾمتبعده اًمبغداديًمسػماذم سملهنو اًمشامء اهلذًمقي, وىمد قمقـفو مجوقمي مـفؿ اامرأة مـ همػم أن يعقـفو, و

ًمقس ذًمؽ مستعؿال ذم اًمعرسمقي, و إكام اعمستعؿؾ أن ت اًمثـتلم مع اعمعدود, وطمقٌ ذيمر( صمـتو طمـظؾ)ومقف: ىمقًمف 

 (766مـتفك إرب ص) اهللّ يقومؼؽ.: وموومفؿ ذًمؽ: و(طمـظؾتون)قؼول ومقف: يثـك اعمعدود: وم
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 ًٓ رَ  َوَزْيٌد , چ َمو ـْ ٚ ,ُم ِمَْْؽ َأًبَٚأ ًٓ ُؾ ِمَْْؽ َوْج امتْل اإلٕٚء  ٕحق: ,أو ؽر حمقل, َوَأمْجَ

ِـّدان .ره ؾٚرشًٚ وهلل دمًٚء,  , چ وٓ تًَثْقا دم إرض مًٍديـ چ :ٕحقُ  ,1وؿد يٗ

ُِٓؿ :ومْف, 2ٜٚ ديْ: مـ خر أديِٚن افزيوؿقفِف خالؾًٚ , 3ؾحال بئس افٍحُؾ ؾح

ٌََقْيفِ  ٔ
ًِ وٓ يتَدم افتّٔٔز ظذ ظٚمِف , فتّٔٔز افًٌْٜ افًٍؾ ادًْدافْٚصٛ و, فِ

ًٚ. واهلل أظِؿ.  مىَِ

 

ْشتِْثَْٚءِ  ِٓ  َبُٚب َا

ٌٜ َوُحُرو َٔ
ْشتِْثَِْٚء َثاَمِٕ ِٓ ٓه ) َوِهلَ  بٚتٍٚق حرف, ُف َا , (َؽْرٌ ) ومهٚ ,اشامن بٚتٍٚقو, (إِ

, (ىًد هُ ـ)ـ (ىُشقً )وَ  ,(ٚرًو ـ)ـ (ىِشقً ) بٌِِٚتٚ ؾٕ٘ف يَٚل ؾٔٓٚ (,ىِشقً )وَ 

ٓ ), و(فٔس) وؾًالن بٚتٍٍٚق, ومهٚ ,(ْٚءٍ بِ ـ)ـ (قاءٌ ِش )و ,(شامءٍ ـ)ـ (َشَقاءٌ )وَ 

                                                 
 أي احلول واًمتؿققز 1

 مـ ظمػم أديوِن اًمؼميي ديـمتوم اًمبقً: وًمؼد قمؾؿً  سملن ديـ حمؿد      2

(, واًمشوهد ومقف ىمقًمف )ديـو( ومفق متققز مميمد, ٕن معـوه مػفقم مـ 86ذم ديقاكف ص)  وهق مـسقب ٕيب ـموًمى

 (2/195اًمؽالم اًمذي هق ومقف. ذح اًمؼطر مع اًمتحؼقؼ )

ُء ِمـطقُؼ متوم اًمبقً: واًمتَّغؾبِققن سمئس اًمػحُؾ ومحُؾفؿ      3 َّٓ  ومحال وأمُفُؿ ز

اًمشوهد ومقف ىمقًمف (, و408ذم ديقاكف ص) غؾبلجلرير سمـ قمطقي, مـ يمؾؿي ًمف هيجق ومقفو إظمطؾ اًمت وهق

 (2/198وء متققزا مميمدا. ذح اًمؼطر مع اًمتحؼقؼ )طمقٌ ضم (ومحال)
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ٌد بغ افًٍِٜٔ واحلرؾٜٔ, يُقن( ده ويَٚل  ,(َٚصَٚح ), وَ (َظَدا), وَ (َخاَل )وهق  ,وُمَسَ

 ؾٔٓٚ: )َحَٚش, وَحَنٚ(.

 ادًتثْك بـ )إٓ([أحُٚم ]

َتْثَْك بِ  ًْ ٓه ـ)َؾٚدُْ ٚ (إِ ـَ ُٛ إَِذا  ُٚيَْْه اَلُم َتٚمًّ َُ َن َاْف
1 ًٌٚ ومنمسمقا مـف إٓ  چ :ٕحق ,2ُمقَج

ٓه َزْيًدا :َْٕحقَ و ,چ ىمؾقالً  ْقُم إِ ََ ًرا ,َؿَٚم َاْف ّْ ٓه َظ اء ـٚن آشتثْٚء وشق .َوَخَرَج َافْهُٚس إِ

  ٕحق: ؿٚم افَقم إٓ ْحٚرًا. ,4, أو مَْىًًٚ ـام مثِْٚ 3متهال

ٚ ًّٔٚ َتٚمًّ
ٍِ
اَلُم َمْْ َُ َٚن َاْف ـَ ُٛ  دم ادًتثْكَجَٚز  ,َوإِْن  ٌََدُل َوافْهْه ْشتِْثَِْٚء,  5َاْف ِٓ  َظَذ َا

َح افٌدُل دم و و وَمَعُؾقُه إَِّٓ چ  :ؿقفف تًٚػ ٕحق ,6ادتهؾَترجه ـُْفؿْ  مَّ  :َْٕحقَ و ,چ ىَمؾِقٌؾ من

ٓه َزْيٌد  َمٚ ْقُم إِ ََ ٓه َزْيًداوَ  ,َؿَٚم َاْف ُٛ دم  ,إِ  ادَْىع ظْد بْل َتٔؿٍ آشتثْٚء وافْه

ـن  چ: ٕحق, ووجٛ ظْد احلجٚزيغ َبوَع اًمظَّ ـْ قِمْؾٍؿ إَِّٓ اشمن َتٌٔؿ جُتُِٔز  و ,چ َمو هَلُؿ سمِِف ِم

                                                 
 اًمتوم هق مو ذيمر ومقف اعمستثـك مـف 1

ًْ ِمـُؽْؿ َأطَمٌد چ  كحق: ,اًمـفل واعمراد سمِِشْبِف اًمـػل:, اعمقضَمُى هق اًمذي مل يتؼدم قمؾقف كػٌل وٓ ؿمبُففُ  2 َوَٓ َيْؾَتِػ

قَن  چ كحق: ,وآؾمتػفوم, چ  اْمَرَأشَمَؽ إَِّٓ  آًمه ِف إَِّٓ اًمضَّ مْحَِي َرسمن  (204اعمتؿؿي ص) .چىَموَل َوَمـ َيْؼـَُط ِمـ رَّ

 (2/203. حتؼقؼ ذح اًمؼطر )اعمتصؾ مو يمون سمعضو حمؽقمو قمؾقف سمـؼقض مو ىمبؾف, ٓ مطؾؼ سمعض 3

مـف وًمؽـ ًمقس حمؽقمو قمؾقف سمـؼقض مو ىمبؾف, اخلرضي اعمـؼطع مو ًمقس سمعضو ممو ىمبؾف أو سمعضو ىمول اًمؼراذم:  4

(1 /301- 302) 

وٓ يؾتػً چ  و چ مـفؿ ىمؾقٌؾ مو ومعؾقه إٓ  چ واًمـصى ذم اعمستثـك اعمتصؾ قمريٌب ضمقٌد ىمرئ سمف ذم اًمسبع ذم 5

 (2/206( وذح اًمؼطر )205ص). اعمتؿؿي چؽ امرأشمُ مـؽؿ أطمٌد إٓ 

 (204. اعمتؿؿي ص)مـف, وَمَقْتَبَعُف ذم إقِْمَراسمِفِ أي جيعؾ اعمستثـك سمدٓ مـ اعمستثـك  6
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 ٍْ ٌََٚظُف إِْن َصحه افته مٚ مل يتَدم ؾٔٓام  .ٚرٌ مٚ ؿٚم افَقم إٓ ْحٚرًا وإٓ ْحٕحق:  ,ِريغُ إِْت

 ُٛ ٌٜ  ,1ؾٚفْه ِٚؿًهٚ. 2ٕحُق ؿقفف: ومٚ يَل إٓ آَل أْحد صًٔ َٕ اَلُم  َُ َٚن َاْف ـَ َؽْرُ  3َوإِْن 

