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 3- )صت باإلضافة  01 .الـؽرة الؼريبة من ادعرفة: )الـؽرة ادوصوفة، والـؽرة التي ختصَّ

 03 .....................................عن الظروف: )هـا، هـالك، حقث، إذ( -2

 3- 07 .....................................تذكرة بلهم أحؽام توكقد الػعل بالـُّون 

د بالـّون الثؼقؾة -2  30 .............................أحؽام آِخِر الػعل ادضارع ادمكَّ

 37 ...............................................هل ُكْحِسن استعامل ألػاظ لغتـا؟ 

 38.............(استعؿل -احتقاج، د -ًة ـَلبَّى َتْؾبقَ  -استجاب، ج -ب، أجاب -أ)

 3- 69 ..................................................من دٓٓت التاء ادربوطة 

 72 ..........................................(العافقة)من الؽؾامت العجقبة...  -2

 3- 77 ................................................توحقد الضؿري بعد العطف 

 79 ...................................هل عامؾِت العرُب ادثـى معامؾة اجلؿع؟ -2

َببيِّ بذلك -1  83 ..................تذكري الػعل وتلكقثه لؾػاعل، وعالقة الـعت السَّ

 3- ( بعد فعل )قال( ومشتؼاته  83 ..............(أنَّ )وَفْتحفا بعده: ، كْْسُ مهزة )إنَّ

( بعد أفعال الؼؾ -2  88 ...................(إنَّ )وب، وكْسها بعدها: َفْتح مهزة )أنَّ



 - 6 - 

 
 
 
 
 
 
 

 



  - 7 - 

 

 
 

 
 

وحي، فا اـر  ـُ ها، ووصمات وجودِ من ادعؾوم أن اـؾغة ُهوية إمة، وأطظم مؼو  

 ـذا ؽإن إمم احلقّة حتاؽظ طذ ـغاهتا حػاضفا طذ أوصاهنا.

سابع طػ: ؼرن ـا ػركيس باسؽال يف ـا ػقؾسوف ـا  .«غة الػركسقةوطـي هو الؾ  » ؾال ـا

 جار، من ؾصقدة صويؾة: اــ  أمحد شوؾي، وهو ـقس طربي  وؾال أمر اـشعراء

ؾاـت زطقؿة  .ـعظؿتفا اـعرب وادستػؾون ، وؾد اكحـىاـغتـا اـعربقة مجقؾة جد  

 ماري شقؿل: آستػاق إداين ادعارص اـدؿتورة آكا

ا، وال أس» تطقع أن أقول فقفا إال أهنا البد أن تؽون الؾ غة العربقة لغة موسقؼقة جدًّ

 «.لغة أهل اجلـة

ُ ه( 444حيان اـبروين )توؾال أبو اـري   إصل: اـشفر، اـػارس   اـعاِل

 !«. من أن أ ْمَدَح بالػارسقة هجى بالعربقة َأَحب  إلي واهلل ألن أ  »

ا بلن حُيبي  ؾقس اـعرب  ؽؽإذا ؿان أبو اـرحيان حيب اـعربقة إغ هذا احلد، أ  َحِري 

 ؟! ـغته اـعربقة

طذ أن أطاـج مسائل  اإن حبي ـؾعربقة هو اـذي محؾـي يف ادايض اـبعقد كسبق  

 –ـغوية طذ صػحات جمالت جامعة دمشق. وؾد أصدر جمؿع اـؾغة اـعربقة بدمشق 
 ،«ربقةعكحو إتؼان اـؽتابة اـعؾؿقة باـؾغة اـ»هذه ادسائل يف ؿتاب طـواكه:  – امشؽور  

 .« / reefnet.gov.sy تعؾقم » وهو معروض أن طذ اـشبؽة اـريػقة:

َاِمؾككككَل الَعكككك  ازحونَرب  الـيككككُي 

 

 ! ومككككككا العربقككككككة  إال وطككككككن 
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ون بأٓف  ين أن ُزّوار هذا ادوؾع ـالصالع طؾقه واإلؽادة مـه ُيعد  وؾد رسي

ؽـي جمؿع اـؾغة اـعربقة بدمشق بؿـحي طضويته يف سـة ااـؽثرة شفري   . وبعد أن رشي

طذ كػها.  -مشؽورة  -، واؽؼت جمؾة ادجؿع صػحات لغوية، بدأت أؿتب م1442

 طذ سالمة ـغتـا،  ةَ ْرَ وؾد أؼراين بذـك شعوري بلن طؾقـا أن كغار وأن كثر اـغَ 

. اوأن كبعث هذه اـرؼبة يف إيثار اـصحقح طذ اـػاسد أو اـضعقف وـو ؿان شائع  

 ورحم اهلل طظ اجلارم اـذي ؾال:

كككْؿَ  َمـْ  ككك   َأَككككْ ل العكككرَّي السي  طِؼ 

ػككِس كسككتجدي  مككن بؾككد    َكطِككر  لِؾي

 

 
ْغكِ ِب   إىل دخقل  من األلػكا  م 

، وأمهالككك  ِمـيككك  ا عكككذ َكَهكككِب!ككككا  

 

 

طذ اـعؼول وإذواق، ـؽـي  اوـست من أكصار اـتشدد واـُغُؾو  حع يصر َحْجر  

صع إغ طدم آكػالت من اـضوابط اـتي ٓ  ،أؤيد اـتشدد ادستـر اـذي يدطو ادرتخ 

 ؾوام ٕي  ـغٍة إٓ هبا.

وؾد رأيت أن أمجع اـصػحات اـؾغوية من ادجؾة يف هذا اـُؽتقب ـتؽون ؿؾ فا يف 

وأن أختقل أن حّظ هذا  ال  متـاول يد اـؼارئ اـراؼب ؽقفا... وأحب أن أؿون متػائ

 حِلَظ  ؿتاب إول. ال  اـؽتقب من اـؼّراء سوف يؽون مماث

دت هذه اـصػحات اـؾغوية، ؿام أشؽر أكس اأخر   ة رؽقدة بؽداش اـتي كضي

 .اأشؽر إخ ادفـدس مازن اـغراوي ـتؾط ػه بإخراج اـؽتاب ؽـق  

 واهلل من وراء اـؼصد.

 ه12/3/2431

  م 2/3/1422 

 بدمشق جؿع الؾغة العربقةد األمني العام 

 مؽي احلسـي اجلزائري حمؿد األستاذ الدكتور 
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ِمْصداِؿقَّة
()!؟ 

  

َّٜٔ، وهل ـؾُّ فٍظ ِزْيَد ذم آخره  شادهدر افهْٚظل»مـ ادًِقم أن صٌٜٔ  ؿٔٚش

دة بًدهٚ تٚء تٖٕٔٞ مربقضٜ، فٔهر بًد هذه افزيٚدة  ًٓ  ًؿـااشحرؾٚن مهٚ يٚء مندَّ ظذ  دا

د  كمًًْ  ٕٜٔ ؽر . ؾٚدسٗوفٜٔ ؽر ادسٗول، وادٔزامل يؽن يدّل ظؾقه ؿبل افزيادةجمرَّ

ّٜٔ( مثًل  دف ًَ غ ٓشتًامل )اف بًّْك  ادٔزان، وآصساـٜٔ ؽر آصساك... وٓ ُمَسقِّ

 ًٓ مـ )وزارة افًدل(. وفُـ ُيَٚل: )وزارة  )افًدل(، ـْٖن ُيَٚل: )وزارة افًدفٜٔ( بد

/ افداخِٜٔ/ ادٚفٜٔ...( أو اختهًٚرا: وزارة اخلٚرجٜٔ/ افداخِٜٔ/ افنٗون اخلٚرجٜٔ

صٍٚت مٕٗثٜ، ٓ  -ـام ٕرى  -. وهذه افُِامت افثلث إخرة هل ذم إصؾ ادٚفٜٔ

 مهٚدر صْٚظٜٔ!

غ أيًوٚ ٓشتًامل: إمُٕٜٚٔ، اشتّراريٜ، صقابٜٔ، اشتَلفٜٔ، إصُٚفٜٔ،  وٓ ُمَسقِّ

 إذا ـٚن ادَهقد هق: إمُٚن، اشتّرار، صقاب، اشتَلل، إصُٚل، ّٕط... ّٕىٜٔ...

 دم ادعـى. ()أو زيادةٍ  من أن تمدَي افزيادة دم ادبـى إػ تغقرٍ  -ـام ؿؾـا  -ٓبدَّ إذ 

  هامامل )َّٜٔ
َِ َّٜٔ، َتْهامامدْي َّٜٔ، ِصامامْدِؿ  ((مهامامٚدر صامامْٚظٜٔ))إن افُِامامامت: )ِمْهامامداِؿ

 مهْقظٜ مـ: )ِمْهداق، ِصْدق، تهديؼ(. وذم مًٚجؿ افٌِٜ:

                                                           

()  4، اجلزء 88ُٕؼت ذم جمِٜ ادجّع: ادجِد. 
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 : افدفٔؾ ظذ ِصْدِؿِف.ِمْصداق إمر

 هذا دفٌٔؾ ظذ ِصْدِؿِف.ُيَٚل: هذا ِمْهداق ذاك: أي 

  ِّٜوؿد صٚع ذم أيٚمْٚ هذه اشتًامل ـ«َّٜٔ ذم مَٚبؾ افُِّٜ اإلُِٕٔزيٜ  شِمْهداِؿ

credibility  ٜٔوافٍرٕس(crédibilitéؾٓؾ ثّٜ حٚجٜ إػ هذه افُِّٜ؟ ) 

 ( هق:جدير بٚفثَٜ، يُّـ تهديَف.crédible) credibleتَقل ادًٚجؿ أن مًْك 

ِقح فِتهديؼ، افتهدئَٜ. credibilityوأن مًْك   هق: اجلدارة بٚفثَٜ، افهُّ

  ُُٕف ِصْدًؿٚ )َوْصٌػ بٚدهدر( أو ـقٕف صٚدًؿٚ. ِصْدؿقة افقءإن  هل ـق

 ق. ؿٚبًل /فِتهديؼ هل ـقٕف ؿٚبًل  تصديؼقة افقءو  ٕن ُيهدَّ

  ؟شادهداؿٜٔ»ؾام مًْك 

تَّٚب ُُ  :()واؾؼ جمّع افٌِٜ افًربٜٔ بٚفَٚهرة ظذ جقاز ؿقل اف

بًّْك أن  شمهداؿٜٔ هذه افدوفٜ صحٔحٜ، ومهداؿٜٔ تِؽ ؽر صحٔحٜ»]

  شٔٚشتٓٚ ادًِْٜ تىٚبؼ شٔٚشتٓٚ ؽر ادًِْٜ، وأهنٚ صٚدؿٜ ذم ؾًِٓٚ مثؾ ؿقهلٚ، أو

 ؽر صٚدؿٜ[!

  امامٚ ذم إجٚزتامامف مثامامؾ هامامذا افُاماملم! وذفامامؽ فُ ًامامد ًَ ٓ أظتَامامد أن ادجّامامع ـامامٚن مقؾَّ

ْٔامِف افُِّامٜ اإل ًْ ُِٕٔزيامٜ، وـِّامٜ )مهامداق( مامـ جٓامٜ، وادًْامك افامذي ادسٚؾٜ بغ مٚ َت

َٜ ادهداؿٜٔ مـ جٜٓ أخرى. َُْف ادجُّع ـِّ َّّ  َض

                                                           

() ( ٞ81ـتٚب إفٍٚظ وإشٚفٔٛ، اجلزء افثٚف.) 



 د.مُل احلسْل -صٍحٚت فٌقيٜ 
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  :أي افدفٔؾ ظذ ِصْدق( افسٔٚشٜ افتامل أظِْٓامٚ  مصداقإن »إذا ؿٚل ؿٚئؾ(

رئٔس افدوفٜ افٍلٕٜٔ، هامق شامِقك حُقمتامف افًٍامع، وشٔٚشامتٓٚ ادى ََّامٜ أن ظامذ 

، وٓ حٚجامامٜ إػ اشامتًامل )مهامداؿٜٔ( هْامٚ مُامامٚن اًم ـامٚن ـلمامف شامِٔ شأرض افقاؿامع

 )مهداق(.

  :َِتْٓٚ ادهدرإول  شؿْٚة اجلزيرة» شمصداؿقةإن »)وهْٚك مـ ؿٚل افتٍِزيٜ جً

 .(فألخ ٚر ادقثقق هبٚ

َِٓٚ ادهدر إول... ِصْدقوافقجف أن ُيَٚل: إن  ًَ  ؿْٚة اجلزيرة افتٍِزيٜ َج

  افتكحيٚت.هذه  مصداؿقةويَقفقن: شتُنػ إيٚم 

 هذه افتكحيٚت. مدى ِصْدقوافقجف أن ُيَٚل: شتُنػ إيٚم 

  هل أمر ٓصؽ ؾٔف. مصداؿقةويَقفقن: إن َِْٜ  شٔٚشٜ ؾلن ادً

َِْٜ هق أمر ٓصؽ ؾٔف. ِصْدقوافقجف أن ُيَٚل: إن   شٔٚشٜ ؾلن ادً

ـــْدؿقةأو أن ُيَامامامٚل: إن  ْامامامٜ هامامامل أمامامامر ٓ صامامامؽ ؾٔامامامف: )أي ِص َِ   شٔٚشامامامٜ ؾاماماملن ادً

 ٚ صٚدؿٜ(.ـقهن

  هذه افسٔٚشٜ. مصداؿقةفِتحَؼ مـ  ويَقفقن: ظِْٔٚ أن ْٕتير ضقيًل 

 ( صدؿقة)أو مـ  مصداقفِتحَؼ مـ  وافقجف أن ُيَٚل: ظِْٔٚ أن ْٕتير ضقيًل 

 هذه افسٔٚشٜ.

  :َٛٔٚل افكف وحَده، وإٕام »وثّٜ مـ ـت إن روايٜ )ِوفز( ٓ تًتّد ظذ اخلَ

ظذ أحداث ادصداؿقة افًِّل إلضٍٚء َؿْدٍر مـ  تِجٖ إػ جٕٚٛ ذفؽ إػ افتحِٔؾ

 (.375/58/)جمِٜ افًريب شافرحِٜ



 جمّع افٌِٜ افًربٜٔ بدمنؼ
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غ ٓشتًامل ادهداؿٜٔ:  ٕن افقجف أن ُيَٚل: وـام ٕرى، هْٚ أيًوٚ ٓ ُمَسقِّ

ُِقح فِتهديؼ(. افتصديؼقة... إلضٍٚء َؿْدٍر مـ   )أي مـ ؿٚبِٜٔ افتهديؼ أو افهُّ

  ُِّػ إػ ـِ ٓ حاجةيست غ بام ش ؼ إٔف َُ ّٜ )مهداؿٜٔ(، وٓ حٚجٜ إػ َت

مًَقل فتؤّْف إيٚهٚ: ويُّـ آـتٍٚء بٚفُِامت: مهداق، ِصْدق،  كاف حٞ ظـ مًًْ 

َّٜٔ، تهدئَٜ   .ًمامٕٚهنٚ تٍل بٚفٌرض متٚ -بحسٛ مٚ يَتؤف افسٔٚق  -ِصْدؿ
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َر، َتواَؾرَ   ()َتَوؾَّ

 

 :ر  َتَوؾَّ

 ًٓ َـّ ـثرون إٔف ادًْك افقحٔد. وهق : ادعـى ادجازي،أو  افذي أوردتف ادًٚجؿ، ؾي

ُه. -0  تقّؾر ظِٔف: رظك ُحُرمٚتِف وَبرَّ

تف إفٔف. -8  تقؾر ظذ ـذا: سف مِهَّ

 ٌِٜأربًٜ أصٓر هْٚك بَحْْضتف، 01/ؿٚل افثًٚف ل )ؾَف اف ُٝ رُت (: اشتٌرؿ وتوؾَّ

 ظذ خدمتف.

  َؾ ظْقإف:ؿٚل د. إبراهٔؿ افسٚمّرائل ذم ـتٍٚب بتحََٔف ًَ  َج

 :817/شرشٚئؾ وٕهقص ذم افٌِٜ وإدب وافتٚريخ»

 إحدى افْسختغ إُْخَرَيْغ. فؾتوّؾر ظذ... ؾِؿ َأَر يب حٚجٜ ـ رة 

  َف أحد اف ٚحثغ ـلمف إػ مٗمتر جمّع افٌِٜ افًربٜٔ بٚفَٚهرة ؿٚئًل  :َوجَّ

 ٜ.حؾَّ هذه ادنُِ يتوؾَّر ادممتُر ظذ... وأرجق خمًِهٚ أن 

 مل ُتْقِرْدُه ادًٚجؿ! -ويٚ فًِجٛ  -افذي  ثاكًقا: ادعـى إصع،

َرُه(:  ل دون كؼصَتَقؾَّر افقُء: )مىٚوع َوؾَّ : صلح 084/)مسٚفؽ افَقل ََتَصَّ

 افديـ افزظ لوي(.

                                                           

()  4، اجلزء 88ُٕؼت ذم جمِٜ ادجّع: ادجِد. 
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ر افنامامامام امامامامَرُه(: امَتامامامامَقؾَّ ــــَ وَحَصــــللُء: )مىامامامامٚوع َوؾَّ  : 067/)ؿامامامامؾ وٓ تَامامامامؾ جتؿَّ

 د.مهىٍك جقاد(.

( ذم اؾتتٚح ه586 -896احلسـ ظع بـ ظٔسك افرّمٚين ادًتزيل ) ؿٚل أبق -0

ٌٝ ذم إظجٚز افَرآن»ـتٚبف  َُ  :شُٕ

 توّؾر افدواظيوجقه إظجٚز افَرآن تيٓر مـ ش ع جٓٚت: ترك ادًٚرضٜ مع »

وصدة احلٚجٜ، وافتحّدي فُِٚؾٜ، وافكؾٜ، واف لؽٜ، وإخ ٚر افهٚدؿٜ ظـ إمقر 

 .شة، وؿٔٚشف بُؾ مًجزةادستََ ِٜ، وَٕض افًٚد

إن ظدم افْير يَّقي ذـٚء »( ؿقل بّنٚر: 8/043حُك صٚحٛ إؽٚين ) -8

هافَِٛ ويَىع ظْف افنٌؾ بام يْير إفٔف مـ إصٔٚء   .«ؾقتوؾَّر ِحسُّ

ِْٛ ؾَقَتَوؾَّر... »(: 0/36ؿٚل ادرتٙ ذم أمٚفٔف ) -5 ـُ ظذ احل  .شافِ 

 (:791شٜ )ؿٚل أبق ظع ادرزوؿل ذم ذح احلام -4

 .شمـ جٓتٓؿ ُمَتوّؾرةوإن افًْٚيٜ »

 (:6/وؿٚل افثًٚف ل )ؾَف افٌِٜ -3

ٝ ادهِحٜ، » َّّ ُيّٝ افٍٚئدة، وظ ًَ  .شوَتَوؾَّرت افعائدةَؾ

 :(8/87ٍٕح افىٔٛ )ؿٚل صٚحٛ  -6

 .متوؾِّر... ومل يُـ ؾٔٓٚ )أي إص ِٜٔٔ( مٌٚل »

 (:8/086وؿٚل فسٚن افديـ بـ اخلىٔٛ )ٍٕح افىٔٛ  -7

ر إشبابواحلّد هلل ظذ توٚؾر إيدي ذم ذاتف »  .شوتوؾُّ

8-  ٛ ًٜ حلؼِّ شٍُِؿ افذي » (:8/088وؿٚل أيًوٚ )ٍٕح افىٔ دي  .شتوّؾرت حؼوؿه...وٖت
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 (:8/097)ٍٕح افىٔٛ  شوؿٚل بًض إظلم» -9

 .شدواظل افَْد ظِٔف مـ افٍَٓٚء ـثُر افتٖويؾ ظِٔف توّؾرت... وّدٚ »

 (:8/405اجلقزي )خمتك مرآة افزمٚن /وؿٚل ش ط ابـ  -01

 .شافًْٚيٜ ظذ حٍظ افَدس فتتوؾرهق افذي أصٚر بخراب ظسَلن »

َّٔٚن افتقحٔدي ذم مَٚبسٚتف: -00  وؿٚل أبق ح

تٚن فإلٕسٚن افقاحد تتوؾروهلذا ٓ » قَّ َُ  .شاف

 (:045/ْض حسغ )حمٚرضات إشلمٜٔوؿٚل افنٔخ حمّد اخل -08

 .شٔٓٚ وشٚئؾ افرؾٚهٜٔؾ توّؾرتٕنٗوا ذم بٔقت »

 (:057/وؿٚل د. مهىٍك جقاد )ؿؾ وٓ تَؾ -05

ــاءة» ــوؾَّرت افؽػ امامغِّ ؾٔٓامامٚ، ثامامؿ أطٓامامر ؾٔٓامامٚ  ت ًُ ــةذم ؾاماملن فِقطٍٔامامٜ ادامامذـقرة، ؾ   ـػاي

 .شوسامٜ وصٓٚمٜ

 (:086/وؿٚل صلح افديـ افزظ لوي )مسٚفؽ افَقل ذم افَْد افٌِقي -04

ع ذم يديف وصٚر  فهتقّؾر  َّّ  إػ مُِف وحقزتف.ادٚل: دم

ٚ. ظؾقهتقؾر  ًٌ ًٔٚ وشٚب ع ذم يديف ضٚؾ َّّ  ادٚل: دم

 

 :َتَواَؾَر 

ثُر واتََّسع ؾٓق واؾر.شادًجؿ افقشٔط»جٚء ذم  ـَ  : تقاؾر افقُء َتَقاُؾًرا: 

، أو ؾٔٓؿ هم ـثر: أي ُمتواؾرونيَٚل: هؿ »جٚء ذم افِسٚن وافتٚج ومتـ افٌِٜ: 

 .«متؽاثرونـثرة، 

 (.متواؾرون ^: )وـٚن ذفؽ وأصحٚب رشقل اهلل تًٚػ، شاف لؽٜأشٚس »وجٚء ذم 
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 شَتقاَؾرَ »اشتًامل  -بقضقح  -وؾٔام يع صقاهد مـ ـتٛ افٌِٜ وإدب، ت ّغ 

ُثَر، و ـَ  وهو ما أْؽػَؾْته ادعاجم!بًّْك افُثرة:  شافتقاُؾر»بًّْك ـثر، و شمتقاؾر»بًّْك 

 (:0/8) شإؽٚين»ؿٚل صٚحٛ  -0

ٚق بـ إبراهٔؿ ادقصع أن أبٚه أخزه أن افرصٔد رمحٜ اهلل ظِٔف أمر حدثْل إشح»

 .ش، أن خيتٚروا فف ثلثٜ أصقات مـ مجٔع افٌْٚءمتواؾرونادٌّْغ، وهؿ يقمئذ 

حدثْل اهلٔثؿ بـ شٍٔٚن ظـ أيب مسُغ ؿٚل: جِس »(: 9/038وؿٚل ) -8

 .شظْده متواؾرينفٌِّّْغ وـٕٚقا  ًمامٚافقفٔد بـ يزيد يق

 .شمتواؾرونحْض احلىٔئٜ ؾٚشتٖذن ظذ ظثامن وظْده بْق أمٜٔ »وؿٚل:  -5

 :شرشٚئِف»وؿٚل اجلٚحظ ذم  -4

 .شمتواؾرونوهؿ  ^وهق مـ ـٚن ُيٍتل أصحٚب رشقل اهلل »

وؿٚل ابـ إظرايب: مًْك هذا أهنؿ ـٕٚقا »(: 8/348وجٚء ذم افِسٚن ) -3

ًٕٚ وذهًٚبٚمـ ؿ ُؾ ؾَٕٚرضقا ؾُٚن أول ظٔنٓؿ زيٚدة متواؾرين  .ش، وآخره َٕهٚ

 (:5/800وؿٚل اإلمٚم افذه ل )شر أظلم افْ لء  -6

 .شومٚ ؾْٔٚ صٚب هق أمِؽ فٍْسف مـ ابـ ظّر متواؾرونفَد رأيتْٚ وٕحـ »

 )فََِِنامامامْدي، 8/068 شصامامام ح إظنامامامك ذم صامامامْٚظٜ اإلٕنامامامٚ»وجامامامٚء ذم  -7

 .شواخلرات متيٚهرة متواؾرةوافزـٚت » (:ه 880ت 

 (:00/539ف )وجٚء ؾٔ -8

 .شفُؾ إؾوٍٚل شٚبَٚ ادتواؾرٓ زال مجٚل مجِٔف فٍِْقس رائَٚ، وإؾوٚفف » 

 :ه687( فٔٚؿقت، ت 5/800وجٚء ذم مًجؿ اف ِدان ) -9

ٚادتواؾرةوـٚن ؾٔٓٚ مـ افْٚس إظداد » ًٍ  .ش، ومـ افْخؾ أـثر مـ مئٜ وظؼيـ أف
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بُامامر اخلىٔامامٛ ٕمحامامد بامامـ ظامامع أبامامق  (08/45)وجامامٚء ذم تامامٚريخ بٌامامداد،  -01

 :ه465اف ٌدادي، ت 

ا يػوت اإلحصاءوحْضت افهلة ظِٔف، وـٚن اجلّع » ٚ ظذ متواؾًرا جدًّ ًً : مل أر مج

 .شجْٚزة أظيؿ مْف

)دحّد بامـ حمّامد بامـ ظ امد افقاحامد  8/531 شافُٚمؾ ذم افتٚريخ»وجٚء ذم  -00

  (:ه651افنٔ ٚين، ت 

 .«متواؾرةوؿٚتِْٚ بٕٚمس صٚه مِؽ، وهق ذم أظداد »

 (:0/061) ((مَدمتف( ذم ))ه818وؿٚل ابـ خِدون )ت  -08

َٚم )ظذ افزظرة مـ افنىٚر واحلربٜٔ( ؾِؿ » ُّ ُِٓٚ )أي بٌداد( احل ... واشتًدى أه

ُدوهؿ،  ًْ ّسٚق وـّػ ظٚديتٓؿ ظذأهُؾ افديـ وافهلح  ؾتواَؾرَ ُي ٍُ  .ش...مْع اف

 ي ٕلحظ ذم هذا افنٚهد )وذم افنقاهد افتل تِٔف( أن افًٍؾ ا فلزم )تقاَؾَر( ُظدِّ

مًْك ؾًٍؾ آخر يتًّدى بام)ظذ( وهق: توَٚؾَر  بتضؿقـهبحرف آشتًلء )ظذ(، وذفؽ 

 )أو تًَٚوَن...(.

