سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
احلٛمد هلل رب اًمٕماعملم ،واًمّمالة واًمسالم قمغم ٟمبٞمٜما حمٛمد وقمغم آًمف وأصحاسمف أمجٕملم ،اًمٚمٝمؿ اٟمٗمٕمٜما سمام قمٚمٛمتٜما ،وقمٚمٛمٜما ُما
يٜمٗمٕمٜما ،إٟمؽ أٟمت اًمٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿ .وسمٕمد9
ومٝمذه اعمٜمٔمقُمة اًمتل ؾمٜمدرؾمٝما ذم هذا إؾمبقع هل ُمٜمٔمقُمة اًمِمؼماوي ،وهذه اعمٜمٔمقُمة اُمتازت سمٛمٞمزشملم:
اعمٞمزة إومم :أهنا خمتٍمةٟٕ 9مف يمام ىمال( :مخسق َن سمٞمتًًا) .وشمزيد سمٞمتًًا واطمدًً ا ذم اخلتام ،ىمال ومٞمف:
ِ
اـس ْف ِل َو َْ
َيا َرب َط ْػ ًوا َط ِن َْ
اْل َب ِل
َضا َؾ ْ
اْل ِان ادُْ ِِس ِء َؽ َؼدْْ
ت َط َؾ ْقه بِطَ ُ
اح َّ
ومٝمل مخسقن سمٞم ًتًا ُمع هذا اًمبٞمت ،وٓ ؿمؽ أهنا إذا يماٟمت مخسلم سمٞم ًتًا ومٚمـ شمستققمب ىمقاقمد اًمٜمحقً ،مٙمـ هق اىمتٍم قم غم
اعمٝمؿ ،يمام ؾمٞمتبلم -إن ؿماء اهلل.
ٟمٔمام ؾمٝمالًً 9طمتك ىمٞمؾ :إهنا ٓ حتتاج إمم ذحً .مٙمٜمٝما حتتاج إمم شمٕمريػ ،وحتتاج إمم أُمثٚمة ،ؾمقى
اعمٞمزة اًمثاٟمٞمة :أٟمف ٟمٔمٛمٝما ً
ُما ىمد ئمٝمر ُمـ اًمٗمقائد واًمٜمٙمات اًمٜمحقية.
وعمحة ُمقضمزة قمٜمف اًمِمؼماوي ،ومٝمق :قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قماُمر اًمِمؼماوي اعمٍمي اًمِماومٕملُ ،وًمِدََ ؾمٜمة اصمٜملم وشمسٕملم سمٕمد
إًمػ ،ذم ؾمٜمة  ،2981وٟمِم٠م ٟمِم٠مة قمٚمٛمٞمة ،وٟمبغ ُمٜمذ صٖمره ،ووصٗمف ُمؽممجقه سم٠مٟمف :قمامل ،حمدِِّّ ث ،أصقزمً ،مٖمقي ،وأٟمف
واؾمع آـمالع .ى
وشمقمم ُمِمٞمخة إزهر ؾمٜمة أًمػ وُمئة وؾمبع وصمالصملم ،وٓ ؿمؽ أٟمف ٓ يتقمم ُمِمٞمخة إزهر إٓ َُمـ يمان
ُمستح ًّ٘ما هلذا اعمٜمزًمة 9وهلذا ىمال ُمؽممجقه :إٟمف طمٔمل سمٛمٙماٟمة قمٜمد إُمراء واًمقزراء ،طمتك ٟمٗمذت يمٚمٛمتف ،و ُىمبِٚمت ؿمٗماقمتف.
أيْما :إن ـمٚمبة اًمٕمٚمؿ أيام ُمِمٞمختف ذم إزهر ٟماًمقا درضمة يمبػمة ُمـ اًمت٘مدير وآطمؽمام .واًمِمؼماوي ًم ف ُم١مًمٗم ات،
ىماًمقا ً
ويمؾ َُمـ شمرضمؿ ًمف ي٘مقل ذم شمرمجتف :وًمف ٟمٔمؿ .ويبدو زم أن اعم٘مّمقد سماًمٜمٔمؿ اعمٜمٔمقُمة اًمتل سم٠ميديٜما ،اًمتل هل ذم اًمٜمحق.
وُمات اًمِمؼماوي ذم ذي احلجة ،ؾمٜمة أًمػ وُمئة وواطمد وؾمبٕملم ،رمحف اهلل.
مح ِـ ِ
ُسٛمك ُ
(ؿم ْؼما)9
اًمرطمٞم ِؿ) .اًمِمؼماويٟ :مسبة إمم سمٚمدة ذم ُمٍم ُشم ى
اًمر ْ َ ى
ي٘مقل اًمٗم٘مػم قمبد اهلل اًمِمؼماوي اًمِماومٕمل( :سمِ ْس ِؿ اهللىِ ى
وهلذا سمٕمض َُمـ شمرمجقا ًمف ي٘مقًمقنُّ :
اًمِم ؼماوي -سمْم ؿ اًمِم لم اعمٕمجٛم ةً .مٙم ـ اًم زريمكم ذم إقم الم و بٓمف سم اًمٗمت
ى
(اًمِمؼماوي) ،وىمد يٙمقن هذا ًم٘مّمد اًمتخٗمٞمػ.
ي٘مقل اًمٗم٘مػم قمبد اهلل اًمِمؼماوي اًمِماومٕملَ ( :ىمدْْ ؾم َ٠م ًَمٜمِل ُمـ ي ِٕم ُّز َقم َكم َأ ْن َأ ْٟمْٔمِؿ ًَمف َأسمٞما ًشمًا َشم َِْمتَ َِٛم ُؾ َقم َغم َىمق ِ
اقم ِد َوم ِّـ ا ًْم َٕم َرسمِٞمى ِة).
َ
َ ُ َْ
َ ْ َ
َ
ى
يٕمز قمكم) .أي :يٕمٔمؿ قمٜمدي وشمرشمٗمع ُمٙماٟمتف .شم٘مقل :قمز ومالن ِ
يٕم ز -سماًمٙمن  .أيً :م ف هم الء قمٜم دي .أي:
ىمقًمفَُ ( :مـ ُّ ى
ارشمٗمٕمت ُمٜمزًمتف وُمٙماٟمتف ،وي٠ميت اًمٗمٕمؾ :قمز َي َٕم ُّز -سماًمٗمت  ،وي٠ميت :قمز ي ُّٕمز -سماًمْمؿ.

وماًمٗمٕمؾَ :قمز ِ
يٕمز ،هذا سمٛمٕمٜمك :ارشمٗمٕمت ُمٙماٟمتف وقمٔمٛمت حمبتف .واًمٗمٕمؾ :قمز ي َٕمز -سماًمٗمت  -سمٛمٕمٜمك :صٕمب .شم٘مقل :قم ز
قمكم .ومٞمٙمقن ُمْمارع ي َٕمز ،أُما قمز ي ُٕمز -سماًمْمؿ -ومٛمٕمٜماه :اًمٖمٚمبة ،وهذا هق اًم ذي
قمكم أن أضمد اًمٙمتاب .سمٛمٕمٜمك :ص ُٕمب ى
ى
ورد ذم اًم٘مرآن ،ىمال -شمٕمامم﴿ :و َقم ىز ِن ِذم ْ ِ
اخل َٓم ِ
اب﴾ .
َ
ِ
ِ
ُ
اًمٕمرسمٞمة)( .أسمٞما ًشمًا) مجع :سمٞمت ،واًمبٞم ت ه ق ُم ا َشم ٠م ىًمػ ُم ـ ُمٍم قملم،
ىمقاقمد وم ِّـ
شمِمتٛمؾ قمغم
أٟمٔمؿ ًمف أسمٞما ًشمًا
ي٘مقل( :أ ْن َ
( )2

و ُيسٛمك (ؿمٓمريـ) ،ومجع سمٞمت :أسمٞمات ،وهذا ذم اًمِمٕمر .أُما اعمسٙمـ وم ُٞمجٛمع قمغم :سمٞمقت .هذا ىمقل .واًم٘مقل اًمث ان :أن
أيْماً -مٙمٜمف ىمٚمٞمؾ ،إذن أسمٞمات ُيٓمٚمؼ قمغم أسمٞمات اًمِمٕمر سمٙمثرة ،يٓمٚم ؼ قم غم اعمس ايمـ
ُي َٛمع قمغم أسمٞمات ً -
اًمبٞمت (اعمسٙمـ) ُ ْ
سم٘مٚمة.
مخ َس ِة َأ ْسم َق ٍ
اب:
ي٘مقلَ ( :وم َ٠م َضم ْب ُت ُف عمَِا َؾم َ٠م َلَ ،ـماًمِ ًبا ُِم َـ اهللىِ ُسم ُٚمق َغ ا ًْم َٕم َٛم ِؾَ ،و َر ىشم ْب ُت ُف َقم َغم َ ْ
ػ ُِمٜمْ ُف.
اب إَ ىو ُلِ :ذم ا ًْم َٙمالَ ِم ِقمٜمْْدََ اًمٜمُّ َُّح ِاةَ ،و َُما َيتَ َ٠م ىًم ُ
ا ًْمبَ ُ
اب اًمثى ِانِ :ذم ِ
اإل ْقم َر ِ
اصٓمِالَ ًَطما.
اب ْ
ا ًْمبَ ُ
ا ًْمباب اًمثىاًمِ ُثِ :ذم ُمر ُومق َقم ِ
ات إَ ْؾم َام ِء.
َ ُ
َْ
ا ًْمباب اًمراسمِعِ :ذم ُمٜمّْْمقسم ِ
ات إَ ْؾم َام ِء.
َ ُ َ
َ ُ ى ُ
قو ِ
اب ْ
ات إَ ْؾم َام ِء).
اخلَ ِاُم ُسِ :ذم خمََ ْ ُٗم َ
ا ًْمبَ ُ

ِ
ٍ
(اًمٜمحاة) .مجعٍ :
ىماض ،هذا اجلٛمع .وهٜما ُمالطمٔمة ومت٠مُمٚمقها ،ي٘مقلُ( :مرومققمات إؾم امء،
ٟماحُ ،مثؾ :ىمْماة مجع:
ىمقًمف:
ُمٜمّمقسمات إؾمامء ،خمٗمقوات إؾمامء).
وهذه ومائدة قماسمرة ،وهل أن اًمبٍميقن ي٘مقًمقن :اجلر .واًمٙمقومٞمقن ي٘مقًمقن :اخلٗم ض .ومٝم ذا اص ٓمالح ،واًمٖمري ب إن
اًمِمؼماوي اؾمتٕمٛمؾ اجلر واؾمتٕمٛمؾ اخلٗمض ،ومٛمرة يٕمؼم سماخلٗمض وُمرة يٕمؼم سماجلر ،إذن ٓ هق سمٍمي وٓ يمقذم.
وهٜما ُمالطمٔمة سمسٞمٓمة :وماعمٕمروف أن اعمرومققمات ىمد شمٙمقن أؾمام ًء وىمد شمٙمقن أومٕم آً 9إذن ىمقًم فُ( :مرومققم ات إؾم امء)
أيْما ىمد شمٙمقن أومٕم آً وىم د شمٙم قن أؾم ام ًء 9إذن ىمقًم فُ( :مٜمّم قسمات إؾم امء) ص حٞم ً ،مٙم ـ
صحٞم  .واعمٜمّمقسمات ً
اعمجرورات :هؾ شمقضمد أومٕمال جمرورة؟ ٓ يقضمد ،إذن عماذا ىمال( :جمرورات إؾمامء أو خمٗمقوات إؾمامء؟).
اجلقاب :هذا ًمٚمٛمِمايمٚمة.
ىمال اعم١مًمػ -رمحٜما اهلل وإياه:

( )2ص.12 :

اًمر ِطمٞم ِؿ
اًمر ْ َ
مح ِـ ى
(سمِ ْس ِؿ اهللىِ ى
اب األَ َّو ُل
اـْبَ ُ

ِِف اـْ َؽلَ ِم َو َما َيتََلَ َّـفُُ ِم ْـ ُه
يا َصاـِب اــََّّح ِو خُُ ْذ ِمـي َؾو ِ
اطدََ ُه
َ
ْ
َ
َ
ِِف ِضؿ ِن َ ْ ِ
ع َب ْقتًًا لَ َت َِزيدُُ ِس َوى
َخْس َ
ْ
َت َم َسائِ ُؾ ُه
ْت َأ ْت َؼـْتَ ََفا َها َك ْ
إِن َأ ْك َ

اصطِلَ ًَحا َؽ ُف َو ِطـْْدََ ُه ُم:
َأ َّما اـْ َؽلَ ُم ْ
الس ُم َواـْ ِػ ْع ُل ُث َّم َْ
ُج َؾتُ َُفا
اْل ْرفُُ ُ ْ
َو ْ

فُ بِاـتَّـْ ِْو ِ
ين ُث َّم بِلَ ْل
الس ُم ُي ْع َر ُ
َؽ ْ
َواـْ ِػ ْع ُل بِاـس ِ
ع َأ ْو َؾدْْ َأ ْو بِ َس ْوفََ َوإِ ْن
وذم إسمٞمات اًمتل ؾمب٘مت ىمبؾ ىمٚمٞمؾ ي٘مقل:
يا َصاـِب اـ َّـَّح ِو خُُ ْذ ِمـي َؾو ِ
اطدََ ُه
َ
ْ
َ
َ

ُج َؾ ًة ِم ْن َأ ْح َس ِن ُْ
اْل َؿ ِل
وم ًة ُ ْ
َمـْظُ َ
بق ٍ
ت اـْ َع ْػ َو َط ْن َز َـ ِظ
ت بِ ِه َؾدْْ َسلَـْ ُ
َْ
ك ِم ْن َؼ ْ ِ
َر َتطْ ِو ٍ
َط َؾ ْق َ
يل َولَ َم َؾ ِل
َّب ؽِ ِقه إِ ْسـََا ٌدَ ،ؿ َؼا َم َط ِظ
ُم َر َّؿ ٌ

َر ُمـْتَ َِؼ ِل
َأ ْج َزاؤُُ َها َؽ ْف َو َطـْ َْفا َؼ ْ ُ
اْلر َأو بِحر ِ
وف َْ
َاـر ُج ِل
اْلر َؿ َّ
َو َْ ْ ُ ُ
ك األُ ُم ِ
َأ َر ْد َت َح ْر ًؽا َؽ ِؿ ْن تِ ْؾ َ
ور خََ ِظ)

ُج َؾ ًة ِم ْن َأ ْح َس ِن ُْ
اْل َؿ ِل
وم ًة ُ ْ
َم ْـظُ َ

هذه اعمٜمٔمقُمة ُمـ سمحر اًمبسٞمط اًمذي هق (ُمستٗمٕمٚمـ وماقمؾ) أرسمع ُمرات ،و َقم ُرووف ورضسمف ىمد يدظمٚمٝمام اخلبـ ،واخلبـ:
طمذف احلرف اًمسايمـ اًمثان ،ومبدًٓ ُمـ :وماقمٚمـ ،شمٙمقن َوم ِٕمٚمـ .وسمحر اًمبسٞمط ُمـ اًمبحقر اًمِم ٕمرية اًمس ٝمٚمة اًمس ٛمحة9
وهلذا اظمتار أن شمٙمقن اعمٜمٔمقُمة قمغم هذا اًمبحر.
ِ
ب اًمٜمى ْىح ِق) .هذا ظمٓماب ًمٙمؾ َُمـ يت٠مشمك ُمٜمف اًمٓمٚمب ،وإن يمان ذم إصؾ ُيراد سمف ُمٕملم ،وم٘مد ذيمر ذم اعم٘مدُمة
ي٘مقلَ ( :يا َـماًم َ
ِ
اًمٜمحق) .هق ظمٓماب ًمٚمذي ـمٚمبفً ،مٙمٜمف ذم إصؾ يٕمؿ ،ومٝمق ذم إصؾ
ـماًمب
أن هٜماك َُمـ ؾم٠مًمف أن يٜمٔمؿ .إذن ىمقًمف( :يا
َ
ظمٓماب ًمٙمؾ َُمـ يت٠مشمك ُمٜمف اًمٓمٚمب ،وإن يمان اًمٜمٔمؿ اسمتدا ًء ُيراد سمف ؿمخص ُمٕملم.
ِ
ب اًمٜمى ْىح ِق) ،اًمٜمحق هق :قمٚمؿ ُيٕمرف سمف أواظمر اًمٙمالم أقمرا ًسما وسمٜما َءًً ،ومٝمذا هق قمٚمؿ اًمٜمحق .وىمقًمٜما :أواظمر اًمٙم الم.
( َيا َـماًم َ
يٕمٜمل :أن اًمٜمحقي ٓ يبحث ذم أول اًمٙمٚمٛمة -ذم إطم رف إومم ،وٓ يبحث ذم إطمرف اًمقؾمٓمك ،إٟمام اًمٜمحقي مه ف
وىمّمده احلرف إظمػم ،ومٝمذا قمٛمٚمف.

واًمٜمحق قمٜمد اعمت٠مظمريـ همػم اًمٍمف ،ي٘مقًمقن :هذا ٟمحق ،وهذا سف .أُما قمٜمد اعمت٘مدُملم :وم٢مذا أـمٚمؼ اًمٜمحق ،اٟمٍمف إمم
ُما يبحث ذم أواظمر اًمٙمٚمٛمة ،وُما يبحث ذم سمٜمٞمتٝما ،ومٝمذا يمٚمف ٟمحق ،أُما اعمت٠مظمرون ومٞمخّمقن اًمٜمحق سمٕمٚمؿ اإلقمراب ،ه ذا
هق اًمٜمحق قمـ اعمت٠مظمريـ ،وقمغم هذا ضمرى اًمٜمافمؿ هٜما.
اًم٘مقاقمد :مجع ىماقمدة ،وهل :إُمر اًمٙمكم اعمٜمٓمبؼ
يا َصاـِب اــََّّح ِو خُُ ْذ ِمـي َؾو ِ
اطدََ ُه
َ
ْ
َ
َ

ُج َؾ ًة ِم ْن َأ ْح َس ِن ُْ
اْل َؿ ِل
وم ًة ُ ْ
َمـْظُ َ

قمغم مجٞمع ضمزئٞماشمف .وأرضمق أٓ شم تْماي٘مقا ُمـ هذه اعمّمٓمٚمحات وهذه اًمتٕمريٗمات 9ومٜمحـ سمحاضمة إًمٞمٝما ذم أول اًم درس،
وماًم٘ماقمدة :إُمر اًمٙمكم اعمٜمٓمبؼ قمغم مجٞمع ضمزئٞماشمف .وم (اًمٗماقمؾ ُمرومقع) ،هذه ىماقمدة ،و(احل ال ُمٜمّم قسمة) ه ذه ىماقم دة،
و(احلال ٓ شمٙمقن إٓ ٟمٙمرة) هذه ىماقمدة ،و(احلال صاطمبٝما ُمٕمرومة) هذه ىماقمدة.
وم٠مٟمت شمٓمب ؼ يمٚمٛمة (اًمٗماقمؾ ُمرومقع) قمغم يمؾ وماقمؾ يٛمر سمؽ ،إذن ٟم٘مقل :اًمٗماقمؾ ُمرومقع .هذا أُمر يمكم يٜمٓمب ؼ قم غم مجٞم ع
ضمزئٞماشمف.
يا َصاـِب اـ َّـَّح ِو خُُ ْذ ِمـي َؾو ِ
اطدََ ُه
َ
ْ
َ
َ

ُج َؾ ًة ِم ْن َأ ْح َس ِن ُْ
اْل َؿ ِل
وم ًة ُ ْ
َم ْـظُ َ

ِ
ِ
اجلٛمؾ) .هؾ يٚمٞمؼ أن يٛمدح ص ٜمٕمتف؟ ٓ ،وًمٙم ـ اًمٕمٚم امء إذا
أطمسـ
(ُمٜمٔمقُمة) :طمال ،و(مجٚمة) :طمال ،أو صٗمةُ( .مـ
ُمدطمقا صٜمٞمٕمٝمؿ أو ذيمروا ضمٝمقدهؿ ،وم٢مهنؿ ي٘مّمدون هبذا احلث واًمؽمهمٞمب ،واًمِمؼماوي رهمبٜما ذم ُمٜمٔمقُمتف ُمـ ضمٝمتلم:
اجلٝمة إومم :أٟمف ىمال :إهنا ُمـ أطمسـ اجلٛمؾ.
اجلٝمة اًمثاٟمٞمة :أهنا مخسقن سمٞم ًتًا.
إذن هق رهمبٜما ُمـ ضمٝمتلم :اجلٝمة إومم :أهنا ُمٜمٔمقُمة ُمـ أطمسـ اجلٛمؾ .واجلٝمة اًمثاٟمٞمة :أهنا مخسقن سمٞمتًًا ٓ شمزيد ؾم قى
سمٞمت واطمد.
صمؿ ىمال:
ِف ِضؿ ِن َ ْ ِ
ع َب ْقتًًا لَ َت َِزيدُُ ِس َوى
َخْس َ
ْ

بق ٍ
ت اـْ َع ْػ َو َط ْن َزـَ ِظ
ت بِ ِه َؾدْْ َسلَـْ ُ
َْ

اًمٕمٗمق :اعمساحمة واًمتجاوز .واًمزًمؾ ُمٕمٜماه :اخلٓم٠م واًمت٘مّمػم .صمؿ ىمال ذم شمرهمٞمب صماًمث:
ك ِم ْن َؼ ْ ِ
َر َتطْ ِو ٍ
َط َؾ ْق َ
يل َولَ َم َؾ ِل
َت َم َسائِ ُؾ ُه
ْت َأ ْت َؼـْتَ ََفا َها َك ْ
إِن َأ ْك َ
ومٝمذا شمرهمٞمب صماًمثٟٕ 9مف ي٘مقل :هذه ىمقاقمد .وهق ٓ يذيمر إٓ اًم٘مقاقمد ،ومل يذيمر اًمتٗمريٕم ات ،وأطمٞما ًٟم ا ي ؽمك إُمثٚم ة
أيْما.
واًمتٕمريػ ً

ىمال:
َت َم َسائِ ُؾ ُه
ْت َأ ْت َؼـْتَ ََفا َها َك ْ
إِن َأ ْك َ

ك ِم ْن َؼ ْ ِ
َر َتطْ ِو ٍ
َط َؾ ْق َ
يل َولَ َم َؾ ِل

ُما اًمٗمرق سملم اعمسائؾ واًم٘مقاقمد؟ وأهيام أهؿ :اًم٘مقاقمد أم اعمسائؾ؟ اًم٘مقاقمد أهؿٕ 9ن اعمسائؾ هل اًم٘مْمايا اجلزئٞمة اًمت ل
ُشم ُْ١م َظمذ أطمٙماُمٝما ُمـ اًم٘مقاقمد ،وم٘مد يٙمقن حتت سمٕمض اًم٘مقاقمد قمنم ُمسائؾ أو أىمؾ أو أيمثر ،وم٢مذا ومٝمؿ اًمٓماًم ب اًم٘مقاقم د
َت َُم َس ِائ ُٚم ُف) 9وهلذا ي٘مقًمقن :إشم٘م ان
(ها َٟم ْ
َؾم ُٝم َٚمت قمٚمٞمف اعمسائؾ 9وهلذا ىمال( :إِن َأ ْٟم َ
ْت َأ ْشم َ٘مٜمْتَ َٝما) .أي :أشم٘مٜمت هذه اًم٘مقاقمدَ .
٠مي
اًم٘مقاقمد ؾمبب ًمسٝمقًمة اعمسائؾ .وهذا ًمٞمس ذم اًمٜمحق وم٘مط ،سمؾ ً
أيْما ذم احلديث ،وذم أصقل اًمٗم٘مف سماًمٜمسبة ًمٚمٗم٘مف ،وم ُّ
ومـ أو قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم ًمف ىمقاقمد ،وم٢مشم٘مان اًم٘مقاقمد ؾمبب ًمسٝمقًمة اعمسائؾ.
وًمٙمـ ُما إقمراب :أٟمت؟ إقمراهبا :وماقمؾ ًمٗمٕمؾ حمذوفٕ 9ن إؾمامء ٓ شم٘مع سمٕم د أدوات اًمنم ط ،و(إن) ذـمٞم ة ،إذن
(أٟمت) ٓ سمد أن شمٙمقن وماقمالً ًمٗمٕمؾ حمذوفُ ،مثؾ ىمقل اهلل -شمٕم اممَ ﴿ :وإِ ْن َأ َطم دٌٌ ُِّم َـ اعمُْ ْ ِ
اؾم تَ ََج َار َك﴾  .وه ذا
نم ِيم َ
َ
لم ْ
( )1

سٛمك :سماب آؿمتٖمال.
ُي ى

َت َم َسائِ ُؾ ُه
ْت َأ ْت َؼـْتَ ََفا َها َك ْ
إِن َأ ْك َ

ك ِم ْن َؼ ْ ِ
َر َتطْ ِو ٍ
َط َؾ ْق َ
يل َولَ َم َؾ ِل

سٛمك إـمٜما ًسم ا ،واإلـمٜم اب
سٛمك شمٓمقيالًً ،وإٟمام ُي ى
اًمتٓمقيؾ :اًمزيادة قمغم اعم٘مّمقد سمدون ومائدة .وإذا يمان اًمزيادة سمٗمائدة ٓ ُي ى
ـمريؼ ُمـ ـمرق اًمبالهمة ،ي٘مقًمقن :اإلُياز ،واعمساواة ،واإلـمٜماب.
ًمٙمـ إن يمان اًمتٓمقيؾ واًمزيادة سمدون ومائدة ،ومٝمذا يسٛمك :شمٓمقيالًً .واعمٚمؾ :هق اًمس٠مم ،وم٘مقًمف( :وٓ ِ
ُمٚمؾ) .أي :وٓ ؾم٠مم.
وصدق -رمحف اهلل -وماعمٜمٔمقُمة هذه ًمٞمس ومٞمٝما شمٓمقيؾ ،وًمٞمس ومٞمٝما ؾم٠مم ،صمؿ دظم ؾ ذم ص ٚمب اعمقو قع 9وه ق اًمب اب
إول :اًمٙمالم ،وُما يت٠م ىًمػ ُمٜمف.
اصطِلَ ًَحا َؽ ُف َو ِطـْْدََ ُه ُم:
َأ َّما اـْ َؽلَ ُم ْ

َّب ؽِ ِقه إِ ْسـََا ٌدَ ،ؿ َؼا َم َط ِظ
ُم َر َّؿ ٌ

اًمٙمالم هق اعمريمب ُمـ يمٚمٛمتلمُ ،أؾمٜمِدََ ت إطمدامها إمم إظمرى ،وٓ يت٠مشمك هذا إٓ ُمـ اؾمٛملم أو اؾمؿ وومٕمؾ .واًمٙمالم ٓ
سمد ومٞمف ُمـ أُمريـ -يمام ىمال اًمٜمافمؿ :إول :اًمؽميمٞمب ،واًمثان :اإلؾمٜماد .واإلؾمٜماد ُمٕمٜماه :وؿ يمٚمٛمة إمم أظمرى قمغم وضمف
اإلومادة اًمتاُمة.

( )1اًمتقسمة.5 :

ٓمالطما ومٝم ق قمٜم دهؿ
وُمٕمٜمك :قمغم وضمف اإلومادة اًمتاُمة .أي :سمحٞمث حيسـ اًمسٙمقت قمٚمٞمٝما 9وهلذا ىمال :أُما اًمٙم الم اص
ً
قمكم .وماعمريمبُ :ما شمريمب ُمـ يمٚمٛمتلم وم٠ميمثر ،أوماد أو مل يٗمد .واإلؾمٜماد :وؿ يمٚمٛمة إمم أظمرى قمغم
ُمريمب ومٞمف إؾمٜماد ،يم٘مام ٌّ
وضمف اإلومادة.
ُمٙمقن ُمـ يمٚمٛمتلم أو صمالث يمٚمامت .إذن
وم٠مٟمت إذا ىمٚمت ُمثالًً :إن ىمام حمٛمد .ومٝمؾ هذا ومٞمف شمريمٞمب؟ ٟمٕمؿ ومٞمف شمريمٞمبٟٕ 9مف ى
اًمؽميمٞمب هقُ :ما شم٠مًمػ ُمـ يمٚمٛمتلم وم٠ميمثرُ .مثؾ اعمريمب اإلواذم :أسمق حمٛمد .واعمريمب اًمقصٗمل :رضمؾ وماوؾً .مٙمـ ه ؾ
ومٞمف ومائدة؟ ًٓ ،مٞمس ومٞمف ومائدة 9وهلذا مل ي٘مقًمقا :إن اًمٙمالم هق اعمريمب وؾمٙمتقا ،سمؾ ىماًمقا :إن اًمٙمالم هق اعمريم ب اًم ذي
ومٞمف إؾمٜماد.
وقمغم هذا ٟم٘مقل :إن اًمٙمالم ٓ سمد ومٞمف ُمـ أُمريـ :إُمر إول :اًمت٘مٞمٞمد ،وإُمر اًمثان :اإلؾمٜماد .وعماذا اؿمؽمـمقا اإلؾمٜماد؟
ٕضمؾ أن حتّمؾ اًمٗمائدة ،ومٚمق اىمتٍم ذم شمٕمريػ اًمٙمالم قمغم اًمؽميمٞمبً ،مدظمؾ ُما ٓ يٗمٞمدٕ 9ن اعمريمب ىمد يٙمقن ُمٗمٞم دًً ا،
وىمد يٙمقن همػم ُمٗمٞمد ،وماًمؽميمٞمب ٓ يِمؽمط ومٞمف اإلومادةً ،مٙمـ اإلؾمٜماد شمِمؽمط ومٞمف اإلوم ادة ،وه ذا وضم ف ىم قل اًمٜم افمؿ:
(ُمريمب ِ
ومٞمف إؾمٜماد).
صمؿ ىمالَ ( :يم َ٘ما َم َقم ِكم) .عماذا ىمال :يم٘مام قمكم؟ ٕضمؾ أن يٗمن ًمؽ أن اعمراد سماإلؾمٜمادُ :ما حتّم ؾ سم ف اًمٗمائ دة اًمت ل حيس ـ
اًمسٙمقت قمٚمٞمٝما .إذن يم٠مٟمف ىمال :إن اًمٙمالم يمؾ ُمريمب ومٞمف إؾمٜماد اؿمتٛمؾ قمغم ومائدة حيسـ اًمسٙمقت قمٚمٞمٝماً ،مٙمـ أطمٞما ًٟم ا
يْمٞمؼ اًمٜمٔمؿ ،ومٞمٙمٛمؾ اًمٜمافمؿ اًمتٕمريػ سماعمثالُ ،مثٚمام ذيمر اسمـ ُماًمؽ -رمحف اهلل -عما ىمال ذم ُمٓمٚمع إًمٗمٞمة:
ِ
َاؾمتَ َِ٘م ْؿ *** .................
َيمالَ ُُمٜمََا ًَم ْٗم ٌظ ُُّمٗمٞمدٌٌ َيم ْ
( )2

يريد أن ي٘مقلُ :مٗمٞمد .يمام ىمال اسمـ قم٘مٞمؾ  :ومائدة حيسـ اًمسٙمقت قمٚمٞمٝماً .مٙمـ يْمٞمؼ اًمٜمٔمؿ قمـ ه ذا ،ىم ال :يماؾم ت٘مؿ.
( )3

وم٠مٟمت أن إذا ؾمٛمٕمت يماؾمت٘مؿ وىمال ًمؽ واطمدُ :ما ُمٕمٜمك اؾمت٘مؿ؟ وم٠مٟمت ٓ شمٜمتٔمر أن ي٠مشمٞمؽ سمزيادة يمالمً ،مٙمـ ًم ق ىم ال
ًمؽ إٟمسان :إن ضماء حمٛمد .وم٢مٟمؽ شمٜمتٔمر سماىمل اًمٙمالمٕ 9ن اًمٗمائدة هذه ٓ حيسـ اًمسٙمقت قمٚمٞمٝما.

( )2إؾمتاذ اعم٘مدم ،إُمام اًمٜمحاة وطماومظ اًمٚمٖمة ،صاطمب اًمتّماٟمٞمػ اًمسائرة .مجال اًمديـ أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ قمب د اهلل سم ـ ُماًم ؽ اًمٓم ائل
اجلٞمانٟ .مزيؾ دُمِمؼ .وًمد ؾمٜمة ؾمت ُمئة أو إطمدى وؾمت ُمئة .أظمذ اًمٕمرسمٞمة قمـ همػم واطمد .وسف مهتف إمم إشم٘مان ًمسان اًمٕمرب ،طمتك سمٚمغ ومٞمف اًمٖماي ة،
وطماز ىمّمب اًمسبؼ ،وأرسمك قمغم اعمت٘مدُملم .وهق طمؼمها اًمسائرة ُمّمٜمٗماشمف ُمسػم اًمِمٛمس ،وُم٘مدُمٝما اًمذي ُشمُّمٖمل ًمف احل قاس اخلٛم س .يم ان إُماُم ا ذم
اًمٚمٖمة وطمٗمظ اًمِمقاهد ووبٓمٝما ،إُماُما ذم اًم٘مراءات وقمٚمٚمٝماُ .مع اًمديـ اعمتلم واًمت٘مقى اًمراؾمخةً .مف ُم١مًمٗمات ضمٞمادُ 9مٜمٝما" :اًمٙماومٞمة اًمِماومٞمة" ،و"ووم اق
آؾمتٕمامل"  .شمقذم ذم صماٟمك قمنم ؿمٕمبان ؾمٜمة اصمٜمتلم وؾمبٕملم وؾمت ُمئة .اٟمٔمر :ـمب٘مات اًمِماومٕمٞمة اًمٙمؼمى ( 56 /7شمرمج ة  ،)2967وسمٖمٞم ة اًمققم اة (/2
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وىمقًمف( :يم٘مام ِقمكم)ُ .ما إقمراب قمكم؟ هذا اإلقمراب ي٠مشمٞمٜما -إن ؿماء اهلل -ذم اًمدرس اًم٘مادم أو اًمذي سمٕمده ،ويمذًمؽ أٟمقاع
اإل قمراب اًمذي هق اإلقمراب اًمٔماهر واإلقمراب اعمحكم واإلقمراب اًمت٘مديري ،وهذا ُمـ أهؿ ُما يٜمبٖمل ًمٓماًمب اًمٕمٚمؿ.
وماإلقمراب هٜما سمْمٛمة ُم٘مدرةً ،مٙمـ ُمٜمع ُمـ فمٝمقرها اًمسٙمقت اًمٕمارض ٕضمؾ اًمقىم ػ (يم٘م ام قم ِكم) ،ومٝم ذا اًمس ٙمقن
قمارض ٕضمؾ اًمقىمػٕ 9ن هذا هق آظمر اًمبٞمت.
سمٕمد هذا ذيمر اًمِمٞمخ أىمسام أو أضمزاء اًمٙمالم
الس ُم َواـْ ِػ ْع ُل ُث َّم َْ
ُج َؾتُ َُفا
اْل ْرفُُ ُ ْ
َو ْ

َر ُمـْتَ َِؼ ِل
َأ ْج َزاؤُُ َها َؽ ْف َو َطـْ َْفا َؼ ْ ُ

وٓ يقضمد يمالم إٓ وومٞمف :اؾمؿ ،وومٕمؾ ،وطمرف ،وٓ يٚمزم وضمقد اًمثالصمة يمٚمٝماً ،مٙمـ ىمّمدي أن أضمزاء اًمٙم الم ،ه ل:
اؾمؿ وومٕمؾ وطمرف ،وًمٞمس هلا راسمع.
وهلذا ضمرت قم ادة اًمٜمحقيلم أهنؿ يتٙمٚمٛمقن قمـ اًمٙمٚمٛمة وقمـ اًمٙمالمً ،مٙم ـ ًم ق مجٕمٜم ا يمت ب اًمٜمح ق يمٚمٝم ا ًمقضم دٟما أن
اًمٜمحقيلم واطمد ُمـ ُمٜمٝمجلم 9ومبٕمْمٝمؿ يبدأ سماًمٙمالم قمـ اًمٙمٚمٛمة ،وسمٕمْمٝمؿ يبدأ سماًمٙمالم قمـ اًمٙمالم ،واًمِم ؼماوي سم دأ
ٍّ
وًمٙمؾ ِو ْضم َٝمة ،وماًمذيـ يبدؤون سماًمٙمالم قمغم اًمٙمٚمٛمة ،ي٘مقًمقنٕ :ن اًمٙمٚمٛمة هل ضمزء
سماًمٙمالم ،صمؿ اٟمت٘مؾ إمم أضمزاء اًمٙمالم،
اًمٙمالم ،وٓ يٕمرف اًمٙمؾ إٓ سمٛمٕمرومة اجلزء ،ومٜمحـ ٟمبدأ سمإضمزاء .وسمٕمْمٝمؿ يبدأ سماًمٙمالم ،عماذا؟ ي٘مقًم قنٕ :ن اًمٙم الم
هق اعم٘مّمقدً 9مذًمؽ ؾمٜمبدأ سم٠مضمزاء اًمٙمالم .هذا ُما يتٕمٚمؼ سم٠مضمزاء اًمٙمالم.
ىمال:
اصطِلَ ًَحا َؽ ُف َو ِطـْْدََ ُه ُم:
َأ َّما اـْ َؽلَ ُم ْ

َّب ؽِ ِقه إِ ْسـََا ٌدَ ،ؿ َؼا َم َط ِظ
ُم َر َّؿ ٌ

اهلٛم ذان إص ؾ ،صم ؿ
(ٟ )3محقي اًمديار اعمٍمية هباء اًمديـ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ اًم٘مرر اهلاؿمٛمل اًمٕم٘مٞمكم َ
اًمباًمز اعمٍمي ،ىمايض اًم٘مْماة اًمِماومٕمل .وًمد يقم اجلٛمٕمة شماؾمع اعمحرم ؾمٜمة صمامن وشمسٕملم وؾمت ُمئة ،وأظمذ اًم٘مراءات قمـ اًمت٘مل اًمّمائغ واًمٗم٘مف قم ـ
اًمزيـ اًمٙمتان ،وٓزم اًمٕمالء اًم٘مقٟمقي ذم اًمٗم٘مف وإصٚملم واخلالف واًمٕمرسمٞمة واعمٕم ان واًمتٗمس ػم واًمٕم روض ،وسم ف ر رج واٟمتٗم ع ،صم ؿ ٓزم اجل الل
اًم٘مزويٜمل وأسما طمٞمان ،وشمٗمٜمـ ذم اًمٕمٚمقمً .مف ُمـ اعم١مًمٗمات" :ذح إًمٗمٞمة" ،و"خمتٍم اًمنمح اًمٙمبػم"ُ .مات سماًم٘ماهرة ًمٞمٚمة إرسمٕماء صماًم ث قمنم ي رسمٞم ع
إول ؾمٜمة شمسع وؾمتلم وؾمبع ُمئة ،ودومـ سماًم٘مرب ُمـ اإلُمام اًمِماومٕمل .اٟمٔمر :سمٖمٞمة اًمققماة ( 32 /1شمرمجة  ،)2288واًمبدر اًمٓماًمع (ص 315 :شمرمج ة
.)152

اصٓمالطما ،وذ ًقما ،وًمٖمة ...واًمتٕماريػ قمٛمق ًُماُ ،ماذا ُشم ْٕم َرب؟
ىمقًمف( :ومٝمق قمٜمدهؿ) .يٕمٜمل :قمٜمد اًمٜمحقيلم ،واًمٙمٚمامت:
ً
هذه ومٞمٝما ظمالف سملم اًمٜمحقيلم ،طمتك إن اسمـ هِمام أ ىًمػ ومٞمٝما رؾماًمة ُمست٘مٚمةُ ،مقضمقدة ذم يمتاب اًمسٞمقـمل (إؿمباه
( )5

( )4

ٓمالطما ،وذ ًقم ا ،وًمٖم ًة ،وإقمرا ًسم ا ،وضم د أن
ومٛمـ رضمع ُمٜمٙمؿ ًمألؿمباه واًمٜمٔمائر ًمٚمسٞمقـمل ذم إقمراب :اص
ً
واًمٜمٔمائر)َ ،
سمٕمْمٝمؿ ىمال :إهنا ُمٜمّمقسمة قمغم ٟمزع اخلاومض ،واًمت٘مدير :أُما اًمٙمالم ذم آصٓمالح .وسمٕمْمٝمؿ ىمال :إهنا طمال .وسمٕمْم ٝمؿ
ىمال :متٞمٞمز .وسمٕمْمٝمؿ ىمال :إهنا ُمٗمٕمقل ُمٓم ٚمؼ .ويبدو زم أن إقمراهبا ُمٜمّمقسمة قمغم ٟمزع اخلاومض أؾمٝمؾُ ،م ع أٟم ف أقم راب
ُمٜمتَ َ٘مد ،وًمٙمـ اًمٓماًمب اًمّمٖمػم يٜماؾمبف ُمثؾ هذا اإلقمرابٕ 9ن ومٞمف ؾمٝمقًمة ،ويٚمٞمف أهنا ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ًمٗمٕمؾ حمذوف.
ىمال:
الس ُم َواـْ ِػ ْع ُل ُث َّم َْ
ُج َؾ ُت َُفا
اْل ْرفُُ ُ ْ
َو ْ

َر ُم ْـ َت َِؼ ِل
َأ ْج َزاؤُُ َها َؽ ْف َو َط ْـ َْفا َؼ ْ ُ

آؾمؿ ُمبتدأ ،واًمٗمٕمؾ ُمٕمٓمقف قمٚمٞمف ،صمؿ احلرف ُمٕمٓم قف قمٚمٞم ف( ،مجٚمتٝم ا أضمزاؤه ا) ،مجٚمتٝم ا إُم ا أن شمٕمرهب ا ُمبت دأ،
ؼما ،واعمبتدأ اًمثان وظمؼمه ظمؼم اعمبتدأ إول ،أو مجٚمتٝما شمقيمٞمد.
وأضمزاؤها ظم ً
الس ُم َواـْ ِػ ْع ُل ُث َّم َْ
َر ُمـْتَ َِؼ ِل
ُج َؾتُ َُفا
اْل ْرفُُ ُ ْ
َو ْ
َأ ْج َزاؤُُ َها َؽ ْف َو َطـْ َْفا َؼ ْ ُ
ىمقًمف( :أضمزاؤها) ،أي :أضمزاء اًمٙمالم( .ومٝمق) ،أي :اًمٙمالم( .قمٜمٝما همػم ُمٜمت٘مؾ) ،يبلم ًمؽ أٟمف ٓ يقضمد ىمسؿ راسمع ،ومٝم ل
أىمسام صمالصمة ،ومٙمٞمػ قمرومقا أن إىمسام صمالصمة؟
إول :آؾمت٘مراء ،وهق دًمٞمؾ ُمـ أدًمة اًمٜمحق.

( )4اًمِمٞمخ مجال اًمديـ أسمق حمٛمد احلٜمبكم اًمٜمحقي اًمٗماوؾ ،اعمِمٝمقر قمبد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ أمحد سمـ قمبد اهلل سمـ هِمام إٟمّماري .وًم د ذم ذي اًمٕم٘م دة
ؾمٜمة صمامن وؾمبع ُمئة .شمٗم٘مف ًمٚمِماومٕمل صمؿ حتٜمبؾ .وؾمٛمع قمغم أيب طمٞمان ديقان زهػم سمـ أيب ؾمٚمٛمك ،ومل يالزُمف وٓ ىمرأ قمٚمٞمف .ررج سمف مجاقمة ُمـ أهؾ ُمٍم
وهمػمهؿ ،واٟمٗمرد سماًمٗمقائد اًمٖمريبة ،واعمباطمث اًمدىمٞم٘مة ،وآؾمتدرايمات اًمٕمجٞمبة ،واًمتح٘مٞمؼ اًمب ارع ،وآـم الع اعمٗم رط ،وآىمت دار قم غم اًمتٍم ف ذم
اًمٙمالم ،واعمٚمٙمة اًمتل يمان يتٛمٙمـ ُمـ اًمتٕمبػم هبا قمـ ُم٘مّمقده سمام يريدُ ،مسٝمب ا وُمقضمزاُ ،مع اًمتقاوع واًمؼم واًمِمٗم٘مة ودُماصمة اخلٚمؼ ورىم ة اًم٘مٚم بُ .م ـ
ُم١مًمٗماشمفُ" :مٖمٜمل اًمٚمبٞمب" ،و"أوو اعمساًمؽ" .شمقذم ًمٞمٚمة اجلٛمٕمة ظماُمس ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜمة إطمدى وؾمتلم وؾمبع ُمئة .اٟمٔمر :سمٖمٞمة اًمققماة ( 53 /1شمرمج ة
 ،)2347واًمبدر اًمٓماًمع (ص 339 :شمرمجة .)156
) (5قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سم ٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ ظمٚمٞمؾ سمـ ٟمٍم سمـ اخلرض سمـ اهلامم ،أسمق اًمٗمْمؾ ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل .وًمد ُمستٝمؾ رضمب ؾمٜمة شمسع
وأرسمٕملم وصمامن ُمئة .أصٚمف ُمـ أؾمٞمقط ،وٟمِم٠م سماًم٘ماهرة .يمان قماعما ؿماومٕمٞما ُم١مرظما أديبا ،ويمان أقمٚمؿ أهؾ زُماٟمف سمٕمٚم ؿ احل ديث وومٜمقٟم ف واًمٗم٘م ف واًمٚمٖم ة.
وُم١مًمٗماشمف سمٚمٖمت اعمئ اتُ 9مٜمٝما :مهع اهلقاُمع ،إؿمباه واًمٜمٔمائر ذم ومروع اًمِماومٕمٞمة ،واإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ،وشمدريب اًمراويُ .مات ؾمٜمة إطمدى قمنم ة
وشمسع ُمئة .اٟمٔمر :طمسـ اعمحارضة ًمف ( 224 /2شمرمجة  ،)66واًمبدر اًمٓماًمع (ص 256 :شمرمجة .)118

وماؾمت٘مرؤوا يمالم اًمٕمرب ،ومقضمدوه ٓ خيرج قمـ آؾمؿ واًمٗمٕمؾ واحلرف.
اًمثان :إن اًمٙمٚمٛمة إُما أن شمدل قمغم ُمٕمٜمك ذم ٟمٗمسٝما ،أو ٓ شمدل قمغم ُمٕمٜم ك ذم ٟمٗمس ٝما ،وم ٢مذا دًم ت قم غم ُمٕمٜم ك ذم ٟمٗمس ٝما
واىمؽمٟمت سمزُمـ ومٝمل ومٕمؾ ،وإن مل شم٘مؽمن سمزُمان ومٝمل اؾمؿ ،وإن مل شمدل قمغم ُمٕمٜمك ذم ٟمٗمسٝما سم ؾ حتت اج إمم همػمه ا ومٝم ذه
طمرف.
ومٙمٚمٛمة (حمٛمد) شمدل قمغم ُمٕمٜمك ذم ٟمٗمسٝما ،وهق حمٛمقدٟٕ 9مف حمٛمقد اخلّمالً ،مٙمـ هؾ هلا زُمان؟ حمٛمقد أُمس أم اًمٞمقم أم
همدًً ا ،أو حمٛمد أُمس أم اًمٞمقم أم همدًً ا ٓ ،شمدل قمغم ذًمؽ .أُما يمٚمٛمة (ىمام) ومتدل قمغم ُمٕمٜمك وشمدل قمغم زُمـ.
وماًمٗمٕمؾ ًمف دًٓمتانُ :مٕمٜمك وزُمـ ،وآؾمؿ ًمٞمس ًمف إٓ دًٓمة واطمدة ،وهل اعمٕمٜمك ،أُما احلرف ومٚمٞمس ًمف دًٓمة ،وم٢مذا ىمٚمت:
(ذم) .وم٢مهنا ٓ شمدل قمغم ُمٕمٜمكً ،مٙمـ ًمق ىمٚمت( :اًمٓمالب ذم اعمسجد) .اشمْم أٟمف ًمٚمٔمرومٞمة ،ومتحدد ُمٕمٜمك اًمٔمرومٞمة هٜما.
واعم٘مّمقد هبذا أهنؿ ىمسٛمقا اًمٙمٚمٛمة هبذه إىمسام اًمثالصمة هلذا اًمقضمف ،وهٜماك وضمف صماًمثً ،مٙمـ ًمٕمؾ يٙمٗمل ُما ذيمرٟما.
صمؿ اٟمت٘مؾ اعم١مًمػ إمم ٟم٘مٓمة أظمرى ذم اعمقوقع وهل :قمالُمات آؾمؿ ،وقمالُمات اًمٗمٕمؾ ،وقمالُمات احلرف.
وهذه ُمٝمٛمة ًمٚمٓمالب وٓ ؾمٞمام اعمبتدؤونٕ 9ن هٜماك ُمـ اًمٓمالب َُمـ ٓ يٛمٞمز سملم آؾمؿ واًمٗماقمؾ ،اًمٓماًم ب حيت اج إمم
ُمٕمرومة هذه اًمٕمالُمات ،واًمِمٞمخ مل يذيمر ُمـ قمالُمات آؾمؿ إٓ أرسمع قمالُمات :قمالُمتان ذم إول ،وقمالُمتان ذم أظمر،
ُسٛمك :وماء اًمٗمّمٞمحة ،إذا ُمر قمٚمٞمؽ وماء اًمٗمّمٞمحة ،ومٝمل اًمقاىمٕمة ذم ضمقاب ذط ُم٘م در ،يم٠مٟم ف
وم٘مال( :آؾمؿ) .واًمٗماء ُشم ى
ىمال :إن أردت ُمٕمرومة اًمٕمالُمات ومآؾمؿ.
ىمال:
فُ بِاـتَّـْ ِْو ِ
ين ُث َّم بِلَ ْل
الس ُم ُي ْع َر ُ
َؽ ْ

اْلر َأو بِحر ِ
وف َْ
َاـر ُج ِل
اْلر َؿ َّ
َو َْ ْ ُ ُ

وماًمٕمالُمة إومم :اًمتٜمقيـ ،وهق ٟمقن ؾمايمٜمة شمٚمحؼ آظمر آؾمؿ ًمٗم ًٔما ٓ ظم ًّٓما ،وشمٗمارىمف ظم ًّٓما ووىم ًٗما ،هذا شمٕمريػ اًمتٜمقيـ.
وم٢مذا ىمٚمت :ضماء زيدٌٌ وقمٛمرو .ومزيدٌٌ يٜمٓمؼ سمٜمقن ؾمايمٜمة ،عماذا ٟمٓم٘مت هبا؟ ٕٟمؽ ذم طماًمة اًمقصؾً ،مٙمـ ًمق ىمٚمت :ضماء زيدْْ .
وم٢مٟمؽ ٓ شمٜمٓمؼ اًمتٜمقيـ ،إذن اًمتٜمقيـ يٗمارق آؾمؿ ذم طماًمتلم ،وٓ يٙمتب اًمتٜمقيـ ٟمق ًٟمًا إٓ قمٜمد اًم َٕم ُرووٞملم ،ومٗمل اًمت٘مٓمٞمع
اًمٕمرويض يٙمتبقن اًمتٜمقيـ ٟمق ًٟمًا ؾمايمٜمة ،أُما ذم اًمٙمتاسمة اًمٕمادية وماؾمتٖمٜمك قمـ اًمٜم قن اًمس ايمٜمة سماًمْم ٛمتلم أو اًمٗمتحت لم أو
اًمٙمنشملم.
وماًمتٜمقيـ ُمـ قمالُمات آؾمؿ ،واًمتٜمقيـ ًمف أٟمقاع وومٞمف شمٗماصٞمؾً ،مٙمـ ٓ داقمل ًمٚمدظمقل ومٞمٝما.

