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 میبسم اهّلل الرحمن الرح

 
ان و یلخلق االنسان و عّلمه النطق و اللسان و انزل القرءان و تكّفل  ال  یالحمدهّلل الذ

ث طلل  شمسله یاالقران ح یشّرف العرب عل یاالنس و الجان محملد الذد یس یالصلوة عل
وا لسللا یمللن اقللاقلم عللل ّك القلل یاهلل  الامللان قصللاا ر ال لللدان یسللا یبالنسلل ا اللل یر االقللواك ُللاا

تعلمللوا مللنلم اللسللان لمعرقللا یلم مللن ُلل  مكللان و یتوجلللوا الللی  انیلل  الق ایللجم یقوجل  عللل
لم ین قلیهداة االناك و امراء الكالك اللذ یان. و الصلوة علیالكتاب و السنا و احكاك الملك الد

تعللم ن عّلملوا االملم ملا للمیلم تلدلت غصونه سادات العرب و العجم اللذیتنش ت ع وقه و ال
القدك و جعللم مواض   ین اجت اهم اهّلل قیمحمد الذ  العالم الیجم یالمع بون عما اراد اهّلل ق
 ء او عّم.یاعدائلم ما خّص ش یلنعم. و لعنا اهّلل علاء ایسّره و حملا ُتابه و اول

و قدة   یف هذا الخطاب ان ولددیف هذا الكتاب و تألیتصن یال یحدان یان الذو بعللد 
ت ان یدةًا مد  اوهه بغدم مغغدم قدةال  عغدح النحد  و   یدمحمدًا اطال اهّلل بقاه و جعل اخدةاه خ ینیع

ًا مددد  المناددد   و المنیدددكتدددل النحددد  ك  هم و ال ددد و  و ة  جدددد  ثدددو  و المخاصدددةام و المطددد  
كدان وافیو ان كانت كاف یو ه یالح اش ًا یدة لطالل النح  اه  ان كل ً منها نداق  مد  جهدة و ان 

هدا ه یفجاز مخل  و منها ذو اطنداب ممدل  و منهدا م دح ن بأملدة مكغدفیم  جهام فمنها ذو ا
ل و یدد الاةتیدة جیدةمعاغة  و منها غیام غیاة منه م یع العمة و منها ما ك ییة تضیطائل تحاها غ

المددةام و منهددا  یعددةم مندده المعنددیمحددل ال دداهد و ه یه مدد  ال دد اهد عغددیددمنهددا مددا اقاصددة ف
كددل لسددان یةمسدداجمع لغمسددائل و اك ةهددا م ددح ن بدداه ال و اههدد ال و القیغ اسددام مددع ان عغددح 

السددمع و النطددذ و ذلدد   یل مندده و مدددا ه عغددیشدد یاس فددیددو الق یجددوز الددة یه یفیتدد ق یسددماع
 یالنداف یمثدل هدذا العغدح المثغدت عغد یقدد   فدیة و لدذل  یه ماابعة غیجل فی یحال كل جزئ

قنیدةمقغ لدة و اسدأل اهّلل انیغ یالسماع و شهام  النف یاذا كان معاغةًا فان المدا  عغ هتمدا   ی ف 
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بعد  الحكدح  یحد  اهشدا   الدن یة اه  عغدیدة تا كًا لغد ایما احل جامعًا لغ وا یهذا الكتاب عغ
وجل  و ان كان تخغ یعغ ة یدغا یام فدیدام بال وایام بعدد اخدالا الدد ای  ال وایما ا انا اهّلل عز 

ك دة یو  یعدح  بده الغغد یمسائل نام   ال قد ع مون مدا  یالصعوبة ولك  هجل ان اك ة اجاهاماتهح ف
ما  ك ن الخطل سهًل ویه عامة العةب یاهلس  و عغ یتداوله عغ تغد  المسدائل  یحادا  الدیقغ 
كتدا  یحام و هیالاةج یفهح الكتاب و السنة و اك ةها ف یالنام   ف  هدذا بدد یظاهة  و شحنت 
 ثالث مقاالت و خاتمة.و  مقدمة
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 دمةالمق

 لا قصول:یالمسائ  و ق یمه ق   الخوض قیج  تقدیما یق
 

 فصل
 «ایالرءوس الثمان» یق

مها لمدا یاوائدل كتدغهح و ه بدأس باقدد ی سدمها فد یغدجةم عدام  قددمال العغمدال ع یالا
 ل.یه م  الاسهیف

ح یح ذوالدذنل العادیالةم یح و الفانی: اسح المصنف لهذا الكتاب و ه  العغد اهثفداهول
 د   ی د  محمددول یقغد د  شداه ی د  محمدحسد   د  فاحعغد یقغدیح  د  مهددیح    ا دةهیك 

هح یئمهح بحدددذ سددامتهح  دددغ ام اهّلل عغددداهّلل عددد  جددةا یالقاجدددا  عفدد ی ددد  محمدددقغ یمهددد
  .یاجمع

ُلرة یسمة الكتاب و ه :یو الثان  یَبدال  سدن یبالنح  ف یكتغاها هتذكة عهد یهن التذ
و  یلده تدذكة  لنفسد یفیكل هذه المد  فاصن ی  سنة و ما اجعاه فیعنه منذ اربع یهن اعةاض

 یال اهّلل بقدداله مددا اسددا مع اهّلل فددمحمددد اطدد یاددذكة ولدددیالطددلب لهددذا العغددح و ل یة اخدد انیلسددا
ه  ث تللت المعرقللا و نسللوا الموقلل  و :  ؟ع؟حددذو ق لدده ی   خغقدده مدد  هددذا العغددح عغددیددمكندد ن سددة 

ونه یس  ُ  ومًاما.یذ
ث اعةضد ا یدح یذ اخ انیت و یف هذا الكتاب فاوًه غةضیم  تصن یغةض و الثالث:

كددل  ی مهح هنددهح و عغددیعدد  كتددل القدد   تنفددةًا عددنهح و اعةاضددًا عدد  الةكدد ن الدد كددل   فاهح ان  عددة 
ال و كغماتهح تابعدة لنف سدهح م داكغة ی اكل  فة مؤثةه فعغ   العامة العمینفس اثةها و كل اثة 

الحمدد هّلل عدنهح هح الغادة و هجدل ذلد  اشداد تنفدةهح و ینفدس الدةاك  الد یة فیلها الغاة و لها تأث
ف لهح هذا الكتاب لئلفا مم ان  ة.یل عغح الع  یةك تحصت یلهح عذ  ف یغقیا ن 
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اهح مدا یدة القد   معةضدًا عد  م ایدروا یك ن كتابًا جامعًا هغغل المسدائل مقاصدةًا عغدیو ل
وا ملا رووا  یكتل المخالف یف ؟ع؟یامك  كما قال العسكة اهح یدان م ا یعغد خذوا بما اووا و ذا

 ه مدخل.یة فیس لغد ایو ل یفیة امة ت قیاحد و الع   یست بحجة عغیل
سدة بدالقةلان یجامعدًا مهمدا امكد  لغ د اهد المنق لدة بامامهدا مسا دهدًا مهمدا ت ك نیو ل

و اغددلا العغددا   و اعضددال اهشددا    ددل قصدددم  (1)ةیدده اهلغدداز و اهحجیدداقصددد فد و لددحیددالمج
 كل عغح و كتاب. یف یح العغا   كما ه  عامتیت ض

غددح النحدد  بعددد الغغددة و عغددح النحدد  و  تغددة ع یمةتغددة هددذا الكتدداب معغدد   اندده فدد و الةابددع:
ًل لهما هیالصةم فما لح  یفهدح هدذا الكتداب و احسد  الكتدل فد یقد  عغیك  اهنسان محص 

كغد یفانده جدامع لمسدائل الصدةم عغد« الاغصدة »بدد  یالمسدم یف كتا یالاص  و ق اعدد  ینهد  
ه نا یس له فیة و لیكغ كدان الطالدل ع  یدحد  قدة  ید  انعدةم الغغدة بقدیًا فهد  یدة و امدا الغغدة فدان 

دح بعد  لغدة العدةب ی اكغه م  كتل الصةم و ان كان اعجمیالاغصة  و ما  ًا فلبد لده مد  تعغ 
كتدداب  یع المعدد وم فددیسددهل لدده الخطددل و ال ددایبقددد  مددا  م ف« النصدداب»العجددح  ه یددو تصددة 

كددان یال دد ف بعدد  ا ددحابنا یالا دد ینددافیعة و اخةجدد ا مندده مددا  ع و هبددأس بدده اهن و قد ددن 
و قددخة  « ا  الغغدةیدمع»اه بدد یل و سدمیالافصد یة عغدیدالغغدة الع   یكتابدًا فد یاناو اع یبا شام

سددغذ بمثغدده یع اوزان اهلفددال لددحیدده جمیددة و قدضددغف فیددوالحمدددهّلل كتابددًا جامعددًا لغغغددام الع  
ح لغة العةب.یولكنه   نفع العةب و م  تعغ 

 (2)ةیدكغمدام الج ه عةم به  فام الیعغح »حد  هذا العغح اعغح ان النح   و الخامس:
وهدذا الحدد  هد  « ةید افدذ الع  یث یدفهدا بحیبع  و تدأثةه منده و عددمهما و تأل یة بعضها فیو تأث

وه به فان جمیحد  جامع لجم ة اهعدةاب و الغندال مد  یع ما ه  غیع مسائل النح  بخلم ما حد 
                                                           

 ة: الكل  المغغذیاُهْحج   (1)

ة یمسددماه بخددلم الصددفام العةضدد یهتفددا ا الم  دد م كدهلددة اهسددح عغدد یالادد یة هددیددالصددفام الج ه  (2)
 و تذهل كاعةاب اواخة الكغمام.  یفانها عا ضة تأت
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هح مع انهدا مد  عغدح النحد  و امخالهدا ف دف شددت یحادا  الدیه یدالمسائل خا   ع  حد  د و یكغ 
 لسنا بصدم الاعةض لهح و م  انصف عةم.

مخل مثل معةفة اهسح و الفعل و الحةم و الماهدة و المضدمة و  ةیالصفات الجوهرفغق لنا 
معةفدة المعدةب و  التأأثرمعةفة الع امل و اعمالها و بد  ریالتأثةها و بد یة و غیف و الانكیالمغهح و الاع 

معةفدة  فهأایتألام و بدد یدس بعامدل و معةفدة المغنیمعةفدة مدا لددمهما عأاه و بد یفیاقسا  اهعةاب و ك
ث یأبحجدوز و بق لندا یةه او یتدأخ ینغغدیة مدا یجدوز و تدأخیالكل  او ما  یمه فیتقد ینغغیح ما یتقد
اهلفدال و حسدنها و  یةتغف بمعدانیدة ممدا یدة العغد   اهم یسدا یاكغح به فدیخة  ما  ةیوافق العربی

 فها.یحس  تأل
الحدد  المدذكو   یث الصدفام المدذكو   فدیدم ض عه الكغمة و الكل  مد  ح امس:و الس

 (1)ة الغغة و الصةم.یة غیع العغ   الغفایجم یان فیه مطغقًا فانهما مطغقًا سار
مدا وضدع  یة عغیالاكغح بم افقة الع   یقد  اهنسان بعد العغح به عغیفائدته ان و السابع:

صد ن الغسدان قهدةًا و ه مدع الملحادة فدان یس یفدًا و لدیو بنداًل و تأل ه اعةابداً یداهّلل لسان العدةب عغ
 یة قدد  عغدیدوفدذ الع   یاكغح عغیو اهنسان مال  لسانه نعح اذا  اعاه و ا ام ان یخطی یالنح 

 وفقها فاد ة و انصف. یاجةال الكل  عغ
كتدغهح قسدم ا  غده فداعغح ان القد  یح مطالغه و تةتیفهةس هذا الكتاب و تقس یف و الثام :

 افذ الحكمة و الص اب یل یتةت یعغ یقسمت كتا  یغام مخاغفة و كغها م ه م  و انیتةت یعغ
المقدا   یمقدا  مناسدل و لد  كدان لمطغدل مقامدان مناسدغان وضدعاه فد یو وضعت كل مطغل ف

 ن كیخة  كتاب یم ضعه و ا ج  م  اهّلل ان یاهخة مجمًل و اشةم ال یاهنسل مفصًل و ذكةته ف
 مقدمة و ثلث مقاهم و خاتمة: یفقسماه عغ یو تذكة  لغمناه یتغصة  لغمغاد

ة و ا ل من أ هذا العغح و معةفة الكغمة و یمه كالةلوس الثمانیجل تقدیما  یفف اما المقدمة:
                                                           

غحدث عد  ع ا ضدده یالكغمددام و ج اهةهدا و الم ضد ع مددا  ینفدس معدان یالغغدة و الصدةم فدد یفدان الكدل  فدد (1)
 مقامهاهّللیس م ض عهما الكغمة و الكل . منده اعغیة فغیالذات
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 ةها.یح اهلفال و خ ا ها و معةفة اهعةاب و الغنال و العامل و المعم ل و غیالكل  و تقس
و الدلز  و  دفة  یخ   كل قسح و الماعدیاهفعال و اقسامها و ما  یف :یولو المقالة اه

 ة الماصةفة.یاساعمالها لغمذكة و المؤنث و ما سم  ه بالن اسخ منها و الماصةفة و غ
  عامغة و معم لة فندذكة اوًه اهسدمال یاهسمال و نقسمها اوًه بقسم یف ة:یو المقالة الثان

ة ید یام اوًه ثح نقسدح المع بدة بالاقدیة و المع بة و نذكة المغنیلة بالمغنالعامغة ثح نقسح المعم 
ة اوًه ثددح یددة و نددذكة الحةفیددة و الحةكیددة بالحةفیددة اوًه ثددح نقسددح الغفایدد یة و نددذكة الاقدیددو الغفا

ة المنصدةم اوًه ثدح ندذكة المنصدةم ثدح یدة المنصدةم و المنصدةم و ندذكة غیدة بغیدنقسح الحةك
بالمعم لددة باه ددالة و بددالاغع فنددذكة المعم لددة باه ددالة اوًه و انهددا مةف عددام و  نقسددح المعم لددة

ان المعةفددة و یددمنصددوبام و مجدد و ام ثددح نددذكة بعدددها المعمدد هم بددالاغع و نخدداح المقالددة  غ
 النكة .

ةعامغددة و نقسددح العامغددة ی  عامغددة و غیالحدد وم و نقسددمها بقسددم یفدد و المقالددة الثالثددة:
كدددل قسدددح كمدددایغاهة اهفعدددال و العامغدددة بغ بالعامغدددة بسدددغل شددد  ینغغیزتهدددا و طغعهدددا و ندددذكة 

 شالاهّلل.ان
الكدل  و ه حد ل و ه قد   اه  بدداهّلل  یاحكدا  الكدل  و الجمغدة و محغهددا فد یفد و الخاتمدة:

 ح.یالعا یالعغ
 

 فصل
 یخفدیهالااهة اه  ان لها م  الفضل مدا  یة و ان كانت لسانًا م  اهلس  فیاعغح ان الع  

  اهلسدنة یعغد   المقدا   د یف ی  و هیع الناطقیام  و قداذعنت لها نف س جمیع بنیجم یعغ
 اربعة وج ه: یة اهلسنة الیسا یشةفها عغ یناهیو  (1)عغح یكدنا  عغ

انهددا لسددان اخاددا ه اهّلل لنفسدده و انددزل كتابدده بدده و هدد  لسددان اهّلل و لسددان ملئكتدده و  اهول:
                                                           

 ل یالَعَغح: الجغل الطو (1)
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ا و یللًا ااّل بالع بیللُتابللًا و ال وح یمللاانزل اهّلل ت للارت و تعللال ؟ع؟عغددداهّللیا دد لسددان اهددل الجنددة فعدد 
لانیلمسلام  االن  یقل  قلیُان ّللم بله قومله یلنلا بالع بیمسلام  ن  یقل  قلیاء بالسلنا اقلواملم وُ  ا قلاذاُ 

ان احد ال یق  قیا قیُّلملم بالع ب لسلان خاط له  یبل ؟لص؟اهّللخاط  رسولیمسامعلم بلسانلم وُ 
وجلّ  للهی  عنله تشل یلترجم ج رئیاُ   ذلك یمسامعه بالع ب یوق  ق االّ  فدذل   یاناهد فًا ملن اهّلل عّز

 اترابًا. (1)ع باً و و ف اهّلل اهل الجنة بق له  یسامیو فضل ه یضاهیشةم ه
و قددد طغددع شددمس وجدد مه مدد  افددذ  ؟لص؟محمددد یفاندده لسددان النغدد :یو امددا ال جدده الثددان

شللًا و اختللار یلّمللا خلللق اهّلل الخلللق اختللار العللرب قاختللار ق  ؟لص؟یالعدد الح عدد  النغدد یالعددةب ففدد
كفدد رةیللرة مللن خیللهاشللم قانللا خیبنلل نهح یددخاددا  اهّلل مدد   یة فخددةًا انیددالعددةب و الع   یالخغددة و 

 اهل السم ام و اه ض لساغ لهح. یك ن منهح و ل  افاخ وا بذل  عغیو  ؟لص؟محمداً 
العدةب و مد   یالخغدذ و هد  فد عیدجم یبعث عغد ؟لص؟فان محمداً  و اما ال جه الثالث:

كتدداب اهّلل بغسددان العددةب و  ددد  اهخغددا  و اهحام ث عدد  الحجدد  بغسددانهح یددالعددةب و نددزل 
هددا و یة و معةفاهددا و الغحددث عنهددا و الا جدده الیددع العددالح طغددل الع  یدداهددل جم یف جددل عغدد

 ع اهدلیدجم یجدل عغدیبدذل  فخدةًا لغسدان ان ینح  امكنهح و كف یغها بأیمدا ساها و تحص
نداج ن اهّلل بغسدان یة و یدع الدع ام و الصغ ام و الخطل بالع  یطغغ ه و قد وقع جمیالعالح ان

 ماثل.یساجل و مقا  شةم هیالعةب و ذل  بحة فضل ه
ه لفد  لكدل ذام و یدفان الغسان بنفسه لسان منغسف واسع قدوضدع ف و اما ال جه الةابع:

حادا  اهنسدان یل و یه شدیدطغذ عغیو كل مدا ث و باط  و ظاهةی فة و فعل و قةان و نسغة و ح
حاا  لهدا ی به مطالل یؤمیمك  انیه م  اهخاصا  و ج امع الكغح و یة عنه مع ما فیالاعغ یال
ة یدع   (3)بعغدا   واحدد  و هجدل ذلد  لد  فسدةم قائمدة (2)یعغدا ام شدا یة اهلسدنة الدیسدا یف

                                                           

 ة یالع  اكغم  بیانه   یة القمیزوجها و ع  تفس یتتحغل ال یالمة   الا یُعُةب جمع ع وب ا (1)

 المافةا  یت ایجمع شا یشا   (2)

 الو قة م  الكتاب. یا (3)
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ة یدغا یة مدع انهدا فدیدعدةم ان الع   ة اهلسدنةی  و م  عدةم سدای سح قائما یبغسان اخة هقاض
ح و یح و العقددل السددغیالمسدداق (1)هددا مدد  مناسددغة الطغدداعیة السددعة مددع مددا فیددغا یاهخاصددا  فدد

ةهدددا مددد  الفضدددل ممدددا یو الحدددلو  و الملحدددة و غ (3)و الجزالدددة (2)الفصددداحة الكامغدددة و الطدددلو 
 ی ضددع اهلهددحسددل ال یة عغددیددذ الخا جیو قد ددا م مدد  اعادددالها ت افددذ الحقددا یحصددیه

انده  یةًا مد  مسدائل الحكمدة حادیدمدا نقد ل عدةم ك  یث انه م  عةم اسةا  عغح النح  عغدیبح
و قغددت  (4)«ةهید بحددذافیددعددةم الا ح د قأام یأأزمدد  عددةم »اهّلل مقامده  یخنا اهوحددد اعغددیقدال شدد

ذ یو انمدا ذلد  هجدل مطابقاهدا مدع الحقدا« ع اسدةا  ال جد میدعدةم جم امأا  ید قأا  قیز م  عةم»
دة اعةاضدها و انحةافهدا عد  ال ضدع اهلهد یها عغدیة و ج یخا جال و لدذل   ینهد  اهعاددال و قغ 

  و قدد عدةم تغد  یة لغماكغمدیدة مد  المسدائل الكلمید ا  الفدال العدةب محدل اسدانغاا ك 
ةهدا یة و غیدع ارباب العق ل و اذعن ا لها  غمًا هنافهح و م  عةم الع  یة جمیالفضائل م  الع  

ة اقدةب یدة اهلسدنة و ان دال خطغدة ع  یة اسدهل مد  ان دام شدعة بسداید ام شعة بالع  عةم ان انی
ةًا هددذا و لهددذا یددةهددا ك یهددا اسددهل مدد  غیغددًا فیحًا بغیةهددا و امال الكددل  فصددیمدد  ان ددال خطغددة بغ

مسدكة فكأنده  یم  لده امند یعغ یةها هتخفیة و غیة بالعغ   الحكمیف خص  یالغسان ال  
ة و ذلدد  معدد وم عنددد اهددل العغددح ممدد  یدداه  بالع   ینغغیة كمددایددعغمذ مسددألة یددمكدد  تحقیه

كدان امدة هدذا الغسدان ال د  ا دحاب الدذكاو   یف هكدذا وجدل عغدیعةم السنة ماعدم . فاذا 
كدالعةب الفصدحال و ان هیصدی یطغل هذا العغح و الفح  عنه و الغحث حا همغد ا هدذا ی وا 

 كتل العغ   و الةس  . حةم ا ع  فهح الكتاب و السنة ویاهمة ابدًا ف
 

                                                           

غاع ا (1)  ها اهنسان یة جغل عغیالسج یالط 

 الحس  و الغهجة. (2)

 خلم الةكاكة. (3)

 ة یالُحذُفو : الجانل جمعه حذاف (4)
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 فصل
دا بعددث النغدد ع العدالح و انددزل الكتدداب یددجم یالعدةب عغدد یفدد ؟لص؟محمدد یاعغدح اندده لم 

ع یددجم یغغل عغددیان اهسددل  سدد ؟ع؟ یةالمددؤمنیة و عغددح امیددة و  ددد م اهثددا  بالع  یددبالع  
فسدد امدة یفسد لسانها بمخالطاها فغدذل  یع اهمح و تخالطها و یان و العةب ساغغل جمیاهم

 یلهدا لسدانها حاد یغقدیة فل العةب یعة و اهحكا  لفسام الع  ی  و ال  یالكتاب و السنة و الد
قددد  یة العددةب یددقددة و ه غیالحق یعددةم معناهددا عغددیف ینغغی  كمددایقدد   اخدد  یاهثددا  الدد یتددؤم
لحفد   (1)اعغح منهدا اضدطغعیدلغعةب لسدان  یغقیعةم الكتاب و السنة م  عند نفسه و هیان

اهدل العدالح   ضددع عغدح بده تضددغف  یامدة و مد   عغددی   القیدد ی  الدیالسدنة و ابقددال الددالكتداب و 
امددة و لدد  اجامعددت ی   القیدد یعددةم معناهمددا الددیحفدد  بدده الفددال الكتدداب و السددنة و یة و یددالع  

هح ماقدددروا و یشددكة هددذه النعمددة ال احددد  مدد  نعمددائهح  ددغ ام اهّلل عغدد یاهنددس و الجدد  عغدد
عدد  جماعدة مدد  عغمدال الخا ددة و العامددة « الفصدد ل المهمدة»كتداب  یخ الحدة  فددیال دد یقددرو

ةهددا ان یو غ ؟ع؟ یةالمددؤمنیة و كتددل فضددائل امیددكتددل الكددل  و كتددل اهمام یانهددح ذكدد وا فدد
مه ابااهس م الدؤل یه  الذ ؟ع؟اً یعغ النحد  و  یطغذ عغدیو قدكان النح   یوضع عغح النح  و عغ 

عغددالةحم   د   یان و الغغدة و رویدو الغ یالمعدان ة شدامل لهمدا و لعغدحیالصةم و ان عغح الع  
 یا  اهسدد م قددال مخغددت عغدد یقددال رو« طغقددام اهمبددال»كتدداب  یفدد یالنحدد  یمحمددد اهنغددا 

لالك  یانل  فقدال یةالمؤمنیاامیدده  قعدة فقغدت مدا هدذه ید یف جددم فد ؟ع؟ یةالمؤمنیام ت مللتُ 
ه و یلرجعلون الیئًا یاضل  للم شدت انقار اهعاجح یعنیته قدقسلد بمخالطا هذه الحمراء یالناس قرو

ّله ثلثا اشها مكت ب ی قعة ف یثح القه یعتمدون علی اء اسم و قع  و حلرف قاالسلم ملا ان ل  یالكالكُ 
لا ما وق  یانح هذا النحو و اض  ال یو قال ل یو الحرف ما جاء لمعن (2)و الفع  ما ان   به یعن المسم

و ا ام بددذل  ثلثللا هللاهر و موللمر و اسللم ال هللاهر و ال موللمر اابااالسللود ان االسللماء یك و اعلللم یللال
                                                           

 قا  بق   (1)

 مقامه اهّللیل. منه اعغ یع  حةكة المسم (2)
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كددان مددا وقددع الدد  یفغمددا عةضددت عغدد لكأأ   و اخ اتهددا مدداخل  ان   یاهسدح المددغهح و قددال ا  اهسدد م و 
مااحسللن هللذا فالحقاهددا فقدال منلللا  یهل فقغددت ماحسدغاها منهددا فقددالن لكللّن یلو اقددال  ؟ع؟یعغد

كددان فدد یاهددالنحدد  نحدد ًا ان یفغددذل  سددم  نحللوت  یالنحللو الللذ الكتدداب بعدد  الغغددف و لعددل  یو 
 ؟ع؟طالدلی د  ا د یعغد یم ضدع اخدة و هد  ان ابااهسد م قدال مخغدت عغد یاه فدیالص اب ما   

سلمعت ب للدُم هلذا لحنلًا قلاردت  یانل  فقدال یةالمدؤمنیا امیدح تفكدة یاه مطةقًا مافكةًا فقغت فدیفة 
تابللًا قللان  یالدد یادده بعددد ثغددث فددالقیا ثددح اتانددییفقغنددا ان فعغددت هددذا احا یللاصللول الع ب یاضللل ُ 

ّله اسم و قع  و حرف قاالسم ما ان ل  علن المسلمیبسم اهّلل الرحمن الرحها یفة فی ح و  یم الكالكُ 
تت عله و دد  یس باسم و ال قع  ثم قال للیل یو الحرف ما ان   عن معن یالفع  ما ان   عن حرُا المسم

قدال ء ال هلاهر و ال مولمر یثلثلا هلاهر و مولمر و شلاء یا ابااالسلود ان االشلیله ما وقل  للك و اعللم یق
 َان  و  ِان  هدا یه م  ذلد  حد وم النصدل فدذكةم فیال و عةضاها عغیا  اهس م فجمعت منه اش

منللا  یهل یبللاحسدغها منهدا فقدال فقغدت لدحللم ترُتللا  یفقدال لد لكأ   اذكدة و لدح كأن  و  لعل  و  تیلو 
 .یاناه لایقادها ق

ة و یدو مد  العغد   عغدح النحد  و الع  »نه  الغلغدة:  یشةحه عغ یفد یالحدیو قال ا   ا 
 یاهسد م الددؤلیا د یعغد یابادعده و ان دأه و امغد یهد  الدذ ؟ع؟اً یدعغ یقدعغح الناس كافة انده ا

ح یال اسدح و فعدل و حدةم و مد  جمغاهدا تقسدیج امعه و ا د له مد  جمغاهدا الكدل  كغده ثغثدة اشد
كدام یالةفدع و النصدل و الجدة  و الجدز  و هدذا  یوج ه اهعدةاب الدح یمعةفة و نكة  و تقس یالكغمة ال

 .یاناه«  هذا الحصة و هتنه   هذا اهسانغاا یة هتفدیغحذ بالمعجزام هن الق   الغ  ی
د ینقددًل عدد  السدد یشددة  الجددام یاه عغددیحاشدد یفدد ید نعمددة اهّلل الجزائددةیو قددد ذكددة السدد

  یةالمدؤمنیبداذن ام یعغح النح  ا  اهس م الددؤل ان واضع یاتفذ العغمال عغ: »یهاشح اهحسائ
ذلد   یان م  وضع عغدح الصدةم معداذ  د  مسدغح الهدةال و السدغل فد یكمااتفق ا عغ ؟ع؟یعغ

 ؟ع؟یعغد یبكسة الدل  جدال الدن و رسوله یء من المشرُیاّن اهّلل ب قة  یال ضع انه لماسمدع  جًل 
الفاع  مرقوع و ما سلواه ملحلق بله و ح قال ث هذا من مخالطا العرب بالعجم ه فقالیفق   ذل  عغ
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هلذا  یانلح اللفقدال  ه مج ور و ما سواه ملحق بهیالالمفعول منصوب و ما سواه ملحق به و المواف
 ؟ع؟ذلد  مدا تقدد  فانده یندافیو ه یاناه« منًا بغفاهیهذا العغح نح ًا تغةكًا و ت یفلجل هذا سم

ه هدذه المسدألة یدال یك  ممدا القدیاهسد م فغدیه بداقةا  ا دیده  واضع هذا العغدح و كاتدل كتداب ف
 ضًا.یا

د ه مد  قد ل امیة هذا العغح بدالنح  لدیو اعغح ان وجه تسم انلح ؟ع؟ یةالمدؤمنیس كمدا ظن 
اه نحد ًا  ؟لص؟و هد  یأتیكما  ؟لص؟یث النغیتابع لحد ؟ع؟ یةالمؤمنی ل ق ل امهذا النحو  سدم 

فانده  ینغغدیو كذل   ؟ع؟یغع یة الیقد   هذا العغح و هذه ال   یه  الذ ؟لص؟اهة منه انهیو 
جدل وضدع قاعدد  یان و یدفسد بمخالطة العجح و كتابه و سناه ع  یعغح ان لسان العةب یكان 

ل یدتكم یوضع هذا العغح اهمدال فد یحف  الكتاب و السنة و اههمال فی یة حایلحف  الع  
كددان ا فددی   ددل العجددح الددذیالعددالم ی   ددل اهبددلغ الددیالددد كددان ا دیددالددغلم الغع یعصددةه فدد ی     و 

 یقدة واجدل عغدیالحق یة و فهح الكتاب و السنة و وضع هذا العغدح فدیعغح الع   یحااج ن الی
دة.ی احل ال    عة و قدوضدع و ماقص 

و هد  مهداَجةه الك فدة و  ؟ع؟ یةالمدؤمنیل و ه  انه لما كان ا ل هذا العغح م  امیش یبق
 یة الدغلم فغمدا و دل الدیسدا یانا دة الداهح و منهدا یدهح و معغمده ایعاه منها و ه  ناشةه فیاك ة ش

عاه و یو شد ؟ع؟یمخالفدة عغد یة عمددوا الدیو العداو  الجغغ   (1)ةیهح اهحقام الجمغیالغصة  و ف
كددل نددام  و غیدداهدل الك فددة و تقو كددل شددغهة و  كددل باطددل عنددامًا مددنهح یح و ضددعیة فصددیددة  ف  ددل 

ك دة اهخدالم محضدة الخغفدال و المد ینهح فدیدة  یفغذل  طال الا اجة و الاغا ؟ع؟له دا س و 
كددان  ینهح لمحدد  العددداو  حاددیدد  ضددع اشددعا ًا اسا ددهامًا لمددا یان بعدد  ا ددحاب الغجددا  
 ه.یصة  عغیه لجاجًا و یخالف الحذ فی

كدان مد  خغةهمدا ان سد یه و الكسدائیغوی  سدیو م  اعجل اخالفاتهح ما وقع  د ه یغویو 
 مدًا فغمدا حضدة یجعدل لدذل  نهمدا فیالجمدع   ی د  خالدد عغد یدیحیالغةامكدة فعدز   یقد  عغ

                                                           

 ةًا.ی  اهل الغصة  و قال منهح جمعًا ك ینه و  یوقعت   یم هو   المسما  بغزو  جمل الاغزوته ال یاشا   ال (1)
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ها فقال لده اخطدأم یه الفةال و خغف اهحمة فسأله خغف ع  مسألة فاجاب فیه تقد  الیغویس
ه الفدةال فقدال یق ل له اخطأم فقال هذا س ل امب فأقغل عغیغه و یجیة و ثالثة و ه  یثح سأله ثان

  ی  و مأررت بأأبیت ابأیأرأ هأالال  ابأون وم  قدال یهذا الةجل حد   و عجغة ولك  مدا تقد ل فد یان ف
مكمدا  تیأأواو  تیأوأمثدال ذلد  مد   یف تقد ل عغدیك فأجابده فقدال اعدد النادة فقدال لسدت اكغ 

ه سدل اندت یغویاو اسأل  فقال لده سد یفقال له تسألن یحضة  احغكما فحضة الكسائی یحا
 (1)اهأایفأاذا هأو ااو  یكنت اظ  ان العقرب اشد  لسعة م  الزنبور فاذا هأو هأفسأله ع  هذا المثال و ه  

خرجأت فأاذا عبأدا  جدوز النصدل و سدأله عد  امثدال ذلد  نحد  یو ه یفاذا هو هأه یغویفقال له س
كدل ذلد  و تنصدغه  یبالنصل فقال كل ذل  بالةفع فقال له الكسائالقام  او  القام  العةب تةفع 
هددذه  یسددائنكمددا فقددال لدده الكیحكددح  یكما فمدد  یسددا بغدددیقددداخاغفاما و انامددا  ئ یددیحیفقدال 

و جعفدة انصدفت  یدیحیسدأل ن فقدال یحضد ون و ی  فیالعةب  غاب  قدسمع منهح اهل الغغدد
ةاز یشد یبع ة  اهم م هدح فخدة  الد ییحیه و امة له یغویفاساكان س یفاحض وا ف افق ا الكسائ

ذلد  و انهدح عغمد ا  یعغد (2)قدال ان العدةب ا شد ایالغصدة  و  یعدد الدیمدام و لدح یو اقا   ها حا
نطقدد ا بالنصددل و ان یو لددح یقددال انهددح قددال ا القدد ل قدد ل الكسددائید و یعنددد الةشدد یلددة الكسددائمنز
كدان سد ینطق ا بذل  فان السناهح هتط ع بده اناهدیمةهح ان ییحیه قال لیغویس ًا یه بصد یغویو 

 ًا.یك ف یساك  بصة  و الكسائ یعنی
اهعصدا   ین المغد ك فدالغجا  و المغاحثام و لماكا یف (3)دنهحیبالجمغة كان هكذا م

كتددغهح و ا الهددح فددی  لغعاددة  الطدداهة  معدداونیمعانددد الددغلم و الندداس مددع  ی  هعدددائهح اشدداع ا 
 دا   یة حادیدة رویددًا مد  غیدها و عمغ ا  ها تقغیالغلم و قة  الناس ف یالمغ ك فانا ةم كتغهح ف

ه ن   یالقد   ة ید   احدد بخدلم م ایدل  قال ال ی  الطغغة حایه  یعغمسائغها كالمجمع ه و یدسدف 
                                                           

  تكغف. یمغحث الا وم ان ق ل الكسائ یف یأتیة و سیالخغ  یة و الةفع عغیة او المفع لیالحال یالنصل عغ (1)

 اعط ا الةش   یُ ش ا ا (2)

 الد ب و العام  (3)
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ا یددةم ندده بالجهددل بعغددح النحدد  و مخالفددة اهجمدداع و هددح غددافغ ن ان اغغددل هددذه اه ال مدد  بقای
ؤخددذ یمكدد  انی  نعددح ییة النحددویدداحددد ماابعددة م ا یجددل عغددی  الندداس و هیة  ددیددالاسددن  الغاق

كان ا ثقام هنهح حمغاها المأم ن ن عغی  وا ئًا یزهح و مدنعهح شدیاهح و تجدویدهدا و امدا م ایاهح اذا 
اهح یدة مد  م اید   اخدالا ك یدا  و قدا عل اهمة الیست بماغعة اذا خالفاها م ایة فغیبالد ا

ل الخطل وق ع اهخالم فیاهح بحی  وا و ندزول  یة عامدة الغغد یمسائل غ یث هتماازان و سه 
 ح و الحمد هّلل.نهیاك ة مسائل النح  مضغ ا اهعةاب فه  الحكح الفصل   یًا عغیالقةلان حاو

 
 فصل

 یعغ؟مهع؟ة و فضغها انه قد و م الحدث  عد  اهدل العصدمةیاعغح بعد ما عةفت م قع الع  
ه عدد  یددعدد  ا  یالغحددا  عدد  الخصددال بسددنده عدد  اهسددغم یفدد یة فمنهددا مددا رویددل الع  یتحصدد