  ؾًّْك ؿقل ابـ خِدون:

ّسٚق ... تُٚثر أهؾ افديـ وافهلح وتًٚوٕقا ظذ» ٍُ  .ش...مْع اف

ـٍ » (:6/880جٚء ذم ٍٕح افىٔٛ ) -05  .ش...َحْكه ذظافًدّو  تواؾر... ذم وض

ـٍ تُٚثر أظداؤه وتًٚوٕقا ظذ حكه.  ادًْك: ذم وض

رآن»وجٚء ذم  -04 رؾٚن ذم ظِقم اَف ْٚهؾ اًف ئؿ افزرؿٚين:0/818) شم  ( دحّد ظ د اًف

َٕؾ افَرآن  تواؾرت ظذ... ؾل جرم ـٚن هذا افتحّدي )فِّؼـغ( مـ افدواظل افتل »

ؾ فسٚن َؾ افَرآن... ادًْك: .شوتقاتره وجريٕٚف ظذـ   ... تُٚثرت وتوٚؾرت ظذٕ 
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 :6/63(، ه774وجٚء ذم اف دايٜ وافْٓٚيٜ ٓبـ ـثر )ت  -03

ـّ أن يٖتقا بّثِف » ... دٚ اصتّؾ )افَرآن( ظِٔف مـ افسـٔٛ ادًجز افذي حتّدى بف اإلٕس واجل

 .ش...مًٚرضتف وؾهٚحتٓؿ وبلؽتٓؿ ظذدواظل أظدائف  تواُؾرؾًجزوا ظـ ذفؽ مع 

 ًْك: ... مع تُُٚئر )ـثرة( دواظل أظدائف وتوُٚؾرهٚ ظذ مًٚرضتف.اد

، فً د احلل بـ 8/089 شصذرات افذهٛ ذم أخ ٚر مـ ذهٛ»وجٚء ذم  -06

 (.ه0189أمحد افًُري افدمنَل )ت 

ْٝ ظذ ؽزارة مٚدتف و»  . أي: ـثرة اضلظف.شاضلظف تواُؾر... دفَّ

 
 الخاتمة:

ؾ افٍهحٚء افًٍِغ )َتَقؾَّر( و)تقاَؾَر( ٕرى بقضقح ممٚ ش ؼ، ـٔػ اشتًّ

 ًٓ امٚشِٔ ومنتَٚهتام اشتًام ًّ. 

 :وظذ هذا أرى أن افقجف أن يَٚل مثًل 

َِْٜ َمـ تقؾَّرت ؾٔف افؼوط ادذـقرة. َ ؾ ذم ادسٚبَٜ ادً َْ  ُي

 ٕن ادعـى:

ِٝ ؾٔف افؼوط...  ًٝ وحتهَّ َّّ َِْٜ َمـ دَمَ َ ؾ ذم ادسٚبَٜ ادً َْ  ُي

 ؾسـقب افشائَ:خالًؾا ف

 يَ ؾ ذم ادسٚبَٜ ادًِـ ظْٓٚ )!( َمـ تقاؾرت ؾٔف افؼوط ادذـقرة.

 ٕن ادعـى: 

 يَ ؾ ذم ادسٚبَٜ ادًِـ ظْٓٚ َمـ تُٚثرت )!( ؾٔف افؼوط...

 

     



- 09- 

 

 

 ()ظن اإلذاظة وافتَّْؾَػَزة، واإلذاظّي وافتَّْؾَػِزيّ  -1

ة )أو افتبصر(، ٓ: - 2  افتَّْوِظقة! افتَّْبِكَ

 مديرون، ٓ: ُمَدراء!! - 3

 

مْامذ زمامـ بًٔامد  - شأذاع ُيامذيع»وهل مهدر افًٍامؾ  -( إذاظةاشُتًِّٝ ـِّٜ )

ًٔامامٚ يَٚبامامؾ ادهامامىِح اإلُِٕٔامامزي   لاموافٍرٕسامام broadcastingبقصامامٍٓٚ مهامامىًِحٚ ظرب

radiodiffusion  واصامامامُتؼ مامامامـ هامامامذه ادامامامٚدة اشامامامؿ أفامامامٜ )ِمامامامْذيٚع( مَٚبامامامؾ آشامامامؿ 

 .radioإجْ ل 

ب ذم  television واإلُِٕٔامزي télévisionل امأمامٚ ادهامىِح افٍرٕسام ؾَامد ُظامامرِّ

َِامٜ، مثامؾ: َتْؾَػَزَة ، ؾَٚفقا: بًض إؿىٚر افًربٜٔ، ـٚجلزائر مثًل  َِ ًْ )ظذ افقزن افًامريب: َؾ

امَز( ومامٚ  ٍَ ِْ امؾ )َت ًْ
دحرجٜ، بًثرة، شٔىرة...(. وهذا تًريٛ مقؾَّؼ، ٕٕف يتٔح اشتًامل ؾِ

 .اُدَتْؾَػَزة، وهق جٓٚز اشتَ ٚل افزامٟ تِْؾػاز، خهقًصٚ اشؿ أفٜ: ينتؼ مْف

                                                           

( ُٕؼت  .8، اجلزء 85ذم جمِٜ ادجّع، ادجِد ( 
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 ْٝ َِ ِ ََ أن تْىؼ بٚفٍِظ افٍرٕز ـام هق:  -ويٚ فألشػ  -أمٚ بَٜٔ اف لد افًربٜٔ، ؾ

تٍِزيقن! ]مع أن افٍرٕسٔغ ظدفقا مـ زمـ بًٔد ظـ هذا ادهىِح، ؾٚختكوه إػ 

téléُِٕٔزيٜ ؾٚختكوا ادهىِح إػ )يت ذم(، وحذا حذوهؿ افْٚضَقن بٚإل TV ]...

َٜ ٍَٕسٓٚ )تٍِزيقن( اش امٚؾخرست افًٍؾ )تٍِز( ومنتَٚتف، واشتًَِّٝ افُِّ جلٓٚز  ًّ

 ًٓ  مـ تٍِٚز! آشتَ ٚل، بد

ِزّي. ؾَْقل مثًل  ٍَ ِْ : ؾ٘ذا أردٕٚ أن ْٕسٛ إػ اإلذاظٜ وافتٍِزة ؿِْٚ: إذاظّل وَت

 ًْ د ذم دار اإلذاظٜ أو افتٍِزة، وٓ َٕقل: ٕدوات ََٕدوات إذاظٜٔ أو تٍِزيٜ، أي ُت ََ

 مذيٚظٜٔ أو تٍِٚزيٜ!

ُٝ ذم إحدى ادجلت ادحسمٜ ظ ٚرة )فَٚءات تٍِٚزيٜ(، وهذا ترـٔٛ  وؿد صٚدؾ

 ؽر شِٔؿ وؽر مٖفقف... وآُمؾ أّٓ يْتؼ...
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ة )أو افتبصر(، ٓ: افتَّْوِظقة! -2  افتَّْبِكَ

 

ٜ )افتَّقظٜٔ( افتل ٓ وجقد هلٚ ذم فٌتْٚ، إذ فٔس ذم افًربٜٔ ـثًرا مٚ َٕرأ وٕسّع ـِّ

ل( فتُقن افتقظٜٔ مهدًرا فف! وذم فٌتْٚ ؾًٌؾ يٗدي ادًْك ادَهقد  ك ُيَقظِّ ؾًِؾ )َوظَّ

ؾ( افهحٔح افلم، افتل  شَبكَّ »، هق ًمامٚمتٚ ًَّ . وهذا افًٍؾ مـ إؾًٚل افَِِٜٔ ِزٕٜ )َؾ

َِٜ( أ ًِ ٍْ  يًوٚ. يَٚل:جٚء مهدرهٚ ظذ )َت

ر تذـًرا وتذـِرًة:  َـّ ًٜ )بُرس افراء!(: ذ ب دمري ًٚ ودمرب َبكَّ ت هًرا وَتْ ِكًة: جرَّ

م تُري : ؾُر تًٍُرا وتٍُرًة: ـرَّ ًٜ ٚ وتٍرَؿ ًَ ق تٍري امٚؾرَّ ؾ تًُّٔل  ًّ ّّ : ـ ًٜ . وتُِرم ًٜ  وتُِّ

ُف إيٚه،  َّ َّٓ ًٕٚ إمَر وبف: َؾ َ ؾل َحُف فف.ومـ مًٚين هذا افًٍؾ: َبكَّ  ووضَّ

ِِيٍب وذم افتْامزيؾ افًزيز:  ٌُ ًة وَِذْنَرى ىُُِكِّ َختٍْد   [.8:]ق َتتِِْصَ

ِعِّ بـ أيب ضٚفٛ  ًَ
م اهلل وجٓف:  -وذم احلديٞ، ؿٚل ظِٔف افهلة وافسلم فِ ـرَّ

. َّْٜ ؽ افقضقَء وافسُّ ِّّ ـَ َظ ِ اْب  َبكِّ

: ن افقجف أن يَٚل، مثًل ، ٕشتقظٜٔ ادقاضْغ بُذا»وظذ هذا ٓ يهح أن يَٚل: 

 ت هر )ت كة( ادقاضْغ رضورَة )بْضورة( آؿتهٚد ذم اشتٓلك ادٚء وافُٓربٚء!

ويُّـ أيًوٚ أن ُيَٚل: إرصٚد ادقاضْغ إػ مزايٚ آؿتهٚد ذم اشتٓلك ادٚء 

 وافُٓربٚء، ومسٚوئ اإلرساف ذم اشتٓلـٓٚ.
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 مديرون، ٓ: ُمَدراء!! -3

 

ُٚد ـثًرا ظذ خىٖ مجع ـِّٜ )ُمدير( ظذ )ُمَدراء(، ومع ذفؽ مٚزال هذا َٕ َّف افُّْ  ََّ

ًٔٚ ُؾُنًقا ظجًٔ ٚ! وأطـ أن َمْنٖه ؿٌٔٚس ؾٚشد: ؿٔٚس مجع اشؿ افٍٚظؾ )ُمدير(  اخلىٖ ؾِٚص

تح إول! ٍَ ريؿ، َخ ر، َؾهٔح( ب ـَ  بَوؿِّ إول، ظذ مجع افهٍٜ ادن ٜٓ )

ع افقصػ )أي ادنتَٚت( أن دُمّع مجَع شلمٜ، ومـ ادًِقم أن إصؾ ذم مج

ر افًٚؿؾ مْٓٚ مجع ادذـر  ـّ ُٔجّع ادذ ْٝ ظِٔٓٚ آشّّٜٔ: ؾ  َِ وتُسرهٚ ضًٔػ إٓ إذا َؽ

افسٚمل، وُُيّع ادٕٗٞ مْٓٚ وادذـر ؽر افًٚؿؾ مجَع ادٕٗٞ افسٚمل. فُْٓؿ اتسًقا ذم 

وا إشام وا ـؾ افهٍٚت: تُسرهٚ ]ٓتسٚع مٔدان اف ٔٚن[ ـام ـرسَّ ء. بٔد أهنؿ مل ُيُرسِّ

، ٕحق: مدير )مـ أدار(، منر ؾامتـعوا من تؽسر اشم افػاظل من ؾوق افثالثي

اَمء... ََ ٚء، ُم ًَ اء، ُمَى َِؿ ُيسّع مجًٓٚ ظذ ُمَؼَ  )أصٚر(، مىٔع )أضٚع(، مَٔؿ )أؿٚم(... َؾ

 ... شُمَدراء»وـذفؽ مل ُيسّع 
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 ()ف()آكًػا( و)أك

 

ًٓ  (88)ٕؼت جمِٜ جمّع افٌِٜ افًربٜٔ بدمنؼ ذم اجلزء افثٚين مـ ادجِد   مَٚ

ْٝ بحٚصٔ َِّ ؾَٚفٝ:  شورد ذم ادقضًغ إٍٔغ»ظذ ؿقل افُٚتٛ  ٍٜ ٕحد افُّتٚب، وظ

مَ » ْغ ادتَدِّ ًَ ٚ/ْغ افقجف أن ُيَٚل: ادقض ًٍ  .شادذـقريـ إٓ

احلٚصٜٔ وؽرهٚ، ـت ٓٚ افدـتقر ظ د ، ظذ هذه شتًَِٔٚت»وؿد ورد ظذ ادجِٜ 

ُٝ هذا افتًَٔٛ.  افْٚس إشامظٔؾ ظّسٚف. ؾُت 

ِِّؼ افٍٚضؾ  ادْنقرة ؿ ؾ هذا افتًَٔٛ. وّٕقد أن ٕنر إػ  شتًَِٔٚتف»ٕنُر فًِّ

ِِّؼ افُٚتٛ إصع  أن إرشٚهلٚ إػ ادجِٜ هق أمر متًٚرٌف بغ ادجلت وؿرائٓٚ. وؿد يً

ِّؼ يَػ افَراء ظذ احلََٜٔ، أو ظذ ظذ افتًِٔؼ... وهبذا  احلقار بغ افُٚتٛ وادً

 أؿرب رء إفٔٓٚ.

افذي ينٌؾ وحده  -افدـتقر ظ د افْٚس إخر  شتًِٔؼ»وٕحٛ أن َٕقل إن 

( حٚصٜٔ، ُأصر ؾٔٓٚ إػ ظدٍد ـ ر مـ ادهٚدر وادراجع 30( صٍحٜ، وادذيَّؾ بام)85)

هق مَٚل برأشف، ٓ صؽ أن ادًِؼ  - شتًَِٔٚتف» ( افتل اشتٍٚد افُٚتٛ مْٓٚ ذم37افامام )

ؽٔٚب »افُثر مـ افقؿٝ. ومع ذفؽ هق يسٖل ظـ َتؼقق مادته أمٙ ذم إظداده و

                                                           

( ُٕؼت ذم جمِٜ ادجّع، ادجِد  .5، اجلزء 85( 
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فٜ  شِظؾٍم وَتؼققتًَِٔٚت ادجِٜ اد ْٜٔ ظذ  ًِدَّ ادجِٜ تًَِٔٚت ُمىقَّ ... ؾٓؾ يريد أن ُت

ـام ؿٚل؟ إهنٚ  شوؿراءٍة واخت ٚر حييك مٚ تْؼه ادجِٜ بام يٍُل مـ ؾحصٍ »ـتًَِٔٚتف، فام 

ِرم ٍٕسٓٚ وؿراءهٚ ممٚ ؿد دمقد بف ؿرائح بًض ؿرائٓٚ: وٓ  إن اشتجٚبٝ هلذه افرؽ ٜ حَتْ

 ٕرى ذم هذا مهِحٜ ٕحد!

  ذم احلٚصٜٔ ظذ ؿقل ادراجع ََِّٝ ِِّؼ أن ادجِٜ ظ ورد ذم »جٚء ذم ـلم ادً

ٚافقجف أن يَٚل: اد»بَقهلٚ:  شادقضًغ إٍٔغ ًٍ . وأضٚف: شتَدَمْغ/ادذـقريـ إٓ

. ثؿ أؿّر بٖن مٚ إتٓك إفْٔٚ ممٚ ُشّع ظـ افًرب يدل شوهذا افَقل ممٚ حيتٚج إػ حتَٔؼ»

ًؾٚ هق  ٚ مًرَّ ًٍ ٚ( ُٕرة مْهقبٜ: وأن اشتًامل )إٔػ( وص ًٍ ظذ أهنؿ اشتًِّقهٚ )إٓ

مٚ افذي يٗخذ ظذ  مـ اشتًامل افًرب إيٚهٚ. هْٚ ٕقّد أن ٕسٖل: خالف ما اكتفى إفقـا

 حٚصٜٔ ادجِٜ إذن؟

ٚ( ُٕرة مْهقبٜ »: وتٚبع ادًِؼ ؿٚئًل  ًٍ ظذ إٔف ٓ يِزم مـ صحٜ اشتًامل )إٓ

ؾٜ بٚفٌِط ؾٜ فٔس بٌِط، شاحلُؿ ظذ اشتًامهلٚ مًرَّ ! يرى ادًِؼ إذن أن اشتًامهلٚ مًرَّ

هُذا »وفق مل تستًِّٓٚ افًرب ـذفؽ! وهذا ظجٔٛ، ٕن ؿقاظد افٌِٜ ؿٚمٝ ظذ 

 ، أمٚ مُمٚحُٚت افْحٚة ؾقٌء آخر!شؿٚفٝ افًرب

ٚ( و)إٔػ(.  ًٍ  فْْير ذم مًٚين )إٓ

  :ٚج ذم ؿقفف تًٚػ: »جٚء ذم افِسٚن ُع إََِلَْم َخَّتى وؿٚل افزجَّ ٍِ َْ يَْسخَ ٌَ  ًْ ُٓ ِْ ٌِ َو
اَذا كَاَل آُِفً  ٌَ  ًَ وحُٔا اىِْػيْ

ُ
ََ أ ي ِ َْ ِغِِْدَك كَالُٔا لَِّلى ٌِ [، أي مٚذا 06حمّد: ] اإَِذا َخرَُجٔا 

ٚ، أي ًٍ ٍٝ يَُرُب مّْٚ؟ وؿٚل ابـ إظرايب: مٚذا ؿٚل إٓ  .شُمْذ شٚظٜ ؿٚل افسٚظٜ ذم أول وؿ

ٚ»وذم احلديٞ افؼيػ:  - ًٍ ْٝ ظعَّ ُشْقرٌة إٓ  أي أن. شُإِٔزف



 د.مُل احلسْل -صٍحٚت فٌقيٜ 

 

83 

ٍٝ َيَُرب مْل.» - ٚ، أي ذم أول وؿ ًٍ ُٝ افقَء إٓ ٚ، أي ُؿَ ًْٔل  وؾًِ ًٍ . وجٚؤوا إٓ

 َِ ًَ ٚ.وَؾ ًٍ ٍٜ وإٓ ٚ ُف بإٍٓ ًٍ ٚ وشٚف ًٍ ُٝ ـذا إٓ  .شوؿِ

   شحمٔط ادحٔط»وجٚء ذم: 

« ٚ  دِ
ِ
ـ َؿقهلؿ إَُْٔػ افقء ٜ )م ًٍٚ، أي ُمْذ شٚظ ذا ٕآ مؿٚلـ  ًًٚرا َتَؼدَّ ـ اجلٚرحٜ( مْف، مست  .شم

  ُْٕػ افِحٜٔ: جٕٚ ٓٚ و مفاوؿٚل ذم ادًجؿ افُ ر: َأ  .ُمؼدَّ

   تٜٔ فًٍِؾ )َإَِٔػ( افذي ُينتؼ مْف )إٔػ(:ادًٚين أ شمتـ افٌِٜ»أورد مًجؿ 

ُف.» ٍَ ْٕ  َإَِٔػ ؾلٌن: صُٚ أ

ِرَه أن ُيوٚم )جمٚز(. ـَ ف و ٍُ  إَِٔػ افرُجُؾ: مَحَِل إٔ

 إَِٔػ افقَء ومْف: ـرهف.

 إَِٔػ مـ افقء: اشتُْػ.

 إَِٔػ أْمَرُه: أظجِف.

ْٔؼ بٍٖٕف  .شإَِٔػ اف ًر: ِش

ٚ( ظلؿٜ أو اتهٚل؟!ؾٓؾ بغ هذه ادًٚين ومٚ ئًْف فٍ ًٍ  ظ )إٓ

   جقاز أن تُقن )ٚ ًٍ أورد ادًِؼ ـلم بًض افًِامء افذيـ رأوا ذم تقجٔف )إٓ

 ًٓ ًٓ ظذ افْهٛ ظذ افيرؾٜٔ، أو أن تُقن  ، ؾوًل حا . وإذ ـٚن إمر ـذفؽ، ؾؼط حا

ٚ( صٍٜ، ٕن إصؾ ذم احلٚل وافهٍٜ أن ُيْ َْٔٚ مـ ادنت ًٍ َٚت، ـٚن مـ اجلٚئز أن تَع )إٓ

ٚ(، ومٚ جٚز ذم أحدمهٚ مـ ذفؽ جٚز ذم أخر. ًٍ  ومْٓٚ )إٓ

ر أن افْحق ُئز جملء )إٍِٓػ(  ـَ . مٚذا بًد؟ فَد بّغ ادًِؼ افٍٚضؾ بام َذ ـٌ َحَس

 ًٓ . فُْف مل يقرد مثٚ ًٜ تَدُّ بف ظذ جملء )إٔػ( بًّْك )افسٚفػ(،  صٍ ًْ وٓ َبغَّ واحًدا ُي
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تَقم ظذ مٚ ؿٚفتف  -ـام ذـرٕٚ  -وافٌِٜ  ف(.ـقف اـتسب )أكف( معـى )افساف

  -افًرب، ٓ ظذ مْٚؿنٚت مْىَٜٔ! ؾام افذي أؾٚده افَٚرئ مـ هذا افتًِٔؼ اد ْل 

 ؟شظذ ِظٍِؿ وحتَٔؼ» -ٓ َرْيٛ 

  وٓ يْ ٌل أن ُيٍٓؿ ممٚ ؿِْٚ إٔف دظقة إػ آؿتهٚر ظذ افسامع، ومْٚهوٜ افَٔٚس

ر : وفُـ ٓ ُيْسك ادسّقع ادنٓقر ادتداول، فٔٗخذ بَّٔس وَهْجره. ؾٚفَٔٚس أمٌر مَرَّ

ِْٛ( مثًل  ظذ )ُؿِقب(، وهق ادسّقع ادنٓقر، أم َٕٔسف  ٓ حٚجٜ إفٔف! ؾٓؾ ٕجّع )َؿ

ر/ظذ: أـ ٚش ُٓ ـْ ٚن ]مجع ـ ْش/بَِحٚر/َأْص ر/ُر ْٓ ٛ[ ؾَْقل:/بْحر/َص ـْ  َر

ُِٛ/َأْؿلب  ِْ ٚن؟!/ِؿلب/أْؿ  ُؿ

  ثؿ إن جملء افُِّٜ ح ًٓ تِؿ بّجٔئٓٚ صٍٜ! خذ مثًل ٚ ـِّٜ )ُضًرا(. إهنٚ ٓ  ، ٓ حَيْ

ًٓ تُٚد تستًّؾ إٓ  ًٓ . ؿٚل شٔ قيف: حا . يَٚل: جٚء افَقم ُضًرا، أي وٓ تستعؿل إٓ حا

( بًّْك )اجلّٔع(. ُٕهٚدف ـِّٜ )افُىرِّ ٚ. ومل  ًً  مجٔ

-  ًٓ (. إهنٚ ٓ تُٚد تستًّؾ إٓ حٚ ًٜ افِسٚن:  . ؿٚل ذموـذفؽ ـِّٜ )ؿٚض 

ٚ: ؿٚل شٔ قيف: » ًً ، أي مجٔ ًٜ ًٓ وجٚؤوا ؿٚض  ، وهق اشؿ يدل ظذ ٓ ُيستعؿل إٓ حا

 ًٜ  .شافًّقم. افِٔٞ: ؿٚض ٜ: اشؿ ُيّع ـؾ جٔؾ مـ افْٚس، ـَقفؽ جٚءت افًرب ؿٚض 

 ومل ٕهٚدف ذم ـلم افًرب )افَٚض ٜ( بًّْك )اجلّٔع(!

 )إِٔػ( بًّْك )افسٚفػ(؟!ؿ قل اشتًامل  -بًد ـؾ مٚ ُذـِر  -ؾٓؾ بٚإلمُٚن 

   بًد ظك آحتجٚج  -ذم افقاؿع، يسسظل إٓت ٚه أن بًض افَدمٚء- 

ٜ( بًّْك /اشتًّؾ )إَٔػ  ٍَ َِْْٔؽ /شاحلٚيلّ »إٔ اجلٚري أن. واشتًّؾ آخرون َت

َْ ِؾ  أيت( مـ ؽر تًٍِٔؾ هلذيـ آشتًامفغ./افُِّتغ بًّْك )اُد
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 شاإلمتٚع وادٗإسٜ» ( ذمه404ؾَٚل افتقحٔدي )ت: 

ه ويٖشف، ؽري: مع خدمتل  مل ي ؼ ذم هذه اجلامظٜ ظذ ؾَره وبٗشف، وُمرِّ

 افسٚفٍٜ وإٍٜٔ.

   (:ه409وؿٚل ابـ ؽِ قن افهقري )ت 

ٍٜ أخَتٓامامامامٚ  ؾٚبًامامامامٞ إػ شامامامامٚفٍ

 

 وفامامامامامتُـ إٍٔامامامامامٜ افُامامامامامزى 

  شافُْٝ وافًٔقن»( ذم ه431وؿٚل أبق احلسـ ادٚوردي )ت: 

 ...ًمامٚفتٖـٔد إمر، ٕن ادتَدم مستهحٛ، وفٔس إٔػ متَدوافثٚين: أن ذفؽ 

   ( ذم افُّنٚف، ذم تٍسر آخر شقرة افؼح:ه388وؿٚل افزخمؼي )ت 

ِّؼ ؿقفف تًٚػ:  : ؾُٔػ ُتً َٝ ُٝ دّٚ  فَإَِذا فَرَْغَج فَاَُْصْب ؾ٘ن ؿِ بام َؿْ ِف؟ ؿِ

ّف  ًَ
د ظِٔف ِٕ افنُر وآجتٓٚد ذم افً ٚدة،  ، بًثف ظذوَظَده أكػة، و افسافػةَظدَّ

وافََّْهٛ ؾٔٓٚ، وأن يقاصؾ بغ بًوٓٚ وبًض، ويتٚبع وحيرص ظذ أّٓ خيع وؿًتٚ مـ 

َّٕ ٓٚ بٖخرى.  أوؿٚتف مْٓٚ: ؾ٘ذا ؾرغ مـ ظ ٚدة، ذ

   ( هذا ادًْك ذم تٍسره تِؽ أيٜ ؾَٚل: )صًُرا ه930وـرر أبق افسًقد )ت

 ؿٚل:ظذ آٓئف افسٚفٍٜ وإٍٜٔ(. ـام 

ؿ افسٚفٍٜ، ووظدٕٚك مـ  ْٛ صًُرا دٚ أوفْٔٚك مـ افًِّْ ؾٚجتْٓد ذم افً ٚدة واتً

 أٓء إٍٜٔ.

   ( هذا ادًْك ذم تٍسره أيٜ ادذـقرة ه0871ـام ـرر أفقد )ت 

 ٍٕسٓٚ ؾَٚل:

 ... بحٔٞ يُقن إٔػ مدًدا فِسٚفػ.
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  شاحلٕٜٚ ٍٕحٜ افرحيٕٜٚ ورصحٜ ضلء»( ذم ه 0000وؿٚل ادح ل )ت: 

 .ادستؼبؾة أكػةؾّْٓٚ مٚ ئٍد دمديد افًٓقد افسٚفٍٜ، ومْٓٚ مٚ ئٍد ادقّدات 

   شص ح إظنك»( ذم ه 880وؿٚل افََِنْدي )ت: 

َٛ إؾُٚر  وأكف بافسافف،وٓ بد أن يِحؼ افتٚيل ادٚيض،  وهذه حٌٚل ٕه

 وتَِٚء إبهٚر.