اًمثان :ىمال( :صمؿ سم٠مل) .اعمراد سم (أل) هٜما :أل اعمٕمرومة ،اًمتل شمدظمؾ ًمتٗمٞمد اًمتٕمريػ ،وهل دًمٞمؾ قمغم أن ُما دظمٚمت قمٚمٞمف أٟمف
اؾمؿ ،ومٛمثالًًُ :مٞمِّز إؾمامء ُمـ إومٕمال ذم اًمٙمٚمامت اًمتاًمٞمة :اًمٓماًمب ،وم٠مٟمت شمبدأ سمٕمالُم ات إؾم امء ،وٓ شمب دأ سمٕمالُم ات
اًمٗمٕمؾ ،ومٓماًمب شمدظمؾ قمٚمٞمف أل ،ومت٘مقل :ضماء اًمٓماًمب .أو أيمرُمت اًمٓماًمب .إذن اٟمتٝمٞمٜما إمم أن يمٚمٛمة اًمٓماًمب ٓ يٛمٙمـ أن
شمٙمقن ومٕمالًًٕ 9هنا ىمبٚمت أل ،وأل هٜما ًمٚمٛمٕمرومة ،واًمدًمٞمؾ قمغم أهنا ًمٚمٛمٕمرومة أهنا ٓ شمالزم آؾمؿ وم٘مد ُحتذف ،وهبذا يتب لم
ًمٜما أن (أل) اًمتل شمدل قمغم أن اًمٙمٚم ٛمة اؾمؿ ىمد شمٙمقن شمٗمارق آؾمؿ ،وىمد ٓ شمٗمارق آؾمؿ.
وأيمثر اًمداظمٚمة قمغم إؾمامء شمٗمارق آؾمؿٕ 9ن أيمثرها ُمـ ىمبٞمؾ طمرف اًمتٕمريػ ،وُمثؾ أل اعمقصقًمة اًمداظمٚمة قمغم اؾمؿ
اًمٗماقمؾ :يماًمٙماشمب ،واًمداظمؾ ،واخلارج .أي :اًمذي دظمؾ ،واًمذي يمت ب ..إذن أل صمالصم ة أٟم قاع :اعمٕمروم ة ،واًمالزُم ة،
واعمقصقًمة .هذا هق اًمٜمقع اًمثان اًمذي هق (أل).
وهٜما ومائدة ٟم٘مقهلا ًمٙمؿٕ 9ن اًمٜمافمؿ أطمسـ قمٜمدُما ىمال سم ( :أل) .ومل ي٘مؾ :سم٠مًمػ وٓمٕ 9ن ومٞمف ىماقمدة شم٘مقلُ :ما ُو ِو َع ُمـ
احلروف قمغم طمروملم أو أيمثر يٕمؼم قمٜمف سمٚمٗمٔمف ٓ سماؾمٛمف ،وُما ُو ِو َع ُمـ احلروف قمغم طمرف واطمد يٕمؼم قمٜمف سماؾمٛمف أيمثر ٓ
سمٚمٗمٔمف.
ُمثالًً :هؾ طمرومان ،ومٝمؾ يٕمؼم قمٜمٝما سماؾمٛمٝما (اهلاء واًمالم) أم سمٚمٗمٔمٝما (هؾ)؟ ٟمحـ ٟمٕمؼم قمٜمٝم ا سمٚمٗمٔمٝم ا ،ومٜم٘م قل( :ه ؾ).
ومٜمٙمقن ىمد قمؼمٟما سماؾمٛمٝما ُمثؾ اعمقوقع قمغم طمروملم.
اًمٕمالُمة اًمثاًمثة :ىمال( :اجلر) .واعمراد سمف :اًمٙمنة اًمتل ُحيدصمٝما قماُمؾ اجلر .وؾمٞم٠مشمٞمٜما اًمٙمالم قمغم اجلر ذم آظمر اعمٜمٔمقُمة -إن
ؿماء اهلل -وم٢مذا ىمٚمتُ :مررت سماًمرضمؾ .وماًمرضمؾ اؾمؿ ،أوًٕٓ :ن ومٞمف أل ،اًمثانٕ :ن ومٞمف يمن ة ،واًمٙمن ة ٓ يٛمٙم ـ أن
شمقضمد إٓ ذم إؾمامء ،أو ُما يٜمقب قمٜمٝما -يمام ؾمٞم٠ميت.
وىمد يرد ؾم١مال ،وهق :عماذا يذيمر اجلر وطمروف اجلر؟ وهؾ ضمرت قمادة اًمٜمحقيلم أهنؿ ي٘مقًمقنُ :مـ قمالُمات آؾم ؿ:
اجلر ،وطمرف اجلر؟ اجلقابٟ :مٕمؿ ،وهذا ًمف ومائدة ُمٝمٛمة ،عماذا؟ ٕضمؾ أن شمدظمؾ قمغم إؾم امء اعمبٜمٞم ة ،ومإؾم امء اعمبٜمٞم ة
يدظمؾ قمٚمٞمٝما طمرف اجلرً ،مٙمـ ًمٞمس ومٞمٝما يمنة ،ومٚمٞمس ومٞمٝما قمالُمة ضمر ،ومٚمق ىمٚمت :أذت إمم هذا أن اضمٚم س .ومٙمٞم ػ
أقمرف أن (هذا) اؾمؿ؟ وٓ يقضمد ذم اجلٛمٚمة طمرف ،ومام هل اًمٕمالُمة؟ اًمٕمالُمة هل طمرف اجلر ،وقمغم هذا ٟم٘مقل :إن اجلر
ٓ يٖمٜمل قمـ ذيمر طمرف اجلر ،وطمروف اجلر ٓ يٖمٜمل قمـ ذيمرها اجلر ،عماذا؟
دائام شمدل قمغم أن ُمدظمقهلا اؾمؿ ًمّمارت يمٚمٛمة (أن) اؾمؿ ،إذن
ٕٟمؽ ًمق ىمٚمت :أذت إًمٞمف سم٠من ىمؿً .مق ىمٚمٜما طمروف اجلر ً
طمروف اجلر ٓ يٖمٜمل قمٜمٝما اجلر ،واجلر ٓ يٖمٜمل قمـ طمروف اجلر.

ومٝمٜما ذيمر طمروف اجلر 9إلدظمال إؾمامء اعمبٜمٞمة ،اًمتل ٓ شمٔمٝمر قمٚمٞمٝما طمريمة اجلر ،وإٟمام ٟمستدل قمغم اؾمٛمٞمتٝما سمحروف اجلر9
وهلذا ذيمر اًمسٞمقـمل أن قمالُمات آؾمؿ صمالصمقن قمالُمة ،وذيمر ُمـ اًمثالصملم :اجلر ،وطمروف اجلر.
وُمـ قمالُمات آؾمؿ  :اجلٛمع .وم٠مي يمٚمٛمة متر قمٚمٞمؽ وهلا مجع وماقمرف إهنا اؾمؿٕ 9ن اجلٛمع ُمـ قمالُمات إؾمامء .وُم ـ
قمالُمات آؾمؿ :اًمتّمٖمػم ،وم٠مي يمٚمٛمة متر قمٚمٞمؽ ُمّمٖمرة ومٝمل اؾمؿ .وُمـ قمالُمات آؾمؿ :اإلواومة ،وم ٠مي يمٚمٛم ة شم٘م ع
ُمْما ًوما أو ُمْما ًوما إًمٞمف -اعمْماف هق اًمٙمٚمٛمة إومم ،واعمْماف إًمٞمف هق اًمٙمٚمٛمة اًمثاٟمٞمة -وماقمٚمؿ أهنا اؾمؿ.
صمؿ ىمال( :يماًمرضمؾ) .يمؿ قمالُمة ذم ىمقًمف( :يماًمرضمؾ)؟ صمالث قمالُمات ،هل :اًمٙمنة ،وأل ،ودظمقل طمرف اجلر -اًمذي
هق اًمٙماف.
صمؿ اٟمت٘مؾ إمم قمالُمات اًمٗمٕمؾ ،وم٘مال:
َواـْ ِػ ْع ُل بِاـس ِ
فَ َوإِ ْن
ع َأ ْو َؾدْْ َأ ْو بِ َس ْو َ

ك األُ ُم ِ
َأ َر ْد َت َح ْر ًؽا َؽ ِؿ ْن تِ ْؾ َ
ور خََ ِظ

ذيمر ُمـ قمالُمات اًمٗمٕمؾ صمالث قمالُمات :اًمٕمالُمة إومم :اًمسلم ،واًمسلم طمرف شمٜمٗمٞمس ،واًمتٜمٗم ٞمس ُمٕمٜم اه :اًمؽماظم ل
واًمت٠مظمر قمـ زُمـ ومٕمؾ إمم زُمـ اعمست٘مبؾ ،أي :قمـ اًمزُمـ احلارض إمم اًمزُمـ اعمست٘مبؾ ،واًمسلم خمتّمة سماًمٗمٕمؾ اعمْمارع،
اًمس َٗم َٝما ُء ُِم َـ اًمٜمى ِ
يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕماممَ ﴿ :ؾمٞمَ ُ٘م ُ
ىاس﴾ .
قل ُّ
( )6

وم (ي٘مقل) ومٕمؾ ،واًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف ومٕمؾ دظمقل اًمسلم ،ومٝمؾ شم٘مقل ذم اإلقمراب :اًمسلم طمرف شمٜمٗمٞمس أم شمسقيػ؟ شم٘مقل:
اًمسلم طمرف شمٜمٗمٞمسٕ 9ن اًمتسقيػ ؾمقف ،واًمتٜمٗمٞمس اًمسلم ،شم٘مقل :اًمسلم طمرف شمٜمٗمٞمس ُمبٜمل قمغم اًمٗمت ٓ حم ؾ ًم ف
ُمـ اإلقمراب.
اًمٕمالُمة اًمثاٟمٞمة( :ىمد) .و(ىمد) ُمِمؽميمة سملم اًمٗمٕمؾ اعمايض واًمٗمٕمؾ اعمْمارع ،وم٢مذا دظمٚمت قمغم اًمٗمٕمؾ اعمايض ومٝمل ًمٚمتح٘مٞمؼ،
ُمثؾ :ىمد ىماُمت اًمّمالة ،ىمد طمرض اًمْمٞمػ .أُما إذا دظمٚمت قمغم اًمٗمٕمؾ اعمْمارع وم٘مد شمٙمقن ًمٚمتح٘مٞمؼ ،وىمد شمٙمقن ًمٚمتقىمع،
وم٢مذا ىمٚمت :ىمد ي٠ميت اًمْمٞمػ .وم٢مهنا شمٗمٞمد اًمتقىمع ،أُما ذم ُمثؾ ىمقل اهلل -شمٕماممَ ﴿ :ىمدْْ َي ْٕم َٚم ُؿ َُما َأٟم ُت ُْؿ َقم َٚم ْٞم ِف﴾  .وم٘مٞمؾ :إهن ا هٜم ا
( )7

ًمٚمتح٘مٞمؼ .وىمٞمؾ :إهنا ًمٚمت٘مٚمٞمؾ .وم٘مقًمؽ :ىمد ُيقد اًمبخٞمؾ .ومٝمٜما ًمٚمت٘مٚمٞمؾ ،أي :شم٘مٚمٞمؾ وىمقع اًمٗمٕمؾ.

( )6اًمب٘مرة.231 :
( )7اًمٜمقر.53 :

أُما ذم ىمقل اهلل -شمٕماممَ ﴿ :ىمدْْ َي ْٕم َٚم ُؿ َُما َأٟمتُ ُْؿ َقم َٚمٞمْ ِف﴾  .ومٚمٞمس ًمت٘مٚمٞمؾ وىمقع اًمٗمٕمؾ ،سم ؾ شم٘مٚمٞم ؾ ُمتٕمٚم ؼ اًمٗمٕم ؾ سماًمٜمس بة إمم
( )8

قمٛمقم قمٚمؿ اهلل -شمٕمامم -أيُ :ما ٟمحـ قمٚمٞمف ُماذا يساوي ذم قمٚمؿ اهلل -شمٕمامم؟ ىمٚمٞم ؾ ضم دًًّّ ا ،واهلل -ضم ؾ وقم ال -ي٘م قل:
﴿ َخل ْٚم ُؼ اًمسامو ِ
ات َوإَ ْر ِ
ْؼم ُِم ْـ َظم ْٚم ِؼ اًمٜمى ِ
ىاس﴾ .
ىَ َ
َ
ض َأ ْيم َ ُ
( )29

إذن ُما يتٕمٚمؼ سمٕمٚمؿ اهلل -شمٕمامم -اًمذي يتٕمٚمؼ سماعمخٚمقىملم هق ىمٚمٞمؾ سماًمٜمسبة إمم قمٚمٛمف -ؾمبحاٟمف وشمٕمامم -اًمقاؾم ع ،ىم ال -
ِ
ٌم ٍء ُِّم ْـ ِقم ْٚم ِٛم ِف إِٓى سمِ َام َؿما َء﴾ .
شمٕماممَ ﴿ :وَٓ ُحيٞم ُٓمق َن سمِ َ ْ
( )22

واعم٘مّمقد :أن (ىمد) شمدظمؾ قمغم اًمٗمٕمؾ اعمايض ،وشمدظمؾ قمغم اًمٗمٕمؾ اعمْمارع ،وؾمٞماق اًمٙمالم هق اًمذي حيدد اعمٕمٜمك.
أُما إقمراب (ىمد) ،ومٝمق طمرف ُيٕمرب قمغم طمسب ُمقىمٕمف ،ومت٘مقل :ىمد طمرض زيد( .ىمد) :طمرف حت٘مٞمؼ ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن
ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب .أو شم٘مقل( :ىمد) :طمرف شمقىمع .أو شم٘مقل( :ىمد) :طمرف شم٘مٚمٞم ؾ .وذًم ؽ طمس ب اًمس ٞماق اًم ذي
ُمٕمؽ ،واعمراد سم (ىمد) هٜما ىمد احلرومٞمة اًمتل شمدظمؾ قمغم اًمٗمٕمؾ اعمْمارع.
ويقضمد (ىمد) آؾمٛمٞمة اًمتل سمٛمٕمٜمك يٙمٗمل أو سمٛمٕمٜمك طمسبل ،شم٘مقل :ىمدن درع .ومٝمذا اؾمؿ يٕمرب إقمراب إؾمامء 9وهلذا
اطمؽمازا ُمـ (ىمد) آؾمٛمٞمة.
حيسـ أن شم٘مقل :اًمٕمالُمة اًمثاٟمٞمة( :ىمد احلرومٞمة).
ً
اًمثاًمث :ؾمقف ،وشمٗمٞمد اًمتسقيػ اًمذي هق اًمت٠مظمػم ،واًمّمحٞم أن اًمت٠مظمػم ذم ؾمقف أؿمد ُمـ اًمت٠مظمػم ذم اًمسلمً ،مٚم٘ماقمدة
اعمٕمروومة :زيادة اعمبٜمك شم دل قمغم زيادة اعمٕمٜمك .وم٠مٟمت إذا ىمٚمت :ؾمٞم٠ميت حمٛمد .وم٢مٟمف خيتٚمػ قمـ ىمقًمؽ :ؾم قف ي ٠ميت حمٛم د.
وماًمت٠مظمر حمتٛمؾ ذم اجلٛمٚمة اًمثاٟمٞمة أيمثر ُمـ اًمت٠مظمر ذم اجلٛمٚمة إومم ،وؾمقف ُمثؾ اًمسلم خمتّمة سماًمٗمٕمؾ اعمْمارع.
ِ
يمتبت.
يمتبتً ،مٚمٛمخاـمبة
يمتبتً ،مٚمٛمخاـمب َ
وُمـ قمالُمات اًمٗمٕمؾ :شماء اًمٗماقمؾ ًمٚمٛمتٙمٚمؿ ُ
يمتبت .ومٝمذه ُمـ قمالُمات اًمٗمٕمؾً ،مٙمـ يالطمظ أن اًمِم ؼماوي ذيم ر
أيْما :شماء اًمت٠مٟمٞمثُ ،مثؾ :هٜمد ْ
وُمـ قمالُمات اًمٗمٕمؾ ً
قمالُمات اًمٗمٕمؾ اعمايض ،وذيمر قمالُمات اًمٗمٕمؾ اعمْمارعً ،مٙمٜمف مل يذيمر قمالُمات ًمٗمٕمؾ إُمر.
وومٕمؾ إُمر ًمف قمالُمتان ُمتالزُمتان 9اًمٕمالُمة إومم :دًٓمتف قمغم اًمٓمٚمب .وهلذا وماًمٖماًم ب أن اًمٗمٕم ؾ ٓ ُي ِْم ٙمؾ سمس بب
اًمدًٓمة قمغم اًمٓمٚمب .اًمٕمالُمة اًمثاٟمٞمة :ىمبقًمف ياء اعمخاـمبة ،وماًمذي ٓ ي٘مبؾ ياء اعمخاـمبة ًمٞمس ومٕمؾ أُمر .وم اقمرض اًمٕمالُم ة
قمغم اًمٙمٚمٛمة اًمتل ُمٕمؽ -اًمتل هل ًمٚمٛمخاـمبة -وم٢مذا ىمبٚمت اًمٙمٚمٛمة ياء اعمخاـمبة ومٝمل ومٕمؾ أُمر.

( )8اًمٜمقر.53 :
( )29هماومر.46 :
( )22اًمب٘مرة.144 :

ًمٙمـ ًمق مل ي٘مبؾ ياء اعمخاـمبة ،وٓ ى
دل قمغم ـمٚمب ،ومٞمّمػم ومٕمالً ُمْمار ًقما ،ومٚمق ىمال ؿمخص خياـمب اُمرأة :أٟم ت شمٙمتب لم.
ومٝمذا ومٕمؾ ُمْمارع.
صمؿ ىمال ذم هناية اًمٙمالم:
َواـْ ِػ ْع ُل بِاـس ِ
ع َأ ْو َؾدْْ َأ ْو بِ َس ْوفََ َوإِ ْن

ك األُ ُم ِ
َأ َر ْد َت َح ْر ًؽا َؽ ِؿ ْن تِ ْؾ َ
ور خََ ِظ)

أي أن قمالُمة احلرف أقمجٛمٞمة ،وهل أٟمف ٓ ي٘مبؾ قمالُمات إؾمامء وٓ قمالُمات إومٕمال ،ومٝمل قمالُمة أقمجٛمٞمة وًمٞمست
ُمقضمقدة ،وىمقًمف( :ظمكم) .ظمؼم عمبتدأ حمذوف ،واًمت٘مدير :ومٛمـ شمٚمؽ إُمقر هق ظمكم ،وؾم ىٙمٜمََف ٕضمؾ اًمقىمػ.
ىمال اعم١مًمػ -رمحٜما اهلل وإياه:
اب اـثَّ ِان
(اـْ َب ُ

ِِف ا ِإل ْط َر ِ
اصطِلَ ًَحا
اب ْ

ه َذا والطرابَ :ت ْغْقِر األَو ِ
اخ ِر ِم ْن
ُ َ
َ َ َْ ُ
اْلر ِ
ب ِِف َؼ ْ ِ
وفَ ،و َما
ؽاـر ْؽ ُع َواــَّ َّْص ُ
َر ُ ُ
َّ
َو َْ
اْل ْز ُم ـِ ْؾ ِػ ْع ِلَ ،ؽاألَ ْك َْوا ُع َأ ْر َب َع ٌة،
ع َأ َّن ِ
ال ْس َم ـَ ْق َس ـَ ُه
َو َؾدْْ َتبَ َّ َ
ات ُم َػ َّص َؾ ٌة
ـِ ُؽُل َك َْو ٍع َطلَ ََم ٌ
َخْس طلََم ٍ
اتَ ،و َثاـِثُ َفا
َواــَّ َّْص ُ
ب َْ ُ َ َ

ْاس ٍم َوؽِ ْع ٍل َأ َتَى ِم ْن َب ْع ِد ِذي َط َؿ ِل
ََيتََص بِ َ
الس ُم َؽ ْامتََثِ ِل
اْلر إِلَّ ْ
ِ
ِ
اب َؽلَ ُتُطِ ِل
َوـَ ْق َس ـ ْؾ َح ْرف إِ ْط َر ٌ

َج ْز ٌمَ ،وـَ ْق َس ـِ ِػ ْع ٍل َجر ُمتَّ َِّص ِل

اـر ْؽ ُع َأ ْر َب َع ٌة ِِف َؾ ْو ِل ُؿُل َو ِل
َؽ َّ
خََ ْػ ُض َث ٍ
لث َوـ ْؾ َج ْز ِم ا ْثـَتَ ِ
َان َت َِظ

سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،احلٛمد هلل ،واًمّمالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل ،وقمغم آًمف وأصحاسمف و َُمـ اهتدى هبداه.
هذه إسمٞمات -اًمتل ؾمٛمٕمتؿ -يتٕمٚمؼ هبا صمالث ٟم٘ماط:
اًمٜم٘مٓمة إومم :شمٕمريػ اإلقمراب.
اًمٜم٘مٓمة اًمثاٟمٞمة :أٟمقاع اإلقمراب.
اًمٜم٘مٓمة اًمثاًمثة :قمالُمات اإلقمراب.
واًمبحث ذم اإلقمراب وأٟمقاقمف وقمالُماشمف سمحر ـمقيؾ وُمتِم ِّٕمبً ،مٙمـ ؾم٠مطماول أن أمجع ؿمتات اعمس٠مًمة سمٌمء ُمـ اإلُياز
وآظمتّمار ،وًمـ ٟمؽمك إٓ اًمتٗماصٞمؾ أو اًمتٗمريٕمات اًمتل شمتٗمرع قمغم ُما ؾمٜم٘مقل.

ٍ
ُمٕمانُ ،مٜمٝما :اإلسماٟمة واإلومّماح ،وُمٜمف ُما ورد ذم سمٕم ض رواي ات
أوًٓ :شمٕمريػ اإلقمراب :اإلقمراب ذم اًمٚمٖمة ُيٓم َٚمؼ قمغم
وشمبلم ُمرادها .أُما
ب ُشم ْٕم ِر ُب َقم ْـ َٟم ْٗم ِس َٝماش  .أي :شمٗمّم
احلديث اًمّمحٞم  ،أن اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىمال« :اًمثىٞمِّ ُ
ِّ
( )21

ديرا 9سم اظمتالف
اإلقمراب ذم اصٓمالح اًمٜمحقيلم -يمام أؿمار إًمٞمف اًمِمؼماوي -ومٝم ق :شمٖمٞم ػم أواظم ر اًمٙمٚم ؿ ًمٗم ًٔم ا أو شم٘م ً
اًمٕمقاُمؾ .هذا هق شمٕمريػ اإلقمراب.
ٍ
سمخاًمد .وم٢مٟمٜما ٟمالطم ظ
ومٚمق أظمذٟما يمٚمٛمة (ظماًمد) ،وأدظمٚمٜما قمٚمٞمٝما قمدة قمقاُمؾ ،وم٘مٚمٜما :ضماء ظماًمدٌٌ  .ورأيت ظماًمدًً ا .وُمررت
أن يمٚمٛمة (ظماًمد) ـمرأ قمٚمٞمٝما شمٖمٞمػم ُمـ اًمْمؿ إمم اًمٗمت إمم اجلر -أو إمم اًمٙمن -وٓ ٟمجد هلذا ؾمب ًبا إٓ شمٖمٞم ػم اًمٕمقاُم ؾ9
(رأيت) ي٘متيض اًمٜمّمب ،وطمرف اجلر ي٘متيض اجلر -أو اخلٗمض .وقمغم ه ذا،
ٕن اًمٗمٕمؾ (ضماء) ي٘متيض اًمرومع ،واًمٗمٕمؾ
ُ
ومٙمٚمٛمة ظماًمد ـمرأ قمٚمٞمٝما شمٖمٞمػم ،ويمام شمالطمٔمقن هذا اًمتٖمٞمػم فماهر مل يٛمٜمع ُمٜمف ُماٟمع ،واًمسبب اظمتالف اًمٕمقاُمؾ.
ورأيت اًمٗمتك .وُمررت سماًمٗمتك .وُم١ميمد أن ًمٚمٗمٕمؾ ضماء ورأيت واًمباء أصم ر
وًمق ضمئٜما ًمٙمٚمٛمة (اًمٗمتك) ،وىمٚمٜما :ضماء اًمٗمتك.
ُ
قمغم يمٚمٛمة اًمٗمتكُ ،مثؾ شم٠مصمػمها قمغم يمٚمٛمة ظماًمد ىمٓم ًٕماً ،مٙمـ ذم يمٚمٛمة ظماًمد فمٝمر اًمتٖمٞم ػمً ،مٙم ـ ذم يمٚمٛم ة اًمٗمت ك مل ئمٝم ر
سٛمك قمٜمد اًمٜمحقيلم :اًمتٕمذر .وُمٕمٜمك
اًمتٖمٞمػم ،واًمسبب :أن إًمػ -اًمتل هل ُمقوع احلريمة ٓ -شم٘مبؾ احلريمة ،وهذا ُي ى
اًمتٕمذر :آؾمتحاًمة.
ٍ
ُماض ُمبٜمل قمغم اًمٗمت  ،واًمٗمتك :وماقمؾ ُمرومقع وقمالُمة رومٕمف اًمْمٛمة اعم٘مدرة قمغم إًمػُ ،مٜمع ُمـ
(ضماء اًمٗمتك) ،ضماء ومٕمؾ
فمٝمقرها اًمتٕمذر .وُمٕمٜمك اًمتٕمذر :آؾمتحاًمةٟٕ 9مف يستحٞمؾ أن شمٔمٝمر احلريمة قمغم إًمػ ،ومإًمػ ٓ شمٔمٝمر قمٚمٞمف احلريمة
أسمدً اٟٕ 9مف ُمالزم ًمٚمسٙمقن.
ً
اْلر ِ
ب ِِف َؼ ْ ِ
وفَ ،و َما
ؽاـر ْؽ ُع َواــَّ َّْص ُ
َر ُ ُ
َّ
َو َْ
اْل ْز ُم ـِ ْؾ ِػ ْع ِلَ ،ؽاألَ ْك َْوا ُع َأ ْر َب َع ٌة،
ع َأ َّن ِ
ال ْس َم ـَ ْق َس ـَ ُه
َو َؾدْْ َت َب َّ َ

ََيتََص بِ َ
الس ُم َؽ ْامتََثِ ِل
اْلر إِلَّ ْ
ِ
ِ
اب َؽلَ ُتُطِ ِل
َوـَ ْق َس ـ ْؾ َح ْرف إِ ْط َر ٌ
َج ْز ٌمَ ،وـَ ْق َس ـِ ِػ ْع ٍل َجر ُم َّت َِّص ِل

شمبلم ذم هذا أن اإلقمراب ٟمققمان:
اًمٜمقع إول :اإلقمراب اًمٔماهر.

) (21صحٞم  :أظمرضمف أمحد ( ،) 26614 ،26611اسمـ ُماضمف :يمتاب اًمٜمٙماح ،سماب اؾمتئامر اًمبٙمر واًمثٞمب ( .)2761ىمال إًمبان ذم صحٞم ؾمٜمـ اسمـ
ُماضمف :صحٞم ُ .مـ طمديث َقم ِدي اًمٙمٜمدي.

اًمٜمقع اًمثان :اإلقمراب اعم٘مدر.
واإلقمراب اًمٔماهر هق اًمذي ئمٝمر قمغم آظمر اًمٙمٚمٛمةٟٕ 9مف ٓ يقضمد ُماٟمع ،واإلقمراب اعم٘مدر هق اًمذي ٓ ئمٝمر قمغم آظمر
اًمٙمٚمٛمةً 9مقضمقد اعماٟمع.
واإلقمراب اًمٔماهر ًمف ُمقوٕمان:
صحٞمحا ،أي ًمٞمس ُمـ طمروف اًمٕمٚمة ،وهل :إًمػ واًمقاو واًمٞماء ،ومٞمٙمقن آظم ر
ادوضع األول :أن يٙمقن آظمر اًمٙمٚمٛمة
ً
صحٞمحاُ ،مثؾ اًمدال ذم يمٚمٛمة ظماًمد ،وُمثؾ اًمٞماء ذم يمٚمٛمة قمكم.
اًمٙمٚمٛمة طمر ًوما
ً
ادوضع اـثان :اًمِمبٞمف سماًمّمحٞم  ،وهق اًمذي آظمره :واو أو ياء ،اًمتل شمٔمٝمر قمٚمٞمٝما طمريمة اإلقمراب ،وًمٙمـ ىمبٚمٝما ؾمٙمقن،
ُمثؾ :دًمق -اًمذي ي١مظمذ سمف اعماء ُمـ اًمبئر -ومدًمق ًمٞمس سمّمحٞم ٕ 9ن آظمره طمرف قمٚمة وهق اًمقاوً ،مٙمـ عما يمان اًمذي ىمبؾ
طمرف اًمٕمٚمة ؾمايمٜمًًاُ ،قم ِ
قُمؾ ُمٕماُمٚمة اًمّمحٞم ذم فمٝمقر طمريمات اإلقمراب ،ومت٘مقل ُمث ً
الً :ه ذا دًم ٌق يمب ػم .ورأي ت دًم ًقا
يمبػما .وأومرهمت ذم ٍ
دًمق يمبػم .ومٔمٝمرت طمريمات اإلقمراب.
ً
فمبل هيع .رأيت فمبٞمًا هي ًٕما .وٟمٔمرت إمم ٍ
فمبل هيع.
وُمثؾ يمٚمٛمة فمبل -وآظمره ياء -ومت٘مقل :هذا ٌ
ومتحّمؾ أن اإلقمراب اًمٔماهر إُما أن يٙمقن ذم آؾمؿ اًمذي آظمره طمرف صحٞم  ،أو ذم آؾمؿ اًمذي آظمره طمرف قمٚم ة،
وًمٙمـ ىمبؾ طمرف اًمٕمٚمة ؾمٙمقن ،واًمٜمقع اًمثان اصٓمٚم اًمٜمحقيقن قمغم شمسٛمٞمتف سماًمِمبٞمف سماًمّمحٞم .
وم٢مذا ُمر قمٚمٞمؽ ذم يمتب اًمٜمحق :اًمِمبٞمف سماًمّمحٞم  ،ومٝمذا هق اعمراد ،أُما اإلقمراب اعم٘مدر ومٚم ف صمالصم ة ُمقاو ع ،ذم :آؾم ؿ
اعم٘مّمقر ،وآؾمؿ اعمٜم٘مقص ،واعمْماف إمم ياء اعمتٙمٚمؿ.
اعم٘مّمقر هق :اًمذي آظمره أًمػ ٓزُمة ،وٓ ئمٝمر قمٚمٞمف رء ُمـ طمريمات اإلقمراب ،يمام ُمثىٚمٜما ىمبؾ ىمٚمٞمؾ سمٙمٚمٛمة (اًمٗمت ك)،
واعمٜم٘مقص هق اًمذي ٓ شمٔمٝمر قمٚمٞمف اًمْمٛمة وٓ اًمٙمنة ،وشمٔمٝمر اًمٗمتحة خلٗمتٝما قمغم اًمٞماء ،واعمٜم٘مقص هقُ :ما آظم ره ي اء،
ٍ
ُماض ُمبٜمل قمغم اًمٗمت  .واًم٘مايض :وماقمؾ ُمرومقع
ُمثؾ :اًم٘مايض ،واًمداقمل ،واًمساقمل ...ومت٘مقل :ضماء اًم٘مايض .ضماء :ومٕمؾ
ايض .وماًمْم ٛمة ًمٞمس ت
وقمالُمة رومٕمف اًمْمٛمة اعم٘مدرة قمغم اًمٞماءُ ،مٜمع ُمـ فمٝمقرها اًمث٘مؾ .ويٛمٙم ـ أن شم٘م قل :ضم اء اًم٘م ُ
ُمستحٞمٚمة ،سمؾ يٛمٙمـ شمٔمٝمر ًمٙمـ ومٞمٝما صم٘مالًً ،إذن ٓ شمٔمٝمر.
سماًم٘مايضً .مٙمٜمٝما صم٘مٞمٚمة ،أُما اًمٜمّمب
ِ ِ
وُمثٚمف ذم طماًمة اجلرُ ،مثؾُ :مررت سماًم٘مايض .ومٞمٛمٙمـ أن شمٔمٝمر اًمٙمنة ،ومت٘مقلُ :مررت
وماًمٗمتحة ظمٗمٞمٗمة قمغم اًمٞماء ومتٔمٝمر ،ومت٘مقل :رأيت اًم٘مايض .ىمال اهلل -شمٕمامم﴿ :يا َىمقُمٜمَ ا َأ ِضمٞمب قا د ِ
اقم َل اهللىِ﴾  .ومٔمٝم رت
ُ َ
َ ْ
َ
( )22
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اًمٗمتحة ،واعماٟمع ُمـ فمٝمقر اًمْمٛمة أو اًمٙمنة هق اًمث٘مؾ ،هذا سماًمٜمسبة ًمٚمٛمٜم٘م قص ،أُم ا سماًمٜمس بة ًمٚمٛم٘مّم قر وماعم اٟمع ه ق
اًمتٕمذر.
سم٘مل اًمٜمقع اًمثاًمث ُمـ أٟمقاع اإلقمراب اًمت٘مديري ،وهق اعمْماف ًمٞماء اعمتٙمٚمؿ ،ومٚمق أظمذٟما ُمثالً يمٚمٛمة (يمتاب) ،وىمٚمت :هذا
ٍ
يمتاب .شمالطمظ أن أظمر -اًمذي هق اًمباء -فمٝمرت قمٚمٞمف طمريمات اإلقمراب :اًمْم ٛمة
يمتاب .اؿمؽميت يمتا ًسماٟ .مٔمرت ذم
ٌ
واًمٗمتحة واًمٙمنة ،إذن ى
دل قمغم أن اعمْماف ًمٞماء اعمتٙمٚمؿ ًمٞمست اًمٕمٚمة ذم آظمر اًمٙمٚمٛمةٕ 9ن آظمر اًمٙمٚمٛمة ىماسمؾ ًمٚمحريمة ،إٟمام
اًمسبب ضماء ُمـ أُمر آظمر وهق اإلواومة ًمٚمٞماء ،وم٢مذا ىمٚمت :هذا يمتايبُ ٓ .شمُقو ع اًمْم ٛمة ،وإذا ىمٚم ت :رأي ت يمت ايبٓ .
ُشمُقوع اًمٗمتحة ،وإذا ىمٚمتٟ :مٔمرت إمم يمتايبُ ٓ .شمُقوع اًمٙمنةٕ 9ن اًمٙمنة ذمٟ :مٔمرت إمم يمتايبً .م ق ُو ِضم دت طمريم ة
يت هبا؟
اإلقمراب ذم اًمٙمن ،ومٚمـ شمقضمد ذم طماًمة اًمرومع ،وٓ ذم طماًمة اًمٜمّمب ،إذن عماذا ُأ ِ َ
ُمٙمسقرا ،وقم غم ه ذا وماعم اٟمع ُم ـ فمٝم قر طمريم ة
يت هبا عمٜماؾمبة ياء اعمتٙمٚمؿٕ 9ن اًمذي ىمبؾ ياء اعمتٙمٚمؿ ٓ سمد أن يٙمقن
ُأ ِ َ
ً
اإلقمراب ذم اعمْماف ًمٞماء اعمتٙمٚمؿ ،هؾ هق قمائد إمم ذات اًمٙمٚمٛمة؟ ًٓ ،مٞمس قمائدًً ا إمم ذات اًمٙمٚمٛمة ،إٟمام قمائد إمم آشمّمال
سمٞماء اعمتٙمٚمؿ ،وماًمسبب هق ياء اعمتٙمٚمؿ ،وماومٝمؿ هذاٟٕ 9مف ىمد يٛمر قمٚمٞمٜما هذا ذم دروس ىمادُمةٟٕ 9مف شمقضمد ىمقاقمد إقمراسمٞمة ٓ
شمتٖمػم أسمدًً ا ،ومٝمل سمٛمثاسمة اخلتؿ.
وم٢مقمراب آؾمؿ اعمْماف ًمٞماء اعمتٙمٚمؿ ٓ يتٖمػم أسمدًً ا ذم أي ُمقىمع يٙمقن 9وهلذا يٜمبٖمل ًمٓماًمب اًمٕمٚمؿ أن يْمبط صٞمٖمة إقمراب
اعمْماف ًمٞماء اعمتٙمٚمؿ ،ومٛمثالًً :هذا يمتايب( .اهلاء) :طمرف شمٜمبٞمف ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن ٓ ،حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب .و(ذا) :اؾم ؿ
إؿمارة ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن ذم حمؾ رومع ُمبتدأ( .يمتايب) :يمتاب :ظمؼم اعمبتدأ ُمرومقع وقمالُمة رومٕمف وٛمة ُم٘مدرة قمغم ُما ىمبؾ
ياء اعمتٙمٚمؿ -أي :قمغم اًمباء اًمتل هل ىمبؾ ياء اعمتٙمٚمؿُ -مٜمع ُمـ فمٝمقرها اؿمتٖمال اعمحؾ سمحريمة اعمٜماؾمبة.
وماًمْمٛمة مل يٛمٜمع ُمـ فمٝمقرها اًمتٕمذرٕ 9ن اًمٞماء شم٘مبؾ احلريمة ،ومل يٛمٜمع ُمـ فمٝمقرها اًمث٘مؾٕ 9ن احلريمة قمغم اًمباء ظمٗمٞمٗمة.
واعمٗمروض أن اًمْمٛمة شم٠ميت قمغم اًمباء ،وًمٙمـ اًمباء ُمِمٖمقًمة سماًمٙمنة ،واًمٙمنة ٓ ُحتذف طمتك حتؾ اًمْمٛمة حمٚمٝما 9وهل ذا
ٟم٘مقل :إٟمف ُمرومقع سمْمٛمة ُم٘مدرة قمغم ُما ىمبؾ ياء اعمتٙمٚمؿ ُمٜمع ُمـ فمٝمقرها اؿمتٖمال اعمحؾ سمحريمة اعمٜماؾمبة.
وهذا اإلقمراب ٓ يتٖمػم ،إٓ أٟمؽ ذم طماًمة اًمٜمّمب شم٘مقل :قمالُمة ٟمّمبف ...وذم طماًمة اجلر شم٘م قل :قمالُم ة ضم ره ...وىم د
ي٘مقل ىمائؾُ :ما داُمت اًمٙم نة ُمقضمقدة ذم طماًمة اجلر ،عماذا ٓ ٟم٘مقل :جمرور سماًمٙمنة اًمٔماهرة؟ ٟم٘مقل :ىم ال هب ذا سمٕم ض
اًمٜمحقيلم ،وىماًمقا :هذا يٜماؾمب اًمٓمالب اعمبتدئلمً ،مٙمـ ُما داُمت اًمٙمنة ُمقضمقدة ذم طماًمة اًمْمؿ وطماًمة اًمٜمّمب ،ومٝمذا

يدل قمغم أهنا ًمٞمست طمريمة إقمراب وًمٙمٜمٝما طمريمة ُمٜماؾمبة ،وأن طمريمة اإلقمراب ًمٞمست ُمقضمقدة ،هذا ُما يتٕمٚمؼ سمتٕمريػ
اإلقمراب.
واًمِمٞمخ -رمحف اهلل -شمٙمٚمؿ قمـ اإلقمراب ،وشمٙمٚمؿ قمـ اًمٕمالُمات وقمـ إٟمقاع ،ومل يتٙمٚمؿ قمـ اًمبٜماء ،وًمٕمكم أؿمػم إؿمارة
قماسمرة -إيمامًٓ ًمٚمٛمقوقع -قمام يتٕمٚمؼ سماًمبٜماء ،وماًمبٜماء هقً :مزوم آظمر اًمٙمٚمٛمة طماًمة واطمدة ًمٖمػم قماُمؾ.
وإذا أظمذٟما ُ-مثالً -آؾمؿ اعمقصقل (اًمذي) ،وىمٚمت :ضماء اًمذي وماز .هٜم٠مت اًمذي وماز .ؾمٚمٛمت قمغم اًمذي وماز .شمالطمظ
أن يمٚمٛمة (اًمذي) ُمالزُمة ًمٚمسٙمقن ذم طمآت اًمرومع واًمٜمّمب واجلر ،وأن ُمالزُمة اًمسٙمقن ًمٞمس ت سمس بب اًمٕمقاُم ؾ:
ضماء ،وهٜمىى٠مت وطمرف اجلرً .مٙمـ ُما اًمسبب؟ اًمسبب هق اًمقوع اًمٕمريبٕ 9ن اًمٕمرب قمٜمدُما شمٙمٚمٛمت سمآؾمؿ اعمقص قل
(اًمذي) ضمٕمٚمتف ؾمايمٜمًًا ،إذن اًمسٙمقن وًمزوم طماًمة واطمدة ،هؾ ضماء سمسبب اًمٕمقاُمؾ؟ ٓ ،مل ِ
ي٠مت سمسبب اًمٕمقاُمؾ ،وه ذا
ُمٕمٜمك ىمقًمٜماً :مزوم آظمر اًمٙمٚمٛمة طماًمة واطمدة ًمٖمػم قماُمؾ.
وهلذا ٓ ُيٕمرب آؾمؿ اعمقصقل ،سمؾ ُيٕمرب حمٚمفٟٕ 9مف ٓ يٜمتٔمر طمريمة 9وهلذا شم٘مقل ذم اعمثال اًمساسمؼ :ضم اء اًم ذي وم از.
اًمذي :اؾمؿ ُمقصقل ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن ذم حمؾ رومع وماقمؾ .وهٜم٠مت اًم ذي وم از .اًم ذي :ذم حم ؾ ٟمّم ب ُمٗمٕم قل سم ف.
وؾمٚمٛمت قمغم اًمذي وماز .اًمذي :ذم حمؾ ضمر.
وهبذا شمٙمقن ىمد ايمتٛمٚمت أٟمقاع اإلقمراب صمالصمة :اإلقمراب اًمٔماهر ،واإلقمراب اًمت٘مديري ،واإلقمراب اعمحكم.
وماإلقمراب اًمٔماهر واعم٘مدر يٙمقن ذم إؾمامء اعمٕمرسمة ،واإلقمراب اعمحكم يٙمقن ذم إؾمامء اعمبٜمٞمة واجلٛمؾٟٕ 9م ؽ شم٘م قل:
اجلٛمٚمة ذم حمؾ رومع صٗمة ،أو :واجلٛمٚمة ذم حمؾ ٟمّمب طمال...
وإؾمامء اعمبٜمٞمة -وهذه ُمٝمٛمة ًمٚمٓماًمب أن يٕمرومٝما -حمّمقرة ،أُما إؾمامء اعمٕمرسم ة ومٚمٞمس ت حمّم قرة .ومإؾم امء اعمبٜمٞم ة
حمّمقرة ذم ؾمبٕمة أسمقاب :اًمْمامئر ،وإؾمامء اعمقصقًمة ،وأؾمامء اإلؿمارة ،وأؾم امء إومٕم ال ،وأؾم امء اًمنم ط ،وأؾم امء
آؾمتٗمٝمام .هذه ؾمتة ،وُمسائؾ ُمٜمثقرة ذم أسمقاب أظمرىُ ،مثؾ :اؾمؿ ٓ اًمٜماومٞمة ًمٚمجٜمس إذا يمان ُمٗمر ًدا ،واعمٜمادى إذا يم ان
ُمٗمر ًدا ،وإقمداد ُمـ أطمد قمنم إمم شمسٕمة قمنم -اًمتل هل إقمداد اعمريمبة هم ػم اصمٜم لم واصمٜمت لم ،وُم ا ظم تؿ سم (وي ف)،
ٕمرسمة.
وماعم٘مّمقد أن هذه هل إؾمامء اعمبٜمٞمة ،وُما قمداها أؾمامء ُُم َ
ي٘مقل اًمٜمافمؿ -رمحف اهلل شمٕمامم -ذم شمٕمريػ اإلقمراب:
ه َذا والطرابَ :ت ْغْقِر األَو ِ
اخ ِر ِم ْن
ُ َ
َ َ َْ ُ

ْاس ٍم َوؽِ ْع ٍل َأ َتَى ِم ْن َب ْع ِد ِذي َط َؿ ِل

يمبػما ،ومٗمل سمٕمض اًمٜمسخ اًمِم ؼماوية :اإلقم راب شمٖمٞم ػم إواظم ر.
اًمِمٓمر إول ُمـ اًمبٞمت اظمتٚمٗمت ومٞمف اًمٜمسخ اظمتال ًوما ً
ُمٙمسقرا ،وذم سمٕمْمٝما :هذا هق اإلقمراب .وذم سمٕمْمٝما :هذا واإلقمراب .سماهلٛمزة ،وٓ سمد ُمـ طمذف
وهبذا يٙمقن اًمقزن
ً
اهلٛمزة ،وإٓ ُيم ُِن وزن اًمبٞمت ،ومت٘مقل :هذا وآقمراب .وذم سمٕمض اًمٜمسخ :سماب آقمراب شمٖمٞمػم إواظمر ُمـ .وذم سمٕمض
اًمٜمسخ :وطمد آقمراب شمٖمٞمػم إواظمر ُمـ.
أيْما اًمتل ًمٚمنمح ومٞمٝما اظمتالف واو ذم هذا اعمقو عً ،مٙم ـ
واعمخٓمقـمات اًمتل اـمٚمٕمت قمٚمٞمٝما ًمٚمٛمتـ واعمخٓمقـمات ً
أطمسـ هذه اًمّمٞمغ هل صٞمٖمة :هذا وآقمرابٕ .ن اًمتٗمٕمٞمٚمة إومم شمب٘مك قمغم ُما هل قمٚمٞمفُ :مستٗمٕمٚمـ.
ىمال:
ه َذا والطراب َت ْغْقِر األَو ِ
اخ ِر ِم ْن
ُ َ
َ َ َْ ُ

ْاس ٍم َوؽِ ْع ٍل َأ َتَى ِم ْن َب ْع ِد ِذي َط َؿ ِل

ٍ
دائام ،وإُمر ُمبٜمل
ىمقًمف:
(وومٕمؾ) .اعمراد سمف اًمٗمٕمؾ اعمْمارعٟٕ 9مف ٓ ُيٕمرب ُمـ إومٕمال إٓ اعمْمارع ،أُما اعمايض ومٝمق ُمبٜمل ً
دائام ،واعمْمارع ُيبٜمََك ذم طماًمتلم ،و ُيٕمرب ومٞمام قمدا ذًمؽ.
ً
ُم٘مدرا ،وهذا أطمسـ ُمـ ىمقًمٜم ا :إٟم ف ُيبْٜمَ ك قم غم اًمٗم ت إذا مل
فماهرا أم
دائام ،ؾمقاء أيمان اًمٗمت
وماعمايض ُمبٜمل قمغم اًمٗمت
ً
ً
ً
يتّمؾ سمف رء ،و ُيبٜمك قمغم اًمسٙمقن إذا اشمّمؾ سمف وٛمػم رومع ُمتحرك ،و ُيبٜمك قمغم اًمْم ؿ إذا اشمّم ٚمت سم ف واو اجلامقم ة،
َص قمٚمٞمٝمإ 9هن ا ىم د
و ُيبٜمك قمغم اًمسٙمقن إذا اشمّمٚمت سمف ٟمقن اإلٟماث .وٟمقن اإلٟماث شمبع ًمْمٛمػم اًمرومع اعمتحركً ،مٙمـ ُيٜمَ ُّ
ُشمُِمٙمؾ.
ب .أو
دائام قمغم اًمٗمت  ،ؾمقاء أيمان اًمٗمت
فماهرا ُمثؾ :يمت َ
ً
ويمؾ هذا اًمٙمالم دمٛمٕمف يمٚمٛمة واطمدة :أن اًمٗمٕمؾ اعمايض ُمبٜمل ً
يمتبت ،يمت ُبقا ،يمت ْبٜمََا .وٓ ٟمريد أن ٟمدظمؾ ذم اًمتٗماصٞمؾٕ 9ن هذا يبٕمدٟما قمام ٟمحـ ومٞمف.
ُم٘مدرا ُمثؾُ :
ً
دائام ُمثؾ اعمايض ،وًمالظمتّمار :ومٕمؾ إُمر ُيبٜمل قمغم ُما ُُيزم سمف ُمْمارقمف .هذه هل اًم٘ماقمدة ،وم٠مي ومٕمؾ
وومٕمؾ إُمر ُمبٜمل ً
ُيزم سمف ُي ْبٜمك قمٚمٞمف.
أُمر يٛمر قمٚمٞمؽ وشمريد ُمٕمرومة ُما ُي ْبٜمََل قمٚمٞمف وماضمٕمٚمف ومٕمالً ُمْمار ًقما ،وأدظمؾ قمٚمٞمف (مل) ،وماًمذي ُ ْ
يٙمتب .جمزوم سماًمس ٙمقن ،إذن ومٕم ؾ إُم ر
(يٙمتب) ،أدظمؾ قمٚمٞمف (مل) ومٞمّمػم :مل
(ايمتب)ُ ،مْمارقمف
ومٛمثالً ومٕمؾ إُمر:
ْ
ُ
ْ
(ايمتب) ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن .وومٕمؾ إُمر (ايمتبقا) ،اعمْمارع ُمٜمف (مل يٙمتبقا) .جم زوم سمح ذف اًمٜم قن ،إذن ومٕم ؾ إُم ر
ْ
(ايمتبقا) ُمبٜمل قمغم طمذف اًمٜمقن .وومٕمؾ إُمر (اد ُع) ،اعمْمارع ُمٜمف (مل يد ُع) -سمْمٛمة قمغم اًمٕملم -جمزوم وقمالُمة وضمزُمف
طمذف طمرف اًمٕمٚمة ،إذن ومٕمؾ إُمر (اد ُع) ُمبٜمل قمغم طمذف طمرف اًمٕمٚمة .ومٗمٕمؾ إُمر ُمبٜمل قمغم ُما ُُي َزم سمف ُمْمارقمف.