 ٍٛ َقاِمِؾ,  ,ُمقَج ًَ ِٛ َاْف ًَ َٚن َظَذ َح ٓه  :َْٕحقَ , 4(إٓه ـ)َِؾاَل َأَثَر ؾِِٔف فـَ َوَمٚ  , َزْيٌد َمٚ َؿَٚم إِ

ٓه َزْيًدا ُٝ إِ ْب ٓه بَِزْيدٍ  ,رَضَ ٓه َواِحَدةٌ  چ وـَقفف تًٚػ: ,َوَمٚ َمَرْرُت إِ ٚ إِ َٕ , چ َوَمٚ َأْمُر

ٌد إَِّٓ َرؾُمقٌل چ  وِدًُمقا َأْهَؾ چ   چ َوَٓ شَمُؼقًُمقْا قَمغَم اهلّلِ إَِّٓ احْلَؼن  چ, چ َوَمو حُمَؿَّ َٓ دُمَ َو

 َّٓ ـُ اًْمؽَِتوِب إِ تِل ِهَل َأطْمَس  .مٍرؽًٚ اشتثْٚء  ويًّك, چ  سمِوًمَّ

 

 

 

 

 

 

                                                 
, ومقجى كصبف مطؾؼو ؾمقاء يمون آؾمتثـوء مـؼطعو, كحق: مو ومقفو إٓ محوًرا مـف شمؼدم اعمستثـك قمغم اعمستثـكأي  1

 (2/212أطمٌد, أو متصال كحق: مو ىموم إٓ زيدا اًمؼقم. ذح اًمؼطر )

 ومو زَم إٓ مذهَى احلؼ مذهُى     ومو زَم إٓ آَل أمحد ؿمقعٌي متوم اًمبقً:  2

 ًمؾؽؿقً سمـ زيد إؾمدي, مـ ىمصقدة هوؿمؿقي, يؿدح ومقفو آل اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ, وأوهلو ىمقًمف: وهق

 وذو اًمشقى يؾعى؟ وٓ ًمعبو مـل         ومو ؿمقىمو إمم اًمبقض أـمرب ـمرسمً         

و وضمقسمو قمغم آؾمتثـوء مع أن اًمؽالم طمقٌ كصب (إٓ مذهى احلؼ)وىمقًمف  (إٓ آل أمحد) اًمشوهد ومقف: ىمقًمفو

 (2/213ذح اًمؼطر مع اًمتحؼقؼ ) .قمغم اعمستثـك مـف فامتؼدمًم مـػل

 وهق اًمذي مل يذيمر ومقف اعمستثـك مـف 3

 ومقعطك مو يستحؼف ًمق مل شمقضمد )إٓ( 4
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 [)ؽر( و)شقى( :مٚ خيٍض دائام ]ادًتثْك بٌر )إٓ(

َتْثَْك ب ًْ , َٓ َؽْرُ  بٚإلوٚؾٜ, جَمُْروٌر (َشَقاءٍ ), وَ (ىُشقً ), وَ (ىقً ِش ), وَ (َؽْرٍ ـ)َِوادُْ

َرُب )ؽرٌ تُ و ًٚؿٚ (ًْ ٍَ ََصحِّ  َظَذ  (ىقً ُش )و اتِّ ْٕ  .1(إٓ)ب٘ظراب آشؿ افذي بًد  ا

 []مٚ يْهٛ تٚرة وخيٍض أخرى: )خال( و)ظدا( و)حٚصٚ(

َتْثَْك بِ  ًْ َْٕحقَ (َحَٚصٚ), وَ (َظَدا), وَ (َخاَل ـ)َوادُْ ُه,  ٌُُف َوَجره ْه َٕ ْقُم َخاَل  :, جَيُقُز  ََ َؿَٚم َاْف

ٍرو ,َزْيًدا, َوَزْيدٍ  ّْ ًرا َوَظ ّْ ًرا َوبَ  ,َوَظَدا َظ ُْ رٍ َوَحَٚصٚ َب ٘ن جررت ؾٓل حروف ؾ ,ُْ

, وإن ٕهٌٝ ؾٓل أؾًٌٚل, إٓ أن شٌٔقيف مل يًّع دم ادًتثْك بـ)حٚصٚ( إٓ اجَلره  , َجرٍّ

  .بـ)حٚصٚ( )مٚ( وٓ تتهؾ

 [ظدا( ٚ)فٔس( و)ٓ يُقن( و)مٚ خال( و)م]مٚ يْهٛ دائام:  

َٛ وادًتثْك   ٕٕف ٓ ؽر بـ)مٚ خال(, وبـ)مٚ ظدا(, و)فٔس(, و)ٓ يُقن(, ٕقاص

َْٔس زيدًا, وٓ يُقن َزيداً ؿٚم افَق, وؿٚم افَقُم مٚ َظَدا زيداً ٕحق:  ,خزمهٚ   ,م َف

                                                 
ق: مو ىمومقا همػَم زيٍد وجيقز اإلشمبوع واًمـصى, يمام ذم كح ومقجى كصبفام, ذم كحق: ىمومقا هَمػَم زيٍد وؾمقى زيٍد. 1

ًُ همػَم زيٍد وؾمقى زيٍد,  وؾمقى زيٍد. ويعرسمون سمحسى اًمعقامؾ ذم كحق: مو ىموم همػُم زيٍد وؾمقى زيٍد, و مو رأي

رًا قمغم إًمػ. ومو مررُت سمغػِم زيٍد وؾمقى زيٍد. ْت يمون ُمَؼدَّ ت )ؾِمقًى( يمون إقِْمراهُبَو فموهرًا وإذا ىُمٍِمَ  وإذا ُمدَّ

 (2/216اًمؼطر ) ( وذح207اعمتؿؿي ص)
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     1أٓ ـؾ َشء مٚ خال اهلل بٚضؾ وؿٚل فٌٔد:

 

َْجِِفِ  ِٕ قِل  ًُ ٍْ  َبُٚب َاْدَ

ْشُؿ  ,ادًٍقل ففويًّك  ِٓ ُٜ  َادَُْْْهقُب  2رُ َد ادْه َوُهَق َا َِ ْو ٍَ رُ اْف ـَ ٚ  , َافهِذي ُيْذ ًٕ َٚٔ َب

ِٛ ُوؿُ  ٌَ ًَ
ًْؾِ فِ

ٍِ ِٚظؾِ صٚرـف و قِع َاْف ٍَ َمِٚن واْف َْٕحَق َؿْقفَِؽ 3دِم افزه ًٓ ؿَ : ,  َٚم َزْيٌد إِْجاَل

ٍرو ّْ ًَ
ُروؾَِؽ َؿَه وَ  ,فِ ًْ َٚء َم ٌَ

َوَٓ شَمْؼُتُؾقْا َأْوَٓديُمْؿ ظَمْشَقَي چ  وؿقفف تًٚػ:, ْدُتَؽ اِْبتِ

ـَ ُيـِػُؼقَن أَ چ  ,چ إِْمالٍق  ِذي جُيَره  َوجَيُقُز ؾِِٔف َأنْ , چ اهلل ْمَقاهَلُُؿ اسْمتَِغوء َمْرَضوِت اًمَّ

ِِٔؾِ  ًْ ًٚ  ,4بَِحْرِف افته ُِِّؾ رشض ًَ َد اُد ََ   5بحرف افتًِٔؾِ  هره َج  جيٛؾ٘ن َؾ

                                                 
 ويمؾ كعقؿ ٓ حموًمي زائؾأٓ يمؾ رء مو ظمال اهلل سموـمؾ    متوم اًمبقً:  1

وهق ًمؾبقد سمـ رسمقعي سمـ موًمؽ اًمعومري, واًمشوهد ومقف ىمقًمف )مو ظمال اهلل( طمقٌ أن )ظمال( ؾمبؼً سمـ )مو( 

 (210اعمصدريي, ومتعلم كصى مو سمعدهو. اعمتؿؿي  مع اًمتحؼقؼ ص)

 (188. اعمتؿؿي ص)ؾبقوويشؽمط يمقكف مصدرًا ىم 2

 (188. اعمتؿؿي ص)أي يشؽمط احتوُد زموكف وزمون قمومؾف, واحتود وموقمؾفام 3

. حتؼقؼ ذح أي إذا اضمتؿعً اًمنموط, ضموز أٓ يـصى سمؾ جير سمـ)ٓم( اًمتعؾقؾ أو كوئبفو ذم إومودة اًمتعؾقؾ 4