  ع ظؼ اهلجري( إَٔػ بًّْك وؿد اشتًّؾ بًض ادتٖخريـ )ذم افَرن افراب

 افسٚفػ! مـ ؽر تًِٔؾ هلذا آشتًامل!
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 ()تذـِرة بلحؽام كعت مجوع إشامء

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ًْٝ مجقع إشامء، بدا يل أن أظرضٓٚ بٍُٜٔٔ ُتٔرسِّ  َٕ ٍٛ مـ ـثرة أحُٚم  بس 

 افرجقع إفٔٓٚ.

ٚ شٚفام، وـٚن مجإذا ـٚن آشؿ ادًْقت مذـًرا ظٚؿًل  -0 امًًٚ ، ٕحق: جُمٚهد جمٚهدون، ًّ

 جاز دم َكْعتِِه:

                                                           

( ُٕؼت ذم جمِٜ ادجّع، ادجِد  .4، اجلزء 85( 

 نعت الجمع

 ملذكَّر عاقل:

 اجلمع سامل
1 

 اجلمع مكسَّر
2 
 
 
 

 اجلمع مكسَّر
4 

 اجلمع سامل
3 
 

 ملذكَّر غري عاقل:

 اجلمع 
 سامل ومكسَّر 

6 

 اجلمع
 سامل ومكسَّر

5 

 ملؤنَّث غري عاقل: ملؤنَّث عاقل:
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امٚأن يُقن مجع مذـر شٚفام -أ ، ٕحق: إن ادجٚهديـ اجلديريـ بٚإلـ ٚر هؿ افذيـ ًّ

 حّرروا بلدهؿ...

أن يُقن مجع تُسر فِّذـر، ٕحق: ادهِحقن افًيامء هؿ ؾلٌن وؾلٌن  -ب

 و...

حق: ظٚمِل ظِامء، رجؾ رجٚل ،إذا ـٚن آشؿ ادًْقت مذـًرا ظٚؿًل  -8 ا،ٕ  ً ٚ مُرسَّ ًً ، وـٚن مج

 جاز دم كعته:

امٚأن يُقن مجع مذـر شٚفام -أ ، ٕحق: مٚ إٍَٔع افًِامَء افًٚمِغ. جٚء افٔقَم رجٌٚل ًّ

 )مجع آَخر(. آَخرون

ر، ٕحق: مٚ إٍَٔع افًِامَء إظلم: ومٚ -ب َـّ أظيَؿ مُحَٚة  أن يُقن مجع تُسر دذ

يٚر إبىٚ تٔٚن افدِّ ٍِ ب افٍٚئزيـ، واف  .شابـ احلٚجٛ»)مجع آَخر(.  إَواِخرل. َمَدَح اددرِّ

َّٕٞ، ٕحق: جٚء افٔقَم افرجٚل  -ج )فسٚن افًرب(:  إَُخرأن يُقن مجع تُسر دٗ

 بتَدير: مجٚظٚت، ٕن ُأَخر مجع ُأخرى!

صلح. أن يُقن مٍرًدا مًٕٗثٚ، ٕحق: مٚ أروَع افنّ ٚن ادْٚضِٜ ذم مٔٚديـ اإل -د

 )بتَدير: مجٚظٜ افنّ ٚن(.

 )ومـ هذا افَ ٔؾ: ادامفٔؽ اف حريٜ(.

امامُف شٚفام -5 ًُ ر ؽامامر ظٚؿامامؾ، وـامامٚن مج ـّ امامامٚإذا ـامامٚن آشامامؿ دامامذ  ، ٕحامامق: ِظاماملج، ؽامامٚز، ًّ

 جاز دم كعته:

 أن يُقن مٍرًدا مًٕٗثٚ، ٕحق: افًلجٚت إخرى اجلديدة. -أ

امٚأن يُقن مجَع مٕٗٞ شٚفام -ب  ُْٕخَريٚت اجلديدات.، ٕحق: افٌٚزات اًّ
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امُتٛ،  -4 ـُ ا، ٕحق: ـتٚب  ً ُف مُرسَّ ًُ  جاز دم كعته:إذا ـٚن آشؿ دذـر ؽر ظٚؿؾ، وـٚن مج

ْوذ افٌٚفٜٔ )إجراًء فِجّع  إخرىأن يُقن مٍرًدا مًٕٗثٚ، ٕحق: افُتٛ  -أ ٍُ اف

 جُمرى اجلامظٜ(. ِج ٚل صِٚهَٜ.

امٚأن يُقن مجَع مٕٗٞ شٚفام -ب َٔٚت افٌٚفٔٚت.  ْخَرَياتإُ ، ٕحق: افُتٛ ًّ َِ ْو ٍُ اف

 ِج ٚل صٚهَٚت.

ٛ  -ج ت حق: اُف  ٕ،ٕٞٗ ّ سر ِف َُخرأن يُقن مجع ُت ل صقاِهؼ. ٕا ٍَُوؾ افٌقايل. جٚ   اف

 )ُُيرى اجلّع جُمرى ادٕٗٞ ٕٕف ٓ يًَؾ(.

 إصقاط إَُول[. -]ومـ هذا افَ ٔؾ: افتٍٚشر إَُول

ر، ٕحق: ا -د ـّ فُتٛ إواِخر إؾٚضؾ إحٚشـ أن يُقن مجع تُسر فِّذ

 )بٚظت ٚر افتذـر ذم فٍظ ادٍرد(.

ؾ( ظذ  ًَ )أؾِٚظؾ( فٌر افًٚؿؾ وَمـ ُظقِمؾ مـ افًٚؿؾ  أواِخر]ُُيّع آَخر )أْؾ

مًٚمِٜ ؽر افًٚؿؾ ـجّع افتُسر )أمٚ فًِٚؿؾ ؾٔجّع ظذ آَخريـ(. ودُمّع آِخرة 

 )ؾقاِظؾ([. أواِخر)ؾِٚظِٜ( أيًوٚ ظذ 

ف شٚفام إذا -3 ًُ امٚـٚن آشؿ ادًْقت دٕٗٞ ظٚؿِؾ، وـٚن مج ا، جٚز ذم ًٕتف: ًّ ً  أو مُرسَّ

رة: ٕسٚء ؿٕٚتٜ.  -أ َّٓ رة: أزواٌج مى َّٓ أن يُقن مٍرًدا مًٕٗثٚ، ٕحق: َزْوجٚت ُمَى

ْقشك( ُُ َـّ اف  .())ُه

ٞ ش -ب ٕٗامام امامقن مجامامَع م اماماٚمٚفامامأن ُي سامامًّ امامرات:ٕ  َّٓ ت ُمى حامامق: زوجاماٚم  ٚت. امٕٚتامامامٚء ؿام،ٕ 

َـّ ا َٔٚت()ُه قَش  .()ُف

                                                           

( َٔس وهل ـْ ٌِّٔس، وهق إَ ٌْٔس وـ ـَ ( جٚء ذم ادًجؿ افقشٔط: ـَٚس افقفُد: َطُرَف وَؾُىـ، ؾٓق 

َٚٔ ْقشك وافُقَش ُُ َـّ اف ْقشك، وُه ُُ  ت.اف
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 ُأَخر./أن يُقن مجَع تُسر دٕٗٞ، ٕحق: ؾتٔٚت ُظَّْس /ظقإس -ج

امامف شٚفام -6 ًُ امامامٚإذا ـامامٚن آشامامؿ ادًْامامقت دٕٗامامٞ ؽامامر ظٚؿامامؾ، وـامامٚن مج امام ًّ  ًرا، امأو مُسَّ

 جاز دم كعته:

ْْٔٚتأن يُامامامقن مٍامامامرًدا مًٕٗثامامام -أ
ٍِ ـٌ جٚريامامامٜ: صامامامجرات/ٚ، ٕحامامامق: َشامامام ٍُ  /ُشامامام

 .()أصجٚر خْضاء

امٚع مٕٗٞ شٚفامأن يُقن مج -ب  شٍـ جٚريٚت./، ٕحق: شٍْٔٚتًّ

 شامامامامٍـ َجامامامامَقاٍر: /أن يُامامامامقن مجامامامامع تُسامامامامر دٕٗامامامامٞ، ٕحامامامامق: شامامامامٍْٔٚت -ج

.  أصجٌٚر ُخْْضٌ

 الخاتمة:
َِّٓٚ يُّـ أن ُتًْْٝ بّٕٗٞ، إٓ اجلّع افسٚمل بٚفقاو    ـ

ِ
ٕلحظ أن مجقَع إشامء

ًٚؿؾ: وظذ هذا خترج مـ ، ٕٕف ٓ يُقن إٓ فِفالشم ادذـروافْقن )أو افٔٚء وافْقن!( 

 هذا آشتثْٚء:

امامامامٚإشامامامامء افتامامامل مُجًامامامٝ ؿدي -أ  بامامامٕٚفػ وافتامامامٚء، وهامامامل مامامامـ أشامامامامء مامامامٚ ٓ  ًّ

رَيًَؾ  ـّ  :ادذ

َٔٚل، ِشِجّؾ: رسادق، ظلج، ظْقان،  اصى ؾ، ُبْقق، جقاب، مَحَّٚم، خٚن، َخ

، مَٚم، شٗال، برهٚن.  َمٌٚر، مْامزل، ُمَهذَّ

                                                           

(.دٚ ٓ يًَؾ ٚ ًً  ( َيِهحُّ افًْٝ بهٌٜٔ ؾًلء، مٕٗٞ أؾًؾ، إذا ـٚن مًْقهتٚ مج
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مجًٓٚ بامٕٚفػ  0975افٌِٜ افًربٜٔ بٚفَٚهرة، ذم شْٜ  إشامء افتل أؿّر جمّع -ب

 وافتٚء:

إضٚرات، بلؽٚت، جزاءات، جقازات، حسٚبٚت، خىٚبٚت، خلؾٚت، 

خٔٚٓت، شْدات، صًٚرات، ساظٚت، ِصاَمَمٚت، ضامٕٚت، ضِ ٚت، ظىٚءات، 

َجامت،  ًْ ؽٚزات، ؾراؽٚت، ؿرارات، ؿىٚرات، ؿىٚظٚت، جمٚٓت، مًٚصٚت، ُم

 ءات، ٕداءات، ٕزاظٚت، ٕنٚضٚت، ٕىٚؿٚت.مٍردات، ٕتق

 إشامء افتل مجًٓٚ ادْحَدثقن بٕٚفػ وافتٚء، مثؾ: -ج

 إفُسوٕٚت، ؾقتقٕٚت، هرمقٕٚت، ؾٔتٚمْٔٚت. 

 :أخًرا، ُيْسٛ إػ اإلمٚم افزخمؼي ؿقفف 

ثقا امامامامامامامامدَّ  وبَامامامامامامامامتع حَتَ

ــــث! ٍَ ممك ــــ  ـــــلُّ مَجْ

 

ًامامامامامقا  َّّ  إّن ؿامامامامامقمل دم

امامامامامؿ ِٓ ًِ ّْ  ٓ ُأبامامامامامٚيل بَِج
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 ()جدول كعت مجوع إشامء

 افـعت       

 آشم    

 مجَ

 مذـر شامل

 مجَ

 تؽسر دذـر

 مجَ

 تؽسر دمكث

 مػردة

 ممكثة

 مجَ

 ممكث شامل

مجَ 

 مذـر

 ظاؿل

َرة ظٚمِقن مٚهرون شامل َٓ  - - - ظٚمِقن َم

ٌل مٚهرون مؽّسَّ  َرة ُظامَّ َٓ ٌل َم ٌل ُأَخر ُظامَّ ٌل مِْٚضِ ُظامَّ  - ُٜظامَّ

ؽر 

 ظاؿل

أفف 

 وتاء
 ؽٚزاٌت مْ ًثٚت ؽٚزاٌت مْ ًثٜ - - -

 ِج ٌٚل صٚهَٚت ِج ٌٚل صٚهَٜ ِج ٌٚل صقاهؼ ِج ٌٚل ِظيٚم - مؽّسَّ 

مجَ 

 ممكث

 ظاؿل

 زوجٌٚت ـريامت زوجٌٚت ـريّٜ زوجٌٚت ـِرام - - شامل

 ٕسٌٚء ـريامت ٕسٌٚء ـريّٜ ٕسٌٚء ـِرام - - مؽّسَّ 

ؽر 

 ظاؿل

 شٌٍْٔٚت جٚريٚت شٌٍْٔٚت جٚريٜ شٌٍْٔٚت جقارٍ  - - شامل

ـٌ جقارٍ  - - مؽّسَّ  ـٌ جٚريٜ شٍ ـٌ جٚريٚت شٍ  شٍ

 

     

                                                           

(.أظّد هذا اجلدول صديَل افًزيز ورصٍٔل ادجًّل إشتٚذ مروان اف قاب ) 



- 53- 

 

 

 إداة )إّٓ( ادتبوظة بِػْعل -1

 ()دراشة َتؾقؾقة

 تراـقب أخرى اشُتعؿؾت ؾقفا إداة )إّٓ(  -2

 ٕؽراض خمتؾػة

 

 إٓ شًًٔدا. د إداة اشؿ، ٕحق: حْض افىلبذم تراـٔٛ آشتتثْٚء بام )إّٓ( يٖيت بً

 ؾّْٔز حٚفتغ: احلكأمٚ ذم تراـٔٛ 

 ًٓ  :ؿبؾفاويُقن افُلم  اشمٌ يع إداة )إّٓ(  -أو

امامامامٚاماش -0 ااادٌ ٚ، ٕحامامامق: ًٔ اممٍْامامام ًّ ٍى اااا ُمَ ٌَ  [.044آل ظّامامامران:  5] رَُسااأٌل إَّلى  َو

َُا
َ
ِتيٌ إَّلى  إِْن أ ٌُ  [.003 افنًراء: 86] َُِذيٌر 

ًٔٚ، ٕحق: ؾًًل  -8 ًٔٚ مٍْ  مٚض

  َرَْسيَِْاك
َ
ا أ ٌَ يَ إَّلى  َو ٍِ َ  [.017 ٕ ٔٚء:ٕا 80]  رَْْحًَث لِيَْػال

ُّ ٚ، ٕحق: موٚرًظٚ مًٍْٔ  ؾًًل  -5 ِوييَ
ْ
ًُ حَأ ا َحْػيَ ٌَ  [.7آل ظّران:  5] اللُ إَّلى  َو

 

                                                           

( ُٕؼت ذم جمِٜ ادجّع، ادجِد  .0اجلزء  84( 
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 هق: ؾعٌل إداة )إّٓ(  يع -ثاكقًا

 مٍْل، ٕحق: اضمويتَدمٓٚ ؾًؾ  ماض،ؾًؾ  -0

 ا ٌَ رَْسيَِْاَو
َ
َْ َُِبي  أ ٌِ َخْذَُاإَّلى  ِِف كَْريٍَث 

َ
ىُغٔنَ  أ ًْ يََّضى ُٓ اِء ىََػيى ى َساِء َوالَّضى

ْ
ا ةِاْْلَأ َٓ يَ ْْ

َ
 أ

 [.94 ٕظراف:ا 7]

 ا ٌَ رَْسيَِْاَو
َ
َْ َُِذيرٍ  أ ٌِ ًْ ةِ  كَاَل إَّلى  ِِف كَْريٍَث  رِْسيْخُ

ُ
ا أ ٍَ ا إُِىا ةِ َْ فُٔ ْْتَ  ِّ ََكفُِرونَ ٌُ

 [.54 ش ٖ: 54]

ِّام أرشِْٚ... أخذٕٚافتؽرارٕرى أن بْٜٔ أيتغ تٍٔد   ؿٚل.../، ـٖٕف ؿٔؾ: ـ

، وٓبّد هلٚ مـ تػقد افتؽرارتدخؾ ظذ افًٍؾ ادٚيض و ـؾام(ومـ ادًِقم أن )

ِف مٍٚض أيًوٚ. ًْ
 جقاٍب ؾِ

 مٍْل، ٕحق: مضارع، ويتَدمٓٚ ؾًؾ ماضؾًؾ  -8

 اااا ٌَ ِٓ ِتي
ْ
ًْ ُمْاااَدٍث  ًْ يَاااأ ااا ِٓ ِّْ َْ َر ااا ٌِ َْ ِذْناااٍر  ااا ٔهُ إَّلى  ٌِ ُػ ٍَ ًْ يَيَْػتُااأنَ  اْساااخَ ااا ُْ   َو

 .(د)[. إير احلٚصٜٔ 8 ٕ ٔٚء:ٕا 80]

 حََُُٔم َوَّل
ْ
ثٍَو  يَأ ٍَ ََ َتْفِسيً  ِجئَِْاكَ إَّلى  ةِ ْخَس

َ
 [.55 افٍرؿٚن: 83] اةِاْْلَقِّ َوأ

 ااا ٌَ ًْ ِٓ ِتي
ْ
َْ رَُساألٍ  يَااأ اا ِزؤُنَ ةِاا ََكُُاأاإَّلى  ٌِ ْٓ  [.51يامامس: مامامـ أيامام56ٜ] ِّ يَْسااخَ

  إير احلٚصٜٔ )ز(.

 هْٚ أيًوٚ ٕرى أن بْٜٔ أيٚت تٍٔد افتُرار.

 أمٚ ذم أيٚت:

... َغُدوي َجيًْل  َحَِالُٔنَ َوَّل َْ ٌو َصاِىحٌ  ُنخَِب إَّلى  ٌِ ٍَ ِّ َخ ًْ ةِ ُٓ
َ افتقبٜ: مـ   [9ل

 [.081 أيٜ
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 ُنخَِب إَّلى  اَواِديً  َحْلَطُػٔنَ َيًة َوَّل َنِتَيًة َوَّل َجَفَلًث َصغِ  ُحِِْفُلٔنَ َوَّل  ًْ ُٓ َ  ...ل

 [.080 افتقبٜ: مـ أيٜ 9]

... ئُنَ َوَّل ٍَ ٍو  َتْػ ٍَ َْ َخ ٔدً  ُنِىاإَّلى  ٌِ ُٓ ًْ ُش  [.60يقٕس: 01] اَغيَيُْس

 ؾٚدوٚرع ئٍد احلٚل وآشتَ ٚل، وادٚيض ئٍد ؿىًٜٔ وؿقع احلدث.

ٔءٍ  اْخَْتَاكَ إَّلى  َجُلُٔل ِِْن إوأمٚ ذم أيٜ:  ِخَِا بُِس َٓ ِ [، 34هقد:  00] ...َبْػُض آل

 ؾٚدوٚرع ئٍد احلٚل، وادٚيض ُئٍد أن زمـ احلدث ؿد مٙ وإَٙ.

 مٍْل، ٕحق: ماضدخِٝ ظِٔف ٓم افتًِٔؾ، ويس َٓٚ ؾًؾ  مضارع ؾًؾ -5

 ا ٌَ رَْسيَِْاَو
َ
َْ رَُسٔلٍ  أ  [.64افْسٚء:  4] اللِ  ةِإِْذنِ  َِلَُطاعَ إَّلى  ٌِ

 ا ٌَ ِمُرواَو
ُ
 ادضارع يػقد آشتؿرار.[. 3اف ْٜٔ: 98] اللَ  َِلَْػتُُدواإَّلى  أ

 مٍْل، ٕحق:ماض  ؾًؾ ويس َٓٚ مضارعؾًؾ  -4

 ا ٌَ رَْسيَِْاَو
َ
َْ رَُسٔلٍ  أ ٌِ َْ َرتِْيَم  ُّ َّل إَِلَ  ُُِٔح إَّلى  ٌِ ُى

َ
ِّ أ َُا فَاْختُُدونِ إَّلى  إََِلْ

َ
  أ

 .(و)[. إير احلٚصٜٔ 83 ٕ ٔٚء:ٕا 80]

 ذم أيٜ: -3

... َاىاايَااا َويْيَخََِااا  َوَيُلٔلُاأن ااَذا اىِْهخَاااِ  اِ ٌَ إَّلى  َصااِغَيًة َوَّل َنِتااَيةً  َّل ُحَغاااِدرُ َْ
ا َْ ْخَصا

َ
 [.49افُٓػ:  08] ...أ

 موضَ احلال. ومجِٜ )ٓ يٌٚدر( ذم يوم افؼقامةادوٚرع )يَقفقن( فلشتَ ٚل: 

 -ـام يَقل اإلمٚم افىٚهر بـ ظٚصقر ذم تٍسره  -)حٚل ادجرمغ يقم افَٔٚمٜ( ٕهنٚ 

بّلزمٜ احلٚل فِْحق )مٚ َفَؽ( ؾَٔٚل:  وؿد جرى آشتعاملجٚءت ذم افسـٔٛ )مٚ فامِ(: 

ؾ ومٚ َفؽ ٓ تًٍؾ. وهلذا جٚء ذم أيٜ  ًَ ٍْ ، ومل يَؾ )مل يٌٚدر( أو يغادرَّل مٚ َفَؽ َت

 ( أي مٚ ئٍد ادٚيض، ـام ئٍده )أحهٚهٚ(.)مٚ ؽَٚدرَ 
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وافلم هْٚ فلختهٚص، ؾٓل مـ ٓم اجلَرِّ افتل تُقن مُسقرة مع إشامء 

(. وؿد ت ّغ يل أن هذا افسـٔٛ ورد ذم  ًٜ مع افوامئر إّٓ مع يٚء ادتُِؿ )يِلْ ومٍتقح

 مرة، مْٓٚ: 08افتْامزيؾ افًزيز 

 َذا الرىُسِٔل َٓ ِ ال ُكُو ٌَ
ْ
َػامَ اى يَأ  [.7افٍرؿٚن:  83] ...طى

 ا لََم َّل ِىاٌَ ٌَ
ْ
ُٔسَف  حَأ  [.00يقشػ:  08] ...لََعَ يُ

 َّل ًْ ا ىَُس  [.05 ٕقح: 70] اَوكَارً  لِلِ  حَرُْجٔنَ ٌَ

 ًْ ا ىَُس ٌَ  [.01 احلديد: 37] اللِ ِِف َسِبيِو  ُتِِْفُلٔاإَّلى  َو

 إؾًٚل ـِٓٚ ذم صٌٜٔ ادوٚرع!

ؼ! اإلحصاءٚ( ؾٍٔٔد أن زمـ وؿقع احلدث مٙ، وأن أمٚ ادٚيض )أحهٚه ََّ  حَتَ

 أي إن هذا افُتٚب ٓ يسك صٔئًٚ ؽر حُمَْل.

 

 يع إداة )إّٓ( ؾًِؾ، وٓ يس َٓٚ ؾًؾ، ٕحق: :ثافًثا

 ًْ ْجخُ
َ
ثٍ [: 03يس:  56] حَْسِذةُٔنَ إَّلى  إِْن أ ٌى

ُ
َْ أ ٌِ ا َُِذيرٌ إَّلى  َوإِْن  َٓ   َخل ِذي

 .[84: ؾٚضر 53]

 :  ةحـظَمال
ُٛ احلكامام افامامقاردة ذم  ًٔامامٚ)تراـٔامام [ تٍٔامامد آشامامتٌراق واإلحٚضامامٜ 3 -0]افٍَامامرات ( ثٕٚ

 وافنّقل.
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 :شيا َوالح 
 :مما تػقده صقغة افػعل ادايض

 ُمِِضّ زمـ وؿقع احلََدث. -أ

 ؿىًٜٔ وؿقع احلدث. –ب 

مًْك ادوٚرع )افذي هق فِحٚل  -ج

وآشتَ ٚل ؽٚفً ٚ( وذفؽ بَريْٜ 

 (:ق مثًل )افسٔٚ

ُْصداَ َو
َ
ِى اَ اَدى أ ْصَداَ  ااُ  اْْلَ

َ
ِث أ

 [44ٕظراف: ]ا انلىارِ 

 مما تػقده صقغة افػعل ادضارع:

 )آظتٔٚد( وآشتّرار. افتؽرار -د

 احلٚل وآشتَ ٚل ؽٚفً ٚ. -ه

ادٚيض: اشتحوًٚرا فِهقرة افتل وؿع  -و

 ظِٔٓٚ احلََدث، متًُْٔٚ هلٚ ذم افٍْس:

... ْالَِصاِختِ  ُٔل اَحلُ  إِذ ِّ [:ٜ41 افتقب:] 

  ْْخخَُم  إِذ
ُ
ٍِِْش أ  [41 ضف:] َت

تؽرار إذا ـٕٚٝ مس قؿٜ بام)ـٚن( تٍٔد  -ز

ـٍ مٍٚض. احلدث  ذم زم
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 تراـقب أخرى اشُتعؿؾت ؾقفا إداة )إّٓ(: -2

 ،فالشتثـاء ادتصل أو ادـؼطَ، أو فؾَحْك 

ًٓ أو متبوظًة بؿبتدأ، أو بجارٍّ وجمرور، أو بام  . يؿؽن َشبْؽه مصدًرا مموَّ

 

ًْ َشْطَرُه ِلَ ...ؿٚل تًٚػ:  - ُس َْ ا وُُجٔ ىُّٔ َٔ ًْ فَ ا ُنِْخُ ٍَ ِىاِس  لى وََخيْثُ يَُسَٔن لِي
ثٌ  ًْ ُخجى ِْٔن إَّلى  َغيَيُْس ًْ َواْخَش ُْ ْٔ ًْ فَل ََتَْش ُٓ ِْ ٌِ ٔا  ٍُ ََ َظيَ ي ِ  [.031اف َرة: 8] ...اَّلى

هؾ، ٕن ادًْك: ... ٓ يُقن ٕحٍد ظُِٔؿ ـلم إٓ ـلم )إٓ( هْٚ فلشتثْٚء ادت

 هٗٓء ؾل ختنقهؿ...

- ... ُي يَْشَفُع ِغَِْده ِ َْ َذا اَّلى ِّ إَّلى  ٌَ [ أي ٓ صٍٚظٜ ظْده 833اف َرة:  8] ةِإِْذُِ

 إٓ ب٘ذٕف.

-  ...َى لَِشاااا ْن يََشاااااءَ إَّلى  اٍء إِِّنِّ فَاِغااااٌو َذلِااااَم َغاااادً يْ اَوَّل َتُلاااأىَ
َ
  اللُ  أ

 [.84و 85: افُٓػ 08]

َِ ًِّسٚ بّنٔئٜ اهلل تًٚػ، بْٖن تَقل: إن صٚء اهلل.   أي: ...إّٓ ُمَت

- ... ٌث َٓ ِ ا آل ٍَ ِٓ ْٔ ََكَن ِذي
َ  [.88ٕ ٔٚء: ٕا 80] ىََفَسَدحَا اللُ إَّلى  ل

ٌٜ متًددة مقصقؾٜ بٖهنٚ ؽُر  )إٓ( هْٚ فِقصػ بًّْك ؽر، أي: فق ـٚن ؾٔٓام آهل

ٌد صٚفح فإلشَٚط )ـام يَقل صٚحٛ مٌْل  اهللِ ِـّ افقاحد فٍسدتٚ. وافقصػ هْٚ مٗ

ٌٜ فٍسدتٚ.  افِ ٔٛ(: إذ ادًْك: فق ـٚن ؾٔٓام آهِلَ

 (!اللِ : موٚف إفٔف )ؽُر وفٍظ اجللفٜ )اهللُ( مرؾقع فًٍيٚ، جمروٌر حمًل 
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- ...  َفًَث َورَْْح
ْ
ُٔه َرأ تَُػ ََ اتى ي ِ ا وََجَػيَِْا ِِف كُئُِ  اَّلى ٌَ ا  َْ تَاِجيىًث اْبخََدُغٔ ْْ ًث َوَر

 ًْ ِٓ ا َغيَيْ َْ َٔاِن إَّلى  َنخَبَِْا  [.87احلديد:  37] ...اللِ اةِْخَغاَء رِْط

)إٓ( هْٚ فلشتثْٚء ادَْىع، وهل بًّْك )فُـ(. وادًْك: مٚ أمرٕٚهؿ هبٚ، فُْٓؿ 

 ابتدظقهٚ ابتٌٚء رضقان اهلل.