لالك اهّلل اللذیلتعّلملوا الع بقدال  ؟ع؟عغداهّللیا  و بّل لوا  نیكّللم بله خلقله و نّوفلوا الماضل ی یا قانللاُ 
 یاهمدال یفد یخ الط سدیال د یو رو ثنا قاّنا قوك قصحاءیحد (1)اع بوا ؟مهع؟عنهح یو رو میالخوات

اح یدقدال بئسدما  م (2)ةمد ن  شدقاً یقد    یه قال مة  عمدة  د  الخطداب عغدیبسنده ع  سالح ع  ا 
ا ق   ماعغمیةالمؤمنیاامیقال ا  كح ی مد یفدلحدنكح اشدد  مد  ذندغكح  ی  قدال واهّلل لدذنغكح فدی  ان 

الفصد ل » یخ الحدة  فدیال د یو رو رحم اهّلل رجاًل اصللح ملن لسلانهق ل ی ؟لص؟اهّللسمعت  س ل
ن ااّل یلحسل  و د یرجلالن قل یمااستوقال  ؟ع؟جعفة الج امیع  احمد    فهد ع  ا « المهمة

وجّ  ادبلملا  و المجدالس فمدا  یالندام یه فدیدل قدد عغمدت فضدغه عغیدقُان اقوللما عند اهّلل عّز
مللاانزل و دعائله اهّلل مللن حعنددد اهّلل قددال  فضدغه لحلن قللان الللدعاء الملحللون یث الیللبِقلراءة القللرءانُ 

كددان فقدده الددداهّلل  یصللعد الللیال ددا  هتحصددل اه   یة و هددیددعددةم اه  بفهددح الع  ی منددا هددذا هی  یو لم 
 اثا هح. ی مغه اوامةهح بالافقه و طغل العغح و الةج ع الیبالنح  فه  مقدمة ال اجل ف

                                                           

نه و یَاعَةَب الكل  ا (1)  غح  یافصح و لح حس 

  ماه  یَ َشَقه بالسهح  شقًا ا (2)
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 منا هذا مد  بداب مقدمدة ال اجدل و ان ا دحابنا یة واجل ی  و ظهة ان طغل الع  یفاغ
و « ةیالصدمد»طغغه و عذ هح ان كتل النح  كتل العامة كان منقطعدًا بمثدل  یقص  ون فیكان ا 

كفهددح ان یة او لددحیددزول عددذ هح بالكغیددهددذا الكتدداب  یفیو امثالهمددا و باصددن« یشددة  الةضدد»
 عةم اه  به.ی  و انه هیلعغح و ا ام به حف  الده  واضع هذا ا ؟ع؟اً یعغ

فهدح الكتداب و السدنة و مقصد م بدالعةض ه بالدذام  یل الدیة هد  سدغیدنعح ان عغدح الع  
المقصددد فمدد  اشدداغل  یفدد (1)كح ال غدد لیجددل عغددیل یفدداذا عددةفاح المددنه  و قطعدداح السددغ

 د  جعفدة عد   یم سد یلدالغحا  بسنده ا یف یالمقصد الغاة فقد رو یل حة  ال   ل الیبالسغ
فدداذا  یاناهددطللل  النحللو سللل  منلله الخشللوع  یمللن انلمللك قلل ؟لص؟اهّللقللال رسللولقددال  ؟مهع؟ابائدده

ددغاح معةفددة اهعددةاب بال وا و  (2)ةهحیاسدداط یاكح و ال غدد ل و اهنهمدداك فددیددة عدد  العددةب فایددحص 
نددده نهح فایدددو انسدددا هح و طغقددداتهح و مواو (4)و مزخةفددداتهح و خدددزعغلتهح (3)ةهحیاشدددعا هح و سددد

ندد  ال ددیامددو  هتنفددع مدد  عغمهددا و هتضددة  مدد  جهغهددا و ه یع عمددة فددییتضدد طان انهددا عغددح و یغة 
دخل  قدال  ؟مهع؟   جعفدة عد  ابائده یم س یضًا بسنده الیالغحا  ا یف یغه فقدرویجل تحصی

  عاّلملا قلال و ملا العاّلملا قلالوا یالمسجد قاذا جماعا قداطاقوا برج  ققال ما هذا قق ؟لص؟اهّللرسول
ذات عللم  ؟لص؟یا ققلال الن لیا و باالشعار و الع بیاك الجاهلیعلا و ایالناس بانساب العرب و وقا اعلم

وللا عادلللا او سللنا قائمللا و یا محكمللا او ق یللنفلل  مللن علملله انمللا العلللم ثلثللا ایوللّر مللن جلللله و الیال
ل یكح باحصدیفاذا عةفاح وجد ه اهعدةاب و  دةتح كاحدد العدةب فعغد یاناه ماخالهن قلو قو 

كتابندددا  یة و قدشدددةحنا فدددیدددهح ه غیاب  دددغ ام اهّلل عغدددیدددالكتددداب و اثدددا  الحجددد  اهط فهدددح
ة و یده الكفایدل العغدح مفصدًل فدان شدئت فةاجدع ففیذ تحصدیدط  یمجغده الثان یف النجاةقیطر

                                                           

 به. یه و ت ا یمخل ف یل وغ ًه ایال  یوغل ف (1)

 ه ا ل له.  یث الذیالحد یة جمع ُاسطو   ایاساط (2)

 قة و المذهل. یالط  یة  ایة جمع سیس   (3)

 الغاطل.  یُخَزعَغلم جمع خزعغل ا (4)
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 الغدلغ.
 

 فصل
قددًة او حكمددًا فهدد  یاكغح بدده اهنسددان امددا مفددةم حقیددع مددا یددا شدددك اهّلل ان جم یا بنددیدداعغددح 

الكأأأال  مقصددد مًا بالدددذام فهددد   یاضدددم  اهسدددنام اه دددغیة او مةكدددل ممدددا یاه دددطلح الكلمأأأة
 .یأتیكما  یاه طلح

او حةكتده  االسأ  ی هدا فهدیثغثة اقسا  فان انغأم عد   دةم مسدم یعغ یاما الكغمة فه
م اهسدح بانده  دفة یو ربما  الحرف یساقل بدونهما فهینهما و عةض هیاو  ابطة   الفعل یفه عة 

اخاددا ه مدد  حددد  حدددوم  یعمددا ذكةنددا فالحددد  اهول لغكغددح هدد  الددذ ی م و هدد  عغددا   اخددةلم  دد
 .؟ع؟ع  ابنه الةضا یه و الثانیعغاهّللها  غ امیا و ما فیالدن

وها بحدددوم مدخ لددة م اهسددح باندده كغمددة معناهددا  (1)و امددا القدد   فقدحددد  فغعضددهح عددة 
ةمقادةن ینفسده غ یفد یمعند یه ما مل  عغدةمقاةن باحد اهزمنة الثغثة و بعضهح قال انیمساقل غ

ان مددخ هن بدان اهسدمال الماضدا عدةم معناهددا اه  یفام هیباحدد اهزمندة الثغثدة و هدذان الحدد 
كدان فد یةمساقغة و معنیغ یة فهیمع ملحاة الغ  یكد ن فدیاو  یالزمدان الماضد یاهسدح امدا قدد 

ل هددذا الحددد  و ا ام ا ددلحه كدد ن اه  مقاةنددًا  زمددان یالحددال او اهسدداقغال و الحددامث ه و مدد  او 
ة هذا الحد  و مهلاه و هذا مدخ ل بالغداهة و مد  قدال ان المدةام یل غیة فه  شیل و الاقدیبالاأو

ضددًا یو ا (2)ةمحدددومیاهسددح غ یةمقصدد م و بقددیةمنطدد ا و المنطدد ا غیة ظدداهةه فالمقصدد م غیددغ
 ةمالة و انما تدل  بال ضع.یالكغمة بنفسها غ
الفعل انه كغمة معناها مساقل مقاةن باحدها و هذا كمدا عةفدت  داما  یل فو قال اهو

ضدًا ینفسده مقادةن باحددها و هد  ا یفد یمعن یدل  عغیانه ما  یاهسح و المصام  و قال الثان یعغ
                                                           

 فاسد  (1)

میغ یا (2)  ةمعة َ
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 اهسح كما عةفت. ی اما عغ
ضدًا مددخ ل هن یة مسداقل و ه مقادةن و هد  ایدالحةم انه كغمة معناها غ یو قال اهول ف

هح  اما عغدیال اقع مقاةن باحدها و الحامث ه یالحةم ف یمعن مثدل  یخغ  م  وقت و حد 
نفسدده و هدد  خطددال فددان یفدد یمعندد یدل  عغددیدداندده مددا ه یضددًا و قددال الثددانیاهب و اه دد   ددزعمهح ا

ف ه و قددد وضددعه ال اضددع لمعندداه و یددك یمعندداه الحةفدد یدل  بال ضددع عغددیددنفسدده یالحددةم فدد
 یدل  عغدیدك نه م ض عًا له و اه  لكان جزلًا له و هد  خغدف بالغداهدة فهد   یةه فیغح  معه غیلح

و مددع  یمعندد یة وضددع عغددیدددل  واحددد منهمدا مدد  غیدددل  اهسددح و الفعددل و هیددمعنداه بال ضددع كما
 قال:یما وضدع له بالغداهة. فالص اب ان یدل  عغیال ضع كل واحد 

 ة مغح ل معه وقت.یعمال غاهسا یبال ضع مساقًل ف یمعن یما مل  عغاالس  
 اهساعمال مغح ظًا معه ال قت. یحدث بال ضع مساقًل ف یما مل  عغ الفعلو 
ة مغحدد ل معدده یدداهسدداعمال و غ یة مسدداقل فددیددبال ضددع غ یمعندد یمددامل  عغددالحأأرف و 

 د.یال قت. فافهح و انصف و اخغع عن  ربقة الاقغ
 

 فصل
اددألف مدد  یمقصدد مًا بالددذام ف یه ددغاضددم  اهسددنام ای یو هدد  المةكددل الددذالكأأال  امددا 

كد ن احدددهما ی  او ی  او مقددری  مغفدد ظیدی  او حكمیدیقی  حقی  او اسدح و فعدل مفددةمیاسدم
 یفدنعأ  و نحد  االب د قأام یغال  زو نح   دیقا  زاو  د قا یزو نح   د قام یزمغف ظًا و اهخة مقد ًا نح  

مأا فعأل ج اب م  قال  یفقا  او  م  قا قال  ج اب م  یفد یزو نح   دیأ قا  زاو  د قام یأ زج اب 
 (1). یقص ر جماو د یز

كدل  بددیاذ مع هدذا ال دةا  النار حارةكد  یهیة بدی اةا ك ن الكل  غیو ه كدل   یهیكد ن 
ة الفائد  بانیة كل  بالنسغة الیعند احد غ  ه.یصح السك م عغیه و لذل  فس 

                                                           

 مقامهاهّللیل مثًل. منده اعغی غة جم یفصغة یا (1)
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فنا به الكل  انه لیو تغ س یهنده لدضرب عمأرو لعد  اهسنام و د یال  زغس بكل  ی  مما عة 
كد ی ل لحكا یاسنامه با غ و الجمغدة اعدح  مد  حسأ  الوجأ  و مضروب العبد و د یضارب زاه الفعل 

ان شدال  یأتیو سدد قأا  ابأو  یأزخغدة  یها مقص مًا بالذام كمدا فدیس اهسنام فیالكل  هنه ربما ل
 الخاتمة. یاهّلل ف

 
 فصل

 ید و  جددل او لحدددث و معنددیددكددد ز  یاسأأ  عأأقددائح بنفسدده فهدد  ل یان وضددع اهسددح ل دد
فداهول فمشأتق ق   به حدث یل یكد ضةب و عغح و ان وضع لحدث او ل  یفاس  معن یمصد 

ا   ددو  یدق   به الحددث قیفان كان  یاه ح م  الفعل و اما الثان یكالمصد  فانه م اذ عغ
كدد حسد  فصفة مشأبهة ا  تحقذ یض وب او قكد م فاس  مفعولا  ظهو  یكد ضا ب او ق فاس  فاعل

ه یدكدد مفادا  او حددث ففاس  الة به  یكد ظل   او اجة غة مبالغةیفص فان تك    دو  الحدث عنه
كدان لده فضدل عغد فاس  مكان و زمان كدد  لیفاسأ  تفضأذلد  الحددث  یةه فدیدغ یكدد مغعدث و ان 

 فعلأ  شأ   ی  خاص شخصیمعفان كان لفمعرفة نًا مع وفًا یله معاعغح. و ان كان الم ض ع
ة او اشدا   نحد  هد  و هدذا و اه  یدة مخصد ص فكناید  غیاو معد (1)كدد اسدامة فعل  جأن  یاو جنس
كدد سدكیده علمدة الاأنیكان ف یقیفمالنث حق. و ان كان معناه ذا فة  فنكرة كدد زیث  ندل و ینة ا  ه 
 یفدد یمالنأأث لف أأمندده فهدد   ة عةفهددا ال اضدع جددل  و عددلیددة باطنیدده ان ثیددكدد  ذا فددة  ولكدد  فیان لدح

كد العام  او تقدیه علمة الاأنیاه طل  كان ف كد النا .یث لفاًا   ةًا 
 یكدد ضدةب او فدمأا  السدا ذ وضدعًا فدد یو الفعل ان كان معناه اهخغا  بصدو  حدث فد

 امر. طغل به الفعل م  الفاعل فدیضةب و ان كان  الحًا هن یكد  مضارعاهساقغال فد
ا ل كدان  عامألةًا میث اهعدةاب ظداهةًا او تقددیةه م  حیغ یة فیه تأثو الحةم ام  و اه  فدان 

او  یاصألباةكده فدد  یخال  المعندیالكل   یتا   ف یو ان كان له معن رابط  می  الكغمای بف به  ی
                                                           

 ُاسامة عغح لجنس اهسد (1)
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انهدا یس اتید فغدیدعغدة عنهدا اه  باغد  الزوایالنفس ف اضدل مدةام  ه یا طلحًا و اه  فف دیزاه م
 مقاماتها فاةقل. یل هذه اهقسا  فیان شال اهّلل تفا  یأتیًا و  ها لغ 

 
 فصل

ةًا فهد  یة اعدةاب اخدةه  هدا لفادًا او تقددیداغیاأثة م  اسح او فعدل او حدةم و یالغف  ان كان 
 .یمبنو اه  فه   معرب

اخبر ح  او مقد   نضرب یل و الدار  ید عمرا  فیضرب زة بالحةكام ظاهة  نح  یاغیو المعةب اما ان
 ر .یضربا و ل یل و   یقتل المسلمون المشركاو بالح وم نح   یسیبع یموس

ان شددال اهّلل  یأتیو سدد هأأذا یضأأرب هأأذا هأأذا فأأة عدد  حالدده نحدد  یدداغیفهدد  مددا ه یو امددا المغندد
 م اقعها. یغها فیتفا 

 فصل
كددل  العددةب و  ؟ع؟یث عغددیسددانغف مدد  حدددی یاعغددح ان الددذ المددذكو  و مدد  اسدداقةال 

 یل ا تفداع اهثدة و انضدمامه الدیدالكدل  و هد  مل یكدل عمدد  فد (1)عغدح الرفأ عاغا  ان اهحی ح
ة یة عد  الدذام المسداعغیدالمةف عام الفاعل فانه حكا یعة ة المؤثة و الاحاقه  ها و اه ل ف

الكل الم جد  لغفعل و ان كان بااهةه معم ل الفعل فةفع لةفعدة مقامده و الاحاقده بعة دة  یعغ
ا  الفعدل یدالفعدل و عدد  ق یباطنه و ان كان ظاهةه محااجًا الد یا  ظاهة الفعل الیاالفعل و اح

 م جة الفعل منضح  به مغحذ بعة اه. یاه  به فه  مةف ع ال
عة ددة ماعغقددام  یخددة  عدد  عة ددة الفعددل و الفاعددل فهدد  فددیفهدد  عغددح مددا  النصأأ  و امددا
ه و تعغقده یدصد ب ل قد ع اثدة الفعدل عغه الفعل فه  منیحاا  الیالفعل و ه یحاا  الیالفعل و ما 

ه المفع ل و ما س اه م  المنصدوبام مغحدذ بده یو اه ل ف یبه فكل مةف ع ذكة و كل منص ب انث
 الفعل و الفاعل. یتحاا  ال یها فعل و ه فاعل و انما هیحاا  الیالكل  ه یُفَضل ف یفه

                                                           

 العلمة یالَعَغح ا (1)



21 

 

ه یدالجة  المضام المضدامیل م  عة ة الفض ل فیه شینسل الیفه  عغح ما  الجر   و اما
ه بدالعةض یدالبالمضدام یؤتیده و انمدا یدالالمضدام یه فان المضام ه  العمدد  بالنسدغة الدیال

ه یدالخفضه فالمضام اشةم مد  المضدامیه یعغی  المضام فالمضام ه  المساعغییلاع
فدده و یالمضددام لاع  یالدد (1)ه مددنخف  موندده مجدد و  منسددحلیددالمقامددًا و المضددام یو اعغدد

كد ن النكدة  عنددنا اشدةم ی  م  النق  عندنا ه م  الكمال و لدذا ییف و الاعینه و الاع ییتع
ة الحاضددة و الحاضددة اشددةم مدد  المدداكغح فددان یل اشددةم مدد  ضددمیددة الغایمدد  المعةفددة و ضددم

د یدس هندا م ضدع ازیهدا و لدینام اشةم مد  المدنحف الیعة ة الحدوم و الاع یعغ یالمساعغ
 یه مجدد و  الددیددالة كتغنددا. بالجمغددة المضددامیعددةم مدد  سددای  ذ هددذه اهمددویددمدد  ذلدد  و تحق

كددل مجدد و  سدد اه مغحددذ بدده و هدد  مدد  عة ددة الفضدد ل و  جددال بدده یالمضددام مددنخف  تحادده و 
 محغه فاةقل. یف یأتیة كما یهجل تما  الغ

 فصل
 دفام  یقغدل المداكغح مطابقدة معهدا و هد یاعغح ان اهلفال  دفام منفصدغة عمدا فد

 یة فانمدا هد  تدابع لمدا فدیدة و معم لیداهلفدال مد  عامغ یة فما فدیلخا جذ ایمنفصغة ع  الحقا
هد  المعمأول و  یقدًة هد  المعندیحق العامألالخدا   م یالنفس منهمدا تدابع لمدا فد یالنفس و ما ف

 یس الغفدد  بعامددل و ه معمدد ل فددیو لدد یوفددذ المعندد یالددنفس الغفدد  عغدد یجددةیو انمددا  یالمعندد
شدغحهما و شدغح  ید عمدةًا و اندت تدةیداذا قدابل مدةلا  و ضدةب زد و عمد و یدال اقع و انما مثغده كز

الخدددا   و  ید فدددیدددالمدددةلا  كالضدددةب و الضدددا ب و المضددد وب و الضدددا ب ز ید فدددیدددضدددةب ز
 یحسدغهما فداطلا الضدا ب و المضد وب عغد یعغد (2)الهمدایَخ  یالمض وب عم و و انما جدة

كددذل  عامغیالیددالَخ  قددًة و انمددا یحق« داً یددز« »ةبضدد»ةفددع یادده فلیة الغفدد  و معم لیدد  مجدداز و 
 یس المعندیاعةابدًا كمدا انده لد یس  فدع المعندیو لد« دیدز» یو المةفد ع معند« ضدةب» یالةافع معن

                                                           

 انجة   یانسحل ا  (1)

  و   تمثاله یالمال او المةلا  ا یال اهنسان فیَخ  (2)
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س محدل هدذه ی فة اهعةاب فافهح فان هدذا الكتداب لد یالنفس الغف  عغ یجةیبغف  و انما 
 منها بقد  المغح م  الطعا . یقام و نكتفیالاحق

 فصل
الدنفس  یهدذا العغدح ان الكدل  تدابع لمدا فد یفد یتةاعدجل انی یااعغح ان م  اه  ل ال

نة اكتفداًل  هدا و یحذفه اذا قا  ق یحًا و قدیاغف  اهنسان به   ینق  اه  انه قدیه و هید عغیزیه
 یة بدددالغ ا فدددیما الغصددد ی  هسدددییقصدددده اهنسدددان و ان النحدددویة مدددا هیجدددوز تقددددیاخاصدددا ًا فل

دا  یأأز یةهح فددیابدددًا و هتخطددة  غالدده و ذلدد  خطددال محدد  كتقددد قصدددها اهنسددانیةام هیتقددد
 یتسغح تن  و امثالهدا فاه دل فداسغح ان یااسل  تنج  یةهح فیدًا ض باه و تقدیض بت زضربت  

ةه و یجدوز تقددیس بمقدد  و هیه حال الاكغح طغعًا فغدیا جه الیقصده الماكغح و یذل  ان ما لح
ة فمددا یامددو  نفسددان یة و انمددا هددیة وضددعیددسددت امددو ًا لفایة لیددام اهسددمال النحویكددذل  مسددم

قصده اهنسان مغادًل فه  مغاد  و ما قصده خغةًا فه  خغة و ما قصده فداعًل فهد  فاعدل او مفعد ًه 
س علمدة یة و لدیس اهمدة بمحد  الاسدمیز و لدییدزًا فهد  تمییدفه  مفع ل او حاًه فه  حدال او تم

كدان ملد ا امام القغد ب  یقغدل النداطذ و انمدا المددا  عغد یمدا فد یعغد لً یمعةفاها اهعةاب و ان 
كدل منصد ب یكل ما  یمك  حمل كل مةف ع عغیم اقع اهسادهل فل یف جوز  فعه و ه حمدل 

كدل مخفد ض عغدیمدا  یعغ هح عد  هدذا یجدوز خفضده و هدح باعددیمدا  یجدوز نصدغه و ه حمدل 
 اه ل ك ة اخالفهح فاحفاه.

 ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭
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 یاالولالة المق
 االقعال یق

 
مناها عغ اهسمال و الح وم هن الح وم كائنة ما كاندت فدةع اهسدمال الجامدد  و  یو قد 

كائنة مدا كاندت  یاخس منها و اهسمال الجامد  كائنة ما كانت فةع الم اقة و اخس منها و ه
كائنًا ما كان فةع الفعدل عغد و مغددل  یأتیدذ كمدا المدذهل الحد یفةع المصد  و اخس منه و ه  

و قدال ا یاء بالمشلیا بنفسللا ثلم خللق االشلیخللق اهّلل المشل ؟ع؟الكل ه  الفعل كما قدال الصداما
ان اول ابداعه و ارادته و مشل ثیحد یف ؟ع؟الةضا ء و یجعلللا اصلاًل لكل  شل یته الحل وف التلیوُ 

حلق و باطل  او  ء من اسلمیقُ   شیُ  مدرت و قاصاًل لك  مشك  و بتلك الح وف تف  یاًل علیدل
لللا و للمیو عل یر معنیاو غ یقع  او مفعول او معن ابداعله لللا  یجعل  للحل وف قلیلا اجتمعلت االملورُ 

 یهلذا الموضل  اول قعل  اهّلل اللذ یر انفسلا بتناه و ال وجود للا النلا م دعا باالبداع و النور قلیغ یمعن
لللا الكللالك و یعل یالحل وف التلل یو هلل المفعللول بلذلك الفعلل  یهلو نللور السللموات و االرض و الحل وف هلل
وجّ  عّلملا خلقه  للا من اهّلل عّز وجلّ  االبلداع ال  ؟ع؟ان قدال یالدالع اراتُ  قلالخلق االول ملن اهّلل عّز

 یالحل وف ال وزن لللا و ال للون و هل یوزن له و ال حرُلا و ال سلم  و ال للون و ال حلس و الخللق الثلان
لللا محسوسلًا ملموسلًا ذا ذو  لا و الخلق یرمنوور الیمسموعا موصوقا غ ان من االنلواعُ  الثالث ماُ 

وجلّ  شللیسلابق لالبللداع النلله للل یه و اهّلل ت للارت و تعللالیللمنولورًا ال للان معلله شللیس ق للله عّز  ُ ء و یء و ال
 الخغة. (1)ر نفسلایغ یاالبداع سابق للح وف و الح وف التدّل عل

                                                           

 یا ل ابداعددهاوة و یدفیالصدو  الاأل یمقدمددة عغد یاجدزال الخغدذ و هد یة ایددالحد وم الك ن الحد ومالمدةام مد   (1)
ل مةكددل یل فددان كدل شدیا ددل لكدل شد یاول مدا ابدعده فداول مددا ابدعده و ا امه و شداله اجددزال الخغدذ و ذ اتده و هد

فا دغة كدل  یكدل مؤلدف منهدا و هد ی هدا الد یكل مد ك فان م  عةم تغ  الح وم اهاد یل عغیمل یمنها و ه
دف مد  الحد وم  ةتفدع اهشدكال عد  فهدح كدل م دكلیل یم كل فانه بمعةفدة مغددل ال د و  هدا تفدةا كدل حدذ ال 
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الحدد وم  یالمدةام بددالح وم هد الكدل و یفالفعدل هد  اهبددداع و هد  بعدد الددذام مقدد  عغدد
ل منها اهسمال و الكغمام ه الحد وم النحو یالا ل یدل كتابندا تةتیدطدا ذ تةتیة فا مندا انید ك 

 ها فصد ل:یو ف یكتاب اهّلل الك ن
 فصل

فده ام یاعغح ان الفعدل كغمدة تنغدن عد  حةكدة المسدم نغدن یفامدا  ؟ع؟ یةالمدؤمنیكمدا عة 
                                                                                                                                              

ددف مدد  الحدد وم الاغمانیددالنو ان او ة یفعددل مدد  الخغددذ مدد  طاعددة او معصدد یا او فعددل ؟ع؟ة و ق لددهیددة و باطددل ال 
ل و یدبالغ یفسدة المعندیمد  عدالح المغكد م و المغد  او  یة معندیداو غمد  عدالح الجغد وم  یاو معنلهح مفع ل 

جعددل یلددح ؟ع؟هن كددل الحدد امث منهددا تألفددت و ق لددههمددو  كغهددا هددا اجامعددت ایو عغبال ددهام   یة المعنددیددغ
فكدان معناهدا و  ة انفسدهایدغمق ونًا باناه و حدد   یا باناه یمعنك  لها یف لحیالح وم قغل الاأل یالخ الغح وم 

م ف فداذا قغدت ضددةب ا میة كمدا ان المدةام مدد  الضدام و الدةال و الغددال انفسدها قغدل الاددألیددالمدةام منهدا انفسدها ه غ
ل باهبدداع یه وج م لها مساقًل هنها مغدعة ه مد  شد یاو ه وج م لها ؟ع؟الحدث الصام  م  الضا ب و ق له

ندو  السدم ام و اه ض هد   یالندو  الدذ یا هذا الم ضدع یو النو  ف ؟ع؟ة ق لهیالمن یو قائمة  ها كالنو  بالنسغة ال
اجزال السدم ام و اه ض و همدا كدل   یالمفع ل و ه یح وم هة فعل اهّلل و الیاه یفالنو  المذكو  ف اول فعل اهّلل

مها خغقه ق لهیة و الغفایالك ن یا و العغا ام كغها ؟ع؟اهّلل و كغماته و ق له وجل  عغ  فالخغذ  ؟ع؟ة كغها م  اهّلل عز 
 یا اخدة یالد یو الخغدذ الثدان ؟ع؟ندام و ق لدهیلم هند اع الاعیاخة عغا   ع  تجةمه و المذكو ام تمثد یالاهول 

ة و قغغاها و اجاباها كما تق ل سمع اهّلل لم  یمجةم  ولكنه سمعها الق ا ل اهمكان یة و هیالح وم و اهجزال الك ن
ة و یالمحدوم  بالحدوم الك ن یه  المؤلفام م  الح وم و المةكغام و ه و الخغذ الثالثاجاب اهّلل  یحمده ا

ه اسح لها و ه  یان الذام مقدمة و ه یعنیاخة  یال یك و تعالو اهّلل تغا  ؟ع؟لم لغحدوم و ق لهیالمذكو ام تمث
ك ان و اهغ ی سح و اهبداع بعدها و ه  الفعل ثح الح وم بعد اهبداع و ه ك ان و هدیم ام اه  یاها ثح تألف منها اه

منا شة  اح ال الفعل عغ یث هن الفعل مقد  عغیاهسمال و قداسا هدنا  هذا الحد اهسح  یاهسح و لذل  قد 
ة. یدة النحویه الح وم الةابط« ضةب»ة كالضام و الةال و الغال م  یالح وم المام یبعد اهبداع ه یو الح وم الا

 مقامهاهّللیمنده اعغ
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نحدد   یاو الحددال عغد المضأارعفهدد   یاو الحدال و اهتد یالماضأأالسددا ذ فهد   یعد   ددو  الحةكددة فد
 یة عدد  حالدده هفددام  المعددانیدداغی  امددا یقسددم یذلدد  عغدد یو هدد  فدد االمأأر ددغ   الطغددل بدده فهدد  

كد یاغیو اما هاضرب و ضرب یو ضرب كد  متصرفالمخاغفة فد  د.یروو اف  و  هاتیهة 
 اما الماصةم فغكل ن ع منه خ اص:

ام الغددارز  المةف عددة و مدد  خدد اص یددث و الكنایددالاأن لحدد ا تددال یفمدد  خدد اص الماضدد
 ه.یالمضا ع مخ ل الجاز  عغ

قدددًا و حدددةم یًل او تحقیغدددًا او تقغدددیتق  قأأأدو مددد  خددد اص نددد ع الفعدددل الماصدددةم مخددد ل 
اًل و یدقغل الد او یو قددسأو قدال یحدذم الفدال و یو قد سأوفع و هد  یة و الا سدیالادأخ یس ایالانف

أاو  لأ س و الجد از  نحد   یقاصة عغدیل او معًا و حذم الفال و ایو قد یسقال ی و ه  اهمدة و هل  لم 
 ام الغارز  المةف عة.یث و الكنایو اموام ال ةا و لح ا تال الاأن یالنه

كدانیقسح الفعدل تقسدیو قد و ان  الز  بالمصدد  عد  الماهدة فهد  یسداغنیمًا اخدة فانده ان 
 ان شال اهّلل. غهمایتفص یأتیو متعٍد ماهة فه   یفاقة الیكان 

 
 فصل
 یالماض

كدد  یعغ یالسا ذ فه  مغن ی دو  حدث ف یو ه  كما عةفت كغمة تدل  عغ الفاح لفادًا 
كد یاو تقدضرب  السدك ن نحد   یعغد یغندینئدذ یة مةف عدة ماحةكدة فانده حیغحقه كنایان لح یرمةًا 
كد یاو تقدضربوا ضح لفاًا نح  یاو واو فانه ضربنا  یالضرب    رموا.ةًا 

قأول یاخغدا ك كق لد   یزمدان سدا ذ عغد یدل  عغدیدة فلیحكا یقع الماضیاعغح انه قدو 
 د بعد غٍد خرجت ام .یز

ك  ة و یالضدم یقدة هد  اخغدا  عمدا فدیالحق یو فت یاشترو بعت قع ان اًل ظاهةًا نح  یةًاما یو 
 ه  سا ذ.
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نحددد  قددد ل و امددةًا رحمأأأهّلل ا  معددداًل نحدد   یاهسدداقغال باهن دددال الطغغدد ینصددةم الدددیو قد
ه و اس ؟ع؟یعغ  باهّلل. یُفو نح   (1)اخاه بنفسه یاجاو امرًء ِقرنا

و  اصلحاب النلار اصلحاب الجنلا یو ناد مغ  اهّلل و عغمه نح  یف یقصد به ما امضیو قد
 الصور. ینفخ ق

 رًا.یعًا بصیُان اهّلل سمنح   یةام به مح  وج م المعنیو قد
كددان منفیو قدد ان و وا  ال فعلأأت جدد اب القسددح نحدد   یفدد ِانه و  ًا بددیددةام بدده اهسدداقغال اذا 

 فعلت.
 و ق له:ان ضربت ضربتهّلل اضم  معناها نح  یة و مایال ةطان و كذا بدخ ل 

 رجأأأأل یت النأأأأا  فأأأأیأأأألأأأأو جلتأأأأ  لرأ

 

 دار یسأأأأاعة و االر  فأأأأ یو الأأأأدهر فأأأأ 

 

كدد لللاینللدخللا ابللدًا مللاداموا قلللنالاددةم المضددام نحدد   یالدالددة عغدد مأأاو بدددخ ل  ان و ان 
نت عل معناه نح  یعغ یغقیقد  لم.یدًا مادمت قیلم شلیوُ 

 ل.یكما قتنذرهم لم ءانذرتلم اك لمیسواء علة نح  یو كذا همز  الاسو
لللوال اذ دخلللت جنتللك قلللت مللا شللاء اهّلل  یل كق لدده تعددالیدد  كمددا قیو بعددد حددةم الاحضدد

 ما بعد.یقل ف یعنی
ماو بعد   رها.یودًا غُّلما نوجت جلودهم بّدلناهم جلنح   كل 
 ث وجدتموهم.ین حیاقتلوا المشرُنح   ثیحو بعد 

 فل  دره . یاتان یالذو كذا اذا كان  غة لم   ل عا  مغادل نح  
 فل  دره . یكل رجل اتاناو  فة لنكة  عامة كذل  نح  

 
 فصل
 الموااع

                                                           

  اس اخاه بنفسه یال جاعة ول یه فیساویقا ل كل امةئ م  یفغ یا (1)
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 یالحددال او اهسدداقغال و سددم   ی دددو  حدددث فدد یو هدد  كمددا عةفددت كغمددة تدددل  عغدد
 ضةع الفعل المطغذ. یضا عه عغ یو اخ ه الذ ینه مضا ع الماضبالمضا ع ه

ف لفاددًا فأ ددل یو اهمددة فددةع المضددا ع  ددل هدد  المضددا ع مددع الددل  تقددد اضأأرب ةًا و قدددخف 
ف لك ة  اهساعمال. یأتیكما  لتضرب  و خف 

ةه و الاددال یددفددالهمز  لغمدداكغح وحددده و الندد ن لدده مددع غ  یأتأأخددا  المضددا ع بحدد وم یو 
ةهما و هدذه الحد وم مضدم مة یل  غیال لغُغ یغًا و الی  ُغ یقًا و لغمؤنث و المؤنثلغمخاطل مطغ

 یبمعند  یسأ یو ق یأهریو امدا قاتأل یو فأر   یو كأر  یو دحرج یأام  نحد  یباه ل او بالز یال باع یف
كدل ند ع و  یاس و فدیدة القیدغ یهمدا حدةم عغدید فیدان زیدع ف باعیدطیذ و ی ی فعدل المفعد ل مد  

كدان الماضد یمدا و كسدةم فدةهیغ یمفا حة فد او علأ    نحد  یمكسدو  العد یبعد  الغغدام اذا 
 است رج.مكسو  الهمز  نح  

ك یم  ن ن ی  ان عةییو ه  معةب باه الة عند الك ف د و جمع المؤنث و هد  سده  یالاأ
الفعل  یو ق به م  اهسمال و اه  فاه ل ف یمنهح و الحذ انه اعةب هنحطاطه ع  م جة الماض

ةه یه غیؤثة فیة اشةم مما یاغیةه و هیه غیؤثة فیعندنا اشةم م  المعةب هن ما ه یو المغن الغنال
و المضا ع ل ق عه اسفل منه و  یم جام الفعل و المغدل مغن یاعغ یل ق عه ف یة فالماضیاغیو 

 ه بع  اهعةاب.یة  ظهة فیق به م  عة ة اهسمال الماأثة  الماغ
ددة یفهد   دح  عدًا بالضددمة و منصدوبًا بالفاحدة و مجزومددًا بالسدك ن لفاددًا ان قدع مةفیَح اهخ 

و تضأأأربون و ضأأأربون یو تضأأأربان و ضأأأربان یة و الجمدددع المدددذكة نحددد  یدددتجدددةم عددد  علمدددة الا ن
كد  یتضربالمخاطل المؤنث نح   و تضأرَب لأ و ضأرَب یلأ . و نضأرُب و اضأرُب و تضأرُب و ضرُب ی. 

 نضرْب.ل و اضرْب ل و تضرْب ل و ضرْب یل . و نضرَب ل و اضرَب ل 
 و اذا اتصل به العلمة فالن ن قائمة مقا  الةفع و حذفها قائح مقا  النصل و الجز .