أُما اًمٗمٕمؾ اعمْمارع ومٞمٙمقن ُمبٜمٞمًّا ذم طماًمتلم 9احلاًمة إومم :أن شمتّمؾ سمف ٟمقن اًمتقيمٞمد اعمباذة ،ومٞمُبٜمََك قمغم اًمٗم ت  .احلاًم ة
اًمثاٟمٞمة :أن شمتّمؾ سمف ٟمقن اإلٟماث  -واًمتٕمبػم سمٜمقن اإلٟماث أطمسـ ُمـ اًمتٕمب ػم سمٜم قن اًمٜمس قةٕ 9ن ٟم قن اًمٜمس قة ظم اص
سماًمٜمسقةً ،مٙمـ ٟمقن اإلٟماث قمام ،وم٢من ىمٚمت :سمدأت إؿمجار شمتساىمٓمـ .ومٝمذه ًمٞمست ٟمقن اًمٜمسقة ًمٙمٜمٝم ا ٟم قن اإلٟم اث-
ومٞمٙمقن ُمبٜم ًّٞما قمغم اًمسٙمقنً ،مٙمـ ُمع ٟمقن اًمتقيمٞمد ُيبٜمل قمغم اًمٗمت ُ ،مثؾ ًمق ىمٚمت :واهلل ٕومٕم َٚم ىـ اخل ػم .وُم ا قم دا ه اشملم
وُيزم إن دظمؾ قمٚمٞمف ضمازم.
احلاًمتلم يٙمقن ُمٕمر ًسماُ ،ومػمومع إذا دمرد ُمـ اًمٜماصب واجلازم ،و ُيٜمّمب إن دظمؾ قمٚمٞمف ٟماصبُ ،
ىمال:
ه َذا والطراب َت ْغْقِر األَو ِ
ْاس ٍم َوؽِ ْع ٍل َأ َتَى ِم ْن َب ْع ِد ِذي َط َؿ ِل
اخ ِر ِم ْن
ُ َ
َ َ َْ ُ
ىمقًمف( :اؾم ٍؿ) ٟمٜمٓم٘مٝما هبٛمزة ىمٓمعٕ 9هنا ذم أول اًمسٓمر .وىمقًمف( :أشمك ُِمـ ِ
سمٕمد ذي ِ
قمٛمؾ) .أي ٓ :سمد ُمـ شم٘م دم اًمٕماُم ؾ،
واًمٕماُمؾ هق ُما أوضمب يمقن اًمٙمٚمٛمة قمغم ووع ظماص ،وهق ٟمققمان:
اًمٜمقع إول :اًمٕماُمؾ اًمٚمٗمٔملُ :مثؾ :ضماء ظماًمد .وماًمذي رومع (ظماًمد) هق اًمٗمٕمؾ (ضماء) .إذن (ضماء) هق اًمٕماُمؾ .وُمث ؾ:
رأيت ظماًمدًً ا .وماًمٕماُمؾ هق اًمٗمٕمؾ( :رأى) .وُمثؾُ :مررت سمخاًمد .وماًمٕماُمؾ هق طمرف اجلر (اًمباء) .هذا هق اًمٜمقع إول،
سٛمك :اًمٕماُمؾ اًمٚمٗمٔمل ،واًمٕماُمؾ اًمٚمٗمٔمل يٙمقن ًمٚمسان ومٞمف طمظ ،وأيمثر اًمٕمقاُم ؾ ذم اًمٚمٖم ة اًمٕمرسمٞم ة قمقاُم ؾ ًمٗمٔمٞم ة،
و ُي ى
واًمٕمقاُمؾ اًمٚمٗمٔمٞمة ىمد شمٙمقن أومٕمآً ،وىمد شمٙمقن أؾمام ًء ،وىمد شمٙمقن طمرو ًوما.
اًمٜمقع اًمثان :اًمٕماُمؾ اعمٕمٜمقي ،وهق اًمذي ًمٞمس ًمٚمسان ومٞمف طمظ ،وهق ىمٚمٞمؾ ضمدًًّّ ا ،سمؾ يٙماد ُحيٍم ذم ٟمققملم:
قمكم جمتٝمد( .قمكم) ُمرومقعُ .ما اًمذي رومٕمف؟ و(جمتٝمد) ُمرومقعُ ،ما اًمذي رومٕمف؟ أُما
اًمٜمقع إول :راومع اعمبتدأ .وم٢مذا ىمٚمتٌّ :
(قمكم) ًمٞمس ىمبٚم ف رء يٕمٛم ؾ
سماًمٜمسبة ًمٚمخؼم (جمتٝمد) واو أن اًمذي رومٕمف هق اعمبتدأ ،وهذا قماُمؾ ًمٗمٔملً .مٙمـ اعمبتدأ ٌّ
ومٞمف ،وم٘ماًمقا :اًمٕماُمؾ ذم اعمبتدأ قماُمؾ ُمٕمٜمقي ،وهق اًمتجرد ُمـ اًمٕمقاُمؾ .ومقضمقد اًمٕماُمؾ يٕمٛمؾ واًمتجرد يٕمٛمؾ ،إذن اًمذي
رومع (قم كم) أٟمف ًمٞمس ىمبٚمف قماُمؾ ،واًمٕماُمؾ هذا اًمتجرد ،وهذا قماُمؾ ُمٕمٜمقيٟٕ 9مف ًمٞمس ًمٚمسان ومٞمف طمظ .هذا ه ق اًمٜم قع
إول.

اًمٜمقع اًمثان :راومع اًمٗمٕمؾ اعمْمارع .وماًمٗمٕمؾ اعمْمارع إذا دظمؾ قمٚمٞمف ٟماصب ُٟم ُِّمب ،وإذا دظمؾ قمٚمٞمف ضمازم ُضم ِزم ،أُما إذا مل
يدظمؾ قمٚمٞمف راومع وٓ ٟماصب وم٢مٟمف ُير َومع .إذن راومع اًمٗمٕمؾ اعمْمارع هق اًمتجرد ُمـ اًمٜمقاصب واجلقازم 9وهلذا ىم ال اسم ـ
ُماًمؽ :
( )23

ار َومع ُم َْمار ًقما إِ َذا ُُيرد *** ُِمـ َٟم ِ
َاص ٍ
ب َو َضماز ٍم َيمتَ َْس َٕمدُُ
َى ُ
ْ ْ ُ

هذا ُما يتٕمٚمؼ سماًمٕماُمؾ اًمٚمٗمٔمل واًمٕماُمؾ اعمٕمٜمقي ،وهق اًمذي أؿمار إًمٞمف اًمِمٞمخ سم٘مقًمف( :أشمك ُمـ ِ
سمٕمد ِذي ِ
قمٛمؾ).
ْ
ات ُم َػ َّص َؾ ٌة
ـِ ُؽُل َك ْو ٍع َطلَ ََم ٌ
َخْس طلََم ٍ
اتَ ،و َثاـِثُ َفا
َواـ َّـ َّْص ُ
ب َْ ُ َ َ

اـر ْؽ ُع َأ ْر َب َع ٌة ِِف َؾ ْو ِل ُؿُل َو ِل
َؽ َّ
خََ ْػ ُض َث ٍ
لث َوـ ْؾ َج ْز ِم ا ْث َـ َت ِ
َان َت َِظ

وسمٕمد هذا ٟمٜمت٘مؾ إمم أٟمقاع اإلقمراب ،وهل أرسمٕمة :رومع ،وٟمّمب ،وضمزم ،وضمر .وهذه إٟمقاع إرسمٕمة ُم٘مسٛمة إمم صمالصمة
أىمسام:
إول :اًمرومع واًمٜمّمب ذم إؾمامء وإومٕمال.
اًمثان :اجلزم ذم إومٕمال.
اًمثاًمث :اجلر ذم إؾمامء.
وهذه واوحة وٓ ٟمريد أن ٟم٘مػ أُماُمٝما ،وهذه إٟمقاع إرسمٕمة -اًمرومع واًمٜمّمب واجلزم واجلر -هلا قمالُمات ،وٓ سمد
ُمـ ُمٕمرومة قمالُمات اًمرومع ،واًمٜمّمب ،واجلزم ،واجلر.

( )23إؾمتاذ اعم٘مدم ،إُمام اًمٜمحاة وطماومظ اًمٚمٖمة ،صاطمب اًمتّماٟمٞمػ ا ًمسائرة .مجال اًمديـ أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ ُماًم ؽ اًمٓم ائل
اجلٞمانٟ .مزيؾ دُمِمؼ .وًمد ؾمٜمة ؾمت ُمئة أو إطمدى وؾمت ُمئة .أظمذ اًمٕمرسمٞمة قمـ همػم واطمد .وسف مهتف إمم إشم٘مان ًمسان اًمٕمرب ،طمتك سمٚمغ ومٞمف اًمٖماي ة،
وطماز ىمّمب اًمسبؼ ،وأرسمك قمغم اعمت٘مدُملم .وهق طمؼمها اًمسائرة ُمّمٜمٗماشمف ُمسػم اًمِمٛمس ،وُم٘مدُمٝما اًمذي ُشمُّمٖمل ًمف احل قاس اخلٛم س .يم ان إُماُم ا ذم
اًمٚمٖمة وطمٗمظ اًمِمقاهد ووبٓمٝما ،إُماُما ذم اًم٘مراءات وقمٚمٚمٝماُ .مع اًمديـ اعمتلم واًمت٘مقى اًمراؾمخةً .مف ُم١مًمٗمات ضمٞمادُ 9مٜمٝما" :اًمٙماومٞمة اًمِماومٞمة" ،و"ووم اق
آؾمتٕمامل" .شمقذم ذم صماٟمك قمنم ؿمٕمبان ؾمٜمة اصمٜمتلم وؾمبٕملم وؾمت ُمئة .اٟمٔمر :ـمب٘مات اًمِماومٕمٞمة اًمٙمؼمى ( 56 /7شمرمج ة  ،)2967وسمٖمٞم ة اًمققم اة (/2
 228شمرمجة .)113

وهذه اًمٕمالُمات ٟمققمان :أصٚمٞمة ،وومرقمٞمة .وماًمٕمالُمات إصٚمٞمة :اًمْمٛمة ًمٚمرومع ،واًمٗمتحة ًمٚمٜمّمب ،واًمس ٙمقن ًمٚمج زم،
واًمٙمنة ًمٚمجر .واًمٕمالُمات اًمٗمرقمٞمة :اًمْمٛمة هلا ُما يٜمقب قمٜمٝما ،يمذًمؽ اًمٗمتحة واًمٙمنة واًمسٙمقن .وهذا طمٍم ؿماُمؾ
ًمٕمالُمات اإلقمراب ُمـ أوهلا إمم آظمرها ،ومٜم٘مقل:
أوًٓ :اًمرومع .وًمف أرسمع قمالُمات 9إومم :اًمْمٛمة ،اًمثاٟمٞمة :اًمقاو ،اًمثاًمثة :إًمػ ،اًمراسمٕمة :اًمٜمقن .واًمرومع ذم اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة
حمّمقر ذم إٟمقاع إرسمٕمة ،ومال يٛمٙمـ أن يقضمد اؾمؿ ُمرومقع إٓ وومٞمف واطمدة ُمـ هذه اًمٕمالُمات ،أيُ :مرومقع سماًمْمٛمة أو
سمإًمػ أو سماًمقاو أو سماًمٜمقن .وهذا طمٍم ًمألؾمامء اًمتل ُشمُرومع سماًمٕمالُمات إرسمٕمة ،ومٜم٘مقل:
اًمٕمالُمة إومم :اًمْمٛمة .وهل أوؾمٕمٝما ،وشمٙمقن قمالُمة ًمٚمرومع ذم أرسمٕمة ُمقاوع ،هل :آؾم ؿ اعمٗم رد ،ومج ع اًمتٙمس ػم،
ومجع اعم١مٟمث اًمسامل ،واًمٗمٕمؾ اعمْمارع اًمّمحٞم أظمر اًمذي مل يتّمؾ سمف رء ،هذه ُمقاوع اًمرومع سماًمْم ٛمة وم ال خي رج
اًمرومع سماًمْمٛمة قمٜمٝما.
اًمٕمالُمة اًمثاٟمٞمة :اًمقاو .وشمٙمقن ذم ُمقوٕملم وم٘مط ٓ صماًمث هلام :ذم إؾمامء اًمستة ،وذم مجع اعمذيمر اًمسامل.
اًمٕمالُمة اًمثاًمثة :إًمػ .وهلا ُمقوع واطمد وهق :اعمثٜمك.
اًمٕمالُمة اًمراسمٕمة :اًمٜمقن .وهلا ُمقوع واطمد وهق :إُمثٚمة اخلٛمسة ،وهل اعمِمٝمقرة قمغم إًمسٜمة سمإومٕمال اخلٛمسة ،اًمت ل
هل :يٗمٕمٚمقن ،وشمٗمٕمٚمقن ،ويٗمٕمالن ،وشمٗمٕمالن ،وشمٗمٕمٚملم .هذه هل إومٕم ال اخلٛمس ة ،وإطمس ـ أن ُشمُس ىٛمك :إُمثٚم ة
اخلٛمسةٟٕ 9مٜما إذا ىمٚمٜما :إومٕمال اخلٛمسة .ومٙم٠مهنا حمّمقرة ذم هذا اًمٕمدد ُمثؾ إؾمامء اًمستة وٓ شمتٖمػمً ،مٙمـ هذه إومٕمال
شمتٖمػم ،ومٞمٛمٙمـ أن شمٙمقن :يٙمتبقن ،يدظمٚمقن ،خيرضمقن ،ينمسمقن ...ومٝمل ًمٞمست أومٕمآً ُمٕمٞمٜمة 9هلذا وم إومم أن ُشمُس ىٛمك:
إُمثٚمة اخلٛمسة.
اٟمتٝمت سمذًمؽ طمآت اًمرومع.
صماٟم ًٞما :اًمٜمّمب .واًمٕمالُمة إومم ًمٚمٜمّمب هل :اًمٗمتحة ،واًمٗمتحة هلا صمالصمة ُمقاوع :آؾمؿ اعمٗمرد ،ومجع اًمتٙمسػم ،واًمٗمٕمؾ
اعمْمارع اًمذي مل يتّمؾ سمف رء.
وماًم ٗمتحة ٓ شمٙمقن قمالُمة ٟمّمب إٓ ذم إؿمٞماء اًمثالصمة هذه :آؾمؿ اعمٗمرد ُمثؾ :حمٛمد .ومجع اًمتٙمسػم ُمث ؾ :اًمْم ٞمقف.
واًمٗمٕمؾ اعمْمارع اًمّمحٞم اًمذي مل يتّمؾ سمف رء ُمثؾ :يت٠مظمر .وماًمٗمٕمؾ اعمْمارع اًمذي دظمؾ قمٚمٞمف ٟماصب ٟٕ-مف ٓ يٙمقن
ُمٜمّمق ًسما إٓ سمٜماصبً -مٙمـ ىمقًمٜما :مل يتّمؾ سمف رء .أي :مل يتّمؾ سمف رء يم٠مًمػ آصمٜملم أو واو اجلامقم ةٟٕ 9م ف ذم ه ذه

ىمٚمت :اًمٓماًمب اعمُْ ِجدُُّّ ًمـ يت٠مظمر .ومٞمت٠مظمر :ومٕمؾ ُمْمارع ُمٜمّمقب وقمالُمة ٟمّمبف
احلاًمة يٙمقن ُمٜمّمق ًسما سمحذف اًمٜمقن .وم٢مذا َ
اًمٗمتحة.
وماًمٗمتحة هل اًمٕمالُمة إومم ًمٚمٜمّمب.
اًمٕمالُمة اًمثاٟمٞمة ًمٚمٜمّمب :اًمٞماء ،وشمٙمقن ذم ُمقوٕملم:
اعمقوع إول :مجع اعمذيمر اًمساملُ ،مثؾ :ؿماهدت اعمدرؾملم .واًمثان :اعمثٜمكُ ،مثؾ :هٜمىى٠مت اًمٓماًم َب ْلم .ومجٛمع اعمذيمر ُيٜمّمب
سماًمٞماء ،واعمثٜمك ُيٜمّمب سماًمٞماء.
اًمٕمالُمة اًمثاًمثة ًمٚمٜمّمب :إًمػ .وإًمػ هلا ُمقوع واطمد وهق :إؾمامء اًمستة .ومإؾمامء اًمستة ُشمُٜمّمب سم إًمػ ،ومٚم ق
ىمٚمت ًمؽ :إن أسماك ُمقضمقد .أسماك :اؾمؿ إن ُمٜمّمقب سمإًمػ.
اًمٕمالُمة اًمراسمٕمة ًمٚمٜمّمب :اًمٙمنة .واًمٙمنة شمٙمقن ذم مجع اعم١مٟمث اًمسامل ،ومال ُيٜمّمب سماًمٗمتح ة ،سم ؾ يٜمّم ب سماًمٙمن ة،
ي٘مقل اسمـ ُماًمؽ:
ِ
ِ ٍ
اجل ِّر َو ِذم اًمٜمى ْىّم ِ
ب َُم َٕما
ْن ِذم ْ َ
َو َُما سمِتََا َو َأًمػ َىمد ُمج َٕما *** ُي ْٙم َ ُ

ومٝمق ُمٜمّمقب سماًمٙمنة ،يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕمامم﴿ :وُيٕم ُٚمق َن هللىِ ا ًْمبٜمَ ِ
َات﴾  .اًمبٜماتُ :مٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُمة ٟمّم بف
َ
َ َْ
( )24

اًمٙمنةٟٕ 9مف مجع ُم١مٟمث ؾمامل.
ُمالطمٔمة :يستحسـ اًمٜمحقيقن أن ُما ُيٕمرب سمٕمالُمات أصٚمٞمة يسٙمت قمٜمف وٓ ُيٕمٚمؾ ،ومٛم ث ً
الً :رأي ت زي دًً ا .وم ال شم٘م ؾ:
(زيدً ا) ُمٜمّمقب وقمالُمة ٟمّمبف اًمٗمتحةٟٕ 9مف اؾمؿ ُمٗمرد .وذًمؽ ٕٟمف ضماء قمغم إصؾً ،مٙمـ ُما ُأقم رب سمٕمالُم ة ومرقمٞم ة
ً
شمبلم اًمسبب ،ومت٘مقلُ :مٜمّمقب وقمالُمة ٟمّمبف اًمٙمنةٟٕ 9مف مجع ُم١مٟمث ؾمامل.
ومإطمسـ أن ِّ
اًمٕمالُمة إظمػمة ًمٚمٜمّمب :طمذف اًمٜمقن .وهذا يٙمقن ذم إُمثٚمة اخلٛمسةٕ 9ن إُمثٚمة اخلٛمسة ُشمُرومع سمثبقت اًمٜم قن ،إذن
ُشمُٜمّمب سمحذومٝما ،يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕماممَ ﴿ :وم٢مِن ىمل ْ َشم ْٗم َٕم ُٚمقا َو ًَمـ َشم ْٗم َٕم ُٚمقا﴾  .شمٗمٕمٚمقا :ومٕمؾ ُمْمارع ُمٜمّمقب سم (ًمـ) -أي:
( )25

ُمٜمّمقب سمسبب وضمقد ًمـ -وقمالُمة ٟمّمبف طمذف اًمٜمقنٟٕ 9مف ُمـ إُمثٚمة اخلٛمسة ،واًمقاو و ٛمػم ُمتّم ؾ ُمبٜم ل قم غم
اًمسٙمقن ذم حمؾ رومع وماقمؾ ،وإًمػ ومارىمة.
إذن اًمٜمّمب ًمف مخس قمالُمات ،واًمرومع ًمف أرسمع ،إذن صار اًمٜمّمب ًمف قمالُمات أيمثر.

( )24اًمٜمحؾ.46 :
( )25اًمب٘مرة.13 :

صماًمثًا :اجلر .وقمالُمة اجلر إومم -وهل إصٚمٞمة :اًمٙمنة ،واًمٙمنة شمٙمقن ذم آؾمؿ اعمٗمرد اعمٜمٍمف ،وٓ سمد أن ٟم٘مقل:
اعمٜمٍمف .وُمٕمٜمك اعمٜمٍمف :اعمٜمقن .وم٢مذا ىمٞمؾ :اؾمؿ ُمٜمٍمف .أي ُمٜمقن ،وإذا ىمٞمؾ :ممٜمقع ُمـ اًمٍمف .أي :ممٜم قع ُم ـ
ُي ُّر سماًمٗمتحة.
اًمتٜمقيـ ،وسمٕمض اًمٓمالب ئمـ أٟمف إذا ىمٞمؾ :ممٜمقع ُمـ اًمٍمف .أي أٟمف ُ َ
إذن يمٚمٛمة ممٜمقع ُمـ اًمٍمف ٓ شمتٕمٚمؼ سماجلر سماًمٗمتحة ،سمؾ شمتٕمٚمؼ سم٠مٟمف ٓ يدظمٚمف اًمتٜمقيـ ،واعم٘مّم قد :أن اًمٙمن ة شمٙم قن
قمالُمة ًمٚمجر ذم آؾمؿ اعمٗمرد اعمٜمٍمفُ ،مثؾ :حمٛمد وقمكم وسمٙمر وظماًمد ...ومٝمذه يمٚمٝما شمٙمقن جمرورة سماًمٙمنة.
ِ
سماًمرضمال.
اًمثان :مجع اًمتٙمسػم ،ومٞمجر سماًمٙمنة ،ومت٘مقلُ :مررت
اًمثاًمث :مجع اعم١مٟمث اًمسامل ،وُير سماًمٙمنة قمغم إصؾ ،ويرومع سماًمْمٛمة قمغم إصؾ ،وٓ يِمذ إٓ ذم طمآت اًمٜمّم ب،
ومبدًٓ ُمـ أن يٜمّمب سماًمٗمتحة ُيٜمّْْمب سماًمٙمنة ،هذه اًمٕمالُمة إومم ُمـ اًمٕمالُمات اًمثالث ًمٚمجر ،وهل إصٚمٞمة.
اًمٕمالُمة اًمثاٟمٞمة ًمٚمجر :اًمٞماء .وشمٙمقن ذم صمالصمة ُمقاوع :ذم إؾمامء اًمستة ،وذم اعمثٜمك ،وذم مجع اعمذيمر اًمسامل.
اًمٕمالُمة اًمثاًمثة ًمٚمجر :اًمٗمتحة .وشمٙمقن قمالُمة ًمٚمجر ذم آؾمؿ اعمٗمرد اًمذي ٓ يٜمٍمف ،وإن ؿمئت ىمؾ :ذم آؾمؿ اعمٛمٜمقع
ُمـ اًمٍمفٟٕ 9مف أقمؿ وأؿمٛمؾ .إذن قمالُمات اجلر صمالث :اًمٙمنة ،واًمٞماء ،واًمٗمتحة.
راسم ًٕما :اجلزم .واجلزم ًمف قمالُمة أصٚمٞمة وقمالُمة ومرقمٞمة 9وماًمٕمالُمة إصٚمٞمة هل :اًمس ٙمقن ،وشمٙم قن ذم اًمٗمٕم ؾ اعمْم ارع
حيرض( .حيرض) ومٕمؾ ُمْمارع جمزوم سماًمسٙمقن ،واًمسٙمقن قمالُمة أص ٚمٞمة .أُم ا اًمٕمالُم ة
اًمّمحٞم أظمرُ ،مثؾ :حمٛمد مل
ْ
اًمٗمرقمٞمة ومٝمل :احلذف ،واحلذف ٟمققمان 9طمذف طمرف اًمٕمٚمة ،وطمذف اًمٜمقن ذم إُمثٚمة اخلٛمسة.
وحتّم ؾ ُم ـ ه ذا أن
وهبذا ٟمٙمقن ىمد أشمٞمٜما -هبذا اًمٕمرض اًمنيع -قمغم مجٞمع قمالُمات اإلقمراب إصٚمٞمة واًمٗمرقمٞم ة،
ى
اعمٕمرب ىمسامن :ىمسؿ ُيٕمرب سماحلريمات ،وىمسؿ ُيٕمرب سماحلروف .وأشم رك ًمٙمؿ ُما يٕمرب سماحلريمات وُما يٕمرب سماحلروف9
ًمتٜمٔمروا ُما اًمذي ُيٕمرب سماحلريمات وشمرىمٛمقٟمف ،وُما اًمذي ُيٕمرب سماحلروف وشمرىمٛمقٟمف.
شمب٘مك حتٚمٞمؾ إسمٞمات ،ىمال اًمِمٞمخ( :وماًمرومع) .اًمٗماء هٜما هل وماء اًمٗمّمٞمحة اًمقاىمٕمة ذم ضمقاب ذط ُم٘م در ،واًمت٘م دير :إن
أردت أٟمقاع اإلقمراب وماًمرومع واًمٜمّمب.
ِ
ىمقًمف( :ذم ِ
احلروف)ُ .ما هق اًمذي همػم احلروف؟ إؾمامء وإومٕمال ،وماًمرومع واًمٜمّمب يٙمقٟمان ذم إؾمامء وإومٕمال.
همػم
ِ
وىمقًمف( :ذم ِ
احلروف) .ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف ظمؼم اعمبتدأ ،واًمت٘مدير :وماًمرومع واًمٜمّمب ُمقضم قدان ذم هم ػم
همػم
احلروف ،يٕمٜملُ :مقضمقدان ذم آؾمؿ واًمٗمٕمؾ .وذم هذا اعمقوع طمّمؾ اظمتالف ذم اًمٜمسخ 9ومٗمل سمٕمض اًمٜمسخ( :وماًمروم ُع
ِ
واًمٜمّمب ذم ِ
واًمٜمّمب ذم ٍّ
يمؾ ُيل ُء وُما).
احلروف و َُما) .وذم سمٕمْمٝما( :وماًمروم ُع
همػم
ُ
ُ

وىمقًمف( :ذم ٍّ
يمؾ) .يٕمقد قمغم اًمبٞمت إول اًمذي ومٞمف( :اؾمؿ وومٕمؾ) ،ويبدو -ذم ٟمٔمري -أن هذا أضمقد(ِ ،ذم يم ٍّؾ ُي لء،
سماجلر إٓ آؾمؿ) .هذا هق اًم٘مسؿ اًمثان وهق أن اجلر ظماص سمإؾمامء ،ومال يدظمؾ ذم إومٕمال.
و َُما
ُّ
خيتص ِّ
ِ
ِ
(وماُمتثؾ) .هذا شمٙمٛمٞمؾ ًمٚمبٞمتٕ 9ن اًمذيـ يٜمٔمٛمقن قمٛمق ًُما ؾمقاء ذم أصقل اًمٗم٘مف أو
(وماطمتٗمؾ) .وذم سمٕمض اًمٜمسخ:
ىمال:
ذم اًمٜمحق أو ذم اًمبالهمة يْمٞمؼ قمٚمٞمٝمؿ اعمجال أطمٞما ًٟمًا 9ومٞم٠ميت سمٙمٚمٛمة يٙمٛمؾ هب ا اًمبٞم ت ،ومتٙم قن سمٛمثاسم ة شمقضمٞم ف وٟمّم ٞمحة
ِ
ِ
(وماُمتثؾ) ًمٞمس ومٞمٝما ىماقمدة شمتٕمٚمؼ سم٘مقاقمد اًمٜمحقً ،مٙمٜم ف ي ذيمرها إيم امًٓ ًمٚمبٞم ت،
(وماطمتٗمؾ) أو
ًمٚمٛمخاـمب ،وإٓ ومٙمٚمٛمة
ِ
(وماطمتٗمؾ) .واىمٕمة ذم ضمقاب ذط اعم٘مدر ،واًمت٘مدير :وإذا قمرومت ُما ذيمرشمف ًم ؽ وماطمتٗم ِؾ .وآطمتٗم ال
واًمٗماء ذم ىمقًمف:
ُمٕمٜماه :اًم٘مٞم ام سمٌمء وآهتامم سمف .وذم اًم٘ماُمقس :آطمتٗمال سماًمٌمء :اًم٘مٞمام وآهتامم سمف .ومٙم٠مٟمف ىمال :إذا قمرومت ُما ذيمرشمف
ِ
(وماُمتثؾ) ،أي :اُمتثؾ ُما أىمقل ًم ؽ ،واقمٛم ؾ هب ذه اًم٘ماقم دة
ًمؽ ،وماهتؿ هبذا اًمٌمء و ُىم ْؿ سمف .أُما قمغم اًمٜمسخة إظمرى:
اًمٜمحقية واؾمتٗمد ُمٜمٝما.
ِ
ًمٚمٗمٕمؾ) .هذا هق اًم٘مسؿ اًمثاًمث ،وهق أن اجلزم ظماص سمإومٕمال .وىمقًمف( :ومإٟمقا ُع أرسمٕم ٌة) .اًمت ل ه ل:
ىمال( :واجلز ُم
اًمرومع ،واًمٜمّمب ،واجلر ،واجلزم.
ِ
إقمراب ومال ِ
شمٓمؾ) .أي ٓ :شمٓمؾ ذم اًمٙمالم قمٚمٞمف ُمـ اًمٜماطمٞم ة ه ذه ،وم احلرف ًم ٞمس ًم ف قمالىم ة
ًمٚمحرف
(وًمٞمس
وىمقًمف:
ٌ
َ
ٍ
ٍ
ُمٕمان 9وم٘م د يٙم قن
ُمٕمان حيتاج أن متٞمز سمٞمٜمٝما سماإلقمراب ،أُما آؾمؿ ومؽمد قمٚمٞمف
سماإلقمراب ،عماذا؟ ٕن احلرف ٓ شمرد قمٚمٞمف
جمرورا .وم (زيد) ىمد يٙمقن هق اًمذي ومٕمؾ اًمٗمٕمؾ ،هذا ُمٕمٜمًًك ُمـ اعمٕمان إذا ىمٚمٜما:
وماقمالًً ،وىمد يٙمقن ُمٗمٕمقًٓ ،وىمد يٙمقن
ً
ضماء زيد .وىمد يٙمقن هق اًمذي وىمع قمٚمٞمف اًمٗمٕمؾ ...إذن يمٞمػ ٟمٛمٞمز اعمٕمان؟ ٓ ٟمٛمٞمزها إٓ سماإلقمراب ،وُمثٚمٝما اًمٗمٕمؾ.
ٍ
ُمٕمان حتتاج ُمٕمٝما إمم اًمتٛمٞمٞمز سماإلقمراب ،أُم ا
وهذا اًمسبب ذم أن إؾمامء وإومٕمال حتتاج إمم إقمرابٟٕ 9مف يتقارد قمٚمٞمٝما
ٍ
ُمٕمان حتتاج ُمٕمٝما إمم اًمتٛمٞمٞمز سماإلقمراب ،وم٢مذا ىمٚمت :أظمذت ُمـ اًمدراهؿ .ومامذا شمٗمٞمد (ُم ـ)؟ شمٗمٞم د
احلرف ومال شمرد قمٚمٞمف
اًمتبٕمٞمض ،إذ ن اًمتبٕمٞمض ُمستٗماد ُمـ احلرف سمدون إقمراب ،وهذا ؾمبب أن احلروف ٓ يتٕمٚمؼ هبا إقمراب 9وهلذا ي٘مقًمقن:
احلروف يمٚمٝما ُمبٜمٞمة قمغم طمسب ُما ٟمٓم٘مت هبا اًمٕمرب 9ومتُبْٜمََك قمغم اًمٗمت ُمثؾ اًم قاو ،و ُشمُبٜم ك قم غم اًمٙمن  ،و ُشمُبٜم ك قم غم
ِ
ًمٚمر ِو ِّي.
ًمٚمحرف
(وًمٞمس
اًمسٙمقن ُمثؾ :قم ْـ .وهلذا ىمال اًمِمٞمخ:
ٌ
َ
وطمريمف سماًمٙمن ى
إقمراب ومال شمٓم ِؾ) .ى
ِ
ٍ
ُمتّمؾ) .هٜما يقضمد شم٘مدير ،وهق :وًم ٞمس ًمٗمٕم ؾ ضم ر قماُم ٍؾ
ضمر
وًمٞمس
ًمٞمس ًمف ضمز ٌم،
شمبلم أ ىن
ىمال( :وىمد َ
َ
آؾمؿ َ
ًمٗمٕمؾ ُّ
َ
اؾمام ُمثؾ:
ُمتّمؾ .وعماذا ىمال اًمِمٞمخُ :متّمؾ؟ ًمٞمٗمٞمد أن اجلر ٓ سمد أن يٙمقن ُمتّمالً وُمقضمق ًدا سماًمٙمٚمٛمة ،ؾمقاء يمان اجلار ً
اعمْماف أو اعمْماف إًمٞمف ،أو يمان اجلار طمر ًوما ،وم٢مذا ىمٚمت :يمتاب ٍ
زيدُ .ما اًمذي ضمر يمٚمٛمة (زيد)؟ يمٚمٛمة (يمتاب) اًمذي هق
ُ

ُمْماف ،وماجلار هٜما ُمتّمؾ .أُما ىمقًمؽُ :مررت سمزيدُ .ما اًمذي ضمر يمٚمٛمة (زيد)؟ طمرف اًمباء ،وهق ُمتّم ؾ ،إذن قماُم ؾ
اؾمام –وهذا يٙمقن سماإلواومة ،أو يم ان طمر ًوم ا –وه ذا يٙم قن احل روف اجل ر،
اجلر ٓ سمد أن يٙمقن ُمتّمالًً ،ؾمقاء أيمان ً
ِ
ٍ
ُمتّمؾ).
ضمر
(ًمٞمس
واًمِمٞمخ أؿمار إمم هذه اًمٜم٘مٓمة سم٘مقًمفَ :
ًمٗمٕمؾ ُّ
ىمالِّ :
قمالُمات ُمٗمّمٚم ٌة) .أيً :مٙمؾ ٟمقع ُمـ أٟمقاع اإلقمراب قمالُم ات ،وم اًمرومع ًم ف قمالُم ات ،واًمٜمّم ب ًم ف
(ًمٙمؾ ٟمق ٍع
ٌ
قمالُمات ...ىمال( :وماًمروم ُع أرسمٕم ٌة ذم ِ
ىمقل ِّ
يمؾ وزم) .وم٠مٟمقاع اًمروم ع أرسمٕم ة :اًمْم ٛمة ،وإًم ػ ،واًم قاو ،واًمٜم قن .ىم ال:
ٍ
ظمٗمض) .أي :ذو صمالث قمالُمات ،وُمر قمٚمٞمٜما أن اخلٗم ض
مخس
قمالُمات) .وىمد ُمرت قمٚمٞمٜما .ىمقًمف( :وصماًمثُ َٝما ٌ
(واًمٜمّمب ُ
ُ
ِ
اصمٜمتان) .ومها :اًمسٙمقن واحل ذف .وىمقًم ف:
ًمف صمالث قمالُمات ،اًمتل هل :اًمٙمنة ،واًمٞماء ،واًمٗمتحة .وىمقًمف( :وًمٚمجز ِم
(شمكم) .إيمامًٓ ًمٚمبٞمت ،وُمٕمٜمك (شمكم) :شمبع اًمٕمالُمات اعمذيمقرة ،أي :اًمرومع واًمٜمّمب واجلر ،ويتبٕمٝما اجلزم ،وماعم٘مّمقد ُمـ
هذا شمٙمٛمٞمؾ اًمبٞمت.
ِ
يمؾ ِ
(ًم٘مقل ِّ
وزم) .اًمقزم سمٛمٕمٜمك :اًمٕمامل ،أو سمٛمٕمٜمك :اعمتقزم ًمٚمٌمء .وهذا يرضم ع إمم اعمٕمٜم ك إولٕ 9ن اًمٜمح قي
وىمقًمف:
يٖمٚمب قمٚمٞمف أٟمف يتقمم سمٞمان هذه اًمٕمالُمات.
ىمال اعم١مًمػ -رمحٜما اهلل وإياه:
اب اـثَّاـِ ُ
ث
(اـْبَ ُ
ِِف مر ُؽوط ِ
ات األَ ْس ََم ِء
َْ َ
عععؿ ُع َفا
اـر ْؽ ُ
عععع َأ ْب َوا ُبععع ُه َسععع ْب ٌع َستَ َْس َ
َو َّ
َؽاـْ َػ ِ
اط ُل ْاس ٌم ـِػ ْع ٍل َؾدْْ َت َؼدََّّ َم ُه
و َكَائِب اـْ َػ ِ
اط ِل ْاس ٌم َؿَا َن ُمـْتَ َِصبًا
َ ُ
ِ
َؿَـ ِ َ
قم َّ
ُج ُع ُه،
اـش ْف ُر َأ ْ َ
قل خََ ْ ٌرَ ،وص َ
َوادُْبْتََدََ ا َك َْح َوَ :ز ْيدٌٌ َؾائِ ٌمَ ،و َأ َكَا
ِِ
ز
َو َما به َت ََّم َم ْعـََى ادُبْتُُدََ ا خََ َ ٌ
َو َؿَا َن َت َْر َؽ ُع َما َؾدْْ َؿَا َن ُم ْبتََدََ ًأ

ت َط َؿلً
ات ُأ ِْْل َؼ ْ
َو ِمثْ ُؾ َفا َأ َد َو ٌ

ات َأ َض َحى َو َض َّل اـْ َع ْب ُدُ ُم ْبتَ َِس ًَم
َو َب َ
َو َأ ْر َب ٌع ِمثْ ُؾ َفا َواــَّ ْػ ُي َي ْؾ َز َُم َفا

ٍ ِ
ععول جع ِ
ُتعععتْ َْذ َط َؾ ْقع َ
ععظ
ععك بِ َو ْصعععف ـ ْؾ ُع ُؼع ِ َ
ّص َيا َأخََ ا اـْ َع َذ ِل
َؿ ََج َ
اء َز ْيدٌٌ َ ،ؽ َؼ ْ

َؽصار مر َت َِػعا ـِ ْؾح ْذ ِ
ف ِِف األُ َو ِل
َ َ ُْ ً َ
َوؾِ َ
قل َؾ ْو ٌلَ ،و َز ْيدٌٌ بِاـْ ُو َش ِاة ُب ِظ
ِ
ِ
ُر ُُم ْتََثِ ِل
ِف اـدََّّ ارَ ،و ْه َو َأ ُبو ُه ُؼ ْ ُ
ِ
َؿ َّ
ب اـد َو ِل
َاـشلْ ِن ِِف َك َْح ِو َز ْيدٌٌ َصاح ُ
ِ
ب َما َؾدْْ َؿَا َن َب ْع ُدُ َو ِل
ْاس ًَم َو َتـْْص ُ
ِِبا َؿَلَ ْص َب َح ُذو األَم َو ِ
ال ِِف ُْ
اْل َؾ ِل
ْ
َ
َو َص َار ـَ ْق َس ؿِ َرا ُم اــَّ ِ
َّاس َؿَاـس َػ ِل
َأ ْو ِش ْب ُف ُه َؿَاـْ َػتََى ِِف اـدََّّ ِار َل ْ َي َز ِل

َو َإ َّن َت ْػ َع ُل َ
هذا اـْ ِػ ْع َل ُمـْ َعؽِ ًسا
ت َؿَلَ َّن اـر ْؿْب مر َ ِ
َت ٌل
ـَ َع َّل ـَ ْق َ
َّ َ ُ ْ
َوخُُ ْذ َب ِؼ َّق َة َأ ْب َو ِ
اب اــَّ ََّو ِاسخِِ إِ ْذ

ِ
ت
ُج َؾ ٍة ُك ُِسخََ ْ
ي ُْ
ب ُج ْز َْأ ْ
َؽظَ َّن َتـْْص ُ
ِمثَاـُ ُهَ :ض َّن َز ْيدٌٌ خََ اـِدًً ا ثِ َؼ ًة،
ك ِستَّ ُة َأ ْب َو ٍ
َوتِ ْؾ َ
اب َسلُ ْتبِ ُع َفا
َؿ َزيدٌٌ اـْعدْْ ُل َؾدْْ و َاف وخََ ِ
اد ُم ُه
َ َ
ْ َ

ك َم ْع ُرو ُؽو َن بِ َْ
َؿَإِ َّن َؾ ْو َم َ
اْلدََ ِل
ـؽِن َزيدََ بن طؿ ٍرو َؼَر مر َ ِ
َت ِل
ُْ ُْ
َّ ْ ْ َ َ ْ
َت َثل ًثا َو َذ َ
اك اـث ْؾ ُ
ث َل ْ ُي َؼ ِل
َؿَا َك ْ
ِ َِبا َو ُض َّم ََلا َأ ْمثَ َ
اَلا َو َس ِل

َّاس َط ْؿ ًرا َو ِاس َع األَ َم ِل
َو َؾدْْ َر َأى اــَّ ُ
ف واـتََّّوؿِ ِ
ِ
ِ
قد َواـْ َبدََ ِل
بِاــَّ ْعت َواـْ َعطْ َ ْ
َأ ُبو اـض َقا َك ْػ ُس ُه ِم ْن َؼ ْ ِ
َر َما َم َف ِل

احلٛمد هلل ،واًمّمالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل ،وقمغم آًمف وأصحاسمف وُمـ اهتدى هبداه..
أُما سمٕمد..
ىمٚمٜما ذم اًمدرس اعمايض :إن إؾمامء صمالصمة أٟمقاعُ :مرومققمة وُمٜمّمقسمة وجمرورة ،وىمد قم٘مد اًمٜمافمؿ -رمحف اهلل -هبذه إٟمقاع
اًمثالصمة صمالصم َة أسمقاب ،وسمدأ سماعمرومققماتٕ 9ن اعمرومققمات ُقم َٛم ٌدٌ ٓ ُيستٖمٜمك قمٜمٝما ذم اإلؾم ٜماد ،وشمٕمٚمٛم قن أن اجلٛمٚم ة قمٜم د
أيْماُ -ما شمٙمقٟمت ُمـُ :مسٜمد وُمسٜمد إًمٞمف .وم٢مذا ىمٚمت :ىمام قم ٌّكم .وم (ىم ام) ُمس ٜمد ،و(قم ٌّكم)
اًمٜمحقيلم -وقمٜمد اًمبالهمٞملم ً
زيدٌ ىمائؿ .وم (زيد) ُمسٜمد إًمٞمف ،و(ىمائؿ) ُمسٜمد.
ُمسٜمد إًمٞمف .وإذا ىمٚمت -ذم اعمبتدأ واخلؼمٌ :
وماعمرومققمات ٓ ُيستٖمٜمََك قمٜمٝما ذم اإلؾمٜماد ،سمؾ إن ُمـ اعمرومققمات ُما يٙمقن ُُمسٜمدًً ا و ُُمسٜمدًً ا إًمٞمف ذم آن واطمد ،وماعمبتدأ ُُمسٜمد
إًمٞمف ،واخلؼم ُُمسٜمد ،واًمٗماقمؾ ُمسٜمد إًمٞمف ،وٟمائب اًمٗماقمؾ ُمسٜمد إًمٞمف 9ومٚمٝمذا سمدأ اًمٜمحقيقن سماًمٙمالم قمـ اعمرومققماتً 9مٙمقهنا
ُقم َٛمدًً ا ٓ يستٖمٜمل قمٜمٝما اًمٙمالم.
واعمرومققمات -يمام ذيمر اًمٜمافمؿ -ؾمبٕمة :اًمٗماقمؾ ،وٟمائب اًمٗماقم ؾ ،واعمبت دأ ،واخل ؼم ،واؾم ؿ يم ان ،وظم ؼم إن ،واًمت اسمع
ًمٚمٛمرومقع.
ٌّ
ُمست٘مؾ ذم اًمٜمحق ُشمُبحث ذم أطمٙما ُُمف ،وٟمح ـ ُ-م ـ ظم الل ه ذا اًم ٜمٔمؿ
ويمؾ واطمد ُمـ هذه اعمرومققمات ًمف سماب ـمقيؾ
اعمختٍم -ؾمٜمٚم٘مل اًمْمقء قمغم يمؾ واطمد ُمـ هذه إسمقاب اًمسبٕمة ،وأطماول أن أظمتار ُمـ إطمٙمام ُما يٙمقن ًمف أمهٞمة.
ي٘مقل اًمِمٞمخ -رمحف اهلل( :واًمر ْومع َأسمقاسمف ؾمبع)( .اًمرومع) ُمبتدأ( .أسمقاسمف) ُمبتدأ ٍ
صمان( .ؾمبع) ظمؼم اعمبت دأ اًمث ان ،واعمبت دأ
َ ى ُ َْ ُُ َ ٌْ
ؼم ًمٚمٛمبتدأ إول .واقمٚمؿ أن اعمراد سماًمرومع هٜما :اعمرومقعٕ 9ن اعم١مًمػ ٓ يتٙمٚمؿ قمـ اًمرومع هٜما -وماًمرومع ىمد
اًمثان وظمؼمه ظم ٌ
ؾمبؼ ودرؾمٜماه -إٟمام يتٙمٚمؿ قمـ إؾمامء اعمرومققمة ،إذن اًمرومع ُمّمدر يراد سمف اؾمؿ اعمٗمٕمقل ،أي :اعمرومقع.

ُمذيمرا ،واًمت٘مدير :اعمرومققمات ؾمبٕمة أسمقاب .ومٝمذا هق إصؾ ،ومٚمامذا ىمال :ؾم بع؟
ىمقًمف( :أسمقا ُسم ُف ؾمب ٌع) .ؾمبع ضماءت هٜما
ً
واعمٕمدود هٜما (أسمقاب) ،وهق ُمذيمر ،واًمٕمدد ُمـ صمالصمة إمم شمسٕمة خياًمػ اعمٕمدود ،ومٚمامذا ىمال :ؾمبع؟
ف ضماز ًمؽ ذم اًمٕمدد اًمتذيمػم واًمت٠مٟمٞمثُ .مثاًمف :ىمقل اًمٜمبل -صغم
اجلقاب :اًم٘ماقمدة ذم سماب اًمٕمدد هل :أن اعمٕمدود إذا ُطم ِذ َ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ« :م ْـ َصام رُم َْما َن ُصمؿ َأ ْشم َب َٕم ُف ِؾمتًًّّا ُِم ْـ َؿم ىق ٍ
الش  ...احلديث ،أي :ؾمتة أيام .إذن إصؾ أن ي ٠ميت اًمٕم دد
ى
َ َ َ
َ
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ُمذيمرا ،ومال ُماٟمع ُمـ هذا ،يمام ذم ىمقل اًمٜمافمؿ.
ُم١مٟمثًاً ،مٙمـ عما يمان اعمٕمدود -وهق إيام -حمذو ًوما ،ضماء اًمٕمدد
ً
ىمال:
اـر ْؽ ُع َأ ْب َوا ُب ُه َس ْب ٌع َس َت َْس َؿ ُع َفا
َو َّ

ك بِوص ٍ
ف ـ ْؾ ُع ُؼ ِ
ول َج ِظ
ُت ْت َْذ َط َؾ ْق َ َ ْ

ِ
ًمٚمٕم٘مقل) قمغم طمذف اعمْماف ،واًمت٘مدير :سمقصػ واو ٕصحاب اًمٕم٘مقل .أي :أن أصحاب
(ضمكم) أي :واو  .و(
اًمٕم٘مقل وأهؾ اإلدراك يدريمقن ُما ؾم ٠مذيمر ُم ـ ه ذه اعمرومققم اتٕ 9ن ؾم ٠مذيمرها سمّم ٗمة ضمٚمٞم ة وواو حة ،وىمقًم ف:
(سمقصػ) .شمقضمد ذم سمٕمض اًمٜمسخ اًمِمؼماوية( :سمقوع)ً .مٙمـ (سمقصػ) أضمقد.
ىمال -رمحف اهلل:
َؽاـْ َػ ِ
اط ُل ْاس ٌم ـِػ ْع ٍل َؾدْْ َت َؼدََّّ َم ُه

ّص َيا َأخََ ا اـْ َع َذ ِل
َؿ ََج َ
اء َز ْيدٌٌ َ ،ؽ َؼ ْ

هٙمذا أقمٓماٟما اًمٜمافمؿ اًمٗماقمؾ ذم سمٞمت واطمد ،واًمٗماقمؾ هق اًمٜمقع إول ُمـ اعمرومققمات ،وًمف قمدة شمٕمريٗمات ،وأطمسٜمٝما أن
ي٘مال :اًمٗماقمؾ :اؾمؿ أو ُما ومٞمف شم٠مويٚمفُ ،أؾمٜمد إًمٞمف ومٕمؾ شمام ُمبٜمل ًمٚمٛمٕمٚمقم ،أو ُما ذم شم٠مويٚمفُُ ،م٘مدىى م قمٚمٞمف .وم٘مقًمٜما" :اؾمؿ" .أي
سٛمك اؾمؿ سي ٟٕ 9مف ُووع ُم ـ أول إُم ر هٙم ذا .وىمقًمٜم ا" :اًم ذي ذم
سي ُ ،مثؾ :سمٙمر وحمٛمد وظماًمد ...ومٝمذا ُي ى
شم٠مويٚمف" .هق آؾمؿ اعمسبقك ُمـ "أ ْن" اعمّمدرية أو "أ ىن" أو "ُما" واًمٗمٕمؾ.
ه" ومٕم ؾ ،و"اًمٜم قن:
ه؟ ٓ يقضمد اؾمؿ سي  ،وم " َ ّ
وم٢مذا ىمٚمت ًمِمخص :هن أٟمؽ شمقافمب قمغم اًمّمالة .أيـ وماقمؾ َ ى
ًمٚمقىماية ،و"اًمٞماء" ًمٚمٛمٗمٕمقل .صمؿ ضماء سمٕمدها :أٟمؽ شمقافمب" .أن" طمرف ٟماؾمخ .و"اًمٙماف" اؾمٛمٝما .و"شمقافمب" ظمؼمها.
ُم١مول ُمـ :أ ىن واؾمٛمٝما وظمؼمها ،واًمت٘مدير :هن ُمقافمبَتُُؽ .ومٝمؾ ٟم٘مقلُ :مقافمبتؽ اؾمؿ
وم٠ميـ وماقمؾ ه؟ وماقمؾ ه هٜما ى
سي ؟ ٟٕٓ 9مف ًمٞمس ُمقضمق ًدا أصالً ذم اًمٙمالم ،وًمٙمٜمٜما طمّمٚمٜما قمٚمٞمف ُمـ اًمت٠مويؾ ،ومٚمام ىأوًمٜما "أن" ُمع اؾم ٛمٝما وظمؼمه ا
سمٛمّمدر طمّمٚمٜما قمغم هذا آؾمؿ 9وهلذا ي٘مال ًمف :اؾمؿ ُم١مول .وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمٜما :اؾمؿ أو ُما ذم شم٠مويٚمفُ ،أؾم ٜمد إًمٞم ف ومٕم ؾ
شمامُ .مثؾ:يمتب وظمرج ...سمخالف إومٕمال اًمٜماىمّمة ُمثؾ" :يمان" وماًمذي سمٕمدها ٓ يٙمقن وماقمالً.
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ىمقًمٜما -ذم شمٕمريػ اًمٗماقمؾُ" :مبٜمل ًمٚمٛمٕمٚمقم"ٕ .ن اًمذي سمٕمد اعمبٜمل ًمٚمٛمجٝمقل هق ٟمائ ب اًمٗماقم ؾ ،واًم ذي سمٕم د اًمٗمٕم ؾ
قمكمَ .يمتََب حمٛمدً .مٙمـ ًمق ىمٚمتُ :يمُتِب اًمدرس .ومال شمّمٚم يمٚمٛمة اًمدرس هٜما أن شمٙمقن
ًمٚمٛمٕمٚمقم هق اًمٗماقمؾُ ،مثؾ :ظمرج ٌّ
وماقمالًًٕ 9ن اًمٗمٕمؾ ُيمُتِب ًمٞمس ُمبٜم ًّٞما ًمٚمٛمٕمٚمقم.
ىمقًمٜما" :أو ُما ذم شم٠مويٚمف" .اًمذي ذم شم٠مويؾ اًمٗمٕمؾ هق اًمقصػ اًمٕماُمؾ قمٛم ؾ اًمٗمٕم ؾ 9يماؾم ؿ اًمٗماقم ؾ ،واؾم ؿ اعمٗمٕم قل،
واًمّمٗمة اعمِمبٝمةٕ 9ن اؾمؿ اعمٗمٕمقل شمبع ٟمائب اًمٗماقمؾ .وم٢مذا ىمٚمت :أطمارض اًمْمٞمػ؟ "اًمْم ٞمػ" وماقم ؾً ،مٙم ـ مل يت٘م دم
ومٕمؾ ،سمؾ شم٘مدم وصػ ُُم ِْمبِف ًمٚمٗمٕمؾ 9وهلذا شم٘مقل" :اهلٛمزة" ًمالؾمتٗمٝمام" ،طمارض" ُمبتدأ" ،اًمْم ٞمػ" وماقم ؾ ؾم د ُمس د
اخلؼم .هذا ُما يتٕمٚمؼ سمتٕمريػ اًمٗماقمؾ.
جمرورا ذم ُمقوٕملم:
واًمٗماقمؾ طمٙمٛمف اًمرومعً ،مٙمـ ىمد ي٠ميت
ً
اعمقوع إول :إذا ُأ ِوٞمػ اعمّمدر إمم وماقمٚمف.
ىاس﴾ .
اعمقوع اًمثان :أن يدظمؾ قمغم اًمٗماقمؾ طمرف ضمر زائد ،يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕماممَ ﴿ :و ًَم ْقَٓ َد ْوم ُع اهللىِ اًمٜمى َ
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ومٚمق شم٠مُمٚمت أية ،وسمحثت :أيـ اًمٗماقمؾ؟ وأيـ اعمٗمٕمقل؟ اًمٗماقمؾ هق اهلل ،واًمٜماس هق اعمٗمٕمقلً ،مٙمٜمؽ شمالطم ظ أن اؾم ؿ
اهلل مل ِ
جمرورا 9واًمسبب :أٟمف ُأوٞمػ إمم اعمّمدر 9وهلذا ٟم٘مقل ذم اإلقمرابً" :مقٓ" طمرف اُمتٜم اع
ي٠مت ُمرومق ًقما ،إٟمام ضماء
ً
اس" ُمٗمٕم قل سم ف
ًمقضمقد" .دومع" ُمبتدأ ُمرومقع" .دومع" ُمْماف .و"اهلل" ُمْماف إًمٞمف ُمـ إواومة اعمّمدر إمم وماقمٚمف" .اًمٜم َ
ُمٜمّمقب ًمٚمٛمّمدر ،وقمالُمة ٟمّمبف اًمٗمتحة اًمٔماهرة.
جمرورا سماحلرف -أي :سمحرف اجلر اًمزائد -يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕماممَُ ﴿ :ما َضما َء َٟمَا ُِمـ َسم ِِم ٍػم﴾  .ومٗماقمؾ
وىمد يٙمقن اًمٗماقمؾ
ً
( )28

ضماء هق "سمِمػم" ،ودظمؾ قمٚمٞمف طمرف ضمرً ،مٙمٜمف طمرف زائد ومال ي١مصمر إٓ ذم اًمٚمٗمظ وم٘مط 9وهلذا شم٘مقلُ" :مـ" طمرف ضم ر
زائد" .سمِمػم" وماقمؾ ُمرومقع وقمالُمة رومٕمف وٛمة ُم٘مدرةُ ،مٜمع ُمـ فمٝمقرها اؿمتٖمال اعمحؾ سمحريمة طمرف اجلر اًمزائد.
ٍ
ُ
ًمٗمٕمؾ ىمد شم٘مدىى َُمف) .أؿمار اًمِمٞمخ سم٘مقًمف( :ىمد شم٘مدُمف) .إمم طمٙمؿ ُمـ أطمٙمام اًمٗماقم ؾ وه ق أن يت٘مدُم ف
اؾمؿ
ىمقًمف( :
اًمٗماقمؾ ٌ
ؽما ،وم٢مذا ىمٚمت :ىمام زيد .ومت٘مدم اًمٗمٕمؾ هٜماً ،مٙمـ
اًمٗمٕمؾ ،وم٢من شم٘مدىى َم اًمٗماقمؾ ،وم٢مٟمف يٕمرب ُمبتد ًأ ،ويٙمقن اًمٗماقمؾ
وٛمػما ُمست ً
ً
ًمق ىمٚمت :زيد ىمام .ومال شم٘مؾ :زيد وماقمؾ ُم٘مدمٕ .ن اًمٗماقمؾ ٓ يت٘مدم ،ومتٕمرب "زيد" ُمبتد َأًً ،ووماقمؾ "ىمام" و ٛمػم ُمس تؽم
يٕمقد قمغم زيد.