 (414اًمشذور ص)

َػِر, وضمئتؽ عمحبتؽ إيَّوي 5 ًُ ًمؾسَّ  شمؼقل: شملهب
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ٚأَ  َٓ ٌِ
ٚئِ َٕ ةٌ  وؿقفف: ,2چ ظَمَؾَؼ ًمؽؿهق اًمذي  چ :ٕحقُ , 1ْو  راِك ِهزه ـْ ًْرويِن فِِذ , 3وإين َفَت

َْقٍم ثٔٚهَبَٚؾِجئْ  وؿقفف:
ْٝ فِ َٕوه   .4ُٝ وؿد 

                                                 

ـْ َوَٓ شَمْؼُتُؾقْا َأْوَٓديُمْؿ چ  شمعومم: ىمول, (, و)ذم(, و)اًمبوء(, و)اًمؽوف(وهق )مـ 1 , وىمول صغم اهلل چ إِْمالٍق  ِم

ةٍ قمؾقف وؾمؾؿ:   اْمَرَأٌة اًمـَّوَر ذم ِهرَّ
ًِ ْمـَو چ , وىمول شمعومم:َدظَمَؾ ـَ َهوُدوا طَمرَّ ِذي ـَ اًمَّ . حتؼقؼ ذح اًمؼطر چ وَمبُِظْؾٍؿ من

(2/140) 

 د اعمصدريي, ومثؾف: ضمئتؽ ًمؾامء وًمؾعشى, وىمقًمف:مثول عمو ومؼ 2

 يمػوين ومل أـمؾى ىمؾقؾ مـ اعمولوًمق أن مو أؾمعك ٕدكك معقشي                                    

 ومتوم اًمبقً:  ؽ إيوي,: ضمئتؽ حمبتَ مثؾفو ,ًمعدم احتود اًمػوقمؾمثول  3

ةٌ وإين ًَمَتْعرويِن ًمِ                                        يمام اكتػض اًمعصػقر سمؾؾف اًمؼطر     ِذيْمراِك ِهزَّ

(طمقٌ ضمره سموًمالم وضمقسمو مع أكف قمؾي قمرو اهلزة ٓظمتالف ًمذيمراك)اًمشوهد ومقف: ىمقًمف , وٕيب صخر اهلذزم وهق

 (2/142اًمػوقمؾ. ذح اًمؼطر مع اًمتحؼقؼ )

 شملهبً اًمسػر, ومتوم اًمبقً: ومثؾف:  ًمعدم احتود اًمزمون,مثول  4

ًْ ًمِـَقٍم صمقوهَبو                                      ًُ وىمد َكضَّ  تػضؾًمدى اًمسؽم إٓ ًمبسي اعم     وَمِجْئ

ىمد ى اًمشوهد اًمسوسمؼ, وهذا سمقً مـ اًمطقيؾ مـ يمالم امرئ اًمؼقس سمـ طمجر اًمؽـدي, صوطمىمول حمل اًمديـ: 

اًمّشوهد ومقف: ىمقًمف , و(101( ويمذًمؽ ذم اًمؼطر )رىمؿ 252 أكشد اعممًمػ هذا اًمبقً ذم أوضح اعمسوًمؽ )رىمؿ

: ومنن اًمـقم قمؾي خلؾع اًمثقوب, ووموقمؾ اًمـقم واًمـض اًمذي هق اخلؾع ؿمخص واطمد, واًمـقم مصدر, (ًمـقم)

زمون يتحد زمون اًمعومؾ اًمذي هق كضً, وًمؽـ زمون اًمـقم همػم زمون اخلؾع: ٕهنو ختؾع ىمبؾ أن شمـوم, ومؾام مل و
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فُ  ًَ ًُقِل َم ٍْ  َبُٚب َاْدَ

ْشُؿ َادَُْْْهقُب  ِٓ ُٜ  َوُهَق َا َِ ْو ٍَ رُ اْف ـَ  أريد هبٚ افتْهُٔص ظذ ادًٜٔ بًد واو , َافهِذي ُيْذ

ُؾ,  ًْ
ٍِ ُف َاْف ًَ َؾ َم

ًِ ـْ ُؾ َِٔٚن َم ٌَ
ٍٜ بًٍؾٍ فِ َجَٚء  :َؽ َْٕحَق َؿْقفِ أو مٚ ؾٔف حروُؾف ومًْٚه,  مًٌقؿ

َْٔش  َِمُر َواجْلَ ْٕ َٜ ْش اوَ  ,َا ٌَ َن  وإٔٚ شٚئر وافَْٔؾ., هت َوافَْٔؾ و, َتَقى َاْدَُٚء َواخْلَ

 ]حٚٓت آشؿ افقاؿع بًد افقاو[

ٓ تْف ظـ افٌَٔح وٕحق:  ,ادثٚفغ إخريـ :ٕحق ,ظذ ادًٍقفٜٔ وؿد جيٛ افْهٛ

ُف, وإ َٕ يَموءيُمؿْ چ  :ػ, وؿقفف تًٚومٚت زيٌد وضِقَع افنّستٔٚ  وَمَلمْجُِعقْا َأْمَريُمْؿ َوُذَ

ُح و, ظذ إصح ؾٔٓام ,ومررت بؽ وزيداً  ,ؿّٝ وزيداً : ومْف, چ جه ظذ  َيَسَ

ُٝ وزيداً و ,إٔٝ وزيدًا ـٕٚخ ــ: ٕحق ,افًىػ ّْ  وؿد يسجح افًىُػ ظِٔف, ُؿ

  .زيٌد وظّروٌ  ؿٚموٕحق:  ,ٕحق ادثٚل إول ,1ويوًػ

 

 

                                                                                                                            

ىمد ومعؾ أن يـصبف قمغم أكف مػعقل ٕضمؾف, ومل جيز ًمف قؾ, ووضمى أن جيره سمحرف اًمتعؾ -قماعمصدر اًمذي هق اًمـ

 (417مـتفك إرب ص) اًمشوقمر ذًمؽ.

وًمعدم اخلالف ذم ضمقازه سمخالف اًمـصى, إذ اًمؼوئؾ سملن اًمـصى ؾمامقمل ٓ  ٕكف إصؾ, أي اعمػعقل معف, 1

 ( 138/ 2جيقزه, وأيضو ًمصػمورة اًمعؿدة ذم اًمـصى ومضؾي. اًمصبون )
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 ؾهؾ

 

ٌهف بٚدًٍقل بفادُ ٚ وأم فُ  ,1َن ُٓ ـٌ وج ًَ  .[2ؿد شٌؼو]بْهٛ افقجف  ,ٕحق: زيد َح

ٚنَ )وأمٚ َخَزُ  ٚ, َواْشُؿ وَ  (ـَ ٚ دِم َادَْْرُؾقَظِٚت,  (إِنه )َأَخَقاِِتَ ُرمُهَ ـْ َم ِذ ده ََ ْد َت ََ ٚ, َؾ َوَأَخَقاِِتَ

َذفَِؽ َافتهَقابِعُ  ـَ ْٝ ُهََْٚك.  ;َو َم ده ََ ْد َت ََ  َؾ

 

َْشاَمءِ َبُٚب َادَْ  ْٕ ـْ َا قَوِٚت ِم ٍُ  ْخ

قَوُٚت  ٍُ قٌض أؿًٚم ثالثٜ َادَْْخ ٍُ قٌض بِٚإْلِ  : خَمْ ٍُ ْرِف, َوخَمْ ِٜ بِٚحْلَ وادَْْجُروُر , َوَٚؾ

َجَٚوَرةِ  ُّ ِْ
 .فِ

 ]ادخٍقض بٚحلرف[

قَ  ُٓ ْرِف: َؾ قُض بِٚحْلَ ٍُ ٚ َادَْْخ مه
َٖ ٍَ َمٚ  َؾ ـْ ) :وهق 3إمٚ بحرٍف منسكٍ  ُض خُيْ , (إَِػ ), وَ (ِم

ـْ )وَ  ٌَٚءُ )وَ  ,(دِم ), وَ (َظَذ ), وَ (َظ مِ )وَ  ,فًَِؿ وؽِره, (اْف َوِمـَؽ َوِمـ چ  ٕحق:, (افاله