كددان معدداًل بددال او و ال جددز  ینصددل بالفاحددة لفاددًا و یةًا و یةفددع بالضددمة تقدددیال فیددو اذا 
 .رِ  یل و دُع یل و  ینرمل و ندعَو ل و  یرِم یو دُعْو یبالحذم نح : 



27 

 

و  دُعُو یأقدال یال و  فعهدا فیداهسدح جدة  ال یاهدة فدیهما كما یالض و   الةفع ف یاهة فیو ربما 
 ةًا نصغهما كما قال ال اعة:یقد   ك یال و یبضح ال او و ال یرِم ی

دتن  عأأأامر عأأأ  وراثأأأة (1)یفمأأأا سأأأو 

 

 اسأأأأأأمو بأأأأأأا   و ال ابا  ان یابأأأأأأ 

 

 یقدد  فدیال و قدیدبسدك ن الهأا یالقأو  بار اعأطالمثدل  یو فد (2)ق له ان اسم  یو ال اهد ف
ه قال:یالض و    فع الحةم الصح  ح و جة 

(3)ر مسأأأأتحق یأأأأو  اشأأأأرْب غیفأأأأال
 

 

(4)اثمأأأأأأأأأأا  مأأأأأأأأأأ  ا  و ال واغأأأأأأأأأأل 
 

 

و الترضأأاها و الضدد و   نحدد  قدد لهح  یحددذم اهحددةم الثغثددة فددیبسددك ن بددال اشددةب و قددد ه
 و نح  ق لهح: التملق

(6)یمأأأأو االنبأأأأا  ُتنْ  (5)هّللیأأأأأتیألأأأأ 
 

 

 ادیأأأأأزیبنأأأأأ (7)بمأأأأأا القأأأأأت لبأأأأأون 

 

 ضًا.یالسعة ا یف یأتیل  یأتیل قدیو ق
 اان و الجز  بالحذم نح :ی یه تقدیو اما المعال باهلف فالضمة و الفاحة ف

 ر .یل و  یرضیل و  یرضی
ان  ی  الدییان  افع المضدا ع تجدةمه عد  الع امدل و الغصد  ی  ذهغ ا الییو اعغح ان الك ف

ة هتتغدع و الحدذ یدان  افعه ح وم المضا عة و كغهدا م ا ی عه م قع اهسح و ع  الكسائ افعه وق
فهدد   ا بنفسلللایخلقللت المشلل ؟ع؟اغددع و هدد  ان الفعددل مخغد ا بنفسدده كمددا قددال الصدامایاحدذ ان

                                                           

 مقامهاهّللیدًا. منده اعغیس یماجعغان (1)

 مقامهاهّللیه اعغان اعغ . مند یا (2)

 مقامهاهّللیمحامل. منده اعغ یا (3)

 مقامهاهّللیو ه مساتة. منده اعغ (4)

 فاعغه محذوم. (5)

 مقامهاهّللیتنسل. منده اعغ یا (6)

 شا  لها لغ . (7)
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ٍث مفعد ل یدٍث فاعدل و مد  حیٍث فعل و م  حیة نفسه فه  م  حیمعم ل بنفسه ه عامل له غ
اعدةاب الفاعدل مون  یة هنه اول العمد و ا ل كل عمد  فدُاعطیفاعغث الیاعةابه ح یف یف وع

 اعةاب المفع ل.
ك ندده اول مقامددام یددث الفعغیدده حیددفغدد ح  ف یو امددا الفعددل الماضدد ة لمضددائه و نفدد ذه و 

 .یالفعل فغن
كددان امون مندده بد جددة روعدد ث الفاعددل فةفددع و ان شددئت یدده حیددف یو امددا المضددا ع فغمددا 

الفاح فغ  فاهدة هد  بالغندال لقد    یعغ یضًا محغه الةفع اه  انه مغنیا یتق ل ان الفعل الماضان
ن هنده مدع ذلد  فعدل فاغدیه و لدحیدة فیه و ظهة المضا ع باهعةاب لق   اهسمیة فیالفعغ   ان یند  

و عمد   مدا سد اه الفاعل  مرقلوع و ملا سلواه ملحلق بله  ؟ع؟یة و ه  ق ل عغیث الفاعغی فعه م  ح
كدل شد  مل الفعل فالةفع م ی ة مةفد ع و یده مسدحة مد  الفاعغیدحصدل فیل یخ اص الفاعدل و 

 مغحذ بالفاعل باغ  المسحة.
نح  ق ل  لم  قال اسغمت  اذنو ل  ابر  نح   ل و  د ان انكحكیاالفاًا نح   َانناصل بد یو 

 ال عدد و ب ایلعطلوا الجزی یحتنح   یحتمقد   بعد  َان و بد (1)كون دولایالیُنح   یكو  اذن تدخل الجنة
لان اهّلل لالجحد م نحد  ال  و بعدد  قترقوا ملا هلم مقترقلونیلنح   یك هن هدذه الثغثدة جد ا   و  علّذبلمیملاُ 
 َان.ة یجعل مصد ًا باقدیالفعل اه  ان یمانع مخ لها عغی

كرمأهّلل  یزرنأنحد  الفا  ناصل بعد یو  الأواو هن اكةمد  و بعدد  یل و المعندیهنهدا لغاسدغفُا
كل السمهّلل ونح   أهّلل او تع نح  او مع و بعد  یفانها بمعن تشرب اللب  التأ اه   یفانهدا بمعند ینأیاللزمن 

 محغه ان شال اهّلل. یل الن ا ل فیتفص یأتیو س ینیتعطان
أا و أتوك یألأ نح  ل   نجز  بدیو  نفلق ذو سلعا ملن یلاهمدة نحد  ال  و ذوقوا العلذاب یللّملا نحد  لم 
و  یمتأو   یأاو ثمأا یحو اذمأا و مهمأا و ان  یغح المجدازا  و هدو بكالتسرقوا نح   یالنه (2)ال و سعته 

                                                           

 ك ن مة  لهذا و مة  لذاك. یاداول فیما  یا (1)

دنهح و كدذل  ید  مقصدو  و هدذا میلمهدح عغدح ذو حدةفك یس فیهمز العغح هنه لیعغح كغمة ه ف هلاعغح ان  (2)
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ق ل نح   یة مقد   عغیال ةطِان  بدو  اذا  و ییمذهل الك ف یعغفما یكو ان یاو  یان  و  یاو م  و ما 
درُكم یلنملا تكونلوا یا ثما تذه  اذه  ویحو اذما تفعل افعل  ا ویملما ت تنا به من او رحمكم یشل  یان 

 یًاما تدعوا قله االسماء الحسنیق  منلم و ایمن و علمه اهّلل یر یما تفعلوا من خو تقعد اقعد  یمتو الموت 
كرمهّلل یاطعنو اذا تتكل  اتكل  و فما تقرأ اقرأ یكو ان تفعل افعل یاو تجل  اجل   یانو  و التع  تهلهّلل ، ا
 غها ان شال اهّلل.یفصت یأتیو س را  یاال تنزل بنا تص  خو ماال  انفق   یت لیلو تهّلل ازرك ی  بیا

المضددا ع فاخصصدده بالحددال  یا ددطلحهح عغدد یاهبادددال عغدد ال دخل یددو اعغددح اندده قد
 أأرج یدا  لسأأوف یأأان زتخصصدده باهسدداقغال و منعدد ا مدد  ق لدد    یالسأأ  كمددا ان ییعنددد الكدد ف

و االن اخصد  بالحدال بددد یو  یك ابلك قترضلیلعطیو لسلوف  یهح ق لده تعدالیةم عغدیدلغانداق  و 
و منافاتدده لغحددال و  مللاذا قللال انفللاً  یكق لدده تعددال یالماضدد ید لاهددو  معندداه فددیددو هدد  بع نفأأا  ال بددد یددق

 َان.و بد ما  و بد  یل خا  بالحال بدیاهساقغال و قال بعضهح 
د و باسدنامه یدلغغعسأوف ل و یدللسداقغال الق   یالسأو غأدا  اخغ  للساقغال بمثدل یو 

و الددددعال و  یاهمدددة و النهددد یل فعدددل كمدددا فدددو باقاضدددائه طغددد مأأأةیتقأأأو  القما قدددع نحددد   یالددد
ك یو بكونأأأ  وعأأأدا  و بأأأأ نأأأون (2)و االشأأأفا  یو الترجأأأ یو التمنأأأ (1) یالاحضددد القسدددح و ال  د و یدددالاأ

أاو لأ  اسدا نال  ینغغدیبالن ا ل و الجد از  و  و  دهنونیلوّدوا للو تلدهن قة نحد  یالمصددرلأو و بدد  لم 
 ضهح.و انكةه بع یالنفال  ل بیبأموام ال ةا و ق

أأا و لأأ  بددد  یالماضدد ینصددةم المضددا ع الددیو  فانهمددا م ضدد عان  ربمأأاو اذ غالغددًا و بددد لأأو و بددد لم 
 محغه. یكل ف یأتیو  یلغماض

تزرعللون سلل   اهمددة مدددا اً  نحدد   یو بمعنددعأأهّلل بكأأذا یاباهن ددال نحدد   یمعندد یسدداعمل فددیو 
 غفر ا  لك .یو الدعال نح   نیسن

                                                                                                                                              

 مقامهاهّللی . منده اعغیعغم یفو  ل    دم ی

ضه عغ (1)  ه و اغةاه به. یحمغه عغ یاهمة ا یحض 

 عطف.  یة ایالصغ یاشفذ عغ (2)
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  و یلغمخدددداطغتفعأأأأالن  یاهمثغددددة الخمسددددة و هددددسددددم نها بیو اعغددددح ان لهددددح كغمددددام 
لجمدع الحاضدة و  تفعلأونلجمع الغائدل و فعلون ی  و یلغغائغفعالن ی  و ی  و الغائغایالمخاطغا

صدها یلغمخاطغة فاةفع بثغ م الن ن و تجز  و تنصل بحدذفها و ه اعدةم وجهدًا لاخص  یتفعل
ع مددا  وزنهددا مدد  الكغمددام یددعدد  جمة یددقددع كنای  و الددل  ی دداذ مدد  الفددال و العددیع مددا یددفددان جم

ان اعةا هدا فانهدا مدو م اعدةاب المضدا ع ید م  ذكةها  یة الح وم الغهح اه  اذا اریالم اقة م  سا
 باهثغام و الحذم.

 
 فصل

 ام  او نقصان.یطغل  ها الفعل م  الفاعل  زیغة  الحة هنیهذا العغح   یاهمة ف
الغائددل و امددا النقصددان فهدد  حددذم حددةم المضددا ع  یام  ه  عغددیددز یام  فهددیددامددا الز

  مجدزو  امدا بحدذم الحةكدة او یغایكغادا الصد یالمضا عة م  المضا ع المخاطدل و اهخدة فد
د قدد لهح یددؤی  و ییكدد ن الجددز  بددل  مقددد   عنددد الكدد فیاهمددة المخاطددل  یبحددذم الحددةم و فدد

 ق ل ال اعة: یظهو ها ف
 شیر قأأأریأأأا ابأأأ  خیأأأِلأأأَتُقْ  انأأأت 

 

 نایامُج المسأأأألمحأأأأو یِلُتْقضأأأأ یكأأأأ 

 

 ضًا معةب.یمذهغهح ه  ا یقةال  و عغ یف ق ذلك قلتفرحوا یو ق له تعال
 یأتیددح فاحهددا و یه الددل  المكسددو   و تجددز  اخددةه و عدد  ُسددغَ یدددخل عغیددفدداهمة الغائددل 

و معداًل نحد   نفلق ذو سلعا ملن سلعتهیلامدةًا نحد   یأتیالمقالة الثالثة و ه   یل اح ال الل  فیتفص
كذا یله یتةم اهساعلل عغو الاماسًا نح  ق ل  لم  لحنا ابك یقض علیل ملن  و خغدةًا نحد فعل فالن 

ملن دًا نحد  یدو تهداُم یللنا ولنحمل  خطایات علوا سل و نحد   مدد لله اللرحمن ملّداً یالواللا قل یُان ق
 عم  العاملون.یلمث  هذا قلغًا نح  یو تةغكفر یشاء قل

ضا ع المخاطل حةم المضا عة فان كان ما بعده حذم م  المیو اما اهمة المخاطل ف
كر و ا غه تكر  م   اكر اه ل نح   یاو ف تعأدم  عأد ماحةكًا ابادئ به س ال كان بالفعل نح   و  تأأ
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ه همز  و ل مضم مة ان كان بعد السداك  ضدمة ید عغیس م  باب اهفعال زیان كان ساكنًا و ل
بعد الحذم و الجز  حةم واحد فدان و دغاه  یو ان بق اعل و اضرب و اه  فمكسو   نح   اقتلنح  

 قأ .ه فلبد م  هال السكت نح  یبكل  بعده فل كل  و ان وقفت عغ
ل یسدددغ ید : فدددان  دددد م عددد  المددداكغح عغدددیدددغة  دددالحة لمعدددان عدیو هدددذه الصددد

كددان مان  ی  و ان  ددد م عغددیبا ددطل  الماكغمدد امأأأرًا فدددیددًا او عالیًا او مسدداویدداهسدداعلل سدد ال 
 دعا  یل الاخضع فهیسغ یو ان  د م عغ التما فد یل الاساویسغ

 دا  یعأش حمالدعال م  اللز  نح   یبمعن یو قدتأت
 زوجهّلل یال یارجعو صالح اخاك ال فاعة نح  ق ل  لغخصح  یو قدتساعمل ف

 اعملوا ما شئتمد نح  یالاهد یو ف
 اذا حللتم قاصطادواالةخصة نح   یو ف
 ا و اش بواُلواهباحة نح   یو ف
 ُلوا الرمان بشحمهالمعالجة نح   یو ف
 ةاً یم البصرة  یسر الة نح  ق ل  یالمسا  (1)اشا   یو ف
 م یا الك یذ  انك انت العزالمجازا  نح   یو ف

 لا و التكلمونیق (2)ائواخسو قل ما شلت   نح  یو لغا ه
 (3)العرش اقتارا  یانفق و الت ف م  ذاهساحغاب نح   یو ف
 تستح فافعل ما شلتاذا ل الخذهن نح   یو ف
  یللس یناجذت قانه ان  یعّض علح نح  یالاعغ یو ف

 ق توا بسورة من مثلهز نح  یو لغاعج
                                                           

 طغل الم و  .یة م  یوجه الص اب و المسا  یالدهلة عغ یاهشا   ا (1)

 بعد.  یخسن الكغل ا (2)

 قغة المال.  یهقاا  اا (3)
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 كونیُن ق  نح  یو لغاكو
 نیُونوا قردًة خاسئة نح  ییو الاغ
 صدورُم یك ر قیدًا او خلقًا مما یُونوا حجارة او حدنح   یو الاةق

 ا او التصبروااصبروة نح  یو الاسو
 بةیهذ  المص یها النهار فیتها الشم  و اظ ل  ایا یانكسفو الاأسف نح  

 (1)لقهةمان اعأط ف  او یلضكأل و اهذن نح  
 احضروا مامدة فالنو لغدع   نح  

 خذ هذا او هذاة نح  ییو لغاخ
 یفیخذ رأسهّلل فقد جا ك سل نح  یو لغاةه
 یا قومیلمثل هذا فاعملوا ل نح  یو لغاةغ
 فابكوا و اسكبوا الدموع ؟ع؟ یلمثل الحسة نح  یو للولو

كرمنو لغ ةا نح   كرمهّلل یحت یا  ا
لوا و تمتعوا حت (2)و للملل  نیح ینحوُ 

جنل نح  یو لغا ك  هایزو 
 نح : (3)ها یو لل

أأأأأیأأأأأا لیأأأأأ كف   یعأأأأأ  دمأأأأأ یل 
 

 یالهأأأأأأو یرك فأأأأأأیاسأأأأأأ یانأأأأأأ 
 

 و للشفاا نح :
                                                           

   الدخل و الخة . یل او امیالقهةمان   قها مة: ال ك (1)

 اهمهال.  یا (2)

دة میدندة خفیق  ید اعامدامًا عغدیدةام بده الغعیدد و یدل و بعیان ق یطغذ لف  له معنیها  ه  انیاه (3)  یعندیهدا  یلل یكف 
كدد ن معندداه المةحمددة و المحغددة مدد  ید الددلز  فیددمعندداه الغع دیددالكددف عدد  الددد  و امددا اذا ار یل ایددةم مندده معندداه الق یددلددح

 المحغ ب.
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كففأأأا همتأأأایأأأنیفمأأأا لع (1)هّلل ان قلأأأت ا
 

 

(2)ِهأأأ یلقلبأأأهّلل ان قلأأأت اسأأأتفق  و مأأأا 
 

 

ره و سل  ملن یلره و است ن عملن شلئت تكلن نویمن شئت تكن ام یانفق علو لل شام نح  
 ع ذل  امة عند النحا .یو جم یة ذل  م  المعانیغ ی، الرهیشئت تكن اس

 
 فصل

حةكدة المفعد ل لقغد ل فعدل الفاعدل  یفعل المفع ل هد  فعدل وضدعه ال اضدع لغدهلدة عغد
كلت نح   كل و كسرت  فُكسر ا  فُا

ةًا یددمددًا او تحقیه امددا جهددًل بالفاعددل او ا هامددًا او تعایددعدددل عدد  فعددل الفاعددل الیو انمددا 
قصة ع  فعل الفاعدل ابددًا بد جدة فانده فعدل مفعد ل ذلد  یو ه   لغمفع ل او الفاعل او اخاصا اً 

أ  مفعد ل نحد   یقاصدة عغدی  یو اذا كان الفعدل ذا مفعد لٌد یُضرب زالفاعل نح   متأ  الكتأاب فُعل ِ عل 
د عمأرا  یأدا  عمأرا  من لقأا  فأُاْعِلَ  زیأاعلمأت ز  نحد  یاثند یقاصة عغدیل یو ان كان ذا ثغثة مفاع الكتاَب 
ل الكدل  یجدیو  دیأر بزیسأو لم یدیلا یقلّملا سلقف قلم  فعل الفاعل القا ة نحد   یغنیو قدمن لقا  

 مقالة اهسمال ان شال اهّلل. یفاعغه ف یف
و ضأرب س له همز  و ل نحد  یماٍض ل یكسة ما قغل اخةه فیضح اوله و یائه انو  فة بن

كر   ك  ُدحرجو ُا كد  قغغده سداكنًا و یسكن ن مدا قغدل اهخدة ان لدحیح یتمیة م  بنیو بكة    وائل و 
 ُاقُتأدرضًا مع همز  ال  ل نحد  یضح  ثالثه ایبفاح الهمز  و  دیز یُرأالمعال نح   یفاح نه فی یط
أ مع الاال نحد   یضح  الثانیو  ُت رجُاسو  ال كسدة الفدال و هد  لغدة یدنده واو او یمدا عیو اهفصدح ف ُتُعل 
ال نح  ال او و ه  یالضمة و بالتنح  بكسة  الفال نح  و جال اهشما  و ه  ان  یبو ل یقش نح  یق 

كیو هقول و بوع ل یضًا فقیاسد و جال ال او ایس و اك ة بنیة م  قیلغة ك  و  ُخفتسة فال نح  جوز 
 ی  و الكسدة فدیاهولد ی  اهشدما  او الضدح فدیاعدیلغغدغس بفعدل الفاعدل ف ِعقأتو ضح فدال  ُبعت

                                                           

ت ممعها. ی  ایالع یهم (1)   غ 

 ذهل قغغه م  الع ذ.  یها  ا (2)
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 د.یانقو ر یاختالحاهم نح   یل و مثغهما فیالثالث كما ق
ة اجداز یدو بعد  الك ف ُمأد  و  ُشأد  المضاعف فاوجل الجمهو  ضح فائه نح   یو اما الثلث

 بكسة الةال.لو ِرّدوا و نا یِرّدت الح و قة  بعضهح یتمیالكسة و ه  لغه ضغة و بن
ُج یو ضرب یفاح ما قغل اخةه نح  یضح اوله و یالمضا ع ف یو اما ف نده واو یع یو الدذ ْسَتْ َر

 قا .یستجار و ینقاد و یو  تار یباع و یقال و یال تنقغل الفًا نح  یاو 
 یمع وفة و اهغغدل مد  ذلد  فدس لها یكلمهح كغمام مجه لة ل یو اعغح انه قدجال ف

 و امثالها. (5)ُوِعهّلَل و  (4)ُفِلَد و  (3)ُح   و  (2)ُوِرَد و  (1)ُزِكَ  و ُسل  و ُج   اهموال نح  
 

 فصل
كدان یقسدح تقسددیاعغدح ان الفعدل قد بالمصددد   یسداغنیمًا اخدة كمدا مدة  و هدد  ان الفعدل ان 

كد   یو امدا اهفعدال الناقصدة فعغد ضأأربكدد  یو اه  فه  الماعدد قعأدع  الماهة فه  اللز  و القا ة 
ه یددمدا ذهددل ال یسددت بماعدٍد و ه هز  و امددا عغددی  ان لهددا اسدمال و اخغددا ًا فغییا دطل  الغصدد 

 م  افةام الفعل اللز  و ه  اه ح. ی ن م  ان منصو ها حال فمةف عها فاعل فهیالك ف
كدد ن یة انیددمدد  غل ی ضددع ل ددیس بصددةم لفدد  یو لدد یة امددة معندد یددو اعغددح ان المفع ل

هد  مدا  یقدید مد  مفعد ل واحدد فدالمفع ل الحقیداحمدل ازیال اقدع و الفعدل ال احدد ه یمفع ًه فد
 قًة و ه  المصد  و ه  ثابت لكل فعل قا ة ا  ه.یاوجده الفاعل بفعغه حق

 یسددمیه المفعدد ل یدددًا فمددا ظهددة عغیددة كغمددام بددالمفع ل مقیتسددم یو قدا ددطغح ا عغدد
                                                           

 ا ابه الزكا .  یا (1)

 . یاخذته الحم   یو م الةجل ا (2)

 . یا اباه الحم   یا (3)

 وجدع فؤامه. (4)

 و اذته.  یه الحم  یاشاد عغ یا (5)
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لده و مدا فعدل الفعدل بدالمفع ل یسمیه و ما وجدد له یفبالمفع ل یسمیه یف به و ما ظهةبالمفع ل
 قة.یالحق یس الماعغقام بمفع هم عغیمعه و لبالمفع ل یسمیمق ونًا به 
د  ولكد  یدل م  اجناس ماعدم  لفعل واحد هنهدا جهدام عدیمك  اجاماع المفاعیو 

ةًا فدان الفعدل ال احدد مد  جهدة یتقددنحد  العطدف ظداهةًا او  یمك  تعدم جنس واحدد اه  عغدیه
نصأرت عمأرا  و بكأرا  و لده مفعد ل واحدد و ان قغدت  نصأأرالاعغدذ فلجدل ذلد  نقد ل  یواحد  احدد
 یالدد یالماعددد یاعدددیل مدد  اندده قدیددة الفعددل و مددا قیددحكددح تك  یال اقددع فدد یفهدد  فدد خالأأدا  و هنأأدا  

كد  دا  یأعلمأت زو د عمأرا  درهمأا  یأز یاع أ  نحد  یمفعد ل یال یاعدیو قدد عمرا  یضرب زمفع ل واحد 
كددل  فددان هددذیددف یفغدد فاضأأال   ل یسددغ ی همددا ه عغددق لدد ن همددا مفعدد لیمددا  ی  عغددی  المفعدد لیه 

عغمدت دا  فاضأال  یأعلمت زق ل   یعقل لفعل واحد مفع هن م  جنس واحد فمعنیالعطف و ه
كد ن یصه و قدد   ل  المفع ل و تخصید لاعیل  زیة ثح جید فنصل فاضًل بالمفع لیة زیفاضغ

قد   بده فغمدا انقطدع عنده اهضدافة و اماندع الجدة  نصدل هن النصدل و ی یم ض عًا لغمفعد ل حاد
د مذكو ًا بدالعةض و الاغدع یخغف احدهما اهخة مائمًا و هما علماان لغُفَضل فغما كان زیالجة  

ه و لد  دا  فاضأال  یأز علمأت یدًا فدیدز یقدًة فهد  ایس بمفعد ل حقیه بالذام نصل و نصدغه بددل جدة 
منهمددا  یفالثددان« تیدداعط»مفعدد ل مخصدد  هن المفعدد ل، بدده تخصدد  و امددا مفعدد ه بدداب 

مفعد ل تعغدذ  یاعغذ به الفعل بالذام و اما اهول فه  المفعد ل الماعغدذ ای یبه و ه  الذمفع ل
و من لقأا   دا  عمأرا  یاعلمت زثغثة نح   یال یاعدیغهما ان شال اهّلل و قدیتفص یأتیبه و سبه المفع ل

لدة الد یهد« عم ٌو منطغدٌذ »قة جمغة یالحق یف مفدةم و هد  انطدلا عمد و و افدتده  یمعغ مد  و مأو 
قددة ولكدد  بعددد مددا یالحقی  فددیدًا انطددلا عمدد ٍو فهدد  ذو مفعدد لیدددًا فكأندد  قغددت اعغمددت زیددز

دذ و الثدانینصغت بده ثغثدة  د  و الثالد یكد ن اهول هد  المفعد ل الماعغ َ ث هد  المفعد ل المَخص  
ده یددتف یه مفعدد ل واحددد و هدد  اهول الددذیددزام عغیددت عغمددت بددالهمز  یبدده و اذا عددد  ه المفعدد ل
بده فحكدح مفع لده اهول كحكدح اول اذ هد  المفعد ل (1)یه المفعد ل الثدانیدحمدل عغیعغم  و ه

                                                           

  یحكدح مفعد ل واحدد و همدا معدًا مدأول یةان فدیداذ المفعد هن اهخ« انطدلا عمد و»ه   یام بالمفع ل الثانالمة (1)



36 

 

اعلمأت عمأرا  و دا  یأاعلمأت زه و اهسداغنال عنده فاقد ل یدجد از اهقاصدا  عغ یفد« تیاعط» یمفع ل
وجدد ب ذكدة احدددهما عندد ذكددة اهخددة و  یفد« عغمددت» یو الثالدث منهددا كمفعد ل یو الثددان من لقأا  

.یاعلمت زو دا  عمرا  من لقا  یاعلمت زج از اهساغنال عنهما معًا فاق ل   دا 
 سغعة: یبل سغل اما اهسغاب فه یعد  یة اسغاب و قدیو لغاعد
تنلا یین و احیابنلا امّتنلا اثنتلو  ایوتكم اللدنیلح ی لاتكم قلیاذه لتكم طهمدز  افعدل نحد   احدها:

كددان  خللرجكم اخراجللاً یلللا و یدُم قیللعیاهّلل ان للتكم مللن االرض ن اتللًا ثللم و  نیاثنتلل و امثددال ذلدد  و ان 
كدان ماعددنارا  یت  دیاع و دا  ثوبا  یالبست ز  نح  یاثن ی ها ال یواحد عد   یًا الیالفعل ماعد ًا یو ان 

نقدل یل لدحیدو قدا  عمأرا  فاضأال  یأاعلمأت زو دا  الهأالل طالعأا  یأت زیأارثغثة نحد   ی ها ال ی  عد  یاثن یال
ل النقددل  هددا یددو ق زعأأ و  حسأأ و  ظأأ   همددا و قدداس  همددا بعضددهح یالثغثددة اه  ف ی هددا الدد یالاعددد
القا ددة  یفدد یاسددیل قیددواحددد و القا ددة و ق یالدد یالماعددد یفدد یاسددیل قیددمطغقددًا و ق یسددماع
 ةه.یغ یف یسماع

 رت .یساو ت  یماشو دا  یو سار، جالست ز یٌد و مشیجل  ز یغة فاق ل فالف المفاع ها:یو ثان
كرم  یكرمت زنصة نح  یفعل كد نصة یفعل  ی  غه عغ و ثالثها:  الكة . یغغغاه ف یادا  ا
كدان استحسن  و است رج  ، حس و خرج  یاسافعل كما تق ل ف ی  غه عغو  ابعها: و ان 

 استغفرت ل  الذن .و  استكتبت  الكتابح    نیاثن یال یاه ل ذا مفع ل واحد عد  
حت یفر  ز یتقول ق (1) یف العیتضع و خامسها: ُّ و منه  د، فر   یهلو اللذو للا یقداقلح ملن د

ل عل یق له تعال یل فیو لنعح ما قو غّلقت االبواب ك ن لغمغالغة نح  یو قدرُم یسی ك الكتلاب یلنّز
ل هنده ندزل  یانده قدال فد   ملن ق ل یلنجا و االیله و انزل التوایدین یبالحق مصدقًا لما ب الكتداب ندز 

غدة یفهد  انزالده جمغدًة لع لده الكتلاب  یانلزل علل یالحمد هّلل الذمنجمًا و الكتابان انزه جمغًة و اما 
                                                                                                                                              

 مقامهاهّللیبالمفةم مفع ل به. منده اعغ

ف ع یو اعغح ان المجةم الماعد (1) ل ال ی  كق له تعالیاثن یال یاعدینه یاذا ضع   ینده فدیمدان و زیكح اهیحغ 
ه ال كة   مقامهاهّللیمنده اعغ ان.یكفة و الفس ا و العصكح الیقغوبكح و 
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ل بمعن یأتیولك  قد لا القدریل یاّنا انالناه قالقد  كما قال  ل علافعل نحد   یفع  ه القلرءان یلللوال نلّز
 اته.یاعاغا  تعدم ااو ه  ب جملًا واحدًة 

 وسعت. یا رح  الدار اهلهاخفت و  یبمعندا  یفرقت زقال ی  كمایالاضم و سامسها:
و و ملّرت بله قلّملا اثقللت مدة   یو فقلّما ذه وا به ذهل  یاهقاةان بالغال كما تق ل ف و سابعها:

ل ذلد  ة مددخ ل الحدةم فاعدل ا دیصدیة انیدالاعد یةهدا اذ معندیفعدل بغ یاعدیالااهة انه ه
فدان ق یأال ر یقعأد علأس كدذل  یضدًا مدا   و لدیفهد  امأر  بأ  ضًا ذاهدل و یفه  ا ذه  ب الفعل نح  

مكد  یان الفعدل نداق  ه یعنیك ن قاعدًا نعح امثال هذه اهحةم ماممام لغفعل یذ هیالط 
قندا یدحد وم ماممدة ه حد وم تعد یاعغذ بدذل  اهسدح اه    اسدطة ذلد  الحدةم فهدیان ة و فة 

  ددل الفعددل بمدخ لدده یحددذم الحددةم المددامح و ی  بالجمغددة قدیددی  المعنیهمددا لغفددةا  ددنی 
ع  امة ربكدح  یا وعجلتم امر ابكمل و ینكا  كذا ق یسة  ا یعغ یا التواعدوهن سّراً منصوبًا نح  

شللد اهّلل انله ال الله ااّل هلو غحدذ بده یكل مة دد و امثدال ذلد  و  یعغ یاو اقعدوا للمُ   مرصد و 
ترغ لللون بدددان لهدددح و  یا ین امنلللوا و عمللللوا الصلللالحات اّن لللللم جنلللات تجللل یبّشلللر اللللذه و بانددد یا

 تنكح ه .ع  ان یاتنكحوهن ان
ك دة اهفصدح  شكرت بنفسه فنح   یو اما الماعد  یفعغدشأكرت بنعمتأ  و شأكرت لأ  فدان اه

 ك ن الحةم زائدًا.یذل  
بده و علمدة حدةم ه مفع لمحل النصل هن یالفعل بحةم الجة فالمج و  ف یو اذا عد  

اصدددف مدخ لددده باسدددح الفاعدددل مددد  ذلددد  الفعدددل و یة مفع ًهبددده و یصدددیة ان مددددخ لها یدددالاعد
د ما   كما اندت مدا   و عمد و ذاهدل كمدا یفزذهبت بعمرٍو و ٍد یمررت بزبه اخة نح  جامعه مفع لیه

ا  مد  ام  و لدحه القدیدصددا عغیة فانده هیدس الحدةم لغاعدیفغ  یقدرت علانت ذاهل و اما نح  
ه عغ  ذل . ینغ 

ة فهد  مد  بداب المفعد ل   اسدطة و علماده یدة حدةم الاعدیاح  بحةم غیو اذا كان الفعل 
كدان الفعدل ماعددیانه  كدان هزمدًا نحد  یدة بحدةم او غیدًا او بعدد الاعدیجامع المفع ل بده ان  ةه ان 
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بتأ  فة فان  تق ل یلغاعد یفس یفغ  یرغ  ف هد  المفعد ل   یأف ل بده و المفعد یة هدیدفالكنا  یأرغ 
   اسطة فاد ة تجده كما اق ل.

 شا .ی  ب  م  یصیبالحةم نح   یعد  یاه ید تعدیو ان كان فعل ذو همز  افعال و ار
 یخرجأت مأ  الكوفأة الأجامدع لفعدل واحدد حد وم ماعددم  اذا اخاغفدت نحد  یجوز انیو 

كرامهّلل.  البصرة ال
 یالدد یالماعددد یاحددد كمددا مددة  و ان عددد  مفعدد ل و یالدد یعددد   یو اعغددح ان الددلز  اذا عددد  

ل یدال احدد و بالا ق یعدةم ماعدد الد یفعغدح بمعندعلأ  القأر ان   نحد  یمفعد ل یالد یال احد عدد  
علمأت عمأرا  فاضأال  و ثالدث نحد   یالد ی  تعدد  یاثند یالد یالماعدد یمفع ًه اخدة و ان عدد   یاقاض

ثغثددة و انمددا هدد  شددأن الهمددز  و المفعدد ل  یالدد یعددد  یل هیددل ان بالا قیددو ق دا  عمأأرا  فاضأأال  یأأاعلمأأت ز
ة ذلد  الفعدل قغغهمدا نحد  یدصدغح لفاعغی یف هد  الدذیة بدالهمز  او الاضدعیدد بالاعدیزی یالذ

د قغغهدا و یدفالحدافة هد  ز دا  نهرا  یاحفرت زو د نهرا  یحفر زد قغغها و یفالقاعد ه  ز دا  یاقعدت زو  دیقعد ز
 د قغغها.یفالعالح ز را  فاضال  دا  عمیاعلمت زو ٌد عمرا  فاضال  یعل  ز

ة مدنهح و اخطدأوا یدمحل الحال و هد  م ا یف« عغمت»باب  یمفع ل ی  ثانییو عند الك ف
بده  یو المفعد ل اهول اتد یه  المصد  المسافام مد  المفعد ل الثدان یقیها هن المفع ل الحقیف

فدالمةام دا  فاضأال  یأمأت زعلاعغدذ بده الفعدل لنفسده نحد  یه و هیدال یبالعةض هسنام المفع ل الثدان
و هنداك حسد   كأانخغدة  ید ابدًا و كذا قدال ا فدیقصد تعغذ العغح بذام زید و هیعغمت فضل ز

قددًة و اخطددأ مدد  ظدد   اندده ماعغددذ بالمنصدد ب لقصددو  یفددان الفعددل قا ددة و ماعغددذ بددالمةف ع حق
 الفعل و ل  كان ماعغقًا به لكان اللز   فعه.