- ...  َٔى َْ ََنْ ٌِ ا يَُسُٔن  ًْ إَّلى  ثَلثَثٍ ٌَ ُٓ َٔ َراةُِػ ُْ... [38 :ٜ7ادجٚدف.] 

 ر: ٓ َيَتْامامٚجك ثلثامامٜ إٓ يُامامقن هامامق رابًٓامامؿ. )هامامق( ذم أيامامٜ: ام)إٓ( هْامامٚ فَِحْهامام

 ر: حامغ يتْامٚجك ثلثامٜ يُامقن امضّر مٍْهؾ ذم حمؾ رؾع م تامدأ. وافسـٔامٛ بامل حهام

 هق رابًٓؿ.

-  َا يَْذُنُرون ٌَ ْن يََشاَء إَّلى  َو
َ
ٌر 36ثر: اددّ   [74اللُ أ ـْ [. أي ٓ حيُهؾ مْٓؿ ِذ

 إٓ ذم حٚل منٔئٜ اهلل تًٚػ.

- ا تََشا ٌَ ْن يََشاَء  إَِّلى َِ ونؤَو
َ
َّٔد َمنٔئتٓؿ بّنٔئٜ 51ٕسٚن: إلا  [76اللُ أ  [. ؿ

 اهلل تًٚػ.

-  ًٍ َِل
َ
ًْ ةَِػَذاٍ  أ ُْ ْ َ إَّلى  فَبَِّشِّ اِْلَاِت ل ئُا الصى ٍِ ُِٔا وََغ ٌَ ََ آ ي ِ

ْجٌر َدْيُ اَّلى
َ
ًْ أ ُٓ

ُِٔنٍ  ٍْ  [.83و84 إٓنَٚق: 84] َم

 )إٓ( هْٚ فلشتثْٚء ادَْىع، وهل بًّْك )فُـ(: فُـ افذيـ آمْقا...

 )وافذيـ( اشؿ مقصقل ذم حمؾ رؾع م تدأ أو ذم حمؾ ٕهٛ ظذ آشتثْٚء.

 ٍكَْرَيث َْ ٌِ يَْهَِا  ْْ
َ
ا أ ٌَ ْػئُمٌ إَّلى  َو ٌَ ا ِنخَاٌ   َٓ َ  [4 ر:جْ احلِ 03]َول

ٜ ظِٔٓٚ.  )إٓ( هْٚ فِحك: وادًْك: ـؾُّ ؿريٜ أهُِٓٚ اهلل ـٚن هلٚ ـتٌٚب أؿٚم احلُجَّ

َّٜٔ: حٚل مـ ؿريٜ. ٌٜ حٚف  مجِٜ )وهلٚ ـتٚب( مجِ
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ْرَتف، وٓ مَهً  - ٍَ ً ٚ إّٓ َؽ ْٕ ْجَتف، و...  امٚجٚء ذم افدظٚء ادٖثقر: افِٓؿَّ ٓ َتَدْع يل َذ إّٓ َؾرَّ

ًٜ بٚٓشتجٚبٜ. هْٚ ُأْخِرَج افُلم  بًد )إّٓ( ذم صٌٜٔ اخلز ثَِ

َجٜ، و... َِّٓٚ ُمٍرَّ قرة، ومهقمل ـ ٍُ ٌْ َِّٓٚ َم ْؾ ذٕقيب ـ ًَ  وادًْك: افِٓؿ اْج

ٍٛ مـ افذٕقب )وـؾ َهؿٍّ مـ  ْٕ د: ٕهنٚ َأْؾردت ـؾَّ َذ ـَ بٔد أن صٌٜٔ افدظٚء أبُِغ وآ

 اهلُّقم(، )و...( ظذ ِحَدتِف...

 ب ؿقهُلؿ:أخًرا، جٚء ظـ افًر -

َنْدُتَؽ بٚهلل َٝ ـذا وـذا.../ٕٚصْدُتؽ بٚهلل/َٕ  إٔنُدك بٚهلل إّٓ ؾًِ

َٝ ـذا وـذا.../أي: شٖفتُؽ بٚهلل ٍُؽ بٚهلل إّٓ ؾًِ  أشتحِ
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 افـؽرة افؼريبة من ادعرؾة: -1

صت باإلضاؾة( )افـؽرة ادوصوؾة، وافـؽرة افتي ختصَّ
() 

 قث، إذظن افظروف: هـا، هـافك، ح -2

 

ًْ  ؿٚل تًٚػ: ُْ ا َجاَء ٍى َ َْ ِغِِْد  ِنخَاٌ  َول َْ َرتُْو  اللِ ٌِ ٌِ ًْ َوََكُُٔا  ُٓ َػ ٌَ ا  ٍَ ِ ٌق ل ُمَصدِّ
ِّ فَيَْػَُِث  ا َغَرفُٔا َزَفُروا ةِ ٌَ  ًْ ُْ ا َجاَء ٍى ََ َزَفُروا فَيَ ي ِ لََعَ  اللِ يَْسخَْفخُِدَٔن لََعَ اَّلى

 ََ  [.89اف َرة: ] اىََْكفِِري

 َـّ بف افرمحـ مـ وجقه ه606إلمٚم افًُزي )تؿٚل ا ( ذم ـتٚبف )إملء مٚ َم

 :0/31اإلظراب وافَراءات ذم مجٔع افَرآن( 

ًؿٚ( صًٚذا بٚفْهٛ ظذ احلٚل. وذم صٚحٛ احلٚل وجٓٚن:وؿرئ »  )مهدِّ

 وافثٚين: افوّر ادستَر (0)ُوِصَف َؾَؼُرَب من ادعرؾة.أحدمهٚ افُتٚب، ٕٕف ؿد 

 (8).شفيرفا ذم 

                                                           

( ُٕؼت ذم جمِٜ ادجّع، ادجِد  .8اجلزء  84( 

اإلمٚم هق أن صٚحٛ احلٚل ُيٛ أن يُقن مًرؾٜ، أو ذم إؿؾ ؿري ًٚ مْٓٚ، مع أن  ( ي دو أن مذه0ٛ)

)بل ؿٔد!( ٕحق: جٚءين صديٌؼ  مذهب شقبويهصٚحٛ احلٚل يُقن مًرؾٜ ويُقن ُٕرة، وهذا 

 !806، ـام شْرى ذم إظرابف أيٜ جّوز افعؽزي اكتصاب احلال ظن افـؽرة. وؿد مستًجًل 

 )ظْد اهلل(. زل مـ ظْد اهلل: ؾحذف افًٍؾ وإتَؾ افوّر )هق( واشتس ذم افيرف( وافتَدير: ـتٌٚب 8ٕ)
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ٔا َشيْئً ( ذم إظراب أيٜ 0/98وؿٚل افًُزي ) ُْ ْن حَْسَر
َ
َٔ َخْيٌ وَ ا وََغََس أ ُْ

 ًْ  [:806اف َرة: ] ىَُس

)وهق خر فُؿ( مجِٜ ذم مقضع ٕهٛ، ؾٔجقز أن تُقن صٍٜ فام )صًٔئٚ(. وشٚغ 

 ًٓ وجيوز أن تؽون : دخقل افقاو ّدٚ ـٕٚٝ صقرة اجلِّٜ هْٚ ـهقرهتٚ إذا ـٕٚٝ حٚ

 ًٓ  )صًٔئٚ( ٕن ادًْك يَتؤف. من افـؽرة حا

  (:0/064( ذم افُّنٚف )ه388وَؿْ ِف ؿٚل اإلمٚم افزخمؼي )ت 

صإذا   (5)، ؾهحَّ إتهٚب احلٚل ظْف.ُوِصف افـؽرة ختصَّ

  :َزة َّ َزةٍ ومـ هذا افَ ٔؾ ؿقفف تًٚػ ذم شقرة اهلُ ٍَ ُ َزٍة ل ٍَ ُْ ِي َويٌْو ىُُِكِّ  ََجََع  اَّلى
اًَّل   . ؾٚفتَدير: ويٌؾ فُؾ إٕسٍٚن مهزة دزة.…َدهُ وََغدى  ٌَ

  ٔٚن، ثؿ ُخّهٚ بٚفُرس مـ ـُ احِلسِّ ُز: افىً ّْ َِّ ، واف ُز ذم إصؾ: افُرْسُ ّْ ]اهلَ

ٌَضِّ مْٓؿ، واؽتٔٚهبؿ وافىًـ ؾٔٓؿ. وافتٚء فِّ ٚفٌٜ ذم افقصػ.  أظراض افْٚس، واف

َِٜ( بوؿ افٍٚء وؾتح افًغ، د ٚفٌٜ ا ًَ  شؿ افٍٚظؾ، أي اُدُثِر مـ افًٍؾ.[واضَّرد بْٚء )ُؾ

ْٚ هْٚ هق جملء آشؿ ادقصقل )افذي(  ُّّ ًٜ فُِْرة )إٕسٚن(. –وهق مًرؾٜ  -مٚ هي  صٍ

                                                           

( يٍٓؿ مـ ـلم اإلمٚم افزخمؼي إٔف ٓ يهّح إتهٚب احلٚل ظـ افُْرة مٚ مل تتخهص، وفذفؽ 5)

َْ كَْرَيثٍ ؿٚل ذم افُنٚف ذم تٍسر أيٜ  ٌِ يَْهَِا  ْْ
َ
ا أ ٌَ ْػئُمٌ وَ إَّلى  َو ٌَ ا ِنخَاٌ   َٓ َ  [:4]احِلْجر:  ل

ىٝ صػة فؼريةمجِٜ )وهلٚ ـتٚب( واؿًٜ » وـذفؽ ش فتٖـٔد فهقق افهٍٜ بٚدقصقف افواو، وتقشَّ

 ؾًؾ افًُزي ظْد إظراب هذه أيٜ.

ِربغ آخريـ أظربقا اجلِّٜ ادذـقرة  ًْ ًٓ وفُـ ُم فٔقشػ ش افٍُٚف»صٚح ٓٚ ُٕرة: ؿريٜ! إير  حا

 .817افهٔداوي، 

 .5، ط8116إظداد: أ. د. حمّد افىٔٛ اإلبراهٔؿ، دار افٍْٚئس، بروت/ ش فُريؿإظراب افَرآن ا»وإير 

 ٚ ُرة أيًو ٜ  –أؿقل: تتخهص اْف ٜ ادحو ٜ اإلضٚؾ ـٍ خىٔ ًٚ! -ذم حٚف حق: مررُت برُجِؾ دِْي ُرة،ٕ  ٚ إػٕ  ضٚؾتٓ  ٘ب
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ص، وبذا َؿُرَب  ؿد ُوِصفوتًِٔؾ ذفؽ أن )إٕسٚن( هْٚ  َزة دََُزة( ؾتخهَّ بٖٕف )مُهَ

 مـ ادًرؾٜ ؾهحَّ جملء آشؿ ادقصقل بًده.

 جٚء ذم احلديٞ افؼيػ، وهق أن يدُظَق ادْسُِؿ اهللَ ومـ هذا افَ ٔؾ أيًوٚ م ٚ

 تًٚػ، حغ يسّع ٕداء ادٗذِّن فِهلة، بَقفف:

َٜ وافٍؤِٜ، » ًدا افقشِٔ َّّ افِٓؿ َربَّ هذه افدظقة افتّٚمٜ وافهلة افَٚئّٜ، آِت حم

ْثف  ًَ  رواه اإلمٚم اف خٚري. .شوظْدَتف افذيحمّقًدا  ًمـامؼاواْب

( ًمامٚ)افُْرة(: ذفؽ أن )مَٚ ًمامٚدقصقل )ادًرؾٜ( فَِٔهػ مَٚؾَد جٚء آشؿ ا

ُرَب بذفؽ مـ ادًرؾٜ، وَصحَّ وصٍف بٚٓشؿ ادقصقل. ََ  ُوِصػ بٖٕف حمّقٌد، َؾ

ؾٜ. اخلالصة:  افُْرة ادقصقؾٜ ذم حُؿ ادًرَّ

 ظن افظروف: )هـا، هـافك، حقث، إذ( -2

 ٔيٜ:(، ذم تٍسر ا4/051جٚء ذم افُّنٚف فِزخمؼي ) -

 َٔن ٍُ ًْ إِِّنِّ ََعِمٌو فََسَْٔف َتْػيَ ََكَُِخُس ٌَ ئُا لََعَ  ٍَ ِم اْخ ْٔ [. 59افزمر: ] كُْو يَا كَ

 هـا، وحقث(، ـام يستًٚر )(3)فًِّْك (4)ؾٚشُتًرت ظـ افًغ»ادُٕٜٚ بًّْك ادُٚن، 

 .شفِزمٚن ومهٚ فُِّٚن

َِالِاااَم اىََْكفِاااُرواَخِساااوَ …»(: 4/085وجامامامٚء ؾٔامامامف ) - ُْ  [ 83ؽامامامٚؾر: ] نَ َر 

ِٜ رُ امِسامامأي: وَخ  فؾزمــان،مُامامٌٚن مسامامتًٌٚر )هـافــك(  َٝ رؤيامام اف امامٖس. وـامامذفؽ ؿقفامامف  وا وؿامام

 َتِْطئُن ٍُ ْ َِالَِم ال ُْ ْمُر [ بًد ؿقفف: 78ؽٚؾر: ] وََخِِسَ 
َ
 كُِِضَ ةِاْْلَقِّ  اللِ فَإَِذا َجاَء أ

َٝ جملء أمر اهلل، أو وؿٝ افَوٚء بٚحلؼ78ؽٚؾر: ]  .ش[ أي: وخرسوا وؿ

                                                           

 ( يريد )ادُٚن(.4)

 ( أي: اظِّقا ظذ حٚفُؿ.3)
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ًْ »(: 4/519ٚء ؾٔف )وج - ُٓ َ ِّ وََجَػيَِْا ل ًْ ِذي ِىاُز هى ٌَ ا إِْن  ٍَ ًْ ِذي ُْ ِىا هى ٌَ َوىََلْد 
ػً  ٍْ ةَْصارً ا َس

َ
ٍء ا َوأ َْ ََشْ ٌِ  ًْ ُٓ فْئَِدُت

َ
ًْ َوَّل أ ُْ ةَْصاُر

َ
ًْ َوَّل أ ُٓ ُػ ٍْ ًْ َس ُٓ ْدََن َخِْ

َ
ا أ ٍَ فْئَِدًة َذ

َ
َوأ

: بَؿ إتهٛ )86َٚف: إح] اللِ إِْذ ََكُُٔا ََيَْدُدوَن ةِآياِت  َٝ ـٕٚقا  إذ[. ؾ٘ن ؿِ

 : ُٝ : بَقفف تًٚػ )ؾام أؽْك(. ؾ٘ن ؿِٝ: مِل جرى جمرى افتًِٔؾ؟ ؿِ ُٝ ُيحدون(؟ ؿِ

أشٚء: ٕٕؽ  إذ، ورضبُتف إلشاءتهذم ؿقفؽ: رضبُتف ٓشتواء ممّدى افتعؾقل وافظرف 

 إذ، وحقث(أن ) إذا رضبتف ذم وؿٝ إشٚءتف: ؾٕ٘ام رضبَتف ؾٔف، فقجقد إشٚءتف ؾٔف. إٓ

َ تٚ دون شٚئر افيروف ذم ذفؽ َِ أي تمديان معـى افتعؾقل، ـام تمدي )حقث( معـى  .شَؽ

 طرف ادؽان وافزمان، وتمدي )إذ( معـى طرف افزمان.

 ُِّٜؾٓٚ بَقفف: )حقث(، ؾٔام يع ٕامذج مـ اشتًامل افزخمؼي ف  مع إٔف َظرَّ

 .«طرف ُمبفم دم إمؽـةحٔٞ: »( 8/384: )افُنٚف

نٚف قد 0/073 :)اُف ـ شامظُؿ مثؾ شامع افٓٔ ٓ يُ ْٚ. ؿٚفقا: حقث(: و ْٚ وظهٔ  شًّ

ونَ (: 0/085 :)افُنٚف ًُ اْْلَاِِسُ ُْ وَلَِم 
ُ
اصسوا  حقث[ 080اف َرة: ] فَأ

 افولفٜ بٚهلُدى.

 خٚفػ... حقث(: ... ؾَد بٚفغ ذم إذافٜ )إهٕٜٚ( ٍٕسف، 0/091)افُنٚف: 

وَلِ (: 0/818)افُنٚف: 
ُ
خَُدونَ َوأ ْٓ ٍُ ْ ًُ ال ُْ [ فىريؼ افهقاب 037اف َرة: ] َم 

 اشسجًقا... حقث

 إذ فٔس... ٓ ُيٍٓؿ مْف ادراد، حقثوهق ين ف افً ٞ، ...  (:0/858)افُنٚف: 
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 ()تذـرة بلهم أحؽام توـقد افػعل بافـُّون -1

د بافـّون افثؼقؾة ادضارع أحؽام آِخِر افػعل -2 َـّ  ادم

 

ثر ادًْقي هلذه افْقن هق تقـٔد ادًْك، وختِٔص زمـ ادوٚرع فلشتَ ٚل، إ

، أو ثؼقؾة مػتوحةوتَقيٜ آشتَ ٚل ذم صٌٜٔ إمر أو إرجٚظٓٚ إفٔف. وتُقن افْقن 

ََ ...وؿد اجتًّتٚ ذم ؿقفف تًٚػ:  خػقػة شاــة، اِغِري ََ الصى ٌِّ  ىَيُْسَجََنى َوََلَُهًُٔا 

 [.58/]يقشػ

! وُُئز ـْ َٕ ًٕٚ ـام هق صٚئع: َفُٔق  اف كيقن أن تُتٛ ادخٍٍٜ ٕق

أمٚ افُقؾٔقن ؾٔجٔزون ـتٚبٜ افْقن ادخٍٍٜ بٕٚفِػ مع افتْقيـ، ـام ذم أيٜ 

َٝ بٕٚفِػ، ـَقل افنٚظر: َٝ ظِٔٓٚ وؿٍ  افُريّٜ: ؾْ٘ن وؿٍ

ُ امامامِد افنامامامٔىَٚن، واهلل  ًْ  ؾْٚظُ امامامداْ وٓ َت

 

َربَ   َْ ْٔتامامامامامِٚت، ٓ َت امامامامامٚوإّيامامامامامٚك واَد َّْٓ 

 
 إصؾ: واهللَ ؾْٚظُ َدْن، أي: ُاْظ ُْد! وؿقل أَخر:

َتَؽ، َٝ حٔٞ افْجُؿ حَتْ ٌْ َِ ْٚ  وَب ام ًَ  ؾْٚرَب

 

ِهامامامَأْؿِهامام  َْ ُّ َٝ ب ْسامام َِ  ٍر، ُجامامْزَت امْر، َؾ

 ادامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامدى

 

ـْ أي: اِْرَبْع = َتَقؿَّػ! ًَ  وإصؾ: اِْرَب

َْٕغ اخلٍٍٜٔ وافثَِٜٔ إٓ افًٍؾ ادوٚرع وص د بٚفّْق َـّ  ٌٜٔ إمر.وٓ يٗ

                                                           

()  5اجلزء  84ُٕؼت ذم جمِٜ ادجّع، ادجِد. 
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َٔٓٚ شٚــ، ـام ذم ؿقل إض ط بـ ُؿَريع 
وُيقز حذف ٕقن افتقـٔد اخلٍٍٜٔ إذا َوفِ

 افسًدي اجلٚهع )مـ ادْرسح(:

امامامْف!ٚ ترـامامامَع يقًمامامام ًَ  وافامامامدهُر ؿامامامد َرَؾ

 

امامامامامامَؽ أن  َِّ  وٓ هُتاِمامامامامامْغَ افٍَامامامامامامر َظ

 
ـْ اْفٍََر، أي مع بَٚء حرف افًِٜ ذم ادوٚرع بس ٛ افتقـ  ٔد.إصؾ: وٓ هتَْٔ

 ًٓ د بافـُّون أبًدا. ى: افػعل ادايض فػًظا ومعـً أو َـّ  ٓ يم

ًٔٚ فًٍيٚ، مستَ ًل  د هبام كمًًْ  أمٚ إن ـٚن مٚض َـّ ، ـام ذم حٚفٜ ظذ ؿِؾَّة، ؾَد يٗ

 افدظٚء. ومْف ؿقل افنٚظر:

 فقِٓك مل َيامُؽ فِهام ٚبٜ جٕٚحامٚ

 

ــنَّ   َّٔ  داَم ِٝ ُمَت امام ُدِك، فامامق َرمِحْ ًْ امامامَٚشامام ًّ 

 
ُه ابـ هنٚم )ذم أي: يدوم شًد ك ذم ادستَ ؾ، ٕن افدظٚء ٓئؼ بٚدستَ ؾ، وَظدَّ

 ادٌْل( صًٚذا.

ًٔٚ بام )مل(، افتل  وأَؿلُّ مـه . وإٕام َتؼؾب زمـَه إػ ادايضأن يُقن افًٍؾ ادوٚرع َمٍْْ

غ تقـٔد ادٍْل بام )مل( إٔف موٚرع ذم افٍِظ، ـَقل افنٚظر َيِهػ ج ًل  ف  َشقَّ َّّ َظ

ف افْ ٚت:اخلهٛ وَح  ٍَّ 

اماماماماَم  َّّ ًَ ِّٔف ُم  صامامامامًٔخٚ ظامامامامذ ـرِشامامامام

 

َسامامامامُ ف اجلٚهامامامامُؾ    - مــــا مل َيْعَؾــــاَمْ  -حَيْ

 
. ـْ َّ َِ ًْ  إصؾ: َي

َبد»ذم افٍَف افنٚؾًل ادنٓقر بّتـ  شؽٚيٜ اف ٔٚن»وـام جٚء ذم متـ  ٓبـ  شافزُّ

 (: ه844 - 775أرشلن )

ـْ  ٌب ِمامامامـ َؿ امامامؾ ُظّ امامامِٚد افامامامَقَث امامامذَّ ًَ  ُم

 

  ٌ امامامامامامامامامٚمِل ًَ ِْ  َؾ ًِ امامامامامامامامامِف بِ ـــــــــنْ ِّ  مل َيْعَؿَؾ

 أظامُفامامامامامامامف مامامامامامامامردودٌة ٓ ُتَ امامامامامامامُؾ  

 

امامامامؾُّ َمامامامامـ بٌامامامامر ِظِامامامامٍؿ يًّامامامامُؾ   ـُ  و
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 ثاكًقا: توـقد صقغة إمر.

َـّ  ، ُاْدُرَش ٚ، ٕحق: اِْجَتَٓدنَّ ًَ َِ  .ُيقز تقـٔد صٌٜٔ إمر ُمْى

وؿد خَترج هذه افهٌٜٔ إػ افدظٚء، ـام ذم صًٍر ٕحد إٕهٚر )ظ د اهلل بـ 

ُدُه يقَم ؽزوة اخلْدق:رواحٜ( ـٚن ظِٔ  ف افهلة وافسلم ُيردِّ

ْْٔامامامامامامٚ  وَث ِّامامامامامامٝ إَْؿامامامامامامداَم إن َٓؿ

 

ـْ   ِزَف ْٕ َٖ ْٔامامامامامامامامٚ َؾامامامامامامامام َِ ًٜ َظ َْْٔ
 َشامامامامامامامامُِ

( وَظَدَمُف ذم )ث ِّٝ(.  ـْ  ٕلحظ افتقـٔد ذم )إٔزف

 وٕحق:

سامامام ًُ  ُر إْذ َداَرْت َمِٔٚشامامامرُ امَؾ ٔامامامْاَم اف

 

 اِْشامامامتَِدر اهللَ َخامامامًرا واْرَضامامامَغَّ باِمامامفِ  

 
 مٚ جٚء ذم خى ٜ افقداع، إذ ؿٚل ظِٔف افهلة وافسلم:وٕحق 

ُِقه، » َِ ُؿنَّ أهيٚ افْٚس، اِْشًّقا ؿقيل واْظ  .ش...أن ـؾَّ ُمْسٍِِؿ أٌخ فِّسِؿ َتَعؾَّ

ََِّؿ(. جٚء ذم مًٚجؿ افٌِٜ: ًَ ُتف َؾَت ّْ َِّ ََِّؿ )َظ ََِّؿ: مىٚوع َظ ًَ  َت

َِْؿ ! َِّْؿ )بهٌٜٔ إمر( ذم مقضع اِْظ ًَ  يَٚل: َت

قا ! ُّ َِ ، أي اِْظ َـّ ُّ َِ َـّ = اِْظ ُّ َِّ ًَ  وظذ هذا: َت
 

 ثافًثا: توـقد افػعل ادضارع.