                                                 
 يوهق اًمصػي اعمشبف 1

 ذم سموب إؾمامء اًمعومؾي قمؿؾ اًمػعؾ2

 أي دمر اًمظوهر واعمضؿر 3
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َـّ ـَمَبًؼو قَمـ چ ؛  چ إًَِمْقِف َمْرضِمُعُؽْؿ مَجِقًعوچ  چإمَِم اهلل َمْرضِمُعُؽْؿ چ  و چ كهقٍح  يَمُب ًَمؽَمْ

يِضَ اهللُّ قَمـُْفْؿ َوَرُضقْا قَمـْفُ چ ؛  چ ـَمَبٍؼ  َؿُؾقنَ چ ؛ چ رَّ   چ َوقَمَؾْقَفو َوقَمغَم اًْمُػْؾِؽ حُتْ

َْرِض آَيوٌت  چ ْٕ َكُػُس چ ؛ چ َوذِم ا ْٕ چ  چ وَمآِمـُقْا سمِوهللِّ چ ؛ چ َوومِقَفو َمو شَمْشَتِفقِف ا

اَمواِت  چ چ آِمـُقْا سمِفِ  ِر ب 1(ُربه ) قوه :أو خمتصٍّ بٚفيٚهر, چ  هللنَِّ مو ذِم اًمسَّ ِّ َو

َرٍد ُمَذ  ٍْ ٍٜ ُم ٌَ ْٔ ثِراً َؽ ـَ ٍر َمْقُصقٍف  ُه َُْ
َْك َؿِِٔاًل َودِ ًْ َّ ِْ

َىٚبٍِؼ فِ ُّ ٔهُز بِ َّ ٍر ُي ـه
, (ُمْذ )وَ , 2

ؿٍ  (ُمُْْذ )وَ  َٓ ٌْ ٌٍَؾ َوَٓ ُم َْ َت ًْ ـٍ َؽْرِ ُم َزَم
ُٚف )وَ  ,3فِ َُ   ,5(حتهك)وَ  ,4(اْف

                                                 
 (2/239ذح اًمؼطر ) .صوًمح ًمؼقتفكحق: ُربَّ َرضُمٍؾ  , اًمـؽراتٓ جير إٓ  وهق 1

أي )رب( دمر كققمو ظموصو مـ اعمضؿرات و كققمو ظموصو مـ اعمظفرات, ومنن ضمرت فموهرا ,وهق يمثػم, ومال  2

ضمٍؾ صوًمح ًمؼقتف, وإن ضمرت ضؿػما, وهق ىمؾقؾ, ومال يؽقن إٓ ضؿػم يؽقن إٓ كؽرة مقصقومي, كحق: رب ر

همقبي مػردا مذيمرا مرادا سمف اعمػرد اعمذيمُر وهمػمه, وجيى شمػسػمه سمـؽرة سمعده مطوسمؼي ًمؾؿعـك اعمراد مـصقسمي قمغم 

 .ىمقًمف: ُرسمَّف ومتقيً  كحق اًمتؿققز,

. كحق: مو رأيتف ُمـُْذ يقمِ  3  اجلؿعِي أو مُذ َيْقَملْمِ

َهونِ چ  كحق: 4  .وزيد يموٕؾمد؛ چ َوْرَدًة يَموًمدن

 وموٕول:, وىمد شمدظمؾ )اًمؽوف( و)طمتك( قمغم اًمضؿػم ذم رضورة اًمشعر 5

ـّ  وٓ يمف        وٓ شمرى سمعال وٓ طمالئال                        طموفمال إٓ يمف

 واًمثوين ىمقًمف:

                      ٍّ  ختقى ٓ أهنو مـؽ شمرضّمل      أشمً طمتوك شمؼصد يمّؾ وم

طَمتَّك َمْطَؾِع  چ كحق:ويشؽمط أيضو ذم َمرور )طمتك( قمـد اجلؿفقر أن يؽقن آظمر ضمزء أو متصال سمآظمر ضمزء,  

 (2/236) حتؼقؼ ذح اًمؼطر .فووىمقهلؿ: أيمؾً اًمسؿؽي طمتك رأؾِم ؛ چ اًْمَػْجرِ 
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ًْ  ,(َربِّ )وَ , 2(ـ )اهللهِ فِ  فًَؿِ ا (ٚءُ ت)وَ  ,1فًَؿِ ا (َواوُ )و َُ ِْ ًٚ فِ ِٜ ُمَوٚؾ َٔٚءِ  ,3ٌَ َأِو اْف
4, 

ِٜ  (َمٚ)فـ (ـَلْ )وَ  ٔه ِٚم َٓ ٍْ
ْشتِ ِٓ ٚ (َأنِ )َأْو  5ا َٓ

تِ َِ َرِة َوِص َّ ادُْْو
6 . 

 رب[ ]حذف

ٚ, َوَذفَِؽ  َٓ
ِِ َّ ُٚء َظ ََ ُٛ َب َِٔج ُف, َؾ ًَ ٚ َم َٓ َد َوجَيُقُز َحْذُؾ ًْ ثٌِر َب  ـَقفف:(,اْفَقاوِ )ـَ

  7ظع بٖٕقاع اهلّقم فٌٔتع        وفٔؾ ـّقِج افٌحِر َأْرخك ُشُدوَففُ             

 

ٚءِ )وَ  ٍَ   ,8ؾّثِؽ حٌذ ؿد ضرؿٝ ومروع ـَقفف:(, اْف

                                                 
 كحق: واهلل واًمرمحـ. 1

 كحق: شموهلل 2

 .شموًمرمحـ: وَكُدرَ  ,كحق: شَمَربن اًمؽعبي 3

 : شَمَريبن كحق  4

 وهق ومرد ظموص مـ اًمظقاهر 5

 وهق كقع ظموص مـ اًمظقاهر 6

ىمد و هذا سمقً مـ اًمطقيؾ مـ يمالم امرئ اًمؼقس سمـ طمجر اًمؽـدي, مـ معؾؼتف اعمشفقرة,ىمول حمل اًمديـ:  7

طمقٌ طمذف ( و ًمقؾ)ًمّشوهد ومقف: ىمقًمف او, (578( و إؿمؿقين )رىمؿ 314)رىمؿ  أكشده اعممًمػ ذم أوضحف

 (217ص)تؿؿي اعمحتؼقؼ ( و551مـتفك إرب ص) . و أسمؼك قمؿؾف, سمعد اًمقاو, (رب)هق  طمرف اجلر اًمذي

 وملهلقتفو قمـ ذي متوئؿ حُمْقلِ      متوم اًمبقً: ومؿثؾؽ طمبغم ىمد ـمرىمً ومرضع   8

جر اًمؽـدي مـ معؾؼتف هذا اًمشوهد مـ يمالم امرئ اًمؼقس سمـ طمهذا سمقً مـ اًمطقيؾ, وىمول حمل اًمديـ: 

ين إؿمؿق( و313يمتوسمف أوضح اعمسوًمؽ )رىمؿ  اعممًمػ ذم( و218ؿمقاهد اسمـ قمؼقؾ )رىمؿ ق مـ هاعمشفقرة, و

طمقٌ طمذف  (ومؿثؾؽ)اًمّشوهد ومقف: ىمقًمف (, وو مثؾؽ سمؽرا ىمد ـمرىمً و صمّقبو)(, وىمد رواه ؾمقبقيف 576)رىمؿ 

 (218( واعمتؿؿي ص)552أسمؼك قمؿؾف, سمعد اًمػوء. مـتفك إرب ص)طمرف اجلر, اًمذي هق )رب(, و
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فٍ , َؿٌِِٔؾ  (َبْؾ )وَ  َّ ْٓ ُٝ بًد َم ٍف ؿىً َّ ْٓ ـَقفف: بؾ َم
رشؿ دار : ـَقفف ,وبدوهنـ أؿؾ ,1

ِِفْ  َِ  2وؿٍٝ دم َض

 

 ]حذف ؽر رب وهق صٔئٚن[

ٌَْؾ  ِم َؿ لْ )َوَحْذُف افاله ًٚ. (َأنْ ), وَ (َأنه ) , َوَخٚؾِضِ (ـَ  ُمْىَِ
 

 [(]زيٚدة )مٚ( بًد )مـ, وظـ, وافٌٚء, وافُٚف, ورب

ـْ  :بًد ـثرا (مٚ)وتزاد  ـْ )وَ  ()ِم ٌَِٚء()و (َظ چ  :ٕحق ,ؾال تٍُٓـ ظـ ظّؾ اجلر ,اف