أأرو  اخبأأرو الحددذ بعضددهح  أأأو  نبأأأاو  خب  ثو  نب   یَارو  َاعلأأ بعدد  اسدداعماهتها ب یفدد حأأد 
  او الثالددث وحددده بحددةم الجددة ییواحددد بنفسددها و تتعغددذ بمضددم ن الغدداق یالدد یولكنهددا تتعددد

ثتهّلل ب أأرو  زغالغدًا نحدد   ثت  زد یأحأد  كددذا نّ  هلا بلله دًا خا جدًا او بددالخ و  و یددفاندده مضددم ن حدد  و 
 و امددا . مللن ان لل ت هللذاه نحدد    بنفسددیمفعدد ل یالددانبأأأ  یاعدددیو قد یالغدد اق

 
رتأأ  خبأأرا  و انبأتأأ  نبأأأ و خب 
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ثت  حد  ست بمفع ل  ها.یة لف  الفعل و لیمصام  م  غ یفه ثا  یحد 
صداغ منده مفعد ل تدا   مد  یبالمصدد  عد  الماهدة فل یسداغنیو اما الفعل اللز  و هد  مدا 

افعدال  یاك دة ك نده فدصداغ منده مخد و  و یماهدة و ه یحاا  الخ و  الیفلخأرج  ة حةم نح یغ
كدشج  و جب  ا نح  یالسجا كد شب  و جاع و كسل و مر   و اهعةاض   وضأالو طهر و ن ف و الناافة 

مددتأ  و كسأرت  فانكسأر و ما هد  مطداوع لفاعدل فعدل ماعدٍد نحد  قذر و نج  و دن  و الدنس نح  
المطداوع ل احدد نحد   ی  تعددیاثند یبضح الضام و ل  طاوع فاعل فعل ماعٍد الدٌد یُضرب زو فامتد  

م   مت  الحساب فتعل    یاثند یالمطداوع الد یثغثدة تعدد یو ل  طاوع فاعل فعل ماعدٍد الدا  یُعل   او عل 
بسدك ن الفدال و افوعل  غحذ به نح  یو ما اشمأز  و اقشعر   كد افعلل   ازن یو ما  ٌد عمرا  من لقا  یُاعل  زنح  

كددی  و ت ددیفاح ال او و الع كوهأد   د الدل   ُُ  ا كدد  افعنلأل  ازنیدامده لاطعمده و مدا  یاذا ا تعدد الدالفأر
كدددیو مددا احأأرنج   و حسأأ  و كأأر    نحدد  یبضددح العددَفُعأأَل  ازن یددو مددا  یاسأألنقو اقعنسأأ   غحددذ بدده 

 یأتیدع و یدالجم یفد ی ب و هد  سدماعیداهلد ان و الع یفدحمق و سمر و اد  الصفام اللزمة نح  
 ة ان شال اهّلل.یثانالمقالة ال یاحكا  الفاعل و المفع ل ف

 
 فصل

 اقعال القلوب یق
 . اعغددح ان الفعددل امددا یقددیال ی  و مددةامهح بال دد  مددا سدد یقددیافعددال ال دد  و ال یو تسددم

 ك ن جمغة او ه  جمغة.یصغح انیث ید بحیه مفةم او ازیغیان
 ه كما ه  شأنه اما  ةفع او بنصل.یه مفةم عمل فیفان ول
كددان المقصدد م مددیددو ان ول  ینسددل الفعددل الددیة و یدد  الفعددل محدد  الحكاه جمغددة فددان 

 یهن المدةام اندد قأام  یأقلأت زنح  الجمغة ذام اهسدنام كمدا هد  نحد   یذكة ما بعده عغیلفاها ف
اول الكددل  و  ی هددا مكسدو   فانهددا فد یاتد ان   تف هدت  هدذه الجمغددة و لدذل  لدد  كاندت مصددد    بدد
 یااقأول َان  ا  واحأد لفداح نحد  جدل ایه یدهجل ذل  ان قصد بقغت اعاقددم هنده احدد معان
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 یالمصددد  فددان المعندد یتكسددة و تددأول الجمغددة الدد یاول الكددل  حادد یسددت فددیاعاقددد هنهددا ل
و هد  محمد ل دا  من لقأا  یقلت زق ل ن یالجمغة ف یح اعمال الق ل فیاعاقدم وحد  اهّلل و ع  ُسغَ 

 اعاقدم. یمعن یعغ
كددان المقصدیدده الفددال  دالحة لغجمغیدو ان ول تغدد  اهلفدال و نسددغة الفعددل  ی م معنددة و 

كانددت یتكدد ن  ددالحة لغجمغددة اهسددمهددا فلبددد و انیجزئ یجددل عمغدده فددیمعناهددا  یالدد ة اذ لدد  
ةفدددع یفاعدددل  یمعم لددده فدددان احادددا  الددد یالفعدددل و ه فددد یعمدددل الفعدددل الدددداخل فدددیة لدددحیدددفعغ

فاعغدده و  كأانو هجددل ذلد  قغندا ان مةفدد ع  كأانبدداب  ینصدل المسددند و ذلد  فدیه و یالمسدندال
ه بدالعةض و ذلد  یمفع ل نصل المسدند ا دالًة و المسدندال یالمنص ب حال و ان احاا  ال

كددل افعددال یسددت  ددام   مدد  الجدد ا   و لددیة لیددافعددال قغغ یبدداب افعددال القغدد ب و هدد یفدد س 
واحدد بنفسده نحد   یال یعد  یو منها ما فكأر بنفسه نح   یعد  یالقغ ب مقص مًا هنا هن منها ما ه

د یددفیثغثددة اندد اع اهول مددا  یالمقصدد م  هنددا و هدد ی  و هددیاثندد یالدد یاعدددیو منهددا مددا هأأ  فو عأأرف 
سداعمل یح ال قد ع و الثالدث مدا ید تزلزله مدع تدةجیفیما  یة و الثانیوق ع القض یثغام القغل عغ

  .ییلغمعن
ْ  و  یَاْلفو  یَدرو َوَجَد فالن ع اهول نح   تجلدوه عنلد حد  ن َشَعأأَر غحذ  هدا یاعغح و  یبمعن َتَعل َ

 و راً یاهّلل هو خ
 ا عمأأأرو فأأأاغتبطیأأأالعهأأأد  (2)یالأأأوف (1)ُت یأأأُدر

 

 دیأأأأأأأأأفأأأأأأأأأان  اغتباطأأأأأأأأأا  بالوفأأأأأأأأأا  حم 
 

ه فاعغه قامت مقا  المفع ل اهول و اك ة یبنال فعل المفع ل و الاال ف یهنا عغ« تیمر»و 
 یالد یتعدد ه الهمدز یدو اذا امخغدت عغ ت بأ یدرمفع ل واحد بالغال نح   یال یساعمل معدیما 

 :و نح ن یانلم الفوا اباءهم ضالّ و نح  كم به یال ادا یبالغال كق له تعال یالثان یاهول  ها و ال

                                                           

 عغمت. یا (1)

 ت.یمرمفع ل  (2)
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بأأأأأو  فأأأأأالفو   َث اذایأأأأأالمغ (1)قأأأأأد جر 

 

 احأأأد یعلأأأ (2)یلأأأویمأأأا الأأأروع عأأأ   فال 

 

 و كق له
أأأ   شأأأفاَ  الأأأنف  قهأأأَر عأأأدوها (3)تعل 

 

(5)و المكأأر (4)لیأأالتح یفبأأالب بل أأف فأأ 
 

 

.یشعرت  حكو نح    ما 
 نح  ق ل ال اعةَهأْ  و جعل و حجا و عد  نح   یو الن ع الثان

 ال اعأأأأد  االقتأأأأار ُعأأأأدما  ولكأأأأ 

 

 فقأأأد مأأأ  قأأأد فقدتأأأ  االعأأأدا  

 

 و نحد 
كنأأأت احجأأأو ابأأأاعمرو اخأأأا ثقأأأة  و 

 

أأت یحتأأ  أأاتیبنأأا  (6)الم  (7)ومأأا  ملم 
 

 

 و نح ن هم ع اد الرحمن اناثًا یو جعلوا المالئكا الذو نح  
 اباخالأأأأأأد (8)یفقلأأأأأأت اجرنأأأأأأ

 

 امأأأأأر ا  هالكأأأأأا (9)یو اال  َفَهْبنأأأأأ 

 

 س كذل  ال   مع انه م  افعال القغ ب.یالةجحان و الا  و ل یفهذه اهفعال بمعن
نحد  علأ  و  خأالو حسأ  و  ظأ و  یرأو  زعأ   و هد  یدیسداعمل لغمعنیو الن ع الثالدث مدا 

 ق ل ال اعة
                                                           

 وجددوه. (1)

 عطدف.یه (2)

 اعغح. یا (3)

 ئة اسغاب الهلك.یته یف (4)

(5) .  مع العدو 

 نزلدت. (6)

 ن ازل. (7)

 .یاعذند (8)

 .یفاحسغن (9)
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 خی ا  و لسأأأت بشأأأیشأأأ یزعمتنأأأ
 

 بأأأأایدب  دبیأأأأمأأأأ  خ یانمأأأأا الشأأأأ 

 

 و نح  (1)ا  موٍف للنا  ما زعماو كق لهح 
كأأأأأل شأأأأأیأأأأأرأ كبأأأأأر    یت ا  ا

 

كجأأأأأره  جنأأأأأودا   محاولأأأأأة  و ا

 

و نحدد  ظننأأت عمأأرا  عأأدوك و و هّنللوا انلللم مواقعوهللا و نحدد  دًا یلل ونلله بعیانلللم  یو كق لدده تعددال
 و نح   اهّلل امواتًا یس  ین قتلوا قیالتحس ن الذ

 ر تجأأأارةیأأألجأأأود خو ا یحسأأأبت التقأأأ

 

(2)َرباحأأأأا  اذا مأأأأأا المأأأأر  اصأأأأأبح ثأأأأأاقال 
 

 

 و نح 
 یتغضأأأل ال أأأرف ذا هأأأواخالأأأهّلل ان لأأأ 

 

(4)سأأأأت اع مأأأأ  الوجأأأأدیمأأأأا ال (3)سأأأأومهّللی 
 

 

 و نح 
هأأأ  و ِخْلُتنأأأ (5)یالغأأأوان یدعأأأان  یعم 

 

 بأأأأ  و هأأأأو اول یاسأأأأٌ  فأأأأال ُادعأأأأ یِلأأأأ 

 

 قان علمتموهّن مؤمنات. و نح دا  من لقا  یعلمت زو نح  
ان اعاقدام المخغ بده فمضدم نه یة لغیصغح لغجمغة اهسمیما  یهذه اهفعال تدخل عغف

صدغح یمدا  یه مددا  الحكدح باه دالة و فدیدعغ یصدغح للسدنام الدذیمدا  یه  مفع لها فاعمدل فد
معندداه مأأا  یدا  حكیأأعلمأأت زالمصددد  فق لدد   یصددغح للسددنام الددیأول مددا یدده بددالاغع فیددللسددنام ال

ه و یددد هسددانام الحكمددة الیددل  زیالمفعدد ل باه ددالة و جدد یة هددد فالحكمددیددعغمددت حكمددة ز
ان   ة بدددیددصددغح لغجمغیال اقددع ذام مفعدد ل واحددد و هجددل ذلدد  لدد   ددد   مددا  یفدد ینهددا فهددییتع

ل  د یددانطددلا ز یادا  من لأأق یأأعلمأأت ان  زهددا نحدد  یو معم ل ان  اكتفددت بمفعدد ل واحددد و هدد  مددأو 
                                                           

 ما زعمه حقًا. یا ما زعما (1)

 مقامهاهّللی. منده اعغًل بالمةضیاًا او ثقیم (2)

ف .ی (3)  كغ 

 المحغدة. (4)

 ت بحسنها.یغن یالا یة ایجمع غان (5)
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نداق  مدا قغندا مد  یو ه (1)حداهً  یول مفعد ًه و الثدانث زعم ا اهی  هنا خطال حییال الك فیفا ت
ة ید  لغجمغیسدا بصدالحیمدع انهمدا لوانأا  یدا  حیأظننأت زة بق لد  یدالصدالح لغجمغ یمخ لها عغد

 ان جمغة و ظ  مضم ن الجمغدة و اخطدأ ظنده ی لاه اوًه فالس ام ح ید الس ام الذیفان المةام  ز
ه حیدید بالزیو بعد معةفة زوانا  یحدا  یظننت زد فقال یثح عةم ان الس ام ز   انًا.یة ما ظن 

نللتم یالللذ ین شللرُائیللا یة مطغقددًا نحدد  ق لدده تعددالیددصددغح لغجمغیجددوز حددذم مددا یو  نُ 
 و كق ل ال اعة:علم و انتم التعلمون یواهّلل و ق له تاعمون 

 ة سأأأأأأأأنةیأأأأأأأأكتأأأأأأأأاب ا  بأ یبأأأأأأأأأ

 

ه  عأأأارا  علأأأ یتأأأر   و تحسأأأ  یحأأأب 

 

كددان ق  ونللونیِاْن هللم ااّل  یو ق لده تعددال جددوز ینددة یو امددا حددذم احدددهما و ابقددال اهخددة فددان 
فددالمفع ل اهول رًا للللم یلللم اهّلل مللن قوللله هللو خی خلللون بمللا اتللین یحسلل ن الللذیو ال یكق لدده تعددال

 نة و نح  ق لهیبخغهح و قدحذم هجل الق 
أأأ (3)ر یأأأغ (2)یو لقأأأد نزلأأأِت فالت ن 

 

 

 بمنزلأأأأأة المَحأأأأأ   المكأأأأأَر  یمنأأأأأ 

 

 ةه واقعًا و كق ل ال اعةیغ یهتان یا
أأأأأأا (4)عزامأأأأأأهّلل یالَتَ ْلنأأأأأأا علأأأأأأ  ان 

 

 بنأأأأأا االعأأأأأدا  یطالمأأأأأا قأأأأأد وشأأأأأ 

 

   و امثالها.ی  او خائفی  او مضط  یهتخغنا جازع یا
 و هنا مسائل:

اذا  یابطددال عمغهددا لفاددًا و معندد ی  افعددال القغدد ب جدد از اهلغددال ایمدد  خصددا: یاهولدد
                                                           

 ضد بتاعغدذ بده الفعدل نحد  یالمفعد ل و ه ی  ان الحال عد  المفعد ل فضدغة بالنسدغة الدییوجه خطال الك ف (1)
د هنددا مددذكو  یددد و زیددة زیدداندد  عغمددت  اكغدًا  اكغددًا یددعغمددت زد بخددلم یددة زیددتضددةب  اكغفاندد  لددح دًا  اكغدداً یددز

 مقامهاهّللیة به مون عم و. منده اعغی  الةاكغیلاخص

 معاةضة. (2)

 ة ذل  اهمة.یغ یا (3)

 النسغة. یا (4)
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 قال ال اعة د قام  ظننتیزو  ظننت قام د یزها او تأخةم نح  ی  مفع لیت سطت  
 یا ابأأأأ  اللأأأأال  توعأأأأدنیأأأأ (1)زیأ بأأأأاالراج

 

(2)ز خلأأأأت اللأأأأالُ  و الَ أأأأَوُر یأأأأاالراج یو فأأأأ 
 

 

 و كق ل ال اعة
 زعمأأأأأأأأان و انمأأأأأأأأایدانا یهمأأأأأأأأا سأأأأأأأأ

 

أأأأرتیان  (3)سأأأأوداننای   غنماهمأأأأأا (4)س 

 

و د یأأنأأت زقأأا  ظن  الفعددل و مةف عدده نحدد  ی  اذا ت سددطت  ددییجددل اهلغددال عنددد الكدد فیو 
  و ع  الجمهدو  خلفده و ییمها ع  الك فی  اعمالها و نقل اهلغال عند تقدییجوز عند الغص ی

 اسا هدوا لللغال ق ل ال اعة:
بأأأأُت حتأأأأ  یصأأأأار مأأأأ  ُخُلقأأأأ یكأأأأذاك ُاد ِ

 

 االدُب  (6)مةیالشأأأ (5)وجأأأدت مأأأالُك  یانأأأ 

 

 ضاً یو ق ل ال اعة ا« ملك» ةفع 
 تأأأأأأدنو مودتهأأأأأأاارجأأأأأأو و امأأأأأأل ان

 

(8)لیأأنا منأأهّلل تنویلأأد (7)ا ِاخأأالو مأأ 
 

 

 ة.یة ه م ایو الغسان روا (9)د یةام الغعیال ثح الاقدیاه ت یو ه حاجة ال
                                                           

 وزن ست  مسافعلم. یجمع ا جوز ،  جز ضةب م  ال عة عغ (1)

 الضعف، الف ل. (2)

 نا.یدیةان سیصی (3)

 صلنا  ها.یان ك ةم و ك ة لغنها و  یا (4)

  ل  الفطة . یمة ای ا  ال ق (5)

 عة.یالطغ (6)

 مقامهاهّللیاسد. منده اعغیاس فاحه كما ه  منق ل م  بنیاس اذ القیة القیغ یهذا منق ل عغ (7)

 اعطدال. (8)

مة اهمب و مددا اخددال یوجدددم لمددلك ال دد یاندد یهمددا مقددد   ایقددال ان الددل  فید  كددأنیددةام الغعیو الاقددد (9)
ة. مندددده یوجدتددده و مدددا اخالددده و اه دددل عدددد  الاقدددد یكدددان انددد یة ال دددأن ایبحدددذم ضدددمقدددال ینا منددد  او یلغدددد
 مقامهاهّللیاعغ
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  یاو  دد دا  یأألسأأت بمكأأر  احسأأ  ز  اسددح الفاعددل و معم لدده نحدد  یاذا وقعددت  دد یو قدددتغغ
  یو  د دیأقأو  زیسأوف احسأ  و مصدحو ها نحد   سأوف  یو  ددا  احس  قأام  یِان  زنح  ِان   یمعم ل

كد ن الغدةض اهخغدا  یزان نفدس اهنسدان فمدة  یدو الم د و احسأ  عمأرویأز یجأا ن  نح  یالمعط ف
ك ن الغدةض اهخغدا  بحدال ذام نفسده یها و مة  یغغیعاةض له ذكة افعال القغ ب فیبالجمغة و 

 عمل.یالجمغة ف یف
دذ ا ة:یالثان هد  مدأخ ذ مد  و  یغطدل عمغهدا لفادًا مون معندی یو م  خصائصدها انهدا ُتَعغ َ

قددة الادد هددا فلتطغددذ و یل الیددمیة اه  اندده هیدد  بعغهددا باقینهددا و  ددیة  یددعغقددة الزوج یالمددة   المعغ 
مدا یمنعهدا ذلد  عد  العمدل فیقدع ذلد  اذا وقعدت قغدل مدا لده  دد  الكدل  فیحقهدا و  یؤمیه

سدافها  نحد  اه یه معندیدمدا ف یتقع قغل اهسافها  بلواسطة او معها مضافة البعدها لفاًا كأن
 یاو قغددل اسددح ماضددم  معندد علمأأت غأأال  مأأ  انأأتو د یأأعلمأأت هأأل خأأرج زو  ٌد عنأأدكیأأعلمأأت أ ز

د یددوقدد ع اهسددافها  المف یس فددیو لدد (1)لمللا ل ثللوا امللداً  ین احصللیالحللزب یلللنعلم ااهسددافها  نحدد  
ل   الماكغح تناق  مع عغمت او ظننت فان المعغ   و الماند ن مضدم ن الجمغدة المدغهح 

قدال ذلد  یندًا و یسأل عنهمدا معی  ی  الغذیعغمت احد ال ق یعنید قا  ا  ال یلمت أ زعفق ل  
كددذا قغددل النفددیدد ی  هیعنددد ا ام  اه هددا  و حدد  یالددداخل عغدد ید المدداكغح اهخغددا  بمعغ مدده و 

كدذا نطقلون یلقلد علملت ملا هلؤالء و الدار  ید فیعلمت ما زمعم لها نح   كدان یالنافال  و ان و  ادان اذا 
او  الأدار و ال عمأرو ید فأیأعلمأت وا  ال زو د قأام  یأعلمأت وا  ِاْن زل قغغهمدا ماغد ًا بالقسدح نحد  الفع

كددذا قغددل ه   الأأدار و ال عمأأرو ید فأأیأأعلمأأت ال زو د قأأام  یأأعلمأأت ِاْن زالقسددح نحدد   یماضددمنًا معندد و 
و  (3)الخلرة ملن خلال ا یو لقد علموا لمن اشتراه ما له قلها نح  یاحد معم ل یالداخغة عغ (2)القسح

ها ع  قغ ل العمل عما قغغهدا لفادًا ولكد  یغیذل  هن هذه الح وم لها  د  الكل  فامنع ما 
                                                           

 .یة و المناهیالغا (1)

 مقامهاهّللیست ه  ابادال. منده اعغیالمسألة ان هذه الل  لغقسح و ل یمابعد ان الحذ ف یف یأتیو س (2)

 ة.یل ال افة م  الخیالنص یا (3)
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ة المنصددد ب یدددجدددوز عطدددف الصدددالح لغجمغیو لدددذل   یمَندددع عددد  اتصددداله المعنددد یالفعدددل ه
ذ یدغو مد  م اضدع الاع د من لأق و عمأرا  من لقأا  یأعلمأت لزعنها نح  الجمغة المعغذ ی  عغیالجزئ

 علم انك لرسوله.یواهّلل المكسو   مع الل  نح  ان  تصد  الجمغة بد 
هأ  ضأربت یعلمت بمأ  تمأر  و علمأت اة نح  یالجمغة الفعغ یدخل عغیو الفعل المعغذ قد

عنهدا كاعةا هدا بدل فعدل و اعدةاب الجمدل المعغدذ علمت أ قمأت ا  قعأدتو و  سرت ی یعلمت او 
عغدذ عد  المفعد ل اهول نحد  یان ه یبحدةم اهسدافها  فداهول یقغل و اذا  د   المفع ل الثان

 د قائمًا.یعغمت ماز یمع ان المعن دا  ما هو قامما  یعلمت ز یو اتفق ا عغدا  م  هو یعلمت ز
ة الماصدةفة و یدنحد  اهفعدال غ یو هد  عغد یاخغةند یدًا مدا  دنع فهد  بمعندیز (1)تیارأو اما 

س یغحذ بدده حددةم الخطدداب و لددیو قددد لكللم مللن از  تم مللا جعلل  اهّللیللاروادده نحدد  یجمع كنایقددد
و هبد بعده مد  كم عذاب اهّلل یتكم ان اتیاروحذم مفع له نح  یو قدتك  یارأو تهّلل یارأبمفع له نح  

ونللیللارواسددافها  نحدد   و ه محددل لحددةم مللاذا خلقللوا مللن االرض  یتم مللا تللدعون مللن دون اهّلل اا
مددا بعددده یعمددل مددا قغددل اهسددافها  فیاأنفة و هة هنهددا مسددیالخطدداب و ه لغجمغددة اهسددافهام

م حدةم الخطداب فدیهقاضائه  دد  الكدل  و  ًة و جمعدًا و مدذكةًا و یدالمد ا م مفدةمًا و ت ن یصدة 
ف مدع انده حدةم و ه یه الاص یعغ یجةی  اهسح و الحةم و لذل  یمؤنثًا و هذا الحةم   زخ  

 محل له.
نولر یقلنحد  سأل و استنبأ و تفكر و ابصر و ن ر ح  ذ نیج از الاعغ یو الحذ بافعال القغ ب ف

تفكلل وا مللا یكم المفتللون و و و لللمی صلل ون بلل یقست صللر و و ن یمللاذا تلل م  یانولل و طعامللًا  یلللا ادُللیا
 نك و حّق هو.ئوستن یو ن یوك الدیان یس لون ایو بصاح لم من جنا 

عغقددة هفعددال م یه  جدد اب القسددح هددل هدد ی  اخاغفدد ا فددییل و هدد  ان النحددویشدد یبقدد
                                                           

 یجدوز فدید فغدح هیددًا مد  هد   فدع زیدعغمدت ز یت جد اب عد  سدؤال مقدد  و هد  انده اذا جداز فدیدو امدا ا   یق ل (1)
سددت مدد  بدداب افعددال یة الماصددةفة و لیددنحدد  اهفعددال غ یاخغةندد یبمعندد یدًا مددا  ددنع الةفددع فقغددت هددیددت زیددا  

 مقامهاهّللیالقغ ب. منده اعغ
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ذ و یدد الاحقیدالقغ ب ا  ه فمنهح م  انكدةه و مدنهح مد  اثغاده و الاداهة ان افعدال القغد ب قدتف
ده  یعندید یضرب   زیعلمت لَ جاب القسح فق ل  یذل  ت غه القسح فاجاب بما  یف قاده و اثغا  حق 

اب فعدل ه  جد  یقدًة  دل هدیسدت ه  جد اب القسدح حقیو ه  بمنزلة القسح فالل  بعد الفعل ل
 یسدت ممدا لده  دد  الكدل  فلتمندع الفعدل عد  العمدل ففدیهة بل  القسح فداذًا لیالقغل و شغ
 ق ل ال اعة

 یتأأأأأأی   منیو لقأأأأأد علمأأأأأأت لتأأأأأأت
 

 سأأأأأهامها (1)شیا الت أأأأأیأأأأان  المنا 

 

 فلجددل ذلدد  تقدد ل« عغمددت»محددل النصددل بق لدده  یسددت الددل  معغقددة و الجمغددة فددیل
ة هتتغدع فادد ة و امدا اذا یدبالجمغدة جعدل هدذه الدل  ه  القسدح م ابفداح ان  قوم   یدا  لیعلمت ان  ز

منصد ب بالفعدل و « داً یدز»ل ان یدفققأو  یدا  یعلمت ان  زالمفا حة كق ل   َان  الجمغة  یمخل عغ
 ید و الجمغددة المأولددة هددیددا  زیددالمفددةم و هدد  ق یو الجمغددة مأولددة الدد َان  اندده منصدد ب بددد  یعنددد

ذ لعدد  جد از اجامداع یبالاعغ یاول« عغمت»و ه مانع م  عمغها و  ان  المفع ل و ه وجه هلغال 
 ةها فاد ة.یبجمغاها م  غ یاول ان  معم ل واحد و ه ش  ان  ی  عغیالعامغ

كنددا یهددا معنددیو مدد  خ ا ددها جدد از اتحددام فاعغهددا و احددد مفع ل الثالثددة:   یایو جعغهمددا 
ضأربت  دل  یضأربتنقدال یة اهفعدال فلیم سدابفاح الاال بخلما  یعلمَتهّلل حكو من لقا   یعلمُتننح  
ة اهفعددال یهددا اتحددام الفاعددل و المفعدد ل و سددایمكدد  فیة و یو ذلدد  ان هددذه اهفعددال نفسدد ینفسأأ

 یحمدددًل عغددد یجهلتنأأو  یعأأأدمتنو  یفقأأأدتنهددا یمج  یمكددد  تعغقهددا بالدددذام فجدددةیة هیددخا ج
 .یعلمتنو  یوجدتنهما یضینق

 یكمددا قددال اهّلل تعددال یو الغصددة (2)یالحغمدد یلددة ا یالقغغدد یالددة  یقددد حمددل عغددالةابعدددة: 
 و قال ال اعةن یساجد یتلم لیرو

                                                           

 مقامهاهّللیهتنحةم. منده اعغ یا (1)

 ن مه  یالنائح ف ةاهیالُحْغح ما  (2)
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(1)َلأأأأأة  یللرمأأأأأا  َدرِ  یو لقأأأأأد ارانأأأأأ
 

 

 یتأأأارة  و َامأأأام ینأأأیمی (2)مأأأ  عأأأ  
 

ن و عد  طئد خیو العامة تق ؤها بضدح الادال و دت یبنارت بعد توح یَاَترات معذبالدعال  یو ف
 ح الحاا الق ل به نح یسغ

كنأأأ (3)نأأأایت رجأأأال  ف قالأأأت و 
 

 

(5)نایلعمأأأأر ا  اسأأأأرام (4)هأأأأذا 
 

 

كدان بصد یج ونده مجدةیح یة سدغیدل و غیاسدةائ ی  لغدة فدیو اسةائ غة المضدا ع یالاد  اذا 
 قال ال اعة دا  ذاهبا  یأتقول زالمخاطل و بعد اسافها  نح  

(8)الرواسأأأما (7)تقأأأول الُقُلأأأَ   (6)یمتأأأ
 

 

 حملأأأأأأأأأأأ  ا   قاسأأأأأأأأأأأ  و قاسأأأأأأأأأأأمای 

 

ة ید  الفعل و اهسدافها  فدان فصدل غی   یل الاةم او الجا  او احد المفع لضة  فصیو ه
 ة.یذل  وجغت الحكا

. (9)ُت یُارغة المجه ل نح  ی  یعغ یُارو كذا الحذ بالا    عمرا  من لقا 
فعدًل و كمدا  یكد ن المفعد ل الثدانیو هبدد و انسمعتهّلل تقول نح   سم و الحذ بعضهح  ها 

  ؟ع؟یعغ ینسل الی
                                                           

 مقامهاهّللیه الطع . منده اعغیاعغح عغیما  یا (1)

 مقامهاهّللیالجانل. منده اعغ یة بمعنیاسم (2)

  احل الفهح و الفطنة یا (3)

(4) .  الضدل 

 ل و ممس خ منهح.یاسةائیم  بن یا (5)

 تا . یما یال یا (6)

 «.ا»غة الق ائح یالناقة ال ابة الطو یجمع القغ ص و ه (7)

 مقامهاهّللید الل  ذكةه جمع قغ ص. منده اعغیال  اهد القغ  با د یو ف

 مقامهاهّللیتةسح اه ض بأخفافه . منده اعغ یاللت (8)

 مقامهاهّللی. منده اعغیظننت و ه  سماع یا (9)
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(1)ایلللمسلللجدًا علللن ج ا ی نلللسلللمعتك ت
 

 

 ر موقلللللللقیلللللللو انلللللللت بحملللللللد اهّلل غ 

 

 سمعت انهّلل تقول.نح  ان  صد  ان بد یو قد
 

 فصل
 یو هد رییافعأال التصأهدا یة و تنصدل جزئیدصدغح لغجمغیمدا  یتدخل عغ یم  اهفعال الا

و ا   یأأاصأأار ا  االمأأوات احو   خزفأأا  یرت ال أأیصأأنحدد  ت أأذ و ات أأذ و رد  و وهأأ  و جعأأل و اصأأار و ر یصأأ
ُظدد  َ  یبمعنددهأأ  كمددا ان  یو هددذا مخصدد ص بالماضددا  فأأداك  یوهبنأأو جعلنللاه ه للاًء منثللورًا 

فلارًا یرّدونكم من بعلد ایلو مخص ص باهمة و نح   لتخلذت و اًل یم خللیاتخلذ اهّلل ابلرهو نحد  ملانكمُ 
 :قةال  و قال ال اعة یف (2)ه اجراً یعل

 ال  یدلأأأأ (4)ِاثأأأأَرُه  (3)ت أأأأذت غأأأأراَز 
 

وا فأأأو فأأأ   یعجزونأأأیل (5)الحجأأأاز یر 
 

أغحذ  ها یو   ة.یالمفع ل ی  عغیة و تنصل الجزئیالصالح لغجمغ یضًا تدخل عغیفانها ا یسم 
ة و یدالصدالح لغجمغ یمخ لهمدا عغد یفقدد الحقهمدا بعضدهح  هدا لمدا   غأادر و تأرك و اما 

 یفدد یل الثددانو هدد  ان الجددز یح خفددینهددا فددةا عاددینهمددا و  یقددة  یالحق ی  و فددینصددغهما الجددزئ
تركتأ  اند  تقد ل  ی جدد باحدداث الادا ك و المغدام  اهتدةیقدًة و هیس مفع ًه لهما حقی  لیهذ
ماه و ما  یسل ة یدة فدان الخزفییو اندت ماقاغاده بخدلم افعدال الاصدجود بنفسأ  یتركت  و انت ماسغ 

ة وجدددم بفعددل الجاعددل و الخغددة حصددغت باتخدداذ الماخددذ یددة و الهغائیوجدددم بفعددل المصدد
بده و ان الجدزل اهول هد  المفعد ل ی  عغدیة تنصل الجدزئیی  ان افعال الاصیفاغ یهكذا الغ اقو

                                                           

غا یَجَغ  (1)  جمعه  یًة ایالخةا  ج 

 مقامهاهّللیه اجةًا. منده اعغیتخذم طعامًا عغ یا (2)

 21اسح م ضع  َغةاز (3)

 مقامهاهّللیان. منده اعغیلحیاثة بن یا (4)

 الحجاز. یال یا (5)
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فانهمدا  غأادرو  تأركو امدا  یأتید  ه ها  الفعل و اجمالده كمدا یه المغیعغه  المفع ل یالجزل الثان
ل نصدغان الجدزیقدة یالحق یة محددث  همدا ففدیدفهد  غ یاعغقان بدالجزل اهول و امدا الجدزل الثدانی

فدالما وك بعلض  یملو  قلیترُنلا بعوللم ة نحد  یدالحال یعغ یة و الجزل الثانیالمفع ل یاهول عغ
كدذایحدال  یف یعنیجود بنفس  یتركت  حال الم   و  یه  الغع  ف  یعندیمأا  یغادرتأ  حك جد م و 

هدح اه  انح لحینها فةا عاینهما و  یحال الحكمة فغ یف ه بده الغ  ة ییقصدد  همدا الاصدیا  م  تنغ 
كیو احداث المسند  هذا الفعل فعندد ذلد   كدان هتغغدیدغحقدان  هدا. و  ة و ییافعدال الاصد یف 

ذ كافعال القغ ب.  هتعغ 
 

 فصل
الناقصأة  بدد یتسدم یتك نا جمغة الا  تصغحان هنیكغما یتدخل عغ یو م  اهفعال الا

مم لغدهلدة الحددث و تجدة یت ناقصة هنها سدغغت الدهلدة عغدی  انها سمییفع  اك ة الغص 
كأان ربأهّلل  یةه و ق له تعالیةام منه غید ما یفیدفعهح ان لكل فعل منها م ضعًا هیالزمان و  یعغ و 
ت بالناقصدة هنهدا هتدتح ین نة  ل انما سدمیةام منه  ةم الكیةام منه الزمان ا ًل  ل یو هرا  یقد

باهفعددال  یتسددمهددا بمةف عاتهددا بخددلم الاامددة و ذلدد  وجدده ا ددطلحهح و اهحسدد  انیمعان
كدل تعد كدل یالكد ن و هد   یماضدمنة معند كأانان  ی  كمدا تدةیالعامة فانها افعدال تجدامع  جدامع 

كدذل  الغد اقیحدال  ید  الدیداهفدام  الجد ی فة و لذل  تحاا  فد افعدال  یفهد یخصصدها و 
ة ید اخددة بخددلم سددایددد  بقیددوضددعت للخغددا  باتصددام ف اعغهددا بصددفة مصددام ها المطغقددة مق

ضأرب د اخدة فددیدتجعدل بال ضدع م د وطة بقها تخغة باتصام ف اعغها بمصدام ها و لدحاهفعال فان
« كددان»فددان د ضأأاربا  یأأكأأان زماصددفًا بالضددةب المطغددذ بخددلم  ید ذا ضددةب ایدد ددا  ز یعنددید یأأز

 د بالضةب ه بالك ن المطغذ.ید بك ن مقیتخغة ع  اتصام ز
  :یقسم یعغ یقًة و هیة محصو   حقیو هذه اهفعال غ

ل و ارتأد  و اسأتحال و رجأ  و ال و صأار و كان نح   ة:مثغاد و  یامسأو اصأبح و حأار و حأال و تحأو 
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تمّثل  لللا بشلرًا و كمأل عالمأا  و تأ   عشأرة  و مثدل مأادا  و را  و غأدا و عأاد و ا  و بات و ظل  و  یاضح
ماجدالم ا  یدالمع یقدال فد  یزی  البر  قفیجیو ماجا ت حاجتهّلل نح  جا  و عد  بعضهح منها ًا یسو

مللا  یث الحاجددة كق لدده تعددالیددث جددالم مدد  بدداب تأنیددما ددا م حاجادد  و تأن یحاجادد  ا
ة حاجدة یدا یحالهدا ا یة النصدل فهدیدروا یذل  و اما عغد یو الحاجة مةف عة عغًا یُانت اّمك ب 

  و عدد  بعضدهح منهدا یزیدل الغدة  قفیدة كیصی یالمثال الثان ی ا م حال ك نها حاجا  و معن
كأنهأأا حربأأة  یارهأأف شأأفرت  حتأأل العددةب و تمثددل بقدد قعأأد  م سددك   یاقعأأدت   ددا م  ینه حاددیحددد 

انأا قاعأد اقأول و  یبكأیفالن قاعد ق ل ن یزماننا  یه ا طل  العةاا فی اكغه و عغیكأنها  مح او ما 
 نح  ق ل ال اعةقا  و منها لهّلل 

  یللأأأ یشأأأتمنیمأأأا قأأأا  یعلأأأ
 

 الرمأأأاد یفأأأ (1)ر تمأأأر  یأأأك نز 

 

نئذ ناق  یدًا بصفة فانه حیخغا  باتصام فاعغه بمصد ه مطغقًا  ل مقةام اهیو كل فعل ه
   اهفعال.ید اتصافه بمصد ه مطغقًا فه  تا   بلتفاوم  یو حكمه حكح هذه اهفعال و اذا ار

 و ماانفهّلل  و مازال نح   یو ه دة:یو منف
َ
وا منهدا  یماَونبالةال و مارا  و مابر  و ماَفَتأ و   یلأو عد 

 ن و عمدًل بالفعدل اشدغه مدع مدا یده الك فید و ً  بالح وم اشغه كمدا ذهدل ال یو هست منها یل
 یهدا فدیة الیمد  الغدةازخ و ندذكةها هندا مةاعدا  لغعمدل مفصدًل و ن د یام فهدیغحذ  ها م  الكنای

 هنا مسائل:یالح وم ان شال اهّلل مجمًل و ه
 یة و تعطددیة اسددمكدد ن جمغددیصددغح هنیمددا  یاعغددح ان هددذه اهفعددال تدددخل عغدد: یاهولدد