( )27اًمب٘مرة.142 :
( )28اعمائدة.28 :

ِ
اًمٕمذل)ُ .مثال آظمرٕ 9ن وماقمؾ (ىمٍم) وٛمػم ُمستؽم وضمق ًسما شم٘مديره أٟمت ،وىمد ىسملم اًمٜمافمؿ أن اًمٗماقمؾ
وم٘مٍم يا أظما
ىمقًمفْ ( :
ْ
وٛمػما .وىمقًمف (يا أظما اًم َٕم َذ ِل) .أي :يا صاطمب ْ
واًمٕمذل -سماًمسٙمقن -هق اًمٚمقم ،أُما
اًمٕمذل.
فماهرا ويٙمقن
اؾمام
ً
يٙمقن ً
ً

ُما ذم اًمبٞمت ومٝمق سماًمتحريؽ.
ًمٜمقع اًمثان ُمـ أٟمقاع اعمرومققمات ىمال:
َؽصار مر َت َِػعا ـِ ْؾح ْذ ِ
و َكَائِب اـْ َػ ِ
ف ِِف األُ َو ِل
اط ِل ْاس ٌم َؿَا َن ُمـْتَ َِص ًبا
َ َ ُْ ً َ
َ ُ
ِ
َوؾِ َ
َؿَـ ِ َ
قم َّ
قل َؾ ْو ٌلَ ،و َز ْيدٌٌ بِاـْ ُو َش ِاة ُب ِظ
ُج ُع ُه،
اـش ْف ُر َأ ْ َ
قل خََ ْ ٌرَ ،وص َ
ِ
ُػم ومٕمٚمف إمم صٞمٖمة اعمبٜمل ًمٚمٛمجٝمقل .وم٢مذا طمذف اًمٗماقمؾ ومال سم د ُم ـ
ٟمائب اًمٗماقمؾ هقُ :ما ُطمذف وماقمٚمف و ُأىمٞمؿ ُُم َ٘ما َُمف ،و ُهم ِّ َ
قمٛمٚملم:
اًمٕمٛمؾ إول :شمٖمٞمػم صٞمٖمة اًمٗمٕمؾٟٕ 9مف ٓ يٛمٙمـ ًمٚمٛمٗمٕمقل أن يٜمقب قمـ اًمٗماقمؾ إٓ إذا ُهم ُِّػمت صٞمٖمة اًمٗمٕم ؾ ،وسم دون
شمٖمٞمػم صٞمٖمة اًمٗمٕمؾ ٓ شمقضمد إٟماسمة ،ومٝمذا أُمر ٓ سمد ُمٜمف.
اًمٕمٛمؾ اًمثان :إٟماسمة أو إىماُمة همػم اًمٗماقمؾ ُم٘ماُمف.
ٍ
ُماض .و"ظماًمد" وماقمؾ .و"اًمدرس" ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب .وم٠مريد أن أطمذف
وم٢مذا ىمٚمت :يمتب ظماًمد اًمدرس" .يمتب" ومٕمؾ
اًمٗماقمؾ ،واًمٗماقمؾ ٓ ُحيذف هٙمذا دون ؾمبب أو همرضً ،مٙمـ اًمبحث ذم إهمراض اًمتل ُمـ أضمٚمٝما حيذف اًمٗماقمؾ ًمٞمس
ُمـ صٜماقمة اًمٜمحقيلم ،إٟمام هق ُمـ قمٛمؾ اًمبالهمٞملم ذم قمٚمؿ اعمٕمان ،وم٢مذا طمذومٜما اًمٗماقمؾ -اًمذي هق ظماًمد -ومسٜمٖمػم ص ٞمٖمة
َب اًمدرس.
اًمٗمٕمؾ ،وإذا طمذومٜما اًمٗماقمؾ ٓ يٛمٙمـ أن ٟمٜمٓمؼ سماجلٛمٚمة يمام هل ،ومال يٛمٙمـ أن ٟم٘مقلَ :يمتَ َ
ِ
ب.
وماًمٕمٛمؾ إول هق :شمٖمٞمػم صٞمٖمة اًمٗمٕمؾ ،ومٜمْمؿ إول وٟمٙمن ُما ىمبؾ أظمر ،ومٜم٘مقلُ :يمُت َ
واًمٕمٛمؾ اًمثانٟ :م٘مٞمؿ اعمٗمٕمقل سمف ُم٘مام اًمٗماقمؾ ،ومبدًٓ ُما يمان اعمٗمٕمقل ُمٜمّمق ًسما صار ُمرومق ًقما ،أي :عما أىمٛمٜماه ُم٘م ام اًمٗماقم ؾ
ِ
اًمدرس.
ب
ُ
أظمذ طمٙمٛمف -اًمذي هق اًمرومع ،ومّمارت اجلٛمٚمةُ :يمُت َ
هذان اًمٕمٛمالن ٟمريد أن ٟمقوحٝمام أيمثر:
أُما اًمٕمٛمؾ إول ومٝمق :شمٖمٞمػم صٞمٖمة اًمٗمٕمؾ إذا ًٟمًا سماًمٜمٞماسمة 9وم٢من يمان اًمٗمٕمؾ ُماوٞمًا ُو ىؿ أوًمف و ُيمُن ُما ىمبؾ آظمره ،وإن يم ان
ُمْمار ًقما ُو ىؿ أوًمف و ُومت ُما ىمبؾ آظمره ..وهذا ًمف شمٗمّمٞمؾ ذم يمتب اًمٜمحقً .مٙمـ اًمذي يٕمٜمٞمٜما :أٟم ف إذا يم ان اًمٗمٕم ؾ ُمٕمت ؾ
اًمٕملمُ ،مثؾ :سماعٟ ،مال ،ىمال ،صام ...ومٝمذه إومٕمال ُمٕمتٚمة اًمٕملم ،يٕمٜمل :اًمٕملم طمرف قمٚمة ،وأطمسـ إوضمف ومٞمف أن ُيٙمن

ِ ِ
ِ
ِ
واوا ص  ،ومت٘مقلُ :صق َمُ ،ىم َ
قلُ ،سم ق َعً ...مٙم ـ
ٞمؿ ،سمِٞمعٟ ،مٞمؾ ،ىمٞمؾ ...وًمق ُىمٚمبت اًمٕملم ً
أوًمف و ُشمُ٘مٚمب قمٞمٜمف يا ًء ،ومت٘مقل :ص َ
اًمٙمن أومّم .
وأُما اًمٕمٛمؾ اًمثان ومٝمق :إىماُمة رء ُم٘مام اًمٗماقمؾ ،واًمذي ي٘مقم ُم٘مام اًمٗماقمؾ أرسمٕمة :اعمٗمٕم قل سم ف ،واعمّم در ،واًمٔم رف،
واجلار واعمجرور .هذه هل اًمتل شم٘مقم ُم٘مام اًمٗماقمؾ إذا ُطمذف .واعمٗمٕمقل سمف ًمٞمس ًمف ذط.
خمتّما 9واًمٍمف هق :قمدم ُمالزُمة اًمٜمّمب قمغم اًمٔمرومٞمةُ ،مثؾ :وىمت
أُما اًمٔمرف وم ُٞمِمؽمط أن يٙمقن ُمتٍم ًوما ،وأن يٙمقن ًّ
وؾماقمة وزُمـ ويقم ...ومٝمذه ُشمُسٛمك فمروف ُمتٍمومةٕ 9هنا شم٠ميت ُمرومققمة وشم٠ميت ُمٜمّمقسمة وشم٠ميت جمرورة ،ومٝمذه اًمٔم روف
هل اًمتل شمّمٚم ًمٚمٜمٞماسمة ،أُما اًمٔمروف اعمالزُمة ًمٚمٜمّمب قمغم اًمٔمرومٞمة ومال شم٠ميت ٟمائ ًبا قمـ اًمٗماقمؾ.
أُما آظمتّماص ومٛمٕمٜماه :اإلومادة أو اًم َٕم َٚمٛمٞمة أو اإلواومة .وم٢مذا ىمٚمتِ :صٞمؿ رُمْمان .ومٜمائب اًمٗماقمؾ هق رُمْمان ،واجلٛمٚمة
ومح ِذف اًمٗماقمؾ ،و ُهم ُِّػمت صٞمٖمة اًمٗمٕمؾ ،و ُأ ِىمٞمؿ اًمٔمرف ُم٘مام اًمٗمٕمؾ،
ذم طماًمة اًمبٜماء ًمٚمٛمٕمٚمقم يماٟمت :صام اًمٜماس رُمْمانُ .
جمرورا ،وهق ذم ٟمٗمس اًمقىمت خمتصٟٕ 9مف قمٚمؿ قمغم اًمِمٝمر.
ورُمْمان ُمتٍمفٟٕ 9مف ي٠ميت ُمرومق ًقما ،وي٠ميت ُمٜمّمق ًسما ،وي٠ميت
ً
ٕٟمؽ ًمق ىمٚمت :صٞمؿ يقم اخلٛمٞمس .ومآظمتّماص هٜما طمّمؾ سماإلواومة.
واعمّمدر -يمذًمؽ -يٜمقب ُمٜماب اًمٗماقمؾ سمنمـملم :أن يٙمقن ُمتٍم ًوماُ ،مثؾ :وىمقف ،وىمٞمام ،وضمٚمقس ...وم ٠مي ُمّم در
جمروراً .مٙمـ ىمقًمؽُ :مٕماذ اهلل .هذا اعمّمدر أو اؾمؿ اعمّمدر ُمالزم ًمٚمٜمّم ب،
ُمتٍمف ي٘مع وماقمالًً ،وي٘مع ُمٗمٕمقًٓ ،وي٘مع
ً
قس .وم (ضمٚم قس) ُمّم در
ومال ي٠ميت ُمرومق ًقما ،وٓ ي٠ميت
جمرورا ،وذم ٟمائب اًمٗماقمؾ ٟمريد اعمرومقع ،وم٢مذا ىمٚمتُ :ضمٚمس ضمٚم ٌ
ً
خمتّم ا ،وآظمتّم اص حيّم ؾ
ُمتٍمفً ،مٙمـ اعمثال هذا ظمٓم٠م وٓ يّمٚم ٟٕ 9مف مل يقومر اًمنمط اًمثان ،وهق أن يٙم قن ًّ
سمقصػُ ،مثؾُ :ضم ِٚمس ضمٚمقس ـمقيؾُ .ىم ِرئ ت ىم راءة طمس ٜمة .وم ال سم د إذن ُم ـ اًمتٍم ف وآظمتّم اص ذم اعمّم ادر
واًمٔمروف.
اًمراسمع :اجلار واعمجرور ،ومٞم٘مع ٟمائب وماقمؾ إذا طمّمٚمت سمف ومائدةُ ،مثؾُ :ضم ِٚمس ذم اعمسجد.
وًمٙمـ إذا يمان اًمذي ٟماب قمـ اًمٗماقمؾ هق اجلار واعمجرور ،وم٠ميـ ٟمائب اًمٗماقمؾ؟ هذه ٟم٘مٓمة ُمٝمٛم ة وشمِم ٙمؾ قم غم سمٕم ض
اًمٓمالب ،شم٘مقلُ :ضم ِٚمس ذم احلدي٘مة .وم٠ميـ ٟمائب اًمٗماقمؾ؟ ويمٞمػ ٟمٕمرب اجلٛمٚمة؟ ه ذه اعمس ٠مًمة ومٞمٝم ا ظم الف ،وأطمس ـ
إىمقال ىمقٓن:
اًم٘مقل إول :أن ٟمائب اًمٗماقمؾ هق اجلار واعمجرور .وهذا ومٞمف شمٞمسػم قمغم اعمبتدئلم ،ومت٘مقل" :ضمٚمس" ومٕمؾ ُم ٍ
اض ُمبٜم ل
ًمٚمٛمجٝمقل" .ذم اعمسجد" ضمار وجمرور ذم حمؾ رومع ٟمائب وماقمؾ.

اًم٘مقل اًمثان -وهق ىمد يٙمقن أضمقد :أن ٟمائب اًمٗماقمؾ وٛمػم ُمستؽم ،يٕمقد ذم اًمٖماًمب قمغم ُمّمدر اًمٗمٕمؾ اعمذيمقر ،ومٞمّمػم
اًمت٘مديرُ :ضم ِٚمس اجلٚمقس ذم اعمسجد .وٟمائب اًمٗماقمؾ وٛمػم ُمستؽم شم٘مديره هق يٕمقد قمغم اجلٚمقس اًمذي هق ُمّمدر اًمٗمٕمؾ
اعمذيمقر ،ويٙمقن اجلار واعمجرور ُمتٕمٚم ً٘ما سماًمٗمٕمؾ ُضم ِٚمس.
زائدً ا ،وم٢من ٟمائب اًمٗماقمؾ جمرور اشمٗما ًىما .ومٚمق ىمٚمتُ :ما ُأظمذ ُمـ
شمب٘مك ٟم٘مٓمة ٓ سمد أن أٟمبف إًمٞمٝما ،وهل :أن طمرف اجلر إذا يمان ً
رءُِ " .مـ" طمرف ضمر زائد ىمٓم ًٕما ،وٟمائب اًمٗماقمؾ هق "رء" ،وهق ٟمائب اًمٗماقمؾ ُمرومقع وقمالُمة رومٕمف وٛمة ُم٘م درة،
زائدً ا ،أُما إذا يمان طمرف اجلر أصٚم ًّٞما
ُمٜمع ُمـ فمٝمقرها اؿمتٖمال اعمحؾ سمحريمة طمرف اجلر اًمزائد .هذا إذا يمان طمرف اجلر ً
وم٘مد قمٚمٛمتؿ اخلالف.
ِ
ومّمار ُمرشمٗم ًٕما) ،قمغم أٟمف
وٟمائب
ىمقًمف( :
ُ
اؾمؿ يما َن ُمٜمتّم ًبا) .يٕمٜمل :ىمبؾ اًمٜمٞماسمة يمان ُمٜمّمق ًسماٟٕ 9مف هق اعمٗمٕمقل سمفَ ( .
اًمٗماقمؾ ٌ

ٟمائب وماقمؾ ،وًمٙمـ ُما اًمسبب؟ ىمالً( :مٚمحذف) .اًم الم ًمٚمتٕمٚمٞم ؾ ،أي :سمس بب احل ذف( .ذم إُ َو ِل) .اعم راد سم إُ َول:
ِ
ِ
ٝمر أمجٕم ف،
ٞمؿ اًمِم ُ
ظمػم ،وص َ
اًمٗماقمٚملم ،وهٜما ٓ يقضمد إٓ وماقمؾ واطمدً ،مٙمٜمف مجٕمف ًمٚمقزن ،صمؿ ُمثىؾ سم٠مرسمٕمة أُمثٚمة( :يمٜم َٞمؾ ٌ
وىمٞمؾ ٌ
ىمقل).
ِ
ِ
ٞمؿ اًمِمٝمر) .هذا ُمث ال ًمٚمٔم رف،
ظمػما( .وص َ
ظمػم) ٟمائب اًمٗماقمؾ هٜما ٟمققمف ذم إصؾ ُمٗمٕمقل سمف ،وأصٚمفٟ :مال زيد ً
(ٟم َٞمؾ ٌ
و(اًمِمٝمر) ٟمائب وماقمؾ ،و(أمجٕمف) شمقيمٞمدِ ( ،
وىمٞمؾ ىمقل) ُمّمدر.
وىمد ُي ْٕم َؽمض قمغم اًمٜمافمؿ هٜما أن اعمّمدر همػم خمتص ٓ سمقصػ وٓ سمٖمػمهٟ ،م٘مقل :ومٞم ف شم٘م دير ،واًمت٘م دير :وىمٞم ؾ ىم ٌ
قل
طمسـ .واًمدًمٞمؾ قمغم اًمت٘مدير وضمقد اًمتٜمقيـ ،يم٠مٟمف ىمال :ىمٞمؾ ىمقل قمٔمٞمؿ .واًم٘مقل اًمٕمٔمٞمؿ هق احلسـ ،وًمق أسم٘مٞمٜم ا اًمٚمٗم ظ

قمغم فماهره ُما ص أن يٜمقب اعمّمدر ُمٜماب اًمٗماقمؾٟٕ 9مف ُمّمدر همػم خمتص ،ومٝمذا ُمثال ًمٚمٜمقع اًمثاًمث وهق اعمّمدر.
ِ
ِ ِ
اؾمام
( ٌ
وزيدٌ سماًمقؿماة ُسمكم)ٟ .مائب اًمٗماقمؾ هٜما وٛمػم ُمستؽم ،شم٘مديرهُ :سمكم هق .وُمـ هٜما ٟمستٗمٞمد أن ٟمائب اًمٗماقمؾ ىمد يٙمقن ً
وٛمػما ،و ُي١مظمذ قمغم اًمٜمافمؿ :أٟمف َُمثىؾ سم٠مرسمٕمة أُمثٚمة ًمٚمٗمٕمؾ اعمايض ،ومل يٛمثؾ ًمٚمٗمٕمؾ اعمْمارع وٓ سمٛمثال
فماهرا وىمد يٙمقن
ً
ً
ِ
ظمػم ،وزيد ٓ ي٘م ال ًم ف ىم ٌ
قل،
واطمد .وهلذا سمٕمض اًمنماح اىمؽمح -سمٕمض ومقات إوان -ي٘مقلً :مق ىمال اًمٜمافمؿ :يمٜمٞمؾ ٌ
ٍ
واش،
ويٕمذر َُمـ سماًمٕماذًملم ُسم ِكمً .مق ىمال اًمٜمافمؿ هذا ًمٙمان أضمقد .ىمقًمفُ :يٕمذرُ .مثال آظمر ًمٚمٗمٕمؾ اعمْمارع ،واًمقؿماة مج ع
واًمقار هق :اًمذي يسٕمك سملم اًمٜماس سماإلومساد ،وهق اًمٜمامم.
اًمثاًمث ُمـ اعمرومققمات:
َوادُْبْتََدََ ا َك َْح َوَ :ز ْي ٌدٌ َؾائِ ٌمَ ،و َأ َكَا

ِ
ِ
ُر ُُم ْتََثِ ِل
ِف اـدََّّ ارَ ،و ْه َو َأ ُبو ُه ُؼ ْ ُ

ِِ
ز
َو َما به َت ََّم َم ْعـََى ادُبْتُُدََ ا خََ َ ٌ

ِ
َؿ َّ
ب اـد َو ِل
َاـشلْ ِن ِف َك َْح ِو َز ْي ٌدٌ َصاح ُ

أؿمار اًمٜمافمؿ ذم هذيـ اًمبٞمتلم إمم اًمٜمققملم :اًمثاًمث واًمراسمع ُمـ اعمرومققمات.
أُما اًمٜمقع اًمثاًمث :ومٝمق اعمبتدأ ،واعمبتدأ ٟمققمانُ :مبتدأ ًمف ظمؼم ،وُمبتدأ ًمف ُمرومقع أهمٜمك قمـ اخلؼم.
اًمٜمقع إول :اعمبتدأ اًمذي ًمف ظمؼم ،وهق :اؾمؿ أو ُما ذم شم٠مويٚمف ،جمرد قمـ اًمٕمقاُمؾ اًمٚمٗمٔمٞمة هم ػم اًمزائ دة .وه ذا أطمس ـ
شمٕمريػ ًمٚمٛمبتدأ" ،اؾمؿ" ُمثؾ :حمٛمد ُ ِجمدٌٌّّ  ،هذا هق اعمبتدأ وهق اؾمؿ" .أو ُما ومٞمف شم٠مويٚمف" ُمثؾ ُما ذيمرٟماه ذم سم اب اًمٗماقم ؾ،
ؼموا َظم ْ ٌػم ىًم ُٙم ُْؿ﴾  .دم د "ظم ٌػم"
وٟمحّمؾ قمٚمٞمف سمقاؾمٓمة احلرف اعمّمدري ،وم٢مذا ٟمٔمرت إمم ىمقل اهلل -شمٕماممَ ﴿ :و َأن َشم َّْم ِ ُ
( )19

ؼموا﴾ ،ومٜم٘مقل :أن وُم ا دظمٚم ت قمٚمٞم ف ذم شم٠موي ؾ ُمّم در ُمبت دأ،
ظمؼم ،وًمٙمـ ٓ يقضمد ُمبتدأ ،وًمٙمـ يقضمد ﴿ َو َأن َشم َّْم ِ ُ
ِ
ظمػم هلـ.
واًمت٘مدير :وص ُ
ظمػم ًمٙمؿ .وُمثٚمف ىمقل اهلل -شمٕماممَ ﴿ :و َأن َي ْس َت ْٕمٗم ْٗم َـ َظم ْ ٌػم ىهل ُ ىـ﴾  .واًمت٘مدير :واؾمتٕمٗما ُوم ُٝمـ ٌ
ؼميمؿ ُ
( )12

هذا ُمٕمٜمك ىمقًمٜما :أو ُما ذم شم٠مويٚمف.
ِ
ِ
اًمٚمٗمٔمٞمة" .أي أن اعمبتدأ ٓ ُيسبؼ سمٌمءٟٕ 9مف ًمق ُؾمبؼ سمٌمء ًمـ يّمػم ُمبتدأ ،إذا ىمٚمت :يم ان زي د ذم
اًمٕمقاُمؾ
"جمرد قمـ
اًمدار .وم "زيد" ًمٞمس ُمبتدأ ،إذ يمٞمػ يّمػم ُمبتدأ وىمبٚمف يمالم؟ وهلذا ي٘مقًمقن :إن اعمبتدأ ٓ سمد أن يتجرد قمـ اًمٕمقاُم ؾ.
ً
ٟماؾمخا وماقمٚمؿ أٟمف ًمٞمس ُمبتدأ ،إٓ ذم طماًمة واطمدة ،وهل أن يقضمد طمرف
وهلذا إذا رأيت ىمبؾ اعمبتدأ طمرف ضمر ،أو طمر ًوما
ضمر زائد ،ومٗمل هذه احلاًمة يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمبتدأ ،وم٢مذا ىمٚمت ًمِمخص :سمحسبؽ درهؿ" .طمسبؽ"ُ :مبتدأ .وًمٙمـ يمٞم ػ
يٕمرب ُمبتدأ وىمبٚمف قماُمؾ ًمٗمٔمل وهق اًمباء؟ ٟم٘مقل" :اًمباء" طمرف ضمر زائد ،وطمرف اجلر اًمزائد ُ-مـ اًمٜماطمٞمة اإلقمراسمٞمة-
وضمقده وقمدُمف ؾمقاءً ،مٙمـ ُمـ ضمٝمة اعمٕمٜمك ًمف ومائدة .وم "طمسب" ُمبتدأ ُمرومقع وقمالُمة رومٕمف وٛمة ُم٘م درةُ ،مٜم ع ُم ـ
فمٝمقرها اؿمتٖمال اعمحؾ سمحريمة طمرف اجلر اًمزائد .و"درهؿ" ظمؼم.
اًمٜمقع اًمثان :اعمبتدأ اًمذي ًمٞمس ًمف ظمؼم ،وإٟمام ًمف ُمرومقع أهمٜمك قمـ اخلؼم ،ومام شمٕمريػ هذا اًمٜم قع؟ ه ق :أن يٙم قن اعمبت دأ
ُمٕمتٛمدً ا قمغم ٟمٗمل أو اؾمتٗمٝمام ،واًمقصػ اًمذي ذم ىمقة اًمٗمٕمؾ هق اًمقصػ اًمٕماُمؾ 9يماؾمؿ اًمٗماقمؾ،
وص ًٗما ذم ىمقة اًمٗمٕمؾ،
ً
وم٢مذا أشمك اًمقصػ ذم ىمقة اًمٗمٕمؾ :يماؾمؿ اًمٗماقمؾ ،واؾمؿ اعمٗمٕمقل ،واًمّمٗمة اعمِمبٝمة ،وأومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ..ومٝمذه يمٚمٝما أوصاف
ذم ىمقة اًمٗمٕمؾٕ 9هنا شمٕمٛمؾ قمٛمؾ اًمٗمٕمؾ ،وإن يماٟمت ٓ شمٕمٛمؾ قمٛمؾ اًمٗمٕمؾ ُمـ مجٞم ع إوضم فً ،مٙمٜمٝم ا ذم اجلٛمٚم ة شمٕمٛم ؾ
قمٛمٚمف.

( )19اًمٜمساء14 :
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وماؾمؿ اًمٗماقمؾ وصػ ذم ىمقة اًمٗمٕمؾٕ 9ن اؾمؿ اًمٗماقمؾ يرومع اًمٗماقمؾ ويٜمّمب اعمٗمٕمقل .وم٢مذا ىمٚمت :أطمارض أظمقك؟ وماعمبتدأ
هٜما وصػ ذم ىمقة اًمقصػ ،وىمد ُؾمبِؼ سمٜمٗمل أو اؾمتٗمٝمام ،واعمثال اًمساسمؼ ومٞمف اؾمتٗمٝمامً ،مٙمـ ًمق ىمٚمتُ :ما طمارض أظمقك.
ؼمإ 9ن اعم٘مام ًمٞمس سمحاضمة إمم ظمؼم .ومٞمٙمقن وماقمالً أو ٟمائب وماقمؾ،
ومٝمذا ٟمٗمل ،وٓ ومرق .وماًمذي سمٕمد اًمقصػ ٓ يٙمقن ظم ً
وم٢من يمان اًمقصػ اؾمؿ وماقمؾ وماعمرومقع وماقمؾ ،وإن يمان اًمقصػ اؾمؿ ُمٗمٕمقل وماعمرومقع ٟمائب وماقمؾ .وهذه هل اًم٘ماقمدة.
ومٗمل ىمقًمٜما :أطمارض أظمقك؟ "طمارض" ُمبتدأ" .أظمقك" وماقمؾ ُمرومقع سماًمقاوٟٕ 9مف ُمـ إؾمامء اخلٛمسة ،ؾمد ُمسد اخل ؼم.
"أظمق" ُمْماف .و"اًمٙماف" ُمْماف إًمٞمف.
أُمٙمتقب اًمدرس؟ "ُمٙمتقب" اؾمؿ ُمٗمٕمقل ُمبتدأ" .اًمدرس" ٟمائب وماقمؾ .إذن وماًم٘ماقمدة :إن يم ان اًمقص ػ
وًمق ىمٚمت:
ٌ
اؾمؿ وماقمؾ ومام سمٕمده وماقمؾ ،وإن يمان اًمقصػ اؾمؿ ُمٗمٕمقل ومام سمٕمده ٟمائب وماقمؾ.
واًمراومع ًمٚمٛمبتدأ هق آسمتداء 9وذًمؽ ٕن اًمٕماُمؾ ٟمققمان :قماُمؾ ًمٗمٔمل وقماُمؾ ُمٕمٜمقي .إذا أقمرسمت :ظماًمد ىمائؿ" .ظماًمد"
ُمبتدأ ُمرومقع سمآسمتداء -واًمباء ذم ىمقًمؽ :سمآسمتداء ،ؾمببٞمة .واًمت٘مديرُ :مرومقع سمسبب آسمتداء ،وُمٕمٜمك سمس بب آسمت داء
أي :سمسبب وىمققمف ذم أول اًمٙمالم ،هق اًمسبب اًمذي ضمٕمٚمف ُمرومق ًقما ،هذا ُمٕمٜمك آسمتداء.
أُما اًمٜمقع اًمراسمع ُمـ اعمرومققمات ومٝمق :اخلؼم وهق :اجلزء اعمتؿ اًمٗمائدة ُمع ُمبتدأ همػم وصػ .ومٗم ل اعمث ال اًمس اسمؼ :حمٛم د
ىمائؿ .شمؿ اًمٙمالم ،إذن" :ىمائؿ" ظمؼم .واًمذي ىمبؾ ىمائؿ ُمبتدأ همػم وصػ ،وه ذا ه ق اًمنم ط ،ومٚم امذا ٟم٘م قلُ :م ع هم ػم
ؼما ،سمؾ يٙمقن وماقمالً أو ٟمائب وماقمؾُ ،م ع اًمتٗمّم ٞمؾ
وصػ؟ ىماًمقإ :ن اًمذي سمٕمد اعمبتدأ اًمذي يٙمقن وص ًٗما ٓ يٙمقن ظم ً
اًمساسمؼ .وهلذا ٓ شم٘مؾ :اخلؼم هق اجلزء اعمتؿ اًمٗمائدة وشمسٙمت ،سمؾ ٓ سمد أن شم٘مقلُ :مع ُمبتدأ همػم وصػ.
واخلؼم ىمد يٙمقن ُمٗمر ًدا ،وىمد يٙمقن مجٚمة ،وىمد يٙمقن ؿمبف مجٚمة .واخلؼم اعمٗمرد ُمثؾ ُما ُمثٚمٜما ،أُما اخلؼم اجلٛمٚمة وم٘مد شمٙم قن
اجلٛمٚمة اؾمٛمٞمة وىمد شمٙمقن ومٕمٚمٞمة ،واخلؼم اجلٛمٚمة آؾمٛمٞمة ُمثؾ :اإلؾم الم آداسم ف قماًمٞم ة" .اإلؾم الم" ُمبت دأ أول ُمروم قع
سمآسمتداء وقمالُمة رومٕمف اًمْمٛمة اًمٔماهرة قمغم آظمره" .آداسمف" ُمبتدأ ٍ
صمان ُمرومقع يماًمذي ىمبٚمف ،وآداب ُمْماومة واهلاء ُمْماف
ؼم اعمبتدأ إول .إذن ُما ٟمقع اخلؼم؟ مجٚمةُ .ما ٟمقع اجلٛمٚمة؟ اؾمٛمٞمة.
إًمٞمف" .قماًمٞمة" ظمؼم اعمبتدأ اًمثان .واعمبتدأ اًمثان وظمؼمه ظم ُ
واًم٘ماقمدة :إذا يمان اخلؼم مجٚمة اؾمٛمٞمة ومال سمد ُمـ ُمبتدأيـ.
أُما اخلؼم اجلٛمٚمة اًمٗمٕمٚمٞمة إذا ىمٚمت :اإلؾمالم هيذب أسمٜماءه .أو :إب هيذب أسمٜماءه .وماخلؼم هق مجٚمة "هيذب أسمٜماءه".
أُما اخلؼم ؿمبف اجلٛمٚمة ومٝمق :اًمٔمرف ،واجلار واعمجرور .وعماذا ي٘مقًمقن :ؿمبف مجٚمة؟ ٕن ومٞمف ؿمبف سماعمٗمرد ،وومٞمف ؿمبف سماجلٛمٚمة.
ؼما ومٞم٘مال هلام :ؿمبف مجٚمةٟٕ 9مف إُما أن
أي أٟمف ًمٞمس ُمٗمر ًدا
ً
ظماًمّما وٓ مجٚمة ظماًمّمة .وماًمٔمرف واجلار واعمجرور إذا وىمٕما ظم ً

ُي٘مدر اعمتٕم ىٚمؼ سماؾمؿ ،ومٞمٙمقن ُمـ ىمبٞمؾ اإلظمبار سماعمٗمرد ،وإُما أن ي٘مدر اعمتٕم ىٚمؼ سمٗمٕمؾ ،ومٞمٙمقن ُمـ ىمبٞمؾ اإلظمبار سماجلٛمٚمة .وم٢مذا
ىمٚمت :زيد ذم اًمدار" .زيد" ُمبتدأ" .ذم اًمدار" ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف ظمؼم .واًمت٘مدير :زيد يمائـ ذم اًمدار .أو :زيد
اؾمت٘مر ذم اًمدار .ومام اًمٗمرق سملم يمائـ واؾمت٘مر؟
يمائـ اؾمؿ 9ومٞمٙمقن ُمـ ىمبٞمؾ اخلؼم اعمٗمرد ،واؾمت٘مر ومٕمؾ 9ومٞمٙمقن ُمـ ىمبٞمؾ اخلؼم اجلٛمٚمة .هذا ؾمبب أهنؿ ي٘مقًمقن :إٟمف ؿمبف
مجٚمة 9وهلذا ي٘مقل اسمـ ُماًمؽ :
ِ
ف َأو سمِحر ِ
ٍ
ف َضم ْر *** َٟم ِ
اؾمتَ َ٘م ْر
َاوي َـ َُم ْٕمٜمََك َيمَائ ٍـ َأ ْو ْ
ؼموا سمِ َٔم ْر ْ َ ْ
َو َأ ْظم َ ُ
( )11

وهذا قمغم اًم٘مقل سم٠من اخلؼم هق اعمتٕمٚمؼ ،وهٜماك رأي آظمر يتسؿ سماًمسامطمة واًمسٝمقًمة ي٘مقل ٓ :يقضمد ُمتٕمٚمؼ ،واعمقضمقد هق
اخلؼم ،وماًمٔمرف هق اخلؼم .وهذا اًمرأي يٜمٗمع اًمٓمالب اعمبتدئلم.
ىمال( :واعمبتدا) .وهذه ُشمُ٘مرأ سماًم٘مٍم ومال شم٘مؾ( :اعمبتدأ) ،سمؾ ُشمُ٘مرأ سمإًمػ اعم٘مّمقرة سمدون مهزة (اعمبتدا) .ىمقًمفٟ( :محقٌ :
زيدٌ
ىمائؿ) .اخلؼم هٜما ُمٗمرد( .وأٟما ِذم ِ
اًمدار) .اخلؼم ؿمبف مجٚمة( .وهق أسمقه همػم ِ
ممتثؾ) .اخلؼم مجٚمة اؾمٛمٞمةٕ 9ن (وه ق) ُمبت دأ.
ٌ
(أسمقه) ُمبتدأ صمان( .همػم) ظمؼم ًمٚمٛمبتدأ اًمثان .واجلٛمٚمة ُمـ اعمبتدأ اًمثان وظمؼمه ظمؼم اعمبتدأ إول.
وٛمػما.
ؼما ،ومال سمد ُمـ راسمط يرسمٓمٝما سماعمبتدأ ،واًمٖماًمب أن اًمراسمط يٙمقن
ُمالطمٔمة :اجلٛمٚمة إذا وىمٕمت ظم ً
ً
صمؿ اٟمت٘مؾ اعم١مًمػ إمم شمٕمريػ اخلؼم ،وم٘مال:
ِِ
ز
َو َما به َت ََّم َم ْعـََى ادُ ْبتُُدََ ا خََ َ ٌ

ِ
َؿ َّ
ب اـد َو ِل
َاـشلْ ِن ِِف َك َْح ِو َز ْي ٌدٌ َصاح ُ

ؼما .ويمؾ اًمٜمسخ اًمِمؼماوية( :يماًمِم٠من) .أي :يماحلال ،إٓ ذم
(زيد) ُمبتدأ .واًمذي متؿ اعمٕمٜمك (صاطمب اًمدول) ومتٙمقن ظم ً

ٟمسخة اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اًمٗم٘مٞمف اًمِمارح ومٗمٞمٝما( :يماًمثان ذم ٟمحق زيد) .واعمراد سماًمثان :اخلؼم .و(اًمدِِّّ ِ
ول) شم٘مرأ سمٙمن اًم دال،
وشم٘مرأ سمْمٛمٝما ،وسماًمٙمن ُمٕمٜماها :اًمٜمٍم قمغم إقمداء ذم احلرب ،مجع َد ْوًمة سماًمٗمت  ،وذم اًم٘مرآنَ ﴿ :وشمِ ْٚم َؽ إَ ىيا ُم ُٟم دََ ِاو ُهل َا

( ) 11إؾمتاذ اعم٘مدم ،إُمام اًمٜمحاة وطماومظ اًمٚمٖمة ،صاطمب اًمتّماٟمٞمػ اًمسائرة .مجال اًمديـ أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ ُماًم ؽ اًمٓم ائل
اجلٞمانٟ .مزيؾ دُمِمؼ .وًمد ؾمٜمة ؾمت ُمئة أو إطمدى وؾمت ُمئة .أظمذ اًمٕمرسمٞمة قمـ همػم واطمد .وسف مهتف إمم إشم٘مان ًمسان اًمٕمرب ،طمتك سمٚمغ ومٞمف اًمٖماي ة،
وطماز ىمّمب اًمسبؼ ،وأرسمك قمغم اعمت٘مدُملم .وهق طمؼمها اًمسائرة ُمّمٜمٗماشمف ُمسػم اًمِمٛمس ،وُم٘مدُمٝما اًمذي ُشمُّمٖمل ًمف احل قاس اخلٛم س .يم ان إُماُم ا ذم
اًمٚمٖمة وطمٗمظ اًمِمقاهد ووبٓمٝما ،إُماُما ذم اًم٘مراءات وقمٚمٚمٝماُ .مع اًمديـ اعمتلم واًمت٘مقى اًمراؾمخةً .مف ُم١مًمٗمات ضمٞمادُ 9مٜمٝما" :اًمٙماومٞمة اًمِماومٞمة" ،و"ووم اق
آؾمتٕمامل"  .شمقذم ذم صماٟمك قمنم ؿمٕمبان ؾمٜمة اصمٜمتلم وؾمبٕملم وؾمت ُمئة .اٟمٔمر :ـمب٘مات اًمِماومٕمٞمة اًمٙمؼمى ( 56 /7شمرمج ة  ،)2967وسمٖمٞم ة اًمققم اة (/2
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لم اًمٜمى ِ
اًمدُّ ول) ،مجع ُدو ًَمة ،واًمدُُّّ و ًَمة هل :اًمٖمٜمك وشمداول إُمقال .وضماء ذم اًم٘مرآن:
ىاس﴾  .أُما سماًمْمؿ (يمزيد صاطمب ُّ
َسم ْ َ
﴿ َيمَل َٓ ي ُٙمُق َن دو ًَم ًة سملم إَ ْهمْٜمِٞم ِ
اء ُِمٜم ُٙم ُْؿ﴾  .ذيمر هذا صاطمب "خمتار اًمّمحاح".
ُ َْ َ
َ
ْ َ
( )12
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اًمباب اخلاُمس ُمـ اعمرومققمات :اؾمؿ يمان وأظمقاهتا ،وهل صمالصمة قمنم ومٕمالًً ،وهل :يمان ،فمؾ ،سمات ،أو حك ،أص ب ،
أُمسك ،وصارً ،مٞمس ،زال ،سمرح ،ومتئ ،اٟمٗمؽ ،دام .صمؿ ىمال( :وُمثؾ يمان دام) .هذه صمالصمة قمنم ومٕمالًً ،واؾمٛمٝما ُمرومقع ومٝمق
ُمـ ُمرومققمات إؾمامء ،وظمؼمها ُمٜمّمقب ومٝمق ُمـ ُمٜمّمقسمات إؾمامء.
وهذه إومٕمال صمالصمة أىمسام:
اًم٘مسؿ إول :ىمسؿ يٕمٛمؾ 9ومػمومع اعمبتدأ ويٜمّمب اخلؼم سمال ذط وٓ ىمٞمد ،وهل صمامٟمٞمة أومٕمال ،سمؽمشمٞمب اسمـ ُماًمؽ ،وهل:
يمان ،فمؾ ،سمات ،أوحك ،أصب  ،أُمسك ،وصارً ،مٞمس .ومٝمذه اًمثامٟمٞمة شمٕمٛمؾ سمال ذط وٓ ىمٞمد.
اًم٘مسؿ اًمثان :ىمسؿ ٓ يٕمٛمؾ إٓ سمنمط أن يت٘مدم قمٚمٞمٝما ٟمٗمل أو هنل أو دقماء ،وهل :زال ،سمرح ،ومت ئ ،أٟمٗم ؽ .ومٝم ذه ٓ
ٍ
ُماض ٟماىمص
طمارا .وم "ُما" ٟماومٞمة" .زال" ومٕمؾ
شمٕمٛمؾ إٓ سمنمط أن يت٘مدم قمٚمٞمٝما ٟمٗمل أو هنل أو دقماء ،ومت٘مقلُ :ما زال اجلق ًّ
يرومع آؾمؿ ويٜمّمب اخلؼم" .اجلق" اؾمٛمٝما ُمرومقع هبا ،واًمباء ؾمببٞمة ،وُمٕمٜمك ُمرومقع هبا أيُ :مرومقع سمس ببٝما ،وقمالُم ة
رومٕمف اًمْمٛمة اًمٔماهرة قمغم آظمره .ويمان ىمبؾ دظمقل زال ُمرومقع سمآسمتداء ،ومٙمان اًمرومع ذم إصؾ قم اُمالً ُمٕمٜمق ًّي اً ،مٙم ـ
طمارا" ظمؼم زال ُمٜمّمقب هبا وقمالُمة ٟمّمبف اًمٗمتحة اًمٔماهرة قمغم آظمره.
صار اًمراومع أن قماُمالً ًمٗمٔمٞمًّاًّ " .
اًم٘مسؿ اًمثاًمث :دام ،وهذه ٓ شمٕمٛمؾ إٓ إذا ُؾمب٘مت سم "ُما" اعمّمدرية اًمٔمرومٞمة ،وؾمٛمٞمت ُمّمدريةٕ 9هنا شم ٠مول اعمّم در،
وفمرومٞمةٕ 9هنا شمْماف إمم فمرف .يم٠من ي٘مقل ًمّمدي٘مف ٓ :أصحبؽ ُما دُمت ُمٜمحر ًوما .وم "ُما" ُمّم درية فمرومٞم ة .و"دام"
ومٕمؾ ٟماىمص .و"اًمتاء" اؾمٛمٝماُ" .ما دُمت ُمٜمحر ًوما" ظمؼمها .و"ُما" وُما دظمٚمت قمٚمٞمف ذم شم٠مويؾ ُمّمدر شم٘مديره ٓ :أصحبؽ
ُمدة هذا اًمٔمرف .أوُ :مدة دواُمؽ ُمٜمحر ًوما.
ي٘مقل اًمِمٞمخ:
َو َؿَا َن َت َْر َؽ ُع َما َؾدْْ َؿَا َن ُمبْتََدََ ًأ

ْصب َما َؾدْْ َؿَا َن َب ْعدُُ َو ِل
ْاس ًَم َو َتـْ ُ

اؾمام) ،أي :هق ذم إصؾ ُمبتدأً ،مٙمٜمف ص ار اؾم ًام
ىمقًمفَ ( :و َيمَا َن َشم َْر َوم ُع َُما َىمدْْ َيمَا َن ُُمبْتََدََ ًأ) .أيُ :ما يمان ُمبتدأ ذم إصؾً ( .
سمٕمدُ ِ
وزم)( .وزم) أي :شمبع ،ومجاء آؾمؿ اًمثان ومتٜمّمبف قمغم أٟمف هق اخلؼم.
هلا .ىمقًمف( :
وشمٜمّمب ُما ىمد يما َن ُ
ُ

( )12آل قمٛمران.239 :
( )13احلنم.6 :

وات أحل٘مت قمٛمالً هبا ،يم٠مصب ذو إُمقال ذم احلٚمؾ)( .أص ب ) ُم ـ أظم قات يم ان .و(ذو) اؾم ٛمٝما
ىمال( :وُمثٚمٝما أد ٌ
ُمرومقع وقمالُمة رومٕمف اًمقاوٟٕ 9مف ُمـ إؾمامء اخلٛمسة .و(ذو) ُمْماف ،و(إُمقال) ُمْماف إًمٞمف .و(احلٚمؾ) مجع طمٚم ة،
ٟمٗمٞمسا ٓ ُي ْٓمٚمؼ
وهل اًمثٞماب اًمٜمٗمٞمسة ،ي٘مقل قمٚمامء اًمٚمٖمة :وٓ شمٙمقن طمٚمة إٓ إذا يماٟمت ُمـ صمقسملم .وماًمثقب اًمقاطمد ًمق يمان ً
قمٚمٞمف أٟمف طمٚمة.
ُمبتسام) .وم (اًمٕمب د) اؾم ؿ فم ؾ .و(ُمبتس ًام)
أيْما ُمـ أظمقات يمان( ،وفمؾ اًمٕمبد
ىمال( :وسمات أوحك وفمؾ) .وهذه ً
ً
أيْما ُمـ أظمقات يمان .وًمٞمس شم٠ميت ًمٚمٜمٗمل( ،وًمٞمس يمرام اًمٜماس يماًمسٗمؾ)( .يم رام اًمٜم اس) ه ؿ
ظمؼمها( .وصار ًمٞمس) ً
أقمازم اًمٜماس ،وماعمجتٛمع ومٞمف ـمب٘مات ذيٗمة يمريٛمة أصحاب يمرم وظمٚمؼ وؿمجاقمة ،وومٞمف ٟماس ؾمٗمؾ ،ي٘مقلً( :مٞمس يمرام
اًمٜماس يماًمسٗمؾ) .ومال يستقون ٓ قمٜمد اهلل -شمٕمامم -وٓ قمٜمد اًمٜماس.
ىمال:
ِ
عععي َي ْؾ َز َُم َفععععا
َو َأ ْر َبع ٌ
عععع مثْ ُؾ َفععععا َواــَّ ْػع ُ

َأ ْو ِشععععبْ ُف ُه َؿععععاـْ َػتََى ِف اـععععدََّّ ِار َل ْ َيعععع َز َِل

(وأرسمع ُمثٚمٝما) أي :ذم اًمٕمٛمؾً ،مٙمـ هلا ذط 9وهلذا ىمال( :واًمٜمٗمل يٚمزُمٝما) .اًمقاو هٜما واو احلال ،أي :طماًم ة اًمٜمٗم ل أن
اًمٜمٗمل يٚمزُمٝما أو ؿمبٝمف ،وإذا ىمال اًمٜمحقيقن :اًمٜمٗمل أو ؿمبٝمف .وم٢مهنؿ يريدون سمِمبف اًمٜمٗمل :اًمٜمٝمل واًمدقماء.
يزل)ِ ( ،
اًمدار مل ِ
(يماًمٗمتك ِذم ِ
يزل) ومٕمؾ ُمْمارع ٟماؾمخ ،يرومع آؾمؿ ويٜمّمب اخلؼم ،جمزوم وقمالُمة ضمزُمف اًمسٙمقنُ ،طم ِّرك
ًمٚمر ِوي ،واؾمٛمف وٛمػم ُمستؽم شم٘مديره هق يٕمقد قمغم اًمٗمتك ،واخلؼم ُم٘مدم ،هق ىمقًمف( :ذم اًمدار).
سماًمٙمن ى
اًمٜمقع اًمسادس ُمـ اعمرومققمات هق :ظمؼم إن وأظمقاهتا .وهل :إن ،أنً ،مٞمتً ،مٙمـً ،مٕمؾ ،يم ٠من .ومٝم ذه إطم رف اًمس تة
شمدظمؾ قمغم اعمبتدأ واخلؼم ،ومتٜمّمب اعمبتدأ قمغم أٟمف اؾمٛمٝما ،وشمرومع اخلؼم قمغم أٟمف ظمؼمها ،ومت٘مقل :إن احلٞما َة ُمتا ٌع .اإلقمراب:
"إن" طمرف ُمِمبف سماًمٗمٕمؾ ،أو طمرف شمقيمٞمد ُمِمبف سماًمٗمٕمؾ ،يٜمّمب آؾمؿ ويرومع اخلؼم .أُما اإلقمراب اًمسائد" :إن" طمرف
شمقيمٞمد وٟمّمب .هذا يّمٚم قمغم رأي اًمٙمقومٞملم اًمذيـ ي٘مقًمقن" :إن" ٓ شمٕمٛمؾ إٓ ذم آؾمؿ وم٘مط ،أُما اخلؼم ومٝمق ُمروم قع
قمغم إصؾً .مٙمـ اًمّمقاب :أن "إن" ُمثؾ يمان ،ومتٕمٛمؾ ذم آؾمؿ وشمٕمٛمؾ ذم اخلؼم" .احلٞماة" اؾمٛمٝما ُمٜمّمقب هبا وقمالُمة
ٟمّمبف اًمٗمتحة اًمٔماهرة قمغم آظمرهُ" .متاع" ظمؼمها ُمرومقع هبا وقمالُمة رومٕمف اًمٗمتحة اًمٔماهرة قمغم آظمره.
وذط قمٛمٚمٝما :أٓ شمتّمؾ هبا "ُما" احلرومٞمةٕ 9هنا إذا اشمّمٚمت هبا َيم ىٗمتْْٝما قم ـ اًمٕمٛم ؾ ،وأزاًم ت اظمتّماص ٝما سمإؾم امء،
ومّمارت شمدظمؾ قمغم إومٕمال ،وم٢من اشمّمٚمت هبا ُما احلرومٞمة أطمدصمت هلا أُمريـ :إُمر إول :أهنا شمٙمٗمٝما قمـ اًمٕمٛمؾ .اًمثان:
أهنا شمزيؾ اظمتّماصٝما سمإؾمامء.