(, (افُٚف)بًد  وتزاد, چ ومبام كؼضفؿچ ؛ چ قمام ىمؾقؾچ ؛ چ تفؿئقممو ظمط  و)ُربه

اَم و ُٓ ٍه ُُ ُٛ أن َت ؾِ افٌٚف َّ َْٔدُخالِن حْٔئٍذ ظذ اجُل  ـَقفف: ,ظـ افًّؾ َؾ

  3ترؾًـ ثقيب صامٓت     ربام أوؾٔٝ دم ظِؿ                              

 وؿقفف:

                                                 
د ومقف ىمقًمف )مفؿف( طمقٌ طمذف )رب( سمعد هاًمشوً مـ مشطقر اًمرضمز وكسى ًمرؤسمي سمـ اًمعجوج, واًمبق 1

 (219)سمؾ( وأسمؼك قمؿؾفو. حتؼقؼ اعمتؿؿي ص)

 مـ ضمؾؾف رؾمؿ دار وىمػً ذم ـَمَؾؾِْف       يمدت أىمِض احلقوةمتوم اًمبقً:  2

ؼك قمؿؾفو ومل شمتؼدمفو وهق جلؿقؾ سمـ معؿر اًمعذري, واًمشوهد ومقف: ىمقًمف  )رؾمؿ(  طمقٌ طمذف )رب( ,اسم

 (219)واو( وٓ )وموء( وٓ )سمؾ(. حتؼقؼ اعمتؿؿي ص)

طمقٌ زيدت  )رسمام أوومقً(اًمبقً جلذيؿي سمـ موًمؽ سمـ ومفؿ اعمؾؼى سموٕسمرص أو إسمرش, واًمشوهد ومقف: ىمقًمف  3

ومعؾقف وهل ىمقًمف ) أوومقً(. حتؼقؼ سمعد اًمؽوف ومؿـعتفو مـ ضمر مو سمعدهو, ووىمع سمعدهو مجؾي  (مو )زيدت 

 (220ص)ؿي اعمتؿ
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ُْْف َمَوِٚرُبف     أٌخ مٚجٌد مل خُيِْزين يقَم منٍٓد    ُْٔػ ظٍّرو مل خَتُ ـام َش
1 

 

 ـَقفف: ,وؿد ٓ تٍُٓام

ٍٜ بًٔػ صٍَٔؾ  رب                      ٍٜ ٕجالءِ بغ ُبْك        ام رضب  2ي وضًْ

 

 وؿقفف:

ُف                          ٕه  3ـام افْٚس جمُروٌم ظِٔف وَجِٚرمُ    وُْٕك مقٕٓٚ وًِٕؿ ا

 

 [4]ادخٍقض بٚإلوٚؾٜ

ُض بِ َوَأمه  ٍَ ٍٜ ٚإلِ ٚ َمٚ خُيْ : مٚ يَدر 5ؿًٚمثالثٜ أ, وهق ظذ ُؽاَلُم َزْيدٍ  :َؾَْْحُق َؿْقفَِؽ  َوَٚؾ

ومٚ يَدر  ,وثقب بُر ومٚ أصٌف ذفؽ ؽالُم زيٍد, :ٕحق ,وهق إـثربـ)افالم( 

                                                 
اًمبقً مـ ىمصقدة ًمـفشؾ سمـ طمّرّي اًمدارمل, رصمك هبو أظموه موًمؽو اًمذي ىمتؾ سمصّػلم وهق ذم ضمقش أمػم  1

اعمممـلم قمكم سمـ أيب ـموًمى, واًمشوهد ومقف ىمقًمف )يمام ؾمقػ قمؿرو( طمقٌ يمػً )مو( اًمؽوف قمـ اًمعؿؾ. حتؼقؼ 

 (.221اعمتؿؿي ص)

واًمشوهد ومقف ىمقًمف )رسمام رضسمي( طمقٌ ( وهمػمه, 585, 582/ 9 ) ظمزاكي إدب اًمبقً ًمعدي سمـ اًمرقمالء ذم 2

 (221زيدت )مو( سمعد )رب( ومل شمؽػفو قمـ اًمعؿؾ. حتؼقؼ اعمتؿؿي ص)

مل متـعفو ًمؽوف, واًمبقً ًمعؿرو سمـ سمراىمي اهلؿداين, واًمشوهد ومقف: ىمقًمف )يمام اًمـوس( طمقٌ زيدت )مو( سمعد ا 3

 (222)مـ قمؿؾ اجلر ذم آؾمؿ اًمذى سمعدهو. حتؼقؼ اعمتؿؿي ص

  ومعـقيي يمام ؾمقلين سمقوكف إن ؿموء اهلل شمعومم.  واإلضوومي كققمون: ًمػظقي 4

 أي اإلضوومي اعمعـقيي 5
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ُٛ  ,َوَخَٚتُؿ َحِديدٍ  ,َوَبُٚب َشٍٚج  ,َثْقُب َخزٍّ  :َْٕحقُ  ,وذفؽ ـثرٌ بـ)مـ(  ْه َٕ َوجَيُقُز ؾِِٔف 

لِ  1افثهٚين ٌَُٚظُف فِْْلَوه َْك , 2َوإِْت ًْ َّ ُر بِ ده ََ  مؽر اًمؾقؾ سمؾچ  :ٕحق ,ُف ؿٌِٔؾ وفُِْه  (دِم )َوُت

ارِ , چ صوطمبل اًمسجـچ  و چ  واًمـفور ًٜ , َوقُمْثاَمُن ؿَمِفقُد اًمدَّ ًٜ و 3وُتًّك مًْقي  4حَمَْو

ٚمِ  5ٕهنٚ فِتًريػ هْبَ َٚن ادَُْوُٚف َصِديَد اإْلِ ـَ َأْو  ,6َؽْرٍ َوِمْثٍؾ َوِخْدنٍ ـ: ـَ  ,إِٓه إَِذا 

ٚ فِِْهَُِرةِ  ًَّ َتح ًْ ُف ُم ًُ َمْقِو
ٚ َفَؽ  ,َجَٚء َزْيٌد َوْحَدهُ ـ: ـَ  ,7 َٓ

ٍٜ َوَؾِهِِٔ َٚؿ َٕ ْؿ  ـَ  ,َوَٓ َأَبٚ َففُ  ,َو

ُف  ره ًَ ِٜ افقصِػ إػ مًّقفف ــ, 8أو افتخهٔص ,َؾاَل َيَت  ,چ سموًمَغ اًمؽعبيِ  چ: أو ب٘وٚؾ

يَْٚرِ  ,ومًّقِر افدارِ  ,َوِٚرُب َزْيدٍ و ,چ ك افدِّ
ًْىِ ـِ افقجفِ و ,َوُم ًٜ و, حً  9تًّك فٍئ

                                                 
, كحق: هذا ظموشمؿ طمديدا, وىمقؾ قمغم احلول وهق مذهى ؾمقبقيف واًمراضمح إول.  اعمضوِف إًمقِف قمغم اًمتؿققزأي  1

 (565ذح اًمشذور ص) ( وحتؼقؼ224اعمتؿؿي ص)

طمديٌد, أي مصقغ مـ طمديد, أو سمدٓ أو قمطػ سمقون.  شملويؾف سموعمشتؼ, كحق: هذا ظموشمؿ عف كعتو قمغمَروم أي 2

 (565( وحتؼقؼ ذح اًمشذور ص)224اعمتؿؿي ص)

إلومودهتو معـك ذم اعمضوف,  وهق مو اكتػك ومقف إمران, كحق: همالُم زيد, أو إول, كحق: إيمراُم زيٍد أو اًمثوين  3

 (2/244( وذح اًمؼطر )225ص) اعمتؿؿي . ومؼط, كحق: يموشمُِى اًمؼويض

 (562أي ظموًمصي مـ ؿموئبي آكػصول. ذح اًمشذور ص) 4

 أي شمعريػ اعمضوف إن يمون اعمضوف إًمقف معرومي, كحق: همالُم زيدِ  5

 أي سمؿعـك صوطمى 6

 (562أو متققزا أو اؾمام ًمـ)ٓ( اًمـوومقي ًمؾجـس. ذح اًمشذور ص) يملن يؼع طموٓ 7

 إًمقف كؽرة, كحق: همالُم رضمٍؾ.أي ختصقص اعمضوف إن يمون اعمضوف  8
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 ًٜ ٍٜ َوؽَ  1فٍئ ْرَ حَمَْو
ِهٔهًٚ , 3دم افٍِظ ٕهنٚ دجرد افتخٍٔػ 2 ًٚ َوَٓ خَتْ ِريٍ ًْ ْد َت