كما زعمده بعضدهح فالفاعدل لهدا هد   ی  ه الجزل الثانیحال مع یالجزل اهول حكح مصام ها ف
كدذل  لكدان  یالجزل اهول ه المصام  المفه مة م  الجزل الثان كدان  كمدا فهمده بعضدهح اذ لد  

شداغه اهمدة فان الةفع عغح العمد  و النصل عغدح الفضدغة فا یو النصل باهول اول یالةفع بالثان
د و یدة زید  دل الصدایدة عغدح زیس الصداید و لدیدعغدح زد عالمأا  یأصأار زس فاعدل یو ل یالةض یعغ

د بالغداهدة یدفالمصدغح زا  یأد غنیاصبح زد و كذل  ید ه عغح زی  زیالكاد عالما  یكان ز یكذل  ف
                                                           

ل  یا (1)  تقغ 



52 

 

كددل ذ دده ذلدد  و هجددل ذلدد  تةفددع ز یعددةم فددیلددل   یو  زمددة دًا و هدد  العمددد  و اهفعددال هیددلغ 
 د م  الفاعل اه  ان هذه اهفعال لها حاهن:یاز یهتحاا  ال

 یفضدغة اخدة یتامدة هتحادا  الد یةهدا فهدیمقابغدة غ یفهح م  م امها فیةام  ها ما یفمة  
 ة ذل .یمس او غیلح یعنید یاصبح زن نة و عدمها و یمقابغة ضد الك یفد یكان زنح  

 ی  خاص فعند ذل  ناقصة محااجدة الدیتع یها المطغقة فیةام  ها حص ل معانیو مة  
كیدد فاضأال  یكان ز ان تغ  الفضغة فدی  حدال الفضدل بخدلم  ید ه مطغقدا  دل فدیدن ندة زیةام منده 

كیتامًة فانه د یكان ز كدذل   ید فدیدن نة زیةام منها   و ته یةام  دیدا  یأد غنیأاصأبح زمقابغدة عددمها و 
  و اه  لكددان ی  خدداص ه ذلدد  الاعددیباعدد ندداً ید ماعیدده مطغقددا فالفاعددل هدد  ز یحددال الغندد یفدد

ة فدان تغد  الحداهم یدالمفع ل یتنصغه عغدو لح ی  و الحال انها نصغاه كماتةی فع الاع یاهول
عقدل معنداه یتك  مفع لة لاغ  اهفعال محدثة  ها و اهفعال هزمة و امدا ك نهدا اخغدا ًا فممدا هلح

تةفددع ه فضددغة تنصددل و هددذه فضددغة ان ینغغددیخغددة و الخغددة عمددد   یحاددا  الددیفددان الفعددل ه
كدذبًا و لد س هدذا الخغدة فعدًل ناقصدًا یتنصل و الخغدة هد  ذو الخغدة مد  وجده و اه  لكدان اهسدنام 

  اطدلا الفعدل و هدذه یدیةم تعیدالف اعدل لد  لدح یاح  الكدل  عغدیدس بخغدة لده و لدذل  ی  جه فغد
ك ن جمغة و تةفدع الجدزل یح هنصغیما یتدخل عغ یاهفعال فه یاه ام  فضل خا   ع  معان

  خلفدًا ییة كما هد  المنقد ل عد  الكد فیالحال یعغ یة و تنصل الجزل الثانیالفاعغ یاهول عغ
  .ییلغغص 

الزمددان  ی  فددیحددال معدد یناقصددًة هثغددام مصددد ها لفاعغهددا فدد یفاددأتكأأان امددا  ة:یددالثان
كأان و قدتسدغخ عد  الزمدان نحد  فأافتقر ا  یأكان غناو منقطعًا نح  د فاضال  یكان زمائمًا نح   یالماض
دل مدع فعدل اخدة فین نة و قدیةام منها  ةم الَك یفانه را  یربهّلل قد كد ن یةام  ها  ةم الزمدان فاةك 

ك كان  ید مد  فاعدل ذلد  الفعدل و ه الدیدفاعدل از یة فلتحادا  الدید زمان ذل  الفعل ه غیلاأ
فدالمةام  صن  فرعأون و قومأ یماكان  یلحال فانها تخة  بذل  ع  اهفعال الناقصة نح  ق له تعا

كددد وقدد ع الصددنع فدد  یدل  عغددیددمعددًا فعددل مدداض و  صأأن یكأأان  یفق لدده تعددال یالزمددان الماضدد یتأ
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 نح صار  یبمعن یبسغل لف  المضا ع و قدتأت یالماض یاهسامةا  ف
 كأنهأأأأأا (3)یو الم أأأأأ (2)قفأأأأأر (1)هأأأأأا یبت

 

(6)وضأأأهایقأأأدكانت فراخأأأا  ب (5)الحأأأزن (4)ق أأأا 
 

 

  م. ا یا
ُان ذو عسرة قنورة التامة نح   یو قدتأت  كون.یُن قان وجد و منه  یا سرةیم یو ان 

انیُو قدتك ن زائد  نح   المهدد  یمد  فد یل ایدًا كمدا قیالمهدد  دغ یفد (7)  نكّلم منُ 
  المسدند و یو  ددا  یأماكأان احسأ  زو فعل الاعجل نحد   ما  یًا و تزام اذا وقعت  یحال ك نه  غ

 :  الجا  و المج و  نح یو   یكان موس یأو نبنح  ه یالمسندال
(9)یبكأأأأر تسأأأأامیابأأأأیبنأأأأ (8)سأأأأراة

 

 

(11)یالصأالب (10)كأان الم همأة یعل 
 

 

 امتها بغف  المضا ع نح یو ند  ز
 لیأأأأأانأأأأأت تكأأأأأون ماجأأأأأد نب

 

ل َبل 
َ
 ٌل یأأأأأأأأاذا تهأأأأأأأأ   َشأأأأأأأأْمأ

 

                                                           

 هال مضغة.یا ض ت (1)

 الخأل م  اه ض ا. (2)

 ا یة معیالغع یة و هیجمع مط (3)

كل الحصیطائة  یجمع قطا  و ه (4)  .یأ

 اه ض الخ نة. ما غغ  م  اه ض ا. ضد السهغة (5)

 مقامهاهّللیهتقد  ان تتجاوزه. منده اعغ یا (6)

ة  فهد  یدمد ا م ك  یالمسداقغل فد یبمعند یأتیقدد یدًا و الماضدیدكد ن لماكدان بعی یهنا بمعن« كان»ل ان یل  ق (7)
ف. منده اعغ یماعغذ ف  مقامهاهّللیالمهد بل تكغ 

 دام.یفة. الجیاهفةاس ال   (8)

 مقامهاهّللیو تعغ . منده اعغ یتتسام یا (9)

 غة.یاهفةاس الجم (11)

 كان المس مة العةاب ی٭ عغ یبكة تسامیا یام بنینسخة: ج یجمع  غل. ف (11)
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 المصد  و اسح الفاعل نح  ی اذ منها حایع ما یعمل عمغها جمیو 
 یقومأأ  الفتأأ ی  سأأاد فأأببأأذل و حلأأ

 

كونأأأأأأأأهّلل ا   ریسأأأأأأأأیهّلل یأأأأأأأأا  علیأأأأأأأأو 
 

 و قال اهخة
كأأل مأأ    كامنأأا   (1)البشاشأأة یبأأدیو مأأا 

 

(3)لأأأهّلل منجأأأدا (2)ُتْلِفأأأ اخأأأاك اذا لأأأ  
 

 

ذللك بلاّن مضا عها جاز  فغ بما حذم منه الن ن لك ة  اهساعمال نحد   یو ان مخل عغ
فل وایكن اللذیلماهفصح نح   یساكنًا تع م ف و ان هقتقوك  یرًا نعمًا انعملا علیك م یاهّلل لم و  نُ 

 قد هتع م نح  ق ل ال اعة
 ان هاجأأأ  یعلأأأ (4)هّلل الحأأأقیأأألأأأ 

 

أأأأ  (6)بالسأأأأرر (5)یرسأأأأ  دار قأأأأد تعف 
 

 

 و نح  ق ل اخة
(7)هّلل المأأأر اة ابأأأدت وسأأأامة  یأأأفأأأان لأأأ 

 

 

(8)غ یفقأأأأد ابأأأأدت المأأأأر اة جبهأأأأة ضأأأأ 
 

 

ا  عمغها نح  ق له  یغقیو  كانةًاما تحذم یو ك   :فاقاةب و نح  ق ل ال اعة (9)اما انت بر 
 ذانفأأأأأر (10)اباخراشأأأأأة امأأأأأا انأأأأأت

 

كله  الَضأأُبُ  یأألأأ  یفأأان قأأوم  (11)أ
 

 

                                                           

 طلقة ال جه ا. (1)

 وجد. یا یالف (2)

 نًا.ینا ةًا ، مع (3)

 اثا ه. یا هاجه سقطت اسنانها ا و یالةابعة او الا یبالكسة م  اه ل الداخل ف الحذمطغعًا.  یا (4)

 س.م  (5)

 الةمل. یة بمعنیبالضح جمع الس  یغة م  ال هة. او هیاخة ل (6)

 ا .الحسد  (7)

 اهسامة. (8)

ًا. منده اعغ یا (9)  مقامهاهّللیان كنت  ة 

 مقامهاهّللیان كنت. منده اعغ یا (11)

  ان او السنة المجدبة.یالح (11)
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 و حذفها مع فاعغها اك ة نح 
ة یعلأأأ (1)َحأأَدَبْت  هأأأا (2)ب أأأون ضأأأب   كل 

 

 و ان م لومأأأأأأأا (3)ه یان ظالمأأأأأأأا  فأأأأأأأ 

 

كبا  او ماشو نح   كبا  او ماشاو  ا  یسر ان را  ل ال اعةو قا ا  یولو را
 ولأأأأأو ملكأأأأأا   یأم  الأأأأأدهر ذو بغأأأأأیأأأأأال

 

 جنأأأود  ضأأأا  عنهأأأا السأأأهل و الجبأأأل 

 

ا  یرا  ف یون باعماله  ان خیالنا  مجزو اما ق لهح  ا  فشر  ه اربعة اوجه نصدغهما و یفف را  و ان شر 
كدان عمغهددح خیاهول تقددد یو عكسدده فعغدد ی فعهمدا و نصددل اهول و  فددع الثدان كدد ن یةًا فیددةه ان 

كددان فدد یالثددان یةًا و عغددیددجددزاؤهح خ كددان  یة و عغددیددة فجددزاؤهح خیددعمغهددح خ یان  الثالددث ان 
كدددان فددد یة و عغدددیدددةًا فجدددزاؤهح خیدددعمغهدددح خ ل یدددةًا و قیدددجدددزون خیة فیدددعمغهدددح خ یالةابدددع ان 

النا ددغة  َانل قدتحددذم بعددد یددو ق اتالمهأأا یفأأال (5)شأأوال   (4)مأأ  لأأدنحدد   لأأوو  ِاْن ة یددقدتحددذم مددع غ
ا  فاقتربل نح  ع  الفع ما  یلغفعل باعو ا انت بر   ه تكغف.یو كق ل ال اعة و قد مة  و ف (6)ام 

تكد  حال لدح یالك ن ف یمعن ید ناقصًة ثغ م مصد ها لفاعغها ایفاف صارو اما  الثالثة:
و  صأار ال مأر خأال   قدة نحد  یقة بعد حقیك  او حص ل حقیكان عالمًا بعد ان لح یا د عالما  یصار زنح  

 :اناقل و نح  یابلد  ید م  بلد الیصار زو ما بمعناها نح   یالبد  تك ن تامًة و تتصل
كالمنأأأأأا یالحسأأأأأن یفصأأأأأرنا الأأأأأ  اذالل یا (8)فأأأذل ت صأأأعب  (7)و رضأأأت  و ر   

                                                           

 عطفت. (1)

 غة.یقغ (2)

 مقامههّللایهح. منده اعغیان كنت ظالمًا ف یا (3)

 ل.یةه م  لد ان كانت كماقیتقد (4)

هددا مدد  نااجهددا سددغعة اشددهة او یعغ یجددف  لغنهددا و اتدد یالندد ا الادد ی  جمددع شددائغة و هددیبالقصددة و الانددو شدد هً  (5)
 مقامهاهّللیم  اتغت الناقة اذا  ا م ماغ     لدها. منده اعغ اهتللة و یثمان

 لئ  كنت  ةًا فاقاةب. (6)

 م  الةضا. (7)

 عاه الصعغة.یطغ یا (8)
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 و قال اخة
 المحالأأأأأأأأأأأة یقنأأأأأأأأأأأت انأأأأأأأأأأأیا

 

(3)ریالقأأو  صأأا (2)صأأار (1)ثیأأح 
 

 

ل و اسأتحال و رجأ  و ال غحذ  ها ما بمعناهدا نحد  یو   یكق لده تعدال رتأد  او عأاد و ا  و تحأو 
 و قال ال اعةرًا یقارتّد بص

 ل مأأأأأأأودةیان العأأأأأأأداوة تسأأأأأأأتح

 

 بالحسأأأأنات (4)بتأأأأدارك الهفأأأأوات 

 

ة اهمثال ظاهة  و تكد ن هدذه المغحقدام یو سا (7)تحول  ابالسا   (6)یم  نعم (5)الهّللیفو قال 
 ة كما ذكةنا.یها اه غیمعان یضًا تامة اذا اساعمغت فیا

ضدًا ثغد م مصدام ها ید ایدفافبأات و ظأل  و را  و غدا و  یاضحو  یامسو  اصبحو اما  الةابعة:
ه یدو قدس عغ یحال الغن ید فی ا  ز یعنیا  ید غنیاصبح ز حال مخص ص نح  یلغجزل اهول ف

 یدل  عغددیددمددثًل و  یةام منهددا خصدد ص الصددغح و الُمْسددیددو ه صأأار یناقصددًة بمعندد یو هدد یالغدد اق
و  تیامسأة او بغفد  ییة امدة بدالاغیدمد  غاصبحت سال بغف  ة الصغا  و المیم  امع یذل  ما رو

ظأل  الصغا  و ك ن  یمخل ف یاد یاصبح زاوقاتها فحسل نح   ید الدخ ل فیقدتك ن تامة فاف
 ل.ی  قغیتام  بات و 

 یفهد یمأاونو مأارا  و ماانفأهّلل  و  مافتأو مابر  خام و یم  باب خام مازال و اما الخامسة: 
لفاددًا كمددا مددة  او  یغزمهددا النفددی  و یحددال معدد یام ها لغجددزل اهول فددضددًا هسددامةا  ثغدد م مصددیا

                                                           

 ث.یح یال یا (1)

 اناقل. (2)

 مناقدل. (3)

ة یجمع هف   ا (4)  الزل 

 ث ب .یاساغ یا (5)

 نعمدة. (6)

 ال د . یة ا. جمع بأس بمعنیالداه (7)
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نحد  قد ل ال و  (1)نیه علاُفیلن ل   علللننحد   ل « ما»خغف یو قدوس  یتاهّلل تفتؤ تذُر ةًا نح  یتقد
 :ال اعة
 الأأأبال یعلأأأ (4)یا دار َمأأأیأأأ (3)یاسأأألم (2)ایأأأاال 

 

 الق أأأأأأأر (6)بجرعامأأأأأأأهّلل (5)و الزال مأأأأأأأنهال    

 

 :نح   یلو 
 و اعتأأأزاز (7)ینفأأأهّلل ذا غنأأأی  یلأأأ

 

أأأأة مقأأأأل   یذ (8)كأأأأل   قنأأأأوع (9)عف 

 

 :نح  یو ه  النه یو شغه النف
كأأأر المأأأوت ر و التأأأزل ذا  صأأأا  َشأأأم ِ

 

  یان  ضأأأأأأأأأأأالل مبأأأأأأأأأأأیفنسأأأأأأأأأأأ 
 

 :نح قل  و  یر هویر منفهّلل اسیغنح   ریغو 
 مأأأا ی  الأأأیأأأبأأأر  اللبیمأأأا قأأأل

 

 بأأأایا  او مجیأأأورث المجأأأد داعیأأأ 

 

 :ة لف  الفعل نح یبغ یو قدتأتغفر ا  ت ازال استیابنح   یابو 
 ا اسأأأأما  ان لسأأأأت زامأأأأال  یأأأأا   یقضأأأأ

 

   ُمْغِمأأأٌل یغمأأأل العأأأی یاحبأأأهّلل حتأأأ 

 

كددیا تدامایدتأتالدنق  فغدح زالو فتأ غز  یو اهمثال واضحة و  فانهدا  یبخدلم الغد اق  یلأ  
 تامة و ناقصة. یتأت

                                                           

   یمیمق یا (1)

 ا هذه.ی یا (2)

 معال. (3)

 اسح امة  . (4)

 سائًل ب د . (5)

 ئًا.یهتنغت ش یاه ض الا (6)

 نف .یو ه  حال  ی احل غن یا (7)

 نف .یفاعل  (8)

 كل.  فة (9)



58 

 

  یحدال معد ید  لغجدزل اهول فدت امة بمد  ثغ م المصیلا ق یفهمادا  و اما السامسة: 
هدا یف« مدا»و د جالسأا  یأاجلأ  مأادا  ز ةهدا نحد ید غیدكدل  مف یفاك ن تغ  المد  ظةفًا فاحاا  ال

 د.یاجغس مد  جغ س ز یة فالمعنیمصدر
 یل هذه اهفعال مع ف اعغهدا و حاهتهدا عغدیخاغف تةتیاعغح ان الق   ذك وا انه  السابعة:

 سغعة انحال:
 یصأأار عأأدوه تددأخة الحددال عدد  الفاعددل و ذلدد  عنددد اهلاغدداس نحدد  یددف جددلیمددا فأأاالول  

د حسأنا  یأكأان زنئذ تأخة الحال لةفع اهلاغاس و عند تأخة مةف عهدا عنهدا نحد  یجل حیف یقیصد
كدان الحدال  ضأرب عمأرا  ید یأكأان زو اوجل بعضهح تأخة الحال ان كانت جمغدة نحد  وجه   و ان 

ه یدكد ن فیاو د اال  عالمأا  یماكان زنح   یك ن مسا نیكأن اعغذ بهیجل تأخةه ع  الفعل و مایمما
 بها.یمازال غال  هند حبة جزل الفاعل نح  یكنا

كددان الفاعددل مسددا نیددجددل فیمددا   یو الثأأان و الفعددل  یه تددأخة الفاعددل عدد  الحددال و هدد  اذا 
كأأان قاممأأا  اال  زمصددد  ًا بددذوام الصدددا   نحدد   مددذهل  یعغددماُللان جللواب قوملله ااّل ان قللالوا و د یأأما

كددان الحددال ظةفددًا و الفاعددل نكددة  فاندده  جددل تددأخة الفاعددل عدد  الحددال سدد ال یالجمهددو  و اذا 
كأأان رجأأل  یفأأو الأأدار رجأأل  یكأأان فأأالفعددل نحدد   یت سددطت او تقدددمت عغدد كددان الفاعددل الأأدار  و اذا 

او د یأ زكأ  اال  یقاممأا  لأ و د یأكأ  قاممأا  اال  زیلأ ك  الفعل مسغ قًا بدذام  ددا   نحد  یو لح یمسا ن
 كان انهّلل قام . یعندو انهّلل قام   یكان عندنح   ان  كان الفاعل جمغة مأولة بمصد  بسغل 

ك ن الحال مما لده  دد  الكدل  ان یالفعل كأن یح الحال عغیه تقدیجل فیما  و الثالث 
ك  یاصد   الفعل بذوام الصدا   نح  یلح كان مالهّلل و   تك  ا كان زیاو ك   كان زیاو د ی    .دیه  

لان حقلًا علة م ضدع وجو همدا نحد  یدغ یةهدا و هد  فدیطها و تأخیجوز ت سیما و الراب    نلا یوُ 
ح یو اهمثغة واضحة و قدال بعضدهح تقدده یما انتم عل ین علیذر المؤمنیماُان اهّلل لو ن ینصر المؤمن

حد  مساقةًا بفداح القدام هن عامغده مسداقة  محدذوفًا ن یسمیالحال اذا كانت ظةفًا مساحس  و 
د یأكأان زمدا عامغده ظداهة نحد   یفضدغة و هد یمه اذا كان لغ ًا ایساحس  تقدیو هد یالدار ز یكان ف
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فوًا احد یو لم یو اما ق له تعالجالسا  عندك    .یفقد   هفام  الحصة و الاخصكن لهُ 
كأان عمأرو المثغادام نحد   یاهفعدال فاقدد  عغد یمها عغدیجوز تقدیما و ال ام    و عالمأا  

ز  یجدوز عغدیه فلیةه عغیع  تصد   غ یام فغمنع النفیالمنف یغاما ع الم دهو  و مدنهح مد  جدو 
جدوز سدغذ الحدال اذًا عنددهح و مدنهح مد  یة فیة هتسداحذ الاصددید  ان مال النافییو ع  الك ف
ز ذل  ف  اثغام. یالنف یف یضًا هن النفیامابر  و مازال نح   یام فیالمنف یجو 

الفعددل سددد ال ت سددطت او تددأخةم و هدد  عندددد  یح الحددال عغددیجددوز تقددددیمددا هالسأأاد   
كان زة الفعل بذوام الصدا   ماصغة به نح  یمسغ ق د قاممأا  یأكأان ز یمتأو د یقامما  زاو د قامما  یهل 

كان زة و همز  اهسافها  لج از فصغهما نح  یو ه كذل  مال النافد یقامما  زاو  أ قاممأا  و  دیأما قامما  
كأان زالفعل ان تأخة منصو ها عد  الفاعدل نحد   یمها عغیقغح تقد یغجوز عیو د یكان ز د یأضأاربا  
 یجددوز تقدددمها عغددیس كجزئهددا بخددلم مةف عهددا اذا تددأخة فاندده هیهن المنصدد ب فضددغة لدد عمأأرا  

كدان المنصد ب ظةفدًا فد حسأنا  وجهأ  یأكأان زالفعل و ه ت سطها نحد   جدوز بلقدغح نحد  یو امدا اذا 
كان ز  دار.ال ید فیضاربا  

  فاعغهددا بمعمدد ل الحددال اه  بددالاةم و الجددا  ینهددا و  ددی ن الفصددل  یمنددع الغصدد السأأاب   
د یأكأان عمأرا  زضًا نح  یةهما ای ن بغیو اجاز الك فد جالسا  یالدار ز یكان فو د جالسا  یكان امامهّلل زنح  
ا بعدد  الغصدد  ضأأاربا   نهددا اذا یو    الحددال العامغددة اذا اتصددل  هددا المعمدد ل الفا ددل ی   ددییو فددة 

ز الماصل مون المنفصل نحد  یلح ز یو لدحدا  ضأاربا  عمأرو یأكأان زاصل فجو  و  دا  عمأرو ضأاربا  یأكأان زجدو 
 :ة ال أن فجعغ ه اسمًا نح  ق ل ال اعةیه ضمیة ذل  قدروا فیغ یعغ یماجة

اجون (1)قنافأأذ  وته یأأحأأول ب (2)هأأد 

 

كأأأان ا  دا (4)ةیأأأع  (3)اه یأأأبمأأأا   عأأأو 

 

                                                           

 هدح. یا (1)

 خ.یم الون كهدجان ال  یا (2)

م.معم ل  (3)  ع  

 اسح  جل. (4)
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مغادد  « ةیدعط»ا دطلحهح و  یك ن اسمه عغیان یعغ« كان» یأن فة ال یفاضم وا ضم
م»و  ا دطلحهح و قددعةفت  یعغد« كدان»مفع لده و قدتقدد  و الجمغدة خغدة « اهحیدا»خغةه و « ع  

كددل بدداب اسدداعمال العددةب و  ی  و اه ددل فددییة ال ددأن عنددد الكدد فیضددم یعددد  الحاجددة الدد
 .الق ل  ها یو ه حاجة ال كانام  یاحامل بعضهح ز

اقدد  یة مغازمة  د  الكل  مع اهتصال بصدغاها فلیها مصدریف ما فدمادا  و اما الثامنة: 
قدال یفلتكون فاضأال  د انیارنح   یها حةم مصد یة اهفعال ان تقد  عغیها حالها و كذا سایعغ
 فافهح.تكون د فاضال  انیار

حأذف نحأو الحمأد   اهأل واج  ال (1)مغادل یاعغح ان هذه اهفعال هتدخل عغ الااسعة:
 یاجده الدیمثل هذه الجمغة فعدل نداق  هحا یدخل عغیفاهل خغة مغادل محذوم فلالحمد 

مغاددددل عدددام   یغدددز  تصدددد ه كاسدددمال اهسدددافها  و ال دددةا و ه عغدددیمغاددددل  یفاعدددل و ه عغددد
ة یداهمثدال هتتغ المثدل و یة لك نده فدیدغزمده اهبادائیمغاددل  یالاصةم كمدال الاعجدل و ه عغد

 :ة كق ل القائلیجمغة كالمثل كالجمل اهعاةاض یاو تغزمه لك نه ف (2) أریال ع  كق لهح 
(4)مأأأةیو ال أأأال  عز (3)فانأأأت طأأأال 

 

 

 و اظلأأأ  (5) أأأر  اعأأأقیثلأأأث و مأأأ   

 

                                                           

خادةع الكدل  اخاةاعدًا هن مةامندا یا ندا ان المةفد ع فاعدل و اهنسدان یاخا ینافیهذه الم اضع ه یق لنا مغادل ف (1)
ا  ه و  د قدائحیدزمثدل  یعغد« كدان»دخل یدجدوز انیل ل  هل یمثًل اخاةاع و اما اذا ق د قائماً یكان زهناك ان ق ل  

قدال یجدوز وهكدذا یجدوز او هیتقد ل قال فلبد  ل  انیان ینغغیف یا  ه و ك اهل الحمد یتدخل عغجوز انیهل 
ة. یدة النحویمغدة الصدناعع الكدل  اخادةاع فدالمةام بالجمغدة هندا الجیمع ان جم یالذباب اهخغا  بد  یقال فیكما

 مقامهاهّللیمنده اعغ

 مقامهاهّللیالصغح. منده اعغ یعطف عغی یا (2)

 طالذ. یا (3)

 الفةاا. یجز  عغ (4)

.یعصاه و تةك اهحسان ال یعذ  ال لُد والده ا (5)  ه و اساخف به فه  اعذ 



61 

 

كدد یالمفاجدا  او لاضدمنه معند اذاو  امأاغزمه اهبادال ل ق عده بعدد یاو  و هّلل یأسأال  عل الددعال 
و الدددعال نعددح قدددتك ن  یو الامندد یة كاهسددافها  و اهمددة و الاةجددیددقددع حاهتهددا جمددًل طغغیه

 یو جدال فدهأل تكأون قاممأا  و كأ  قاممأا  الحدال نحد   ی هدا عد  الطغدل فد یة فاكتفیالناقصة طغغ
 هما معًا نح  ق ل ال اعةیال عة الطغل ف

كأأأأأأون ر یو   ینأأأأأأیبالمكأأأأأأار  ذك 
 

أأ  (2)صأأناع (1)دل  ماجأأدة یو دل 
 

 

  یأااهفعدال نحد   ینئدذ عغدیاهسافها  فاقدد  ح یل ماضمنة معنك ن الحایجوز انیو 
كان مال عمرو.و د یكان ز  ك  

  الفعل و الحةم فصو ً  ت غه الحد وم یكما ذكةنا م  الغةازخ   یفه  یلو اما العاشة : 
لسأت لسأتما لسأت  لسأت لسأتما لسأت   ام نحد  یدغحدذ  هدا مد  الكنایو عمًل ت غه باهفعال مدع مدا 

كد ن فاعغهدا  یكغمة تددل  عغد یو هذه م  سن  اهفعال فلجة  ذكةناها هنا و ه لست لسنا عدد  
  خلأق ا  یلأًا او حداًه او اسداقغاًه نحد  یخغة عنه س ال كان ماضدیوقت  ی  فیالحال المع یف

س اهّلل یولل و قدتسدغخ عد  الزمدان نحد س مصل وقًا علنلم یلم للی تیلوك یلو د قاممأا  االن ی  زیلو مثل  
ح ی ن و اتغاعهح منع ا مد  تقددیحالها فالك ف یو اخاغف ا فد یس بواّلك للع یاّن اهّلل لو اٍف ع ده بك

انهدا فعدل و سدمع مد   یزه نادةًا الدی  تجدوییو عد  الغصد  یانهدا حدةم نفد یها ناةًا الدیحالها عغ
 انت ة  ها نح  یالعةب عد  الحاا الكنا

ك دة الحداا ا یا  تسقونا یل  یة المةف عدة  هدا كمدا عةفدت و قددتأتیدلكنالساح تسق نا و اه
نئدذ یسدت حیو لدا  یأ  زیالقأو  لأ یجأا ننحد  لك    یانها بمعن یفانصل ما بعدها عغ اال   یبمعن

د جدددًا هندده هبددد و یددبع كأأانمدد  بدداب  یدًا فهددیددز یس الجددائیو القدد ل بددان  معندداه لدد كأأانمدد  بدداب 
 یا یسأنی  رجأال  لیعلنح  ر یغ یتك ن بمعنس ما قال ه بمقص م و قدیك ن المقد  مقص مًا و لیان

 ة مقص م و مثلیةه تكغف غیو غ یةیغز   جًل غیل
                                                           

 فة.یمة ال  یالك  (1)

  .یدیحاذقة ماهة  بعمل ال (2)
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(1) ید ال أأیأأكعد یعأأددت قأأوم
 

 

 یسأأأأیقأأأأد ذهأأأأ  القأأأأو  الكأأأأرا  ل 
 

 .یةیغ یا
 فصل

ها بعد  فد افعأال االسأتعدادناها بدد یو مد  اهفعدال افعدال سدم افعدال المقاربدة و  یو قدد عدد 
غهددا و یخغددة  هددا عدد  اسدداعدام ف اعغهددا للتصددام بصددفة مفاعیعددال قددًة افیسددت  هددا فانهددا حقیل

ما ذكدةه اهدل النحد   یعغحرا  یةام منها  ةم ثغ م اهساعدام و هیها الزمان و انما یلح  فیه
كتدل  یو المدذكو  فد یطغدل مدا هد  احدة یا یتحأر  ان الفعدل منده اه  یدكتدل الغغدة ات یا  فو لح

حأأرا  و حأأرا كعددٍح. و  (2)حأأرٍ و  یكغندد یحأأر  و یبددالانوحأأرا  و  ذیددالخغ یكعصددا بمعندد حأأراالغغددة الددد
و ون یأأحرمخففددة و م دددم  و  (3)انیأأحرةان فاقدد ل یددتتغحأأٍر و  یحأأراهحدد ال و امددا  یةان فددیددهتتغ
 ایحرام دم  و مخففة و ات یحرو تان یحرو ة یحرو  (4)ا و احرا یاحرو حرون 

 بنال فعل المفع ل. یكُفة َ  عغُحِقَق كمد  و ُحق َ لهّلل ككة  و جُدر و اخلولق و 
و َاْن ة المصددد    بددد یدد ددو   الجمغددة الفعغ یفدداعًل و مفعدد ًه عغدد یو هددذه اهفعددال تقاضدد

  یأت حأق لأهّلل انو كت  ید انیجدر زو تم ر فعل و اخلولقت السما  انید انیحرا زالفعل مضا ع نح  
تنكحللوهن و و ترغ للون اننحدد   و قدحددذم الجددا    یو المفعدد ل مفعدد ل معندد   یأأت ُحِقْقأأَت انو 

كددیو اما الق   فقداخاغف ا فووعج تم ان جاءُم  تةفدع اهسدح و الفعدل كأان  ها فمنهح مد  قدال انهدا 
الجمغدة و قددعةفت  یما زعم ا انها م  الن اسخ تدخل عغ یمحل النصل و خغة لها ناةًا ال یف

هددا و مددع یخل الن اسددخ عغدیدد یس بجمغددة سددابقة حاددیخاددةع الكددل  اخاةاعددًا و لددیان اهنسددان 
                                                           

 الةمل. یا (1)

 مقامهاهّللیالساكنان فحذفت ال او كحٍ . منده اعغ یال او حذفت فالاق یا ل َحٍة َح  ٌو فغما ثقل الضمة عغ (2)

ف حد و ككتدف یتصدار یفداذا خففدت فهد یكغند یف حةیتصار یال فهیان و اخ اتها اذا شدمم الیاما ح  (3)
 مقامهاهّللیاًل لكسة  ماقغغها. منده اعغیقغغت ال او 

 كتف و اكتام.جمع ح و ك (4)
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قدع خغدةًا عد  اسدح الدذام فدان یو ه یالاجداوز عد  ذلد  الجمغدة المأولدة بالمصدد  كاسدح معند
كد ن ی  المغادد  و هیالخغة ع   ان المدأول ییجمغدًة و ه مأولدًة و عد  الكد ف« خدة ید انیدز»عقدل 

مدع حدذم  یلمعندصدح  ایمنه و ق   مقا  المغدلیضًا مدخ ل فان الغدل یبالمصد  بدل و ه  ا
 یحادا  الدیالخد و  و لد  قغدت انده  یحدة أرج ید انیأحرا ز یتق ل فصح  هنا انیمنه و هالمغدل

كددأن بدددون مفعدد ل ننقددل  یاح  المعنددیدد جددد و هیاهددة او انیالخدد و  ان یتقدد ل حددةمفعدد ل اخددة 
تامدددة و  یفالفاعدددل محدددذوم او هددد  یجأأأیاخلولأأأق انمددد  قددد لهح  یه و امدددا مدددا حكدددیدددالكدددل  ال

و  (1)د هد  الفاعدلیدفز دیقو  زیان یحرلغة اهل الحجاز و اما ق لهح  یمأولًة فاعغها عغ« لیجیان»
و منهح م  قال ان المةف ع فاعدل و المدأول  (2)یمفع ل مقد  و اهضما  قغل الذكة لفا« ق  یان»

المفعدد ل عةفدد ن یبدده اذ هة المفعدد لیدددون غیدد یبدده فهدد  خطددال و هددح همفعدد ل فددان ا ام المفعدد ل
 ی ح  و الةابطة جا   محدذوم فدان معند ید به المفع ل المعن یكما سن ةحه و ان ار یالمعن 

تمطة فدالخ و  مدثًل مسداعد  لده هن یا تم راخلولقت السما  انخة  و یهن یا رج ید انیز یحر
م له السمال. ید و المطة مساعد  له ایاساعد  له ز یا  اساعد 

و لعأل   یه انده حدةم لعدد  تصدةفه و ك نده بمعندیدو اخاغفد ا ف یعسأغحذ  هدذه اهفعدال یو 
 ة نح :یه الح وم او فعل هتصاله بالكنایو اه ل ف (3)اهن ال یهنه بمعن

                                                           

 مقامهاهّللیا . منده اعغیهنه المساعد لغق (1)

ددة بخددلم اخغ لددذ و عسددیددكدد ن المددأول فدداعًل هندده لددحیجددوز انیه (2) لغددة اهددل  یو اوشدد  فانهددا فدد یأم حددةا تام 
ة و ف  مقامهاهّللیح ناقصة. منده اعغیلغة تم یالحجاز تام 

هشدفاا و الةجدال كغعدل  و هد  حدةم و اندت بغعدل  تن دن الةجدال و ا یاهن ال انه بمعند یالمةام م  ك نه بمعن (3)
و اهسدح  یحةكدة المسدم یدل  عغدیداهن دال الحدةم هن الفعدل هد  ما یتاهةه و هتخغة بامة خا   واقع و اه ل فد

و  یه مدد  نفسدد  بددالح وم كاهسددافها  و النهددیددةهمددا تغدیغ یو اهن ددال هدد  معندد یذام المسددم یدل  عغددیددما
نا یةهدا و ان قغدت ان اهمدة ان دال و هد  فعدل قغدت اندا قدد ی  و العةض و غیخ و الاحضیو الاو  یلامنو ا یالاةج

د یداهخغدا  ه اهن دال و تف یقدة فدید اهن دال   اسدطة الدل  و ق لد  بعدت حقیدتف یان ا ل اضةب لاضدةب و هد
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 نایت، عسیت ، عسیتما، عسیت، عسیت ، عسیتما، عسیت، عسیعس
و ذكةندداه هنددا مةاعدداً  لجانددل عمغدده و   یلأأ ی  مددا مددة  فددیاندده مدد  الغددةازخ لعدد یو عنددد

و هدد  لةجددال  یةمددی یكةمدد یعسأأی یعسأأدع  و یددكدددعا عسأأو ی یعسأأضددًا نحدد  یتصددةفه ا یقدددحك
 یئًا و هللو شللّر لكللم و عسللیتح للوا شللان یعسلل  یددیجمددع المعنیالمحغدد ب و اشددفاا المكدد وه و 