وًمٞمس ُمٕمٜمك شمزيؾ اظمتّماصٝما سمإؾمامء أهنا ٓ شمدظمؾ قمغم إؾمامء ،ومٝمل أيمثر ُما شمدظمؾ قمغم إؾمامءً ،مٙمٜمٝما شمدظمؾ قمغم
أيْما.
إومٕمال ً
وم٢مذا ىمٚمٜما :إٟمام احلٞما ُة ُمتا ٌع .ومٚمؿ شمٕمٛمؾ "إن" هٜما ذم اعمبتدأ وٓ اخلؼم ،ومٝمام ُمرومققمان قمغم إصؾ 9وهلذا شم٘مقل" :إن" طمرف
شمقيمٞمد ُمٝمٛمؾ ً-مٞمس ًمف قمٛمؾ ،و"ُما" يماومة" .احلٞماة" ُمبتدأ ُمرومقع سمآسمتداءٕ 9ن وضمقد إن وقمدُمف ؾمقاءُ" .متاع" ظم ؼم
ُمبتدأ.
أُما "ًمٞمت" إذا اشمّمٚمت هبا "ُما" ومٞمجقز إقمامهلا وإمهاهلا ،ومت٘مقلً :مٞمتام آُمتحا َن ٌ
ؾمٝمؾ .ومٝمٜما شمٕمٛمؾ ،وُيقز إمهاهلا ومت٘مقل:
ًمٞمتام آُمتحا ُن ٌ
ؾمٝمؾ .إذن ُيقز اًمقضمٝمان :اإلقمامل واإلمهال.
ي٘مقلَ ( :و َإ ىن َشم ْٗم َٕم ُؾ َ
ُمٜمٕمٙمسا) ،وم "يمان" شمرومع آؾمؿ وشمٜمّمب اخلؼم،
هذا ا ًْم ِٗم ْٕم َؾ) .هذا اًمٗمٕمؾ هق اًمرومع واًمٜمّمب ًمٙمـ (
ً
و"إن" شمٕمٛمؾ هذا اًمٕمٛمؾ وًمٙمـ سماًمٕمٙمس ،أي :شمٜمّمب آؾمؿ وشمرومع اخلؼم .وىمقًمف( :يم٢من ىمقُمؽ ُمٕمرو ُوم قن سماجل ِ
دل).
(يم٢من) طمرف شمقيمٞمد ؿمبٝمف سماًمٗمٕمؾ يٜمّمب آؾمؿ ويرومع اخلؼم( .ىمقُمؽ) اؾمٛمٝماُ( .مٕمروومقن) ظمؼمه ا ُمروم قع وقمالُم ة
رومٕمف اًمقاوٟٕ 9مف مجع ُمذيمر ؾمامل( .سماجلدل) ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمٛمٕمروومقن.
ىمال:
ـؽِن َزي َدَ بن طؿ ٍرو َؼَر مر َ ِ
َت ِل
ُْ ُْ
َّ ْ ْ َ َ ْ

ت َؿَلَ َّن اـر ْؿْب مر َ ِ
َت ٌل
ـَ َع َّل ـَ ْق َ
َّ َ ُ ْ
( َيم َ٠م ىن اًمر ْيمْب ُمر َ ِ
ٍ
ِ
ُمرحتؾ) .هذا ُمث ال صماًم ثً( ،مٙم ـ) طم رف اؾم تدراك
همػم
حت ٌؾ) هذا ُمثال آظمرً( .مٙمـ َ
ى َ ُْ
زيدَ سمـ قمٛمرو ُ
زيدَ ) اؾمٛمٝما ُمٜمّمقب( .سمـ) صٗمةٍ ( .
قمٛمرو) ُمْماف إًمٞمف( .همػم ُمرحتؾ) ظمؼم.
يٜمّمب آؾمؿ ويرومع اخلؼمَ ( .
واؾمتٓمرد اًمِمٞمخ وم٘مال:
َوخُُ ْذ َب ِؼ َّق َة َأ ْب َو ِ
اب اــَّ ََّو ِاس ِخِ إِ ْذ

َت َثل ًثا َو َذ َ
اك اـث ْؾ ُ
ث َل ْ ُي َؼ ِل
َؿَا َك ْ

يٕمٜمل :اًمٜمقاؾمخ صمالصمة أٟمقاع ٓ راسمع هلا:
اًمٜمقع إولُ :ما يرومع آؾمؿ ويٜمّمب اخلؼم ،وهذا يمان وأظمقاهتا وُما يتبٕمٝما ُمثؾُ :ما وإن وٓ وأومٕمال اعم٘مارسمة واًمرضماء
واًمنموع.
اًمٜمقع اًمثانُ :ما يٜمّمب آؾمؿ ويرومع اخلؼمُ ،مثؾ :إن وأظمقاهتا ويتبٕمٝما ٓ اًمٜماومٞمة ًمٚمجٜمس.
اًمٜمقع اًمثاًمثُ :ما يٜمّمب آؾمؿ واخلؼم ُم ًٕما قمغم أهنام ُمٗمٕمقٓن ،وهذا سماب فمـ وأظمقاهتا.

واًمٔماهر أن سماب فمـ ٓ يدظمؾ ُمٕمٜما أنٕ 9ن فمـ شمٜمّمب اعمبتدأ قمغم أٟمف ُمٗمٕمقل أول ،وشمٜمّمب اخلؼم قمغم أٟمف ُمٗمٕم قل
صمانٍ ،وٟمحـ ٓ ٟمبحث ذم اعمٜمّمقسمات أن ،سمؾ ٟمبحث ذم اعمرومققماتِ ،
ومذ ْيمْر فمـ هٜما ًمٞمس أصٞمالًً ،إٟم ام ذيم ره ُم ـ سم اب
ٍٍ
ِ
آؾمتٓمراد اًمذي ىمّمد سمف شمتٛمٞمؿ اًمٙمالم قمغم اًمٜمقاؾمخ 9وهلذا ىمالْ ( :
ِ
يماٟمت
أسمقاب
وظمذ سم٘مٞم َة
اًمٜمقاؾمخ إ ْذ)( .إذ) شمٕمٚمٞمٚمٞمةْ ( ،
صمال ًصما) يٕمٜمل ٕهنا صمالث.
وماًمِمٞمخ ي٘مقل :هل صمالث وأٟما مل ِ
أقمط اًمثالث يمٚمٝما 9وهلذا ىمال( :وذاك اًمثٚمث مل ُي َ٘مؾ) .أيُ :ما ىمٚمتف ًمٙمؿ أن .واًمثٚم ث
ُشمُ٘مرأ سمتسٙملم اًمالم إلىماُمة اًمقزن ،ومال ُي٘مال( :اًمث ُٚمث) ،سمؾ (اًمث ْٚمث) سماًمتسٙملم( ،مل ُي َ٘م ِؾ).
صمؿ ىمال:
ِ
ت
ُج َؾ ٍة ُك ُِسخََ ْ
ي ُْ
ب ُج ْز َْأ ْ
َؽظَ َّن َت ْـْص ُ
(ومٔمـ شمٜمّمب ضمزأي ٍ
مجٚمة َ
ٟمسخ ْت) .ذم سمٕمض اًمٜمسخُٟ ( :م ُِس َخا هبا) .واعمراد سم٠مًمػ آصمٜملم ذم ىمقًمفُٟ ( :مُسخا) أهنا شمٕمقد قمغم
ُ
ى
ِ َِبا َو ُض َّم ََلا َأ ْمثَ َ
اَلا َو َس ِل

ووؿ هلا َ
أُمثاهلا) .يٕمٜمل :أوػ ًمٔمـ أُمثاهل اُ ،مث ؾ :طمس ب ،وقمٚم ؿ،
اعمبتدأ واخلؼم ،وماعمراد سماجلزأيـ :اعمبتدأ واخلؼم( .
ى
وظمال ...وهمػمها مما ُي ْذ َيمَر ذم هذا اًمبابِ ( .
وطم ِّرك سماًمٙمن
وؾمؾ) .هذا ومٕمؾ أُمر أصٚمف " َؾم ْؾ" ُمبٜم ل قم غم اًمس ٙمقنُ ،
اًمر ِوي ،واًمت٘مدير :وؾمؾ قمٜمٝما َُمـ يٕمرومٝما ًمٞمٗمٞمدك هبا .أو اعمٕمٜمك :وؾمؾ أي :أؾم٠مل اهلل اإلقماٟمة.
ٕضمؾ ى
وىمقًمف:
َّاس َط ْؿ ًرا َو ِاس َع األَ َم ِل
َو َؾ ْدْ َر َأى اــَّ ُ

ِمثَاـُ ُهَ :ض َّن َز ْي ٌدٌ خََ اـِدًً ا ثِ َؼ ًة،
ٍ
ُماض ٟماىمص يٜمّمب اعمبتدأ واخلؼم .و(زيد) وماقمؾ ،وىمد ٓ ٟم٘مقلٟ :ماىمص .هٜماٟٕ 9مف ُما دام ًمف وماقمؾ ومال ي٘مال:
(فمـ) ومٕمؾ
ٍ
ُماض
ٟماىمص ذم احلاًمة هذهٕ 9ن اًمٗمٕمؾ اًمٜماىمص هق اًمذي ًمٞمس ًمف وماقمؾ .وقمغم هذا ومال ٟم٠ميت سمٙمٚمٛمة ٟماىمص ،ومٜم٘مقل :ومٕمؾ
ٟماؾمخ يٜمّمب اعمبتدأ واخلؼم( .زيد) وماقمؾ فمـ ُمرومقع سماًمْمٛمة( .ظماًم دًً ا) ُمٗمٕم قل أول( .صم٘م ة) ُمٗمٕم قل صم ٍ
ان ُمٜمّم قب
ِ
ٛمرا) ُمٗمٕمقل أول( .واؾم َع
وقمالُمة ٟمّمبف اًمٗمتحة اًمٔماهرة( .وىمدْْ رأى
اًمٜماس) هذا ُمثال آظمر( ،اًمٜماس) وماقمؾ رأىَ ( .قم ً
إُمؾ) ُمٗمٕمقل ٍ
ِ
صمان.
صمؿ ىمال:
ك ِستَّ ُة َأ ْب َو ٍ
َوتِ ْؾ َ
اب َسلُ ْتبِ ُع َفا

ف واـتََّّوؿِ ِ
ِ
ِ
قد َواـْبَدََ ِل
بِاــَّ ْعت َواـْ َعطْ َ ْ

عماذا ىمال :وشمٚمؽ ؾمتة أسمقاب؟ ٕٟمف ظمٌم أن ُيٕمدىى سماب فمـ ُمـ إسمقاب ،ومتّمػم ؾمبٕمة ،وهق ٓ يريد سماب فمـٕ 9ن سماب
فمـ ًمٞمس ُمـ اعمرومققمات .إذن ُم٘مّمقد اًمٜمافمؿ أن إؾمامء اعمرومققمة ؾمتة ،وهل اًمتل ُمرت -اًمٗماقم ؾ ،وٟمائب ف ،واعمبت دأ،

وظمؼمه ،واؾمؿ يمان ،وظمؼم إنٟٕ -مف ظمٌم أن ُيٕمد سماب فمـ ُمٜمٝما ومتٙمقن ؾمبٕمة ،وم٘مال :اٟمتبف ،أٟما ىمٚمت ًمؽ ذم أول اًمٙمالم
أسمقاب ؾم٠مشمبٕمٝما سماًمٜمٕم ِ
ٍ
إن اعمرومققمات ؾمبٕمة ،وأٟما أقمٓمٞمتؽ ؾمتة ،وأقمٓمٞمتؽ اًمساسمع وهق فمـ 9وهلذا ىمالَ ( :
ت
وشمٚمؽ ؾمت ُة
َُ
ِ
ِ
ِ
واًمبدل).
واًمتقيمٞمد
واًمٕمٓمػ
اًمساسمع ُمـ اعمرومققمات وهق شماسمع اعمرومقع.
واًمتاسمع :يمؾ ٍ
صمان ُأقمرب سم٢مقمراب ؾماسم٘مف احلاصؾ واعمتجدد .هذا شمٕمريػ اًمتاسمع .واحلاص ؾ أي :أن ،واعمتج دد شمٖمٞم ػم
ُ
اًمٕماىمؾ .ومٕمٜمدي ٟمقع ُمـ ُمرومققمات إؾم امء وه ق اًمٜمٕم ت "اًمٕماىم ؾ" ،وه ذا
اًمٕمقاُمؾ ،وم٢مذا ىمٚمت ذم اًمٜمٕمت :ضماء ٌ
حمٛمدٌ
حمٛمدً ا .ومس ت٘مقل:
إقمراب طماصؾ وُمقضمقد أن ،ومٚمق َهم ىَػمت اًمٕماُمؾ وإقمراب اعمتبقع ومسٞمتبٕمف اًمتاسمع ،ومٚمق ىمٚمت :رأيت ً
ٍ
ِ
َ
اًمٕماىمؾ .إذن اًمٜمٕمت يتبع اعمٜمٕمقت ذم اإلقمراب احلاصؾ واإلقمراب اعمتجدد.
سمٛمحٛمد .ومت٘مقل:
اًمٕماىمؾ .وًمق ىمٚمتُ :مررت
ظماًمدً ا رايمبً ا" .رايمبً ا" شماسمٕم ة إلقم راب ظماًم د ،ومٝم ذا ُمٜمّم قب وه ذا
وهذه أُمثٚمة أظمرى ًمٚمتقوٞم ً :مق ىمٚمت :رأيت
ً
زيدٌ رايمبًا.
رايمب ٓ .يّم  9سمؾ شمب٘مك احلال ُمٜمّمقسمة ،ومت٘مقل :ضماء ٌ
ُمٜمّمقب .واٟمتبف وم "رايمبًا" طمال ،ومٚمق ىمٚمت :ضماء ٌ
زيدٌ
ٌ
وشم٘مقلُ :مررت سمزيد رايمبًا .ومرايمبًا ًمٞمست صٗمةٕ 9هنا ٓ شمتبع "زيد" ذم اإلقمراب احلاصؾ واعمتجدد.
ًمٙمـ اًمٜمٕمت يتبع اعمٜمٕمقت ذم اإلقمراب احلاصؾ واعمتجدد ،ومٚمق ىمٚمت :رأيت رضمالً رايمبًا .ومٝمل ٟمٕمت .وًم ق ىمٚم ت :ضم اء
ٍ
ٍ
ٌ
رايمب .ومتجره ُمثؾ اعمٜمٕمقت .وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمٜما :إن
سمرضمؾ
رايمب .ومؽمومع اًمٜمٕمت ُمثؾ اعمٜمٕمقت ،وًمق ىمٚمتُ :مررت
رضمؾ
ٌ
اًمتاسمع :يمؾ ٍ
صمان ُأقمرب سم٢مقمراب ؾماسم٘مف احلاصؾ واعمتجدد.
اًمٕمدل) .هذا ُمث ال ًمٚمٜمٕم ت ،وماًمٕم ُ
ُ
دل
واًمتقاسمع هل :اًمٜمٕمت ،واًمٕمٓمػ ،واًمتقيمٞمد ،واًمبدل .واًمِمٞمخ ُمثىؾ وم٘مالٌ ( :
يمزيدٌ
ٟمٕمت ًمزيد ،وٟمٕمت اعمرومقع ُمرومقع( .ىمد وارم) أي :ىمد طمرض( .وظمادُمف) هذا ُمثال قمٓم ػ اًمٜمس ؼٕ 9ن اًم قاو طم رف
قمٓمػ وظمادُمف ُمٕمٓمقف( .ظمادُمف أسمق اًمْمٞماء) هذا ُمثال قمٓمػ اًمبٞمانٟ( .مٗمسف) هذا ُمثال اًمتقيمٞمدُ( .مـ ِ
همػم ُم ا ُمٝم ِؾ)
اعمٝمؾ :اعمٝمٚمة ،أيُ :مـ همػم شم٠مظمر ،و( َُما) زائدة.

ِ
ضمر ُمتّمؾ) ،أٟمف يقضمد شم٘مدير ،ومام هق؟
وًمٞمس
س :ي٘مقل :ذيمرشمؿ ذم اًمدرس اًمساسمؼ أن ىمقًمفَ ( :
ًمٗمٕمؾ ُّ
ج :اًمت٘مدير :وًمٞمس ًمٗمٕمؾ ضمر قماُمؾ ُمتّمؾ .واًمٕماُمؾ -يمام ىمٚمت -إُما اعمْماف أو طمرف اجلر.
س :هؾ ُيقز ذيمر "ًمـ" سمٕمد "ؾمقف"ُ ،مثؾ :ؾمقف ًمـ أذهب؟
ج :ؾمقف أصٚمٝما أهنا شمٗمٞمد اًمت٠مظمػم واًمؽماظمل ،وم٢مذا يمان اعم٘مّمقد سماًمت٠مظمػم واًمؽماظمل اًمٜمٗمل ،وماًمذي ئمٝمر أٟمف ٓ ُماٟمع ُمـ
ذيمرها ُمٕمٝما ،يٕمٜمل ؾمقاء يمان اًمؽماظمل عمثبت أو عمٜمٗمل.
س :ي٘مقل :أرضمق ُمٜمٙمؿ أن شمقوحقا ُمٕمٜمك :دًٓمة إُمر قمغم اًمٓمٚمب ذم ياء اعمخاـمبة.
ج :إُمر قمالُمتف اًمدًٓمة قمغم اًمٓمٚمب ُمع وضمقد ياء اعمخاـمبة ،ومٛمثالً :إذا ىمٞمؾ :ايمتب .هذا ومٕمؾ ،وأٟما ٓ أدري ه ؾ ه ق
ٍ
ُماض أم ُمْمارع؟ ًمٙمـ -يمام ىمٚمت ًمٙمؿ -اًمٗمٕمؾ إُمر دًٓمتف قمغم اًمٓمٚمب واوحةً ،مٙمـ ُمع ه ذا ىم د
ومٕمؾ أُمر أم ومٕمؾ
يدل قمغم اًمٓمٚمب ُما ًمٞمس سمٗمٕمؾُ ،مثؾ :أؾمامء إومٕمالُ ،مثؾ :صف ،ومٚمق ىمٞمؾ إلٟمسان :صف .ومٝمؿ أن اعمراد اؾمٙمت ،وُمع هذا
وم "صف" ًمٞمست ومٕمؾ أُمر ،إذن دل قمغم أن اًمدًٓمة قمغم اًمٓمٚمب ًمٞمست هل اًمٕمالُم ة اًمقطمٞم دة ًمٗمٕم ؾ إُم ر ،سم دًمٞمؾ أن
اًمٓمٚمب يقضمد ذم إؾمامء ُمثؾٟ :مزال ،ومٝمذا اؾمؿ أُمر سمٛمٕمٜمك اٟمزل.
ومٕمغم هذا ٟم٘مقل :اًمدًٓمة قمغم اًمٓمٚمب ٓ شمٙمٗمل ،سمؾ ٓ سمد ُمـ ىمبقل اًمٙمٚمٛمة ًمٞماء اعمخاـمبة ،ومٜمجد أن "ص ْف" ٓ شم٘مب ؾ ي اء
اعمخاـمبة ،ومال ُي٘مال :صٝملً ،مٙمـ "ايمتب" شم٘مبؾ ياء اعمخاـمبة ،ومت٘مقل :ايمتبل .إذن دل قم غم أن ايمت ب ومٕم ؾ أُم ر ،دًمٞم ؾ
دًٓمتف قمغم اًمٓمٚمب ىمبقًمف ياء اعمخاـمبة ،وصف ًمٞمس سمٗمٕمؾ أُمرٟٕ 9مف دل قمغم اًمٓمٚمبً ،مٙمٜمف ٓ ي٘مبؾ ياء اعمخاـمبة.
س :هؾ ُمـ يمتاب ُمٜماؾمب شمقصقن سمف ذم اإلُمالء ،وآظمر ذم اًمبالهمة ،وصماًمث ذم اًم َٕمروض واًم٘ماومٞمة؟
ج :أُما يمتب اإلُمالء ومٞمقضمد يمتاب اؾمٛمف" :اعمٓماًمع اًمٜمٍمية ًمٚمٛمٓماسمع اعمٍمية" ،وهذا أطمس ـ يمت اب ذم اإلُم الء قم غم
ضمدًّ ا ذم اإلُمالءٕ 9ن اعم١مًمػ ًمف ارشمباط يمبػم سمٙمتب اًمٚمٖمة ويمت ب اًمٜمح ق ،ويقضم د يمت اب
اإلـمالق ،وهق يمتاب قمٔمٞمؿ ًّ
اؾمٛمف" :اعمقضمز ذم اإلُمالء"ً .مٚمٛم١مًمػ راضمل إؾمٛمر ،وهذا يمتاب ضمٞمد ذم اإلُمالء.
وأُما ذم اًم٘ماومٞمة واًمٕمروض واًمبالهمة ،وم٠مطمسـ يمتاب -ذم ٟمٔمري -يمتاب درؾمٜماه ذم اعمٕمٝمد وذم يمٚمٞم ة اًمنم يٕمة ،اؾم ٛمف:
"اعمٜمٝماج اًمقاو ذم اًمبالهمة"ً ،مٚمٛم١مًمػ طماُمد قمقن.

أُما ذم اًمٕمروض :ومٞمقضمد يمتب يمثػمة ومٞمف ،وأذيمر يمتا ًسما درؾمٜماه ذم اعمٕمٝمد ،وٓ أدري هق ُمقضمقد أم ٓ ،واؾمٛمف" :اخلالصة
قمٚمٛمل اًمٕمروض واًم٘ماومٞمة" .ويقضمد يمتاب ًمٚمديمتقر أمحد اهلاؿمٛمل ذم اًم َٕمروض واًم٘ماومٞمة ،وٓ أذيمر قمٜم قان
اًمقاومٞمة ذم َ
( )14

اًمٙمتاب سماًمْمبط ،وهق ُمـ اًمٙمتب اجلٞمدة.
اـرابِ ُع
(اـْ َب ُ
اب َّ
ِِف مـْْصوب ِ
ات األَ ْس ََم ِء
َ ُ َ

ِ
ِ
ِ
الس ِم َط َذ
َو َب ْعدََ ذ ْؿ ِْري دَ ْر ُؽو َطات ْ
َأ ُؾ ُ
ُج َؾ ُة َم ْـ ُْصو َباتِ ِه َطدََ ًدا
ولْ ُ :
ِم ْـْفا ادَْ َػ ِ
اط ُ
َخ ٌْسُ :مطْ َؾ ٌق َوبِ ِه
قل َ ْ
َ
َض ًبا َأ َبا َط ْؿ ٍرو َؼدََ ا َة َأ َتَى،
َض ْب ُ
ت َ ْ
َ َ
ِ
ز
َولَ َؿَإ َّن ََلا ْاس ٌم َب ْعدََ ُه خََ َ ٌ
ِ
اِب ُه
َوا ْكْص ْ
ب ُمضا ًؽا ِ َِبا َأ ْو َما ُي َش ِ ُ
َوا ْب ِن ادُْـََا َدى َط َذ َما َؿَا َن ُم ْر َت َِػ ًعا
وإ ْن ُتـَ ِ
َادي ُم َضا ًؽا َأ ْو ُم َشاؿِ َؾ ُه
َ

َو َْ
اْل ُال َك َْح َوَ :أ َت َ
َاك اـْ َع ْب ُدُ ُم ْعتَ َِذ ًرا

ِ
اـسابِ ِق َْ
اْل ِ
ال ِم َن اـ َّزـَ ِل
َت َْرتقبِ َفا َّ
ػَ ،و َه َذا ْأو َض ُح اـس ُب ِل
َس ْب ٌع َو َط َ ٌ
َوؽِ ِقه َم ْع ُه ـَ ُهَ ،وا ْكظُ ْر إِ َغ ادُْثُ ِل
ْت َواــ َ
قل خََ ْو ًؽا ِم ْن ِطتََابِ َ
ك ِل
َو ِجئْ ُ

َؽإِ ْن َي ُؽ ُْن ُم ْػ َر ًدا َؽا ْؽتَ َْح ُه ُث َّم ِص ِل
ِ
وى َيـْ ُْجو ِم َن َ
اْلطَ ِل
َؿَع لَ َأس َر َه ً
بِ ِهَ ،و ُؾ ْلَ :يا إِ َما ُم ا ْط ِد ْل َولَ َتََ ِ ِل

ُؾ ْلَ :يا َر ِح ًقَم بِـََا َيا َؼاؽِ َر اـ َّزـَ ِل
يرجو ِر َض َ ِ
ب ِِف َو َج ِل)
اك َومـْ ُه اـْ َؼ ْؾ ُ
َْ ُ

احلٛمد هلل ،واًمّمالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وأصحاسمف و َُمـ اهتدى هبداه.
ي٘مقل اًمٜمافمؿ -رمحف اهلل شمٕمامم:
ِ
ِ
إؾمامء) .وشم٘مدم ذم اًمدرس اعمايض أن اًمٜمحقيلم ضمرت قمادهتؿ أن يب دؤوا سماعمرومققم ات9
ُمٜمّمقسمات
(اًمباب اًمراسم ُع :ذم
ُ
ٕٟمف ٓ خيٚمق ُمٜمٝما اًمٙمالم ،وٕهنا ُقم َٛمد ٓ ُيستٖمٜمك قمٜمٝما ،سمخالف اعمٜمّمقسمات 9وم٢من أيمثرها وضم ىٚمٝم ا ُيس تٖمٜمك قمٜمٝم ا .وم ٢من

(ً )14مٕمؾ اعم٘مّمقد سمف -وهق اًمراضم  -اًمسٞمد أمحد اهلاؿمٛمل 9وهق :اًمسٞمد أمحد اهلاؿمٛمل سمؽ اسمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمّمٓمٗمك سمـ حمٛمد ٟماومع .ويٕمقد ٟمس بف إمم
زيـ اًمٕماسمديـ سمـ احلسلم سمـ قمكم -ريض اهلل قمٜمٝمؿ .-وًمد ذم اًم٘ماهرة ؾمٜمة صمامن وؾمبٕملم وصمامن ُمئة وأًمػ .ضماء سمف ضم ده إمم إزه ر اًمنم يػ ،ومحٗم ظ
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وجمٛمققمة ُمـ اعم تقن .وشمتٚمٛمذ ًمٚمِمٞمخ حمٛمد قمبده ،وهمػمه .قملم ُمدرؾما ذم إزهر ُمدة ،صمؿ ُمراىمب ا ذم ُم دارس ومٙمتقري ا اإلٟمجٚمٞمزي ة ،صم ؿ
ُمديرا عمدارس اجلٛمٕمٞمة اإلؾمالُمٞمة ،صمؿ ُمديرا عمدارس وم١ماد إولُ .مـ ُم١مًمٗماشمف" :ضمقاهر إدب" ،و"ضمقاهر اًمبالهم ة" ،و"ُمٞم زان اًم ذهب ذم ص ٜماقمة
ؿمٕمر اًمٕمرب" .شمقذم ذم اًم٘ماه رة ؾمٜمة صمالث وأرسمٕملم وشمسع ُمئة وأًمػ .اٟمٔمر :إقمالم ًمٚمزريمكم ( ،)89 /2وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم (.)232 /2

ىمٚمتٕ :ن اعمرومققمات هل أطمد ريمٜمل اإلؾمٜماد ،أو ذم اإلؾمٜماد يمٚمف -يمام ذم اعمبتدأ واخلؼم ،أُما اعمٜمّمقسمات ومٚمٞمست ريمٜمًًا ذم
اإلؾمٜماد ،ومال يقضمد ُمٜمّمقب يٙمقن ريمٜمًًا ذم اإلؾمٜماد .ومٝمذا اًمتٕمٚمٞمؾ أوو ُمـ اًمتٕمٚمٞمؾ إول ،وإن يمان اًمتٕمٚمٞم ؾ إول
هق اًمذي يذيمره اًمٜمحقيقن ،ومٝمؿ ي٘مقًمقن :إن اعمٜمّمقسمات ُيستٖمٜمك قمٜمٝماً .مٙمـ هذا اًمٙمالم َي ِرد قمٚمٞمف اقمؽماض ٟمِمػم إًمٞمف ذم
سماب احلال ذم هناية اًمٙمالم ،وماحلال هق آظمر ُما ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمف.
واعمٜمّمقسمات -يمام ذيمر اًمِمؼماوي -ؾمبٕمة قمنم.
ي٘مقل ذم اًمبٞمتلم :إول واًمثان:
ِ
ِ
ِ
الس ِم َط َذ
َو َب ْعدََ ذ ْؿ ِْري دَ ْر ُؽو َطات ْ

ِ
اـسابِ ِق َْ
اْل ِ
ال ِم َن اـ َّزـَ َل
َت َْرتقبِ َفا َّ

ِ
ُ
(عمرومققمات) ُمتٕمٚم ؼ سم
(أىمقل) .وىمقًمف:
ىمقًمف( :سمٕمدََ ) فمرف ُمٜمّمقب ،واًمٜماصب ًمف هق اًمٗمٕمؾ اعمت٠مظمر ذم اًمبٞمت اًمثان

(ذيمري) ،وذيمر اعمْماف ،واًمٞماء ُمْماف إًمٞمفُ ،مـ إواومة اعمّمدر إمم وماقمٚمف( .قمغم شمرشمٞمبِ َٝما) هذا ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف طمال،
أي :واحلال يمقهنا قمغم شمرشمٞمبٝما( .اًمساسمؼ) صٗمة ًمؽمشمٞمب( .اخلازم) صٗمة أظمرى ًمؽمشمٞمب .وىمقًمفُ( :مـ اًمزًمؾ) أي :اخلٓم٠م.
ويمٚمٛمة اًمزًمؾ مل َشم َِرد ذم ٟم سخ اعمتـ وٓ ذم اًمنمح إٓ ذم ُمقوع واطمد وم٘مط ،أُما أيمثر ٟمسخ اعم تـ وٟمس خ اًمنم ح ومٗمٞمٝم ا:
ِ
ِ
اخلٚمؾ).
(اخلازم ُمـ
وىمقًمف:
َأ ُؾ ُ
ُج َؾ ُة َمـْ ُْصو َباتِ ِه َطدََ ًدا
ولْ ُ :

ػَ ،و َه َذا ْأو َض ُح اـس ُب ِل
َس ْب ٌع َو َط َ ٌ

وقمنم) .ذم سمٕمض
وقمنم) ظمؼم .واجلٛمٚمة ذم حمؾ ٟمّمب ُم٘مقل اًم٘مقل ،و(قمد ًدا) متٞمٞمز .وىمقًمف (ؾمب ٌع
(مجٚم ُة) ُمبتدأ( .ؾمب ٌع
ٌ
ٌ
اًمٜمسخ( :قمنم وؾمبع) .وهذا شم٘مديؿ وشم٠مظمػم ،وهذا ٓ ي ِ
ِمٙمؾ وٓ ي١مصمر ُمـ ضمٝمة اًمقزن اًم َٕم ُرويض.
ُ
قمنم ).
(ؾمت
ًمٙمـ اًمذي ُيِمٙمؾ أٟمف ورد ذم سمٕمض اًمٜمسخ:
ٌّ
وقمنم) .وىمقًمف( :وه ذا) .أي :احلٍم اعم ذيمقر ذم (ؾم ب ٌع ٌ
ٌ
ِ
واًمس ُبؾ -سماًمْمؿ -مجع ؾمبٞمؾ سمٛمٕمٜمك اًمٓمريؼ ،وٓ يتؿ اًمٕمدد -أن شمٙمقن اعمٜمّمقسمات ؾمبٕمة قمنم -إٓ
(أوو ُ
اًمسبؾ)ُّ ،
ُ
مخس) .وهل :اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ ،واعمٗمٕمقل سمف ،واعمٗمٕمقل ومٞمف ،واعمٗمٕمقل ُمٕمف،
مخسا ،ىمالُ( :مٜمٝما
اعمٗماقمٞمؾ ٌ
إذا اقمتؼمٟما اًمتقاسمع ً
واعمٗمٕمقل ٕضمٚمف .واًمسادس :اؾمؿ ٓ اًمٜماومٞمة ًمٚمجٜمس ،واًمساسمع :اعمٜما َدى ،واًمثاُمـ :احلال ،واًمتاؾمع :اًمتٛمٞمٞمز ،واًمٕم اذ:
اعمستثٜمك ،واحلادي قمنم :ظمؼم يمان ،واًمثان قمنم :اؾمؿ إن .واًمتقاسمع هل :اًمٜمٕمت ،واًمتقيمٞمد ،وقمٓمػ اًمبٞمان ،وقمٓم ػ
اًمٜمسؼ ،واًمبدل .ومٞمٙمقن اعمجٛمقع ؾمبٕمة قمنم.
ىمال:

َوؽِ ِقه َم ْع ُه ـَ ُهَ ،وا ْكظُ ْر إِ َغ ادُْثُ ِل

ِمـْْفا ادَْ َػ ِ
اط ُ
َخ ٌْسُ :مطْ َؾ ٌق َوبِ ِه
قل َ ْ
َ

ضمرت قمادة اًمٜمحقيلم ذم اعمٜمّمقسمات أهنؿ يبدؤون سماعمٗماقمٞمؾ ،وي٘مقًمقنٕ :هنا هل إصؾ ذم اعمٜمّمقسمات ،وهمػمها حمٛمقل
قمٚمٞمٝما ،أو ُُم َِم ىبف هبا .وماًمٜمحقيقن يبدؤون اًمٙمالم قمـ اعمٜمّمقسمات سماعمٗماقمٞمؾ اخلٛمسة.
وأىمقل هٜما أن ُمـ هذه اعمٜمّمقسمات ُما ًمف ذم يمتب اًمٜمحق سماب ُمست٘مؾ ،سمؾ ىمد يٙمقن اًمباب ـمقيالًً 9يمباب احل ال ،وسم اب
آؾمتثٜماء ...وقمغم هذا وم٠مٟما ؾم٠مظمتار ُمـ اًمٜم٘ماط اعمٝمٛمة ذم يمؾ سماب ُما أرى أن احلاضمة داقمٞمة إًمٞمف ٓ ،ؾمٞمام اًمٜم٘ماط اًمتل ىمد
رٗمك قمغم سمٕمض اًمٓمالب أو ُشم ِ
ُِمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ.
وذم اًمدرس اعمايض ذيمرٟما شماسمع اعمرومقع ،وشمالطمٔمقن أٟمٜمل مل أشمٙمٚمؿ قمـ اًمتقاسمع سمس بب و ٞمؼ اًمقىم ت ،وسم ام أن اًمتقاسم ع
ؾمت٠مشمٞمٜما ذم اعمٜمّمقسمات وؾمت٠ميت ذم اعمجرورات 9ومٖمدًً ا -إن ؿماء اهلل -ؾم٠مًم٘مل اًمْمقء قمغم يمؾ ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمتقاسمع.
اًمٜمقع إول ُمـ اعمٗماقمٞمؾ :اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ ،وهق :اؾمؿ َوم ْْم َٚمة ُمّمدر أو ٟمائب قمٜمف .وهذا اًمتٕمريػ يدًمٜما قمغم أن اعمٗمٕمقل
اعمٓمٚمؼ ٟمققمان:
ُمّمدرا ،وهذا هق اًمٖماًمب 9وهلذا شمالطمٔمقن أن اًمٜمح قيلم إذا َسم ىقسم قا ًمٚمٛمٗمٕم قل
اًمٜمقع إول :أن يٙمقن اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ
ً
اعمٓمٚمؼ وم٢مهنؿ يبدؤون سمتٕمريػ اعمّمدر ،وماسمـ ُماًمؽ ىمال :اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ ،صمؿ ىمال:
اًمز َُما ِن ُِم ْـ *** َُمدْْ ًُم َ ِ
قزم ا ًْم ِٗم ْٕم ِؾ َيمَ٠م ُْم ٍـ ُِم ْـ َأ ُِم ْـ
اؾم ُؿ َُما ِؾم َقى ى
اعمَْ ّْمدََ ُر ْ
( )15

ُمّمدرا ،صمؿ هق صمالصمة أٟمقاعُ :م١ميم د
يٕمر ُومقن اعمّمدر واعم٘مّمقد اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ؟ ٕن اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ أيمثر ُما يٙمقن
ً
ومٚمامذا ِّ
قؾم ك َشم ْٙم ِْٚم ًٞمام﴾  .وم "شمٙمٚم ًٞمام"
ًمٕماُمٚمف ،وُمبلم ًمٚمٜمقع ،وُمبلم ًمٚمٕمدد .وم٢مذا ٟمٔمرت إمم ىمقل اهلل -شمٕم اممَ ﴿ :و َيم ىٚم َؿ اهللىُ ُُم َ
( )16

ُمّمدر ،وذم ٟمٗمس اًمقىمت ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُمة ٟمّمبف اًمٗمتحة اًمٔماهرة قمغم آظمره ،وًمق يماٟمت أية" :ويمٚمؿ اهلل
ُمقؾمك"ُ .وم ِٝمؿ اعمراد ،إذن ِضمل َء سماعمّمدر هٜما ًمٚمت٠ميمٞمد.

( ) 15إؾمتاذ اعم٘مدم ،إُمام اًمٜمحاة وطماومظ اًمٚمٖمة ،صاطمب اًمتّماٟمٞمػ اًمسائرة .مجال اًمديـ أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ ُماًمؽ اًمٓمائل
اجلٞمانٟ .مزيؾ دُمِمؼ .وًمد ؾمٜمة ؾم ت ُمئة أو إطمدى وؾمت ُمئة .أظمذ اًمٕمرسمٞمة قمـ همػم واطمد .وسف مهتف إمم إشم٘مان ًمسان اًمٕمرب ،طمتك سمٚمغ ومٞمف اًمٖماية،
وطماز ىمّمب اًمسبؼ ،وأرسمك قمغم اعمت٘مدُملم .وهق طمؼمها اًمسائرة ُمّمٜمٗماشمف ُمسػم اًمِمٛمس ،وُم٘مدُمٝما اًمذي ُشمّمٖمل ًمف احلقاس اخلٛمس .يمان إُماُما ذم
اًمٚمٖمة وطمٗمظ اًمِمقاهد ووبٓمٝما ،إُماُما ذم اًم٘مراءات وقمٚمٚمٝماُ .مع اًمديـ اعمتلم واًمت٘مقى اًمراؾمخةً .مف ُم١مًمٗمات ضمٞمادُ 9مٜمٝما" :اًمٙماومٞمة اًمِماومٞمة" ،و"ووماق
آؾمتٕمامل"  .شمقذم ذم صماٟمك قمنم ؿمٕمبان ؾمٜمة اصمٜمتلم وؾمبٕملم وؾمت ُمئة .اٟمٔمر :ـمب٘مات اًمِماومٕمٞمة اًمٙمؼمى ( 56 /7شمرمجة  ،)2967وسمٖمٞمة اًمققماة (/2
 228شمرمجة .)113
( )16اًمٜمساء.253 :

ؾمػما طمسٜمًًا .وم "طمسٜمًًا" صٗمة
أُما اًمدًٓمة قمغم اًمٜمقع ومٝمذا -ذم اًمٖماًمب -يٙمقن سماإلواومة ،أو سماًمقصػ ،شم٘مقل :ؾمار حمٛمد ً
ًمٚمٛمّمدر أو ًمٚمٛمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ ،ومٝمذا ُمبلم ًمٚمٜمقع.
أُما اعمبلم ًمٚمٕمدد ومقاو ُ ،مثؾ :ؾمجد اعمّمكم ؾمجدشملم .وم "ؾمجدشملم" ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُمة ٟمّمبف اًمٞماءٟٕ 9مف
ُمثٜمك.
اًمٜمقع اًمثان :إؿمٞماء اًمتل شمٜمقب قمـ اعمّمدر ،وم٘مقًمٜما" :أو ٟمائب قمٜمف" .ومٞمف سمٞمان أن اعمٗمٕم قل اعمٓمٚم ؼ ٓ يٚم زم أن يٙم قن
ُمّمدرا ،وم٘مد يٙمقن همػم ُمّمدر ،وهذا إؿمارة إمم إؿمٞماء اًمتل يذيمرها اًمٜمحقيقن ،ويسٛمقهنا :إؿمٞماء اًمتل شمٜمقب قم ـ
ً
اعمّمدر ذم اًمٜمّمب قمغم اعمٗمٕمقًمٞمة اعمٓمٚم٘مةُ ،مثؾُ :مرادومف ،وصٗمتف ،ويمؾ ،وسمٕمض .أو سمٛمٕمٜمك أدقُ :ما ى
دل قمغم اًمٙمٚمٞم ة ،أو
اًمبٕمْمٞمة ،أو أًمة ...وٟمحق هذا.
ومح ِذف اعمّمدر
ومٚمق ىمٞمؾ :رضسمتف ؾمق ًـما .أيـ اعمّمدر؟ ٓ يقضمد ُمّمدر هٜما ،وماعمّمدر حمذوف ،واًمت٘مدير :رضسمتف رض ًسماُ .
ُمّمدراٟٕ 9مف اؾمؿ ذات حمسقسً ،مٙمٜمف ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ 9وهل ذا
وٟماسمت آًمة اًمرضب ُمٜماب اعمّمدر ،إذن هذا اًمسقط ًمٞمس
ً
ٟم٘مقل" :ؾمق ًـما" ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُمة ٟمّمبف اًمٗمتحة اًمٔماهرة قمغم آظمره.
درا ،سمخ الف اعمث ال
وه ْؿ َصم َامٟمِ َ
وُمٜمف ً
اضم ِٚمدُُ ُ
أيْما اًمٕمدد ،يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕماممَ ﴿ :وم ْ
لم َضم ْٚمدََ ًة﴾ " .صمامٟم لم" ًمٞمس ت ُمّم ً
( )17

دراً ،مٙمٜمٝم ا
اًمساسمؼ :ؾمجد اعمّمكم ؾمجدشملم .وم "ؾمجدشملم" ُمثٜمك ؾمجدة ،وؾمجدة ُمّمدرً ،مٙمـ "صمامٟملم" ًمٞمس ت ُمّم ً
وطم ِذف اعمّمدر و ُأ ِىمٞمؿ اًمٕمدد ُم٘ماُمف ،ومت٘مقل" :صمامٟملم" ُمٗمٕمقل
ٟمائبة قمـ اعمّمدرٕ 9ن إصؾ" :وماضمٚمدوهؿ ضمٚمدًً ا صمامٟملم"ُ ،
ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُمة ٟمّمبف اًمٞماءٟٕ 9مف ُمٚمحؼ سمجٛمع اعمذيمر اًمسامل.
وؾم ِّٛمل اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ هبذا آؾمؿٟٕ 9مف هق اًمذي ي٘مع قمٚمٞمف ومٕمؾ اًمٗماقمؾ سم دون
هذه إؿمارة وشمٕمريػ ًمٚمٛمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼُ ،
ضمٚمقؾما .ومامذا أطمدصمت أٟمت؟ وُماذا قمٛمٚمت؟ أٟمت قمٛمٚمت اجلٚمقسً ،مٙمـ ذم اعمٗمٕم قل سم ف وىم ع
ىمٞمد ،وم٢مذا ىمٚمت :ضمٚمست
ً
اًمٗمٕمؾ قمغم ؿمخص ،وذم اعمٗمٕمقل ومٞمف وىمع اًمٗمٕمؾ ذم زُمـ ،وذم اعمٗمٕمقل ُمٕمف وىمع اًمٗمٕمؾ ُمع رء ،وذم اعمٗمٕمقل ٕضمٚمف وىمع
اًمٗمٕمؾ ٕضمؾ رء ،أُما اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ ومال شمقضمد ومٞمف هذه اًمت٘مٞمٞمدات :سمفُ ،مٕمفً ،مف ،ومٞمف .وعما مل يت٘مٞمد اًمٗمٕمؾ اعمٓمٚمؼ هب ذه
اًمت٘مٞمٞمدات ىمٞمؾ ًمف :اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ ،أي :اًمذي مل ُي٘مٞمىد سمٌمء ،وعماذا مل ي٘مٞمد سمٌمء؟ ٕٟمف هق ومٕمؾ اًمٗماقمؾ طم٘مٞم٘مة -يمام َُم ىر.
وهٜما ٟم٘مٓمة أطمب أن أؿمػم إًمٞمٝما ،وهل :سمٕمض اًمٓمالب ي ِ
ِمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمتٗمريؼ سم لم اعمٗمٕم قل اعمٓمٚم ؼ واعمّم در ،وسمٞم ٜمٝمام
ُ
درا ُمٜمّم ق ًسما
قمٛمقم وضمٝمل 9ومٞمجتٛمٕمان ذم رء ،ويٜمٗمرد اعمّمدر ذم رء ،ويٜمٗمرد اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ ذم رء ،ومام ضماء ُمّم ً
( )17اًمٜمقر.3 :

ٍ
قؾمك َشم ْٙم ِْٚم ًٞمام﴾  .ومٝم ذا ُمّم در وُمٗمٕم قل
ومٝمق ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ وُمّمدر ذم آن واطمدُ ،مثؾ أية اًمٙمريٛمةَ ﴿ :و َيم ىٚم َؿ اهللىُ ُُم َ
( )18

ُمٓمٚمؼ.
جمرورا ،ومٚمق ىمٚمت :أقمجبتٜمل ىمراء ُشم ؽ .وماعمّم در هٜم ا ُمروم قع ،وًم ق ىمٚم ت:
ًمٙمـ يٜمٗمرد اعمّمدر ومٞمام إذا يمان ُمرومق ًقما أو
ً
اؾمتٛمٕمت إمم ىمراءشمِؽ .ومٝمق جمرور ،ومٝمذا ًمٞمس ُمٗمٕمقًٓ ُمٓمٚم ً٘مإ 9ن اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ ٓ يٙمقن إٓ ُمٜمّمق ًسما ،سمٞمٜمام اعمّمدر ىمد
جمرورا.
يٙمقن ُمٜمّمق ًسما ،وىمد يٙمقن ُمرومق ًقما ،وىمد يٙمقن
ً
ويٜمٗمرد اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ ذم إؿمٞماء اًمتل شمٜمقب قمـ اعمّمدرُ ،مثؾ :اًمٕمدد ،وأًمة ،واًمّمٗمة ،واعمرادف .وهذه إٟم قاع ٓ
ٟمريد اإلوماوة ذم ذيمرها ،وإٟمام هل ذم يمتب اًمٜمحق.
اًمٜمقع اًمثان ُمـ اعمٗماقمٞمؾ :اعمٗمٕمقل سمف ،وهقُ :ما وىمع قمٚمٞمف ومٕمؾ اًمٗماقمؾ سمال واؾمٓمة ،قمغم ضمٝمة اًمثبقت أو اًمٜمٗمل .وم٢مذا ىمٚمت:
أيمرُمت اًمْمٞمػ .وماإليمرام هق اًمذي وىمع ُمـ ومٕمؾ اًمٗماقمؾ قمغم اًمْمٞمػ ،وماًمْمٞمػ إذن ُمٗمٕمقل سمف ،أي :وىمع قمٚمٞمف ومٕم ؾ
اًمٗماقمؾ سمال واؾمٓمةً ،مٙمـ ًمق ىمٚمت :ضمٚمست ذم احلدي٘مة .وماحلدي٘مة وىمع قمٚمٞمٝما ومٕمؾ اًمٗماقم ؾ اًم ذي ه ق اجلٚم قسً ،مٙم ـ
سمقاؾمٓمة طمرف اجلر ،ومٝمذا ًمٞمس ُمـ سماب اعمٗمٕمقل سمف 9وهلذا ىمٚمٜماُ" :ما وىمع قمٚمٞمف ومٕمؾ اًمٗماقمؾ سمال واؾمٓمة".
ىمقًمٜما" :قمغم ضمٝمة اًمثبقت أو اًمٜمٗمل" .ومٚمق ىمٚمت :مل أيمرم اًمْمٞمػ .وم "اًمْمٞمػ" ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّم قبً .مٙم ـ اًمٗم رق سم لم
اعمثاًملم :أٟمف ذم إول وىمع اًمٗمٕمؾ قمغم ضمٝمة اًمثبقت ،وذم اًمثان وىمع اًمٗمٕمؾ قمغم ضمٝم ة اًمٜمٗم ل .وىم د يِم ٙمؾ قم غم سمٕم ض
اًمٓمالب ومٞم٘مقل :يمٞمػ شم٘مقل إٟمف ُمٗمٕمقل سمف وهق ٟمٗمل ،وهق مل يٙمرُمف إمم أن؟ ٟم٘مقل :هق ُمٗمٕم قل سم ف ًمٙم ـ قم غم ضمٝم ة
اًمٜمٗمل.
واعمٗمٕمقل سمف ُيقز طمذومف ًمٖمرض ًمٗمٔمل أو ُمٕمٜمقي ،وىمد ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم قمدة آيات ُمٗمٕمقل سمف حم ذوف ،وه ذا
ؾمٝمؾٟٕ 9مف -يمام ىمٚمٜما ذم أول اًمٙمالمُ -مـ ىمبٞمؾ اًم َٗم َْمالت اًمتل ُيستٖمٜمك قمٜمٝمإ 9هنا ًمٞمست ريمٜمًًا ذم اإلؾمٜماد ،أيً :مٞمست
ُمسٜمدًً ا وٓ ُمسٜمدًً ا إًمٞمف ،ومال ي٘مع ُمسٜمدًً ا وُمسٜمدًً ا إًمٞمف إٓ اًمٕمٛمدة.
اًمْم َحك * َواًم ىٚمٞمْ ِؾ إِ َذا َؾم َجك *
وُمـ أهمراض طمذف اعمٗمٕمقل سمف اًمٚمٗمٔمٞمة :شمٜماؾمب اًمٗمقاصؾ ،يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕماممَ ﴿ :و ُّ
َُما َو ىد َقم َؽ َر ُّسم َؽ َو َُما َىم َغم﴾  .ومٛمٗمٕمقل "ىمغم" حمذوف ،واًمت٘مدير -واهلل أقمٚمؿ -وُما ىم الك ،وإٟم ام طم ذف اعمٗمٕم قل هٜم ا
( )29

ًمتٜماؾمب اًمٗمقاصؾٕ 9ن اًم٘مرآن ٟمزل سمٚمٖمة اًمٕمرب ،ومٚمق ىمال هٜماُ" :ما ودقمؽ رسمؽ وُما ىمالك"ً .متٖمػم ٟمٔمؿ أيات.