ٍِ ْ ُت     .َومَل

 .4وافهحٔح أن ادوٚف إفٔف جمرور بٚدوٚف, ٓ بٚإلوٚؾٜ

 ]مٚ ٓ جيتّع مع اإلوٚؾٜ[

ُٜ تْقيًْٚ   ًٚ  5وٓ جُتِٚمُع اإلوٚؾ ًٜ فإلظراِب مىَِ ًٚ تٚفٔ ـَ إٓ  (أل), وٓ 6وٓ ٕقٕ ْٝ إَِذا  َٕ ٚ

ْرِف  ًٜ بِٚحْلَ َرب ًْ ًٜ ُم ]أو ـٚن افوٚربٚ زيٍد, : دم ٕحق ]وـٚن ادوٚف مثْك[, ِصٍ

بٕٚفػ ]أو ـٚن ادوٚف إفٔف  افوٚربق زيٍد,ٕحق:  ادوٚف مجع مذـر شٚمل,[

ًٜ إَِػ َمٚ ؾِِٔف افوٚرُب افرجِؾ, ٕحق:  وافالم[, افوٚرُب رأِس ٕحق:  (,َأْل )َأْو ُمَوَٚؾ

 ادوٚف إفٔف موٚؾٚ إػ وّر ظٚئد ظذ مٚ ؾٔف إفػ وافالم[, ]أو ـٚن افرجِؾ,

 وبٚفرجِؾ افوٚرِب ؽالِمِف.  ٕحق:

                                                 
إلومودهتو أمرا ًمػظقو وهق اًمتخػقػ, وضوسمطفو أن يؽقن اعمضوف صػي واعمضوف إًمقف معؿقٓ ًمتؾؽ اًمصػي,  1

 مرضوُب اًمَعْبد, :كحق, أو اؾمؿ اعمػعقل, ضورُب زيدٍ , وچ سموًمَغ اًمؽعبيِ  چكحق: واًمصػي إمو اؾمؿ اًمػوقمؾ, 

ـُ اًمَقضْمُف. اعمتؿؿي ص) ومعؿقِر اًمداِر, أو اًمصػي اعمشبفي, كحق  (2/244( وذح اًمؼطر )225: طَمَس

 (561ٕهنو ذم كقي آكػصول إذ إصؾ )ضورب زيدا(. ذح اًمشذور ص) 2

 ومنن )ضورب زيٍد( أظمػ مـ )ضورب زيدا( 3

 (2/243واًمضؿػم ٓ يتصؾ إٓ سمعومؾف. حتؼقؼ ذح اًمؼطر ) اًمضؿػم سمفٓشمصول  4

5
واإلضوومي شمدل قمغم كؼصوكف وٓ يؽقن اًمٌمء يمومال كوىمصو. ذح اًمؼطر  وذًمؽ ٕكف يدل قمغم يمامل آؾمؿ 

(2/253) 

6
 (223. اعمتؿؿي ص)ويموشمِبُق قَمْؿروٍ  ,قي واجلؿع, كحق: هُمالََمو َزْيدٍ ُكقيَن اًمتثـ ي:أ 
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 ]ادجرور بٚدجٚورة[

َجَٚوَرِة, َوُهَق َصٚذ   افرابع: ُّ ِْ
ٍٛ َخِرٍب  :َْٕحقُ  ,ادَْْجُروُر فِ َيٚ  َوَؿْقفِِف: ,َهَذا ُجْحُر َو

 ِِّ ؿُ َصِٚح َب ِٓ ِِّ ـُ ْوجِٚت  َْٔس ِمُْْف , 1ْغ َذِوي افزه ْؿ  چ :َوَف ُُ َِ ْؿ َوَأْرُج ُُ ُحقْا بُِرُؤوِش ًَ َواْم

. چ ََصحِّ ْٕ  َظَذ ا

 

 2دم افًّؾ بٚب افتْٚزع

 
قٍل  ُّ ًْ ـْ َم َر ِم خه

َٖ َثُر َمٚ َت ـْ َٖ ِف َظِٚماَلِن َؾ ِٓ ٌْ ِؾ َأْو ِص ًْ
ٍِ ـَ اْف َثرَ َوإَِذا َتََْٚزَع ِم ـْ َٖ دم  جٚز ,1َؾ

ُٝ زيدًا,  :ٕحق ؾٔوّر دم  فًٌَفإظامل إول واختٚره افُقؾٔقن رضبْل, ورضْب

                                                 
ِفُؿ    متوم اًمبقً:  1 ْوضموِت يُمؾن  أن ًمقس وصؾ إذا اكحؾً قمرى اًمذكى َيو َصوِح سَمؾنْغ َذِوي اًمزَّ

اًمّشوهد ومقف: ىمقًمف وهق ٕيب اًمغريى, أقمرايب ًمف ؿمعر ىمؾقؾ أدرك اًمدوًمي اهلوؿمؿقي, و مـ اًمبسقط واًمبقً

اًمتقيمقد يتبع د ًمذوي اعمـصقب قمغم اعمػعقًمقي, و, مع أهنو شمقيمق(يمؾ)ومنن اًمروايي ذم هذه اًمؽؾؿي سمجر  (يمؾفؿ)

سموإلضوومي ضمره  ًمؾزوضموت اعمجرورًمؽـف عمو وىمع َموورا و ًمذًمؽ, (يماّل )اعمميمد ذم إقمراسمف, ومؽون طمؼف أن يـصى 

مـتفك  هق ؿموذ ٓ يؼوس قمؾقف.وش اجلر ًمؾؿجوورة»أو ش اعمجرور اجلر سمؿجوورة»يسؿك ذًمؽ عمـوؾمبي اجلقار, و

 (567ص) بإر

 (2/39ويسؿقف اًمؽقومققن سموب اإلقمامل. ذح اًمؼطر ) 2
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ر دم إول مرؾقُظف  فَربفأو افثٚين  ,2افثٚين ـؾ مٚ حيتٚجف َّ ُٔو واختٚره افٌكيقن ؾ

ْقيِن ومل َأْجُػ إِخالءَ  ٕحق: ,3ؾَط ٍَ َْك َظُْْف َوإِٓه  ,4َج ٌْ ُْْهقَبُف إِِن اْشَت َوحَيِْذُف َم

َرهُ  ٚين: وفٔس مْف ,5َأخه ٍَ ْ  - ـَ ُِ ومَل  ادًْك. فًٍٚد, 6ادٚلؿٌِٔؾ مـ  - ْٛ  أض

                                                                                                                            

ومثول شمـوزع ؛ چ  ُأوْمِرْغ قَمَؾْقِف ىِمْطًراآشُمقيِن چ  كحق ىمقًمف شمعومم: مثول شمـوزع اًمعومؾلم معؿقٓ واطمدا وهق إصؾ, 1

ًُ زيداً  ىمقًمؽ:اًمعومؾلم أيمثر مـ معؿقل,  سَمـل وأيمرم , ومثول شمـوزع  أيمثر مـ قمومؾلم معؿقٓ واطمدا, رَضَ

 ؾمقدكو حمؿد, ومثول شمـوزع أيمثر مـ قمومؾلم أيمثر مـ معؿقل, ىمقًمف صغم اهلل قمؾقف قمغموسمورك اًمؾفؿ صؾ وؾمؾؿ 

( وذح اًمشذور 291. اعمتؿؿي ص)ن وشمؽؼمون دسمر يمؾ صالة صمالصمو وصمالصملمشمسبحقن وحتؿدووؾمؾؿ:  

 (692ص)

ومتؼقل: ىموم وىَمَعَدا أظمقاك: ورضسمـل وأيمرمتف زيد: ورضسمـل وأيمرمُتفام أظَمَقاك: ومر يب مررُت هِباَِم أظمقاك,  2

 (292اعمتؿؿي ص) اًمؾفؿ صؾ وؾمؾؿ قمؾقف وسمورك قمؾقف قمغم حمؿد.