اّن  ؟ع؟عدد  الغدداقة لمیتللوب عللیاهّلل ان یعسلل یق لدده تعدال یفد یو رور لكللم یللئًا و هلو خیتكرهلوا شللان
 بعضها. یاه  ف یحرع اهحكا  مثل یجم یو ه  ف من اهّلل واج  یعس

 نح  ق ل ال اعة (1)أول بحذم الجا یف انجةم الفعل بعده ع  یفمنها انه قد
  یأأأت فیامسأأأ یالكأأأرب الأأأذ یعسأأأ

 

  یأأأأأأأأأأأكأأأأأأأأأأأون ورا   فأأأأأأأأأأأرج قری 
 

 معًا نح « فعلیان»حذم منه یك ن و منها انه قدیان یا
كجأأأرت فأأأ أأأا  داممأأأا یا  العأأأذل ملح 

 

 ت صأأأاممایعسأأأ یانأأأ (2)التكجأأأرن 

 

كدد ن ا ؤسددًا و یان یا (4)ابالسأأا   (3)ریالُغأأَو  یعسأأة یاكدد ن  ددائمًا و كالمثددل السددات انیعسدد یا
ز فد ة یدكنا یاهسدح الاداهة المضدام الد یا یاتصدال الفعدل بعدده بالسدغغ یعسأ یمنها انه قددجو 

 :الفاعل نح  یتع م ال
 بلأأأب ُجْهأأأُدَ یالحجأأأا   یو مأأأاذا عسأأأ

 

(5)ادیأأأأر زیأأأأاذا نحأأأأ  جاوزنأأأأا حف 
 

 

                                                                                                                                              

 یو اهن دال هد  مد  تغد  المعدان ؟ع؟ یكما قال عغد یمعن یدل  عغینة بالجمغة الحةم ه  مایاهن ال مجازًا بالق 
 مقامهاهّللیقة ال ضع و انما ه  م  شأن الح وم فاد ة. منده اعغیه فعل و ه اسح بحقیدل  عغیو ه

 لبحذم ان خ (1)

 هتك ةن العدذل. یا (2)

مدثًل  ة ا ؤسدًا و  دا یالغدو یأم  مدنهح فأخدذوه و قدال ا عسدیدة لیغدو یة الغا . فة   جل م  عسكة و لجدأ الدیتصغ (3)
 و مأمنًا یاحد م  الح امث و ال دائد و  یغجأ الیًا لكل م  یسار

ً
 21أم  به منها یانه مغجأ

 ال د  و الفقة یجمع  ؤس ا (4)

 م ضدع. (5)
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ه یدح فاعغده عغیجدوز تقددیو تفسلدوا تم انیتم ان تلولیهل  عسلو منها اتصال فاعغده بده نحد  
كونلوا یان یعسل یو امدا ق لده تعدالقوما یا انیدان عسیالزو تقو  هند عست انو قو  یان ید عسیزنح  
هدا یفالفاعدل فئًا یوا شلتكرهلان یئًا و عسلیتحّ وا شلان یعسو رًا منلّن یكّن خیان یرًا منلم و عسیخ

تكةهدد ا فحددذم الفاعددل تحغدد ا و اناح انیكدد   و عسددیك ندد ا او یاولئدد  ان یعسدد یمحددذوم ا
دة و المددأول  یلسداح تسدق ننا او هد یا (1)  تسأقونایلأة نحد  یدالمفعد ل مد  الكنا یندة مدا فدیبق  تام 

 یدان عسأیأنحأو الز (2)ع الحداهمیدجم یة و اهفةام فیجوز الاذكیلغة اهل الحجاز و  یفاعغها عغ
 یسللخر قللوك مللن قللوك عسللیال یل نحدد  ق لدده تعددالیددو بدده نددزل الانزت أأرج ان یهنأأد عسأأو قومأأا یان
 رًا منلن.یكّن خیان یرًا منلم و ال نساء من نساء عسیكونوا خیان

مدد  بدداب  (4)المةفدد ع فاعددل الفعددلذهبوا قومأأهّلل یأأانو قومأأا اخأأواك یان یعسأأ (3)مثددل یو فدد
 یو جداز فد یأتیداه ح كمدا  یة و الجمع عغیو اهلف و ال او علماان لغا ن« ثیالغةاغ یاكغ ن»

و الفداح اعدةم و   یعسأو نا یعسأو ت یعسأة او الن ن الكسة نحد  یاذا اتصل باال الكنا ی  عسیس
 (5).یة الماضیمنه  غ یأتیفل یغزم  الُمض  یل هذه اهفعال یق

                                                           

 مقامهاهّللیاهّلل مقامه. منده اعغ یخ اعغیشعة ال  یه  ف (1)

 مقامهاهّللیاه و جمعه. منده اعغیث الفاعل و ت نیحال تأن یف یا (2)

س مد  تمدا  الكدل  السدا ذ. یو لد« فعدلیان»او فاعدل « یعسد»ه مد  ان المةفد ع اسدح یدما اخاغفد ا ف یاشا   ال (3)
 مقامهاهّللیمنده اعغ

مددا  یزعمهددح و عغدد یالفعددل عغدد یة فددیق مددا خغددةه ل جدد م الضددمیو ان یو بعضددهح قداخددذوا المةفدد ع اسددح عسدد (4)
و  یفعددل بعسددیادده بدده و اتصددال انیف ع فاعددل هتصدداله بالفعددل و اولو  فددالمةیكدد ن اهلددف و الدد او علمادد یاخاةنددا فدد

دًا هد  اه دل و النقصدان و اهحا یاده  هدا و هن  كد ن عسدیو اولو یك نها مأولة بالمصد  و ماصغة بعس  یا  الدیدتام 
 مقامهاهّللیل. منده اعغیمل یحاا  الیالفضغة 

 بع  اهشعا : یو جال ف (5)

 زمهداح بدا  الحز  ماما  حیاق

 

 و احددة اذا حالددت بددأن اتحدد ه 
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 فصل
اهتصدام بصدفة  یاشةام ف اعغها عغد یعغ افعال تدل   یو هافعال المقاربة و م  اهفعال 

افعدال  یع مدا ذكدة فدیدجم یفد یو هدهلهأل و  یاولأو اوشأهّلل و كرب و كاد  ینة و لما تتصف و هیمع
بعد  الصدفام فمنهدا ان اهعدةم عدد  اقادةان اهفعدال  یاهساعدام م دا كة معهدا و تفا قهدا فد

 :و ق ل ال اعة فعلونیماُادوا و  (1)داً ه ل یكونون علیُادوا و قدتقاةن نح   َاْن بد كرب و  كادبعد 
 ذوبیأأ (2)كأأرب القلأأ  مأأ  جأأوا 

 

 هنأأد غضأأوب (3)  قأأال الوشأأاةیحأأ 

 

 و اما اهقاةان فنح  ق ل ال اعة
 ت  قبأأأأأول السأأأأأل  منأأأأأا فكأأأأأدت یأأأأأاب

 

 وف عأأ  السأأأل  یالسأأأ (4)تعتأأوالحأأأرب ان یلأأد 

 

 و ق ل ال اعة
(7)ال مأأأأا  یعلأأأأ(6)ذووا االحأأأأال  سأأأأجال  (5)سأأأأقاها

 

 

عأأأأأأأأأأأأاان (8)كربت اعناقهأأأأأأأأأأأأاو قأأأأأأأأأأأأد  (9)تق  
 

 

 اهقاةان نح  اوشهّللغغل مع یو 
                                                                                                                                              

 مقامهاهّللیو ه  فعل الاعجل م  حةا. منده اعغ

  .یمجامع یا (1)

 شد   ال جد. (2)

ام ن. یا (3)  النم 

 ان هتقغل  یا (4)

 اهّلل مقامه یتغ  الع وا م  اهشجا . منه اعغ یا (5)

 ملد ًا. (6)

 العطش  یالامأ و الامال ا (7)

 اهشجا . (8)

 تتقطع. یا (9)
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 ولأأأو سأأألل النأأأا  التأأأراب الوشأأأكوا

 

أأأأأوا و یل هأأأأأاتوا انیأأأأأاذا ق   منعأأأأأوایمل 

 

دد » كأأربو  كأأادقددد   لددد یف كددةب مدد  الق یا« یفدد» اوشأأهّللو لددد « م   یا  مددثًل و اوشدد  فددیددكددام و 
 نح اوشهّلل قاةن مع یالفعل و قد ه
 تأأأ یوِشأأأهّلُل مأأأ  فأأأر  مأأأ  منی

 

اتأأأ  یفأأأ   وافقهأأأای (1)بعأأأل غر 

 

حأأأج  ید انیأأأوِشأأأهّلل زیقدددال یمددد  قسدددح افعدددال اهسددداعدام هنددده  اوشأأأهّللو مدددنهح مددد  جعدددل 
ا سداعمل یثغدت الافداوم لغدًة و قدیالحد  و لدح یو قداشدةم عغدحأج ید یأكأاد زقال یخة  و یولم 

كاد یع نح  ساعمل منهما المضا یو قد كادة بخلم یالس یف (2)اوشهّلل نح  یبمعناه اه غاوشهّلل 
 اك ة اساعماًه و جالاوشهّلل  یكما مة   ل المضا ع فوشهّلل م  فر  یو ء یویتلا یز

(3)تعأأأأأأأودفموشأأأأأأأكة ارضأأأأأأأنا ان
 

 

(6)بابأأأای (5)وحوشأأأا   (4) یخأأأالَف االنأأأ 
 

 

 و جال
 یو اننأأأ (8)و  الرجأأأا یأأأ (7)یامأأأوت اسأأأ

 

كا (9)ینأأأا  لأأأره  بالأأأأذیقی  (10)د یأأأأانأأأا 
 

 

                                                           

 غفلته. یا (1)

 اسدةع. یا (2)

 ة.یتصان یا (3)

 تك ن مأن سة.بعد ان (4)

 ذهل الناس عنه. یوحش المكاُن ا (5)

 خةابًا. یا (6)

 حزندًا. یا (7)

 م ضدع. (8)

 بالم م. یا (9)

 ل منه.یق  یا (11)
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كمقدال  مكأادكق ل و  كودضًا یعنه المصد  ا یو حك ح م ضعیو الةجا  بالمهمغة ثح الج
 ضًا م  بابیا كربی یو حكوشكان ذا خروجا  اًل و جال یبقغل ال او  دا  یككمقالة و  مكادةو 

 نح : كاربنصة و ینصة 
كأأأأأاِرُب  یأ ُبَنأأأأأ (1)ومأأأأأ یان  ابأأأأأاك 

 

 

 المكأأأار  فاعجأأأل یت الأأأیأأأفأأأاذا دع 

 

كأاد انیأزسدا ذ نحد   یة  اجدع الدیضدم یاهسدنام الد اوشأهّللو  كاد یجوز فیل یو ق ذه  و یأد 
كدان مةف عدًا فاعدل  یهما و عندیة فیو جاز اهفةام و الاذكتكلموا یدون اوشكوا انیالز ان السدا ذ ان 

 لغة اهل الحجاز. یفاك ن تامة فتذهبوا اوشهّلل انع  المةف ع بالفعل نح  اوشهّلل  یساغنیو قد
كد كام ف یاولو اما   قال ال اعة:قو  ید انیز یاولاحكامه نح   یفه  

 منهأأا (3) یتی  هأأادیبأأ (2)یفعأأاد

 

 ثلأأأأأأأث ید علأأأأأأأیأأأأأأأزیان یو اولأأأأأأأ 

 

 ان.ساعمل اه  مع یقا ب و كام و الفةا انه ه یا
 اهشةام. ید المغالغة فیفیو ه  قو  ید یهلهل زابدًا نح   انساعمل مع یفل هلهلو اما 

 مفةمًا نح  كادك ن مقا  الفعل بعد یو اعغح انه قد
كأأأدت امبأأأا   (4)َفْهأأأ  یفُابأأأت الأأأ  و مأأأا 

 

(6)تصأأأفر یفارقتهأأأا و هأأأ (5)و كأأأ  مثلهأأأا 
 

 

حدذم مد  یة الطدائة و قدیم   ف« تصفة»غة و یقغ« فهح»و ما كدم اك ن ائغًا و  یو المعن
 نح « فعلیان»كاد 

                                                           

    م ته.ی یا (1)

 .ی ام بالا ال (2)

  .ی  او اسدیماقدم (3)

 غة.یقغ (4)

 تغ  ال اقعة. (5)

 ها.یه جع ال یتص تن (6)
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كأأدتهممأأت و لأأ   یتنأأیو ل (1)افعأأل و 
 

(2)حالملأأأ  یعأأأثم  تبكأأأ یتركأأأت علأأأ 
 

 

ف اعغهدا  یة  اجدع الدیبعد افعال المقاربة ك ن ضم« فعلیان» ی  فیاعیافعل و كدم ان یا
هددح اه  ان أرج غالمأأ  ید یأأكأأاد زقددال یو ه أرج ید یأأكأأاد زنحد    (4)الماصددل بدده یالدد (3)كدد ن المسدندیالغ 
 م م.ید یكام ز یفانه بمعن  رج نفس ید یكاد زاه نح  یالفعل الماصل بكنا یبمعن

 
 فصل

ا ان وعل افعاًه لمحد  وجد م اهسداعدام و القد   و افعداًه لغدهلدة وضع ال اضع جل  و لم 
جعأل و طفأق و انشأ  یة و اهتصام و هیالفعغ یة وضع افعاًه اخة لغ  وع فیق  ها م  الفعغ یعغ
ع مدا مدة  كافعدال اهسداعدام و یدجم یضدًا فدیا ین دف فهد یا (5)هأ   و قأرب و اقبأل و علأق و اخذ و 

 انةام منهددا الحددال و یددالعمددل و  یل هنهددا لغ دد وع فددیددق َاْن هتقاددةن بددد افعددال المقاربددة اه  انهددا 
القد ل و  یشدةع فد یاقأول یانشأأ فدد یفأة یها و ه  ت هح و الفعل بعدها مدأول باقددیللساقغال فاناف

 ة نح یجمغة اسم جعلقدجال المفع ل لد 
(7)ادیأأأز یبنأأأ (6)و قأأأدجعلت قلأأأو 

 

 

كأأأأأوار  (9)ٌ  یأأأأأَمْرَتُعهأأأأأا قر (8)مأأأأأ  اال
 

 

                                                           

 افعدل.ان (1)

 زوجاته.  یغة ایجمع حغ (2)
 الفعل. یا (3)

 .یالفاعل السغغ یا (4)

 مقامهاهّللیطفذ. منه اعغ یو م  افعال المقاربة َاث َة َاَثةًا كدفة  فةحًا ا (5)

 ال ابة م  الن ا. (6)

 ل(.ل )خیسه (7)

ُكْو  ا (8)  الةحل. یجمع 

ك ا  لغاعل. منده اعغ یا (9)  مقامهاهّللی تعت بالقةب م  اه
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 یا أرج ارسأل رسأوال  یست   انیفجعل الرجل اذا ل عغاس ع  ا   ی ویو فعل ماض كما 
كتفددال  طفأأق یا سددال الةسدد ل و امثغددة مددا ذكددة واضددحة و جددال حددذم الفعددل فدد یشددةع فدد و اه

 مسح مسحًا.ی یاقطفق مسحًا بالسو  و االعنا   یبالمصد  نح  ق له تعال
و شأت  یقأا  سدت منهدا نحد  یالها مدع انهدا لسداعمل بعد  اهفعدال اسداعمیو اعغح انده قد

ها م  باب الاضم یبكیقعد   شةع. ی  لمعنیو لعغ 
ةفع یمداجعأل  یة ع  الف اعل و قدجال فدیاهفعال كنا یك ن فی  انیاعیو قد مة  سابقًا انه 

 بدل الفاعل نح :
 یْثِقُلنأأأأأأیو قأأأأأأدجعلُت اذا مأأأأأأا قمأأأأأأت 

 

(2)فأأانهل نهأأل الشأأارب الثمأأل (1)یثأأوب 
 

 

 .یثقغنی یة جعل ثو یقدو الا
فدة  و یعغدح و فدة  یضةب و عغدح یضًا م  باب ضةب یفعل المضا ع ا طفأق یف یو حك

 كَفَة  م  طفذ كعغح. َطَفقكَفْغس م  طفذ كضةب و  َطْفقكقع م و  طفو المصد  
أ ی یهر  حتیر لیان  البع یالكسائ یكما حك جعأل یو كذا ف  ةفدع  (3)جعل اذا شأرب المأا  مج 

 ضًا.یبعده ا یه شذوذ وق ع الماضیو ف «جعلی»
 

 فصل
قدد  یبه الدذو ف الم   م یام  فیو م  اهفعال ما وضع لغاعجل و ه  اساعاا  الز

ك دة نادةاؤه و شداع و زال العجدل ولد  لدحیده زیدكد  فیسدغغه فغد  لدح یخف خدف سدغغه ابادذل یام  
قدع الاعجدل یو  ٭العجدل  اذا ظهة السدغل زال ٭ل یه اساعاا  و لذل  قیغذ فیالعغح به و لح
نلتم امواتلًا یلُو كق لده ن یوك اللدیلك ملا یلمااداكق له سدغحانه  یبعغا ام شا   و   تكفل ون بلاهّلل وُ 

                                                           

 مقامهاهّللی. منده اعغجعغتبدل تال  (1)

 ه ال ةاب یم  اخذ ف یككتف السكةان. ا (2)

 به.  ی م یم   المال م  فمه ا (3)
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ككق لهح   و مثل:  ابوك و  (1)  در 
 ثأأأ  واهأأأا  واهأأأا یلأأأیلل (2)واهأأأا  

 

 لأأأو اننأأأا نلناهأأأا (3)یالمنأأأ یهأأأ 

 

و امثدال ذلد  اه  انهدا  ذاتله سلواه یر قلیلس حان ملن تحو مثل م یخلق عو یانك لعلو مثل 
َاْفِعأْل و ماَاْفَعَلأ  غاان مخص  داان و همدا یله  ةم ض عة لغاعجل بالخص ص و الم ض عیغ
 ع اهح ال.یجم یحالهما ف ی  و هما عغیةماصةفایغاان غیو هما  ب  

بًل لغافاضدل ًا ماصةفًا قایك ن فعًل ثغثیان یه تسعة ش وا: و هیان اه  مما فیقال ا و هتغن
صاغان م  یفل یالماض یوزن افعل  فعلل مما وقع ف یك  فاعغه عغیًا لغفاعل تامًا مثغاًا لحیمغن

م  اقم  ب  د بالغزل و كذا یفة الیالمة   الخف یشاذ م  الذ اع كسحاب و همااذرع المرأة اهسح و 
مااع أا  ل شدذ  نحد  یدوزنده فق یلغطلن خ اص اه  اب ف یه و ال باعیدفیو ه م  المز (4)«قمد »

ةًا یكل  افصح الفصحال ك  یضًا فیه ایدفیهذا المقا  كل  فانه قد جال م  المز یف یو ل للمال
مااعطاه و س حانه من جلواد مااقولله و سل حانه  یس حانه من غن (5)فة:یمعال الصح یكما ه  ف

مااحسنه و س حانه من محسن ده و س حانه من عفّو یمن مفو  ماانعمه و س حانه من منعم مااس
مااجمللله و سلل حانه مللن مجملل  مااق للله و سلل حانه مللن راٍع مااعونلله و سلل حانه مللن طاللل  ماادرُلله و 
س حانه من مدرت ماارشده و س حانه من عدل مااتقنه و س حانه من قاهر ماانش ه و سل حانه ملن 

و ج ازه م  باب اهفعال ه  ح ا تفع ال ذوذ یكل  الفص یفاذا جال  هذه الك ة  ف منشئ مااحكمه
ةالماصةم هنه ل  یو ه م  غ یالكل  النغ  یه و قدا اب لما عةفت م  ورومه فیغویمخاا  س

كد  قدابًل یولد  لدح« یعسد»مد  َاْعأأِ  بأ  الاعجل منه و شدذ   یمك  اشاقاا فعغیاصةم لحیلح
                                                           

 عمغ  ا. یا (1)

 ضًا لغاغهفیا یل ا و تأتیل شینه كغمة تعجل م  طیاةك تنویو  واهًا له (2)

 ةیالغغ یة ایجمع ُمْن  (3)

 .ةیالجد یكدكتف ا (4)

 21 .فةیبالصح یالمسم ؟لص؟یع  النغ یو ه  معال م و (5)
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ئدة الغندال لغمفعد ل و یال هلغفاعدل لدزو یة مغندیدام  له و ه تعجل منه و ه م  غیلغافاضل فل ز
افعدل  ی اذ منده الفاعدل عغدیو ه مما  یحص ل الغغس و ه م  اهفعال الناقصة و ه م  المنف

خا دة و عد  ل یاالبأو االسأود  یة فدیداهل ان و ع  بع  الك ف یز فیفعلل و ع  بعضهح الاجو
 عقل الاعجل منه.یقع هیقع فان ما لحی  المنع و ه مما سیی ب و ع  الغص یالع یبعضهح ف

صح  منها الاعجل نحد  یبافعال اخة  یؤتیل م  هذه اهفعال ید الاعجل م  شیفاذا ار
نصدل المصدد  المطغد ب بعددها یناسدل المقدا  و یو امثالهدا ممدا  احسأ و  اقل  و  اضعفو  اشد  

كدان الفعدل منفاع أ  بانصأاف  ة نح  یالثان یجة  فیو  مهّللیمااقل  تكرنح    َانه بدد یدال ا  دلیًا یدو ان 
كجر ان النح   قع الاعجدل مد  المفعد ل یو قد ُضربمااع   انو كذا ان كان مجه ًه نح  قو  یماا
 ما جعغه م هو ًا. یامااشهر  نح  

انها اسدح فمدنهح مد  قدال انهدا  یها بعد اجماعهح عغیف« ما»لفاة  یفاخاغف ا ف ماافعل اما 
م  قال انه ه م ضع لها م  اهعدةاب ثدح اخاغفد ا  محل الةفع و مغاد  و ما بعدها خغة و منهح یف
الاعجدل و و  دا م مغادد  لاضدمنها   یشأ یمعناهدا فمدنهح مد  قدال انهدا نكدة  تامدة بمعند یف

ل نكدة  ناقصدة و مدا یدو ما بعددها  دغة و ق یالذ یم   لة بمعن یمنهح م  قال انها معةفة ناقصة ا
 ح.یل عایدًا شیاحس  ز یل احس  او الذیش یبعدها  فة و الخغة محذوم ا

ة واقعدة م قدع الاعجدل كمدا هد  عد  یع  الاكغدف انهدا اسدافهام یالخال یو الحذ الجغ
ز الاعجدل باهسدافها  و یدة عزیدبعددها و غ یة لغفعدل الدذیدالفاعغ ی  و محغهدا  فدع عغدییالك ف

 الفعل هت جل المنع. یة عغیقغة مخ ل مال اهسافهام
 یل فعدل و فدیدانهدا اسدح و ق ی ن الدیدضدًا و ذهدل الك فیهدا ایفمخاغدف ف َاْفَعَل و اما لفاة 

و مأا اخرجأهّلل مأ  حأر  جأدك ك  فعًل اذ ه مانع كق لهح یةهز  فغیضًا تكغف غیاسمًا ا افعلجعل 
مأا ة؛ و مدا نقدل مد  قد لهح یدمدع ند ن ال قاهّلل یأال یمأا افقرنأو هّلل یال یما احوجنده ما نقل م   حة یؤی
 ه.یقاس عغیهف اذ   لح یما ُاَم و سن  یُاَح 

  ان لفاهدا امدة و معناهدا مداٍض ییضًا فع  جمهو  الغص یها ایفقداخاغف ا ف افعل ب و اما 
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ل هد  مفعد ل و الفاعدل یدو المجد و  فاعدل اهمدة و ق (1)ضدًا امدة و الغدال زائدد یل معناها ایو خغة و ق
كدل ماعجدل و ق (2)مساتة و المخاطدل المصدد  ًا مد  بداب ضدیل انهدا اسدح و اهقدةب انهدا ایداو 

 یُفلالاعجدل نحد   ی  الفعدل معندیو المجد و  مفعد ل و الغدال لاضدم یغة اهولیاهفعال كالص
و  اعجأ  بأ ه فكأنده قدال یدة مدة  اهشدا   الیدالع   یاكتف باهّلل و هذا باب واسع فد یفانه بمعنباهّلل 

كأر  بز یه فمعندیدصدغح لغاعجدل او النداظة او المطغدع عغیالمخاطل كل مد    یا ماضدمناً د یأا
وجدده ذا  یا اب لأ و احمأد  قدال یاعاقدد كةاماده كمدا  یا« اكة »نفس  یاعجل بكةمه و اما معن

اعاقدد كةاماده فاقد ل ذلد  تعجغدًا  یحمد و ذا بخل و اعاقد انه ذو حمد و ذو بخدل فداكة  بده ا
ا ه اذیدد م  اعجدل  ة یا سامع  زیا ناظة او یاعجل  یاهعجاب ا یبه و اما الغال فغاضمنها معن

ث یددده اهسددداماع مددد  العدددةب حیدددمنددده العجدددل و هدددذا ال جددده اقدددةب ال جددد ه و اه دددل ف ی  
 مقا  الاعجل. ی  فی  الغفایاساعمغت هذ

 : ؟ع؟یع  عغ ی ویمنه كماحذم الماعجلیو قد
 و الجللللااء بفوللللله یاهّلل عنلللل یجللللز

 

 رًا ملللللااعّ  و اُرملللللایلللللخ (3)علللللایاب 

 

 یندة عغدیو ذلد  عندد وجد م الق و ابصلر اسلم  بللم  یمااعفهح و اكةمهح و كق له تعدال یا
فصدل یهمدا معم لهمدا و انیاقدد  عغیماندع انیكل محدذوم و  یالمحذوم كما ه  القاعد  ف

ز مثددل « مددا»  یهمددا و  ددی  معم لینهمددا و  ددی  كأأان احسأأ  زو الفعددل و جددو  و الفصددل بالندددال دا  یأأما
ا    ؟ع؟یع  عغ یكمارو د عللاسة مقاد ًه قدال یعما      یلم  عًا یارات صل قولان انیاباال (4)یَاعلِز

                                                           

 دو   المفعد ل   اسدطة  یكد ن فدیه لیدم الغال عغیالااهة ظاهة فز یو ذل  لك نه بصو   اهمة قغح اسنامه ال (1)
 21 .هف   ج یامتها هنا و ذل  ضعیالحةم  فعًا لغقغح و لذا الازم ا ز

ا یدداحسدد   یة لمصددد  الفعددل خ طددل اتسدداعًا ایسددان الضددمیالكق لدده و المخاطددل المصددد  هدد  ماقددال ا دد  (2)
 21 .ام  له و الزمه ید اید  زیُحْسَ  ز

 غةیقغ (3)

 اشاد و  عل  یا یعز  عغ (4)
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مااحسأ  و ٍد یأاحسأ  لأوال ب لأ  بزمفع له و حذم الغال منه و ع  بعضهح ج از « ا اكان»و  مجّدالً 
كبا  زو دا  یاحسانا  ز كبا  بزو دا  یمااحس  را ك  ٍد یاحس  را ز الفصدل بادةم او مجد و  نحد : یو  ة مدنهح جدو 

 و كق ل ال اعة: اراتقوان انیاباال یعل اعزد ؟ع؟یو كق ل عغ صد یمااحس  بالرجل ان
   بأأأدار الحأأأز  مأأأادا  حزمهأأأایاقأأأ

 

 اتحأأأأوالاذا حالأأأأت بأأأأأن (1)و َاْحأأأأرِ  

 

 یمااحسأ  معتكفأا  فأجدز الفصدل نحد  یو اذا تعغذ الاةم او المج و  بمعم ل الاعجل لح
 قد  الاةم.یفلاحس  بجال  عندك قد  المج و  و كذا یفلالمسجد 
 

 فصل
 مدح و الذّك اقعال ال یق

كدل فعدل  دیو  بلأ و  نعأ  یو ه   یبفداح الفدال و ضدح  العد َفُعأَل وزن  یم عغدیغحذ  هما 
كددان مدد  ا ددغه او بالاحو كددان فددیددسدد ال    او مكسددو ها و شددةطه یالعدداه ددل مفادد   یل و ان 

 ة افعددلیدغ یًا لغفاعدل و ال  دف منده عغدیدًا تامدًا ماصدةفًا مثغادًا قدابًل لغافاضدل مغنیدكد ن ثغثیان
 فعلل.

لملًا تخل   ذا الغداب نحد :  ی  اسداعمل فدیالعدحًا مضدم  یفان كان الفعل  دح ُ لرتُ 
ل الدیالعة مضم  یو ان كان غ قاً یمن اقواهلم و حسن اولئك رق طُمأ    نحد : یالعدمضدم   ی  ح  

 د.یالرجل ز
ث المدام  و یدهمدا مد  حیالمد  و الدذ  و مهلاهمدا عغ یفغصةاحاهما ف بل و  نع و اما 

ه و ا دغهما مد  بداب یاهما لهمدا لدحیضع ال اضع او ةا عد  ا دغهما و اسداعمل یدو غ« عغدح»حد  
كدان عیبفداح الفدال و كسدة العد َفِعأَل  یح فدیتمدیلغة بند یهكذا هجل ان  ف ة اربدع یدنده حغقی  اذا 

بكسدة ِفْعأَل   و یبفاح الفال و سك ن العد َفْعَل اه ل و  ی  و هیبفاح الفال و كسة العَفِعَل لغام 
ز اهربع ف ِفِعَل   و یالفال و سك ن الع ة اه دل و ید  منعد ا غییهما ولك  الحجدازیبكسةهما و جو 

                                                           

 مقامهاهّللی. منده اعغحةاو ه  فعل الاعجل م   (1)
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 .یالفصح یف ی  ه  الم هو  الجا یكسة الفال و سك ن الع
ل الدیالعدة مضدم  ی  و غیالعو اذا كان معال ه یقاضدی  مدع اعدلل یالعدمضدم   ی  حد  

 سا .و باع و قال قال: یف
  و یبفداح الفدال و ضدح  العد (1)َقُضأَو و َدُعأَو نه بل اعلل او معه نحد  یضح  عیلل  او المعال

ل و یل هیفاح ال او و ق  اسكانها. (2) یالعالناق  المضم   یجوز فیح  
بفداح الفدال و ضدح  یَقأُو اًل نحد  یدقغل الد او اهخدة  ی  و یه العیضح فیف (3)و اما باب الق  

 .یقال َشُو یف (4)یال او و كذل  باب ال 
 ی  الدینقل حةكدة العدیدغح و قددیدح اه  انده یه معامغدة الصدحیعمل فیو اما المضاعف ف

 بفاح الحال كق ل ال اعة:َح  َ قال یحذم الضمة و یبضح الحال و قدُح  َ قال یالفال ف
 عأأنكُ  بمزاجهأأأا (5)فقلأأت اقتلوهأأأا

 

(6)  تقتأألیو حأأ   بهأأا مقتولأأة  حأأ 
 

 

ها و ك  مقا  المد  و الذ  كق ل ال اعة: ی  فیالعكل فعل مضم   یذا فبفاح الحال و ضم 
أأأأیال  مأأأأا اردُت و ال یمَنأأأأُ  النأأأأاُ  من 

 

 ذا ادبأأأا (7)هُ  مأأأا ارادوا ُحْسأأأَ  یاع أأأ 

 

  ؛ و هنا مسائل:یبضح الحال و سك ن الس

                                                           

ه ال یمعا و قض (1)  مقامهاهّللیمنده اعغ قض  باعلل.« یقض»مع  بل اعلل و « معا»اب حس  فصا  ب یم  باب ضةب ح  

 مقامهاهّللینح  َ ُخَ . منده اعغ (2)

. یل قد یدقغغدت الد او اهخدة  بجدنس حةكدة قغغهدا فق« قدوو»ا دغه  یقد   و الل  منه واوًا فدان یو ه  ما كان الع (3)
 مقامهاهّللیمنده اعغ

 مقامهاهّللی. منده اعغی  ی یقال ش یف« ی م»اًل و ه  م  باب ینه واوًا و همه یعما كان  یو باب ال  (4)

 الخمدة. یا (5)

غة یبصداقاغ هدا هدا الخمدة ق لده یصدف فی یاث  د  غد ث الثعغغدیدد  اهخطدل و اسدمه غیهذا ال عة م  قصد (6)
ز و ییددتم مقا لدة مددز  بده و ق لددهیكح بسددغل مزجهدا بالمدال و المددزا  مدا یة لغخمددة عغدیامفعد ا حدددتها الضدم یاهمدة ا

 العةب كانت اذا ت ةب ت   ها ممزوجة بالمال و هت   ها  ةفة. )ش اهد(

ح و طع .  7  تهك 
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قددال یهمددا فیه مخدد ل الاددال عغیدددل  عغیدده و یددفعددلن كمددا اشددةنا ال بأأل و  نعأأ ان : یاهولددد
همدا نحد  ی  انهمدا اسدمان لددخ ل حدةم الجدة عغییو عند جمع مد  الكد فبلست و لمرأة نعمت ا

ة   هم  بنت له فقیح یق ل اهعةا  بأنع  المولأودة نصأرها  یوا  ما هفقال نع  المولودة ل له ی  ب  
ها سرقة الجمغدة  یو الحدذ ان حدةم الجدة ماخدل عغدر یأبأل  البع یر علأینعأ  السأو قد لهح  بكا  و بر 

دا  لأنع  الرجأل و یأان  زنحد   یالمحكد یاه مجدةیده اجدةاًل ایدجوز مخ ل ه  القسدح عغیة و یمحكال
 وا  لنع  الرجل انت.