ًؾٚ، ٕحق: ُتْؼق افنّس ـؾَّ يقم. د إذا ـٚن خًزا ِسْ َـّ  ادوٚرع ٓ يٗ

، جقاب ؿسؿ، م دوًءا بٚفلم ادٍتقحٜ ُيٛ تقـٔد ادوٚرع حغ يُقن مث ًتٚ، مستَ ًل  -1

 َسؿ، وٓ يٍهؾ بْٔف وبْٔٓٚ ؾٚصؾ، ٕحق ؿقفف تًٚػ:افتل تدخؾ ظذ جقاب اف

 ىَسَق ِر إَِذا ات ٍَ َنُُبى َطتًَلا َغَ َطتٍَق  (83)َواىَْل  [: وؿقفف:]إٓنَٚق (84)ىََْتْ

 َُسً اللِ ح ٌَ ْصَِا
َ
ِكيَدنى أ

َ
َـّ اخلَر جٓدي.37/]إٕ ٔٚء أل َِ  [: وٕحق: واهلل ٕظّ



 جمّع افٌِٜ افًربٜٔ بدمنؼ
 

 

 

31 

َسؿ تقـٔد ادوٚرع -2 ََ ًٔٚ: يّتْع بًد اف د ذط افث قت ؾُٔقن مٍْ ََ  بٚفْقن، إذا َؾ

 احلؼ. وـَقل امرئ افَٔس: ٓ أـُتمإمٚ فًٍيٚ، ٕحق: إن ُدظٔٝ فِنٓٚدة ؾقاهلل  -أ

امامامامامٚ وـامامامامامِٚهل ًُ  حتامامامامامك ُأبامامامامامَر مٚف

 

 واهلل ٓ يامامامامذهٛ صامامامامٔخل بامامامامٚضل 

امامامامامامدٍّ َحَسامامامامامامً ٚ وٕامامامامامامٚئل  ًَ  خامامامامامامَر َم

 

 افَامامامامٚتَِغ ادِاِمامامامَؽ احلاُمامامامل ِحامامامامل 

ُٔسفقفف تًٚػ: وإمٚ تَديًرا، ٕحق ؿ   حَْذُنُر يُ
ُ
[ أي ٓ 83/]يقشػ حَالل َتْفخَأ

تٍتٖ تذـره، ٕن حذف )ٓ( افْٚؾٜٔ ـثٌر ذم جقاب افََسؿ ظْد أمـ افِ س. ومـ هذا 

 ؿقل افنٚظر:

 مـ إرض، إٓ إٔٝ فِامذّل ظامِٚرُف 

 

ًٜ  هَتامامام طُ ؾحامامامٚفِػ، ؾامامامل واهلل   امامامام ًَ ِْ  َت

ًٜ إٓ إٔٝ..   .ؾٕٚصؾ: واهلل ٓ هت ط تًِ

ويّتْع تقـٔده إذا ؾَد ذط آشتَ ٚل، ؾُٔقن زمْف فِحٚل بَريْٜ تدل ظذ  -ب

 هذا ـَقل افنٚظر:

ِؿُ  ًْ َٔ  ريب أن بٔتامامامامامَل واشامامامامامعُ  َفامامامامام

 

 بٔقتُؿ فئـ تُؽ ؿد ضٚؿٝ ظُِٔؿ 

هل ادقضِّئٜ فَِسؿ(. وٕحق: واهللِ  شفئـ»! )افلم ذم  احلافقةٕن ادًْك هْٚ ظذ  

 ُٛ  أن !َفَتْذه

ًٓ ويّت -ج َولََسَْٔف  ...مـ ٓم اجلقاب، ٕحق ؿقفف تًٚػ:  ْع تقـٔده إذا ـٚن مٍهق
َُّْم َذَْتَْض   [ )شقف( تٗـد افقظد وإن تٖخر إػ حغ!3]افوحك/ ُحْػِطيَم َر

 ُيستحسـ تقـٔده، فُْف ٓ ي ِغ درجٜ افقاجٛ )أي ُيقز افتقـٔد وظدمف(، وأمٚرتف: -3

( اددؽؿ ؾٔٓٚ )مٚ( افزائدة فِتقـٔد، أي إنْ داة )فأل ؾعَل رشطٍ أن يُقن ادوٚرع  -أ

 )إّمٚ(، ٕحق: 
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ـْ أذاه. )إصؾ: إن حتذر...( َتذرنَّ إّمٚ   مـ افًدّو تٖم

ا ومْف أيٜ:  ٌّ َى إ ا َحتْيَُغ ٍَ ُْ ْو لِِكَ
َ
ا أ ٍَ ُْ َخُد

َ
 [.85/]اإلرساء  ِغَِدَك اىِْهََبَ أ

ا وأيٜ:  ٌى َى فَإِ خَ  حََريِ
َ
ََ اىْبََِّشِ أ  [.86/]مريؿ ًدا َذُلِٔل ٌِ

 وـَقل افنٚظر:

 ؾام افامتخّع ظامـ اخِلامّلِن مامـ صامّٔل

 

 ؽامامر ذي ِجامامَدةٍ جتــْد  يامامٚ صامامِٚح إّمامامٚ  

 تُِرْمْل ُأـِرْمؽ./افنٚظر افًٍؾ بٚفْقن، إذ يهّح أن تَقل: إّمٚ تُِرَمِّْلمل يمـد هْٚ  

  َـّ ؾتلـقده ؿؾقل شإنْ »أمٚ إن ـٕٚٝ إداة ؽر َٕ  آتَِؽ. ، ٕحق: حٔثام تُق

 ، ٕحق:جواَب رشطأن يَع افًٍُؾ  أؿلُّ مـهو

ْٖ مْامامامامف َؾامامامامزارُة  ــــاْ ومٓامامامامام َتَنامامامام  متـع

 

امامامؿْ   ُُ ىِ ًْ ْٖ مْامامامف َؾامامامزارُة ُت امامامام َتَنامامام ْٓ  وَم

 
ٚ فِقؿػ، وهق جقاب افؼط. شمتًْْٚ » ًٍ َ ٓٚ أفِ َِ ـْ بْقن افتقـٔد، َؿ ًَ  أصِف مَتَْْ

ٍٜ بام )مٚ( افزائدة، ٕحق:  أو يٖيت بًد أداٍة ؽر مهحقب

َٜ صامامامامٚذمأبامامامام َْٔ امامامام  ًدا، وَؿْتامامامامُؾ بْامامامامل ُؿَت

 

ـْ   ـْ َمامامام ٍَ ََ امامامْث َٕ  ٍٛ َْٔس بآيامامام امامام َِ  مامامامْٓؿ ؾ

 
ر بف. ٍَ ْي َٕ ، أي َمـ  ـْ  مـ ٕثٍَ

 ـَقل افنٚظر: ذم )إْن( افؼضٜٔ، مل تدؽمأن يُقن ادوٚرع بًد )مٚ( افزائدة افتل  -ب

 ٍٜ َـّ وِمامامامـ ِظَوامامام  صامامامُُرهٚ مامامامٚ َيُْْ امامامَت

 

ق ابْاُمامامفُ   ٌٝ رَسَ ِّٔامامام  إذا مامامامٚت مامامامْٓؿ م

ْغٍ  أو  ًَ َٖين إٔير إفٔؽ، وٓ ت ىِئ!ما َأَرَيـََّك ـَقهلؿ ذم ادثؾ: ب  ! ادًْك: اِظّْؾ ـ

ٍٛ تٍٔد: -ج  أن يُقن ادوٚرع مس قًؿٚ بٖداِة ضِ

َٝ هدًؾٚ  ْفَتَدَظنَّ مديح ٍِٕسؽ، و فِتْحَذَرنْ إمر، ٕحق:  - افثْٚء ظِٔٓٚ، وإٓ ـْ

 فِسخريٜ وادٕٜٓٚ.
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ٔنَ  ََغفًِل  ََتَْسَُبى اللَ  َوَّلَ افْٓل، ـَقفف تًٚػ:  - ٍُ ِ ال ُو اىظى ٍَ ا َحْػ ٍى  [.48/]إبراهٔؿ َخ

ٍء إِِّنِّ فَاِغٌو َذلَِم َغًداوؿقفف تًٚػ:  َى لَِِشْ  [.85/]افُٓػ ...َوََّل َتُلٔىَ

 وـَقل إظنك: 

 ؾٚظ امامامدا ! اللَ ووٓ تً امامامِد إوثامامامَٚن 

 

َٛ ادْهامامقَب ٓ َتُْْسامامَُّْفُ    وذا افُُّْهامام

 -  ًَ  ْرض، ٕحق:اف

 أي َمامامامامامـ أزال شامامامامام ٛ ظتٚبامامامامامؽ؟

 

ـــَغَّ أٓ    إشامامامٚءَة َمامامامـ أْظَتَ امامامؽ؟َتـَْس

 افتحؤض، ٕحق:  - 

َِؿ  ـامامامام ظٓامامامدُتؽ ذم أيامامامٚم ذي َشامامام

 

ـــــَّنْ هامامامامّل   ُ ٍٜ  مَت امامامام ٍَ  بقظامامامامٍد ؽامامامامر خُمِِْ

 افتّْل، ٕحق: - 

 فُامامل تًِّامامل أين امامامرٌؤ بامامؽ هامامٚئؿُ 

 

َْٔتامامامامامِؽ يامامامامامقم ادِتَامامامامامك   َِ  َتَريِـَّــــــيَؾ

 ٕحق:آشتٍٓٚم،  - 

 وأخِامامامص افامامامقدَّ ذم رسٍّ وإظاماماملِن؟

 

 صامامامٚن ظٓامامامدـّق خِامامامًٔل  أََتُجـــَرنَّ  

 وٕحق:  

 َد مامامامـ َحامامامَذِر ادامامامقِت أن يامامامٖتَِغْ ؟

 

امامامامؾ   َٓ  ارتٔامامامامٚدي افامامامام ل يؿـََعـّــــيَؾ

 افدظٚء، ٕحق: - 

امامامامامامداِة وآؾامامامامامامٜ اجلاُمامامامامامُزرِ  ًُ  شامامامامامامؿُّ اف

 

امامامامق ٓ َيْبَعــــَدنْ    ؿامامامامقمل افامامامامذيـ مُهُ

َدْن: أي ٓ هيُِـ، وآؾٜ ا  ًَ  جلُُزر: ـْٚيٜ ظـ افُرم.ٓ َيْ 

ُيقز افقجٓٚن إذا ـٚن ادوٚرع مس قًؿٚ بام )ٓ( افْٚؾٜٔ، ومل يُـ جقاًبٚ فََِسؿ،  -4

ُلٔاْ فِخًَِْث َّلى ٕحق ؿقفف تًٚػ:  ثً  حُِصيَُبى َواتى ًْ َخآصى ُِس ٌِ ٔاْ  ٍُ ََ َظيَ ي ِ  [: 83/]إٍٕٚل اَّلى
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ُو اْدُخئُوؿقفف تًٚػ: ٍْ ا انلى َٓ حُّ
َ
ًْ ََّل يَا أ ًْ ا َمَساِنَُِس ِىُس ٍَ ُٔدهُ  ََيِْط اُن وَُجُِ ٍَ ُسيَيْ

ًْ ََّل يَْشُػُرون ُْ  [.08/]افّْؾ َو

 :  ةحـظَمال
 )... َـّ ر )إن  -بخلف )ٓ حيىُّّْؿ(  -مجِٜ )ٓ تهٔ  واؿًٜ ذم جقاب ذط مَدَّ

أحًدا ٓ ادرتَّٛ ظذ آتَٚء ظدُم إصٚبتٓٚ  ٕن ،وفقست جواًبا فألمر )اتؼوا(تهْ ُؿ(، 

 .ًمامٚخهقًصٚ وٓ ظّق
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د بافـّون افثؼقؾة ادضارع أحؽام آِخِر افػعل -2 َـّ  ادم
 

 ًٓ ِّٜ(. :: توـقد افػعل افصحقحأو ْٝ حروؾف إصِٜٔ مـ أحرف افً َِ  )أي: افذي َخ

ُٛ  افػعل ُمْسـَد إػ مػرد: -0 َٝ تُت . حُتذف حرـٜ آِخِره، وُي ْك ظذ افٍتح ثؿ يٗـد بٚفْقن افثَِٜٔ، ٕحق: إٔ  تؽتُبَنَّ

. ثامؿ حُتامذف يامٚء ادخٚض امٜ ٓفتَٚئٓامٚ بامٚفْقن فتـوا  إمثـالذف ٕقن افرؾامع حُت  افػعل ُمْسـَد إػ ياء ادخاضبة: -2

ِٝ تُُت ِْغَ ظذ اف ؿ ؾ افْقن افثَِٜٔ دفًٔل  وتبؼى افؽّسة افسٚـْٜ إوػ، . ٔٚء ادحذوؾٜ، ٕحق: إٔ  تؽُتبِنَّ

غ: -3 ٓـث ٜ  افػعل مسـد إػ أفف ا َِٔ ـٔد افث قن افتق ـد ْب قن افرؾع، ثؿ ٗي حق تدرشِٚن سقرةُادحُتذفٕ   ٕ، .  تدرشانِّ

، ثامؿ حُتذف ٕقن افرؾع، وحتذف واو اجلامظامٜ ٓفتَٚئٓامٚ بامٚفْقن افسامٚـْٜ إوػ افػعل مسـد إػ واو اجلامظة: -4

. ظذ واو اجلامظٜ ادحذوؾٜ، ٕحق: إٔتؿ تُتُ ْقَن  ؿ ؾ افْقن افثَِٜٔ دفًٔل  وتبؼى افضؿةيٗـد.   تؽُتُبنَّ

ٓ حُيذف مْف رء، بؾ توٚف أفٌػ ؾٚصِٜ )زائامدة، ؾٚرؿامٜ( بامغ ٕامقن افْسامقة افػعل مسـد إػ كون افـسوة:  -5

ـَ  َـّ تُُتْ  .  وٕقن افتقـٔد افثَِٜٔ ادُسقرة، ٕحق: إُٔت  تؽُتْبـانِّ

 : توـقد افػعل ادُعتلِّ أِخر:اثاكقً 

 أصل آِخر افػعل واو أو ياء: -أ

َٝ تدظق  -0 : إٔٝ ترِمل  افًٍؾ مسْد إػ مٍرد: يٗـد ـام يٗـد افًٍؾ افهحٔح، ٕحق: إٔ . تدُظَقنَّ  ترِمَغَّ

 ًؾ افهحٔح(، ٕحق:افًٍؾ مسْد إػ يٚء ادخٚض ٜ: حتذف يٚء ادخٚض ٜ وٕقن افرؾع )ـام ذم افٍ -8

ِٝ تدِظْغَ   ِٝ َتْرِمْغَ َتْدِظنَّ  إٔ  .َتْرِمنَّ  : إ

ظامذ  افًٍؾ مسْد إػ واو اجلامظٜ: حتذف ٕقن افرؾع و واو اجلامظٜ، وت َك افوّٜ ؿ ؾ افْقن افثَٔامامِٜ دفامًٔل  -5

 .َتْرُمنَّ  : إٔتؿ ترُمْقن  َتْدُظنَّ  واو اجلامظٜ ادحذوؾٜ، ٕحق: إٔتؿ تدُظْقَن 

 أصل آِخر افػعل أفِف: -ب

. افًٍؾ مسْد إػ مٍرد: تَِٛ إفػ يًٚء مٍتقحٜ، ٕحق إٔٝ تسًك  -0  َتْسَعَغَّ

ك مٚ ؿ ِٓٚ بٚفٍتح، ٕحق: وتبؼى ياء ادخاضبة افًٍؾ مسْد إػ يٚء ادخٚض ٜ: حتذف ٕقن افرؾع  -8 ك بٚفُرس، وحُيرَّ  وحُترَّ

ْغَ  ًَ . إٔٝ َتْس  َتْسَعِغَّ

ْقَن  وتبؼى واو اجلامظةْد إػ واو اجلامظٜ: حتذف ٕقن افرؾع افًٍؾ مس -5 ًَ ك بٚفوؿ، ٕحق إٔتؿ َتْس  .َتْسَعُونَّ  وحترَّ

افػعـل ادعتـل أِخـر ادســد إػ أفـِـف آثــغ أو كـون افـسـوة، ٓ دتؾــف توـقـده ظـن توـقـد افػعــل  -ج

  افصحقح دم يشء.
 

 -مقضع ، إٓ بًد أفِػ آثْغ وٕقن افْسقة، ؾل تَع إٓ افثَِٜٔ. تَع ٕقن افتقـٔد اخلٍٍٜٔ مقضَع افثَِٜٔ ذم ـؾ 

  -  ًَ سَْد إفٔف.ٚ يِخص اجلدول أيت هذه إحُٚم َوْؾ ُّ  فِ
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د بافـون افثؼقؾة َـّ  )*(أحؽام آخر افػعل ادضارع ادم

 

  ( بْقن افتقـٔد افثَِٜٔ وـٚن:إذا اتَّهَؾ افًٍؾ )صحًٔحٚ ـٚن أو مًتًل 

 :: ُبَِْل آِخُره ظذ افٍتح، ٕحقَ ردمسـًدا إػ مػ .1

 ُٛ ُت ُْ ُد  َتْؽُتَبنَّ  ←َت ًِ قُل  َتِعَدنَّ  ←َت َُ  َتُؼوَفنَّ  ←َت

ك  َتْرِمَغَّ  ←َتْرِمل  َتْدُظَونَّ  ←َتْدُظق  ًَ (0) َتْسَعَغَّ  ←َتْس
 

ئٓٚ بٚفْقن افسٚـْٜ : ُحذؾٝ ٕقن افرؾع فتقايل إمثٚل، وُحِذؾٝ يٚء ادخَٚض ٜ ٓفتَٚمسـًدا إػ ياء ادخاَضبة .2

 :ظذ افٔٚء ادحذوؾٜ، ٕحقَ  إوػ مـ افْقن افثَِٜٔ، وبَٔٝ افُرسة ؿ ؾ افْقن افثَِٜٔ دفًٔل 

ُت َِغ  ُْ ـَ  َتْؽُتبِنَّ  ←َت ِدي ًِ قفَِغ  َتِعِدنَّ  ←َت َُ  َتُؼوفِنَّ  ←َت

ْغَ  َتْرِمنَّ  ←َتْرِمَغ  َتْدِظنَّ  ←َتْدِظَغ  ًَ َتْسَعِغَّ  ←َتْس
(8)

 

: ُحذؾٝ ٕقن افرؾع، وُحذؾٝ واو اجلامظٜ ٓفتَٚئٓٚ بٚفْقن افسٚـْٜ إوػ مـ سـًدا إػ واو اجلامظةم .3

ُٜ ؿ ؾ افْقن افثَِٜٔ دفًٔل   :ظذ واو اجلامظٜ ادحذوؾٜ ، ٕحقَ  افْقن افثَِٜٔ، وبَٔٝ افوّ

ُتُ قَن  ُْ ُدوَن  َتْؽُتُبنَّ  ←َت ًِ قُفقَن  َتِعُدنَّ  ←َت َُ  َتُؼوُفنَّ  ←َت

ْقَن  َتْرُمنَّ  ←َتْرُمقَن  َتْدُظنَّ  ←ُظقَن َتدْ  ًَ (5) َتْسَعُونَّ  ←َتْس
 

ت: ُحذؾٝ ٕقن افرؾع، مسـًدا إػ أفِف آثـغ .4 رِسَ ـُ  :افْقن افثَِٜٔ، ٕحقَ  و

ُتَ ِٚن  ُْ َداِن  َتْؽُتَبانِّ  ←َت ًِ قِٓن  َتِعَدانِّ  ←َت َُ  َتُؼوٓنِّ  ←َت

َِٔٚن  َتْدُظَوانِّ  ←َتْدُظَقاِن  َِٔٚن  َتْرِمَقانِّ  ←َتْرِم ًَ  َتْسَعَقانِّ  ←َتْس

ت: ِزيدت أفٌِػ بغ ٕقن افْسقة وٕقن افتقـٔد، مسـًدا إػ كون افـسوة .5 رِسَ ـُ  :افْقن افثَِٜٔ، ٕحقَ  و

ـَ  ُتْ  ُْ ْدَن   َتْؽُتْبـَانِّ  ←َت ًِ ـَ  َتِعْدَكانِّ  ←َت ِْ َُ  َتُؼْؾـَانِّ  ←َت

ْغَ  ِمقـَانِّ َترْ  ←َتْرِمَغ  َتْدُظوَكانِّ  ←َتْدُظقَن  ًَ  َتْسَعْقـَانِّ  ←َتْس

 

 أظدَّ هذه اخللصٜ صديَل افًزيز ورصٍٔل ادجًّل إشتٚذ مروان اف قاب. (*)

ُٛ إفِػ يًٚء مٍتقحٜ.0) ٚ: ُتَِ ًٍ  ( إذا ـٚن آخر افًٍؾ ادوٚرع أفِ

ٚ: حتذف ٕقن افرؾع، وت َك يٚء ادخٚض ٜ وحُترَّ 8) ًٍ  ك بٚفُرس.( إذا ـٚن آخر افًٍؾ ادوٚرع أفِ

رَّك بالضم. (3)  إذا كان آخر الفعل املضارع أِلًفا: حتذف نون الرفع، وتبقى واو اجلماعة وحتح



 جمّع افٌِٜ افًربٜٔ بدمنؼ
 

 

 

36 

( ، افػعـل )َودَّ (، 831بغ َأؾًٚل ادثٚل افقاوي )وظددهٚ  هامق افًٍامؾ ادثامٚل  يـَودُّ

 افقحٔد ذم افٌِٜ افًربٜٔ. ادضعَّفافقاوي 

 افزمن   

 افضؿر
 ادايض

ادضارع 

 عادرؾو

ادضارع 

ـّد  ادم

 ادضارع

 ادجزوم 
 إمـر

 إمـر

د  َـّ  ادم

نَّ  َأَودُّ  َوِدْدُت  َأكا  - - مل َأَودَّ /َأْوَددْ  َأَودَّ

َقدُّ  َوِدْدٕٚ كحن نَّ  َٕ َْٕقَددْ  ََٕقدَّ َقدَّ / َٕ  - - مل 

(6) َودَّ /اِْيَددْ  مل َتَقدَّ /َتْقَددْ  َأٓ َتَقدَّنَّ  َتَقدُّ  َوِدْدَت  َأكَت 
نَّ /اِْيَدَدنَّ    َودَّ

ـَ  َوِدْدِت  َأكِت  ي ْي  َأٓ َتَقدِّنَّ  َتَقدِّ (7) مل َتَقدِّ
نَّ  َودِّي   َودِّ

انِّ  َتَقّدانِ  َوِدْدمُتٚ َأكتام مل َتَقّدا  َأٓ َتَقدَّ
(8)

ا  انِّ  َودَّ  َودَّ

وا  َأٓ َتَقدُّنَّ  َتَقدُّونَ  َوِدْدُتؿ َأكتم مل َتَقدُّ
(8)

وا  نَّ  َودُّ  َودُّ

َـّ  َأكتنَّ   اِيَدْدٕٚنِّ  اِْيَدْدَن  مل َتْقَدْدنَ  َأٓ َتْقَدْدٕٚنِّ  َتْقَدْدنَ  َوِدْدُت

نَّ  َيَقدُّ  َودَّ  هو َْٔقَددْ  مل َيَقدَّ /َيْقَددْ  َأٓ َيَقدَّ ِْ ََٔقدَّ /َؾ ِْ َؾ
ََٔقدَّنَّ  (8)  ِْ 9َؾ

(4)
 

ْت  هي تَ  مل َتَقدَّ /َتْقَددْ  َأٓ َتَقدَّنَّ  َتَقدُّ  َودَّ ِْ َتْقَددْ َؾ ِْ َن   (5) َقدَّ /َؾ َتَقدَّ ِْ َؾ
(4)

 

ا مها ا َأٓ َيَقّدانِّ  َيَقّدانِ  َودَّ ا مل َيَقدَّ ََٔقدَّ ِْ (5) َؾ
ََٔقّدانّ  ( ِْ َؾ

 (4)
 

تٚ مها َتَقّدا مل َتَقّدا َأٓ َتَقّدانِّ  َتَقّدانِ  َودَّ ِْ  َؾ
(5)

َتَقّدانِّ   ِْ َؾ
(4)

 

وا هم نَّ  َيَقدُّونَ  َودُّ وامل  َأٓ َيَقدُّ وا  َيَقدُّ ََٔقدُّ ِْ َؾ
(5)

نَّ   ََٔقدُّ ِْ َؾ
(4)

 

َْٔقَدْدنَ  مل َيْقَدْدنَ  َأٓ َيْقَدْدٕٚنِّ  َيْقَدْدنَ  َوِدْدنَ  هنَّ  ِْ  َؾ
(5)

َْٔقَدْدٕٚنِّ   ِْ  َؾ
(4)

 

                                                           

صقغ إمر بٍّؽ اإلدؽٚم وتسُغ أِخر،  ُيقز أيًوٚ، فذا م ْل ظذ افسُقنؾًؾ إمر هْٚ )فِّخَٚضٛ ادٍرد(  (0)

ْوَدْد ؾتسُـ افقاو، فذا جلء بٖفػ افقصؾ ادُسقرة: ٕن احلرف  وَٕؾ ؾتحٜ افقاو إػ مٚ ؿ ؾ أِخر: َوْدْد 

 َّ ْؾ(: اِْوَدْد. فُـ افقاو افسٚـْٜ ادس قؿٜ بُرسة ُتَِٛ يًٚء، وؾؼ ؿقاظد افثٚفٞ مـ صٌٜٔ إمر مٍتقح )مثؾ اِْظ

 اإلظلل، ؾتهر صٌٜٔ إمر: اِيَدْد.

ًؾ جمزوم  (8) ن اٍف قنٓ ُيقز ؾّؽ اإلدؽٚم هْٚ،ٕ  غ، أو بقاو اجلامظٜ(،  بحذف اْف ْث ٖفػ ٓا ٜ، أو ب ٚء ادخٚض  ٚفف ٔب ته ٚفسُقنٓ)  !ٓ ب

قا... )َودَّ َيَقدُّ( متٚثؾ صٌٔتف مـ )َظضَّ صٌٜٔ إمر مـ  مالحظة: ، َظِّض، َظوُّ ( وأص ٚهف: يَٚل ذم إمر: َظضَّ ًَضُّ  َي

 يهٚغ إمر فٌِٚئٛ ب٘ضٚؾٜ ٓم إمر إػ ادوٚرع. (5)

 يهٚغ إمر ادٗـد فٌِٚئٛ ب٘ضٚؾٜ ٓم إمر إػ ادوٚرع ادٗـد. (4)
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 ()هل ُكْحِسن اشتعامل أفػاظ فغتـا؟

 أجاب  -أ

 اشتجاب -ب

 احتقاج  -َفبَّى َتْؾبَقًة  -ج

 اشتعؿل -د

 

ِٜ، بؾ مجِٜٔ جًدا ودؿَٜٔ جًدا، مٚ ذم ذفؽ صامؽ. فُامـ مجٚهلامٚ يتامٖفؼ حامغ ُفٌتْٚ مجٔ

يْىؼ هبٚ اُدجٔدون، أو يُتٛ هبٚ ادتَْقن. وتيٓر اإلجٚدة ذم ُحْسـ اشامتًامل أفٍٚطٓامٚ، 

ويتجذ اإلتَامٚن ذم شام ؽ هامذه إفٍامٚظ ذم تراـٔامٛ شامِّٜٔ أصامِٜٔ. ذفامؽ أن ؾهامٚحٜ 

ذم ترـٔٛ أفٍٚطٓٚ. ؾُِؾ مَٚم فٍظ هق  -ل ـام يَقل مهىٍك صٚدق افراؾً -افًربٜٔ 

َف اف ًٔد!  -افهحٔح. ويٗدي اشتًامل فٍظ ؿريٛ مْف ذم ادًْك  ِْ إػ إتَٚص روٕامؼ  -َب

ِٜ ادًْامامك ادامامراد. وهامامذا مامٚ دؾامامع أبامامٚ هاماملل  افسـٔامٛ وهبٚئامامف، إن مل يامامٗدِّ إػ اإلخاماملل بدؿام

افٍامروق ذم »بامف افنامٓر افًسُري )افذي ظٚش ذم افَرن افرابع اهلجري( إػ تٖفٔػ ـتٚ

إلرصامٚد افْامٚس إػ افٍامرق بامغ افً امٞ وافًِامٛ، واهلامزل وادامزاح، وآشامتٓزاء ش افٌِٜ

                                                           

( ُٕؼت ذم جمِٜ ادجّع، ادجِد  .4اجلزء  84( 
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امْدٍر أـامَز افً امٚرَة ادهامقؽٜ  ََ وافسخريٜ، ومٚ بس ٔؾ ذفؽ. وذم أيٚمْٚ هذه ِسٕٚ ٍٕتَامد ب

ظامامذ حامامدِّ تً امامر ظ امامد افَامامٚهر  -ش مٌسامامقفٜ»ب٘تَامامٚن، وصامامٚرت فٌامامٜ ـثامامر مامامـ افُتٚبامامٚت 

امٚ ذم بًامض مًامٚجؿ افٌِامٜ افًربٔامٜ ادهامٍَّْٜ حامديًثٚ مامٚ يامدظق ٚين. اجلرج ًٕ وٕهٚدف أحٔٚ

َِٜ  !(01)فَِحْقَؿ

 وؿامامامامد رأيامامامامٝ أن أظامامامامرض ؾامامامامٔام يامامامامع مًامامامامٚيَن بًامامامامض إؾًامامامامٚل، وٕامامامامامذَج مامامامامـ 

 اشتًامٓهتٚ افٍهٔحٜ.