( )18اًمٜمساء.253 :
( )29اًمْمحك.2 – 2 :

أُما ُمثال طمذف اعمٗمٕمقل ًمٖمرض ُمٕمٜمقي اًمذي هق ُمـ أٟمقاع اإلُيازَ ﴿ :وم َ٠م ىُما َُم ْـ َأ ْقم َٓمك َوا ىشم َ٘مك﴾  ،وم "أقمٓمك" شمٜمّمب
ُمٗمٕمقًملم ،ومحذف ِيمالَ اعمٗمٕمقًملم ،واًمت٘مدير -واهلل أقمٚمؿ :وم٠مُما َُمـ أقمٓمك اعمستح٘ملم طم٘مٝمؿ .عماذا ُطم ِذف اعمٗمٕمقٓن؟ ٕن
( )22

وأيْما ذم ىمقًمف -شمٕماممَ ﴿ :وا ىشم َ٘مك﴾ .طمذف
اًمٖمرض اًمثٜماء قمغم اعمٕمٓمل ،وًمٞمس اًمٖمرض ذيمر اعمٕم َٓمك ،وٓ اًمٌمء اعمٕم َٓمكً ،
اعمٗمٕمقلٕ 9ن اًمت٘مدير -واهلل أقمٚمؿ :واشم٘مك اهلل.
ويٛمتٜمع طمذف اعمٗمٕمقل سمف ذم طماًمتلم:
احلاًمة إومم :إذا يمان ضمقا ًسما ًمس١مال ،يم٠من ي٘مال ًمؽَُ :مـ أيمرُمت؟ ومت٘مقل :أيمرُمت زيدًً اً .مق طمذومت اعمٗمٕمقل سمف وىمٚم ت:
أيمرُمتُ .ما طمّمؾ اجلقاب ،إذن هٜما ُيب ذيمر اعمٗمٕمقل سمف وإن يمان َوم ْْم َٚمةٟٕ 9مف ُو ِضمد ُما يدقمق إمم ذيمرهٟٕ 9مف ًمق مل ُيذيمر
ُ
ًمب٘مل اًمس١مال سمال ضمقاب.
حمّمقراُ ،مثؾُ :ما أيمرُمت إٓ قمٚمٞمًّا .ومٞمجب ذيمر اعمٗمٕمقل سمف هٜمإ 9ن ىمّمدك رّمٞمص اإليم رام
احلاًمة اًمثاٟمٞمة :أن يٙمقن
ً
سمٕمكم ،وًمق طمذومت اعمٗمٕمقل سمف ٟٓم٘مٚمب اًمٙمالم إمم اًمٜمٗمل ،ومٞمّمػم اًمٙمالمُ :ما أيمرُمت .وهذا همػم ُمراد.
ٍّ
اًمٜمقع اًمثاًمث ُمـ اعمٗماقمٞمؾ :اعمٗمٕمقل ومٞمف ،وهق اعمسٛمك :فمرف اًمزُمان واعمٙمان ،واعمٗمٕمقل ومٞمف هق :اؾم ؿ زُم ان أو ُمٙم ان
ُوٛمـ ُمٕمٜمك "ذم" سماوٓمراد .ىمقًمٜماُ :وٛمـ ُمٕمٜمك "ذم" .أي :أٟمف ي ِ
ِمٕمر سمٙمٚمٛمة "ذم" اًمداًمة قمغم اًمٔمرومٞم ة .وُمٕمٜم ك ىمقًمٜم ا:
ُ
ِّ َ
"سماوٓمراد" .أيُ :مع مجٞمع إومٕمال ،ومٛمثالً يمٚمٛمة :يقم اخلٛمٞمس" .يقم" اؾمؿ زُمان ،وهق سمٛمٕمٜمك "ذم" قمغم طمسب اًمٗمٕمؾ
اًمذي ىمبٚمفً ،مٙمٜمف يتْمٛمـ ُمٕمٜمك "ذم" ُمع مجٞمع إومٕمالُ ،مثؾ :صٛمت يقم اخلٛمٞمس ،أو ؾماومرت يقم اخلٛمٞمس ،أو ىمدُمت
يقم اخلٛمٞمس ،أو ذايمرت يقم اخلٛمٞمس ،وم٠مي ومٕمؾ يّمٚم ويتْم ٛمـ ُمٕمٜم ك "ذم" .وقم غم ه ذا إذا ىمٚم ت :ص ٛمت ي قم
اخلٛمٞمس" .صٛمت" ومٕمؾ ووماقمؾ" ،يق َم" ُمٗمٕمقل ومٞمف ُمٜمّمقب وقمالُمة ٟمّمبف اًمٗمتحة اًمٔماهرة قمغم آظمره .ويقم ُمْماف،
واخلٛمٞمس ُمْماف إًمٞمف جمرور وقمالُمة ضمره اًمٙمنة اًمٔماهرة.
وُمثٚمف اؾمؿ اعمٙمان ،ومٚمق ىمٚمت :صٚمٞمت ظمٚمػ اعم٘مام .وماًمت٘مدير :صٚمٞمت ذم ُمٙمان ظمٚمػ اعم٘م ام .إذن شمْم ٛمـ ُمٕمٜم ك "ذم"،
وإقمراسمف يماًمذي ىمبٚمف ،أُما إذا مل يتْمٛمـ ُمٕمٜمك "ذم" ومال يٙمقن ُمٗمٕمقًٓ ومٞمف ،وهذا يِمٙمؾ قمغم سمٕمض اًمٓمالبٕ 9ن سمٕمْمٝمؿ
ئمـ أن مجٞمع فمروف اًمزُمان أو يمؾ ُما ى
دل قمغم اًمزُمان وم٢مٟمف اؾمؿ زُمان وُمٗمٕمقل ومٞمف ،وهذا ظمٓم٠م ،أٟمت ٓ سم د أن يٙم قن
ُمٕمؽ ُم٘مٞماس ،وماًمذي يتْمٛمـ ُمٕمٜمك "ذم" ومٝمق ُمٗمٕمقل ومٞمف ،واًمذي ٓ يتْمٛمـ ُمٕمٜمك "ذم" ومٚمٞمس سمٛمٗمٕمقل ومٞمف ،واٟمٔمر إمم

( )22اًمٚمٞمؾ.4 :

ىمقل اهلل -شمٕماممَ ﴿ :وا ىشم ُ٘مقا َي ْق ًُما ُشم ُْر َضم ُٕمق َن ومِ ِٞمف إِ َمم اهللىِ﴾  .ومٝمؾ اعمراد :اشم٘مقا ذم يقم ،أم اعمراد :اشم٘مقا اًمٞمقم ٟمٗمس ف؟ اعم راد:
( )21

اشم٘مقا اًمٞمقم ٟمٗمسف .إذن "يق ًُما" ًمٞمس سمٛمٗمٕمقل ومٞمف ،سمؾ ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُمة ٟمّمبف اًمٗمتحة اًمٔماهرة.
وىمقًمٜما" :سماوٓمراد" .هذا ُخي ِرج ُمثؾ يمٚمٛمة اًمدار ،ومٙمٚمٛمة اًمدار ىمد شمتْمٛمـ ُمٕمٜمك "ذم" ُمع سمٕمض إومٕمال ،وٓ شمتْم ٛمـ
ُمٕمٜمك "ذم" ُمع سمٕمض إومٕمال ،وم٢مذا ىمٚمت :دظمٚمت اًمدار .يٛمٙمـ أن ي٘مال هٜما :دظمٚمت ذم اًمدار .واًمٙمالم ُمست٘مٞمؿً ،مٙم ـ
هؾ شم٘مقلٟ :مٛمت اًمدار؟ قمغم شم٘مديرٟ :مٛمت ذم اًمدار .أو :أيمٚمت اًمدار؟ قمغم شم٘مدير :أيمٚمت ذم اًمدار؟ ٓ ،إذن يمٚمٛمة اًم دار
ًمٞمست ُمـ سماب اعمٗمٕمقل ومٞمفٕ 9هنا وإن شمْمٛمٜمت ُمٕمٜمك "ذم" ُمع سمٕمض إومٕمال ،وم٢مهن ا ٓ شمتْم ٛمٜمف ُم ع أومٕم ال أظم رى،
وذط اعمٗمٕمقل ومٞمف أٟمف يتْمٛمـ ُمٕمٜمك "ذم" ُمع مجٞمع إومٕمال.
وأؾمامء اًمزُمان اًمتل سمٛمٕمٜمك "ذم" يمٚمٝما شم٘مبؾ اًمٜمّمب قمغم اًمٔمرومٞمة ،ؾمقاء أيماٟمت خمتّمة أو ُمٕمدودة أو ُمبٝمٛمة .واعمختص
ُما وىمع ضمقا ًسما ًم "ُمتك"ُ ،مثؾُ :متك ؾماومرت؟ ومت٘مقل :ؾماومرت يقم اخلٛمٞمس .وُمثؾ :يمؿ صٛمت؟ ومت٘مقل :صٛمت يقُملم.
ُمبٝمام ،وهق اًمذي ٓ يّمٚم ضمقا ًسما
سٛمك ً
ومٝمذا ُمٕمدود ،أُما :اٟمتٔمرشمؽ زُمٜمًًا .وم "زُمٜمًًا" ًمٞمس سمٛمختص وٓ ُمٕمدود ،ومٝمذا ُي ى
ًم "يمؿ" وٓ ًم "ُمتك".
إذن أؾمامء اًمزُمان اعمتْمٛمٜمة ُمٕمٜمك "ذم" يمٚمٝما شم٘مبؾ اًمٜمّمب قمغم اًمٔمرومٞمة ،وٓ ُيستثٜمك ُمٜمٝم ا رء 9وهل ذا وم اسمـ ُماًم ؽ ذم
إًمٗمٞمة عما ذيمر اعمٗمٕمقل ومٞمف ىمال:
ف و ْىم ٌت َأو ُم َٙمَا ٌن ُوٛمٜمََا *** " ِذم" سمِا ِّـمر ٍ
اد َيم ُٝمٜمََا ا ُْم ُٙم ْ
ُث َأ ْز ُُمٜمََا
اًم ىٔم ْر ُ َ
َ
ِّ
ْ َ
و ُيم ُُّؾ و ْىم ٍ
ت َىماسمِ ٍؾ َذ َ
اك َو َُما *** َي ْ٘م َب ُٚم ُف اعمَْ َٙمَا ُن إِٓى ُُم ْب َٝم َام
َ
َ
َوما ْٟم ِّْم ْب ُف سمِا ًْم َق ِاىم ِع ومِ ِٞمف ُُم ْٔم ِٝم َرا *** َيمَا َن ِوإِٓى َوما ْٟم ِْق ِه ُُم َ٘مدىى َرا
وم٘مقًمف" :ويمؾ" .هذه صٞمٖمة قمٛمقم" ،ويمؾ وىمت ىماسمؾ ذاك" ،ومٙمؾ ُما دل قمغم وىمت ي٘مبؾ اًمٜمّمب قمغم اًمٔمرومٞمة ،أُما أؾمامء
اعمٙمان ومدائرهتا أوٞمؼ ،ومال ي٘مبؾ ُمـ أؾمامء اعمٙمان اًمٜمّمب قمغم اًمٔمرومٞمة إٓ أؾمامء اجلٝمات اًمست ،وهل :وم قق ،وأُم ام،
ً
ومرؾمخا ،وُمِمٞمت ُمٞمالًً .ومٝمذه شم٘مبؾ اًمٜمّمب قمغم اًمٔمرومٞم ة،
وحتت ...إمم آظمره ،وأؾمامء اعم٘مادير واعمساوماتُ ،مثؾ :هت
اًمٜمقع اًمثاًمثُ :ما ِصٞم َغ ُمـ ُمّمدر قماُمٚمفُ ،مثؾ :ضمٚمست جمٚمس زيد .وم "جمٚمس" ُمٗمٕمقل ومٞمف ُمٜمّم قب وقمالُم ة ٟمّم بف
اًمٗمتحةٟٕ 9مف ُمّمقغ ُمـ اعمّمدر وهق ضمٚمقس ،واًمٕماُمؾ ضمٚمست 9ومٝمق ُمـ ُمادة اعمّمدرً ،مٙمـ ًمق ىمٚمت :ىمٕم دت جمٚم َس
زيد .ومٝمذا ظمٓم٠م ،سمؾ ٓ سمد أن شم٘مقل :ىمٕمدت ذم جمٚمس زيدٕ 9ن اؾمؿ اعمٙمان واًمٗمٕمؾ واعم ادة مل شمتٗم ؼ ،وُمٜم ف ىم قل اهلل -

( )21اًمب٘مرة.172 :

ِ ِ
ِ
ٚمس ْٛم ِع﴾  .ومٝمٜما طمّمؾ اشمٗماق اعمادة ،ومٜم٘مقلُ" :م٘ماقمد" ُمٗمٕمقل ومٞمف ُمٜمّمقب وقمالُمة
شمٕماممَ ﴿ :و َأ ىٟمىا ُيمٜمىىا َٟم ْ٘م ُٕمدُُ ُمٜمْ َٝما َُم َ٘ماقمدََ ًم ى
( )22

ٟمّمبف اًمٗمتحة اًمٔماهرة.
اًمراسمع ُمـ اعمٗماقمٞمؾ :اعمٗمٕمقل ُمٕمف ،وهق :آؾمؿ اعمٜمّمقب سمٕمد واو سمٛمٕمٜمك "ُمع" .يمام ًمق ىمٚم ت :هت واًمرص ٞمػ .وم
اًمرصٞمػ" ُمٗمٕمقل ُمٕمف ُمٜمّمقب وقمالُمة ٟمّمبف اًمٗمتحة اًمٔم اهرة قم غم آظم ره.
"هت" ومٕمؾ ووماقمؾ" .اًمقاو" ًمٚمٛمٕمٞمة" .
َ
وؾم ِّٛمل ُمٗمٕمقًٓ ُمٕمفٟٕ 9مؽ ومٕمٚمت اًمسػم ُمع اًمرصٞمػ ،ومٙم٠من ومٞمف ُمّماطمبة سمٞمٜمؽ وسملم اًمرصٞمػ.
ُ
وهٜما أٟمبف إمم ٟم٘مٓمة ذيمرها اسمـ هِمام ذم "ُمٖمٜمل اًمٚمبٞمب" ،وهل :أٟمف مل ِ
شم٠مت ذم اًم٘مرآن آية يتٕملم أن يٙمقن ُما سمٕمد اًم قاو
( )23

ُمٗمٕمقل ُمٕمف ،سمؾ ُيقز أن ُشم ِ
أيْم ا سمٓمري ؼ أوؾم ع اًمِم ُ
ٞمخ
ُٕمرب ُما سمٕمد اًمقاو ُمٗمٕمقًٓ ُمٕمف وُيقز اًمٕمٓمػ ،وىمد ذيمر هذا ً
اًمٕمالُمة حمٛمد قمبد اخلاًمؼ قمْمٞمٛمة ذم يمتاسمف اًم٘مٞمؿ" :دراؾمات ٕؾمٚمقب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ" .واؾمتٕمرض آيات يمثػمة ومٞمٝما
( )24

اًمذي سمٕمد اًمقاو ٓ ٟمجزم سم٠مٟمف ُمٗمٕمقل ُمٕمف ،سمؾ حيتٛمؾ أٟمف ُمٗمٕمقل ُمٕمف ،وحيتٛمؾ أٟمف ُمٕمٓم قف ،ومٛم ثالً ىم قل اهلل -شمٕم امم:

( )22اجلـ.8 :
( ) 23اًمِمٞمخ مجال اًمديـ أسمق حمٛمد احلٜمبكم اًمٜمحقي اًمٗماوؾ ،اعمِمٝمقر قمبد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ أمحد سمـ قمبد اهلل سمـ هِمام إٟمّماري .وًمد ذم ذي اًمٕم٘مدة
ؾمٜمة صمامن وؾمبع ُمئة .شمٗم٘مف ًمٚمِماومٕمل صمؿ حتٜمبؾ .وؾمٛمع قمغم أيب طمٞمان ديقان زهػم سمـ أيب ؾمٚمٛمك ،ومل يالزُمف وٓ ىمرأ قمٚمٞمف .ررج سمف مجاقمة ُمـ أهؾ ُمٍم
وهمػمهؿ ،واٟمٗمرد سماًمٗمقائد اًمٖمريبة ،واعمباطمث اًمدىمٞم٘مة ،وآؾمتدرايمات اًمٕمجٞمبة ،واًمتح٘مٞمؼ اًمبارع ،وآـمالع اعمٗمرط ،وآىمتدار قمغم اًمتٍمف ذم
اًمٙمالم ،واعمٚمٙمة اًمتل يمان يتٛمٙمـ ُمـ اًمتٕمبػم هبا قمـ ُم٘مّمقده سمام يريدُ ،مسٝمبا وُمقضمزاُ ،مع اًمتقاوع واًمؼم واًمِمٗم٘مة ودُماصمة اخلٚمؼ ورىمة اًم٘مٚمبُ .مـ
ُم١مًمٗماشمفُ" :مٖمٜمل اًمٚمبٞمب" ،و"أوو اعمساًمؽ"  .شمقذم ًمٞمٚمة اجلٛمٕمة ظماُمس ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜمة إطمدى وؾمتلم وؾمبع ُمئة .اٟمٔمر :سمٖمٞمة اًمققماة ( 53 /1شمرمجة
 ،)2347واًمبدر اًمٓماًمع (ص 339 :شمرمجة .)156
( ) 24اًمِمٞمخ إزهري اًمباطمث اًمٕمالُمة ،اًمٚمٖمقي اعمح٘مؼ ،اًمٜمحقي اًمٜمحرير ،حمٛمد سمـ قمبد اخلاًمؼ سمـ قمكم قمْمٞمٛمة .وًمد سمٓمٜمٓما ؾمٜمة صمامن وقمنميـ
إو ّزم هبا .اًمتحؼ سمٙمٚمٞمة اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة ضماُمٕمة إزهر وررج ومٞمٝما ،ويمان
وصمالث ُمئة وأًمػ .درس ذم اًم٘مرية ،وطمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وأشمؿ شمٕمٚمٞمٛمف ّ
حيارض هبا صٗمقة اًمٕمٚمامء 9يماًمِمٞمخ حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمبد احلٛمٞمد ،واًمِماقمر إديب قمكم اجلارم ،وإؾمتاذ اعمح٘مؼ قمبد اًمقهاب قمزام .اًمتحؼ
ِ
ِ
وأصمره ذم
اًمٕمرب" ،صمؿ اًمديمتقراه سمٕمٜمقان "أسمق
سماًمدراؾمات اًمٕمٚمٞما وطمّمؾ قمغم اعماضمٞمسؽم ،ويماٟمت أـمروطمتف سمٕمٜمقان "اعمِمؽمك ذم يمالم
اعمؼم ُد ُ
اًمٕمباس ّ
قمٚمقم اًمٕمر ِ
ِ
سمٞمة" سمدرضمة ممتاز ويمان أول ُمـ حيّمؾ قمغم هذه اًمدرضمةُ .مـ ُم١مًمٗماشمف احلسان اًمتل مل يسب٘مف أطمد إًمٞمٝما" :دراؾمات ٕؾمٚمقب اًم٘مرآن
اًمٙمريؿ" ،وحت٘مٞم٘مف ًمٙمتاب "اعم٘متْمب" ًمٚمٛمؼمد .شمقذم ؾمٜمة أرسمع وأرسمع ُمئة وأًمػ .اٟمٔمر :شمتٛمة إقمالم ( ،)272 /1اعمقؾمققمة اعمٞمنة ذم شمراضمؿ أئٛمة
اًمتٗمسػم واإلىمراء واًمٜمحق واًمٚمٖمة ( 1221 /2شمرمجة .)1878

﴿ َو َؾم ىخ ْر َٟمَا َُم َع َد ُاو َد ِْ
اجلبَ َال ُي َسبِّ ْح َـ َواًم ىٓم ْ َػم﴾  .وم٢مقمراب اًمٓم ػم ومٞم ف اطم تامٓن :حمتٛم ؾ أن "اًمٓم ػم" ُمٕمٓم قف قم غم
( )25

اًمٓمػم" ُمٗمٕمقل ُمٕم ف ُمٜمّم قب وقمالُم ة
"اجلبال" ،واعمٕمٓمقف قمغم اعمٜمّمقب ُمٜمّمقب ،وحيتٛمؾ أن "اًمقاو" ًمٚمٛمٕمٞمة ،و" َ
نمهن ُ ْؿ َو ى
لم﴾  .ومٝمذه ُمثؾ اعمثال اًمساسمؼ ،إُما ُمٕمٓمقومة
اًمِم َٞماـمِ َ
ٟمّمبف اًمٗمتحة ،وُمٜمف ً
أيْما ىمقل اهلل -شمٕماممَ ﴿ :وم َق َر ِّسم َؽ ًَمٜمَ َْح ُ َ
( )26

أو ُمـ سماب اعمٗمٕمقل ُمٕمف.
سٛمك اعمٗمٕمقل ُمـ أضمٚمف ،وهق :اعمّم در اعم ذيمقر
سٛمك اعمٗمٕمقل ٕضمٚمفُ ،ي ى
اخلاُمس وإظمػم ُمـ اعمٗماقمٞمؾ :اعمٗمٕمقل ًمف ،و ُي ى
قمٚم ًة حلدث ؿماريمف ذم اًمزُمان واًمٗماقمؾ.
وم٢مذا ىمٚمت ًمزُمٞمٚمؽ :ضمئت رهمب ًة ومٞمؽ .وم٠موًٓ :اًمرهمبة ُمّمدر ،صماٟم ًٞما :ذيمرت هذا اعمّمدر ًمتٕمٚمٞمؾ جمٞمئؽ .ومٚمق ُوم ِرض وىم ال
ًمؽ :عماذا ضمئت؟ ؾمت٘مقل :رهمب ًة ومٞمؽ .إذن هق ُمذيمقر قمٚم ًة حلدث ،وهذا احلدث هق اعمجلء ،واحلدث هذا (اعمج لء)
ؿمارك اعمّمدر ذم اًمقىمت واًمٗماقمؾ ،ومقىمت اعمجلء هق وىمت اًمرهمبة ،ومٚمٞمس اعمجلء ذم يقم واًمرهمبة ذم يقم آظمر ،سمؾ وىمت
ومٛمـ هق وماقمؾ اعمجلء؟ أٟمت .و َُمـ هق وماقمؾ اًمرهمبة؟ أٟمت ،ومٝمذا ُمٕمٜمك ىمقًمٜما:
جمٞمئؽ هق وىمت رهمبتؽ .واًمٗماقمؾ واطمدَ ،
"ؿماريمف ذم اًم٘مقل واًمٗماقمؾ".
واعمٗمٕمقل ٕضمٚمف طمٙمٛمف اًمٜمّمب ،وم٢مذا ُو ِضمدت ومٞمف إُم قر اًمثالصم ة وه ل :اعمّم درية واًمتٕمٚمٞم ؾ وآشمٗم اق ذم اًمقىم ت
واًمٗماقمؾ ،وم٢مٟمف يٜمّمب .وم٢من وم٘مد ذ ًـما همػم اًمتٕمٚمٞمؾ وضمب اجلر سمح ٍ
رف ٍّ
دال قم غم اًمتٕمٚمٞم ؾُ ،مث ؾ :اًم الم أو ُِم ـ ...أو
ُ
ِ
درا،
همػممها .وُمـ إُمثٚمة قمغم ذًمؽ ىمقل اهلل -شمٕماممَ ﴿ :وإَ ْر َض َو َو َٕم َٝما ًمألَ َٟمَا ِم﴾  .ومٙمٚمٛم ة "ًمألٟم ام" ًمٞمس ت ُمّم ً
( )27

ًمٙمٜمٝما شمٗمٞمد اًمتٕمٚمٞمؾ 9ومٚمٝمذا ٓ ُيقز اًمٜمّمب قمغم أٟمف ُمٗمٕمقل ٕضمٚمف ،وإٟمام ُيب اجلر ،ومٞمٙمقن ُمـ ىمبٞمؾ اجل ار واعمج رور،
ًمٙمـ اعمٕمٜمك اًمذي هق اًمتٕمٚمٞمؾ ُمقضمقد.
يٙمثر جملء اعمٗمٕمقل ٕضمٚمف جمر ًدا ُمـ "أل" واإلواومة ،ومٝمذا أيمثر ُما يٙمقن ذم هذا اًمبابُ ،مثؾ :ضمئت رهمب ًة ،أو حمب ة ،أو
طمرصا ...وٟمحق هذا ،وي٠ميت ُم٘مؽم ًٟمًا سم "أل" ،ومت٘مقل :ضمئت ًمٚمرهمبة ومٞمؽ .وم٢مذا يمان َ
حمؾًًى سم "أل" وم٢مٟم ف يٙمث ر
إيمرا ًُما ،أو
ً
ضمره وي٘مؾ ٟمّمبف ،وم٢مذا ىمٚمت :ضمئت اًمرهمب َة ومٞمؽ .ص ً ،مٙمـ إطمسـ :ضمئت ًمٚمرهمبة ومٞمؽٟٕ .مف يٙمثر ضمره.

( )25إٟمبٞماء.68 :
(ُ )26مريؿ57 :
( )27اًمرمحـ.29 :

اًمٜمقع اًمثاًمث :أن يٙمقن ُمْما ًوما ،يم٠من شم٘مقل :ضمئت حمب َة اخلػم .وماعمْماف إن ٟمّمبتف ضماز ،وإن ضمررشمف ضماز ،وًمٙم ـ أهي ام
أرضم ؟ مها قمغم طمدٍٍّّ ؾمقاء .إذن اعمجرد طمٙمٛمف اًمٜمّمب ،واعمحغم يٙمثر ضمره ،واعمْماف ُيقز ومٞمف اًمقضمٝمان.
ي٘مقل اًمِمؼماوي -رمحف اهلل -قمـ هذه اعمٗماقمٞمؾ:
ِمـْْفا ادَْ َػ ِ
اط ُ
َخ ٌْسُ :مطْ َؾ ٌق َوبِ ِه
قل َ ْ
َ

َوؽِ ِقه َم ْع ُه ـَ ُهَ ،وا ْكظُ ْر إِ َغ ادُْثُ ِل

(ُمٓمٚمؼ) سمدل ُمـ
(مخس) ظمؼم عمبتدأ حمذوف ،واًمت٘مديرُ :مٜمٝما اعمٗماقمٞمؾ وهل مخس .وُيقز أن شمٙمقن سمدًٓ ُمـ اعمٗماقمٞمؾ.
ٌ
ٌ
مخسِ .
(وسمف) ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف ،واًمت٘مديرُ :مٗمٕمقل سمف( .وومٞمف) ُمثٚم ف ،أي :ه ق ُمٗمٕم قل ومٞم فُ( .مٕم ف) أي:
(واٟمٔمر إمم اعمث ِؾ).
وؾم ىٙمىـ اًمٕملم ٕضمؾ اًمقزنً( ،مف) هذا هق اخلاُمس ،وهق اعمٗمٕمقل ًمف .صمؿ ىمال اًمٜمافمؿ:
ْ
وُمٗمٕمقل ُمٕمفَ .
مجع ُمثال.
صمؿ ىمال -رمحف اهلل:
َض ًبا َأ َبا َط ْؿ ٍرو َؼدََ ا َة َأ َتَى،
َض ْب ُ
ت َ ْ
َ َ

ْت َواــ َ
قل خََ ْو ًؽا ِم ْن ِطتََابِ َ
ك ِل
َو ِجئْ ُ

َ
واًمٜمٞمؾ) ُمٗمٕمقل ُمٕمف( .ظمق ًوما ُم ـ
(رضسمت رض ًسما) ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ( .أسما قمٛمرو) ُمٗمٕمقل سمف( .همداة) ُمٗمٕمقل ومٞمف( .وضمئت
قمتاسمِ َؽ ِزم) ُمٗمٕمقل ٕضمٚمف .ومجٛمع إُمثٚمة ذم سمٞمت واطمد.
اًمسادس ُمـ اعمٜمّمقسمات :اؾمؿ ٓ ،واعمراد هبا ٓ :اًمٜماومٞمة ًمٚمجٜمس ،ودمدوهنا ذم يمتب اعمت٘مدُملم ُم ـ اعمٗمن يـ وهم ػمهؿ
يسٛمقهنا ٓ :اًمتؼمئة .وهل ٓ اًمٜماومٞمة ًمٚمجٜمس ،وماعمٕمٜمك واطمد ،وؾمٛمٞمت سمذًمؽٕ 9هنا شمٜمٗمل طمٙمؿ اخلؼم قم ـ مجٞم ع أوم راد
ـماًمب ذم اًمٗمّمؾ .وم٘مد ٟمٗمٞمت طمٙمؿ اخلؼم ،وهق اًمقضمقد ذم اًمٗمّم ؾ قم ـ مجٞم ع أوم راد اًمٓم الب،
اجلٜمس ،وم٢مذا ىمٚمتٓ :
َ
وسمرئت مجٞمع اًمٓمالب ُمـ طمٙمؿ هذا اخلؼم.
وٓ اًمٜماومٞمة ًمٚمجٜمس شمٕمٛمؾ قمٛمؾ إن 9ومتٜمّمب إول قمغم أٟمف اؾمٛمٝما ،وشمرومع اًمثان قمغم أٟمف ظمؼمهاً ،مٙمـ اؾمٛمٝما ًمف صم الث
طمآت ،وٓ سمد أن ٟمٕمرومٝما طمتك ٟمٕمرف يمٞمػ يماٟمت ُمـ اعمٜمّمقسمات:
احلاًمة إومم :أن يٙمقن اؾمٛمٝما ُمٗمر ًدا.
احلاًمة اًمثاٟمٞمة :أن يٙمقن اؾمٛمٝما ُمْما ًوما.
احلاًمة اًمثاًمثة :أن يٙمقن اؾمٛمٝما ؿمبٞم ًٝما سماعمْماف.

ومائدة قماُمة :اعمٗمرد اصٓمالح ٟمحقي خيتٚمػ ذم اًمٜمحق ُمـ سماب إمم سماب آظمر ،وماعمٗمرد ذم سماب اعمٕمرب واعمبٜمل هق ُما ًم ٞمس
ُمثٜمك وٓ مج ًٕما ،واعمٗمرد ذم سماب اًمٕمدد ُما ًمٞمس ُمريمبًا ،واعمٗمرد ذم سماب اعمبتدأ واخلؼم ُما ًمٞمس مجٚمة وٓ ؿمبف مجٚمة ،واعمٗمرد ذم
سماب ٓ اًمٜماومٞمة ًمٚمجٜمس ُما ًمٞمس ُمْما ًوما وٓ ؿمبٞم ًٝما سماعمْماف.
وقمغم هذا ،ومآؾمؿ اعمثٜمك ذم سماب ٓ اًمٜماومٞمة ًمٚمجٜمس ُمٗمرد ،وآؾمؿ اجلٛمع ُمٗمرد ،وم٢مذا ىمٚمت ٓ :ـماًم ًبا ذم اًمٗمّم ؾ .ومٝم ذا
ـمالب ذم اًمٗمّمؾ .ومٝمذا ُمٗمردٕ 9ن اعمٗم رد ُم ا ًم ٞمس
ُمٗمرد ،وإذا ىمٚمت ٓ :ـماًم َبلم ذم اًمٗمّمؾ .ومٝمذا ُمٗمرد ،وإذا ىمٚمتٓ :
َ
ُمْما ًوما وٓ ؿمبٞم ًٝما سماعمْماف.
واًم٘ماقمدة ذم طمٙمؿ آؾمؿ إذا يمان ُمٗمر ًداُ :يبٜمََك قمغم ُما ُيٜمّمب سمف .وم٢مذا يمان ُيٜمّمب سماًمٗمتحة وم٢مٟمف ُيبٜمك قمغم اًمٗمت ُ ،مثؾٓ :
اؾمام ًم "ٓ" شمٙمقن ُمبٜمٞم ة قم غم
َ
ـماًمب ...وم "ـماًمب" شمٜمّمب ذم إصؾ -وًمق وىمٕمت ُمٗمٕمقًٓ سمف -سماًمٗمتحة ،وم٢مذا وىمٕمت ً
ـماًمب" اؾمٛمٝما ُمبٜمل قم غم اًمٗم ت ذم حم ؾ
اًمٗمت  ،ومت٘مقل ذم اإلقمرابٟ "ٓ" :ماومٞمة ًمٚمجٜمس شمٜمّمب آؾمؿ وشمرومع اخلؼمَ " .
ٟمّمب" .ذم اًمٗمّمؾ" ظمؼم.
وىمقًمؽ ٓ :ـماًمبَ ْلم ذم اًمٗمّمؾ" .ـماًمبلم" اؾمؿ ٓ ُمبٜمل قمغم اًمٞماءٟٕ 9مف ُيٜمّمب سماًمٞم اء .وىمقًم ؽ ٓ :جم دِِّّ يـ ُم ذُمقُمقن.
ٍ
قماىمالت ُمتؼمضمات" .قم اىمالت" اؾم ؿ ٓ ُمبٜم ل قم غم
"جمديـ" اؾمؿ ٓ ُمبٜمل قمغم اًمٞماءٟٕ 9مف يٜمّمب سماًمٞماء .وىمقًمؽٓ :
اًمٙمنٟٕ 9مف مجع ُم١مٟمث ؾمامل .هذا هق اًمٜمقع إول وهق اعمٗمرد.
ـماًمب قمٚم ٍؿ ُم٘مٍم .وم "ٓ" ٟماومٞمة ًمٚمجٜمس.
اًمٜمقع اًمثان وهق :اعمْماف ،واؾمؿ ٓ إذا وىمع ُمْما ًوما يٙمقن ُمٜمّمق ًسما .شم٘مقلٓ :
َ
ـماًمب" اؾمٛمٝما ُمٜمّمقب وقمالُمة ٟمّمبف اًمٗمتحة اًمٔماهرة ،واٟمٔمر اًمٗمرق سملم اإلقمراب اعمبٜمل واإلقمراب همػم اعمبٜمل ،ومٗمل
" َ
اعمبٜمل شم٘مقلُ :مبٜمل قمغم يمذا ذم حمؾً ...مٙمـ ذم اعمٕمرب شم٘مقلُ :مٜمّمقب وقمالُمة ٟمّمبف اًمٗمتحة اًمٔماهرة قمغم آظم ره ،وه ق
ُمْماف" .قمٚمؿ" ُمْماف إًمٞمفُ" .م٘مٍم" ظمؼم.
اًمٜمقع اًمثاًمث :اًمِمبٞمف سماعمْماف ،وهقُ :ما اشمّمؾ سمف رء ُمـ متام ُمٕمٜماه ،وم٢مذا ىمٚمت ٓ :رايم ًبا ؾمٞمار ًة ُمقضمقد .ومٝمذا ُيس ىٛمك
قمٜمد اًمٜمحقيلم :اًمِمبٞمف سماعمْمافٟٕ 9مف اشمّمؾ سمف رء ُمـ متام اعمٕمٜمكٟٕ 9مؽ ًمق ىمٚمت ٓ :رايمبًا ..وم٢مٟمؽ ٓ شم دري اعم راد،
وًمٙمـ عما ىمٚمت :ؾمٞمار ًةً .شم ىبلم اعمراد .وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمٜماُ" :ما اشمّمؾ سمف رء ُمـ متام ُمٕمٜماه".
همػم ُُمٜمَ ىَقن ،واًمِمبٞمف سماعمْماف يٙمقن ُمٜمق ًٟمًإ 9ن اإلواومة
وًمٙمـ ُما اًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم اعمْماف؟ اًمٗمرق هق أن اعمْماف يٙمقن َ
متٜمع ُمـ اًمتٜمقيـً ،مٙمـ اًمِمبٞمف سماعمْماف ًمٞمس ومٞمف إواومة .ومٞمٙمقن اإلقمرابٟ "ٓ" :ماومٞمة ًمٚمج ٜمس (وؾم ٞم٠ميت اًمٙم الم قم ـ
اعمْماف واًمِمبٞمف سماعمْماف ذم سماب اًمٜمداء سمٜمٗمس اًمتٕمريػ)" ،رايمبًا" اؾمٛمٝما ُمٜمّمقب هبا وقمالُمة ٟمّمبف اًمٗمتحة اًمٔم اهرة

قمغم آظمره .ووماقمؾ "رايمبًا" وٛمػم ُمستؽم شم٘مديره :أٟمت ،أو هق ،قمغم أؾماس همػم ُمقضمقد" .ؾمٞمارة" ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّم قب
سماؾمؿ اًمٗماقمؾ ،وقمالُمة ٟمّمبف اًمٗمتحة اًمٔماهرة قمغم آظمرهُ" .مقضمقد" ظمؼم ٓ ُمرومقع وقمالُمة رومٕمف اًمْمٛمة اًمٔم اهرة قم غم
آظمره.
وُمـ أُمثٚمة اًمِمبٞمف سماعمْماف ٓ :طمسٜمًًا ظمٚم٘مف ُمذُمقم .ومام اًمٗمرق؟ اًمٗمرق أٟمف ذم اعمثال إول اشمّمؾ سمف رء ُمـ متام ُمٕمٜماه،
وذًمٙمؿ اًمٌمء ضماء ُمٜمّمق ًسما ،وهذا اشمّمؾ سمف رء ُمـ متام ُمٕمٜماه ،وذًمٙمؿ اًمٌمء ضماء ُمرومق ًقما .ومٞمٙم قن اإلقم راب"ٓ" :
ٟماومٞمة ًمٚمجٜمس" .طمسٜمًًا" اؾمٛمٝما ُمٜمّمقب هبا وقمالُمة ٟمّمبف اًمٗمتحة اًمٔماهرة قمغم آظمره" .ظمٚم٘م ف" وماقم ؾ ًمٚمّم ٗمة اعمِم بٝمة
ُمرومقع وقمالُمة رومٕمف اًمْمٛمة اًمٔماهرة قمغم آظمره ،وهق ُمْماف واًمْمٛمػم ُمْماف إًمٞمفُ" .مذُمقم" ظمؼم ٓ.
ويِمؽمط ذم قمٛمؾ ٓ اًمٜماومٞمة ًمٚمجٜمس ذـمان:
اًمنمط إول :أن يٙمقن اؾمٛمٝما وظمؼمها ٟمٙمرشملم ،ومال شمٕمٛمؾ ذم اعمٕمارف.
اًمنمط اًمثان :أن يٙمقن آؾمؿ ُمت٘مد ًُما قمغم اخلؼم -وهذا أؿمار إًمٞمف اًمِمؼماوي.

وذم إُمثٚمة اًمتل ُمرتً ،مق شم٘مدم ظمؼم ٓ قمغم آؾمؿ ،سمٓمؾ قمٛمٚمٝما ووضمب شمٙمرارها ،يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕم امم َٓ﴿ :ومِٞم َٝم ا

َهم َْق ٌل َوَٓ ُه ْؿ َقمٜمْ َٝما ُي َٜمز ُومق َن﴾ " .ومٞمٝما" ظمؼم ُم٘مدم .و" َهم َْقل" ُمبتدأ ُم١مظمر .ومٚمؿ شمٕمٛمؾ ٕٓ 9ن اخلؼم شم٘مدم قمغم آؾمؿ.
( )28

ي٘مقل اًمٜمافمؿ قمـ ٓ:
ِ
ز
َولَ َؿَإ َّن ََلا ْاس ٌم َب ْعدََ ُه خََ َ ٌ

َؽإِ ْن َي ُؽ ُْن ُم ْػ َر ًدا َؽا ْؽتَ َْح ُه ُث َّم ِص ِل

ي٘مقل( :و"ٓ" يم "إن") .أي "ٓ" :شمٕمٛمؾ قمٛمؾ "إن"( .هلا) ظمؼم ُم٘مدم( .اؾمؿ) ُمبتدأ ُم١مظمر ،واجلٛمٚمة ظمؼم ٍ
صمان ًم "ٓ"9
ٕن "ٓ" ُمبتدأ ،وًمٙمـ يمٞمػ شمٙمقن ُمبتدأ وهل طمرف؟ ي٘مقًمقن :ىمّمد ًمٗمٔمٝما .أي :اعم٘مّمقد اًمٚمٗمظ سمٖم ض اًمٜمٔم ر قم ـ
احلرومٞمة .وم "ٓ" ُمبتدأ ،يم "أن" ظمؼم أول( .هلا اؾمؿ) اجلٛمٚمة ظمؼم ٍ
صمان.
وماومتحف) .أي :ا ْسمٜمِ ِف قمغم
اؾمؿ سمٕمدََ ه ظمؼم) .أؿمار هبذا إمم أٟمف ٓ يت٘مدم اخلؼم قمغم آؾمؿ ،ىمال( :وم٢من يٙم ْـ ُمٗمر ًدا
ْ
ي٘مقل( :هلا ٌ
دائام ،ومٝمق ُيبٜمك قمغم ُما ُيٜمّمب سمفً ،مٙمٜمف ىم ال:
اًمٗمت  ،واًمِمٞمخ اىمتٍم قمغم اًمٗمت ٕٟمف هق اًمٖماًمب ،ومٝمق ٓ ُيبٜمك قمغم اًمٗمت
ً
(وماومتحف) سماقمتبار اًمٖماًمب.
ىمال( :صمؿ ِ
صؾ) .أي :صؾ هبا ظمؼمها ،وهذا ىمد يٙمقن ُمـ سماب اًمت٠ميمٞمد ًمٚمٙمالم اًمساسمؼ ،وهق أن آؾمؿ يت٘مدم قمغم اخلؼم،
ِ
وىمال سمٕمض اًمنماح( :صمؿ ِ
(صؾ) قمغم ىمقًملم:
صؾ) أي :صؾ هبا اؾمٛمٝما .إذن اًمنماح اظمتٚمٗمقا ذم شمٗمسػم

( )28اًمّماومات.36 :

اًم٘مقل إول :أٟمف اعمراد ِ
وصؾ آؾمؿ سم "ٓ".
اًم٘مقل اًمثانِ :
وصؾ اخلؼم سمآؾمؿ ،واخلٓمب ذم هذا ؾمٝمؾ.
صمؿ اٟمت٘مؾ إمم اًمٜمققملم اًمثان واًمثاًمث ُمـ اخلؼم ،وم٘مال:
ِ
اِب ُه
َوا ْكْص ْ
ب ُمضا ًؽا ِ َِبا َأ ْو َما ُي َش ِ ُ

ِ
وى َيـْ ُْجو ِم َن َ
اْلطَ ِل
َؿَع لَ َأس َر َه ً

(ٓ) ٟماومٞمة ًمٚمجٜمس .و(أؾمػم) اؾمٛمٝما ُمٜمّمقب وقمالُمة ٟمّمبف اًمٗمتحة ،وأؾمػم ُمْم اف و(ه ًقى) ُمْم اف إًمٞم ف جم رور
وقمالُمة ضمره يمنة ُم٘مدرة قمغم إًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقرها اًمتٕمذرٟٕ 9مف ُم٘مّمقر( .يٜمجق) ومٕمؾ ُمْم ارع ُمروم قع وقمالُم ة
ضمقازا شم٘مديره هق يٕمقد قم غم أؾم ػمُ( .م ـ
رومٕمف وٛمة ُم٘مدرة قمغم اًمقاو ُمٜمع ُمـ فمٝمقرها اًمث٘مؾ ،واًمٗماقمؾ وٛمػم ُمستؽم
ً
ِ
اخلٓمؾ) سماخلاء اعمٕمجٛمة واًمٓماء اعمٝمٛمٚمة ،واخلٓمؾ هق اخلٓم٠مُ ،مّمدر ظمٓمؾ َظم َٓمالًً ،يمتٕمب َشم َٕم ًبا ،ه ذا ُم ا ذم "اعمّم باح".
وذم "خمتار اًمّمحاح" ي٘مقل :اخلٓمؾ :اعمٜمٓمؼ اًمٗماؾمد اعمْمٓمرب .وهذا أىمربٕ 9ن أؾمػم اهلقى ىمد هيرف سمام ٓ يٕمرف.
اًمساسمع ُمـ اعمٜمّمقسمات :اعمٜمادى ،واعمٜمادى إذا يمان ُمْما ًوما ،أو ؿم بٞم ًٝما سماعمْم اف ،أو ٟمٙم رة هم ػم ُم٘مّم قدة وم ٢من طمٙمٛم ف
اًمٜمّمب ،واعمٜمادى ُيٜمّمب ذم صمالث صقر:
ـماًمب اًمٕمٚمؿ .وم "ـماًمب" ُمٜمادى ُمٜمّمقب وقمالُمة ٟمّمبف اًمٗمتحة اًمٔم اهرة،
اًمّمقرة إومم :أن يٙمقن ُمْما ًوماُ ،مثؾ :يا
َ
وـماًمب ُمْماف و"اًمٕمٚمؿ" ُمْماف إًمٞمف .إذن اعمٜمادى ُمـ ُمٜمّمقسمات إؾمامء.
اًمّمقرة اًمثاٟمٞمة :أن يٙمقن ؿمبٞم ًٝما سماعمْماف ،وهق ُما اشمّمؾ سمف رء ُمـ متام ُمٕمٜماه ،وٟمٗمس أُمثٚمة ٓ اًمٜماومٞمة ًمٚمجٜمس اٟم٘مٚمٝم ا
هٜما ،ومت٘مقل :يا رايم ًبا ؾمٞمار ًة متٝمؾ .وم "رايم ًبا" ُمٜمادى ُمٜمّمقب وقمالُمة ٟمّمبف اًمٗمتحة اًمٔم اهرة قم غم آظم رهٟٕ 9م ف ؿم بٞمف
سماعمْماف.
اًمّمقرة اًمثاًمثة :اًمٜمٙمرة همػم اعم٘مّمقدة ،يم٘مقل اًمقاقمظ -اًمذي يٕمظ اًمٜماس ذم اعمسجد :يا هماومالً واعمقت يٓمٚمبف" .هم اومالً"
أيْم ا
ُمٜمادى ُمٜمّمقب وهق ٟمٙمرة همػم ُم٘مّمقدةٕ 9ن اًمقاقمظ ٓ ي٘مّمد
ؿمخّما ُمٕمٞمٜمًًا ُمـ احلارضيـ .ويٛمثؾ اًمٜمحقيقن ً
ً
سم٘مقل إقمٛمك اًمذي يريد أن يتجاوز ُمٙما ًٟمًا إمم آظمر ذم اًمِمارع :يا رضمالً ظمذ سمٞمدي .ومإقمٛمك ٓ ي٘مّمد رضمالً ُمٕمٞمٜمًًا.
أُما إذا يمان اعمٜمادى َقم َٚم ًام ُمٗمر ًدا أو ٟمٙمرة ُم٘مّمقدة 9وم٢مٟمف ُيبٜمك قمغم ُما ُيرومع سمف .يم٠من شم٘مقل :يا حمٛمدُُ  ،أو :يا ظماًمدُُ  .ومٝمذا قمٚمؿ
ُمٗمرد ُمبٜمل قمغم اًمْمؿ .أُما اًمٜمٙمرة اعم٘مّمقدة ومٙم٠من يٓمرح اعمدرس اًمس١مال قمغم اًمٓمالب ذم اًمٗمّمؾ ومػمومٕم قن أص اسمٕمٝمؿ،
ـماًمبَ ،أ ِضمب .ومٚمق أن اعمدرس مل ُي ِنم إمم ـماًمب ُمٕملم ٕضماب اًمٓم الب يمٚمٝم ؿٕ 9هن ؿ ٓ ي درون َُم ـ ه ق
ومٞم٘مقل :يا
ُ

اعم٘مّمقدٕ 9هنا ٟمٙمرة همػم ُم٘مّمقدةً ،مٙمـ إذا ىمال :يا ـماًمب أضمب .وأؿمار إمم ـماًمب ُمٕملم ،ومأن صارت اإلؿمارة ٟمٙمرة
ُم٘مّمقدة .ومٝمذا احلٙمؿ اعمٜمادى.
اًمباب إظمػم ذم درس اًمٞمقم ،ي٘مقل اًمِمؼماوي:
َوا ْب ِن ادُْـََا َدى َط َذ َما َؿَا َن ُم ْر َت ِػ ًعا

بِ ِهَ ،و ُؾ ْلَ :يا إِ َما ُم ا ْط ِد ْل َولَ َتََ ِ ِل

ِ
(واسمـ اعمٜمادى) .أي :اعمٗمرد( .قمغم
هذا هق اعمٜمادى اعمٗمردٟٕ 9مف ؾمٞمذيمر اعمْماف واًمِمبٞمف سماعمْماف ذم اًمبٞمت اًمثان .ىمقًمف:
ُما يما َن ُمرشمٗم ًٕما سمِ ِف) وم٢مذا يمان يرومع سماًمْمٛمة وم٢مٟمف ُيبٜمك قمغم اًمْمؿ ،وإذا يمان يرومع سمإًمػ وم٢مٟمف ُيبٜمك قمغم إًمػُ ،مث ؾ :ي ا
ـماًم ًبا .وإذا يمان ُيرومع سماًمقاو وم٢مٟمف ُيبٜمك قمغم اًمقاوُ ،مثؾ :يا ُمسٚمٛمقن.
اقمدل وٓ ِ
(وىمؾ :يا إُما ُم ْ
صمؿ َُمثىؾ سم٘مقًمفْ :
متؾ)( .يا) طمرف ٟمداء( .إُمام) ُمٜمادى ُمبٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّمب( .اقمدل)
ومٕمؾ أُمر ،واًمٗماقمؾ وٛمػم ُمستؽم وضمق ًسما شم٘مديره أٟمت( .وٓ) اًمٜماهٞمةِ .
(متؾ) ومٕمؾ ُمْمارع جم زوم سم ال اًمٜماهٞم ة وقمالُم ة
وطم ِّرك سماًمٙمن ٕضمؾ اًمروي.
ضمزُمف اًمسٙمقنُ ،
وىمقًمف:
وإ ْن ُتـَ ِ
َادي ُم َضا ًؽا َأ ْو ُم َشاؿِ َؾ ُه
َ

ُؾ ْلَ :يا َر ِح ًقَم بِـََا َيا َؼاؽِ َر اـ َّزـَ ِل

( ُُم َْما ًوما) هذا هق اًمٜمقع اًمثان وهق اعمْماف .أُما اًمٜمقع اًمثاًمث :اعمِمايمؾ اًمذي هق اًمِمبٞمف سماعمْمافْ .
رطمٞمام سمٜما ،يا
(ىمؾ :يا
ً
ِ
و(رطمٞمام) قمٚمٞمٝما شمٜمقيـ ،واًمِمبٞمف سماعمْماف
هماومر) ًمٞمس قمٚمٞمٝما شمٜمقيـ،
هماومر
ً
رطمٞمام سمٜما) هذا ؿمبٞمف سماعمْماف( .يا َ
اًمزًمؾ)( .يا ً
َ
اومر) ه ذا ُمث ال
هٜما اشمّمؾ سمف رء ُمـ متام ُمٕمٜماهٕ 9ن اجلار واعمجرور (سمٜما) ُمتٕمٚمؼ سماعمٜمادى ،إذن يقضمد ارشمباط( .يا هم َ
ِ
و(اًمزًمؾ) ُمْماف إًمٞمف.
(هماومر) ُمْماف،
ًمٚمٛمْماف 9وم
َ
ىمقًمف( :وإن شمٜمادي)ٌ .أ ْصمبِتت ذم سمٕمض اًمٜمسخ اًمٞماءُ ،مع أن اًمٗمٕمؾ جمزوم سم٢من وهق ُمٕمتؾ ،ويمان إصؾ أن ُحت َذف اًمٞم اء9
وهلذا ذم سمٕمض ٟمسخ اًمنمح وٟمسخ اعمتـ اًمٞماء حمذوومةً ،مٙمـ إصمباهتا ضمائز وطمذومٝما أطمسـً 9م قضمٝملم :اًمقضم ف اًمٜمح قي،
واًمقضمف اًمٕمرويض.
وماًمٜمحقي ي٘مقلٕ :ن هذا ومٕمؾ ُمٕمتؾ جمزوم سمحذف طمرف اًمٕمٚمة .أُما اًمقضمف اًمٕمرويض ومٝمل أن (وإن ُشمٜمََا) ،قم غم وزن
(ُمتٗمٕمٚمـ) .وومٞمٝما ظمبـٕ 9ن أصٚمٝما ُمستٗمٕمٚمـً .مٙمـ ُطم ِذف احلرف اًمثان ومٗمٞمف ظمبـ ،و(دي ُمْما) قمغم وزن (وم اقمٚمـ)،
ومٝمٜما أصمبتٜما اًمٞم اء ،وم٢مذا طمذومٜماها وم٢من اًمقزن يّمػم (ومٕمٚمـ) وومٞمٝما ظمبـ ،وهق ُمستحسـ ذم اًمبحر اًمبسٞمطُ ،م ا دام احل ذف
اًمٞماء ُمستحسـ قمٜمد اًمٕمرووٞملم ،ويٛمٌم ُمع اًم٘ماقمدة اًمٜمحقية ومٞمٙمقن أطمسـ.