 ة:یة هملة واهیل ان افعال المد  و الذ  ان ائیقدة: یالثان
الخدا   تخغدة عنده و  یس المدد  م جد مًا فدیمنها ان  تحدث المدد   هدذه الغفادة و لد

ج متدده  یبدده مدحدده عغدد یل و هدد  محدد  امعددال و منهددا اندد  تعنددیكددذقغددل الایهجددل ذلدد  ه
كدذا قدال ا فد كدل  ه معند یخا جًا و ه  ان دال و  كدل خغدة هكدذا فدد یالاعجدل و هد   د یأقأا  زلده اذ 

 دددو    یالاعجدددل عغددد یامددده خا جدددًا  دددل ال اقدددع انهمدددا خغدددةان كالاعجدددل فجدددةیبددده ق یعندددی
 دا  یأمااحسأ  زعجدل منده فاخغدة بق لد  یل ذو فضدل یاهسافها  او اهمة و المةام اهخغا  بانه شد

ك ندده بحیددغ ید عغدیددفضدل حسدد  ز كددذل  افعدال المددد  و الددذ  فدداذا یث یددةه و  اعجدل مندده و 
 د.یة زیتخغة المخاطل بحس   ج لد ینع  الرجل زقغت 

ف اعددل بعدددها و هبددد مدد  ك نهددا محددل  بددالل   یان افعددال المددد  و الددذ  تقاضدد الثالثدددة:
ال ددخ  المخصدد ص و اخطددأ مدد  قددال انهددا لغجددنس فاندد  بالغداهددة  یفدد یلغعهددد الخددا ج

كأل الرجأل زقدال یه فلیدصح مخ ل الكدل عغیهتقصد مد  الجنس و لذا ه فاند  تقد ل  دیأنعأ  
كدذا مد  قدال انهدا لغعهدد الدذهنبأل  الرجأل عمأرو و  دیأنع  الرجأل ز د مدد   جدل یدفاند  هت  یو 

ةمع وفدة عندد السدامع و یالذه  نكة  غ یك ن الةجل فیل هبد و انیما ق یذهن  و عغ یمغهح ف
د یأنعأ  الرجأل زة فق لد  یالخا   ه غ ید فیة زیس تقصد ذل  بالغداهة  ل المةام مد   ج لیل

نعأ  العأال  ث و ا مم عغمده تقد ل یدة هدذا الحیداند  لد  ا مم غ ید  هتدةیة زیبه نعح  ج ل یتعن
ع هذه الم ا م هتقصدد الجدنس و ه المدغهح یجم یفو د ینع  الكات  زول  ا مم كتاباه قغت د یز
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 ة ماغعة.یام الق   غیفاد ة و انصف فان م ا (1)یالذهن
 یاو مضدافًا الدبئس الشلراب و نعم الع د بالل  نح   یك ن الفاعل محغیبالجمغة هبد و ان

قد ل نحد   یالمحغد یالمضدام الد یاو مضدافًا الدد یأنع  صاح  الرجل ز ة واسطة نح یبغ یالمحغ
 طالل:یا 

ٍب  (3)ُر یأأغ (2)فأأنع  ابأأُ  اخأأت القأأو   ُمَكأأذ َ

 

(6)لیأأأُمْفأأأَرٌد مأأأ  حما (5)ِحسأأأاٌ   (4)ٌر یأأأُزَه  
 

 

و قدال  (7)ن بلدالً یبلئس للولالمز بنكدة  منصدوبة مفدةم  نحد  یدمیك ن الفاعدل مضدمةًا فیو قد
 ال اعة:

 نامبأأٌة  (10)لأأ  تعأأر (9)امأأر ا  هأأرٌ   (8)نعأأ 

 

كأأأأان لمرتأأأأا   (13)وزرا (12)بهأأأأا (11)اال  و 
 

 

كأذا فبهأا ز نحد : ییحذم الامیبفاح الغال و قد ضارَب رجل (14)نع او مضافة نح   ان فعلأت 
                                                           

 مقامهاهّللیعند السامع. منده اعغ یا (1)

  21غًا لهح یا ام بق له ا   اخت الق   ك نه مصاحغًا لغق   و ق  (2)

  فدة. (3)

 مخصد ص. (4)

 هد . یا (5)

مالة ا الحمائلعزله و  یل ایةم ال اف (6)  ف. یعلقة الس یجمع ح 

 اه.یس و ذری  بدًه م  اهّلل ابغیبئس لغاالم یا (7)

 ة.یث المةئینعح ه  م  ح یا (8)

 مخصد ص. (9)

 تعةض.لح یا (11)

 .یلغناج (11)

 تغ  النائغة. یف (12)

 مغجدأ. (13)

 نعح ه . یا (14)
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 ز مع الفاعل نح :ییجمع الامینعمت فعغًة و قد یاو نعمت 
 نعأأأأأ  الفتأأأأأاة فتأأأأأاة  هنأأأأأد لأأأأأو بأأأأأذلت

 

 مأأأأأأأأأأأأاٍ  یة ن قأأأأأأأأأأأأا  او بایأأأأأأأأأأأأرد  التح 

 

 (1).ُب رجلنع  ضارنكة  نح   یك ن الفاعل ظاهةًا مضافًا الیو قد
و د یأنعأ  الرجأل زفغغمفدةم تقد ل  (2)الخمسدة ی اةا مطابقدة الفاعدل و المخصد ص فدیو 

 هكذا. المرأة یو للنثالرجال ة یو لغك الرجالن   یللثن
نعأ  و بلسأت المأرأة هنأد و نعمأت المأرأة هنأد ه ال جهدان فاقد ل یدجدوز فیو اما ا ل الفعدل ف

 ضًا.یا بل  المرأةو المرأة 
  یل المعدیهذه اهفعال مخص  دًا بالمدد  او الدذ   و هد  ال د یو كذل  تقاض الةابعدة:

ه ف یالذ ل یل هد  مغاددل مدؤخة بددلیدفقد ینع  الرجل زذكة بعد الفاعل نح  یقصدم مدحه او ذم 
كنأت ة كمدا تقد ل یدصدغح لغجمغیمدا  یقدع بعد افعدال تددخل عغدی غ حه هن و نحد  نعأ  الرجأل 
 ق ل ال اعة:

 وجأأأأأأدتما (3)دانیسأأأأأأنأأأأأأا  لأأأأأأنع  الیمی

 

(4)ل و مبأأر یكأأل حأأال مأأ  سأأح یعلأأ 
 

 

د یأأز قدد   المغادد  فاقد لیف فقدیدفهد  مغاددل مدؤخة و الجمغدة خغدةه و الدةابف حدةم الاع 
و ظننتأهّلل نعأ  الرجأل و كنأت نعأ  الرجأل ه اهفعدال الناقصدة و امثالهدا نحد  یددخل عغیدو  نع  الرجل

ح و یبدده لغا ضدد یو انمددا اتدد یعدد  اخفددولكندده ابدددال اعددةم  یل اندده بدددل و هدد  الحددذ عندددیددق
ن هن یدد و امدا ان قدد   زیدة زیدان المعهد م  ج ل ینصةم ذه  المسامع الدیل د فهد  مغاددل مد ط 

                                                           

ح فدنعح واهّلل اهسدمال یكتم ا بسح اهّلل الدةحم  الدةح الغسمغة: یف یكما روو فاعغه القسح  نعح  یفصل  یقد  (1)
 مقامه اهّللی. منه اعغكتم ها

 ث.یة و الاأنیة و الجمع و الاذكیاهفةام و الا ن یف یا (2)

 دان. اناما مخص ص بالمد یاناما نعح الس یا (3)

 ی  و المعندیواحدد و المغدة  مد  طداق ف م  طداایل خیفان السح یف و ق یم  ضع یل و مغة  ایم  سح (4)
 مقامهاهّللیم  تفةم و اجاماع. منده اعغ
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د نعدح الةجدل هد  و هد  بددل عد  یدز یة مسداتة ایو المخصد ص ضدم یأتیقع خغةًا كما یالفعل ه
 د فاد ة و انصف.یز ینة و هیع  ظهو ه هجل الق  یالةجل اساغن

ز عد  ییدؤخة الامیو قدد دیأنعأ  رجأال  زذكة الغددل بعدده نحد  یز ثح یمیحذم الفاعل و یدو ق
كدان قغدل الغددل او بعدده نحد  یو قدد رجال  ینع  زالغدل نح   كبأا  ذكة بعد الفعدل حدال سد ال  نعأ  را

كبأأا  یأأنعأأ  زو د یأأز الحددال و  یالخمسددة و العامددل فدد ی  الحددال و الغدددل فددیجددل الم افقددة  ددیو  د را
 ز الفاعل   اسطة الفعل.ییالام

 ب و یدا یااّنا وجدناه صلابرًا نعلم الع لد انله اّواب نة نح  یا  الق یحذم الغدل عند قیو قد
 نح . یانعم الماهدون نح  

كدد قدال قد ًه و نصدة  سا كد بئس  الخامسدة: ل الدیو ا دغه    و یالعدَفُعدَل مضدم   ینصدة حد  
  (1)ساءت مرتفقًا.و كمون حیساء ما  ینح  ق له تعال سا  ا   یاعل  حا

كد فة  و مل  فد حأ   و كذا  ل الد یفانه   ی  ثدح امغدح الغدال فدیالعدَفُعدَل مضدم   یاه دل فحد  
 یقدال فدیو تكد ن فداعًل لده ف« ذا»غحذ بده یالحدال و قدتحدذم ثدح قدد ینقل الضمة الیالغال و قد

 كق ل ال اعة: ال حبذا الذ  یو ف حبذاالمد  
 یوالهأأأ یفأأأ یاال حبأأأذا عأأأاذر

 

(2)و الحبأأأذا الجاهأأأأل العأأأأاذل 
 

 

و المخص ص بدل محذوم  نا  یحبذا ربا  و ح   دكق ل القائل  ح    یو اذا عطف اقاصة عغ
داً »ل مغادل و الجمغة خغةه و الةابف اسدح اهشدا   و یو ق مغاددل محدذوم « ذا»ل ان یدز و قییدتم« رب 

ة و یدددعدددل لغغغددة الفعغل المةكددل فیدددل بدددل و قیدددان و قیددل عطدددف  یددل عكسددده و قیددالخغددة و ق
ل المةكل اسح و مغادل و المخص ص خغة و ما ذكةنداه اوًه هد  الاداهة و یالمخص ص فاعل و ق

ذا یاقد  المخص ص عغیه  زائد  كق ل الطةما : یغحذ بالمخص ص الغال و هیو قد حب 
                                                           

ماكددأ؛ مةتفقددًا مدد  المةفددذ و هدد   یسددالم النددا  مةتفقددًا ا یماكددأ. بددئس ال ددةاب المهددل و سددالم مةتفقددًا ا یا (1)
 ةی اكل ق له و حسنت مةتفقًا. تفسی

 همه ملمة یعذله عذًه ا (2)
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 یریأأأال یالأأأذ (1)حأأأ   بأأأالَزور
 

(2)منأأأأأ  اال  صأأأأأفح  او لمامأأأأأا 
 

 

ز قغل المخص ص و بعدده كمدا مدة  و العامدل و ذو الحدال و ییتمحال او  حبذا قع بعدیو قد
 ه.یعغ یعما ه حبذاة یاغیز الفاعل و هیالمم یالمغهح المحاا  ال

نعّملا  یة نحد  ق لده تعدالیدقدع بعددها جمغدة فعغیثدح « مدا» بل و  نع  غحذ بدیقد  السامسدة:
عاكدح ی ینعدح الدذ یم   لة ا« ام»فان وقع بعدها جمغة فد  یقنعّما هاو اسح مفةم نح  عوكم به ی

اشدا وا بده انفسدهح او نكدة  م  د فة بالجمغدة  یبدئس الدذ یابئسلما اشلت وا بله انفسللم به و نحد  
ل یعاكح و ان وقدع بعددها مفدةم فمعةفدة تامدة نحد  نعدح ال دیل ینعح ش یا (3)ا طلحهح یعغ
نكدة  تامدة « مدا»نئدذ یفحل یقدع بعددها شدیاو لدح یئًا هدینعدح شد یز اییالام یاو نكة  تامة عغ یه

ازًا فنح  ییتم ا  نعم  همدا یل و المخصد ص فینعدح ال د یئًا او معةفة تامدة فداعًل اینعح ش یا دققت  دق 
ا  یف« ما»ل یمحذوم و ق دت یدعاكح و قیل ما ینعح ال  یمخص ص اع ك  ینعم  ل كافدة كمدا كف 

ما اع الجمغة نح   یفدخغاا عغ طالو  َقل َ   وتهّلل.طالما دعو ت یقل 
بالفاعدل اسدمًا ظداهةًا مجدةمًا  یؤتیدجدوز انیم المدد  و الدذ   فیة  یسا یو اما ف السابعدة:

ك  دیأفه  زنح   الم   اذا طمأ  عمأرو ة الخد و  و یداذا  دا م ك خرجأت هنأد ة الفهدح و یداذا  دا  
ك  َقُضَو خالدة الطمع و ی ا  ك  ز ذكدة جدویة الخغدث و یداذا  دا  ك خبث بكأر  ة القضال ویاذا  ا  

هدذه  یو عغدخرجأت المأرأة هنأد و  فهأ  الرجأل فأالنبالل  مدع المخصد ص نحد   یالفاعل المحغ
لملًا تخل   ملن اقلواهلم ز نح  یمیضمة الفاعل و یفقس ما س اها و قد كغدةم كغمدة مدا  یاُ رتُ 

قلًا یحسلن اولئلك رقحدذم الفاعدل نحد  یز مدع المخصد ص و ییذكة الامیتخة  م  اف اههح و قد
                                                           

 بالزائدة. یا (1)

تجداوز شدحمة اهذن  یال دعة الدذ الغمدا الجاندل و  الصفحةال و یبفاح ال یةیهالزائة و  الزو بضح الحال و  حل   (2)
 یمد  الزائة الذی  فه  ینًا بعد حیا   حیبالكسة الز الغما اعةاضه و  یبالهال ا  فحهان ال عة  یا  یكذا فس وه و الذ

 مقامهاهّللیا  . منده اعغیم  زحمة ك ة  الز ی  لما   ینًا بعد حیا   حیمنه اه  اهعةاض او الز یةیه

 همقاماهّللیو ذل  ان النكة  الم   فة بالجمغة عندنا م   ل لصحة وضع الم   ل م ضعها. منده اعغ (3)
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 یفاعدل قدا  مقدا  المحغد« اولئد »قدال یجدوز انیث الةفاقدة و یدةجدال اولئد  مد  ححس  ال یا
نحد  افعأل بأ  هًا بمفعد ل یجدة  المخص ص بالغدال ت دغیجوز انیالفعل به عنه و  یبالل  و اساغن

همدا یف« اتداً یا »اتدًا و كغمدة یا  (2)جأدناتًا و ی ه  ا  (1)ات جادیمررت بابكما قال بعضهح  دیحس  بز
 .زییتم

 
 فصل

ندذكة امدة مطابقدة غحدذ بده ناسدل انیان اقسدا  الفعدل الماصدةم و مدا یلما ان فةغنا م   
  فة فاعغه. یك ن عغیه انیالفعل مع الفاعل فان الفعل اثة الفاعل و اه ل ف

كدل منهدا امدا مفدةم  یاو لفاد یقدیفاق ل ان الفاعل اما مذكة او مؤنث و كل منهما اما حق و 
كدل  (3)غحذ بدالجمع اسدمال الجدنس و الجمدعیالجمع اما سالح او مكسة و ة او جمع و یاو ت ن و 

بعدد الفعدل امدا ماصدل بالفعدل او منفصدل و  یالفعل و الذ یم  هذه اما بعد الفعل او مقد  عغ
 لكل م  هذه اهقسا  حكح.

كدددان مقددددمًا او مدددؤخةًا و المنفصدددل و الغفاددد یقدددیامدددا المؤندددث الحق  یالماصدددل سددد ال 
ث وجوبدًا و هد  یك ن مع علمة الاأنیها ان یاهسنام ال یً  او مثناً  فحكح الفعل فالمقدمان مفةم

كدد  لحنددًا مندده ف دداذ مخصدد ص یان  ددح  و لددحقأأال فالنأأة مدد  قدد ل العددةب  یاه ددل و مددا حكدد
سددد ا كغهدددح ی  و لیسددد ا بمعصددد میذلددد  الغفددد  بخص  ددده و اعغدددح ان العدددةب ل یبالسدددماع فددد
ه یدة اهلسد  و ه حجدة فیغح  ا دحاب سداید منهح كما غح  واحیغحن ن فغ بما یبفصحال ه

 (1).عةم الهة  م  الغة  یه یه الذ (4)المة   یو انما العغة  بذو
                                                           

 مقامهاهّللیج م اذا حسد . منده اعغیم  جام  (1)

 ماض و جمع مؤنث. (2)

 21لغنح و امثالها ل و اه ل و ایمثل النخل و الق   و الخ (3)

ته. منده اعغ (4)  مقامهاهّللیق   العقل و شد 
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هنأد و  الهنأدان ضأربتاو هنأد ضأربت و الهنأدان و  ضأربت هنأدو اذ قالت امروة قرعلون فالمثال 
لفلللم ذات الشلمس اذا طلعللت  یتلل و و  الجمعأأة ضأأربتا یأالهنأأدان و و  الجمعأأة ضأأربت یأ تللااور عللنُ 
 و اما نح  ق ل ال اعةن و اذا غ بت تقرضلم ذات الشمال یمیال

(4)ودقهأأا (3)ودقأأت (2)فأأال مزنأأة
 

 

(5)و ال ار  ابقأأأأأأأأأأأل ابقالهأأأأأأأأأأأا 
 

 

كددذل   و نعأأ  المأأرأة هنأأد ا  فاقدد ل یددهمددا بالخیفاندد  ف بأأل و  نعأأ فغمحددل الضدد و   و ه 
كدذا فدنعمت المرأة  ان یدة اهفعدال الماصدةفة لعدد  ج ید  سداحد یسدا فدیو ذلد  انهمدا ل بأل  یو 

 هما.یانحال تصةفاتها عغ
كددان ماصددًل او منفصددًل و الحق یالمؤنددث الغفادد یو انددت فدد المددؤخة  یقددیالمددؤخة سدد ال 
و جمل  الشلمس و  یقدال اهّلل تعدالطلأ  الشأم  و طلعأت الشأم  تقد ل ا  فغد  انیالمنفصل بالخ

اه  ان اهلحداا و  هند یضرب الو و  هند یضربت الو  و  الشم یطلعت الو و  الشم  یطل  ال القمر و
و قملن جلاءه موعولا ملن ابله  یمع عد  الفصل اجد م و تةكده مدع الفصدل كق لده تعدال یالغفا یف

كدان بدد یل الفصل فیح و قیالكل فص مأاطل  اال  و ماقأا  اال  هنأد فادةك العلمدة اجد م نحد  اال  همدا ان 
كددذل  فددیدالاأن  یس بماعددیمنده لددیفددان المسددا نالشأم   هنأأد ة المنفصددغة نحدد  یدالكنا یث و 
امأرأة  یحضأرت القاضأاجد م نحد   یقدیالحق یو اه  فاهلحاا فد یالشم  ماطل  اال  هو  یماقا  اال  ه

هدددح اه  ان نئدددذ تدددةك العلمدددة یجدددوز حیكددد ن اسدددح امدددة   مددد  اهسدددمال الخا دددة بالةجدددال فلیالغ 
                                                                                                                                              

ه ممدا یعدةم مدا یه یذكة له معان فقال ا ایعةم الهة  م  الغة  مثًل و یه (1) ه او السدنو  مد  الفدا  او معدال الغدنح یهدة  غدة 
كدةا  او الهةهدة  ایدالعغف او العق ا م  الغطدف او الكةاه یالمال م  معائها ال یم  س قها او معائها ال  یة مد  اه

 مقامهاهّللیم    م المعز. منده اعغ ی  م الضأن م  الغ  ة  ا

 ضال.یالسحابة الغ (2)

 مطدةم. (3)

 ش.یوما ذل  الج (4)

 ش.یابقال ذل  الج یا (5)
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 اسح امة  .« دیز»اذا كان د یز یحضرت القاضلللاغاس نح  
كدان بعدد الفعدل  و اما الجمع سالمًا كان او مكسةًا ب ةا ك ن السالح باهلف و الادال فدان 

و  نبأاتیالزاو الجأبالت او  ال لحأاتاو  الأدوراو  النسأوةاو  ا یأاالاو ظهأر الرجأال ا  نحد  یده بالخیفانت ف
ن حدذم العلمدة مد  الةافدع بدل اه  اقلال نسلوة و قالت االعراب  یعًا قال اهّلل تعالیها جمیفظهرت 

كدان بدال او  االبنأا حكح   یالبنل حكح یو ق یفصل مع الجمع احس  منه مع المفةم و المثن و ان 
كدذا حكدح  یو الن ن لعد  بقال واحدده عغد هن حكدح المفدةم غغدل  (1) یاالرضأو   یالسأنحالده و 

او ا  یأأاالل العلمدة نحد  غحدذ بالفعدیبده فة العاقدل و المغحددذیدحكدح الجمدع و ان تقدد  الجمدع غ
و امددا الجمددع  هأأرن یو ظهأأرن او ت هأأر و ال لمأأات ظهأأرت او الأأدور او نبأأات یالزاو النسأأوة او الجأأبالت 

كددان بددال او و الندد ن فاغحددذ بالفعددل لدده الدد او فاقدد ل  جددوز عنددد یو ه دون ضأأربوایأأالزالعاقددل فددان 
ضأربوا و و  ال لحأات ضأربتاو  لرجأالاجوز ال او و الادال فاقد ل یةهما فیو ان كان بغ ضربتة یالغص 
 یااّل اللذ  نحد  ییح خلفدًا لغغصد یجمدع الاصدح یث فیة و الاأنی ن الاذكیو اجاز الك فتضرب 

 یح و قدد اجغندا عنده فدیس جمع تصحیل بنول ان یو ق  و اذا جاءت المؤمنات یامنت به بنو اسرائ
 ان شال اهّلل. یأتیباب اعةاب الجمع و 

الن أل انقعأر و انقعأرت الن أل و انقعر الن ل ه مطغقًا نح  یجوز اهمةان فیو اما اسح الجنس ف
 انقعرت.و 

كدددیدو امدا اسدح الجمدع فغعضده واجدل الاأن ة یفهد  كجمدع الاكسددالغأن  و االبأل و ل یأال ث 
كددیجوز فیمقدمه و بعضه  یمؤخةه و تؤنث ف یة فیتخ فهد  كاسدح الجدنس و اندت الركأ  ه اهمةان 

ّذب به قومك و هو الحق.ُّذ ا  نح  یه بالخیف  بت ق للم قوك نو  وُ 
الماصل و اندت  یقیالحق یفمجمل الق ل انه اذا تقد  الفاعل فطا ذ و اذا تأخة فطا ذ ف

كدان الفاعددل یدداهفدةام و اخو یو امددا فد یالمنفصدل و الغفاد یقددیالمؤندث الحق یا  فدیدبالخ ه فدان 
                                                           

و  السددن نقدًة فددالحذ بالمكسدة و امدا یة بنددال مفدةمه حقیداه دح و تغ ی  الغند  عغددیفدألن مفددةم الغند الغند نو امدا  (1)
 مقامهاهّللیاا مجةاه. منده اعغیفاج  یفان كاناا بال او و الن ن اه  ان مفةمهما مؤنث لفا اه ض ن
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و قلال رجلالن و قلال اهّلل وج م الفاعل نح  اه و جمعه مع یت ن یمؤخةًا افةم الفعل لعد  الحاجة ال
و نسأأوتهّلل  یضأأربتنو قومأأهّلل  یضأأربون (1)و ازم شددن ل  یعدد  طدد یو حكددقللال نسللوة و قللال الوللالمون 

كتدال ضربنها النسا  و اخواك  یضربان ضأربت و ه بأس بدذل  عنددنا هن الحد وم عنددنا علمدام 
وا النجللول یدده نددزل الانزیددام و عغیدده كنا هنأأد جددوز العلمددة مددع الف اعددل یو ن هلمللوا یالللذ یو اسللّ 

 ضًا نح :یالماعاطفة ا
   بنفسأأأأأأأ یقتأأأأأأأال المأأأأأأأارق یتأأأأأأأول

 

(4) یو حمأأ (3)مبعأأد (2)و قأأد اسأألما  
 

 

كانا ل  نسأ  و خو نح   كدان مقددمًا ف ریأو ان  ة و امدا الجمدع یداهفدةام و الا ن یطابقده فدیو ان 
كدان بداهلف و فان كان بال او و الن ن فاهشهة الحاا علمة الجمدع المدذ ز الادال و امدا ان  كة و جدو 

 تغحذ علمة الجمع المؤنث او الاال و كذا الجمع المكسة.الاال فغ  ان
 

 فصل
ًا عغد ر المتصرفةیاالفعال غو اما  اها الق   باسمال اهفعدال  م  دهح ی  و سدییالكد ف یو قدسم 

  انهددا ییافعددال و عدد  الغصدد   انهددا ییدًا فعدد  الكدد فیهددا شدددیه فددانهح اخاغفدد ا فیددعغاهّلل ددغ ام
ذلد   یحكیاهفعال و ربما  یاسمال م ض عة لمعان یل هیاسمال م ض عة هلفال اهفعال و ق

ل انها اسمال لغمصام  النائغة ع  اهفعال و منهح مد  قدال انهدا اعدل  یو ق (5)ه و تغعهیغویع  س
كد   محد  العدداو  و   اهنصام عةم ان هذه اهقد ال ن دأم عدیو م  ناة بع سبحاناجناس 

انهدا افعدال مد   یل عغدیةماصدةفة و الددلیة اهمدة انهدا افعدال غیدغا بأل و  نعأ الحذ انها افعال كد
                                                           

 م .یال یغة فیاسح قغ (1)

 نصةاه.یلح (2)

 .یاجنغ (3)

 ل.یو ق  (4)

 َتَغع جمع تابع. (5)
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و  یحةكدة المسدم یها فانها كغمام تدل  عغدیلغفعل عغ ؟ع؟ یةالمؤمنیث  دا حد  امیالحد
 هدایو  ددا حدد  القد   لغفعدل عغ یالمسدم یها هنه كغمة تددل  عغدیعد   دا حد  اهسح عغ

معدداٍن مسدداقغة مقاةنددة باحددد اهزمنددة و عددد   دددا حددد   یزعمهددح انهددا كغمددام تدددل  عغدد یعغدد
ة الماصدةفة بداقةا هح م جد م  فغداك  منهدا هدذا و انمدا للسدح خد اص  یها و اهفعال غیاهسح عغ

هددا و یعغ یجددةیل مدد  ذلدد  یس شددیف و اهسددنام و لددیدد  و الندددال و حددةم الاع یكددالجة و الانددو
ه  (1)  الدامك یاه ح و مد  خد اص اهسدح تندو ی  تمك  عغیس تنویلمأٍ  و ٍ  صأ ی  فیالانو

نها نكة  و غ یه حاید عغیةه و تكغف الق   بما ه مزیغ نها معةفة و اندت تعغدح ان یجعغ ا من   ةمن  
ة و بغدم  هدح الاكغدف انهدح قدال ا اذا یف و تنكیعقل لها تع یها الحدث المق ون بالزمان و هیمعان

  فمعنداه یبدالانوصأأٍ  بسك ن الهال فمعناه اسكت سك تًا معه مًا و اذا قغدت صأْ  اكغح قغت لم
ذ یدضح  م  هدذا الاحقیغزمه السك م ع  هذا الكل  عند اهما ال و یاسكت سك تًا ما فل

ح ان اقسدا  الاندو یالثكغ ث جعغد ا یدمدا ذكد وه بدذل  الاكغدف حی  منحصدة  فیو نحد  هنسدغ 
طغدل السدك م مدع  یعغد  المبالغأة لداللأة صأأٍ  یك  مأ  اقسأام  تنأویلمقابلة فلو ا (2)منها الع  ض

كدان ص  ت العنكغ م فان ی  فاوه  م   ییبالسك ن و اما ق ل الغص صأْ  د م  یالمغالغة از لد  
لفد   یدل  عغدیدفاهسدح « دیدز»لغفد  « اسدح»ه ككغمدة یدلكان نسغاه ال« اسكت»لف   یماًه عغ

كددان اسددمًا لددد   یمعندد یدل  عغددیددصأأأ  و  یالمسددم یا معندداه یدل  عغددیددد و هیددز السددك م هددذا ولدد  
غزمده یه فیغویكد  كلمدًا و امدا قد ل سدیه و لدحیدصح السدك م عغیمما ه صأ ُاسكت لكان ق ل  

  و امددا القدد ل ییاها اسددمال اه  محدد  مخالفددة الكدد فیه اهقددةا  بانهددا افعددال فددل وجدده لاسددمیددعغ
كقددد ل  لفددد   یم ضددد ع عغددد صأأأأ قددد لهح لفددد   ی  فعغدددییالغصددد الةابدددع و الخدددامس ف هنهمدددا 

 ید لفد  المصدد  معندیدفیس یو لد« الضدةب» یم ضد ع عغد« المصد »كما ان لف  « السك م»
 ة.یالفعغ یالضةب و الم ه م افام  هذه اهفعال المعان

                                                           

  جٍل و  جاٍل.ٍد و یا غه كز یو ه  اللحذ باهسح المعةب المنصةم اعلمًا  غقائه عغ (1)

 نئٍذ.ی  حیه مفةمًا او جمغًة مثل تنویالاو زائد او مضام ی  الع ض ه  اللحذ ع ضًا م  حةم ا غیتنو (2)
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و  یحةكدة المسدم یة ماصدةفة تددل  عغدید : منهدا افعدال غیقسم یبالجمغة الحذ انها عغ
سدت باسدمال یاهفعال و ل یالزمان المغح ل معه و منها ا  ام جةم مجةالحدث المق ون ب

لاجدددانس اه ددد ام  یا ددد ام  دددد م مددد  اهناسددد یقدددًة  دددل هدددیو ه افعدددال و ه حددد وم حق
صدو  ا د اته بصدو   الحد وم یة اهنسان انیتنزجة  ها و لما كان سج یالصام   ع  الغهائح حا

 هدذه المعامغدة اهطفدال و الضدعفال العقد ل اندزاًه لهدح  و  ها بصو   الح وم اضطةا ًا و عدامغ ا 
م هح  هدا و لدذل   كدذا مكالمدة اهّلل و یقدغح مكالمدة ال ؤسدال و الكمغدیمنزلة الغهائح فكغ     هدا و 

هدا طائدل و هدح بانفسدهح یس فیة لدیهدا بكغمدام حدسدی سغه و حججه باه  ام ثح تكغمد ا ف
  اغل ب ة  ما ه  المهح منها.فغن ینا اهعةاض عنها اولیش  فة  یمنها عغ

و هأات یهنحد   یالحددث مغح ظدًا معده الماضد یدل عغدیدفاعغح ان هذه اهفعال منها مدا 
دل  یددو منهددا مددا  (2)یق نأأو  (1)یقأأدنالحدددث المغحدد ل معدده المسداقغل نحدد   یدل عغددیددمنهدا مددا 

و هأأال و  صأأ الفاعدل نحد   یثح منها ما ه  مقصدو  عغد هاتو  هاالحال نح   یطغل الحدث ف یعغ
ُُ  هأاِ  هاُمأا ل تصدةم نحد  یه قغیعغ یجةیو منها ما  (3)دا  ید زیرومنها ما ه  ماعٍد نح   مأا هأا ُُ هأاَ  ها

 ها تصةم.یعغ یجةیو منها ما ه  یا هاتیهات یا هاتوا هاتیهات هاتو مثل هاُن  
كددان بعضددها لمعنددیددع هددذه اهفعددال مغنیددو جم ذلدد   یاهسدداقغال اذ اه ددل فدد یة و ان 

نحد   یواحد احدهما معدةب و اهخدة مغند یك ن لفاان لمعنیاعمال العةب و ه مانع م  اناس
كدان منهدا  یمغند یعسأمعدةب و  یمدثًل و المامند یفان معنداه المامند یعسأ و مدنهح مد  قدال مدا 

 .یأتیبعضها اهعةاب كما  یة و ه  ةهان له به و جال فیظةفًا فحةكته اعةا 
مدع هأات یاو هأات یهسدة فمنهدا یة ندذكة منده مدا تیدفعدال ك مد  هدذه اه یبالجمغة فالماضد

و هأا یهضًا و قدتحذم منهما الادال نحد  یال  ل ا یهما و قدتسك  الاال فیكغا یث الاال فیت غ
                                                           

 .یحسغ (1)

 .ینیكفی (2)

 امهغه  یا (3)
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ن و هأاك یاقدال یحدةم الخطداب ف هأایا غحذ بدیو قدها یا غحذ  هدا الدف و یو قدد هأا  یاقدال یو قددتن  
هددا بمعنددكسدد ویو قد هأأانیاقددال یندد ن مفا حددة و  كغ  ا  مددا مغخصدده یددالمع یَبُعددَدد. قددال فدد ینها و 

كدل حدال و قدتغددل  یكسد ونها عغدید و الادال مفا حدة و ا دغها هدال و نداس یدكغمدة تغع هاتیه
هدا بالهدال و مد  یمثل هةاا و ا اا و ع  بعضهح م  كسة الاال وقف عغ هاتیاقال یالهال همز  ف

تكد ن جماعدة فاكد ن الادال تدال انهأات یه یوز فدجدیل یدنصغها وقدف بالادال و ان شدال بالهدال و ق
هأأان یهأأات و ایاو هأأان یهاو هأأات یهاو هأأان یاو هأأان یهث و عددد  مدد  لغاتدده یددلغاأن یالجمددع الادد

 یهدام احددیزندة ه یعغد لأاتیاو  هایا هال ساكنة و ها  یهام و مع بام و یمثغثام اهواخة مغن
 و خمس ن لغة معناها الغعد.

اَن و منهددا    هن یافاددةا مددع تعجددل مدد  اهفاددةاا و تطغددل فدداعغ ی ن بمعنددبفدداح الندد شأأت 
 نح :« ما»زام بعدها یو قدد و عمرو یشتان ز  نح  یطةف یقاضیالافةا 

 كورهأأأا یعلأأأ یومیأأأشأأأتان مأأأا 

 

 جأأأأأابر یان اخأأأأأیأأأأأوُ  حیأأأأأو  

 

 د و عمرو.ی  زیشتان ما بز یل باجویو ق
رعاَن و منها  شكاَن و َسُِ سدةع و قدةب مدع تعجدل قدال  یبمعندالفال مع فداح الند ن  یمثغثَوُِ

كأذاالاعجل نحد   یه معنیساعمل خغةًا محضًا و خغةًا فی سرعانا  یالمع یف  لسأرعان مأا صأنعت 
 مااسةع. یا

ها و فاح الن ن اَن ُ لابَ و منها  . یه معنیبطؤ و ف یبفاح الغال و ضم   الاعجل كما مة 
ه تقدال  یا  مدا مغخصده هدیالمع یقال فاف و منها  كدةب او ضدجة و فكغمدة تكدة  هدا یعندد 

اثناع دة  یةه فهدید  و غیدها بدالانویفها و ت دیث الفال و تخفیبضح الهمز  و ت غُاف اربع ن لغة 
  و ی   ددیة امالددة و باهمالددة  ددیددوجهددًا و بسددك ن الفددال مخففددة و م دددم  و ب ددد  الفددال مقصددو   بغ

أو  ال اخة الح وم و یبال أُأَِ  بعددها هدال و ب دد الفدال مضدم مة و سدك ن الد او و ُاف ُ ف  بضدح الهمدز  و ُاِ
بكسة الهمز  و سك ن الفال مخففدة و م ددم  ِاف ث الفال م دم  و سك ن الهال و یكسةها و ت غ

ِ و 
ِ ضًا و ی  ایث الفال مخففة و بالانویبكسة الهمز  و ت غِاَفُ

بكسة الهمز  و شدد  الفدال مثغثدة و ِاف َُ
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أأا  كددذل  بددل امالددة و یددضددًا و بالیاهخددة و باهمالددة ابكسددة الهمددزه و شددد  الفددال و قصددة ِاف  بفدداح َاْف ال 
ممدوم  م ددم  الفدال اف    و یالهمز  و سك ن الفال المخففة و كذا ب د  الفال المكسو   بلتنو

هدا یدبفداح الهمدز  و تخفَاٍف ضدًا و ی  ای  و بدالانویالمكسو   بلتنو كغ  ف الفدال المكسدو   من ندًة 
 تضجةم. یبمعن

ث یدا  ما مغخصه بفداح الهمدز  و سدك ن الد او و ت غیالمع یها لغام قال فیو فاو   و منها
ِ    و ربمدا سدكن ا الهدال و یبكسدة الهدال بلتندواِ    و ربما قغغ ا ال او الفًا فقدال ا یة تنویالهال م  غ ِ َاو 

ْ  ال و بحدذم الهدَاِو  ل بسدك ن الهددال و یدبفداح الهمدز  و كسدة الدد او و الهدال و شدد  الدد او و ق بفدداح َاو َ
ككددافو  بسددك ن اوو  بعدد  النسددخ بمددد  الهمددز  و  یالهمددز  و الدد او الم دددم  و سددك ن الهددال و فدد

ةمن ندة و یبمدد  الهمدز  و كسدة الد او بدل هدال من ندًة و غاٍو بمد  الهمز  و كسة الهدال من ندًة و  اٍ  الهال و 
تأأا  مددد  الهمددز  و یة و الددف ثددح هددال سدداكنة و یددام  مثنددا  ف قیددبفدداح الهمددز  و الدد او الم دددم  و ز َاو َ

كدل یدبمدد  الهمدز  و فداح الد او و شدد  المثندا  الاحاا  یاَو هتمد  و  ة و بعددها الدف و سدك ن الهدال 
 ة و قدتقال عند اهشفاا.یذل  كغمة ت جع و شكا

ة مةامفددة یاهسددم قأأدا : یددالمع یقددال فددَبَجْلأأهّلَل و ق أأهّلل و قأأدك و امددا المسدداقغل منهددا فنحدد  
م هددح و عدد   ینددیكفیدًا م هددح و یددز یكفددیقددال یكمددا درهأأ   یقأأدنو دا  درهأأ  یأأقأأد زقددال ی یكفددیل

و  یًة لهدا كضد بنیداهفعدال وقا یاس هن هدذه الند ن انمدا تدزام فدیة قیغ یبالن ن عغ یقدنبعضهح 
 ة و هد  الغالدل ل دغهها بددید  مغنیوجهد یو هذه تساعمل عغ حس اسح مةامم لد یو ه یشامن
د و یدبالسدك ن و جدة  زٍد درهأ  یأقأْد زقدال یو دفها  یة م  الحد وم فدیفاها و بك ل یة فیالحةفقد 

 یقأدقدال حسدغه م هدح  ةفدع حسدل و ید كمای ةفع قد و جة  زٍد دره  یَقُد زقال یل یمع بة و ه  قغ
 .یست بفعل كما تةی. و هذه لیاناه یقال حسغیة ن ن كمایبغ

بفاح القام و ضح الطال مخففدًة   دره  َقُط عبداا  ما مغخصه: یالمع یفقال فقط و اما 
ق أأهّلل هأأذا و قددال ق أأ  عبأأدا  درهأأ  قددال ینصددل  هددا یهددا و ینصددغ ن  هددا و قدتدددخل الندد ن فیف

قددال مكددان حسددغ  یمكدد  انیاكتددف و  یاهمددة ا یاهددا بمعنددیةه ایددحسددغ  و ذكددة غ یا  یالشأأ
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   مثل قد.یكفیق هّلل  یافاوم المةام فمعنی  و هیكفی
 .ینیكفی  و یكفی ی  و سك ن الل  ایبفاحا یبجلن و بجلهّللو كذا 