 .شمؼقل: ىمومو وىمعد أظمقاك 3

 ضَمَػْقيِن ومل َأضْمُػ إظِمالَء إكـل       ًمغػم مجقؾ مـ ظمؾقكم مفؿؾمتوم اًمبقً:  4

: وختؾقص اًمشقاهد (2/200 ) : وأوضح اعمسوًمؽ(5/282, 3/77 )سمال كسبي ذم إؿمبوه واًمـظوئر وهق

: (874/ 2): وذح اًمتٍميح (318/ 5, 219/ 1 ) : واًمدرر(359): وشمذيمرة اًمـحوة ص(515)ص

اًمشوهد ومقف (, و109/ 2, 66/ 1): ومهع اهلقامع (14/ 3 ) : واعمؼوصد اًمـحقيي(489/ 2) ومغـل اًمؾبقى

, (إظمالء)واطمدا هق  معؿقٓ (مل أضمػ)و (ضمػقين)طمقٌ شمـوزع اًمعومالن  (ضمػقين ومل أضمػ إظمالء)ىمقًمف: 

 (1/412. ذح إؿمؿقين قمغم إًمػقي )وملقمؿؾ اًمعومؾ اًمثوين ًمؼرسمف مـف, وأضؿر ذم اًمعومؾ إول

ًُ ورضسمـل أظمقاك, ومررت وَمرَّ يب چ آشُمقيِن ُأوْمِرْغ قَمَؾْقِف ىِمْطًراچ   يمؤيي وهق ىمقًمف شمعومم: 5 , ويمؼقًمؽ: رضسم

 (696( وذح اًمشذور ص) 293اعمتؿؿي ص) أظمقاك.

 ىمؾقٌؾ مـ اعمول -ومَلْ أـمؾى  - متوم اًمبقً: وًمق أن مو أؾمعك ٕدكك معقشي        يَمَػوين 6

, (يمػوين): ومنكف شمؼدم قمومالن: (يمػوين ومل أـمؾى ىمؾقؾ)واًمشوهد: (, 129ذم ديقاكف ص) سٓمرئ اًمؼقوهق 

, وهذا ًمقس مـ سموب اًمتـوزع: ٕن مـ ذط اًمتـوزع صحي شمقضمف (ىمؾقؾ), وشملظمر معؿقل, وهق (ومل أـمؾى)
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 بٚب افتًجٛ

 
َؾ زيداً ): ٚإحدامه فف صٌٔتٚن: ًَ َشٌء )مٌتدأ بًّْك : )مٚ( :وإظرابف ,1(مٚ أْؾ

َؾ( ,(ظئؿ ًَ ًٚ يًقد إػ  مًتسٌ  ؾًٌؾ مٍٚض وؾٚظِف وّرٌ : و)أؾ  ,)مٚ(]ؾٔف[ ُوُجقب

ُٛ مْف وافهٌٜٔ افثٕٜٚٔ:  .)مٚ( َخَزُ  :ِّٜاجلومًٍقل بف,  :وآشؿ ادْهقُب ادتًجه

ًِْؾ ) فُ )وهق بًّْك  ,(فبِ  أؾ َِ ًَ ُِف ,2(مٚ َأْؾ َؾ ) :وأص ًَ َأَؽده )ــ ,صَٚر ذا ـذا :أيْ  (َأْؾ

ةٍ صٚر ذا  :أيْ  ,افًٌُر( َ افٍِظُ , ُؽده ٌُرِّ إػ صٌٜٔ إمر ؾٌَح إشْٚدهٚ إػ افيِٚهِر  ؾ

ِّ ؾ ؾٚظؾ ـْ َثؿه فزمٝ هْٚ, بخالؾٓٚ دم ِزيَدْت افٌُٚء دم افٍٚظؾ إلصالح افٍِِظ, َؾ

 .(ـٍك)

 

 ]رشوط بْٚء ؾًؾ افتًجٛ واشؿ افتٍؤؾ[

                                                                                                                            

( 2/47ر ). حتؼقؼ ذح اًمؼطاًمعومؾلم إمم اعمعؿقل اعمتلظمر, مع سمؼوء اعمعـك صحقحو, وإمر هـو ًمقس يمذًمؽ

 (2/213) ذح اًمشقاهد اًمشعريي ذم أموت اًمؽتى اًمـحقييو

ـَ زيدًا, ومو أوْمَضَؾُف, ومو أقْمَؾَؿفُ  1  كحق: مو أطْمَس

 :وًمقس ومقف ضؿػٌم, و)سمزيٍد( ,ومعٌؾ ًمػظف ًمػظ إمر ومعـوه اًمتعجى :ومـ)أومعؾ( ,كحق: أطمِسـ سمزيٍد, وأيمرم سمف 2

 وموقمؾف
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ُٚس  ََ ٌَْْك َوَٓ َيْْ ِٛ َوَٓ ُي ْؾ بِفِ اشُؿ افتٍؤؾو ؾًال افتًج ًِ ُف َوَأْؾ َِ ًَ  ,, َوِهَل َمٚ أْؾ

 ًُ ِديراً ؾًٍؾ ثالثلٍّ ِمـ  إٓ ,َؾ َوَؾ َْ ًٚ َوَت ي ٍْ ٍد َف ٍٝ  ,جُمَره ٌَ َْكمتٍِٚوٍت  ,ُمْث ًْ مٌْلٍّ  ,تٚمٍّ  ,ادَْ

ًُقلِ فٍِٚظِؾ  ٍْ َّ ِْ
ٌِْْلٍّ فِ  .(أؾًَؾ )فٔس اشُؿ ؾٚظِف ظذ , َٓ َم

 

 

 
 بٚب افًدد

 
ٍٜ )مـ  ٍٜ )إػ  (ثالث ر مع ادٕٗٞ دائامً  (:تًً ـه ٕهٞ مع ادذـر وُيَذ َٗ ٌَْع  چ :ٕحق ,ُي َش

ٚمٍ  َٜ َأيه َٔ
ٍَٔٚل َوَثاَمِٕ ًَْؼةُ )وـذفؽ , چ َف ْٛ  (اف ْرَن َمَع  ,إن مل ترـ ـه ًٜ ُيَذ ٌَ ُة ُمَرـ َؼَ ًَ َواْف

 ِٞ ٕه َٗ ـَ َمَع ادُْ ْث ٕه َٗ ِر َوُي ـه ِٜ , ادَُْذ ْثَْٚنِ ]ومهٚ[  (ومٚ دوَن )افثالث ِٓ  َوَمٚ َواَزنَ  اْفَقاِحُد َوا

ٍٞ ـ)ـ ؾٚظال رَ  .ظذ افَٔٚس دائامً  (رابعٍ )و (ثٚف ٍْ ٚف دٚ اِْصُتؼه مْف أو ؾٚظٌؾ أو ُيو ,دُ وُي

َٕف. ُٛ مٚ دو  دٚ دوٕف أو َيِْْه

 

 
 بٚب افقؿػ
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ٍٜ ) :ظذ ٕحق افقؿػ دم إؾهح بٚفتِٚء, وظذ  (مًِامٍت ) ق:بٚهلِٚء, وظذ ٕح (رْح

ًٚ وجرًا بٚحلذف, وٕحق (ؿٚضٍ ) :ٕحق , وؿد يًُس ؾٔٓام بٚإلثٌٚت (افَٚيض) :رؾً

 :وٕحق (إذاً )ويقؿػ ظذ  افٔٚء.وفٔس دم ٕهٛ )ؿٚض(, و)افَٚيض( إٓ  ؾٔٓـ.