اًمثاُمـ ُمـ اعمٜمّمقسمات هق احلال ،واحلال هق :اًمقصػ اًم َٗم ْْم َٚمة اعمبلم هلٞمئة صاطمبف قمٜمد وىمقع اًمٗمٕمؾ .أو هل اًمقصػ9
ٕن يمٚمٛمة احلال ُيقز ومٞمٝما اًمتذيمػم وُيقز اًمت٠مٟمٞمث ،ومت٘مقل :احلال هل اًمقصػ ،أو شم٘م قل :احل ال ه ق اًمقص ػ .ه ذا
شمٕمريػ احلال .وهلذا ي٘مقل اًمٜمحقيقن :إن احلال هق ُما يّمٚم ضمقا ًسما ًم "يمٞمػ" .ومت٘مقل :ضماء ظماًمد رايم ًبا .وم "رايم ًب ا"
وصػ .واًمقصػ قمٜمد اًمٜمحقيلمُ :ما دل قمغم ُمٕمٜمك .وهق هٜما اًمريمقب .وأٟمت إذا ؾم ٛمٕمت يمٚمٛم ة "رايم ًب ا" اٟم٘م دح ذم
ذهٜمؽ أٟمف يقضمد ؿمخص ريمب.
وىمقًمٜما" :اًمٗمْمٚمة"  .وٓ ٟم٘مقل :اًمٗمْمٚمة ٓ يٛمٙمـ آؾمتٖمٜماء قمٜمٝماٟٕ 9مف شمقضمد أطمقال ٓ يٛمٙم ـ آؾم تٖمٜماء قمٜمٝم ا 9ومٗم ل
ىمقًمٜما :ضماء ظماًمد رايم ًبا .يٛمٙمـ آؾمتٖمٜماء قمـ احلال ،ومٞمٛمٙمـ أن شم٘مقل :ضماء ظماًم دً .مٙم ـ هٜم اك أطم قال ٓ يٛمٙم ـ أن
لم﴾  .ومال يٛمٙمـ طمذومٝماٟٕ 9مٜم ا ًم ق
اًمس َام َء َوإَ ْر َض َو َُما َسم ْٞمٜمَ ُٝم َام َٓ ِقمبِ َ
حتذف ،واٟمٔمر إمم ىمقل اهلل -شمٕماممَ ﴿ :و َُما َظم َٚم ْ٘مٜمََا ى
اًمّمالَ ِة َىما ُُمقا ُيم َُس َامم﴾ .
طمذومٜماها ٟٓم٘مٚمب اًمٙمالم إمم ٟمٗمل ،وهذا همػم اعمراد ،وُمثٚمف ىمقل اهلل -شمٕماممَ ﴿ :وإِ َذا َىما ُُمقا إِ َمم ى
( )39

( )32

ُمدطما هلؿً ،مٙمـ يمسامم ًمٗمظ ٓ سمد ُمٜمف 9وهلذا وماًمٗمْمٚمة ذم سماب احلالُ :ما
وم "يمسامم" طمال ،وًمق ُطمذومت ٕصبحت أية ً
ًمٞمس ريمٜمًًا ذم اإلؾمٜماد ،أيً :مٞمست ُمسٜمدًً ا وٓ ُمسٜمدًً ا إًمٞمفُ .مثؾ :ضماء ظماًمد رايمبًا .أيـ اعمسٜمد؟ ضماء ،أيـ اعمستٜمد إًمٞم ف؟
ظماًمد ،أُما "رايمبًا" ومٚمٞمست ُمسٜمدًً ا وٓ ُمسٜمدًً ا إًمٞمف 9إذن شمٙمقن ومْمٚمة هبذا آقمتبار.
وذط احلال أن شمٙمقن ٟمٙمرة أو سمٛمٜمزًمة اًمٜمٙمرة ،وماحلال ٓ شمٙمقن ُمٕمرومة ،وًمق ضماءت ُمٕمرومة وم٢مهنا شم١مول سم اًمٜمٙمرةُ ،مث ؾ:
ضماء ظماًمد وطمده .وم "وطمده" طمال ،وهل ُمٕمرومةٕ 9هنا أوٞمٗمت إمم اًمْمٛمػم ًمٙمٜمف ُم١مول إمم اًمٜمٙمرةٕ 9ن اًمت٘مدير :ضم اء
ظماًمد ُمٜمٗمر ًدا .وجملء احلال ُمٕمرومة هذه يمٚمامت سمسٞمٓمة ُمسٛمققمة قمـ اًمٕمرب ُحتٗمظ وٓ ُي٘ماس قمٚمٞمٝما ،وشمب٘مك اًم٘ماقمدة قمغم
ُما هل قمٚمٞمف ،وهل أن احلال ٓ شم٠ميت إٓ ٟمٙمرة ،واًمذي سمٛمٜمزًمة اًمٜمٙمرة هق اجلٛمٚمةٕ 9ن احلال شم٠ميت ُمٗمر ًدا ،وشم٠ميت مجٚمة ،وشم٠ميت
ؿمبف مجٚمة.
ي٘مقل:
َو َْ
اْل ُال َك َْح َوَ :أ َت َ
َاك اـْ َعبْدُُ ُم ْعتَ َِذ ًرا

( )39إٟمبٞماء.25 :
( )32اًمٜمساء.231 :

يرجو ِر َض َ ِ
ب ِِف َو َج ِل
اك َومـْ ُه اـْ َؼ ْؾ ُ
َْ ُ

(ُمٕمتذرا) ،واخلٓمب ذم هذا ؾم ٝمؾ،
(ُمبتسام) ،وذم سمٕمض اًمٜمسخ
ذم سمٕمض اًمٜمسخ وسمٕمض اًمنموح وسمٕمض اعمخٓمقـمات
ً
ً
(ُمبتسام) ،و َُمثىؾ ًمٚمحال اجلٛمٚمة اًمٗمٕمٚمٞمة سم (يرضمق) ،و َُمثىؾ ًمٚمحال اجلٛمٚمة آؾمٛمٞمة سم (وُمٜمف
واًمِمٞمخ َُمثىؾ ًمٚمحال اعمٗمرد سم
ً
ِ
وضمؾ).
اًم٘مٚمب ذم
ُ
رو َ
اك) اجلٛمٚمة ذم حمؾ ٟمّمب طمال مجٚمة ومٕمٚمٞمة( .وُمٜم ُف) اًمقاو ًمٚمحالُ( .مٜمف)
و(ُمبتسام) طمال ُمـ اًمٕمبد ُمٜمّمقب( .يرضمق َ
ً
ظمؼم ُم٘مدم .و(اًم٘مٚمب) ُمبتدأ ُم١مظمر ،واجلٛمٚمة ذم حمؾ ٟمّمب طمال.
وشمقضمد سمٕمض اًمٜم٘ماط رأيت أن أوٞمٗمٝما ذم سماب احلال ٕمهٞمتٝما:
اًمٜم٘مٓمة إومم :أن صاطمب احلال ٓ سمد أن يٙمقن ُمٕمرومة -يمام شم٘مدم ذم إُمثٚمة -ومت٘مقل :ضماء ظماًمد رايم ًبا .وماحلال ٓ سمد أن
شمٙمقن ٟمٙمرة ،وصاطمب احلال ٓ سمد أن يٙمقن ُمٕمرومة ،وىمد ي٠ميت صاطمب احلال ٟمٙمرة إذا ُو ِضمدََ ُمسقغ 9إُم ا رّم ٞمص ،أو
شمٕمٛمٞمؿ ،أو شم٠مظمػم قمـ احلال .وهذه أٟمقاع اعمسقهمات.
وٕمٞمػ ؾمائالً" .ؾمائالً" طمال ُمـ رضمؾ .و"رضمؾ" ٟمٙمرةً ،مٙمـ
إول :اًمتخّمٞمص سماًمقصػُ ،مثؾ ًمق ىمٚمت :ضماء رضمؾ
ٌ
اًمذي ؾمقغ جملء احلال ُمٜمف أٟمف رّمص سماًمقصػ.
ُمذايمرا" طمال ُمـ ـماًمب ،وهق ٟمٙمرةً ،مٙمـ ؾم قغ
ُمذايمرا" .
اًمثان :اًمتٕمٛمٞمؿ ،يم٠من يت٘مدم ٟمٗمل ،يم٠من شم٘مقلُ :ما ٟمدم ـماًمب
ً
ً
شم٘مدُّ م اًمٜمٗمل.
جملء احلال ُمـ اًمٜمٙمرة ُّ
اًمثاًمث :أن شمت٘مدم احلال ويت٠مظمر صاطمبٝما .وماًمت٠مظمر ُمسقغ ،يمام ًمق ىمٚمت :أشمان ؾمائالً رضمؾ" .ؾمائالً" طمال ُمـ رضمؾ وهق
شم٘مدُّ م احلال قمغم صاطمبف.
ٟمٙمرة ،واًمذي ؾمقغ جملء احلال ُمـ اًمٜمٙمرة ُّ
ُم١مؾم َسة ،وطمال ُم١م ِّيمِّدة.
اًمٜم٘مٓمة اًمثاٟمٞمة :احلال ىمسامن :طمال ِّ
احلال اعم١مؾمسة :وهل اًمتل ٓ ُيستٗماد ُمٕمٜماها سمدون ذيمرها ،يماعمثال اًمساسمؼ ،شم٘م قل :ضم اء ظماًم د رايم ًب ا" .رايم ًب ا" طم ال
ُم١مؾمسة ،وًمق ُطم ِذومت ُما ُوم ِٝمؿ اعمٕمٜمك .ومٚمق ىمٚمٜما :ضماء ظماًمدُ .ما ومٝمؿ اًمساُمع أٟم ف ضم اء رايم ًب اً 9م ذا ومٝم ذه ُشمُس ِّٛمك :طم ال
أيْما :طمال ُمبٞمِّٜمة.
ُسٛمك ً
ُم١مؾمسة ،و ُشم ى

احلال اعم١ميمدة :وهل اًمتل يستٗماد ُمٕمٜماها سمدوهنا ،أي أن ُمٝمٛمتٝما اًمتقيمٞمدُ ،مثؾ ىمقل اهلل -شمٕماممَ ﴿ :ومتَبس ؿ َو ِ
اطم ًٙمًا ُِّم ـ
ُ
َى َ
ِ
شمبسؿ .واًمتبسؿ هق اًمْمحؽ ،ومٚمق ىمٞمؾ ذم همػم اًم٘مرآن :شمبسؿ حمٛمدُ .ومٝمؿ اعمراد دون
َىم ْقهل َا﴾ " .واطم ًٙمًا" طمال ُمـ وماقمؾ ى
( )31

يمٚمٛمة واطم ًٙمًا 9وهلذا ي٘مقل اًمٜمحقيقن :إن "واطم ًٙمًا" طمال ُم١ميمدة .واحلال اعم١ميمدة أٟمقاع حمٚمٝما يمتب اًمٜمحق.

( )31اًمٜمٛمؾ.28 :

اًمٜم٘مٓمة اًمثاًمثة :احلال سماقمتبار اعم٘مارٟمة وقمدُمٝما ٟمققمان:
اًمٜمقع إول :احلال ِ
اعم٘مارٟمة ،وهل اًمتل يتح٘مؼ ُمٕمٜماها وىمت زُمـ ومٕمٚمٝما ،وأيمثر إطمقال أطم قال ُم٘مارٟم ةُ ،مث ؾ :ضم اء
ظماًمد رايم ًبا .وماًمريمقب هق وىمت اعمجلء ،ومٝمذه هل احلال اعم٘مارٟمة ،وهل اًمتل يتح٘مؼ ُمٕمٜماها وىمت زُمـ قماُمٚمٝما.
اًمٜمقع اًمثان :احلال اعم٘مدىى َرة ،وهل اعمست٘مبٚمة اًمتل يتح٘مؼ ُمٕمٜماها سمٕمد وىمقع ُمٕمٜمك قماُمٚمٝما .ومٗمل احلال ِ
اعم٘مارٟمة يمان اعمجلء
ِ
قه ا َظماًمِ ِدي َـ﴾ " .ظماًم ديـ"
واًمريمقب ذم وىمت واطمدً ،مٙمـ اٟمٔمر إمم ىمقل اهلل -شمٕماممَ ﴿ :ؾمالَ ٌم َقم َٚم ْٞم ُٙم ُْؿ ـم ْبتُ ُْؿ َوما ْد ُظم ُٚم َ
( )32

طمال ُمـ اًمقاو .واخلٚمقد هق اجلٜمة .وًمٙمـ هؾ وىمت اًمدظمقل هق وىمت اخلٚمقد ،أم سمٕمد آؾمت٘مرار ذم اجلٜمة يبدأ اخلٚمقد؟
إذن هؾ وىمت اخلٚمقد هق وىمت اًمدظمقلُ ،مثٚمام أن اًمريمقب هق وىمت اعمج لء؟ ٓ ،ومٝم ذه ُشمُس ىٛمك :طم ال ُم٘م درةٕ 9ن
ُمٕمٜماها يتح٘مؼ سمٕمد ُمٕمٜمك قماُمٚمٝما.
أيْما ىمقل اهلل -شمٕماممَ ﴿ :و َشمٜمْ ِْحتُُق َن ِْ
اجلبَ َال ُسمٞمُق ًشمًا﴾ " .سمٞمق ًشمًا" طمال ُمـ اجلبالً .مٙم ـ ه ؾ وىم ت اًمٗمٕم ؾ -وه ؿ
وُمثٚمف ً
( )33

يٜمحت قن -ص ارت اجلب ال سمٞمق ًشم ا ،أم سمٕم دُما اٟمتٝم قا ُم ـ اًمٜمح ت؟ سمٕم د ُم ا اٟمتٝم قا ،إذن ه ذه طم ال ُم٘م درة.

( )32اًمزُمر.62 :
( )33إقمراف.63 :

س :هؾ اعمبتدأ ُمرومقع سمآسمتداء أم اًمتجرد؟ وُما اًمٗمرق؟
ج ٓ :يقضمد ومرق ،ومآسمتداء هق اًمتجردً ،مٙمٜمٝمؿ ٓ ي٘مقًمقنُ :مرومقع سم اًمتجرد .ه ؿ ي٘مقًم قنُ :مروم قع سمآسمت داء وه ق
اًمتجرد ،أُما اخلؼم ومٝمق ُمرومقع سماعمبتدأ 9وهلذا إذا ىمٚمت :زيد ىمائؿ .اضمتٛمع ذم اعمثال اًمٕماُم ؾ اعمٕمٜم قي واًمٕماُم ؾ اًمٚمٗمٔم ل،
وماًمٕماُمؾ اعمٕمٜمقي هذا اعمبتدأ ،واًمٕماُمؾ اًمٚمٗمٔمل هق اخلؼم.
س :ذيمرشمؿ أن اًمدار ًمٞمست ُمٗمٕمقًٓ ومٞمفٕ 9هنا ٓ شمتْمٛمـ ُمٕمٜمك "ذم" ُمع سمٕمض إومٕمال .أًمٞمس يمٚمٛم ة ي قم ٓ شمتْم ٛمـ
ىمٚمت :ضماء يقم اخلٛمٞمس؟
ُمٕمٜمك "ذم" ،يمام ًمق َ
ؼما ،وي٘مع وماقمالًً،
ج :هٜما ظمرضمت ُمـ اًمٜمّمب ،ودظمٚمت ذم سماب اًمٗماقمٚمٞمةٕ 9ن "يقم" فمرف ُمتٍمف ي٘مع ُمبتد ًأ ،وي٘مع ظم ً
وي٘مع ُمٗمٕمقًٓ ،وي٘مع ُمْما ًوما إًمٞمف..
س :إذا شم٘مدم ظمؼم "ٓ" قمغم اؾمٛمٝما ،و ُوم ِّم َؾ سملم وٓ واؾمٛمٝما ،ومٚمامذا ٓ ٟم٘مقل :إٟمف ظمؼم "ٓ" ُم٘مدم؟
جٟ :مص اًمٜمحقيقن قمغم هذا ،وهذه ُمس٠مًمة جمٛمع قمٚمٞمٝما ،وقمغم أن ظمؼم "ٓ" ُيقز أن يت٘مدم ُمع سم٘ماء اًمٕمٛم ؾ ،وم ٢مذا شم٘م دم
سمٓمؾ قمٛمٚمٝما.
س :هؾ شمٜمّم سم٘مراءة "إقمراب اًم٘مرآن" ٓسمـ اًمٜمحاس؟
٘مرأ ىمبٚمف يمتاب آظمر ،ومال سم٠مس.
ج :يمٛمرطمٚمة صماٟمٞمة ،قمغم أن ُي َ

ِ ِِ
ر ٌء﴾ ؟
س :هؾ يقضمد ذم اًم٘مرآن طمروف زائدة؟ وُما شمقضمٞمف ىمقًمف -شمٕماممًَ ﴿ :م ْٞم َس َيمَٛمثْٚمف َ ْ
( )34

ج :اًم٘مرآن ًمٞمست ومٞمف طمروف زائدة ،وإٟمام ي٘مقًمقن :صٚمة ،وىمد ٟمص قمغم هذا اسمـ هِمام ذم "ُمٖمٜمل اًمٚمبٞمب" ،وم٘مال :يٜمبٖمل
ًمٚمٛمٕمرب أن يتقرع أن ي٘مقل ذم رء ُمـ اًم٘مرآن :إٟمف زائد.
ًمٙمـ إذا ضمئٜما إمم احلروف ،يمام ذم ىمقل هلل -شمٕمامم﴿ :وُما رسم َؽ سمِ َٔمالى ٍم ًِّم ْٚمٕم ِب ِ
ٞمد﴾ ٟ .م٘مقل" :اًمباء" صٚمة .وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل:
َ
َ َ َ ُّ
ِ ِِ
ر ٌء﴾  ،ومٞمف ٟمٗمس اًمٙمالم ،وإن يمان سمٕمض اعمٗمنيـ
اًمباء طمرف زائد ًمٗم ًٔما ُم١ميمد ُمٕمٜمك .وىمقًمف -شمٕماممًَ ﴿ :م ْٞم َس َيمَٛمثْٚمف َ ْ
( )35

( )36

ُمثؾ ِ
ي٘مقل :اًمٙماف ًمٞمست زائدة ،إٟمام اًمٙماف هٜما سمٛمٕمٜمك ُمثؾ ،واًمت٘مديرً :مٞمس َ
ُمثؾ اهلل رء .هٙمذا ىماًمقا ،واعم٘مّم قد أن
أية هذه ومٞمٝما ظمالف ،وإصقًمٞمقن يذيمروهنا ذم سماب اعمجاز.

( )34اًمِمقرى.22 :
( )35ومّمٚمت.35 :
( )36اًمِمقرى.22 :

سُ :ما اًمٗمرق سملم "ًمـ" و"مل" ذم اعمٕمٜمك؟
ج :إذا ىمٚمتً :مـ ي٠ميت زيد .هذا ذم اًمزُمـ اعمايضً ،مٙمـ إذا ىمٚمت :مل ِ
ي٠مت .هذا ذم اًمزُمـ احلارض ،وسمٞمٜمٝمام ومرق ُم ـ ضمٝم ة
ىمقة اًمٜمٗمل.
س :ىمقل اهلل -شمٕمامم﴿ :ر َأ ْيتُ ُٝمؿ ِزم ؾم ِ
اضم ِدي َـ﴾  .هؾ ؾماضمديـ طمال أم ُمٗمٕمقل سمف؟
ْ َ
َ
( )37

ج :قمغم طمسب اًمٗمٕمؾ رأى ،وم٢مذا يماٟمت رأى قمٚمٛمٞمة ومٝمذه شمٜمّمب ُمٗمٕمقًملم ،وقمغم هذا يٙمقن ؾماضمديـ هل اعمٗمٕمقل اًمثان
قمغم أهنا رؤيا ُمٜمام.
س :هؾ شمرون أن أًمٗمٞمة اًمسٞمقـمل ذم اًمٜمحق ُشمُ٘مدىى م ذم احلٗمظ قمغم أًمٗمٞمة اسمـ ُماًمؽ؟
أيْما ٓسمـ ُماًمؽٟٕ 9مف ىمبؾ اًمسٞمقـمل سم٘مرون.
ج ،ٓ :وماًمِمٝمرة ًٕمٗمٞمة اسمـ ُماًمؽ ،واًم٘مٞمٛمة اًمٕمٚمٛمٞمة ً
س :هؾ يرضمع سماعمّمادر إمم أصؾ اًمقوع ذم اًمٚمٖمة؟
ج :ي٘مقل اًمٜمحقيقن :إن اعمّمادر ٓ سمد ومٞمٝما ُمـ اًمرضمقع إمم ُمٕماضمؿ اًمٚمٖمة.
س :ذيمرشمؿ أن "يمٚمؿ" ُمّمدرها شمٙمٚمٞمؿ ،وًمٞمس ُمّمدرها يمالم.
ج ،ٓ :يمالم اؾمؿ ُمّمدرٕ 9ن اًم٘ماقمدة قمٜمد اًمٜمحقيلم أن اًمٗمٕمؾ إذا يمان قمغم وزن وم ىٕمؾ ومٛمّمدره اًمتٗمٕمٞم ؾ ،ي٘م قل اسم ـ
شمٙمٚمٞمامً ،مٙمـ يمالم اؾمؿ ُمّمدر ،وهٜماك ومرق سملم اعمّمدر واؾمؿ اعمّمدر.
ُماًمؽ :وزيمك شمزيمٞمة ُمثؾ شمٙمٚمؿ
ً
س :هؾ هٜماك ذوح ُمٓمبققمة ًمٚمٛمٜمٔمقُمة؟
ج :اعمٜمٔمقُمة ًمٞمس هلا ذوح ُمٓمبققمة ُمتداوًمة ،وأٟما وىمٗمت قمغم ذطملم 9ذح ُـمبع ذم ُمٙمة ُمٜمذ ُمئة وؾم بٕمة وقمنم يـ
قما ًُم ا ،أيُ :مٓمبقع قمام أًمػ وصمالصمٛمئة وأرسمٕمة ،وُمقضمقد ذم ُمٙمتبة احلرم ذم ُمٙمة ،ويقضمد أطمد اًمنموح ُمٓمبقع ذم همزة،
وطم٘م٘مف أطمد اإلظمقة اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞملم ،واعمٜمٔمقُمة هلا ذوح خمٓمقـمة ذم ضماُمٕمة اإلُمام.
سُ :ما اعمتـ اًمذي شمٜمّمحقن سماًمٕمٜماية سمحٗمٔمف ،وحتٚمٞمؾ أًمٗمافمف؟
ج :طمٗمظ اًمدرة اًمٞمتٞمٛمة ،وُمٜمٔم قُمة اًمِمؼماوي ضمٞم دة ،وقمٜم دي أن اًم درة اًمٞمتٞمٛم ة ومٞمٝم ا ُمٕمٚمقُم ات أيمث ر ُم ـ ُمٜمٔمقُم ة
اًمِمؼماويٕ 9ن اًمدرة اًمٞمتٞمٛمة ُمئة سمٞمت ،أي ُمثؾ ُمٜمٔمقُمة اًمِمؼماوي ُمرشملم ،ويقضمد ُمتـ صٖمػم أٟما أٟمّمحٙمؿ سم ف ،وه ق
ُمٜمٔمقُمة احلرضُمل اًمذي هق اًمدرة اًمٞمتٞمٛمة.
س :ذم اًمبٞمت إظمػم ُمـ اًمباب اًمثاًمث -اًمذي درؾمٜماه أُمس ،أمل ُي َٛمثِّؾ اعمّمٜمػ ًمٚمبدل؟
( )37يقؾمػ.3 :

ج :اًمبدل ُمثٚمف ُمثؾ قمٓمػ اًمبٞمان ،وهق ىمقًمف( :ظمادُمف أسمق اًمْمٞماء) .وم٠مسمق اًمْمٞماء سمدل أو قمٓمػ سمٞمان.
ؾمػما"؟
ؾمػما طمسٜمًًاُ ،ما إقمراب " ً
س :ؾمار حمٛمد ً
جُ :مٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُمة ٟمّمبف اًمٗمتحة اًمٔماهرة قمغم آظمره.
سٟ :مرضمق شمقوٞم اًمٗمرق سملم اعمّمدر واعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ.
ج :أٟما ىمٚمت :سمٞمٜمٝمام قمٛمقم وظمّمقص وضمٝمل 9ومٞمجتٛمٕمان ذم رء ،ومٙمؾ ُمّمدر ُمٜمّم قب ه ق ُمٗمٕم قل ُمٓمٚم ؼ ،ويم ؾ
ُمّمدر ُمرومقع أو جمرور ًمٞمس ُمٗمٕمقًٓ ُمٓمٚم ً٘ما ،أُما إؿمٞماء اًمتل شمٜمقب قم ـ اعمّم در ومٝم ذه ُمٗمٕم قل ُمٓمٚم ؼ وٓ ُشم ْٕم َرب
ُمّمدرا.
ً

ِ
ُمبلم إلهبام اؾمؿ أو إمجال ٟمسبة .وُمـ ه ذا اًمتٕمري ػ
اًمتاؾمع ُمـ اعمٜمّمقسمات :اًمتٛمٞمٞمز .واًمتٛمٞمٞمز :اؾمؿ ٟمٙمرة سمٛمٕمٜمك ُمـِّ ،
يتبلم أن اًمتٛمٞمٞمز ٟمققمان:
اًمٜمقع إول :متٞمٞمز اًمذات أو متٞمٞمز اعمٗمرد .وأيمثر ُمقىمٕمف سمٕمد اعم٘مادير وإقمداد ،واعم٘مادير هل :اعمساطمة واًمقزن واًمٙمٞمؾ،

ومٝمذا متٞمٞمز اًمذات ،وم٢مذا ىمٚمت :اؿمؽميت رـمالً .وم "رـمالً" اؾمؿ ُمبٝمؿ ،ومال ٟمدري رـمالً ؾمٛمٜمًًا ،أم رـمالً قمس الًً ،أم رـم الً
زيتًًا ،وماًمٙمٚمٛمة ُمبٝمٛمة ،وم٢مذا ىمٚمت :اؿمؽميت رـمالً قمسالً .وم "قمسالً" أزاًمت اإلهبام ذم آؾمؿ اًمساسمؼ ،وآؾم ؿ اًمس اسمؼ
ُمٗمرد وهق "رـمالً" .وإن ؿمئت وم٘مؾ :ذات ،أي :اؾمؿ حمسقس .وماًمرـمؾ يقوع سماعمٞمزان ومٝمق رء حمسقس ،هذا ُمٕمٜم ك
أٟمف ذات .واإلقمراب" :اؿمؽميت" ومٕمؾ ووماقمؾ" .رـمالً" ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُمة ٟمّمبف اًمٗمتحة اًمٔماهرة قمغم آظم ره.
"قمسالً" متٞمٞمز ُمٜمّمقب وقمالُمة ٟمّمبف اًمٗمتحة اًمٔماهرة قمغم آظمره.
وذم إقمداد إذا ىمٚمت :قمٜمدي قمنمون .يقضمد إهبام ،ومال ٟمدري قمنمون يمتا ًسما ،أم قمنم ون ىمٚم ًام ،أم قمنم ون ري آً...
ضمدًّ ا .وم٢مذا ىمٚمت :قمنمون يمتا ًسما .زال اإلهبام ،وم "يمتا ًسم ا" أزال اإلهب ام ذم اؾم ؿ ىمبٚم ف ،ومٞمٙم قن
وماًمٙمٚمٛمة ومٞمٝما إهبام واؾمع ًّ
متٞمٞمزا.
ً
اًمٜمقع اًمثان :متٞمٞمز اًمٜمسبة ،ويسٛمقٟمف :متٞمٞمز اجلٛمٚمة .وم٢مذا ىمٚمت :ـماب اعمٙمان .ومٜمسبة اًمٓمٞم ب إمم اعمٙم ان ُمبٝمٛم ة ،ويمٚمٛم ة
"ـماب" ًمٞمس ومٞمٝما إهبام ،واعمٙمان ًمٞمس ومٞمف إهبامً ،مٙمـ ٟمسبة اًمٓمٞمب إمم اعمٙمان ُمبٝمٛمة ،ومٝمؾ شمريد :ـماب اعمٙمان ه قا ًء ،أم
ـماب اعمٙمان رائح ًة ،أم ـماب اعمٙمان ُما ًء ،أم ـماب اعمٙمان شمرسم ًة؟ ...ومٜمسبة اًمٓمٞمب إمم اعمٙمان حتتاج إمم سمٞمان ،وم ٢مذا ىمٚم ت:
ـماب اعمٙمان هقا ًء .زال اإلهبام.

ًمٙمـ اًمس١مال :يمٚمٛمة "هقاء" ،هؾ أزاًمت اإلهبام ذم يمٚمٛمة ـماب وطمدها؟ ٓ .هؾ أزاًمت اإلهبام ذم يمٚمٛمة اعمٙمان وطمدها؟
ٓ .سمؾ أزاًمت اإلهبام ذم ٟمسبة اًمٓمٞمب إمم اعمٙمان 9وهلذا يسٛمقٟمف :متٞمٞمز ٟمسبة .واإلقمراب" :ـماب" ومٕمؾ ُماض ُمبٜمل قم غم
اًمٗمت " .اعمٙمان" وماقمؾ ُمرومقع وقمالُمة رومٕمف اًمْمٛمة اًمٔماهرة قمغم آظمره" .هقاء" متٞمٞمز ُمٜمّمقب وقمالُم ة ٟمّم بف اًمٗمتح ة
اًمٔماهرة قمغم آظمره.
وطمٙمؿ اًمتٛمٞمٞمز اًمٜمّمب هماًم ًبا ،وُيقز ضمره سمٛمـ أو سماإلواومة سمٕمد اعم٘مادير ،ومت٘مقل :اؿمؽميت صمق ًسم ا ص ق ًوما .وم اًمتٛمٞمٞمز ه ق
"صق ًوما" ،وطمٙمٛمف اًمٜمّمب ،وُيقز أن دمره سمٛمـ ،ومت٘مقل :اؿمؽميت صمقسما ُمـ اًمّم ِ
قف .وُي قز أن دم ره سماإلو اومة (أي
ً
ٍ
صقف .إذن متٞمٞمز اعم٘مادير ُيقز ومٞمف اًمٜمّمب -وهذا هق إصؾ -وُيقز اجل ر
صمقب
سمقاؾمٓمة اإلواومة) ومت٘مقل :اؿمؽميت َ
سمٛمـ ،وُيقز اجلر قمغم أٟمف ُمْماف إًمٞمف.
أُما ىماقمدة متٞمٞمز اًمٕمدد ومٝمل :متٞمٞمز اًمٕمدد ُمـ صمالصمة إمم شمسٕمة مجع جمرور ،ومت٘مقل :قمٜمدي صمالصمة يمت ٍ
ب .أُم ا اعمئ ة وإًم ػ
ٍ
ٍ
يمتاب .إذن متٞمٞمز إقم داد ُم ـ صمالصم ة إمم قمنم ة مج ع
يمتاب .أو قمٜمدي أًمػ
ومتٛمٞمٞمزها ُمٗمرد جمرور ،ومت٘مقل :قمٜمدي ُمئة
جمرور .ومتٞمٞمز اعمئة وإًمػ ُمٗمرد جمرور .وُما قمدامها ُمـ أطمد قمنم إمم شمسٕمة وشمسٕملم ُمٗمرد ُمٜمّمقب ،ومت٘م قل :قمٜم دي
صمالصمقن يمتا ًسما .أو :قمٜمدي ؾمبٕمقن يمتا ًسما.
ذح إسمٞمات :ي٘مقل -رمحف اهلل:
َوإِ ْن ُمت َ ِّٞم ْز َوم ُ٘م ْؾِ :قم ْنمو َن َضم ِ
ار َي ًة
ُ

ِقمٜمْْدََ إَ ُِم ِػمَ ،و ِىمٜمْ َٓم ًارا ُِم َـ ا ًْم َٕم َس ِؾ

ِ
ىمٜمٓمارا) اظمتٚمٗمت ومٞمٝما ٟمسخ اًمِمؼماوية 9ومٗمل سمٕمْمٝما سماًمرومع
(قمنمو َن) ُمبتدأ( .ضماري ًة) متٞمٞمز .و( َ
قمٜمدَ
إُمػم) ظمؼم اعمبتدأً ( .
وىمٜمٓمار) ،وذم سمٕمْمٝما سماًمٜمّمب (وىمٜمٓما ًرا) ،وم٢مذا يماٟمت سماًمرومع ومٝمل ُمبتدأ ،واخلؼم حمذوف َد ىل قمٚمٞمف ُما ىمبٚمف ،واًمت٘م دير:
(
ٌ
وىمٜمٓمار ُمـ اًمٕمسؾ قمٜمد إُمػمٟٕ .مف ىمال( :قمنمون ضمارية قمٜمد إُمػم) .وىمٜمٓمار ُمـ اًمٕمسؾ قمٜم د إُم ػم ،وم ٢مذا يماٟم ت
ِ
ىمٜمٓمارا) -يمام ىمٚمٜما ىمبؾ ىمٚمٞمؾُ -مبٝمؿٟ ٓ ،م دري أىمٜمٓم ار ُم ـ اًمٕمس ؾ ،أم ُم ـ
سماًمرومع يٙمقن اًمتٛمٞمٞمز (ُمـ
اًمٕمسؾ)ٕ 9ن ( ً
ِ
اًمٕمسؾ) .وهٜما يٕمٓمٞمٜما اًمِمؼماوي ُمثالً ًمٚمتٛمٞمٞمز اعمٜمّمقب واعمجرور.
اًمسٛمـ؟ ...إذن اًمتٛمٞمٞمز (ُمـ
رورا( .ومجاري ًة) متٞمٞم ز ُمٜمّم قب ،و(ُم ـ
ويمام ىمٚمت ًمٙمؿ ىمبؾ ىمٚمٞمؾ :إصؾ أن يٙمقن اًمتٛمٞمٞمز ُمٜمّمق ًسما ،وىمد يٙم قن جم ً
ىمٜمٓمارا متٞمٞم ز ًم (قمنم ون) ،أي :قمنم ون ضماري ًة،
اًمٕمسؾ) متٞمٞمز جمرور .وهذا أطمسـً ،مٙمـ إذا ىمٚمٜما سماًمٜمّمب ،يّمػم
ً
ىمٜمٓمارا .وم٠مي اًمقضمٝملم أطمسـ اًمٜمّمب أم اًمرومع؟ اًمرومع أطمسـٟٕ 9مف قمغم اًمرومع يٙمقن َُمثىؾ ًمٚمتٛمٞمٞمز اعمٜمّم قب
وقمنمون
ً

ٕمرب ص ٗمة9
واعمجرور ،أُما قمغم اًمٜمّمب يٙمقن ىمد ُمثىؾ ًمٚمتٛمٞمٞمز ًمٚمٛمٜمّمقب دون اعمجرورٕ 9ن ىمقًمف (ُمـ اًمٕمس ِؾ) ؾم ٞمُ َ
وهلذا سمٕمض اًمنماح رضم رواية اًمرومعُ ،مع أن رواية اًمٜمّمب صحٞمحة.
رورا،
اًمٕماذ ُمـ اعمٜمّمقسمات :اعمستثٜمك ذم سمٕمض أطمقاًمف .عماذا ٟم٘مقل :ذم سمٕمض أطمقاًمف؟ ٕٟمف يقضمد ُمس تثٜمك يٙم قن جم ً
ويقضمد ُمستثٜمك يٙمقن ُمرومق ًقما ،وٟمحـ ٟمبحث هٜما ذم ُمٜمّمقسمات إؾمامء.
واعمستثٜمك هق :آؾمؿ اعمذيمقر سمٕمد إٓ أو إطمدى أظمقاهتا .ومٝمذا هق اعمستثٜمك ،واعمستثٜمك ومٞم ف ٟم قع ُم ـ اًمتِم ٕمبً ،مٙم ـ
ىماقمدشمف ؾمٝمٚمة إذا ُوبِٓمت ،وهل :إذا يمان آؾمتثٜماء سم "إٓ" وضمب ٟمّمب اعمستثٜمك -ذم إهمٚمب -سمنمـملم:
اًمنمط إول :أن يٙمقن اًمٙمالم شما ًُّما.
اًمنمط اًمثان :أن يٙمقن اًمٙمالم ُمقضم ًبا.
وماًمنمط إول :أن يٙمقن اًمٙمالم شما ًُّما ،أي أن اعمستثٜمك ُمٜمف ُمذيمقر .واًمنمط اًمثان :أن يٙمقن اًمٙمالم ُمقضمبً ا ،وُمٕمٜم ك
ُمقضمبًاُ :مثبتًًا ،ومٚمؿ يت٘مدُمف ٟمٗمل وٓ ؿمبف اًمٜمٗمل .وم٢مذا حت٘مؼ هذان اًمنمـمان وضمب ٟمّمب اعمستثٜمك سم٢ممجاع اًمٕمرب .ومت٘مقل:
ضماء اًمٓمالب إٓ قمٚمٞمًّا" .ضماء" ومٕمؾ ُماض ُمبٜمل قمغم اًمٗم ت " .اًمٓم الب" وماقم ؾ" .إٓ" أداة اؾم تثٜماء" .قمٚمٞمًّ ا" ُمس تثٜمك
ُمٜمّمقب وقمالُمة ٟمّمبف اًمٗمتحة اًمٔماهرة قمغم آظمره .ومتقومر اًمنمـمان :إول :أن اًمٙمالم شمامٕ 9ن اعمستثٜمك ُمٜم ف ُمقضم قد
وهق اًمٓمالب .اًمثان :أن اًمٙمالم ُمقضمب ،سمٛمٕمٜمك أٟمف ُمثبت مل يت٘مدُمف ٟمٗمل وٓ ؿمبٝمف.
وحمؽمز هذيـ اًمنمـملم ،يٜم٘مٚمٜما إمم ىمسؿ آظمر ُمـ آؾمتثٜماء ،وماًمنمط إول أن يٙمقن اًمٙمالم شما ًُّما ،وم٢من يمان اًمٙمالم هم ػم
شمام (أي أن اعمستثٜمك ُمٜمف همػم ُمقضمقد) ،وماحلٙمؿ إذا يمان اعمستثٜمك ُمٜمف همػم ُمقضمقد أن شمٕمرب ُما سمٕمد "إٓ" قمغم طمسب ُم ا
اعمٗمرغ.
سٛمك :آؾمتثٜماء ى
ضمرا ،و ُي ى
ي٘متْمٞمف اًمٕماُمؾ ىمبٚمٝما :روم ًٕما أو ٟمّم ًبا أو ًّ
وؾم ِّٛمل سمآؾمتثٜماء اعمٗمرغٕ 9ن اًمٕماُمؾ اًمذي ىمبؾ "إٓ" يمان ذم إصؾ ُمِمٖمقًٓ سماًمٕمٛمؾ سماعمستثٜمك ُمٜمف عما يمان ُمقضم ق ًدا،
ُ
وأن اعمستثٜمك ُمٜمف همػم ُمقضمقد 9ومٞمٙمقن اًمٕماُمؾ اًمذي ىمبؾ إٓ يتسٚمط قمغم آؾمؿ اًمذي سمٕمدهاٟٕ 9مف شمٗمرغ أن ًمٚمٕمٛمؾ.
ومٗمل اعمثال اًمساسمؼ :ىمام اًمٓمالب إٓ قمٚمٞمًّا .وماطمذف اعمستثٜمك ُمٜمف ،وٓ سمد ًمالؾمتثٜماء اعمٗمرغ أن ُيسبَؼ سماًمٜمٗمل أو ؿمبف اًمٜمٗمل،
قمكم" وماقمؾ ىمام .وىمقًمؽُ :ما رأيت إٓ قمٚمٞمًّا .وم "قمٚمٞمًّا" ُمٗمٕمقل رأيت .وىمقًمؽُ :ما ُمررت إٓ
قمكم .وم " ٌّ
ومت٘مقلُ :ما ىمام إٓ ٌّ
سمٕمكم" ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمٛمررت .هذا ُما يتٕمٚمؼ سماًمنمط إول.
سمٕمكم .وم " ٍّ
ٍّ
اًمنمط اًمثان :أن يٙمقن اًمٙمالم ُمقضمبًا ،وم٢من يمان اًمٙمالم همػم ُمقضمب سم٠من شم٘مدم ٟمٗمل أو هنل أو اؾمتٗمٝمامُ ،مث ؾُ :م ا ىم ام
قمكم.
اًمٓمالب إٓ قمٚمٞمًّا أو ٌّ

وم٢مذا يمان اًمٙمالم همػم ُمقضمب (أي :شم٘مدم ٟمٗمل أو ؿمبٝمف) ،وم٢مُما أن يٙمقن آؾمتثٜماء ُمتّمالًً ،أو يٙمقن آؾم تثٜماء ُمٜم٘مٓم ًٕم ا،
ومٕمكم ضمٜمس ُمـ اًمٓمالب ،وآؾمتثٜماء اعمٜم٘مٓم ع أن يٙم قن
وآؾمتثٜماء اعمتّمؾ أن يٙمقن اعمستثٜمك ُمـ ضمٜمس اعمستثٜمك ُمٜمفٌّ ،
اعمستثٜمك ًمٞمس ُمـ ضمٜمس اعمستثٜمك ُمٜمفُ ،مثؾُ :ما ىمدم اًمْمٞمقف إٓ ؾمٞمارة.
ًمٙمـ سماًمٜمسبة ًمٚم٘مسؿ إول (وضمقب اًمٜمّمب إذا يمان اًمٙمالم شما ًُّما ُمقضم ًب ا) ًم ٞمس هٜم اك وم رق سم لم آؾم تثٜماء اعمتّم ؾ
وآؾمتثٜماء اعمٜم٘مٓمع ،وُمثىٚمٜما سم  :ضماء اًمٓمالب إٓ قمٚم ًّٞما .و :ضماء اًمْمٞمقف إٓ ؾمٞمارة .ومٝمذا يمٚمف ُيب ومٞمف اًمٜمّمب.
ًمٙمـ ذم همػم اعمقضمب يٗمؽمق إُمر سملم اعمتّمؾ وسملم اعمٜم٘مٓمع ،وماعمتّمؾ ُيقز ًمؽ وضمٝمان ذم إقمراب ُما سمٕمد "إٓ":
اًمقضمف إول :اًمٜمّمب قمغم آؾمتثٜماء .واًمقضمف اًمثان :إشمباقمف عما ىمبؾ "إٓ" قمغم أٟمف سمدلُ ،مثؾُ :ما ىمام اًمٓمالب إٓ قمٚم ًّٞم ا،
قمكم .وم٢مذا ىمٚمت :إٓ قمٚم ًّٞما .ومٝمذا واو أٟمف ُمٜمّمقب قمغم آؾم تثٜماء ،وإذا ىمٚم ت :إٓ قم ٌّكم .أص بحت سم دًٓ ُم ـ
أو :إٓ ٌّ
اًمٓمالب ،وسمدل اعمرومقع ُمرومقع.
أيْماُ :ما رأيت اًمٓمالب إٓ قمٚمٞمًّا .وم "قمٚمٞمًّا" حيتٛمؾ أهنا ُمٜمّمقسمة قمغم آؾمتثٜماء ،وحيتٛمؾ أهنا ُمٜمّمقسمة قمغم اًمبدًمٞمة9
وُمثاًمف ً
وهلذا ومٗمل طماًمة اًمٜمّمب ٓ يتْم اًمٗمرق ،سمؾ يتْم اًمٗمرق ذم اًمرومع (أي :رومع اعمستثٜمك ُمٜمف) واجلر .يمام ًم ق ىمٚم تُ :م ا
قمكم.
ُمررت سماًمٓمالب إٓ قمٚمٞمًّا ،أو :إٓ ٍّ
إذن إذا يمان اًمٙمالم همػم ُمقضمب ،أي :شم٘مدم قمٚمٞمف ٟمٗمل أو ؿمبٝمف ،وم٢من يمان آؾم تثٜماء ُمتّم الً ضم از ًم ؽ وم ٞمام سمٕم د "إٓ"
ضمرا.
وضمٝمان :اًمقضمف إول :اًمٜمّمب قمغم آؾمتثٜماء .واًمقضمف اًمثان :إشمباقمف ًمٚمٛمستثٜمك ُمٜمف روم ًٕما أو ٟمّم ًبا أو ًّ
أُما إذا يمان آؾمتثٜماء ُمٜم٘مٓم ًٕماُ ،مثؾ :ىمدم اًمْمٞمقف إٓ ؾمٞمارة .وماحلجازيقن يقضمبقن اًمٜمّمب ،وسمٜمق متٞمؿ ُيٞمزون اًمٜمّمب
واإلشمباع .وهذا يمٚمف إذا يمان آؾمتثٜماء سم "إٓ" ،أُما إذا يمان آؾمتثٜماء ُ-مثؾ ُما ذيمر اًمٜمافمؿ -سمٖمػم وؾمقى ،وم٢من اعمستثٜمك
ظماًمد .أو :طمرض اًمٓمالب همػم ٍ
طمٙمٛمف اجلرٟٕ 9مف ُمْماف إمم "ؾمقى" و"همػم" ،ومت٘مقل :ىمام اًمٓمالب ؾمقى ٍ
ظماًمد .وماًمذي
سمٕمد "ؾمقى" و"همػم" طمٙمٛمف اجلر ،أُما "همػم" و"ؾمقى" وم ُت َٕماُمالن ُمٕماُمٚمة آؾمؿ اًمذي سمٕمد "إٓ" قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اًمساسمؼ.
همػم،
ومٛمثالً :ىمام اًمٓمالب همػم ظماًمد .ومحٙمؿ "همػم" هق وضمقب اًمٜمّمب .أُماُ :ما ىمام اًمٓمالب همػم ظماًمد .ومٗمٞمٝما وضمٝمانَ :
وهمػم .وم٢مُما اًمٜمّمب قمغم آؾمتثٜماء ،أو قمغم اًمبدًمٞمة ،وقمغم هذا وم٘ماقمدة "همػم" و"ؾمقى" :أن "همػم" ُشمُٕمرب سمام يٕم رب سم ف
ُ
اعمستثٜمك سمٕمد "إٓ".

وأُما ُما سمٕمد "همػم" و"ؾمقى" وم٢مٟمف جمرور قمغم أٟمف ُمْماف إًمٞمف ،شم٘مقل :ضماء اًمٓمالب هم ػم ظماًم ٍد" .ضم اء" ومٕم ؾ ُم اض.
"اًمٓمالب" وماقمؾ" .همػم" ُمٜمّمقب قمغم آؾمتثٜماء وقمالُمة ٟمّمبف اًمٗمتحة اًمٔماهرة ،وهمػم ُمْماف ،وظماًم د ُمْم اف إًمٞم ف
جمرور وقمالُمة ضمره اًمٙمنة اًمٔماهرة.
أُما إذا يمان آؾمتثٜماء سم "ًمٞمس" و"ٓ يٙمقن" ومٞمجب اًمٜمّمبٕ 9ن اعمستثٜمك هق ظمؼم ًمٞمس ،أو ظمؼم يٙمقن ،يم ٠من شم٘م قل:
زيدً ا" ُمٜمّمقبٟٕ 9مف ظمؼم ًمٞمس ،أو ظمؼم ٓ يٙمقن.
زيدً ا .وماعمستثٜمك " ً
زيدً ا .طمرض اًمٓمالب ٓ يٙمقن ً
طمرض اًمٓمالب ًمٞمس ً
أُما إذا يمان آؾمتثٜماء سم "ظمال" و"قمدا" ،وم٢من شم٘مدُمت قمٚمٞمٝمام "ُما" وضمب اًمٜمّمب قمغم أٟم ف ُمٗمٕم قل سم ف ،شم٘م قل :طمرض
اًمٓمالب ُما قمدا قمٚم ًّٞما .أو شم٘مقل :طمرض اًمٓمالب ُما ظمال قمٚم ًّٞما .أُما إذا مل شمت٘مدم "ُما" ،ومٞمجقز اجلر وُيقز اًمٜمّمب ،شم٘م قل:
ضمرا ومٝمام طمرومان ،يمام مها إن ٟمّم َبا ومٕمالن ،وم ٢من ٟمّم بت
قمكم .ومحٞمث ى
طمرض اًمٓمالب قمدا قمٚم ًّٞما .أو :طمرض اًمٓمالب قمدا ٍّ
ومٕمغم أهنام ومٕمالن ،وإن ضمررت ومٕمغم أهنام طمرومان .وُمثٚمٝمام طماؿما ،وإٟم ام ذيمرٟم ا ه ذإ 9ن اًمِم ؼماوي أؿم ار إمم أدوات
آؾمتثٜماء.
ذح إسمٞمات:
صمؿ ىمال:
ِ
َت
اؾمتَثْٜمَٞمْ َت َٟم َْح َق َأ َشم ْ
َوا ْٟمّْم ْ
ب سمِ٢مِٓى إِ َذا ْ

ِ
ِ
اجل َٛم ِؾ
ُيم ُُّؾ ا ًْم َ٘مبَائ ِؾ إِٓى َرايم َ
ب َْ

(أشمت) أشمك ومٕمؾ ُماض ُمبٜمل قمغم ومت اعم٘مدر ،واًمتاء ًمٚمت٠مٟمٞمث .و( ُّ
يمؾ) وماقمؾ .و(اًم٘مبائؾ) ُمْماف إًمٞمف( .إٓ) أداة اؾمتثٜماء.
ِ
اجلٛمؾ) ُمْماف إًمٞمف .وهذا اعمثال شمقومر ومٞمف اًمنمـمان :إول :أن
رايمب) ُمٜمّمقب قمغم آؾمتثٜماء ،ورايمب ُمْماف ،و(
( َ
اًمٙمالم شمامٕ 9ن اعمستثٜمك ُمٜمف ُمقضمقد وُمذيمقر .واًمثان :أن اًمٙمالم ُمقضمب ،أي ُمثبت.
صمؿ ىمال:
َو ُضم ىر َُما َسم ْٕمدََ َهم ْ ٍ
َػم َأ ْو َظمالَ َو َقمدََ ا

َيم ََذا ِؾمقى َٟمَحق َىماُمقا َهمَػم ِذي ِْ
احل َٞم ِؾ
َ
ْ َ ُ
َْ

وقمدَ ا) وم "ظمال" و"قمدا" قمغم أطمد اًمقضمٝملم،
سمٕمدَ همػم) أيُ :ما سمٕمد "همػم" و"ؾمقى" يٙمقن
جمرورا( .أو ظمالَ َ
وضمر ُما َ
ً
( ى
واًمقضمف اًمثان :أٟمف يٜمّمب ويتٕملم اًمٜمّمب إذا شم٘مدُمت "ُما"ً ،مٙمـ إذا مل شمت٘مدم "ُما" وم٢مٟمف ُيقز اجلر واًمٜمّمب -يمام ُمر.
ِ
احلٞمؾ)( .ىماُمقا) ومٕمؾ ُماض ،واًم قاو وماقم ؾ .و(هم َػم) ُمٜمّم قب قم غم آؾم تثٜماء
همػم ذي
ىمال( :يمذا َ
ؾمقى ٟمحق ىما ُُمقا َ
وقمالُمة ٟمّمبف اًمٗمتحة اًمٔماهرة قمغم آظمره ،وهمػم ُمْماف ،و(ذي) ُمْماف إًمٞمف جمرور سماًمٞماءٟٕ 9مف ُمـ إؾم امء اخلٛمس ة،
وذي ُمْماف ،و(احلٞمؾ) ُمْماف إًمٞمف.