 

 احتقاج؛ اشتعؿل -أجاب؛ اشتجاب؛ َفبَّى 

 أجاب -1

ْؿ!ؿٚل أبق حٔٚن )ذم اف حر ادحٔط(: إن ـؾَّ  - ًَ ُٛ مثَؾ هذا افسٗال بَْ  ظٚؿؾ ُُئ

ى بٍْسف. دَّ ًَ  ٕلحظ هْٚ أن )ُئٛ( َت

تُ ٓٚ: - ـُ  وممٚ جٚء ذم مًٚجؿ افٌِٜ و

  وجقاًبٚ: َردَّ اجلقاب. ظنأجٚب ؾلٌن ًٜ  افسٗال إجٚب

 .رّد ظِٔف وأؾٚده ظام شٖل :ًٕٚ  أجٚب ؾل

  :أجٚبف: أضٚظف إػ مٚ دظٚه إفٔف. وذم افتْامزيؾ افًزيز َِجيتُٔا َداِِعَ يَا ك
َ
َِا أ ٌَ ْٔ

 [.50/إحَٚف] اللِ 

  ـذا. ؿٚل ادتْ ّل يّدح بدر بـ ظاّمر: إػيَٚل: أجٚب 

ُٛ إػ َخِسامامٔسٍ  امامٍس ٓ دُمٔامام ٍْ َٕ  و

 

 وَظامامامْغٍ ٓ ُتامامامدار ظامامامذ ٕيامامامرِ  

                                                            

  ( َحْقَؿَؾ ؾلٌن: ؿٚل ٓ َحْقَل وٓ ؿقَة إٓ بٚهلل.0)
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  :َِف. وذم افتْامزيؾ افًزيز لََم ِغتَاِدي َخِّنِّ أجٚب اهللُ دظَٚء ؾلٍن: َؿ ِ
َ
َوإَِذا َسأ

اِع فَإِِّنِّ  َة اَّدى َٔ ِجيُب َدْغ
ُ
[. وظذ هذا فْٚ أن َٕقل: 086/اف َرة ] إَِذا َدََعنِ   كَِريٌب أ

 .ؾالن جُماُب افدظاء

 .َِف وؿٙ حٚجتف َٛ ؾلن: َؿ ِ َِ  أجٚب ؾلٌن َض

 

 اِشتجاب -2

 

  :اشتجاب فه: أضاظه ؾقام دظاه إفقه.اشتجٚب ؾلٌن فٍلن: ردَّ فف اجلقاب. ويَٚل 

 ٌن هلل. وذم افتْامزيؾ افًزيز: يَٚل: اشتجٚب ؾل...  ٔا ُِ ٌِ فَيْيَْسخَِجيتُٔا ِِل َوَْلُْؤ
ًْ يَرُْشُدونَ  ُٓ  [.086/اف َرة] ِِب ىََػيى

ُِقا مٚ َدَظْقهُتؿ إفٔف مـ  تػسر اإلمام افغركاضيجٚء ذم  تثِ ّْ ٔ ِْ  هلذه أيٜ: َؾ

 اإليامن وافىٚظٜ.

 ذم افتْامزيؾ افًزيز: : َؿ ِؾ دظقتف وؿٙ حٚجتف. واشتجاب اهللُ فػالن 

 ٍََلوَِسِث ُمرِْدِذي ْ ََ ال ٌِ ىٍْف 
َ
ًْ ةِأ ُز دُّ ٍِ ِّنِّ ُم

َ
ًْ أ ًْ فَاْسخََجاَ  ىَُس ْىُس  إِْذ تَْسخَِغيثَُٔن َر

 [.9/إٍٕٚل]

 :5/481ذم افُّنٚف  ؿال افزخمؼي

، ؾَٔٚل: اشتجٚب بافالم، وإػ افداظل بـػسهؾًؾ )اشتجٚب( يتًّدى إػ افدظٚء [

ًٜ فف»ظَٚءُه، أو اهللُ د ي إػ افداظل ذم افٌٚفٛ، ؾل ش. اشتجٚب وحُيذف افدظٚء إذا ُظدِّ

 .]يُٚد يَٚل: اشتجٚب فف دظَٚءه

أي ؾـالٌن مسـتجاٌب فـه، أو  ؾـالٌن مسـتجاُب افـدظاء،وظذ هذا فْٚ أن َٕامقل: 

 دظٚؤه مَ قل.
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 َِْقّي يرثل أ ٌَ د اف ًْ ُٛ بـ َش ٚ: أجٚب دظٚءه. ؿٚل ـً ًٕ خٚه اشتجٚب ؾلٌن ؾل

 أبٚ ادٌِقار:

ـْ ُُئٛ إػ افِّْدا  وداٍع دظٚ: يٚ َم

 

  ُٛ امامْؿ َيْسامامَتِجْ ُف ظْامامد ذاَك جُمٔامام َِ  َؾ

   ف(: أمحد احلؿالويؿٚل افنٔخ ْ ِـّ افكَّ ْرف ذم َؾ ًَ  ذم ـتٚبف )صذا اف

... ورّبام ـٚن )اشتًٍؾ(  صٌٜٔ )اشتًٍؾ( ـُثر اشتًامهلٚ ذم شتٜ َمًٍٚن هل: ...،»

َؾ(،  ًَ أو دىٚوظٜ )أؾًؾ( ٕحق: أحُّتُف أجاب واشتجاب؛ ٕحق: بًّْك )َأْؾ

 ش.ؾٚشتحُؿ

أجٚب بًّْك  أحقاًكا، أي يٖيت افتؼؾقلأؿقل: )ربام( ذم ظ ٚرة افنٔخ تٍٔد 

 اشتجٚب.

 

 احتقاج –َفبَّى َتْؾبَقًة  -3

 

 افطاظة : َْؽ.افؾَّبُّ  ، ومْف: َف َّٔ

 ٍّٛ  فؽ. ، أي ضٚظٜ بًد ضٚظٜبؿعـى افطاظةَف ََّْٔؽ: مثّْك َف

 ف َّٔؽ: فزوًمامٚ فىٚظتؽ، أي إٔٚ ُمٌَٔؿ ظذ ضٚظتؽ.

ِّٓؿ ف ٔؽ. : ؿٚل: َف َّٔؽ اف ِّٟ  َف َّك بٚحل

 َف َّك افرجَؾ: ؿٚل فف َف َّٔؽ.

تٚ، أو ُأضًٔؽ وأـقن ـٚفقء افذي  ْٝ يداك وَصحَّ وؿٚفقا: َف َّْل َيَدْيؽ: أي َشِِّ

ُؾُف بٔديؽ ـٔػ صئٝ.  ُتَكِّ
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  :ٜدَ دظٚين»وذم أشٚس اف لؽ ًْ ُْٔتُف وَش َدْيؽ َؾِ َّ ًْ ُٝ فف َف َّٔؽ وَش ش. ْيُتف: ؿِ

 ]شًديؽ: أي إشًًٚدا فؽ بًد إشًٚد )ادًجؿ افقشٔط([.

  ؿٚمٜ بٚدُٚن )حُٚه أبق ظ ٔد ظـ إلأصؾ افتِ ٜٔ ا»ش: فسٚن افًرب»وذم

 وإٔند أبق ظ ٔد فألشدي:اخلِٔؾ(. 

 دظامامامامقُت داِمامامامٚ ٕامامامامٚبْل ِمْسامامامامَقًرا

 

َِ َّامامامامْل َيامامامام  َِ َّامامامامك، َؾ  َدْي ِمْسامامامامَقرِ َؾ

ر، ِمْسقار، ُمسِٚور...[.ش: متـ افٌِٜ»]جٚء ذم مًجؿ    ومـ أشامئٓؿ: ادِْسَقر، ادَُسقَّ

َِ َّْل َيَدْي ِمْسَقِر(: ابن بّريؿٚل   ذم تٍسر ؿقفف )َؾ

 ش.ُأجقُبه ـام جُيقبـييَقل: َف َّْل َيَدْي ِمْسَقِر إذا دظٚين، أي: 

 اشتجٚب فف، أي أضٚظف ؾٔام »فقاجٛ( ؾٚدًْك: وظذ هذا، إذا ؿٔؾ: )َف َّك ٕداء ا

 ش.دظٚه إفٔف

ٚ. َفبَّى َضَؾَبه -ؾٔام أرى  -وِمْثِف  ًً ٚ.َفبَّى رؽباتِه: حََف ضٚئ ًً  : حََٓٚ ضٚئ

 ُٝ : )جئ ُٝ ٚ.تؾبقًة فدظوتك( وإذا ؿِ ًً ُٝ مستجًٔ ٚ ضٚئ  ؾٚدًْك: جئ

 ُٝ ًٜ فدظقتؽ( ؾٚدًْك: جئٝ ٕين ؿ ِِ ُٝ إجٚب  دظقتؽ.أمٚ إذا ؿِٝ: )جئ

 : ةصوالخال
 .أجٚب ضِ َف: ؿ ِِف وؿٙ حٚجتف 

 .ِِٚٓ أجٚب افدظقَة: ؿ 

 .َِؼ افىٚظٜ وآمتثٚل  َف َّك افدظقَة: اشتجٚب هلٚ مـ مَْى
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 :ٚؿٚل احلريري صٚحٛ ادَٚمٚت ظـ ش ٛ تٖفٍٔف هل 

ُٝ دظقَتف»...  ْٔ َد ادستىٔعاُدطقَتؾبقَة  َف َّ ْٓ ُٝ ذم ُمىٚوظتف ُج  ش.، وَبَذف

 ٍثؿ ٓ يسّع مْف »... (: 8/75ك صٚدق افراؾًل )وحل افَِؿ وؿٚل مهى

َٔتِف وآشتجٚبٜ دًٕٚٔفإمر ٓ َمَػرَّ من ، بؾ ضًِ ٚ مـ افرجاءضًِ ٚ مـ  ِ ِْ  ش.َت

 ُيٍٓؿ مـ ـلم افراؾًل أن افتِ ٜٔ هل إٍٕٚذ ضِٛ أمر، أي: ؿوٚؤه.

  ـــة أمـــر ادـــممـغ... وؿامامامد وضامامامع ادٗفامامامػ ـتٚبامامامف هامامامذا ـــًة فرؽب  حلُامامامؿ ا تؾبق

 ادستْك بٚهلل.

ًٓ  وؾٔام يع ٕامذج أخرى مـ افُلم افٍهٔح ت ّغ اشتًامل افتِ ٜٔ  صحًٔحٚ: اشتًام

  فٔقشػ بـ حئك بـ ظع 0/75جٚء ذم ]ظَد افدرر ذم أخ ٚر ادْتير ،

 ه([:661افسِّل افنٚؾًل )

قن ظذ تِ ٜٔ افداظل بٚفسّع وافىٚظٜ، ومج»...  ًَ َـّ اهللُ تًٚػ بٚف َس ؿد َم َّ ع مٚ افتَ

ُف ظذ َحَسٛ آشتىٚظٜ ًَ  ش.مَجْ

  فؤٚء افديـ أبق احلسـ 0/47وجٚء ذم ]حز افٌلصؿ وإؾحٚم ادخٚصؿ ،

 ه([:399صٔٞ بـ إبراهٔؿ بـ حمّد بـ حٔدرة )

ُٝ ذم تِ ٔامامامٜ دظقتاِمامامِف »...  امامامل أمامامامِرِه بٚفسامامامّع وافىٚظامامامٜ: وبامامامذف َّ َِ ُٝ إػ َت  ؾسامامامٚرظ

 ش.جٓد آشتىٚظٜ

  أبق صٚمٜ 0/040ذم أخ ٚر افْقريٜ وافهلحٜٔ وجٚء ذم ]افروضتغ :

 ه[:663ادَدد 

 ش.وشٚرظقا إػ تِ ٜٔ دظقتف، واد ٚدرة إػ ٕكتف...»... 

 ؾام افرأي أن ؾٔام جٚء ذم أحد ادًٚجؿ احلديثٜ: )تِ ٜٔ آحتٔٚجٚت(؟ 
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 هْٚ يْنٖ شٗآن:

 مِلَ اشُتًّؾ ادهدر )احتٔٚج( دون )احلٚجٜ(؟ -1

َد ؿٚل يل افدـت دُّ قر ظ د افُريؿ افٔٚذم، رمحف اهلل تًٚػ: ادهدر )احتٔٚج( ئٍد دَمَ

 احلٚجٜ إػ افقء.

َ اشُتًّؾ ادهدر بهٌٜٔ اجلّع؟ أؿقل: مـ ادًِقم أن ادهدر افذي يدل  -2 مِل

 ًِّْٚٔ ًِف. وفُـ حغ يُقن ُم  َِف، ٓ وجف فتثْٔتِِف أو مج ًْ
د ؾِ ِـّ ظذ احلدث ادجرد، أو يٗ

ٌَّٔد بْقظف أو ظدده، أي  فْقظف أو ٚ بؾ مَ ًَ ظدده ؾٕ٘ف بذفؽ يدل ظذ إٔف فٔس مىِ

َّٜٔ، وهذا مٚ ُيًِف ؿٚبًل  : تًريٍٚت، فِتثْٜٔ واجلّع، ؾَٔٚل مثًل  يْجذب إػ آشّ

 تٍسرات،...

 :وإذا ؿ ِِْٚ أن افسٔٚق يَتِض اشتًامل ادهدر جمّقًظٚ، َأَؾِٔس افقجُف أن يَٚل مثًل 

: احتقاجاَتمأن فِّقاضْغ مًيؿ  يوؾِّرفهْٚظل ذم تِؽ افدوفٜ إن اإلٕتٚج ا -

 ًٓ  مـ: بد

 إن اإلٕتٚج افهْٚظل ذم تِؽ افدوفٜ يِّ ل مًيؿ احتٔٚجٚت ادقاضْغ.

مـ افىٚؿٜ افُٓربٚئٜٔ َضقال  باحتقاجاَتمادقاضْغ  إمداداشتىٚظٝ هذه ادحىٜ  -

 ًٓ  مـ: افسْٜ ادٚضٜٔ. بد

ِ ٜٔ احتٔٚجٚت ادقاضْغ مـ افىٚؿٜ افُٓربٚئٜٔ َضقال اشتىٚظٝ هذه ادحىٜ ت 

 افسْٜ ادٚضٜٔ.

ًٓ  باحتقاجاَتمادقاضْغ  تزويدوـٕٚٝ مّٜٓ هذه ادخٚبز  -  مـ: مـ اخل ز. بد

 وـٕٚٝ مّٜٓ هذه ادخٚبز تِ ٜٔ احتٔٚجٚت ادقاضْغ مـ اخل ز.
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ًٓ إش تػي بحاجاَتمإن رواتٛ افًٚمِغ ذم هذه افؼـٜ ٓ تُٚد  -  مـ: ٚشٜٔ. بد

 إن رواتٛ افًٚمِغ ذم هذه افؼـٜ ٓ تُٚد تِ ل احتٔٚجٚهتؿ إشٚشٜٔ.

مقوؿد ضٚفٛ افًامل ادْضبقن بام  - ًٓ َيُسدُّ احلاجَة وُيْؿِسُك افرَّ  مـ: ، بد

 وؿد ضٚفٛ افًامل ادْضبقن بام ُيِ ِّل احلدَّ إدٕك مـ حٚجٚهتؿ.

 

 :  ةظْملحو
افٍهحٚء ورود ادهدر )احتٔٚج( بهٌٜٔ ادٍرد، ظذ اشسظك إت ٚهل ذم ـتٚبٚت 

 :إصؾ، ؾّثًل 

م اهللُ وجٓف: -  ؿٚل اخلِٔؾ بـ أمحد افٍراهٔدي ظـ اإلمٚم ظعٍّ ـرَّ

ؾِّ إفٔف واشتٌُْٚؤه ظـ افُؾِّ دفٔؾ ظذ إٔف هق اإلمٚم. احتقاج ُُ  اف

َؿُف اهللُ وجٚء ذم تٍسر ابـ ـثر: أن ادٚء افُثر افًذب يسّك بحًرا أيًوٚ - ، وؿد َؾرَّ

ِف  َِ ِْ ًٕٚ ذم ـؾ أرض. ٓحتقاجفمتًٚػ بغ َخ  إفٔف أهنًٚرا وظٔق

بٔدي )إٕدفز( / - : وذفؽ أن آشؿ أؿقى مـ 70وجٚء ذم ـتٚب إبْٜٔ فِزُّ

 افًٍؾ إفٔف.واحتقاج افًٍؾ ٓشتٌْٚء آشؿ ظـ افًٍؾ، 

ؾٔام يًؿُّ إٓتٍٚع بف،  وؿٚل اإلمٚم افْقوي ذم )ذح ادٓذب(: وْفُٔـ تهٍْٔف -

 إفٔف. آحتقاجويُُثر 

ٍٝ فْضار بـ هننؾ:  - ثؿ »... وؿٚل ابـ خِػ )صٚرح ـتٚب شٔ قيف( ذم ذح بٔ

 «.إفٔفاحتقاجفام خصَّ هذيـ افؤًٍغ مـ مجِٜ اف ٚـغ ظِٔف فندة 
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(: وهُذا شٚئر افهٍٚت حتك يًقد 3/58وجٚء ذم ـِٔٚت أيب اف َٚء افٍُقي ) -

 إػ افهٍٚت. احتقاجػ ٍٕس افذات مـ ؽر ذفؽ ـِف إ

(: ومتك مل يُـ اخلر 80/وؿٚل مهىٍك صٚدق افراؾًل ذم )ـتٚب ادسٚـغ -

. ؾاحتقاجهإٓ بٚفَقة،   إفٔٓٚ ذٌّ

إػ  احتقاج(: إن افٌِٜ ذم أصد 88/وؿٚل أشًد خِٔؾ داؽر ذم )تذـرة افُٚتٛ -

ْٓٚ مـ  ُِّ  افًك. هذا افوؾاء بحاجاتإصلح ُيَرّؿٔٓٚ ويّ

امامامِقُز افهامامامُز شامامامًًٔدا: َؿامامامؾَّ ظْامامامده مامامامع  - ًْ  وجامامامٚء ذم ادًجامامامؿ افقشامامامٔط: َأْظامامامَقَز ُي

 إفٔف.احتقاجه 

د ) - (: افَِقب حتتٚج إػ أؿقاهتٚ مـ احلُّٜ 8/831وجٚء ذم افُٚمؾ فِّزِّ

 إبدان إػ أؿقاهتٚ مـ افٌذاء. ـاحتقاج

 :ْٓٚج، ؾّثًل أمٚ ـِّٜ )حٚجٜ( ؾَد ورد مجًٓٚ )حٚجٚت( ـثًرا، ظذ اد

د ) -  (:5/0010جٚء ذم افُٚمؾ فِّزِّ

امامامامامامروح وٌٕامامامامامامدو  ــــــإَ  حلاجاتـ

ــــهحاجامتامامامامقت مامامامامع ادامامامامرء   ُت

 

 لاموحٚجامامٜ َمامامـ ظامامٚش ٓ تَْوامام 

ٌٜ مامامامٚ بَامامامل  وت َامامامك فامامامف حٚجامامام

 أفٍامامامامامٚظ »ذم رشامامامامامٚفٜ ه( 480وؿامامامامامٚل اإلمامامامامامٚم أبامامامامامق ظامامامامامع ادرزوؿامامامامامل )ت  - 

 ش:افنّقل وافًّقم

ون ظْف إػ  حاجاَتموإن ـٚن ٓ بدَّ مـ أن تُقن   .ـحاجاتـامٚ يًزِّ
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 اشتعؿل -4

 

افامذي صامدر شامْٜ  70ذم ظامامن، ذم ظامددهٚ جمّع افٌِامٜ افًربٔامٜ رت جمِٜ امٕن

ٚم، ظْقاهنامٚ 8116 إصاملح »، مَٚفٜ فِْٚؿد افٌِقي افنامٓر إشامتٚذ صام حل اف هاّم

، بتحَٔؼ إشتٚذ ظ د افسلم هٚرون. وؿد إتَد ؾٔٓٚ ظذ شـتٚب احلٔقان فِجٚحظ

فامامف: )اشامامتخدام افُتٚبامامٜ...( و)اشامامتخدام افَامامرون...(. ذفامامؽ ٕن ؾًامامؾ ادحَامامؼ ؿق

.تَقل: اشتخدمٝ احلاّمل ذم َٕؾ حَٚئ ل، واشتخدمٝ خمتص بافعاؿل)اشتخدم( 

 ٌٜ . ؽــر ؾصــقحةحٚشامام ًٚ )حمٚشامام ًٚ( ذم دمامامٚريت... أمامامٚ )اشامامتخدم( فٌامامر افًٚؿامامؾ ؾٌِامام

ؾامامّ٘ن »س: ، ـَامامقل اإلمامامٚم ظامامع بامامـ أيب ضٚفامامٛ ذم ظٓامامده فألصاماموافػصــقح: اشــتعؿل

وـَقفف مـ خى ٜ فامف ش. اشتعامل إماكةّر ٕمقرهؿ َحْدَوٌة هلؿ ظذ امتًٚهدك ذم افس

مامٚ أن إ»اشتعؿؾت ادودة بافؾسان وتشـاجر افــاس بـافؼؾوب(. وـؼـول اجلـاح : )

ذم ظِؿ مٚ أورثقـؿ، وإمٚ أن يُقن ذفؽ هتٖٔ فُؿ مامـ  اشتعؿؾتم آصتؼاقتُقٕقا 

 ش.ضريؼ آتٍٚق

، اجلامزء افرابامع افهامٚدر 38)ادجِامد  جمّع افٌِٜ افًربٜٔ بدمنؼٜ وٕؼت جمِ -

( مَٚفٜ فألشتٚذ اف ّهٚم ٍٕسف، إتَد ؾٔٓٚ ظذ افدـتقر إبراهٔؿ افسٚمرائل 0985شْٜ 

، وهق افذي ظِٔف شإدوات اشتعامل»ادختٚر ؾٔف »، ؾَٚل: شاشتخدام إدوات»ؿقفف: 

قن بٚشتًامل افُِؿ ِريُّ ( »ش: يقم». ـَقل اخلِٔؾ ذم ظِامء افٌِٜ، وافدَّ ُٝ اّْم ـٖٕامف مامـ )ُي

، شاشـتعاممم إيـاهوحذؾقا افًٍامؾ مامـ إيامٚك فُثامرة »، وؿقل شٔ قيف: شمل ُيستعؿلوإن 
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ل باشـتعام»وؿامقل افهامٚحٛ بامـ ظ امٚد ، شؾاشـتعؿل بعـه هـذه احلقؾـة»وؿقل اجلٚحظ: 

 .«نما تستعؿل ظؾقه افؽؾؿتامـ جٜٓ »وؿقل أيب هلل افًسُري:  ،شافؽؾامت افشاذة

صٚدؾُتٓٚ ذم ه( 388وؾٔام يع ظ ٚرات مـ ـلم اإلمٚم افزخمؼي )تقذم شْٜ  -

 ش:افُّنٚف ظـ حَٚئؼ ؽقامض افتْامزيؾ»ـتٚبف افنٓر: 

)صٚر( وفُـ )ظٚد(: مٚ ظدُت  يستعؿؾون: ٓ تُٚد تسًّٓؿ )افًرب( 8/344

 أراه: ظٚد ٓ يُِّْل: مٚ ظٚد فٍلٍن مٚل...

ػَّ  ؿليستع: ومـ اخلنقع أن 5/073 ـَ ادهّع أداَب ذم افهلة: ؾٔتقّؿك 

 افثقب، وافً ٞ بجسده وثٔٚبف، وآفتٍٚت وافتّىّل وافتثٚؤب، وافتٌّٔض وتٌىٜٔ 

 افٍؿ وافسدل...

دَّ ـويستعؿؾوا اجلِ : افقاجٛ ظذ ادٗمْغ أن يتهِ قا ذم ديـ اهلل 5/819

 وادتٕٜٚ ؾٔف.

يٚن تًِديتف: مًْك )ؾَ يستعؿالن دم : )جٚء( و)أتك( 5/865 ًُٔدَّ َؾ( ؾ ًَوا ؤَجا
 ًٍ  [.4/افٍرؿٚن]( اَوُزورً ا ُظيْ

إمقر، يسًّقن اخلز  دم ادتثبِّتون: إن َمراجٔح )مجع ِمْرجٚح( افًَقل، 5/463

 ؾٔف افروّيٜ وافٍُر.ؾقستعؿؾون 

 جٚء ذم ادًجؿ افقشٔط: -

ًٕٚ: شٖفف أن يًّؾ فف. واشتًّاشتًِّف: جًِف ظٚمًل  ؾ افثقَب . واشتًّؾ ؾل

دُّ فف. واشتًّؾ آفتَُف، أو رأَيف: ظّؾ بف. ًَ  وٕحَقه: أظِّف ؾٔام ُي
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 وجٚء ؾٔف:

 اشتخدمف: اختذه خٚدًمامٚ. واشتخدمف: شٖفف أن خَيِْدَمُف. واشتخدمف: اشتقه ف خٚدًمامٚ.

 : ةصالخال
 ؾًِؾ )اشتًّؾ( فًِٚؿؾ وؽره. أمٚ )اشتخدم( ؾًِِٚؿؾ ؾَط!