ًًٚ  چ ٍَ ًْ ُٝ زيداً )و, چ َفَْ ـَ )ـام  ,بٕٚفِػ  ,(رأي  (.ُيَُتٌ

 

 

 

 ]مًٚئؾ تتًِؼ بٚفُتٚبٜ[

ِٜ ـــَُتٛ إفُػ بًد واِو اجلامظٜ ـوتُ  وُترَشؿ  ,يدظق( )زيٌد )ؿٚفقا(, دون إصِٔ

 َٜ ُِٓٚ افُٔٚء أو ـٚن أص ,ادهىٍك()و ,(ــ)اشتدظك ,إفُػ يًٚء إن جتٚوزت افثالث

ًٚ دم ؽره ــ)و ,(ــ)رمك يُْنػ أمُر أفِػ (. وٚ)افًهو ,ٍٚ(ؿ)افٍتك(, وأفٍ

ُٝ ــ ,افًٍؾ بٚفتٚء ْٔ َٜ ـ)و ,()رم ـِ ـ)ظٍْقُت(, وآشِؿ بٚفتثْٔ َٔـْغِ )و ,(َظَهَقْي  .(َؾَت

 

 ]مهزة افقصؾ[

, و (اشؿٍ )مهزُة ؾهؾ:  ْنٍ وَوؿٍّ َُ ٍٝ )بِ ٍٜ )و (ؿٍ ُْ بْ ا)و (ـٍ باِ و) (اِْش  (اِمرئٍ )و (اِبْ

, و (اِمرأةٍ )و ـه ِٓ
َٔتِ
ـِ اهللِ)و (َافٌالمِ ), و(اِْثََْتْغِ )و (اِْثَْْغِ )وَتْثِْ ُّ دم افًَؿ بٍتحٓام,  (َاْي
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ـِ )أو بُن دم  ُّ ُٝ ابتداًء وحُتَْذف وصاًل. وـذا مهزُة  :: مهزُة وصٍؾ, أيْ (َاْي ٌُ تث

َٜ أحرف, ــ)اِشتخرج(, وَأْمِرِه ومه , ادٚيض ادتجِٚوِز أربً دِرِه, وأمِر افثالثلِّ

, و ,ْؽِزي(ا)و ,(ْؽزُ ا)و ,(ْؾ ؿتُ اــ) ـه ( بٍُن ا)و ,(مُنقاا)و ,(رِضب)ابوّٓ ْٛ ذَه

 ـٚفٌقاؿل.

ِد اهلِلهِ  ّْ  .شٔدٕٚ حمّد وظذ آفف وصحٌف وشِؿ وصذ اهلل ظذ َتؿه بَِح

 

 افٍٓرس

 

 2...................................ادَدمٜ....................................

 7ظّع دم افُتٚب..............................................................

ـِ افتًريػ بـ) وماْب  10..........................( صٚحٛ ادَدمٜ أجرومٜٔآُجره

ـِ )افتًريػ بـ َْٕهِٚريّ  اْب صٚحٛ ـتٚب ؿىر افْدى وصذور  (ِهَنٍٚم إ

 12.............................................................افذهٛ.......

15متّّٜ أجرومٜٔ..............( صٚحٛ ـتٚب افرظْٔل احلىٚبافتًريػ بـ)  

 17.......................................................افُالم ومٚ يتٖفػ مْف
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  17...............................................................افُِّٜأؿًٚم 

ْظَراِب وافٌْٚء  20.......................................................بُٚب َاإْلِ

ْظَراِب  ِٜ َظاَلَمِٚت َاإْلِ ِرَؾ ًْ  26...............................................َبُٚب َم

َرَبُٚت  ًْ  31.............................................................َؾْهٌؾ َادُْ

 33.......................................................................تٌْٔف

 34................................................ؾهؾ دم ادَهقر وادَْقص

 34.....................................................ؾهؾ دم مقإع افكف

 35...................................................................مٚ يَقم مَٚم افًِتغ

 35................................................................مٚ يّْع إٓ مَروٕٚ بٌره

 37........................................................بٚب افُْرة وادًرؾٜ

 38.................................................ؾهؾ بٔٚن ادوّر وأؿًٚمف

 40...............................................................: افًِؿؾهؾ

 41.......................................................ؾهؾ: أشامء اإلصٚرة
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 43.....................................................ؾهؾ: آشؿ ادقصقل

 44..........................................................................تًَٔؿ افهِٜ

 44.................................................................................افًٚئد

 45.............................................................ؾهؾ ذو إداة

 46.....................................................................أؿًٚم )أل( ادًرؾٜ

 46....................................................مقاوع ثٌقت )أل( وحذؾٓٚ وجقبٚ

 48.......................................................................ادًرف بٚإلوٚؾٜ

 َ ْٕ ٚلِ َبُٚب إظراب َا ًَ  48........................................................ْؾ

 49......................................................................ٕقاصٛ ادوٚرع

 53.................................................................جقازم افًٍؾ ادوٚرع

 56..................................................بٚب افؼط واجلزاءمًٚئؾ احلذف دم 

ًْؾِ 
ٍِ ِؾ اف َّ  58.........................................................َبٌٚب دِم َظ

 60............................................بٚب إشامء افًٚمِٜ ظّؾ افًٍؾ
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 60.....................................................................أحُٚم اشؿ افًٍؾ

َْشاَمءِ  ْٕ  65.....................................................َبُٚب َمْرُؾقَظِٚت َا

ِٚظؾِ  ٍَ  66................................................................َبُٚب َاْف

 66.........................................................................أحُٚم افٍٚظؾ

ُف أو افْٚئٛ ظـ افٍٚظؾ ُِ ؿه َؾِٚظ ًَ ًُقِل َافهِذي مَلْ ُي ٍْ  69........................َبُٚب َاْدَ

َزِ  ٌَْتَدأِ َواخْلَ  71...........................................................َبُٚب َادُْ

 73.........................................................................اخلز وأحُٚمف

َزِ  ٌَْتَدأِ َواخْلَ  َظَذ َادُْ
ِٜ َِ اِخ َقاِمِؾ َافده ًَ  75......................................َبُٚب َاْف

 75.....................................................................ـٚن وأخقاِتٚبٚب 

 76..............................................أحُٚم اشّٓٚ وخزهٚ دم افتَديؿ وافتٖخر

 77............................................................بًض أحُٚم ـٚن وأخقاِتٚ

 77......................................................إؾًٚل افتل ترادف )صٚر( مًْكً 

 77.................................................مٚ جيقز اشتًامل افٌٚب تٚمٜ ومٚ ٓ جيقز
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 78.......................................................................خهٚئص)ـٚن(

 78..............................................ؾهؾ: اشؿ مٚ ْحؾ ظذ )فٔس(

 80...................................................ؾهؾ: اشؿ أؾًٚل ادَٚربٜ

 82.............................................................إن وأخقاِتٚبٚب 

( افْٚؾٜٔ فِجْس َٓ  85....................................................َبُٚب )

 86..............................................................إمهٚل )ٓ( افْٚؾٜٔ فِجْس

 86................................................................أحُٚم )ٓ( إذا تُررت

 86..................................................................خز ٓ افْٚؾٜٔ فِجْس

 87..........................................................بٚب طـ وأخقاِتٚ

 92................................................................َبُٚب افتقابع

 ِٝ ًْ  92................................................................َبُٚب َافْه

ْىِػ  بٚب ًَ  94...............................................................َاْف

 99...............................................................َبُٚب َافتهْقـِٔدِ 



 

 141 

ٌََدلِ   102................................................................َبُٚب َاْف

 103................................................................................ؾهؾ

َْشاَمءِ  ْٕ  103...................................................َبُٚب َمُْْهقَبِٚت َا

ًُقِل بِفِ  ٍْ  104...........................................................َبُٚب َاْدَ

 105............................................................ٓصتٌٚلبٚب ا

 106..............................................................َبُٚب َادََُْْٚدى

 107................................ؾهؾ دم بٔٚن ادْٚدى ادوٚف إػ يٚء ادتُِؿ

 107.................................................................أحُٚم تٚبًٜ فِّْٚدى

 108........................................................................ادْٚدى ادرخؿ

 108................................................................ادًتٌٚث بف وادْدوب

 108................................................ٓختهٚصادْهقب ظذ ا

 109.....................................................ادْهقب ظذ آؽراء

 110.............................................َبُٚب َاْدَْهَدِر أو ادًٍقل ادىِؼ
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َمِٚن َوَطْرِف اَ  ِٚن أو ادًٍقل ؾٔفَبُٚب َطْرِف َافزه َُ  111.............................دَْ

ٚلِ   112................................................................َبُٚب َاحْلَ

 114................................................................رشط احلٚل وصٚحٌٓٚ

 114...................................................................أحقال جملء احلٚل

 ًٜ ا وجمروًرا أو مجِ  115............................................وؿقع احلٚل طرًؾٚ أو جٚرًّ

ِٔٔزِ  ّْ  115........................................................................َبُٚب َافته

 116.......................................ٔز افًدد ـؿ آشتٍٓٚمٜٔ واخلزيٜمٚ يِتحؼ بتّٔ

ْشتِْثَْٚءِ  ِٓ  118............................................................َبُٚب َا

 118......................................................أحُٚم ادًتثْك بـ )إٓ(

 120..............................)إٓ( مٚ خيٍض دائام: )ؽر( و)شقى(ادًتثْك بٌر 
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 130..............................................................مٚ ٓ جيتّع مع اإلوٚؾٜ
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