صمؿ ىمال:
قز ًَم َؽ إَُمر ِ
ان َوما ُْمتََثِ ِؾ
ُي ُ
َْ
إِٓى َ ُ

َو َسم ْٕمدََ َٟم ْٗم ٍل َو ِؿمبْ ِف اًمٜمى ْٗم ِل إِ ْن َو َىم َٕم ْت
ِ
إُمران) اًمٜمّمب واإلشمباعِ ( ،
ِ
ِ
ُيقز َ
وماُمتثؾ)،
إُمران
ًمؽ
وؿم ْبف اًمٜمٗمل) هق :اًمٜمٝمل وآؾمتٗمٝمام( .إن
ي٘مّمد سم (
وىمٕمت إٓى ُ
ْ
ُيقز)ُ .مع أٟمف ضمقاب اًمنمط ،ويمان إصؾ أن ي٘مقلُ :يزً ،مٙمـ ي٘مقل اًمٜمحقيقن :إن ومٕمؾ اًمنمط إذا يمان
وهٜما ىمالُ ( :
ُماو ًٞما ضماز رومع اجلقاب إذا يمان اًمٗمٕمؾ ُمْمار ًقما .وي٘مقل اسمـ ُماًمؽ :
( )38

اجل َزا َطم َس ْـ *** َو َر ْوم ُٕم ُف َسم ْٕم َدَ ُُم َْم ِ
َو َسم ْٕم َدَ َُم ٍ
ار ٍع َو َه ْـ
اض َر ْوم ُٕم َؽ ْ َ
ومٝمٜما ُيقز اًمرومعً ،مٙمـ ٓ يٙمقن هق ومٕمؾ ضمقاب اًمنمط ،سمؾ شمٙمقن اجلٛمٚمة يمٚمٝما هل ضمقاب اًمنمط.
وم٢مذا ىمٞمؾ :إن دمتٝمدْْ شمٜمج ْ " .شمٜمج " ومٕمؾ ُمْمارع جمزومٟٕ 9مف ضم قاب اًمنم طً ،مٙم ـ إذا ضم اء ضم قاب اًمنم ط ومٕم الً
ُمْمار ًقما ُمرومق ًقما ،هؾ يٙمقن هق ضمقاب اًمنمط وهق ُمرومقع؟ ٓ ،سمؾ يٙمقن ضم قاب اًمنم ط ه ق اجلٛمٚم ة ُم ـ اًمٗمٕم ؾ
ُيقز) ومٕم ؾ ُمْم ارع ُمروم قع وقمالُم ة رومٕم ف اًمْم ٛمة
واًمٗماقمؾ 9وقمغم هذا ومٞمجقز ذم اًمبٞمت اًمذي ُمٕمٜما (إ ْن
وىمٕمت إٓ ُ
ْ
ِ
إُمران) وماقمؾ .واجلٛمٚمة ُمـ اًمٗمٕمؾ واًمٗمٕمؾ ذم حمؾ ضمزم ضمقاب اًمنمط.
اًمٔماهرة قمغم آظمره .و(
ِ
ُيقز َ
وماُمتثؾ) ،اًمٗماء واىمٕمة ذم ضمقاب ذط ُم٘مدر ،واًمت٘مدير :إذا ضم از إُم ران
إُمران) أي :إصؾ واإلشمباع( .
ِِ
ًمؽ
( ُ
وماُمتثؾ .وُمٕمٜمك اُمتثؾ :اشمبع طمٙمؿ اًمٜمحقيلم ،وهذا ًمف ُمٔماهر ويٕمتؼم شمتٛمٞمؿ ًمٚمبٞمت.
ِ
ىمديرا" ظم ؼم يم ان،
احلادي قمنم ُمـ اعمٜمّمقسمات :ظمؼم يمان وأظمقاهتاُ ،مثؾ ىمقل اهلل -شمٕماممَ ﴿ :و َيمَا َن َر ُّسم َؽ َىمد ًيرا﴾ ً " .
( )49

وهق ُمـ ُمٜمّمقسمات إؾمامء ،وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمف.
اًمثان قمنم :اؾمؿ إن وأظمقاهتا ،إن احلٞما َة ُمتا ٌع" .احلٞماة" اؾمؿ إن ُمٜمّمقب ،وهق ُمـ ُمٜمّمقسمات إؾمامء.

( ) 38إؾمتاذ اعم٘مدم ،إُمام اًمٜمحاة وطماومظ اًمٚمٖمة ،صاطمب اًمتّماٟمٞمػ اًمسائرة .مجال اًمديـ أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ ُماًمؽ اًمٓمائل
اجلٞمانٟ .مزيؾ دُمِمؼ .وًمد ؾمٜمة ؾمت ُمئة أو إطمدى وؾمت ُمئة .أظمذ اًمٕمرسمٞمة قمـ همػم واطمد .وسف مهتف إمم إشم٘مان ًمسان اًمٕمرب ،طمتك سمٚمغ ومٞمف اًمٖماية،
وطماز ىمّمب اًمسبؼ ،وأرسمك قمغم اعمت٘مدُملم .وهق طمؼمها اًمسائرة ُمّمٜمٗماشمف ُمسػم اًمِمٛمس ،وُم٘مدُمٝما اًمذي ُشمّمٖمل ًمف احلقاس اخلٛمس .يمان إُماُما ذم
اًمٚمٖمة وطمٗمظ اًمِمقاهد ووبٓمٝما ،إُماُما ذم اًم٘مراءات وقمٚمٚمٝماُ .مع اًمديـ اعمتلم واًمت٘مقى اًمراؾمخةً .مف ُم١مًمٗمات ضمٞمادُ 9مٜمٝما" :اًمٙماومٞمة اًمِماومٞمة" ،و"ووماق
آؾمتٕمامل"  .شمقذم ذم صماٟمك قمنم ؿمٕمبان ؾمٜمة اصمٜمتلم وؾمبٕملم وؾمت ُمئة .اٟمٔمر :ـمب٘مات اًمِماومٕمٞمة اًمٙمؼمى ( 56 /7شمرمجة  ،)2967وسمٖمٞمة اًمققماة (/2
 228شمرمجة .)113
( )49اًمٗمرىمان.43 :

ذح إسمٞمات :صمؿ ىمال قمـ احلادي قمنم:
ِ
اؾم ًام ُي َٙم َِّٛم ُٚم َٝما
َوا ْٟمّْم ْ
ب سمِ َٙمَا َن َوإِ ىن ْ

َُم ْع َشمَاسمِ ٍع ُُم ْٗم َر ٍد ُي ْٖمْٜمِ َ
مج ِؾ
ٞمؽ َقم ْـ ُ َ

سمٕمض اًمٜمسخ ومٞمٝما( :سمٙم َ٠م ىن) ،وهذا همٚمطٟٕ 9مف ىمال( :وإن) .ومٚمامذا يذيمر (يم٠من) و(إن) وقمٛمٚمٝمام واطم د؟ إو اومة إمم أن
واٟمّمب سمِ َٙمَا َن وإ ىن)ٕ 9ن "يمان" ٓ قمالىمة هلا سماًمٜمقاص ب وًمٙم ـ ظمؼمه ا
أيْما 9وهلذا وماًمّمقاب( :
وزن اًمبٞمت يٜمٙمن ً
ْ
اؾمام يٙمٛمٚمٝما) .واعمراد
ُمٜمّمقب ،و"إن" ٓ قمالىمة هلا سماًمٜمقاصب وًمٙمـ اؾمٛمٝما ُمٜمّمقب 9وهلذا ىمال( :
ْ
واٟمّمب سمٙما َن وإ ىن ً
سمآؾمؿُ :ما يِمٛمؾ ظمؼم يمان واؾمؿ إنٕ 9ن يمؾ واطمد ُمٜمٝمام يّمدق قمٚمٞمف سم٠مٟمف ُمٙمٛمؾ ،ومٗمل يمان اخلؼم يٙمٛمؾ آؾمؿ ،وذم
إن آؾمؿ يٙمٛمؾ اخلؼمٕ 9ن يمالًّ ُمٜمٝمام ٓ سمد هلا ُمـ ُمٙمٛمؾ.
ٍ
يٖمٜمٞمؽ قمـ ِ
َ
مجؾ) .هذه هل اًمتقاسمع اخلٛمسة اعمتب٘مٞمة .وىمقًمفُ( :مع شماسم ٍع) .اعمراد :ضمٜمس اًمتاسمع ،ومٞمِمٛمؾ
ُمٗمرد
ىمالُ( :مع شماسم ٍع
مجٞمع اًمتقاسمع اخلٛمسة ،وىمقًمفٍ ( :
ُمٗمرد) .هذا ٟمٕمت ًمتاسمع .ىمالُ( :مٗمرد)ٕ 9ن اًمتاسمع ىم د يٙم قن مجٚم ة ،وٓ سمح ث ًمٜم ا ذم
اجلٛمٚمةٟٕ 9مٜما ٟمبحث ذم إؾمامء اعمٜمّمقسمة ،وم٢مذا ىمٚمت :رأي ت رضم الً و ٕمٞم ًٗما .وم "و ٕمٞم ًٗما" ص ٗمة ًمرضم ؾ ،وه ل ُم ـ
ُمٜمّمقسمات إؾمامء ٕهنا شماسمعً .مٙمـ ًمق ىمٚمت :رأيت رضمالً يٙمتب .وم٢مقمراب مجٚمة "يٙمتب" :صٗمة ًمرضمؾ ،وهذه ًمٞمس ًمٜم ا
ٍ
يٖمٜمٞمؽ قمـ ِ
َ
مجؾ) .أي أن شماسمع اعمٗمرد يٖمٜمل قمـ اجلٛمٚمة.
ُمٗمرد) .وىمقًمف( :
ومٞمٝما سمحث 9وهلذا ىمال اًمِمؼماويُ( :مع شماسم ٍع
درك هماي َة اجل ِ
ْ
دل)،
وهذا اًمبٞمت اظمتٚمٗمت ومٞمف اًمٜمسخ 9وم٘مد ضماء ذم ذح اجلقهري ذم اًمِمٓمر اًمث ان (ُم َع اًمتقاسم ِع شم
واًمتقاسمع ُمرت قمٚمٞمٜما ،وقمرومٜما اًمتاسمع وىمٚمٜما :إن اًمتقاسمع مخس 9إول :اًمٜمٕمت ،وىمد قمرومٜما اًمت اسمع سم٠مٟم ف :يم ؾ صم ٍ
ان ُأقم ِرب
ى
ى
( )42

سم٢مقمراب ؾماسم٘مف احلاصؾ واعمتجدد.
إول :اًمٜمٕمت ،وهق :اًمتاسمع اعمِمتؼ أو اعم١مول سمف ،اعمقو عمتبققمف أو اعمخّمص ًمف .ىمقًمٜما" :اًمٜمٕمت هق اًمت اسمع اعمِم تؼ".
واعمِمتؼ هق اًمذي ؾمٛمٞمٜماه ذم سماب احلال :اًمقصػ ،وهق ُما دل قمغم ُمٕمٜمك وذات ،يماؾمؿ وماقمؾ ،وماًمٜمٕمت أيمثر ُما يٙم قن
ُمِمت ًّ٘ما .شم٘مقل :ضماء حمٛمد اًمٗماوؾ .وضماء ظماًمد اًمٙمريؿ ...وماًمٗماوؾ واًمٙمريؿ واًمٕماىمؾ ...يمؾ هذه ُمِمت٘مات.
( )42إُمام اًمٚمٖمةُ ،مّمٜمػ "اًمّمحاح" ،أسمق ٟمٍم إؾمامقمٞمؾ سمـ محاد اًمؽميمل إُشمراري ،وأشمرار هل ُمديٜمة وماراب .أطمد ُمـ يرضب سمف اعمثؾ ذم وبط
اًمٚمٖمة ،وذم اخلط اعمٜمسقب ،يٕمد ُمع اسمـ ُم٘مٚمة واسمـ اًمبقاب وُمٝمٚمٝمؾ واًمؼميدي .أظمذ اًمٕمرسمٞمة قمـ :أيب ؾمٕمٞمد اًمسػماذم ،وأيب قمكم اًمٗمارد ،وظماًمف
صاطمب "ديقان إدب" أيب إسمراهٞمؿ اًمٗمارايب .ويم ان حيب إؾمٗمار واًمتٖمرب ،ودظمؾ سمالد رسمٞمٕمة وُمرض ذم شمٓمٚمب ًمسان اًمٕمرب ،ودار اًمِمام واًمٕمراق،
صمؿ قماد إمم ظمراؾمان ،وم٠مىمام سمٜمٞمساسمقر يدرس ويّمٜمػ ،ويٕمٚمؿ اًمٙمتاسمة ،ويٜمسخ اعمّماطمػُ .مات ذم طمدود ؾمٜمة أرسمع ُمئة .اٟمٔمر :إٟمباه اًمرواة (283 /2
شمرمجة  ،)211وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 79 /26شمرمجة .)35

وىمد ٓ يٙمقن اًمٜمٕمت ُمِمت ًّ٘ما وم٘مد يٙمقن ُم١موًٓ سماعمِمتؼ ،وهذا ىمٚمٞمؾُ ،مثؾ :اؾمؿ اإلؿمارة .ومٚمق ىمٚمتُ :م ررت سمزي د ه ذا.
"هذا" اهلاء طمرف شمٜمبٞمف .وذا اؾمؿ إؿمارة ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن ذم حمؾ ضمر صٗمة ًمزيدُ .مع أن "هذا" ًمٞمس ُمِمت ًّ٘ما ،سم ؾ ه ق
ِ
عمتبققم ِف أو
ضماُمدً ،مٙمٜمف ُم١مول سماعمِمتؼ ،يم٠مٟمؽ ىمٚمتُ :مررت سمزيد اعمِمار إًمٞمف .ويمٚمٛمة اعمِمار ُمِمت٘مة .وىمقًمٜم ا" :اعمقو
ِ
اعمخّمص ًمف" .واًم٘ماقمدة :أن اًمتقوٞم ذم اعمٕمارف ،واًمتخّمٞمص ذم اًمٜمٙمرات.
وم٢مذا ىمٚمت :ضماء ظماًمد اًمٙماشمب .وم "اًمٙماشمب" ٟمٕمت خلاًمد .وًمق ىمٚمت :ضماء ـماًمب يماشمب .ومٙمالُمؽ صحٞم ٟٕ 9مف يقاوم ؼ
خمّمّما ،ومٝمذه ىماقمدة اًمٜمٕمت ،وهل أٟمف :سمٕمد اعمٕمروم ة يقو  ،وسمٕم د اًمٜمٙم رة خيّم ص.
ذم اًمتٕمريػ واًمتٜمٙمػم ،ومٞمٙمقن
ً
واًمٗمرق :أن اًمتقوٞم شم٘مٚمٞمؾ آؿمؽماك خلاًمد ومٞمف أيمثر ُمـ ؿمخص اؾمٛمف ظماًمد ،إذا ىمٚمت :اًمٙماشمب .وٞم٘مت اًمدائرة ،أُما
اًمتخّمٞمص ومٝمق :شم٘مٚمٞمؾ اًمِمٞمقع ،وهق أوؾمع دائرة ُمـ اًمتقوٞم .
اًمثان :قمٓمػ اًمبٞمان ،وهق :اًمتاسمع اجلاُمد اًمذي ضملء سمف إليْماح ُمتبققمف أو رّمٞمّمف .وم٢مذا ىمٚم ت :ضم اء ظماًم د .ويم ان
ُمٕمؽ ؿمخص ذم اعمجٚمس ،وم٢مٟمف ٓ يدريَُ :مـ هق ظماًمد اًمذي ضماء؟ ًمٙمـ ًمق ىمٚمت :ضماء ظماًمد أظمقك .وم٢مٟم ف ىم د طمّم ؾ
سٛمك :قمٓمػ اًمبٞمان.
شمقوٞم  ،وهذا ُي ى
وىمقًمٜما :قمٓمػ اًمبٞمان هق :اجلاُمد اعمقو عمتبققمف .ومّمار هٜماك َؿمبَف سملم اًمٜمٕمت وقمٓمػ اًمبٞمان ،واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام :أن اًمٜمٕمت
ضماُمدً ا ،أي :همػم ُمِمتؼ .ومٙمٚمٛمة "أظم قك" ًمٞمس ت ُمِم ت٘مة ،سم ؾ ه ق ُم ـ إؾم امء
يٙمقن ُمِمت ًّ٘ما ،وقمٓمػ اًمبٞمان يٙمقن
ً
اجلاُمدةً .مٙمـ اًمٕماىمؾ ُمِمتؼ ُمـ اًمٕم٘مؾ ،واًمٙمريؿ ُمِمتؼ ُمـ اًمٙمرم ،واًمٗماوؾ ُمِمتؼ ُمـ اًمٗمْمؾ ...ومٝم ذا ه ق اًمٗم رق9
وهلذا ومٕمٓمػ اًمبٞمان واًمٜمٕمت يتٗم٘مان ذم اإليْماحً ،مٙمـ يٗمؽمىمان أن هذا ُمِمتؼ وهذا ضماُمد.
شمقؾمط سمٞمٜمف وسملم ُمتبققمف أطمد طمروف اًمٕمٓم ػ .يم ام ًم ق ىمٚم ت :ضم اء حمٛم د
اًمثاًمث :قمٓمػ اًمٜمسؼ ،وهق :اًمتاسمع اًمذي ى
وأظمقه.
اًمراسمع :اًمتقيمٞمد ،واًمتقيمٞمد إُما شمقيمٞمد ًمٗمٔمل وهق :إقمادة اًمٚمٗمظ إول سمٕمٞمٜمف .يمام ًمق ىمٚمت :أظماك أظماك .أي :اًمزم أظماك.
وإُما شمقيمٞمد ُمٕمٜمقي وهق :اًمتاسمع اًمراومع اطمتامل شم٘مدير ُمْماف ،أو إرادة اخلّمقص ومٞمام فماهره اًمٕمٛم قم .أي أن اًمتقيمٞم د
اعمٕمٜمقي ًمف همروان:
اًمٖمرض إول :دومع اؿمتامل شم٘مدير ُمْماف.
وهذا ًمف ًمٗمٔمان :اًمٜمٗمس واًمٕملم ،وم٢مذا ىمٚمت :طمدصمٜمل إُمػم .وم٢مٟمف يتبادر إمم اًمذهـ أٟمف ًمٞمس إُمػم اًمذي طمدصمؽٟٕ 9م ؽ
ىمد ٓ شمّمؾ إمم هذه اعمٙماٟمة ،إٟمام اًمذي طمدصمؽ هق ُمدير ُمٙمتب إُمػم ،أو ٟمائب إُم ػم ...إذن اطم تامل شم٘م دير ُمْم اف

طمدصمٜمل إُمػم ،أو طمدصمٜمل ٟمائب إُمػم ممٙمـ ،ومٙمٞمػ شمرومع آطمتامل وشمزيٚمف؟ شم٠ميت سماًمتقيمٞم د ،ومت٘م قل :طم دصمٜمل إُم ػم
طمدى صمٜمل" ومٕمؾ ُماض ُمبٜم ل قم غم اًمٗم ت  ،و"اًمٜم قن" ًمٚمقىماي ة ،و"اًمٞم اء" ُمٗمٕم قل سم ف.
ٟمٗمسف .أو :طمدصمٜمل إُمػم قمٞمٜمُُف " .ى
ُ
و"إُمػم" وماقمؾٟ" .مٗمسف" شمقيمٞمد ُمرومقع وقمالُمة رومٕمف اًمْمٛمة اًمٔماهرة قمغم آظمره ،وهق ُمْماف ،واهلاء ُمْماف إًمٞمف.
ٟمٗمسف.
طمدصمت
وهذا ذم طماًمة اًمرومع ،وٟمحـ ٟمبحث ذم اعمٜمّمقسمات ،ومٜم٘مقل:
ُ
إُمػم َ
َ
اًمٖمرض اًمثان :إرادة اخلّمقص ومٞمام فماهرة اًمٕمٛمقم.
شم٘مقل :طمٗمٔمت أًمٗمٞمة اسمـ ُماًمؽ .ومٞمتبادر ًمذهـ اًمساُمع أٟمؽ مل شمٙمٛمؾ طمٗمظ إًمٗمٞمة ،سمؾ سم٘مٞمت أسمٞمات .إذن اطمتٛم ؾ إرادة
اخلّمقص ومٞمام فماهره اًمٕمٛمقم ُمقضمقدة .ومٚمٗمٔمؽ يٗمٞمد اًمٕمٛمقمً ،مٙمـ اًمساُمع ىمد يٗمٝمؿ اخلّمقص .وم٠مٟمت ٕضمؾ أن شمزيؾ
هذا آطمتامل وم٢مٟمؽ شم٠ميت سم٠مًمٗماظ اًمتقيمٞمد اعمستٕمٛمٚمة ذم هذا اًمٜمقعُ ،مثؾ :يمؾ أو مجٞمع ...ومت٘مقل :طمٗمٔمت أًمٗمٞمة اسمـ ُماًم ؽ
يم ىٚمٝما .وم٢مذا ىمٚمت :يمٚمٝما .ومٝمؾ يٗمٝمؿ اًمساُمع أٟمؽ شمريمت مخسلم سمٞمتًًا أو ُمئة سمٞمت؟ ٟٕٓ 9مف ىمد زال آطمتامل.
اخلاُمس :اًمبدل ،وهق :اًمتاسمع اعم٘مّمقد سماحلٙمؿ سمال واؾمٓمة .واًمبدل هق قمٓمػ اًمبٞمان ،طمتك ُِمـ اًمٜمحقيلم َُمـ يرى أٟمف ٓ
داقمل ٕن ُيبَ ىقب ًمٚمبدل وقمٓمػ اًمبٞمان سماسمان ُمٜمٗمّمالن ،وذم اعمثال اًمساسمؼ :ضماء ظماًمد أظمقك" .أظمقك" سمدل أو قمٓم ػ
سمٞمان.
وأٟمت قمٜمدُما شمتٙمٚمؿ ،هؾ شم٘مّمد يمٚمٛمة ظماًمد أم يمٚمٛمة أظمقك؟ ىمٚم ُت :إن اًمِم خص اًم ذي ُمٕم ؽ ؾمٞمس تٗمٞمد ُم ـ يمٚمٛم ة
"أظمقك" ،وًمـ يستٗمٞمد ُمـ يمٚمٛمة "ظماًمد" .وهلذا ي٘مقًمقن :إن اًمبدل هق :اًمتاسمع اعم٘مّمقد سماحلٙمؿ سمال واؾمٓمة.
واًمبدل أرسمٕمة أٟمقاع:
ِ
ِ
ِ
يمؾ ُِمـ ٍّ
إول :سمدل ٍّ
س َ
اًمٍم َ
اط
اط اعمُْ ْستََ٘م َ
ٞمؿ * َ
يمؾ ،وإطمسـ أن ي٘مال :سمدل ُمٓماسمؼ ،يمام ذم ىمقل اهلل -شمٕماممْ ﴿ :اهد َٟما ِّ َ
احل ِٛم ِ
أيْما -ىمقل اهلل -شمٕمامم﴿ :إِ َمم ِ ِ
ٞمد *
ا ىًم ِذي َـ َأ ْٟم َٕم ْٛم َت َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ﴾ " .اًمٍماط" سمدل يمؾ ُمـ يمؾ .وُمثاًمف ً -
ساط ا ًْم َٕم ِز ِيز ْ َ
َ
( )41

اهللىِ﴾  .وم "اهللِ" سمدل ،وسمدل اعمجرور جمرور .وهق سمدل ُمٓماسمؼ.
( )42

ىاس ِطمج ا ًْمبٞم ِ
ت
اًمثان :سمدل سمٕمض ُمـ اًمٙمؾُ .مثؾ ًمق ىمٚمت :أيمٚمت
َ
اًمرهمٞمػ ٟمّمٗمف .وُمٜمف ىمقل اهلل -شمٕماممَ ﴿ :وهللىِ َقم َغم اًمٜمى ِ ُّ َ ْ
اؾمتَ َٓما َع إِ ًَمٞمْ ِف َؾمبِٞمالً﴾  .وم " َُمـ اؾمتٓماع" سمدل ُمـ "اًمٜماس"ٕ 9ن اعمستٓمٞمع ًمٞمس هق يم ؾ اًمٜم اس ،سم ؾ سمٕم ض ُم ـ
َُم ِـ ْ
( )43

اًمٜماس.

( )41اًمٗماحتة.6 – 5 :
( )42إسمراهٞمؿ.1 – 2 :

وؾم ِّٛمل سمدل آؿمتاملٕ 9ن اعمبدل ُمٜمف ُمِمتٛمؾ قمغم اًمبدل قمـ ـمريؼ اإلمجال .ومٚمق ىمٚمت :أقمجبٜمل
اًمثاًمث :سمدل آؿمتاملُ ،
زيد قمٚمٛمف .أو :أقمجبٜمل زيد ومّماطمتف .أو :أقمجبٜمل زيد ُمٜمٓم٘مف ...ومٝمذا يمٚمف ُيٕمتََؼم ُمـ ىمبٞمؾ سمدل آؿمتامل ،وُمٜمف ىمقل اهلل
احلرا ِم ِىمتَ ٍ
شمٕماممَ ﴿ :ي ْس َ٠م ًُمق َٟم ََؽ َقم ِـ ى
َال ومِ ِٞمف﴾  .وم "اًمِمٝمر احلرام" ُمِمتٛمؾ قمغم اًم٘متال ،هذا ُمٕمٜمك أٟمف سمدل اؿمتامل.
اًمِم ْٝم ِر ْ َ َ
( )44

اًمٜمقع اًمراسمع :سمدل اًمٖمٚمط ،وسمدل اًمٖمٚمط ًمٞمس اعمراد ُمـ اًمبدل أٟمف هق اًمٖمٚمط ،وإٟمام اعم٘مّمقد أن اًمبدل ُيذ َيمَر إلزاًمة اًمٖمٚمط،
اًمٗمرس .أي أٟم ف سمٕم د
زيدً ا
وُمثال ذًمؽ :إٟمسان أراد أن ي٘مقل :رأيت
اًمٗمرسً .مٙمٜمف همٚمط ،وؾمب٘مف اًمٚمسان ،وم٘مال :رأيت ً
َ
َ
زيدً ا" ُمباذة ٟمٓمؼ "اًمٗمرس" .وماًمبدل هق اًمٗمرسٕ 9ن اًمٗمرس ضملء سمف إلزاًمة اًمٖمٚمط اًمذي هق ٟمٓم ؼ يمٚمٛم ة "زي دًً ا"،
" ً
اًمٗمرس"ً ،مٙمٜمف ؾمبؼ ًمس اٟمف ومٜمٓم ؼ "زي دًً ا" .ومج اء
زيدً ا" ًمٞمست ذم حمٚمٝماٟٕ 9مف همٚمط ،ومٝمق إٟمام أراد أن ي٘مقل" :
ومٙمٚمٛمة " ً
َ
سمٙمٚمٛمة اًمٗمرس ًمتّمحٞم اًمٖمٚمط .إذن سمدل اًمٖمٚمط هق :اًمبدل اًمذي ُي١م َشمَك سمف إلزاًمة اًمٖمٚمط أو ًمتّمحٞمحف.
قو ِ
اب ْ
ات إَ ْؾم َام ِء
اخلَ ِاُم ُسِ :ذم خمََ ْ ُٗم َ
ىمال -رمحف اهلل شمٕمامم( :ا ًْمبَ ُ
وض ِ
َواخْْ تِ ْم بِلَ ْب َو ِ
اب َ ْ
َم ُػ َ
َتـَ َُال ُح ْس َن ِختََا ٍم ُمـْتَ ََفى األَ َج ِل
ات الْ ِس ِم َط َسى
اْل ْػ ِ ِ
َط َو ِام ُل َْ
ُج َؾتُ َُفا
ض ط ْـْدََ اـْ َؼ ْو ِم ُ ْ
ُؼلَ ُم َز ْي ٍد َأ َتَى ِِف َمـْظَ ٍر َح َس ٍن
اسم وحرفٌٌ بِلَ خُُ ْؾ ٍ
ف َو َتَابِ ُع َفا
ْ ٌ َ َْ

َوا ْط َؾ ْم بِلَ َّن ُح ُروفََ َْ
اْلر َؾدْْ ُذؿِ َر ْت
اْل ِان ادُْ ِ
َيا َرب َط ْػ ًوا َط ِن َْ
ِسء َؽ َؼدْْ

َثلَ َث ٌة إِ ْن ُت ُِر ْد َتََ ْثِق َؾ َفا َؽ ُؼ ِل
اح َذ ْر ِس َفا َم األَ ْط ُ ِ
ع اــ ُج ِل
َؽا ْكظُ ْر ُهَ ،و ْ
ؽِ ِقه ِْ
اسلَ ْل َط ِن اـْ ِع َؾ ِل
اْللَفُُ َك َََم َؽ ْ
ِِف اـْ ُؽتْ ِ
ْب َؽ ْار ِج ْع ََلا َو ْاستَ ْغ ِْن َط ْن َط َؿ ِل
اـس ْف ِل َو َْ
اْل َب ِل)
َضا َؾ ْ
ت َط َؾ ْقه بِطَ ُ
اح َّ

هذا هق اًم٘مسؿ إظمػم ،وهق خمٗمقوات إؾمامء ،أي :اعمجرورة ،وهل صمالصم ة أٟم قاع :اًمٜم قع إول :جم رور سمآؾم ؿ.
واًمٜمقع اًمثان :جمرور سماحلرف .واًمٜمقع اًمثاًمث :جمرور سماًمتبٕمٞمة.
اًمٜمقع إول :اعمجرور سمآؾمؿ ،واعمراد سمآؾمؿ هٜما :اعمْمافٕ 9ن اعمْماف هق اجلار ًمٚمٛمْماف إًمٞمف ،وم٢مذا ىمٚم ت :يمت اب
ٍ
ظماًمد ضمديد .وم٠مٟما أن أسمحث ذم إؾمامء اعمجرورة ،ومٕمٜمدٟما يمٚمٛمة "ظماًمد" جمرورة ،وًمق سمحثت قمـ اًمذي ضمرها وضمدت
أٟمف يمٚمٛمة يمتاب ،إذن ُمـ أٟمقاع اجلار :آؾمؿ اعمْماف 9وهلذا شم٘مقل" :يمتاب" ُمبتدأ ُمرومقع سمآسمتداء وقمالُمة رومٕمف اًمْمٛمة
اًمٔماهرة قمغم آظمره ،وهق ُمْماف" .ظماًمد" ُمْماف إًمٞمف جمرور سماعمْماف .واًمسائد قمغم أًمسٜمة يمث ػم ُم ـ اًمٓم الب أهن ؿ

( )43آل قمٛمران.86 :
( )44اًمب٘مرة.126 :

ي٘مقًمقن :جمرور سماإلواومة .وهذا شمٕمبػم ُمرضمقح ،وإطمسـ أن شم٘مقل :جمرور سماعمْماف ،اًمذي هق يمٚمٛمة "يمتاب" .ومٙمٚمٛمة
"ظماًمد" مل ُيرها طمرف ضمر ،إٟمام اًمذي ضمرها اًمٙمٚمٛمة اًمتل ىمبٚمٝما اًمتل هل اعمْماف" .ضمديد" ظمؼم اعمبتدأ.
ويقضمد رأي ًمبٕمض اًمٜمحقيلم ُمثؾ :اًمسٝمٞمكم وأيب طمٞمان  ،ي٘مقل :إن اجلار ًمٚمٛمْم اف إًمٞم ف ه ق اإلو اومة .وُمٕمٜم ك
( )45

( )46

اإلواومة :اإلؾمٜماد ،ومام اًمٗمرق سملم اًم٘مقًملم ،ومها :أن اًمذي ضمر اعمْماف إًمٞمف هق اعمْماف ،وأن اًمذي ضمر اعمْماف إًمٞمف هق
اإلواومة؟
اًمٗمرق أٟمٜما إذا ىمٚمٜما :أن اًمذي ضمر اعمْماف إًمٞمف هق اعمْماف ،هذا قماُمؾ ًمٗمٔمل .وإذا ىمٚمٜما :اًم ذي ضم ر اعمْم اف إًمٞم ف ه ق
اإلواومة ،هذا قماُمؾ ُمٕمٜمقي .واًمٕماُمؾ اعمٕمٜمقي أوٕمػ ُمـ اًمٕماُمؾ اًمٚمٗمٔمل 9وهلذا وم٘مقل ؾمٞمبقيف و َُمـ واوم٘مف :أن اًمذي
( )47

ضمر اعمْماف إًمٞمف هق اعمْماف ،أضمقد.
اًمٜمقع اًمثان :اعمجرور سماحلرف ،واعمراد طمروف اجلر ،وهل ُمذيمقرة ذم اًمٙمتب اعمٓمقًمة ،وهل:
هاك طمروف اجلر وهلُِ :مـ إمم *** طمتك ظمال طماؿما قمدا ذم قمـ قمغم
ُمذ ُمٜمذ رب اًمالم يمل واو وشما *** واًمٙماف واًمبا وًمٕمؾ وُمتك
اًمٜمقع اًمثاًمث :اعمجرور سماًمتبٕمٞمة .وم٢مذا ىمٚمتُ :مررت سمزيد وظماًمد .وماًمذي ضمر "ظماًمد" هق أٟمف شماسمع ًمزيد ،ومتٙم قن اًمتبٕمٞم ُة
وهمػم احلرف ،ومتٙمقن ٟمق ًقما صماًمثًا.
همػم اعمْماف
َ
َ

( ) 45قمبد اًمرمحـ سمـ قمبٞمد اهلل سمـ أمحد سمـ أيب احلسـ اخلثٕمٛمل ،صمؿ اًمسٝمٞمكم اًمٜمحقي اًمٚمٖمقي إظمباري .وًمد ؾمٜمة صمامن ومخس ُمئة سمامًم٘مة .وماوؾ يمبػم
اًم٘مدر ذم قمٚمؿ اًمٕمرسمٞمة ،يمثػم آـمالع قمغم هذا اًمِم٠من .وذطمف قمغم ؾمػمة اسمـ هِمام دال قمغم ومْمٚمف ،وٟمبٚمف ،وقمٔمٛمتف ،وؾمٕمة قمٚمٛمف .أؿمٕماره يمثػمة،
وشمّماٟمٞمٗمف ممتٕمةُ 9مٜمٝما "اًمروض إٟمػ" ،و"ٟمتائج اًمٗمٙمر" ُ .مات ذم اًمسادس واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٕمبان ؾمٜمة إطمدى وصمامٟملم ومخس ُمئة .اٟمٔمر :إٟمباه اًمرواة
( 251 /1شمرمجة  ،)268ووومٞمات إقمٞمان ( 232 /2شمرمجة .)262
( ) 46قمبد اًمرمحـ سمـ قمبٞمد اهلل سمـ أمحد سمـ أيب احلسـ اخلثٕمٛمل ،صمؿ اًمسٝمٞمكم اًمٜمحقي اًمٚمٖمقي إظمباري .وًمد ؾمٜمة صمامن ومخس ُمئة سمامًم٘مة .وماوؾ يمبػم
اًم٘مدر ذم قمٚمؿ اًمٕمرسمٞمة ،يمثػم آـمالع قمغم هذا اًمِم٠من .وذطمف قمغم ؾمػمة اسمـ هِمام دال قمغم ومْمٚمف ،وٟمبٚمف ،وقمٔمٛمتف ،وؾمٕمة قمٚمٛمف .أؿمٕماره يمثػمة،
وشمّماٟمٞمٗمف ممتٕمةُ 9مٜمٝما "اًمروض إٟمػ" ،و"ٟمتائج اًمٗمٙمر" ُ .مات ذم اًمسادس واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٕمبان ؾمٜمة إطمدى وصمامٟملم ومخس ُمئة .اٟمٔمر :إٟمباه اًمرواة
( 251 /1شمرمجة  ،)268ووومٞمات إقمٞمان ( 232 /2شمرمجة .)262
( ) 47إُمام اًمٜمحق ،طمجة اًمٕمرب ،أسمق سمنم ،قمٛمرو سمـ قمثام ن سمـ ىمٜمؼم ،اًمٗمارد ،صمؿ اًمبٍمي .ىمد ـمٚمب اًمٗم٘مف واحلديث ُمدة ،صمؿ أىمبؾ قمغم اًمٕمرسمٞمة ،ومؼمع
وؾماد أهؾ اًمٕمٍم ،وأًمػ ومٞمٝما يمتاسمف اًمٙمبػم اًمذي ٓ ُيدرك ؿم٠موه ومٞمف .اؾمتٛمغم قمغم محاد سمـ ؾمٚمٛمة ،وأظمذ اًمٜمحق قمـ قمٞمسك سمـ قمٛمر ،ويقٟمس سمـ
طمبٞمب ،واخلٚمٞمؾ وٓزُمف ،وأيب اخلٓماب إظمٗمش اًمٙمبػم .ؾمٛمل ؾمٞمبقيفٕ 9ن وضمٜمتٞمف يماٟمتا يماًمتٗماطمتلم ،سمديع احلسـ .اظمتٚمػ ذم وىمت ووماشمف قمغم
أىمقال ،أرضمحٝما أٟمف ُمات ؾمٜمة صمامٟملم وُمئة .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 242 /7شمرمجة  ،)86وإٟمباه اًمرواة ( 235 /1شمرمجة .)424

وأؿمار اًمِمؼماوي أن اًمتبٕمٞمة ومٞمٝما ظمالف قمغم ىمقًملم:
اًم٘مقل إول :أن اًمتبٕمٞمة ُمـ أٟمقاع اجلر ،وقمغم هذا شمٙمقن أٟمقاع اجلر صمالصمة 9واًمٜمقع اًمثاًمث هق اًمتبٕمٞمة .ودًمٞمؾ ه١مٓء أن
اًمتبٕمٞمة إذا زاًمت ُرومِع آؾمؿ أو ٟمّمب ،ومٚمام دار اخلٗمض ُمٕمٝما وضمق ًدا وقمد ًُما ى
دل قمغم أهنا هل اًمسبب.
وُمٕمٜمك هذا اًمٙمالم أٟمؽ إذا ىمٚمتُ :مررت سمزيد وظماًمد .وماًمذي ضمر "ظماًمد" هق اًمتبٕمٞمة ًم "زيد" ،واًمدًمٞمؾ أن اًمتبٕمٞمة هل
اًمتل ضمرت يمٚمٛمة "ظماًمد" أٟمف ًمق ُرومع آؾمؿ اًمساسمؼ أو ٟمّمب زال اجلر ،ومٚمام صار اجلر -ضمر اًمتاسمعُ -مرشمب ًٓما سمجر آؾمؿ
وقمكم .ومؽمومع اًمتاسمع ،ويمام شم٘مقل :رأيت
اًمساسمؼ 9دل قمغم أن اجلر سماًمتبٕمٞمة ٟمقع صماًمث ُمـ أٟمقاع اجلر .يمام شم٘مقل :ضماء
ٌ
ظماًمدٌ
ٌّ
وقمكم .ومتجر اًمتاسمع.
ظماًمدً ا وقمٚم ًّٞما .ومتٜمّمب اًمتاسمع ،ويمام شم٘مقلُ :مررت سمخاًمد
ً
ٍّ
إذن اًمتبٕمٞمة هل اًمسبب ذم اجلر ،وهذا رأي َُمـ ي٘مقل :إن اًمتبٕمٞمة قماُمؾ ُمـ قمقاُمؾ اجلر.
اًم٘مقل اًمثان :ي٘مقل :اًمتبٕمٞمة ًمٞمست ُمـ أٟمقاع اجلر ،وإٟمام قماُمؾ اجلر :إُما اؾمؿ ُمْماف ،أو طمرف ضم ر ،وٓ صماًم ث هل ام.
وقمكم .وماًمذي ضمر "قمكم" هق اًمباء اًمت ل
جمرورا سماحلرف اجلر اًمذي ضمر اعمتبقع ،وم٢مذا ىمٚمتُ :مررت سمخاًمد
ويٙمقن اًمتاسمع
ً
ٍّ
ضمرت "ظماًمد" ،عماذا؟ ي٘مقًمقنٕ :ن اًمباء قماُمؾ ًمٗمٔمل ،واًمتبٕمٞمة قماُمؾ ُمٕمٜمقي ،واًمٕماُمؾ اعمٕمٜمقي دائرشمف وٞم٘مة ذم اًمٚمٖم ة
اًمٕمرسمٞمة ،وجماًمف ٟمادر ،ومٕمغم هذا اًمٙمالم ومٕماُمؾ اجلر ٟمققمان وم٘مط ،وهذا اًم٘مقل هق إفمٝمر ذم هذه اعمس٠مًمة.
ي٘مقل اًمٜمافمؿ:
وض ِ
َواخْْ تِ ْم بِلَ ْب َو ِ
اب َ ْ
َم ُػ َ
ات الْ ِس ِم َط َسى

َتـَ َُال ُح ْس َن ِختََا ٍم ُمـْتَ ََفى األَ َج ِل

(قمسك ُ
شمٜمال) ،اًمت٘مدير :قمسك أن شمٜمالٕ 9ن دظمقل "أن" قمغم ظمؼم قمسك يمثػم ،طمتك إن قمسك ُم ا وردت ذم اًم٘م رآن إٓ
ِ
وظمؼمها ُم٘مؽمن سم٠من اعمّمدرية( ،قمسك ُ
إضمؾ) ،و(ُمٜمتٝمك) ُمٜمّمقسمة سمٜمزع اخلاومض ،واًمت٘م دير:
شمٜمال طمس َـ ظمتا ٍم ُمٜمت َٝمك
ِ
إضمؾ) اًمذي هق زُمـ اٟمتٝماء اًمٕمٛمر ُمِمتٛمؾ قمغم
ومٞمف ُمٜمتٝمك إضمؾ .وىمٞمؾ :إٟمف سمدل اؿمتامل ُمـ طمسـ ظمتامٕ 9ن (ُمٜمتٝمك
طمذف طمسـ اخلتام ،وهذا -ذم رأيل -أطمسـٟٕ 9مف يٙمقن سمدل اؿمتاملٕ 9ن ٟمزع اخلاومض ًمف ُمقاوع.
صمؿ ىمال:
اْل ْػ ِ ِ
َط َو ِام ُل َْ
ُج َؾتُ َُفا
ض ط ْـْدََ اـْ َؼ ْو ِم ُ ْ
ُؼلَ ُم َز ْي ٍد َأ َتَى ِِف َمـْظَ ٍر َح َس ٍن

َثلَ َث ٌة إِ ْن ُت ُِر ْد َتََ ْثِق َؾ َفا َؽ ُؼ ِل
اح َذ ْر ِس َفا َم األَ ْط ُ ِ
ع اــ ُج ِل
َؽا ْكظُ ْر ُهَ ،و ْ

قمقاُمؾ) ُمبتدأ أول( .مجٚمتٝما) ُمبتدأ ٍ
ُ
صمان( .صمالصمة) ظمؼم اعمبتدأ اًمثان ،واعمبتدأ اًمثان وظمؼمه ظمؼم اعمبت دأ إول( .إن شم رد
(
وم٘مؾ :همالم ٍ
زيد) .ومٝمذا ُمثال ًمٚمٛمْماف( ،اًمٖمالم) ُمْماف( ،زيد) ُمْماف إًمٞمف( .أشمك ِذم ٍ
متثٞم َٚم َٝما ِ
ُمٜمٔمر) ُمثال حلرف اجلر،
ُ
( ٍ
ِ
طمسـ) ُمثال ًمٚمتبٕمٞمةٕ 9ن (طمسـ) صٗمة ًم (ُمٜمٔمر).
ُمٜمٔمر
ًمٙمـ :هؾ (طمسـ) جمرور سماًمتبٕمٞمة أم جمرور سم (ذم)؟ قمغم ظمالف( .وماٟمٔمره) يٕمٜمل :اٟمٔمر إمم همالم زيد اًمذي ضماء ذم ُمٜمٔمر
ِ
ِ
اًمٜمجؾ) .هذا ُمث ال آظم رٕ 9ن
إقملم
طمسـ ،وهل واىمٕمة ذم ضمقاب ُم٘مدر ،واًمت٘مدير :إن شمرده وماٟمٔمره( .واطمذر ؾمٝما َم
(ؾمٝمام) ُمْماف و(إقملم) ُمْماف إًمٞمف جمرور سماعمْماف .و(اًمٜمُُّّجؾ) صٗمة ًمألقملم ،وصٗمة اعمجرور جمرور ،واًمٜمُّ ُُّجؾ -
سماًمْمؿ -وهق اشمساع اًمٕملم ،ي٘مالٟ :مجٚمت قمٞمٜمفُ .مـ سماب َشم َِٕمبٟ ،مجٚمت قمٞمٜمف َٟم ََجالً :اشمس ٕمت وطمس ٜمت ،ومٝم ل ٟمج الء،
واجلٛمع ُٟم ُُجؾ.
ىمال:
اسم وحرفٌٌ بِلَ ُخُ ْؾ ٍ
ف َو َتَابِ ُع َفا
ْ ٌ َ َْ

ؽِ ِقه ِْ
اسلَ ْل َط ِن اـْ ِع َؾ ِل
اْللَفُُ َك َََم َؽ ْ

رف) ُمبت دأ ُمٕمٓم قف قمٚمٞم ف ،وظم ؼمه (سم ال ُظم ْٚم ػ) .وه ذا إقم راب
اؾمؿ وطم ٌ
ُماذا ي٘مّمد سمآؾمؿ؟ ي٘مّمد اعمْمافٌ ( .
اجلقهري.
ِ
واًمٗم٘مٞمف أقمرهبا :ظمؼم عمبتدأ حمذوف .واًمت٘مديرَ :
اؾمؿ وظمٗمض .عماذا يٕمرب اإلقم راب ه ذا؟ ٕن (اؾم ؿ)
قماُمؾ
اخلٗمض ٌ
اًمقصػ اعم٘مدرٕ 9ن اًمت٘مدير:
ٟمٙمرة ،وٓ يقضمد ُمسقغً ،مٙمـ اجلقهري ي٘مقل :إن (اؾمؿ) ُمبتدأ ،وؾمقغ آسمتداء سماًمٜمٙمرة
ُ
اؾمؿ ُمْماف ،وطمرف.
ٍ
ظمٚمػ) يٕمٜمل :يمقن اجلار هق آؾمؿ اًمذي هق اعمْماف ًمٞمس ومٞمف ظمالف ،ويمقن اجلار هق طم رف اجل ر ًم ٞمس ومٞم ف
(سمال
ظمالف ،ويمالم اًمِمؼماوي ومٞمف ٟمٔمر 9وماحلرف ًمٞمس ومٞمف ظمالفً ،مٙمـ ذيمرٟما ىمبؾ ىمٚمٞمؾ أن سمٕمض اًمٜمحقيلم ىماًمقا :اجلار هق
أيْما.
اإلواومة .إذن صار آؾمؿ ومٞمف ظمالف ً
ْ
وماؾم٠مل قمـ
اخلالف َٟم ََام) ،وُمٕمٜمك ٟمام :زاد واؿمتٝمر ،وىمد ذيمرشمف( ،
ىمال( :وشماسمٕمٝما) هذا هق اًمٜمقع اًمثان ُمـ أٟمقاع اجلر( .ومٞمف
ُ
ِ
اًمٕمٚمؾ) واىمٕمة ذم ضمقاب ذط ُم٘مدر ،واًمت٘مدير :إن أردت ؾمبب ٟمٛمق اخلالف ومس٠مل قمـ اًمٕمٚمؾ .أي :اؾم٠مل قمـ اًمس بب
اًمذي ضمٕمؾ اًمٜمحقيلم خيتٚمٗمقن.
ىمال:
َوا ْط َؾ ْم بِلَ َّن ُح ُروفََ َْ
اْلر َؾدْْ ُذؿِ َر ْت

ِِف اـْ ُؽتْ ِ
ْب َؽ ْار ِج ْع ََلا َو ْاستَ ْغ ِْن َط ْن َط َؿ ِل

(ذم اًمٙمتْ ِ
ْب) سماًمتسٙملم إلىماُمة اًمقزن( .ومارضم ْع َهل َا) اًمْمٛمػم حيتٛمؾ أٟمف يٕمقد قمغم اًمٙمتب ،وحيتٛمؾ أٟمف يٕمقد قمغم احلروف.
ِ
واؾمتٖمـ قمـ ِ
قمٛمؾ) أي :قمـ ذيمري هلا 9وم٠مٟما ىمد ذيمرت ًمؽ ُما يٜمٗمت سمف اًمباب ،واًمتٗماصٞمؾ دمدها ذم اًمٙمتب اعمٓمقًمة.
(
صمؿ ظمتؿ اعمٜمٔمقُمة سماًمبٞمت احلادي واخلٛمسقن -يمام ُمر -سم٘مقًمف:
اْل ِان ادُْ ِ
اـس ْف ِل َو َْ
َيا َرب َط ْػ ًوا َط ِن َْ
اْل َب ِل
َضا َؾ ْ
ِسء َؽ َؼدْْ
ت َط َؾ ْقه بِطَ ُ
اح َّ
قمٗمقا) ُمٗمٕمقل سمف ًمٗمٕمؾ حم ذوف ،واًمت٘م دير :أؾم ٠مًمؽ قمٗم ًقا( .قم ـ
رب) يٕمٜمل :يا ظماًم٘مل ويا ُماًمٙمل ويا رازىملً ( .
(يا ِّ
اًمسٝمؾ و ِ
ِ
اجلبؾ) اًمسٝمؾ قمٙمس اجلبؾ،
سمٓماح
اجلان) أي :اعمرشمٙمب ًممصمام( .اعمزء) هبذا آرشمٙماب( .وم٘مد
ْ
واىمت قمٚمٞمف ُ
واًمبِٓماح -سمٙمن اًمباءُ -مٗمردها :أسمٓم  ،وإسمٓم هق اًمقادي اعمٜمخٗمض ،واًمٖماًمب أن إسمٓم يٙمقن ُمتس ًٕما ،وُيتٛمع ومٞمف
صٖمار اًمرُمؾ أو اًمدىمٞمؼ ُمـ احلَم قمٜمدُما شم٠ميت اًمسٞمقل.
وهبذا ٟمٙمقن ىمد أهنٞمٜما اًمٙمالم قمغم هذه اعمٜمٔمقُمة.