ـ َتَقّخك افٌِٜ افًٚفٜٔ، َّ  جٚرى افٍهحٚء. ؾ

 

     



- 69- 

 

 

 من دٓٓت افتاء ادربوضة -1

 من افؽؾامت افعجقبة... افعاؾقة -2

 

 فؾتاء دٓٓت ـثرة تزيد ظن َظْؼ، كورد ؾقام يع إحداها:

  جٚء ذم ادًجؿ افُ ر افذي يهدره جمّع افٌِٜ افًربٜٔ بٚفَٚهرة، أن مـ مًٚين

 حرف افتٚء:

ذم افهٍٚت ]يريد ادنتَٚت[ افتل ٓ ُتستًّؾ ، وذفؽ اجلؿَافدٓفٜ ظذ »

ٚل،  ًّ مقصقؾٚهتٚ، وهل ظذ ؾِٚظؾ أو ؾًقل أو صٍٜ مْسقبٜ بٚفٔٚء، أو ـٕٚٝ ظذ بْٚء َؾ

 ْٝ ْت  خارجةٌ مثؾ: خرج ، ادافؽقةأو احلـِػقّة وهذا رأي  شابؾة،ظذ إمر، وَمرَّ

دم احلؼقؼة هذه ـِٓٚ، هل . ويَقل افْحٚة: إن افتٚء ذم اجَلاّمفة وافَبّغافةوَحْضِت 

ٌٜ مَجّٚفٜ، فؾتلكقث ُٜ اجلامظٜ تَديًرا، ـٖٕف ؿٔؾ: مجٚظ ، وذفؽ ٕن ذا افتٚء ذم مثِف صٍ

 ه .اش. ؾُحِذف ادقصقف فزوًمامٚ فًِِؿ بف

ِٝ افتُٚء مٍرَدهٚ افذي هق ظذ  أؿقل: ومـ افُِامت افدافٜ ظذ اجلّع بًد أن حلَ

 )ؾِٚظؾ( مٚ يع:

ـ يتخذ احلاََمم مـ بغ مجٔع (: »0/899)احلٔقان  ؿٚل اجلٚحظ افـازفة. ّّ ٕٚ ظ ؾخزِّ

ْيـ كازفةشُٚن أؾٚق و  ادِْكان مهٚ افُقؾٜ واف كة.ش. اف ِدان مـ احلرَمْغ وادِْكَ
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 : هق مـ ؿٚضْٜ إردن.ُيَٚل مثًل  افؼاضـة.

 ردون.وا/واردة/َوَرَدة/. افقارد: افذي حْض ادٚء فٔؼب، واجلّع: ُوّرادافواردة

 افرائد وافقارد./افؤػ/افًٚذم: ضٚفٛ افٍوؾ افعاؾقة.

 صٚؽٜٔ افرُجؾ: افذيـ ئِّقن إفٔف. افصاِؽقة.

اخلّٚصٜ، افًّٚمٜ، ادّٚرة، ادٚصٜٔ، افسٚئّٜ، اخلٚرجٜ، افسٚبِٜ، افَٚؾِٜ، احلٚمٜٔ، 

 (...)بًّْك افَّْْشء(، افوٚبىٜ )اجلّرـٜٔ مثًل  افـاصئة.

َّٔٚفٜ، ومـ ؿ ٔؾ مٚ ُذـِر: ادُ  رِجئٜ، ادُسِِّٜ )مسِّٜ افٍتح(، ادًتزفٜ، ادتهّقؾٜ، اخل

 افُّنٚؾٜ، اف ّحٚرة، افّْيٚرة، احلّىٚبٜ...

 مْٓؿ... ؾدظٚ رجًل  -وهق بٖٕىٚـٜٔ -. َؿِدمٝ مْٓزمٜ افروم ظذ هرؿؾ اُدـفِزمة

ًِِؿ وافًِامء... اُدفاِجرة.  ... واحتند ؾٔٓٚ )بٌداد( مِٓٚجرة اف

َيٜ!(. وظٚؿِٜ افرُجؾ: ظه ُتف. افعاؿؾة.  )مجع افًٚؿؾ: داؾِع افدِّ

ؾِقَّة.  : افسٔػ ُُيِٛ مـ ادنٚرف. مْسقٌب إفٔٓٚ. ؿٚل ادتْ ل:اَدْؼَ ذِمّ  اَدْؼَ

امامامامامدُّ اَدْنامامامامام ًِ امامامامامَقايلامُٕ ًَ َّٜٔ واف
 َرؾِ

 

ْامامامٚ اَدامامامامُْقُن بامامامل ؿتامامامٚلِ   ُِ  وتَُت

   َِْحُؼ  -وٓ أؿقل دٓٓهتٚ  -ومـ صٍٚت افتٚء رِّ أهنٚ َت ٌَ بًض إشامء وٓ ُت

َٔٓٚ، ؾّثًل   : مـ مًٚين )افىريَٜ(: افىريؼ.مًٕٚ

رِّ مًْك آشؿ افذي تِحَف. مـ ذفؽ مثًل  ٌَ ٚ ُت ًٕ  :فُْٓٚ أحٔٚ

 : احلٚجٜ: واإلرب: افدهٚء وافٍىْٜ: واإلرب: افًَؾ.اإلْرُب  -0

ُف إْرًبٚ إْرًبٚ: ظوًقا ظوًقا. ًَ  واإلرب: افًوق افُٚمؾ. يَٚل: َؿىَّ

ٜٔ: وذم افتْامزيؾ افًزيز:  ٌْ : افُ  ُٜ َْثِ ... اإلْرَب وِل اإِلْر
ُ
 [.50/]افْقر ...َدْيِ أ
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ًرا: َظِجَؾ.افَبَؽرُ  -8 َُ ُر ب َُ  : مهدر َبَُِر َيْ 

ٚ َح ٌْؾ )أو خٔط(.  ٚ تدور حقفف، وُيَِػُّ ظِٓٔ ًٚمده ٚ حمقر ي ٜ مستديرة هل رة: خن   افُ 

رُّ ظذ افَقم و اجلائُز: -5 ُّ َل أو مل ُيْسَؼ.افذي َي َِ  هق ظىنُٚن، ُش

 واجلٚئز: اخلن ٜ بغ حٚئىغ تقضع ظِٔٓٚ أضراف ظقارض افسَػ. 

ٍؾ إػ مْٓؾ.  َٓ  اجلٚئزة: مَدار ادٚء افذي ُيقز بف ادسٚؾر مـ َمْْ

َبٜ افقاحدة مـ ادٚء. واجلٚئزة:   ْ  افعطِقَّة.واجلٚئزة: افؼَّ

طُ  -4 ْ تََزَم ذم بَ افؼَّ ِْ ُٔ
ٍٔع أو ٕحقه. وافؼط )ظْد افْحٚة(: ترتٔٛ أمر : مٚ يقضع فِ

ظذ آخر بٖداة )مـ أدوات افؼط(. وافؼط )ذم افٍَف(: مٚ ٓ يتؿُّ افقُء إّٓ بف، 

 ذم حََٔتف. وٓ يُقن داخًل 

ٌة أؾَٜٔ ؿهرة   ٌٜ أو َمدَّ ضٜ: َصْحى ْرِح ذم احلسٚب. وافؼَّ َضٜ: ظلمٜ افىَّ ْ افؼَّ

 .فٍِهؾ بغ ـلمغ متّهِغ

مهدر ) َدََح(. ويَٚل: ُِٕرَيََّْؽ َدًْحٚ بًٚسا: أمًرا واضًحٚ، وأـثر افؾَّْؿُح:  -5

 اشتًامفف ذم افقظٔد.

ْجذ.  ًَ حٜ: افْيرة اف ّْ َِّ  اف

6- :  مُٔٚل ؿديؿ اختِػ افٍَٓٚء ذم تَديره... اُددُّ

ة: مَدار مـ افزمٚن يَع ظذ افَِٔؾ وافُثر.   اُددَّ

ًْ  اُدْفُل: -7 ىِراُن اَد ََ ِدُن اُدذاب، ـٚفٍوٜ واحلديد وافْحٚس وافذهٛ. واُدٓؾ: اف

ُْٔح. ََ  افرؿٔؼ. وادُٓؾ: اف
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َمُف ذم   دَّ ََ َدة وافرؾؼ. يَٚل: ُخذ اُدِٜٓ ذم أمرك. وأخذ ظِٔف ادِٜٓ: َت َٗ َِٜ: افتُّ ْٓ اُد

ٍـّ أو أدب. وادِٜٓ: بَٜٔ مَجٍْر ذم افرمٚد.  ِش

 

 ()افعاؾقةمن افؽؾامت افعجقبة...  -2

ممٚ جٚء ذم مًٚجؿ افٌِٜ )فسٚن افًرب، اده ٚح ادْر، تٚج افًروس، ادًجؿ 

قٌّ )مـ أبْٜٔ اد ٚفٌٜ(. ٍُ ًقا، ؾٓق ظٍٚف وَظ ٍْ ق َظ ٍُ ًْ ّىٚع(: َظٍٚ َي ََ  افقشٔط، إؾًٚل ٓبـ اف

ْقَت ظْف. ٍَ  ؿٚل افِٔٞ: ـؾ مـ اشتحؼ ظَقبٜ ؾسـَتٓٚ ؾَد َظ

 ا افًٍؾ، وافًٚؾٜٔ: مٕٗٞ اشؿ افٍٚظؾ.ؾٚفًٚذم: اشؿ افٍٚظؾ مـ هذ

َمًٍٚن هلذا افًٍؾ، ومـ َثؿ ظؼة  َظَؼةوؿد أوردت مًٚجؿ افٌِٜ ُزهٚء  -01

 !فؾعاؾقةوفُـ ثّٜ مًٍٚن أخرى  وافعاؾقة.مًٍٚن فًِٚذم 

َٜ واُدًٚؾٚة:ؾٍل حديٞ أيب بُر،  َق وافًٚؾٔ ٍْ ًَ ُِقا اهللَ اف  ، َش

 ذٕقَب ظ ده ظْف.ؾٖمٚ افًٍُق ؾٓق حَمُْق اهلل تًٚػ  

، وهل  افعاؾقةوأمٚ  -00 َّٜٔ
ٍؿ أو َبِِ َْ  افصحة ضدُّ ادرض.ؾٓق أن ُيًٚؾَُٔف اهللُ تًٚػ مـ ُش

َٛ فف   مـ افًِؾ واف ليٚ. افعاؾقة يَٚل: ظٚؾٚه اهللُ وَأْظٍٚه: أي َوَه

  ْٚٔؽ ظْٓؿ  ادعاؾاةوأم ٌْ َٔٓؿ مْؽ، أي ُي َٔؽ اهللُ مـ افْٚس، وُيًٚؾ ؾٖن ُيًٚؾ

ف أذاهؿ ظْؽ وأذاك ظْٓؿ.ويُ  ْٔٓؿ ظْؽ، وَيْكِ ٌْ 

قا هؿ ظْف. ٍُ ًْ َق ظـ افْٚس، وَي ٍُ ًْ  وؿٔؾ هل مٍٚظِٜ مـ افًٍق، وهق أن َي

                                                           

()  0اجلزء  83ُٕؼت ذم جمِٜ ادجّع، ادجِد. 
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. وهق ظاؾقةً دؾٚع اهلل تًٚػ ظـ افً د. يَٚل: ظٚؾُٚه اهللُ  افعاؾقة:وؿٚل افِٔٞ:  -08

ة ظذ . وؿد جٚءت مهٚدر ـثرادعاؾاةاشؿ يقضع مقضع ادهدر احلََٔل، وهق 

ُٝ ُرؽَٚءهٚ وُثٌَٚءهٚ. : أي شًّ
ِ
ُٝ راِؽٜٔ اإلبؾ، وثِٚؽٜٔ افنٚء  )ؾٚظِٜ(: تَقل: شًّ

  َْٔده: وأظٍٚه اهلل وظٚؾٚه مًٚؾٚة ـٚفًٚؿ ٜ واخلٚمتٜ:  مصدرٌ  وظاؾقةوؿٚل ابـ ِش

ُف وَأْبرَأه.  َأَصحَّ

َشدُّ َوْطئً اليىيْ  نى َُاِشئَثَ إِ  افـاصئةأؿقل: ومثِف: اف ٚؿٜٔ وافُٚذبٜ وافٍٚحتٜ و
َ
 اِو ِِهَ أ

ُم ِريًل  َٔ كْ
َ
 [.6/ادزمؾ] َوأ

ٍَّك(: إضٔٚف، ومْف: إْن أحٌد خًرا مـ أحٍد إٓ  وافعاؾقة -05 ًُ ٍٚة واف ًُ ) واف

 (.08بٚفًٚؾٜٔ. أي إٓ بُثرة ضٔقؾف، أو بدؾع ادُروه وسف إذى ظـ افْٚس )إير /

 : ُضّلب ادًروف.وافعاؾقة -04

ــة -03  لب افامامرزق مامامـ افْامامٚس وافامامدواّب وافىامامر. وذم احلامامديٞ:: ضاماموافعاؾق

 ِٝ ِّٔتامامامٜ ؾٓامامامل فامامامف، ومامامامٚ أـِامامام  مْٓامامامٚ ؾٓامامامق فامامامف صامامامدؿٜ: وذم  افعاؾقـــةَمامامامـ َأحٔامامامٚ أرًضامامامٚ م

 روايٜ )افًقاذم(.

َِّف  افعادم:ادٚء: واِرَدُتف، واحدهؿ ظٍٚف.  وظاؾقة -06 افرائد وافقارد، ٕن ذفؽ ـ

 قن مٚ ظْده( وتًتٍٔف إضٔٚف، وهق ضِٛ. وؾلٌن تًٍقه إضٔٚف )أي يٖتقن يىِ

ٍٚة و ًُ ٍّك. ـثر افعاؾقةـثر اف ًُ  وـثر اف

 : افسٚئؾ. ؿٚل ادتْ ل:وافعادم -07

امامامِزِك افًامامامٚذم ؾٔ ُامامامل ََ امامامرُّ بِ ُّ  َي

 

ُِف اف ُامامُٚء ظامامـ افسامامٗالِ   ٌَ  وَيْنامام

 
  افسالمُة افعاؾقة! س ل م (: ؿٚل ابـ إظرايب:ش ) افِسٚن»وجٚء ذم  -08



 جمّع افٌِٜ افًربٜٔ بدمنؼ
 

 

 

74 

ف إذى وَدْؾع  افعاؾقة وادعاؾاةـ شٔده يرى أن وٕلحظ أن اب بًّْك، وهق َسْ

ٍَق ـؾٌّ ظـ ـّؾ. ًْ  ادُروه، وأن َي

 ( بًّٕٚٔٓٚ ادختٍِٜ.افعاؾقةوؾٔام يع ٕامذج ؾهٔحٜ مـ اشتًامل )

ـَ أيب وّؿٚص  ؿٚل اخلٍِٜٔ ظّر بـ اخلّىٚب  -0 ؿ ؾ أن  ُيقيص شًَد ب

ّٜٔ ؿٚئًدا:  ُيرِشِف إػ افَٚدش

ٓؿ ذم ذات ا». ًُ ؿ وُهؿ ظ ُٚده، .. وافّْٚس ذيٍٓؿ ووضٔ هلل شقاء، اهللُ رهبُّ

 ش.ويدرـقن مٚ ظْده بٚفىٚظٜ...بافعاؾقة، يتٍٚضِقن 

 أي: يتٍٚضِقن بٚفسلمٜ مـ افقؿقع ذم ادًٚيص وارتُٚب افذٕقب.

ُّٔقمل ذم هنٚيٜ مًجّف  -8 ٍَ  : شاده ٚح ادْر»وؿٚل اإلمٚم اف

 .«ذم افدٕٔٚ وأخرةافعاؾقة  ْسـوٕسٖل اهللَ ُح »... 

ْٕٛ، وافًٚؾٜٔ ذم أخرة:  افعاؾقة  ذم افدٕٔٚ: افهحٜ وافسلمٜ مـ افقؿقع ذم افذ

 افسلمٜ مـ افْٚر !

ِل »وروى اإلمٚم مسِؿ:  -5 قُّ  ظاؾقتك،افِٓؿ إين أظقذ بؽ مـ زوال ًّٕتؽ، وحَتَ

ل افًٚؾٜٔ: زوال افًّْٜ: ذهٚهبٚ مـ ؽرش. وُؾجَٚءِة َّٕتؽ ومجٔع شخىؽ  َبَدل. وحتقُّ

ٌِْك بٚفٍَر.  إبدال افهحٜ بٚدرض واف

َْـّ ضف حسغ ذم اشتًامل ) -4 ٍَ  ( بًّٕٚٔٓٚ ادختٍِٜ:افعاؾقةوؿد َت

  53/ «افوظد احلق»ؾَٚل ذم: 

 ش.مٚ ُئٌْْٚ ظـ افًْػ واف ىش وافعاؾقةفْٚ ذم افَْهد »

 ْٚ ...أي فْٚ ذم آظتدال وسف إذى وَدْؾع ادُروه مٚ ئٌْ
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 56/وؿٚل ؾٔف : 

 ش.ذم خمزوم افعاؾقةوفُْل ُأوثر »

 أي أوثر سف أذاهؿ ظْل وأذاي ظْٓؿ.

 ٚ010/وؿٚل ؾٔف أيًو: 

َق ـؾٌّ  «.بافعاؾقة... ثؿ ٓ يِ ثقن أن يًقد بًوٓؿ ظذ بًض » ٍُ أي ٓ يِ ثقن أن َيً

 ظـ ـّؾ.

  ِق افهٔػ إػ ِجدِّ افنتٚء»وؿٚل ذم ٌْ  :53/شمـ َف

ِْؿ افعاؾقةَ بٚفْ ّل( ويِتّسقن بف )»  ش.وافسِّ

ِْؿ. َؾُف ظْٓؿ وافسِّ ـَػَّ إذى وَسْ  أي يِتّسقن بف 

  84/ شمع أيب افًلء ذم شجْف»وؿٚل ذم: 

، وإصٍٚق أن يهْع فؾعاؾقة... يًّْف مـ ذفؽ ؿِٛ رؿٔؼ وِحسٌّ دؿٔؼ وإيثٌٚر »

ف إذى واف َ  ش.افْٚس بف صًْٔف هبؿ... َّٜٔ.أي: ... وإيثٌٚر فِسلمٜ وَسْ
ِِ 

  60/وؿٚل ؾٔف: 

ظذ اإلؿدام  افعاؾقة... مرتًٚبٚ بٍْسف وبٚفْٚس أصد آرتٔٚب، مٗثًرا اإلحجٚم مع »

ضف فرمحٜ افرامحغ وشخريٜ افسٚخريـ  ش.افذي ؿد ُيًرِّ

 مع اشتٌْٚئف ظـ افْٚس./أي مٗثًرا اإلحجٚم مع افسلمٜ /مع ادًٚؾٚة مـ اف لء

  84/وؿٚل ؾٔف: 

ف افتل »  . بافعاؾقةمًٕٚٝ ذم شٍره إػ بٌداد إيثًٚرا فٍْسٓٚ بف، وإيثًٚرا فف ... ُأمُّ

 ش.بٕٚكاف اف لء ظْف/أي إيثًٚرا فف بٚفسلمٜ
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 ٚ085/وؿٚل ؾٔف أيًو: 

 ش.بافعاؾقة... وإٕام يًتزل افْٚس ويٍْرد ظْٓؿ ويٗثر ٍٕسف »

 أي يٗثر ٍٕسف بٚفسلمٜ: بّٖٓ يٗذي وٓ ُيٗذى.

  809/وؿٚل ؾٔف: 

مٚ  افعاؾقة،هلؿ حغ يٖمرهؿ بٚصىْٚع اخلر واجتْٚب افّؼ وإيثٚر  ؾٓق يْهح»

 ش.وجدوا إػ ذفؽ ش ًٔل 

 ـػِّ أذاهؿ ظـ أخريـ. :أي وإيثٚر افسلمٜ

 

     



- 77- 

 

 

 ()توحقد افضؿر بعد افعطف -1

 هل ظامؾِت افعرُب ادثـى معامؾة اجلؿَ؟ -2

َببيِّ بذفكتذـر افػعل وتلكقثه فؾػاظل، وظالؿة افـعت  -3  افسَّ

 

  مامـ شامقرة إٍٕامٚل[: /81ذم تٍسر أيٜ ]ش ـّنٚؾف»ؿٚل اإلمٚم افزخمؼي ذم

 ْٔا ىى َٔ ِطيُػٔا الَل َورَُسَٔلُ َوَّل حَ
َ
ُِٔا أ ٌَ ََ آ ي ِ ا اَّلى َٓ حُّ

َ
ُّ يَا أ ُػٔنَ  َخِْ ٍَ ًْ تَْس ْجخُ

َ
ذم  افوّر». َوأ

َوالُل ... ـَقفامامف تًامامٚػ:  ، ٕن ادًْامامك: وأضًٔامامقا رشامامقل اهلل،^)ظْامامف( فرشامامقل اهلل 
ْن يُرُْطاأ

َ
َخااقُّ أ

َ
امامد افوامامّر ذم )يرضامامقه( ٕٕامامف ٓ [68/افتقبامامٜ] هُ َورَُساأُلُ أ . وإٕامامام وحَّ

، ؾُٕٚٚ ذم ُحُامؿ َمامْريّض واحامد، ـَقفامؽ: ^تٍٚوت بغ رضٚ اهلل تًٚػ ورضٚ رشقفف 

ين، أو: واهلل أحامامامامامؼُّ أن ُيرُضامامامامامق (00)إحسامامامامامٚن زيامامامامامٍد وإمجُٚفامامامامامف َنامامامامامْل وَجامامامامامَزَ ًَ  ه، َٕ

 .ورشقفف ـذفؽ

َْ يُِطِع الرىُسَٔل َذَلْد ؾىٚظٜ افرشقل وضٚظٜ اهلل تًٚػ رء واحد. ؿٚل تًٚػ:  ٌَ

َطاَع اللَ 
َ
 ش.: ؾُٖن رجقع افوّر إػ أحدمهٚ ـرجقظف إفٔٓام[81/افْسٚء] أ

                                                           

()  8اجلزء 83ُٕؼت ذم جمِٜ ادجّع، ادجِد. 

هٚ.0) ثرَّ ـَ َْٓٚ و َٜ وؾٔٓٚ: َحسَّ  ( جٚء ذم ادًجؿ افقشٔط: َأمْجََؾ افهًْٔ
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 ش:8/087 –اجلٚمع ٕحُٚم افَرآن »يَقل اإلمٚم افَرض ل ذم 

خر إذا ُؾٓؿ ادًْك، وهذا ـثر ذم ـلم يُتٍك بوّر افقاحد ظـ ضّر أ

 افًرب.

  :ٜومْف أي َلِة و َْبِ َوالصى اَواْسخَِػئُِا ةِالصى َٓ  لََعَ اْْلَاِشِػيَ إَّلى  ىََهتَِيةٌ  إِجى

 . افوّر ذم )إهنٚ( ظٚد إػ مٍرد، افهلة، وادراد اثْٚن. [43/اف َرة]

امٚ فنٖهنٚ )تٍسر ًّ   اجللفغ(.وأؾرد افهلة بٚفذـر تًئ

  :ٜومْف أي ًٔ ْٓ َ ْو ل
َ
ْوا ِِتَاَرًة أ

َ
ٔا ا َوإَِذا َرأ ااْجَفظُّ َٓ  .[00/اجلًّٜ] إََِلْ

 وادراد: إٍوقا إفٔٓام. وأظٚد افوّر إػ افتجٚرة ٕهنٚ مىِقهبؿ إؾوؾ وإهؿ.

  ٜومْف أي...  ََث َوَّل ُحِِْفُلٔج َب َواىِْفظى َْ وَن اَّلى ََ يَْسِِنُ ي ِ ا ِِف َسِبيِو َواَّلى َٓ

 ًٍ َِل
َ
ًْ ةَِػَذاٍ  أ ُْ ْ  .[54/افتقبٜ] الِل فَبَِّشِّ

وادَهقد إٍٕٚق افذهٛ وافٍوٜ. ردَّ افُْٚيٜ إػ افٍوٜ ٕهنٚ إؽِٛ وإظّؿ. 

أظٚد افوّر ظذ افٍوٜ، ٕهنٚ أؿرب »ويَقل أبق بُر افرازي ذم ـتٚبف ؽرائٛ افتْامزيؾ 

 ش.ذم أيدي افْٚس ؾُٔقن ـْامزهٚ أـثر ادذـقَرْيـ، أو ٕهنٚ أـثر وجقًدا

 :وين ف مٚ ٕحـ بهدده ؿقل افنٚظر ؿٔس بـ اخلىٔؿ 

 ٕحامامـ بامامام ظْامامدٕٚ وإٔامامٝ بامامام ِظْامامام

 

 ، وافامامامامرأُي خمتِامامامامُػ راضٍ امامامامامَدَك  

 
 !راضونوادراد: ٕحـ وإٔٝ بام ظْدٕٚ 

 وٕيره ؿقل افنٚظر حّسٚن:

امامًَر إشامامام  إّن ذخ افنامام ٚب وافنَّ

 

 قٕامامامٚامامامامقَد مامامامٚ مل ُيًامامامَٚص ـامامامٚن جْ 
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ه إػ افن ٚب، ٕن افنًر إشقد داخؾ ؾٔف.  مل يَؾ ُيًٚصٔٚ، ردَّ

 وٕيره ؿقل افنٚظر ضٚبئ بـ احلٚرث:

امامفُ وَمامامـ َيامامُؽ أمسامامك بٚدديْامامٜ  ُِ  َرْح

 

  ُٛ َّٔامامامامامٌٚر هبامامامامامٚ َفٌريامامامامامام  ؾامامامامام٘ين وَؿ

 
ًّٔٚرا.  : وؿ ّٔٚر: اشؿ مَجَِؾ ضٚبئ(.افتؼديروذم رواٜي ٛ أيًوٚ. )ؿ ٛ وؿٌّٔٚر هبٚ ؽري  : ؾ٘ين فٌري

ُّ آيَثً ومـ هذا افَ ٔؾ ؿقفف تًٚػ:  ٌى
ُ
ًَ َوأ ََ َمْرَي  [.31/ادٗمْقن] وََجَػيَِْا اْب

 ادراد: جًِْٚ ـؾ واحد مْٓام آيٜ.

 

 هل ظامؾِت افعرُب ادثـى معامؾة اجلؿَ؟ -2

 

ِْٕزل بٌِٜ افًرب، وذم ـلم  اجلقاب: ًٕؿ، وفديْٚ افدفٔؾ ذم افَرآن افُريؿ افذي ُأ

حظ أن افتقشع ذم اشتًامل اجلّع ٓ يُقن إٓ ظْد أمـ افِ س، حغ ؾهحٚئٓؿ. وادل

 يقحل ادَٚم بٚدَهقد، ويًتّد ادتُِؿ ظذ ؾٓؿ افسٚمع.

  :ؿٚل تًٚػ تُِطٔاَوكُيَِْا ْْ ًْ ِْلَْػٍض َغُدو   ا . افقاو ذم [56/اف َرة] َبْػُظُس

آدم وحّقاء( وذفؽ ، وفُـ اشُتًّؾ ذم أيٜ خلىٚب آثْغ: )فؾجؿَ)اه ىقا( ضّر 

 جٍٚر ظذ ظٚدة افًرب ذم ـلمٓٚ.

  :ٜومْف أي ِىا ًْ َوُك ِٓ ٍِ ََ  ِْلُْه ِدي ِْ . ؾٚفوّر )هؿ( [78/إٕ ٔٚء] َشا

 فِجّع، وادراد اثْٚن )شِٔامن وداود(.

  :ٜومثؾ ذفؽ أي تَا ةِآياحَِِا إُِىا َْ ًْ فَاْذ َػُس ُػٔنَ  ٌَ ٍِ . [03/افنًراء] ُمْسخَ

 مًُؿ( فِجّع، وادراد اثْٚن )مقشك وأخقه هٚرون(.ؾٚفوّر ذم )
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  :ٜوـذفؽ أيا ٍَ ُٓ يِْدَح
َ
اِركَُث فَاْرَطُػٔا أ اِرُق َوالسى ، ومل [58/ادٚئدة] َوالسى

 مع أن هذا هق اُدراد، ٕن افسٚرق ٓ ُتَىع فف ذم رسؿٜ واحدة إٓ يٌد واحدة. يدهياميَؾ 

  :ٜومثؾ ذفؽ أي َْا إََِل االِل َذَلْد َصَغْج إِْن َتخُٔ ٍَ ، [4/افتحريؿ] كُئُُُْس

 أي مَٚفٝ، ومل يَؾ )ؿِ ٚـام(!

 :ومـ هذا افَ ٔؾ ؿقل امرئ افَٔس 

ؿْ  َصـــْحبِيوؿقًؾامامامٚ هبامامامٚ  ُٓ ُّٔ  ظامامامعَّ َمىاِمامام

 

امامؾِ   َّّ ِاِمامْؽ َأًشامامك ودَمَ  يَقفامامقن ٓ هَتْ

 
ْ ِؽ... ؿِػا، فَقفف ذم مىِع افَهٔدة: صاحبانوإٕام فف  َٕ 

  ُـٚن ذم جمِس ظ د ادِؽ بـ مروان،  (08)ـِر مـ أن افنً لأخًرا ٕقرد مٚ ذ

ـ مـ افٌِٜ وافساث افًريب اإلشلمل: ؾَٚل  ُّ وـلمهٚ تٚبًل منٓقٌد فف بٚف لؽٜ وافتّ

َٝ يٚ صً ل(.  افنً ل: )َرُجلن جٚؤوين(، ؾَٚل ظ د ادِؽ: )حَلْْ

َذاِن خَ ؿٚل: يٚ أمر ادٗمْغ، مل أحلـ، مع ؿقل اهلل تًٚػ:  ٔا ِِف َْ ٍُ اِن اْخخََص ٍَ  ْص

 ًْ ِٓ ِّْ ْٔٝ![09/احلٟ] َر ٍَ ـَ َٝ و ْٔ ٍَ ك يٚ ؾَٔف افًراَؿْغ، ؿد َص  . ؾَٚل ظ د ادِؽ: هلل َدرُّ

 

                                                           

ًْ ّل )ظٚمر بـ ذاحٔؾ(: ٕس ت( 0) حٚؾظ  ،تٚبًل حمّدث وراويٜ ،ف إػ )صًٛ(: بىـ مـ مَهْدانافنَّ

 ه(.015ثَٜ. وفد وٕنٖ ذم افُقؾٜ. ـٚن ٕديؿ ظ د ادِؽ وشّره ورشقفف إػ مِؽ افروم. )ت شْٜ 
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 تذـر افػعل وتلكقثه فؾػاظل،  -3

َببيِّ بذفك  وظالؿة افـعت افسَّ

 

 د: تذـرة بلهم أحؽام تذـر افػعل وتلكقثه فؾػاظل.ـمتفق

 

 ًٓ ر افػعل أو َـّ  :جوًباو: يذ

ًرا، مٍامرًدا ـامٚن أو مثْاًمك أو مجامَع مامذـر شًٚدامامٚ، ٕحامق: َهَىامَؾ  َـّ  إذا ـٚن ؾٚظِامف مامذ

ر ادقطٍامامقن امَحَوامام –تهامامٚؾح افامامرُجلن )افامامرجلن تهامامٚؾحٚ(  -ادىامامر )ادىامامر هىامامؾ( 

 )ادقطٍقن حْضوا(.

 

 :وجوًباثاكًقا: يمكث افػعل 

 ، ػصول ظـهؽَر م)وهق مٚ يتْٚشؾ(  حؼقؼي افتلكقثإذا ـٚن ؾٚظِف  -0

ٚ شًٚدامٚ، ٕحق: جٚءت افتِّٔذة  ًً   -جٚءت افتِّٔذتٚن  -مٍرًدا ـٚن أو مثْك أو مج

 جٚءت افتِّٔذات.

م ظؾقه ؾاظؾه ادمكثإذا  -8 ، مٍرًدا ـٚن أو مثْك أو مجع شلمٜ أو مجع تُسر، َتَؼدَّ

 ٕحق:

  ْٝ ْٝ  –تُتٛ /شًٚد ـت  ِِع ]افًٍؾ هْٚ بهٌٜٔ ادٍرد[./افسٍْٜٔ أؿًِ َْ  ُت

   ْٚ تُت ٚن ]افًٍؾ هْٚ متهؾ بوّر آثْغ، وفُـ ُيقز /افتِّٔذتٚن ـت ت

 إؾراده: ؿٚل ادتْ ل:
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 َحنَٚي ظامذ مَجْامٍر ذـاملٍّ مامـ افٌوامٚ

 

ـِ َتْرتعُ    وظَْٔٚي ذم َرْوٍض مـ احلُْس

 
 يريد: ترتًٚن!

  َن ْت /افتِّٔذات َحَْضْ نَ /َحَْضَ ْٝ  -حَتُْْض /حَيُْْضْ ً ِّ ٚت ش َُ َّ ـَ /افسَّ ًْ
ِّ َش

 فًٍؾ هْٚ بهٌٜٔ ادٍرد أو متهؾ بْقن اإلٕٚث[.]ا

  ْٝ َح ـَ /افدروس ُذِ ْح ثُْرَن./افرشٚئؾ ـثُرْت  –ُذِ  ـَ

 

 ثافًثا: جيوز تذـر افػعل وتلكقثه:

ًٓ  حؼقؼي افتلكقثإذا ـٚن افٍٚظؾ  -0  افقومَ شٚؾرْت /ظـ ؾًِف، ٕحق: شٚؾر مػصو

َؼ  َٕسَّ ِٝ /ؾٚضّٜ.  ََ َِاُت  ًُ زُ إَِذا َجاءَ  -ؾتٚة  افزهرَ َٕسَّ ٌِ ْؤ ٍُ ْ  .[01/ادّتحْٜ] ال

َِعَ جمازيَّ افتلكقثإذا ـٚن افٍٚظؾ  -8 ِٝ افنّس /، ٕحق: َض
ًَ َِ دمٛ /ُيٛ -َض

ُٜ ـذا. إتٓك  إتٓٝ احلرب./ملحي

حْضِت /َحَْضَ  -جٚءت افٍقاضؿ/، ٕحق: جٚءمجَ تؽسرإذا ـٚن افٍٚظؾ  -5

َِل -افرجُٚل  ْٝ أصُٔٚء مل ُتذـر /َب ٔ َِ َّٛ  -َب  ِٝ افريُٚح.َه َّ /َه

ِٝ افنجرات /ٕحق: ارتٍع مجًعا بإفِف وافتاء،إذا ـٚن افٍٚظؾ  -4  -ارتًٍ

ا َنَستُٔا ٌَ ًْ َسيِّئَاُت  ُٓ َصاَب
َ
ِٝ افسٗآُت إػ ادراشِغ /ُأْرِشؾ [30افزمر: ] فَأ ُأرِشِ

 ْٝ ؾ –َوَصَؾ جقابٚهُتٚ /ووصِ ْقإٚت ادّٜٓ /ُشجِّ ًُ ِٝ اف ٍَٝ /ُوِصَػ  –ُشجِّ ُوِص

ًِل  جٚت ادْٚش ٜ.اف
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َببِيّ   دم افـَّْعِت افسَّ

 

ُٝ مامٚ  –خلًؾٚ فًِْٝ احلََٔل  -افًْٝ افس  ل  ومامع  ادرؾـوَع دائًؿــا.، بعـدهَيًْام

ٌق »: ذم اإلظراب وافتًريػ وافتُْر. ؾ٘ذا ؿٔؾ مثًل  َؿْبؾهذفؽ ؾٓق يت ع مٚ  هذه ؾتامٌٚة ممامزَّ

ُٝ افُتَٚب، ٓ افشـتٚهُبٚ ق( تًْ ٍتٚة. ]ـتٚهُبٚ: ٕٚئٛ ؾٚظؾ ٓشؿ ادًٍامقل ، ؾ٘ن ـِّٜ )ممزَّ

ق[. وافًْٝ افس  ل  َق ـتٚهُبٚ. مػردممزَّ ِف: هذه ؾتٚة ُمزِّ ًْ
 ذم ـؾ حٚل، ٕٕف حيؾُّ حمؾَّ ؾِ

 ُٝ ر تذـًرا وتٖٕٔثًٚ: ما بعدهويُّـ أن يىٚبِؼ افًْ َـّ ٌٝ ؾافؽتاب مذ ق ًٕ ، وممزَّ

، ٕن افًْٝ افس  ل حيّؾ حمّؾ ؾًِِف،  ـْ ر. وفُ َـّ : هذا حٌَؾ جٚز أن يَٚل مثًل مذ

ٌة ُزُرْوُظُف ]زروظف: /ٕٚرِضٌ  ٓشؿ افٍٚظؾ ٕٚرض[، إذ يهحُّ أن يَٚل: هذا حٌَؾ  ؾاظلٕٚرِضَ

َرْت زروُظف. ]زروظف: مجع تُسر، وـؾُّ مجٍع مٕٗٞ )مٚ ظدا مجَع ادذـر امََٕو /رَ امََٕو 

 افًٍؾ[.افسٚمل( وفُْف هْٚ مٕٗٞ ؽر حََٔل )جمٚزّي افتٖٕٔٞ( ؾجٚز تذـر 

 وؿد َوَرَد افًْٝ افس  ل ـثًرا ذم افُلم افٍهٔح: ؾٍل افتْامزيؾ افًزيز:

 َراٍت ٍَ ِّ َث ْخرَْجَِا ةِ
َ
اًء فَأ ٌَ اِء  ٍَ ََ السى ٌِ َُْزَل 

َ
نى الَل أ

َ
ًْ حََر أ َ ل

َ
ا (05)اُُمْخَِيفً أ َٓ اُج َٔ ْ ل

َ
 جأ

تَاِل ُجَدٌد بِيٌض وَُْحٌْر  ََ اْْلِ ٌِ َٓ  (0)ُُمْخَِيٌف َو اُج َٔ ْ ل
َ
ٔدٌ أ ََ انلىاِس  (72) ا وََغَرابِيُب ُس ٌِ َو

ْجَػاِم 
َ
َوا ِّ َواأل ُّ َنَذلَِم  (04)ُُمْخَِيٌف َواَّدى اُُ َٔ ْ ل

َ
اءُ  جأ ٍَ َْ ِغتَاِدهِ اىُْػيَ ٌِ ا ََيََْش الَل  ٍَ إِنى  جإِجى

 [.ؾٚضر] (73)الَل َغِزيٌز َدُفٔرٌ 

                                                           

َِّف 0) ، ٕٕف ُيقز ذم ؾًِِف افذي حيؾُّ حم ٌٜ : خمتٍِ ًٜ ( ُيقز ذم ؽر افَرآن تٖٕٔٞ اشؿ افٍٚظؾ هذا: خمتٍِ

ر، واخلز حمذوف.ُجددٌ ٔٞ: خيتِػ، ختتِػ! افتذـُر وافتٖٕ  : م تدأ مٗخَّ

ٌِْؼ. ادبتدأ( )خمتٌِػ( هْٚ تت ع 8)  ادحذوف ؿ ِٓٚ، وتَديره: َخ
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 :ؿٚل ـًٛ بـ زهر 

ِقُز احلامٚزُم ادحّامقدُ  ًْ َُّٔتام (03)ؿد ُي
 فُ ِٕ

 

امُؼ   ِّ ، وُيْثامِري افًامٚجُز احلَ
ِ
 بًَد افثراء

 
 :ة رَّ ًَ  وؿٚل صٔخ اَد

امامامامف ُٕ ُٝ إخامامامامَر زمٚ  وإين وإْن ـْامامامام

 

ُف إوائامامامامامُؾ   ًْ
 ٍٔت بامامامامامام مل َتسامامامامامَتىِ

 
ٜ )إخر(. ُٕف( ؾٚظؾ افهٍٜ ادن َّٓ . )زمٚ ُٝ  )إخَر( مْهقب ٕٕف خز ـْ

 

     

                                                           

(5.ٚ ًٍ  ( ُيقز تٖٕٔٞ اشؿ ادًٍقل هذا: ادحّقدُة، فِس ٛ ادذـقر إٓ



- 83- 

 

 

( بعد ؾعل )ؿال( و -1  ()مشتؼاتهـّْسُ مهزة )إنَّ

]!  ]وَؾْتحفا بعده: أنَّ

( بعد أؾعال افؼؾوب -2  َؾْتح مهزة )أنَّ

 ]وـّسها بعدها: إّن![

 

  ْٚٓٔحغ تُقن مع مًّقَف ) جزًءا من ادَرر فدى افْحٚة وجقب ؾتح مهزة )أنَّ

مٍتَرة إػ اشؿ مرؾقع، أو مْهقب، أو جمرور. وٓ ش ٔؾ فِحهقل ظذ ذفؽ آشؿ  مجؾة

ومًّقفٔٓٚ. ؾٍل مثؾ: )صٚع أن ادًٚدن ش أنَّ »ضريؼ مهدٍر ُمَْْس ٍِؽ مـ  ادىِقب إٓ مـ

، وفِحهقل ظِٔف ٓ بدَّ مـ ش ؽ شصٚع»سحًيٚ فًٍِؾ  ـثرة ذم بلدٕٚ( ٓ ٕجد ؾٚظًل 

ل مـ   مع مًّقفٔٓٚ، ؾُٔقن افتَدير: )صٚع ـثرُة ادًٚدن ذم بلدٕٚ(.ش أنّ »مهدر مٗوَّ

( مع مًّقفٔٓٚ ؼٍص دم اجلؿؾةإلـامل كؾٚدهدر ادٗول ُيلء  . فذا ٓ تُقن )أنَّ

ن معفام جزًءا من مجؾة أخرى مستؼؾًة بـػسفا، وٓ بدَّ أْن ُتؽوِّ
(0). 

( ادُسقرة اهلّزة  ن مَ معؿوفقفا مجؾة مستؼؾةأمٚ )إنَّ تَع )إّن( ذم صدرهٚ،  ؾتؽوِّ

ةَْصارِ ٕحق ؿقفف تًٚػ: 
َ
وِل األ

ُ
ًة أل  [.05آل ظّران: ] إِنى ِِف َذلَِم ىَِػَْبَ

                                                           

()  5اجلزء  83ُٕؼت ذم جمِٜ ادجّع، ادجِد. 

 .643/ 0( افْحق افقاذم فً ٚس حسـ 0)
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  ٍٜ ( ذم صدر مجِ ]ٕن ادحُِلَّ  حمؽِقٍَّة بافؼولثّٜ حٚفٜ مّٜٓ هل وؿقع )إنَّ

ّٓ بٚفَقل ٓ ي يُقن افَقل بًّْك افيـ أو  ُقن إٓ مجِٜ ذم إؽِٛ![ بؼط أ

 آظتَٚد، ـام ذم ؿقل افنٚظر:

امامامامٚ ؿِٔامامامامٌؾ َظِديامامامامُدٕٚ ّٕ ٕامامامامٚ أ رِّ ًَ  ُت

 

ُٝ هلامامٚ:   ِامام َُ ــُل »ؾ  شإنَّ افؽــراَم ؿؾق

 
 / مرة، مْٓٚ /0711فَد َوَرَد ؾًؾ )ؿٚل( ومنتَٚتف ذم افَرآن افُريؿ أـثر مـ

ّٕام(، بُرس  ُّٕؿ، إ ّٕٚ، إ ّٕف، إهّنٚ، إ ّٕؽ، إ ، إين، إ ظؼات ادرات جٚء ؾٔٓٚ مت قًظٚ بام )إنَّ

ٚ: ٕحق ؿقفف تًٚػ: ًً  .[51مريؿ: ] َختُْد اللِ  إِِّنِّ كَاَل  اهلّزة ؾٔٓٚ مجٔ

ِّ َوإِْذ وؿقفف:  ٌِ ْٔ ٔا َبَلَرةً  إِنى كَاَل ُمََٔس ِىَل ْن حَْذََبُ
َ
ًْ أ ُمُرُز

ْ
 .[67اف َرة: ] الَل يَأ

ٍَلوَِسِث وؿقفف:  َُّْم لِيْ رِْض  إِِّنِّ َوإِْذ كَاَل َر
َ
 .[51اف َرة: ] َخِييَفثً  َجاِغٌو ِِف األ

ٔنَ  إِِّنِّ كَاَل وؿقفف:  ٍُ ا َّل َتْػيَ ٌَ  ًُ ْغيَ
َ
 .[51اف َرة: ] أ

ََ  إُِىَم كَاَل  وؿقفف: َِْظِري ٍُ ْ ََ ال ٌِ [ :03إظراف]. 

ُّ كَاَل ... وؿقفف:  اَحُلُٔل  إُِى َٓ َٔاٌن َبْيَ َذلَِم  َبَلَرٌة َّل فَارٌِض َوَّل إِجى  .[68اف َرة: ] ةِْسٌر َغ

ِّ ... وؿقفف:  ٌِ ْٔ َْ كَ ٌِ ََ َزَفُروا  ي ِ  اَّلى
ُ
ٍَأل ْ ثٍ  إُِىاكَاَل ال َْ  .[66إظراف: ] ىَََنَاَك ِِف َسَفا

ًْ وؿقفف:  ًْ كَاَل َجَػ ِْيَ  َوإُِىُس َلرى ٍُ ْ ََ ال ٍِ َ  .[004إظراف: ] ل

اكَاَل ... وؿقفف:  ٍَ خىِليَ  إِجى ٍُ ْ ََ ال ٌِ  .[87ادٚئدة: ] َحخََلتىُو الُل 

( ذم أيٚت افسٚبَٜ وؽرهٚ مـ ؾهٔح افُلم جًؾ ـثريـ  إّن ـرَس مهزة )إنَّ

ـّ إًٕٚم افْير ذم افنقاهد ـِٓٚ ييّْقن إٔف ُيٛ د امٚ ـرس مهزة )إن( بًد )ؿٚل(. فُ ًّ ائ

حيؽي )يروي( َكصَّ ادؼول بؾػظِِه ي ّغ أن افُلم افقارد ؾٔٓٚ بًد ؾًؾ افَقل أو منتَٚتف 

ل بؿػرد   ]أي بّهدر[!أْي هو مجؾٌة ٓ تموَّ
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ا َبَلَرٌة َصْفَراؾٍل ؿقفف تًٚػ:  َٓ ُّ َحُلُٔل إِجى  [.69اف َرة:  ] ءُ كَاَل إُِى

ـلم شٔدٕٚ مقشك، و)إهنٚ بَرة صٍراء(  كصُّ افتً ر )إٕف يَقل( يًْل أن هذا 

 ـلم رّبف تًٚػ.كص 

  )مهزة )إّن(. بؿعـى افظن ؾال ُتؽَّس أمٚ إذا ـٚن )افَقل 

 ٕحق: أتَقل ادراصد أن اجلّق بٚرد ذم إش قع ادَ ؾ؟ أي: أتيـ ذفؽ؟

 ( فِامَفَل:086/جٚء ذم ـتٚب )َرْصػ اد ٚين

د من معـى افظنؾًؾ افَقل  تُرَس مهزة )إّن( بًد»  «.ادجرَّ

 ( بًد )رَ افتل بًّْك  ؿٚل(وـذفؽ ُتٍتَح مهزة )أّن ـَ ، أو إذا مل ُيِردِ أخزأو  َذ

 ادتُِؿ حُٚيٜ مدخقهلٚ، ٕحق:

ؿٚل افَٚيض إين أواؾؼ ظذ مَسحٚت ادحٚمل. )هْٚ ـلم افَٚيض مَْقل ـام  -

 افَٚيض(. ٕىؼ بف

ؿٚل افَٚيض إٔف يقاؾؼ ظذ مَسحٚت ادحٚمل. )هْٚ ـلم افَٚيض مَْقل  -

 بٚدًْك، ٓ ـام ٕىؼ بف(!

 .ًر ُّٛ افنِّ  فْْير ذم هذه افً ٚرة: ؿٚل اين أح

 إذا ـرسَت مهزة )إين( ؾٚدًْك أن هذا هق ٕص ـلمف، أي هق حيٛ افنًر. -

: )أين(، ـٚن مًْك ـل - َٝ  مؽ إٔف ؿهد إٔؽ إٔٝ حتٛ افنًر.وإذا ؾتحَتٓٚ ؾَِ

  أو  افرأيَ أو  آظتؼادَ تٖيت اف ٚء بًد ؾًؾ )ؿٚل( ومنتَٚتف إذا ـٚن ادَهقد بف

 ، ٕحق:احُلْؽمَ 

ٕف. - دو ًَت قن، هؿ يرون ذفؽ، ي د اُف دُّ قفقن بّت دد، أي َي قن يّت ن اُف ًِامء ٖب ض اف قل ًب  َي

 يَقل ؾلٌن بٖن افْيريٜ افٍلٕٜٔ هل افٍوذ! -
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 : ةصوالخال
َؾ افُلم بٍِيف. َْ َٕ  تُرَس مهزة )إّن( بًد افَقل إذا ؿهدَت احلُٚيٜ، أي 

 وُتٍتح مهزة )أّن( بًد افَقل إذا مل تَهد احلُٚيٜ.

 

 َؾْتح مهزة )أّن( بعد أؾعال افؼؾوب -2

أؾًٚل افَِقب هل افتل مًٕٚٔٓٚ ؿٚئّٜ بٚفَِٛ، وهل إدراٌك بٚحِلسِّ اف ٚضـ. ومْٓٚ 

 ن وَجُ ـ.مٚ هق ٓزم، ـَحزِ 

 ًٓ ؿ. ومْٓٚ مٚ يْهٛ مًٍقفغ، ـرأى  ومْٓٚ مٚ يْهٛ مًٍق ِٓ َرف وَؾ ًَ ـَ واحًدا، 

ـّ وخَٚل.  وَظِِؿ وط

  ٍُّيقز ذم أؾًٚل افَِقب أن تتًدى إػ ضّر افٍٚظؾ، ٕحق: رأيُتْل ظذ حؼ(

 أِجُدين بخر!( -ذم هذه ادسٖفٜ. وٕحق: ـٔػ دِمُدَك افٔقم؟ 

 بًد ؾًؾ م ) ظذ ادْٓٚج  –ـ أؾًٚل افَِقب وجٛ ؾتُح مهزهتٚ إذا وؿًٝ )أنَّ

 إذا أمُـ تٖويِٓٚ مع مًّقفٔٓٚ بّهدر، ـام ذـرٕٚ، ٕحق: –

 صٚدق، أي يًِؿ اهلل ِصْدؿؽ. أككاهللُ  َيعؾم

نى ...وٕحق ؿقفف تًٚػ: 
َ
ٔا أ ٍُ ٍء كَِديرٌ  ِِلَْػيَ . [افىلق] (87)الَل لََعَ ُُكِّ ََشْ

 ظذ ـؾ رء. أي: فِتًِّقا َؿداَرَة اهلل

ِّنِّ  ...وؿقفف تًٚػ: 
َ
ُدوا أ َٓ ُكٔنَ  َواْش ا تُِّْشِ ٍى  .[هقد] (45)ةَِريٌء ِم

 أي: واصٓدوا بزاءيت ممٚ تؼـقن.
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  ِٝ( ذم خز )أّن( ؾ٘هنٚ  ُٓم آبتداءأمٚ إذا دخٜ ََ َِ ؾًَؾ افَِٛ  ُتعؾِّق)ادزْح

ِّط ظِٔٓٚ وظذ مًّقفٔٓٚ، وإٓئذ تُرَس مه زهتٚ، ٕحق ؿقفف تًٚػ: )أي متًْف( مـ افتس

 َِافُِلَٔن كَالُٔا ٍُ ْ ُد إُِىَم إَِذا َجاَءَك ال َٓ َ  نَْش ًُ إُِىَم ُسُٔل الِل َوالُل رل َ  َحْػيَ  َواللُ ُٔلُ سُ رل
ُد إِنى  َٓ َِافِِلَي  يَْش ٍُ ْ  [.ادْٚؾَقن] (8)ِذةُٔنَ ََك ىَ ال

 :(0)ذم ؿقل اهلذيلحذف ٓم آبتداء وؿد َوَرَد هذا ادْع مع 

ُت بًامامدُهُؿ بًامامٍٔش ٕٚصامامٛ امامَزْ ٌَ  َؾ

 

ــــالو   ٓحامامامامٌؼ ُمسامامامامَتْت عُ  إ  إخ

 
 إذ إصؾ وإخٚل إين َفلحٌؼ.

: وـّْس مهزةؾًؾ افَِٛ بلم آبتداء  تعؾققوممّٚ ورد ذم افتْامزيؾ افًزيز مـ   إنَّ

ونَ ؿقفف تًٚػ:  ْدََّضُ ٍُ َ ًْ ل ُٓ ِىُث إِجى ِج اْْلِ ٍَ  [.افهٚؾٚت] (843)َوىََلْد َغِي

رَْسئُنَ  فف:وؿق ٍُ َ ًْ ل ًُ إُِىا ِإََلُْس
َُِّْا َحْػيَ  .[يس ] (81)كَالُٔا َر

ًْ َوالُل  وؿقفف: ُٓ ْجُفَس
َ
ِيُهَٔن أ ْٓ ًْ ُح َػُس ٌَ ِٔ اْسخََطْػَِا َْلَرَْجَِا 

َ َسيَْدِيُفَٔن ةِالِل ل
ًْ ىَََكِذةُٔ ُٓ ًُ إِجى

 [.ٜافتقب] (57)نَ َحْػيَ

رَ وَ  وؿقفف:
َ
َى إِْن أ ًْ ىَََكِذةُٔنَ  ْدَُا إَِّلّ ََلَْدِيُف ُٓ ُد إِجى َٓ  .[017افتقبٜ: ]  اْْلُْسََن َوالُل يَْش

 

      

 

                                                           

 ، ظ ٚس أبق افسًقد.586( أزاهر افٍهحك ذم دؿٚئؼ افٌِٜ 0)
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