 الحال. یتك نا بمعنمك  انیهذا  یاتضجة فعغ یبمعناف ات جع و  یبمعناو  ل ان یو ق
ها بمعن واهاو  یوو وا و منها   فنح  ق ل ال اعة وااعجل اما  یكغ 
(1)انأأأت و فأأأوك االشأأأن  یوا بأأأاب

 

 

(2)  الزرنأأأأأأأأأأ یأأأأأأأأأأكأنمأأأأأأأأأأا ُذر  عل 
 

 

  یاط یهو عند ل ویاو زنجب
 یوم  الح وم الم دغهة و منده « كأن  »و فلح الكاق ون یُ نه ال یو یفكق له تعال یوو اما 

كددام الخطدداب فیغیو د یأألز یوقددال یا  و یددالمع یاعجددل لدد  قددال فدد یا لأأهّلل و هّلل یأأوقددال یهددا 
غحذ بدده حددال لغةحمددة و ه  لغعددذاب و یكددأن الم دددم  و المخففددة و قددد یعغدد یوقدتدددخل 

د یأأحأأا  لزیوبددالةفع و د یأأح لزیأأوفاقدد ل   یأأوو   یأأوو ل یأأوو ح یأأو  فاقدد ل یال او سددغحذ بدده بددیقددد
 د.یحما زیوقال یبالنصل و قدد یَح زیوبالنصل و 
 فكق ل ال اعة:واها  و اما 

 ثأأأ  واهأأأا  واهأأأا یواهأأأا  لسأأألم

 

 نلناهأأأا (3)لأأأو انهأأأا یالمنأأأ یهأأأ 

 

ل یدنده كغمدة تعجدل مد  طی  و بادةك تنویكدمال بالنصدل و الاندو واها  ا : یالمع یقال ف
 (4).و زام بعضهح و كغمة تغهف ب یواها  ل  مااطل تق ل یش

 سة.یایةه و نذكة هنا ما یها اك ة م  غیو اما اهمة فه  ف
 یجددوز فددیسدداعملن بكددام الخطدداب و بدددونها و یمددد  و قدیخددذ و قد یبمعنددهأأا فمنهددا 

بفداح الهمدز  و هأاَ  قدال یفف الكدام یف همزتهدا تصداریم  الكام باص  یساغنیالممدوم ان
                                                           

 اهسنان. ید فیذ و الاحدیاض و الغ یال نل الغ (1)

 عفةان.ل ه  الزیح و قیل ال یل ه  نغت طیل و قین ع م  ان اع الط (2)

 ة قصدة.یضم (3)

 ما فام.  ینح  واهًا عغ (4)
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تابمثل هاك هاكما هاكح و منده هاُ  و هاُما  ال مثدل یدبالكسدة بدل هأاِ  و لغم ندث ه یلهلامك اقلروواُ 
و ا یأهامال لغمدة   و یدباثغدام ال یهأاملغةجدل بالكسدة و هاِ  لغة  یبن ن م دم  و فهاُما هاُن  هاك 

  یو هد یهدا لغدة اخدةیو ف ی  وزندًا و معندیا هات ا هاتیمثل هام هات  یها وا هام
ْ
 همدز  سداكنة َهأأ

وا ة و یلغا ن َهأالغمة   و  یكدع یَهأة الف و یكدع م  غ
ُ
َن و َهأ

ْ
 یمثدل معد ا و معد  و لغدة اخدةَهأ

ها. یكدع ف هأالحاهم ماصةفة و نقل  ی همز  مفا حة و كام خطاب فها ك  كغ   الحاهم 
و   یا هأاتیأهات یا هأاتوا هأاتیأهاتالاال بكسة هاِت قال یاصةم و یاعف و  یبمعنهات و منها 

 آم فقغغت الهمز  هاًل.هات ل ا ل یمنه و ق ینهیو ه تیهاتقال یل هیق
لغخمدس سد ال و  یاقغل و قةئ بفداح الهدال و كسدةها مثغثدة اهخدة و هد یاَت لك یهو منها 

.و لهّلِل و  لك و لكما و ت لهّلَل یهقال یصةم الكام بعدها فی  لك  
 معه. یادا  یَبْلَ  زقال یمع  یح الغال و سك ن الل  و فاح الهال بمعنبفاَبْلَ  و منها 
 و ا فذ. (1)اتئد یعنیا فالن یدك یتقال یامهغه و  یت ایكغ دا  یَد زیتَ و منها 
غحذ  هدا یو قدددا  یأد زیأروامهدل نحد   یالفداح ا یًا عغدیدوزن المصدغة مغن یعغدَد یُرَو و منها 

دك  یأروو دكما یأروو دك یأروقدال یغحذ  ها كام الخطداب فیو قدمعه  یعنیدما الشعر یرونح  « ما»
و قددتقع  دفة  یدكمونیأروو  یدكمانیأروو  یدكنیأروة نحد  یدال مع ند ن ال قایغحقها مع ذل  الیو قد
 اهضافة. یعغد عمرٍو یروو مصد ًا نح  دا  یسار القو  روو حاًه نح  دا  یرا  رویساروا سنح  

نددت و القدد ل باندده  یعنددیسددك ن الهددال  بفدداح اهول و َصأأأْ  و منهددا  اسددكت و ان و ددغت ن  
ددة و تنددویه و الفعددل هیددل عغیددة ه ملیدد  تنكیتنددو  یةمامك  اهتددةیددغ صأأأ و  یة تمكنددیدد  الانكینك 

رت صأأٍ  بالكسددة و  صأأٍ   یكالمأأاندد  تقدد ل    یبالكسددة من نددًة و لسددت تةفعهددا و هتنصددغها و تنددو كأأر 
سدت یل صأأ و مأررت برجأل و ت رجأال  یأهأذا رجأل و رأاهجنداس و تعدةب نحد   یدخل عغدیدة یالانك

ن مطغقددًا قغددت ان الفعددل یبجددنس فددان معناهددا اسددكت و هتعددةب. و ان قغددت ان الفعددل ه ندد  
ن و هذه غیالماصةم ه ح ان الاندویدن   دا هنسدغ  مدا قغداح  دل ی  اقسدامه منحصدة  فیة ماصدةفة و ان 

                                                           

 تمهل  یا (1)
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كیهذا تنو  (1).منه و ه غ وضًا قسح یاهمة و ه  ا ید و مغالغة فی  تأ
ناهدا  (2)زجدة یبفاح اهول و سك ن الهدال و معناهدا اكفدف اذ هد َمأْ  و منها  و ان و دغاها ن  

 بالكسة.
هأا  یاث یحدد یالعمدل و فد یث او فدیالحدد یزم فد یبكسة الهمدز  و الهدال بمعندِ  یاو منها 

 حسغ . یل بسك ن الهال زجة بمعنی  للسازام  و قیبالانو
ث و اقطعدده و بفدداح الهمددز  یكددف  عدد  الحددد یبكسددة الهمددز  و النصددل اا هأأا  عنأأیاو منهددا 

 هام و ع  بعضهح ه  امة بالسك م.ید نح  هیتغع
 دیأَه و د و هأال یأحدوناها به یحتكق ل ال اعة  (3)یو تنح یت سع یل ایزجة لغخ هالو منها 

 یلأأیا لییأاال حاسدك  و اسددةع و اسا دهد بقد ل ال دداعة  یا یضدًا زجددة لغناقدة و قدال الةضددیت ایدكغ
 .یاو اسكن یاسةع یا فقوال لها هال

 یَهأقدال یزجدة و  یكحاد ایأَه اسدةع و  ید و قددتخفف ایبالا ددهّلل یأهو اك یهو ا یهو منها 
 وا.یهو ا یهو الجمع  یال و كسةها لغمفةم و لغمثنیبفاح الهال و شد  ال

 ًة نح :یاقغل و قدجالم ماعد یا یَح و منها 
 انشأأأأأأأت اسأأأأأأأل  مأأأأأأا بأأأأأأال رفقتأأأأأأ 

 

 الحمأأوَل فأأان  الركأأ  قأأد ذهبأأا یحأأ 

 

ةمن نددة و یمن نددة و غ یاقغددل و اسددةع و هدد یو هددل ا یمةكغددة مدد  حدد یو هددهال یحأأو منهددا 
َهأأْل یَح ال و یددمفا حددة الحدد وم م دددم  الَهأأَل یَح هددا لغددام یو ف هأألیحقددال یحددذم اهلددف فیقد

و هال یحأا وقفدت قغدت ام  ند ن سداكنة و اذیدال و زیدبفداح الحد وم و شدد  الهل  یحبسك ن الل  و 
ال و الدل  و بفداح یدبسدك ن الَهأْل یَح و هلأهّلل یحضًا و ربما قدال ا یال قف ا یو جالم من نًة ف هل یح

  بده و یدعغ یاهال بفأالن یحأال و سدك ن الهدال كغهدا كغمدام حدث  و یدالح وم مخففًة و ب د  ال
                                                           

 ه عجل یا (1)

 طةمه  ائحًا به  یزجةه ع  كذا ا (2)

اه فانح   (3)  ازاله فزال و اماله فمال  یا ینح 
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 یاسدةع بدذكةه و بدد عغد یابعمأرو هأل یحاو بالغدال نحد   (1)دیالثر یهل الیحنح   یامعه و قدتقاةن بد ال
 د.یهل الثریحبنفسها نح   یو قدتعدد یز یهل علیحنح  

أفه نحد  یح تصد یتمدیاحضدة لغخمدس و عد  بند یبمعندهل   و منها  أوا هلم  أا هلم   یهلأ   هلم 
 هل   لهّلل.قال یح و فاحها و قدیب د الم هلم  ل یو ق هلمم 

ك  بفدداح  َفعأأاِل  وزن یةماصددةم عغددیل غالمجددةم فعدد ی دداذ مدد  الثلثددیةًامددا یو اعغددح اندده 
اهمدة مدع  یكد ن بمعندیو تأراك و دراك و نأزال نح   یاسیظ  بعضهح انه ق یالفال و كسة الل  حا

ةهددا مدد  یغ یسددت فددیةالماصددةفة مغالغددة لیع هددذه اهفعددال غیددجم یقددة فددیالحق یالمغالغددة و فدد
كددان فعال مصد ًا  یة كما مة  حایضًا مغنیا یاهفعال الماصةفة و ه الفجدة   یبمعندفجأار  معةفًة 

و  یة لم ازنددة الفعددال الفعغددیددالفاسددقة  ددا م مغن یبمعنددفسأأا  او الفجددو  و  ددفًة لمؤنددث نحدد  
كدددیددفعددال عغمددًا للع عنددد اهددل الحجدداز لغم ددا هة بالفعددل و معددةب عنددد  یمغندد ق أأا  ان مؤنثددًا 

 فجار.ما كان اخةه  ال مثل یح و هح مخاغف ن فیتمیبن
كله   له كقِفداٍ  و منها   ةه.یه غیفدید الدعال و انی یمهال  ِفداٍ  لهّلل االقوا  
كفدفددد لعلأأ  كدددع و َلأأْ  و دعأأدعا  بالنصددل و  َدعأأا  و  یبفدداح اهول و سددك ن الثددانَدْع و منهددا 

 اناعش. یناعش ایكغمام تقال لغعاثة بأن لعلعا  و لعا  السك ن و  ی  عغییمغن
   زجة لها.ی  مخففًة و بالانویبكسة العاِع داِع دا  بالغنح و یقل امة بالصكقلدع دع و 

أأأْ  و منهددا  ِ   یبعدد  النسددخ ب ددد  السدد ی  و فددیث الغددال الم حددد  و سددك ن السددیددبا غ َبُ
 ا فذ. ی  لغناقة بمعنی  م تسك

 اسةع اسةع. یقصةان ایكسمال و النجاُك النجاُك  و منها
 ل.یة كقا یانیل كغمة س یاساجل و ق یا  یامو منها 

ه. َاخ  ا و منه  كجد  كغمة تكة 
 یبكسدة الخدال اهولدد َبأأٍخ َبأْخ قدال یاعجدل و تكد   ف یقدال عنددد المدد  ایكددع َبأْخ و منهدا 

                                                           

ه بالمةا  (1) ه و تغغ   طعا  م  خغز تفا 
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َبأْخ َبأْخ بالضدح و َبُخ بسك ن الخال و بكسةها و َبِخْ اهفةام  یقال فیة و ی  الخال الثانیمن نة و تسك
 دهما.یبا دٍخ  َبٍخ  بَ   و ی  مخففایبكسةهما من ناَبٍخ َبٍخ   و یبسك ن الخائ

ن الثددانیو قدددحأأذاَر حأأذاَر قددال یاحددذ  ف یاحأأذاَر و منهددا  كسددغل و دا  یأأَحأأَذَرك زقددال یو  ین  
 ة.یبالا نهّلل یَحذاَر 

خ  و منهدا  ِكَ خ    یبفداح الكدام و كسدةها و شدد  الخدال و تند ن كغمدة تقدال عندد زجدة الصددغِكَ
 صغح و عند الاقذ .یعما ه

امهّلل و امامأأهّلل و خلفأأهّلل و ورا ك و شأأمالهّلل و نأهّلل یمیو تأأهّلل تحو فوقأأهّلل و امدا الادد وم نحدد   و قأأد 
أا امن و  یبمعندهاهنأا و فرطأهّلل و عنأدك و دونأهّلل و اخأرك و اولهّلل و بعدك و قبلهّلل و اسفلهّلل  ب دد هاهن 
 یك نهددا اسددمال افعددال و ه افعدداًه  ددل هدد یدًا و امثددال ذلدد  فددل اعغددح وجهددًا فددیددتددنح  بع یالندد ن ا

ة یالاحدذ یة و شدد  الخد م فدان ق لد  فدیالاحدذ یغة فدلغعج (1)المصام  یظ وم جةم مجة
خلفأهّلل خلفأهّلل المخاطل  یجالك م  خغف  فاق ل اشفاقًا عغ یمعناه اتذ المحذو  الذخلفهّلل 

المصدام   یة مجةیع ذل  جاریفجمالعدو العدو و البلر البلر و اك و االسد یاو نفسهّلل نفسهّلل كماتق ل 
خدذ  یادونأهّلل تدأخة تدأخةًا و  یاورا ك تقددمًا و تقدد   یاامامأهّلل قد   فعل مناسدل فاقد ل یو ربما 
كدذا الجدا  و المجد و  نحد  یكل مقا  ما  یف یةاعیاخذًا ف  یفدل ا هّلل یأالو  هّللیأعلناسدل الحدال و 

تةاعد ا انفسدكح او كح انیجدل عغدیفمعنداه ك  انفسأك  یعلأوجهًا هلحاقها  هذا الغاب فاذا قغت 
جدل ی  او المدةام یدجدل عغی«  یدعغ»مد   فهدحیجد مد  نفسده انده یتغزم ا انفسكح و كل احد 

كدذا یعغ د ید ز یامخدل عغد یاد یأبز یعلأدًا و یدز یَامخدل عغد یادا  یأز یعلأ  مااق ل  اع نفسد  و 
 یكمدا تدة یبالجمغة ه یو حا غه تنح  عن ی  عنیا جع ال یا یهّلل عنیالامخل بالغال و  یفعد  

قدد ا داب و اعغدح ان النحدا   و یه ذهدل الةضدیدالحاقهدا  هدذا الغداب و ال یوجهًا ف یو ه ا 
سد ا یسدت بحجدة و لیاتهح و اساحسداناتهح فغیداتهح معاغة  فانهدا عد  سدمع و نطدذ و امدا م ایروا

                                                           

اتدذ خغفد  و  ید خغفد  خغفد  معندیدفی ندًا كدذل  د ق ل  نصةًا نصةًا انصة نصةًا و ع نًا ع نًا اع  عیفیكما یا (1)
 مقامهاهّللیست باسمال افعال و ه افعال. منده اعغیس المصد  اسمًا لغفعل و ه فعًل كذل  الا وم لیكما انه ل
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 اتهح فةاجع و انصف.ی  فلتسا حش م  مخالفة م ایبمعص م
 و القصة غالغًا. یالاعد یها م  اهفعال فیاعغح ان هذه اهفعال تعمل عمل معان ده:یتنغ

بُعد نجدد و نحد  قد ل  یا هات نجأٌد یهالفاعل نح   یها قا ة  اقاصةم عغیفان كان معان
 ال اعة:
 و مأأ  بأأ  (1)ُق یأأهأأات العقیهأأات هیفه

 

(3)ق نواصأأأل یبأأأالعق (2)هأأأات ِخأأأل  یو ه 
 

 

ك یة فهددیددهددام الثالثددة و امددا الثانیو خددل  فاعددل ه یهددام اهولددیذ فاعددل هیفددالعق د یددتأ
 .یاهول

د و عمأرو و بكأر یأشأتان زضدًا نحد  یا یتكتدف هدواحد لدح بمةف ع یكتفیو ان كان معناها ه
 تفةق ا. یعنی

كددان معناهددا  و دا  یأأدراك زضددًا و نصددغت تقدد ل یا یالمفعدد ل تجدداوزم هدد یاجدداوز الددیو ان 
 دًا.یدًا و اتةك زیام ك ز یفان المعن دا  یتراك ز

كدان الفعددل  ددت ایددو ان  اقغددل  یار یأأال  یهأل علأأیحضدًا بددالحةم نحدد  یاح  معنداه بحددةم تم 
 بام  بذكةه. یاد یهل بذكر زیحة و یالخ یعغ

ها ا  ه فمنهح م  منع لضعف عمغهدا و هد  یمه عغیجوز تقدیمعم لها هل  یو اخاغف ا ف
ُتلاب اهّلل مدذهغهح بق لده  ی  جد ازه و تمسدك ا لمدذهغهح عغدییل و عد  بعد  الكد فیل عغیتعغ
كح كتابددًا و بقدد ل یاهّلل عغدد كتددل یمصددد  فعددل محددذوم ا« كتدداب اهّلل»مددذهغنا  یو عغددكم یعللل

 ال اعة:
(1)دونكأأأا یدلأأأو (4)هأأأا المأأأامحیاای

 حمأأأأأدونكایت النأأأأأا  یأأأأأرأ یانأأأأأ  

                                                           

 م ضدع. (1)

 ل.یالخغ (2)

.  فة (3)  خل 

 مقامهاهّللیغمأل الدل  لقغة المال. منده اعینزل الغئة لیبالهمز  بعد اهلف م   المائح (4)
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 ق ب . یخذه مون  و اجذبه ال یجالك مل  یمفع ل فعل مقد  ا« یمل »مذهغنا  یو عغ
تقد ل لد  اناالسد االسد ل فان م  قال یل هتعمل هذه اهفعال محذوفة و ه  عغح غیو ق

اعغمهدح ان المضدمة فعدل ماصدةم مون  یتق ل حذا ك اهسد فم  الذهسد و ل  اناتذ ا یا
 ة الماصةم؟!یغ

 ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭

                                                                                                                                              

 .یخدذ مل  یا (1)
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 الثانیةالةالمق

 تعلق بلایاالسماء و ما  یق
 لا مقدما و اابعا مقاصلد:یو ق

 
 املقدمة

منا فدد عدد   یرو كمددا یمقدمددة الكتدداب ان اهسددح مددا انغددأ عدد  المسددم یاعغددح انددا قدقددد 
اهسددداعمال  یمسددداقل فددد یمعنددد یو بغسدددان القددد   انددده مدددا مل  بال ضدددع عغددد ؟ع؟ یةالمدددؤمنیام
منا م  ماابعدة اهّلل جدل  جللده حیغ ةناه هنا ع  الفعل لما قد  ث یدةمغح ل معه ال قت و انما اخ 

ة و خغددذ  هددا سدد اها و هن اهسددح الجامددد ابعددد اهسددمال عدد  المغدددل و یخغقدده بالم دد یبددد  فدد
الحةم لجمدد مه و هدد  فددةع الم دداذ و اهسددمال الم دداقة فددةع المصددد  و المصددد  فددةع ماصددل بدد
نا باهسح فانه كغمة تامة و اشدغه بالفعدل مد  الحدةم و اقدةب و یالمذهل الحذ و ثن   یالفعل عغ

 هن المصد  ه  اول  ام  ع  الفعل.
القسدح و هدا مون ه  الم  د ل و یة عغیدف الحةفیدو م  خ اص اهسمال مخد ل ه  الاع 

 مدل ل اهسح. ی  الذام و هییف لاعیةهما فان ه  الاع یغ
 و الجة  س ال كان باضافة او حةم.

و الددامك  و هدد  ت رجأأال  یأأرأة نحدد  یو قدقسددم ه باقسددا  فددالانك (1)یة الاةنمددیدد  غیو الانددو
كددیدال  ع  المضدامیو الاعو یاهعةا  ٍ قاممأا  و نلأٍذ یحه 

سألماٍت م  یو المقابغدة كتندو مأررت بكأل 
قلاذا  یس لغامك  ق لده تعدالیانه ل یل عندهح عغی  و الدلیمقابغة ن ن مسغم یث جعغ ه فیح

 محغه ان شال اهّلل. ی  فیذ الانویتحق یأتیو ساقوتم من عرقات 
د یأهأذا زذام و نحد   یال اقدع  دفة و هتسدند اه  الد یه هن المسدند فدیدو وق عها مسدندًا ال

                                                           

 ال.یالمطغقة بدًه م  حةم اهطلا و ه  اهلف و ال او و ال ی  الاةنح ه  اللحذ بالق افیتنو (1)
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الدذام و الدذام  یعادةیو دف  یة و هیدیذام ظهةم بالز یال اهذ ة بدیقًة هن  ت یكذل  حق
س هنددا یث الاهدو  و لدیددال مد  حید و ه عمدد و و اهسدمال للشدیدسدت  زیل یهدد یث هدیدمد  ح

 د م  ذل .یمحل از
ةان و یددمددذكة  او مؤنثددة و الفعددل و الحددةم ه ی  امددا هددیة فددان العددیث و الاددذكیددو الاأن ذك 

ثان و نح  یه ة الفاعدل فهد   اجدع یدل هن ثیدة الفعدل  دل ملیدثهمدا هن ثیس تأنیلد تضربو  ضربْت ؤن 
 ث اهسح جالم مع الفعل.یاهسح و الاال علمة تأن یال

كدذا الفعدل یو ه یثندیان تتعددم و تتكد   و الحدةم هیدة و الجمع فان اهعیو الا ن جمدع و 
س یدو  لدهن الفعل ه  فعل حال الصدو  و امدا بعدد الصددو  فهد  مصدد  و حددث فحدال الصد

ث ه یدجمدع افدةام مد  حیو ه یثندی  و هیذاتد ی  اثةیاعدم هنه ظهو  ذام واحد  و ه جامع  ی
جوز ان تق ل ان اهّلل ثالث ثغثة و اهّلل و انا اثنان لعد  الجامع یعقل و هینها فلجل ذل  هی جامع 

د و عمرو یَضْربا زقغت اهسح ف یة الفعل  ممته الید م  ذل  فغ  ا مم ت نیهنا م ضع ازیس هیو ل
 هما م  علمام الفاعل قدلحقت الفعل.یة و الجمع فیفالا ن ضربواو ضربا و اما 

 ة فعل م  العةب.یسمع تصغیة اذ لحیو الاصغ
 ة.یغ یها و الفعل و الحةم منسوبان الیل الینسل ال یان یها فان اهعیو النسغة ال

 و تخاطل و تكغح بخلم الفعل و الحةم. یتنام یالا ی  هیو الندال و الخطاب فان الع
  و همددا مدد   ددفام اهسددح و الفعددل یف و امددا لغاخصددیددة فانهددا امددا لغاع یو المضدداف

 ل مماذكةنا.یه شیعغ یجةی یه اساقلل حایف یةاعیالذام ه یمضمحل ف یمعن
 یل و امدا ق لده تعدالیهدا شدینسدل الیتسداقل و  یالاد یه فان الذام هیو وق عها مضافًا ال

ه مجد و  و الفعدل یدال   جمدع اهّلل الةسدل فدان المضدامید یمعند یفةاجع الد جم  اهّلل الرس یوك ی
.یه  جة 

ة واسدطة او یدك ن م اقًا مد  الفعدل بغی  اما یقسم یفاذا عةفت ذل  فاق ل ان اهسح عغ
 س بم اذ.ی  اسطة او ل
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 یهدد  اعغدده مدد  مسددحة الفعددل فیددكدد ن عددامًل بعمددل الفعددل لمددا فیفالم دداذ مدد  الفعددل 
 اهسمال و اق  ها م  الفعل.

 ة الم اذ فه  اخس اهسمال و امناها.یو اما غ
ع المد ا م یدجم یة اخةه فیاغی  فانه اما هی  اخ یقسم یقسح اهسح عغیوجه اخة  یو عغ

 ة فه  المعةب.یاغیو اما  یع  حاله فه  المغن
ه یدؤثة فیدةه و هیدغ یثة فدؤیدالفعدل ان یل دغاهاه بالفعدل فدان اه دل فد یغندیامدا  یفالمغن

 ة.یاغیل و هینفعل ع  شیلجم مه ه یل غاهاه بالحةم الذ یغنیةه و اما یغ
كددان ف ه بعدد  جهددام اهعددةاب یددف یخفددیضددًا یا یه مسددحة مدد  المغنددیددو المعددةب ان 

اه دل یح ال غه بدالمغنیة المنصةم و ان كان عدیة تامة كغیاعةا ها مقد   او غ یكاهسمال الا
 یاعغدذ بده العامدل فدی  فانده امدا انی  اخد یقسدح قسدمیضدًا یابًا تامًا ظداهةًا و المعدةب اعةب اعةی

 اعغذ به بالاغع و بالعةض.یالكل  بالذام او 
   فه  نكة .یة معی  فه  معةفة او غیةام به شخ  معیبانه اما  یقسح اهسح مة  اخةیو 
كدذا امدا  یمعند  او یةام بده مؤندث ظداهةیدبانده امدا  یضًا مة  اخةیقسح ایو  ةام بده مدذكة یدو 

 هذه المقالة ان شال اهّلل. یع ذل  فیل جمیتفا  یأتیو  یاو معن  یظاهة
 ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭
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 املقصد االول

 االسماء المشتقا عن الفع  یق
 ر واسطا و واسطایب 

 
حدد وم او ة الییدكتابنددا الاغصدة  ان اهشداقاا هدد  اقاطداع فدةع مدد  ا دل باغ یو قددذكةنا فد

 دداذ مدد  المصددد  هدد  اسددح ی ی دداذ مدد  الفعددل بلواسددطة هدد  المصددد  و الددذی ی ددفاتها فالددذ
اعغدذ بدالنح  یل و ندذكة مدا یالفاعل و المفع ل و الصفة الم غهة و  فة المغالغة و اسدح الافضد

 هذا المقصد فص ل: یةتغف به هنا ان شال اهّلل ففیم  احكامها و ما 
 

 فصل
 یاو اهتصدداف الضأأربكددد یجددامیالصددام  مدد  فاعغدده بفعغدده اههدد  اسددح الحدددث  المصأأدر

ة ان یالمذهل الحذ و عند اهل الك فة م اذ م  الفعل و قال بعد  الغصد  یو ه  عغ ال ولكد
ال  ددف م دداذ مدد  الفعددل و الفعددل مدد  المصددد  و زعددح بعضددهح ان الفعددل و المصددد  ا ددلن 

و الاداهة عند ان  یتابعدة لغمعدان یالمغان ه انی اذ احدهما م  اهخة و الحذ اهول و ال جه فیه
الخا   اه  بعدد وجد م فعدل الفاعدل و الحددث فدةع  ی جد فیالغاط  فكما ان حدث الضةب ه

فعكسد ا اهمدة  ؟ع؟اً یدال ج م فكذل  لفاه فةع لف  الفعل و قد عاند اهدل الغصدة  عغ یالفعل ف
كدد ن لفدد  المصددد  یامددا  ذلدد  یفعغدد ایاء بالمشللیخلللق اهّلل االشلل ؟ع؟معانددد  و قدددقال الصدداما

العددامل هجددل اندده  یالصددام  كالعدددل بمعندد یالفاعددل فالمصددد  بمعندد یًا و بمعنددیددمیمصددد ًا م
م ضددع الصدددو  هن الصددفام ت دداذ مندده و تصددد   ی ددام  عدد  الفعددل او هدد  اسددح مكددان بمعندد

 منه.
كدد الفجأاركدد یك ن عغمدًا لمعندیاما  یفاذا عةفت ذل  فاعغح ان اسح المعن بأرة اللغفجدة  و 
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و ة یالصأانعو ة یأالعالمك ن  فة لفاعل نح  یالصدو  ع  الفعل و اما  یه معنیلح  فیلغمغة  فل
كددان م ضدد عًا لغحدددث الصددام  مدد  یددكدد ن الصدددو  عدد  الفعددل فیامثالهددا و امددا  ه مغح ظددًا فددان 

كددیث نفسه و م  حیح قدع مفعد ًه یو علماده انده الغسأل و الوضأو  ث ك نه حدثًا فه  اسح مصد  
ُكأأل و امددا مثددل اغتسأأل غسأأال  و توضأأأ وضأأو   ة فعغدده نحدد  یددغل سددا یفددالحذ انهمددا لَطهأأور   و یبضددماُا

ُكأل ه فدان یدقدع المصدد  عغیمصدد   دل همدا اسدمان لمدا  یباسدم ؤكدل و هد  م جدد م یاسدح لمدا ااُل
كل الصام  من  و كذا یغ یخا ج اطهة بده و هد  یاسح لما ال هور ة  ام  عن  و المصد  ه  اه

 ه  محل ظهو  المصد . المال و
كددان جار ح زائددد  فهدد  یه مددیدد ددد  عندده فهدد  مصددد  و هدد  امددا ف یفعغدده الددذ یًا عغددیددو ان 

هدذا الفصدل  یو المقصد م فدالضأرب كدد یمدیة المیاو ه فه  المصد  غالمقتل كد یمیالمصد  الم
 العغح و  فة الفاعل م  اهقسا  الخمسة. یه  ما س 

صدددح وقدد ع یو الغددزو  ب ددةا ان یالاعددد یافعالهددا فددة  تعمددل عمددل یددالثغثددة اهخ یا یفهدد
اهدا نحد  یث فعغیدهدا و ا ام  حیل مسدحة الفعدل فیدمقامهدا فانده مل یفعل مدع الحدةم المصدد 

كلأأهّلل خبأأزا   یاعجبنأأدًا و یددضدد بت زان یاعجغندد یفاندده بمعندددا  یأأضأأربهّلل ز یاعجبنأأ  یاعجغندد یاا
 یقدال فدیعل مع الحةم مقامه فلا  الفیعمل المفع ل المطغذ لعد   حة قیمااكغت خغزًا فل

هنده ر یأضأربت ضأرب االمق لد   یفالضرب س بمفع ٍل یض بت ان ض بت مثًل فاذًا لضربت ضربا  
كمأأا ضأأرب االمتقدد ل صددح  انی  یقددال ان المفعدد ل المطغددذ محددذوم ایفلجددل ذلدد  ر یأأضأأربت 

كما ضرب االمتق ل صح  انیة فیض بت ض بًا كضةب اهم  ر.یضربت ضربا  
 ة.یجانل اهسم یق یة یهن الاصغ دا  یبهّلل زیضر یاعجبنقال یهتك ن مصغةً  فلو ان 

.ید زیضربهّلل الشد یاعجبنقال ی  معم لها  فة لها فلینها و  یح ل  یو ان ه  دا 
عغح باسح اهّلل و ه  امعال  یمعناه ابادائ بس  ا قال یو ان هتك ن محذوفة عند بعضهح فل

زه ق   اخ ون.یمساق یو المعن (1)ًا و المنع مح  خةصمنه مانع یل و ه ا یالغ  ح كما جو 
                                                           

 حدس  (1)
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.یرا  زیضرب كج یاعجبنقال یفا ل فل ی  معم لها اجنغینها و  یك ن  یو ان ه  د عمرا 
 مع انه نقل ع  العةب شذوذًا:دا  یعجبت م  ضربتهّلل زقال یو ان هتك ن محدوم  بالاال فل

 هأأأو حأأأاز  یبأأأ  الَجلأأأُد الأأأذ ییحأأأای

 

كف  بضأأأر  كأأأ یأأأبة  (1)  المأأأال نفأأأَ  را
 

 

هددذه  یفددان فددضأأرباتهّلل عمأأرا  و ه دا  یأأضأأرباك ز یاعجبنأأقددال یو ان هتكدد ن مثنددا  و ه مجم عددة فل
 .فهح معناها بامامهیق   فعل مقامها یالعمل او ه یقل شغهها الفعل او لضعفها هتقد  عغیالحاهم 

فداعًل و مفعد ًه  یقاضدیًا فیدعمل عمل فعغده تعدیالمصد  ش وا العمل  یفاذا اجامع ف
 د.یقعود ز یاعجبنفاعًل نح   یقاضیاو قصةًا ف د عمرا  یضرب ز یاعجبننح  

 بالل : یو له ثغث حاهم فانه اما مضام او من ن او محغ
و  ابنا و تق   دعاءو د عمرا  یضرب ز یاعجبنالفاعل نح   یمك  اضافاه الیفان كان مضافًا ف

 یو اضدافاه الدر یلسل ك االنسلان ملن دعلاء الخیالو ق هنأد زوُجهأا یأت ل یعجبنأابه نح  المفع ل یال
و   یأضأرب التأد یاعجبنأقغدة نحد   یله عغاو المفع لو  الجمعة یضرب  یاعجبنه نح  یفالمفع ل

فددان  ٌد عمأأرا  یأأو  زیأضأأرب ال یاعجبنأأبده نحدد  ظددةم مدع ذكددة الفاعددل و المفعدد ل یمكد  اضددافاه الددی
المفعد ل فدالمفع ل  یف الدیعل مج و  الغف  مةفد ع المحدل و ان اضدالفاعل فالفا یف الیاض

مج و  الغف  منص ب المحل ان قد   فعل الفاعل او مةفد ع المحدل ان قدد   فعدل المفعد ل فدان 
ضأرب  یاعجبنأٌد و ق لد  یدان ضةب عمةًا ز یق   ق ل  اعجغن یفٌد یضرب عمرو ز یاعجبنق ل  
الادةم فالفاعدل مةفد ع و المفعد ل  ی و و ان اضفاه الان ُضة ب عم یق   ق ل  اعجغن یفعمرو 

ه و  فعه نح :  منص ب فان اتغعت الفاعل المج و  جاز جة 
أأأر یحتأأأ  الأأأروا  و هاجأأأ  یفأأأ (2)تهج 

 

أأأأُ  الم لأأأأوُ    أأأأِ  َحق َ (3)طلأأأأُ  المعق 
 

 

                                                           

 یدیحی یالادةاب و المعند الملضابف اهمة و  یا الحاز و  یالق  یا الجغدبالمال و  یا بهو  ییحی یا ییحای (1)
 مح نفس  اكل عط ان.یبالا یه الاةاب ایض بة كفالحاز  ب یبالمال الق 

 وقت الحة. یالهاجة  ا یسا  ف (2)

 المعقل. فة  (3)
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كدان المجد و  مفعدد ًه جداز الجددة و الةفدع و النصددل معدًا لمدا مددة  نحد   كأأل و ان  عجبأأت مأ  ا
 بالحةكام الثغث و قال ال اعة:للحِ َُ ال بز و ا

أأانا (2)بهأأا (1)نأأتیقأأدكنت دا (3)حس 
 

 

(5( )4)انأأأأأأایم افأأأأأأة االفأأأأأأال  و اللِ  
 

 

زونده و ی  یی  عد  اتغداع المحدل ولكد  الكد فییو قدمنع جمهو  الغصد  كدل  یدؤیجو  دهح 
ن اسلتطاع ت ملیالناس حج ال  یهّلل علالفاعل نح   یح المفع ل عغیجوز تقدیالعةب كما عةفت و 

كتفدال بدالمفع ل نحد   (6)قت ا اوالَدهم شلرُاِئلمو ق له اًل یه س یال لقلد هلملك و حدذم الفاعدل و اه
الفاعدل  یكد ن بمعندیسدا ذ اه  ان یة الدیالمصدد  ضدم یضدمة فدیو هنعاجله  یبسؤال نعجتك الل

هأ  ارزقنأالكد ن ظةفدًا او مجد و ًا بحدةم نحد  یه اه  انیداقدد  معم لده عغیو ه د عأدلیأزنح   مأ   یل 
 هما.یعمل فیفان  اضعف عامل الت خذُم بلما روقا و هّلل الفرار و عندك القرار یعدوك البرا ة و ال

 و كق ل ال اعة: (7)مس  ایوك ذی یاو اطعاك قضًا كما مة  نح  یعمل ایو ان كان من نًا 
 وف ُر وَ  قأأأأأو یبضأأأأأرٍب بالسأأأأأ

 

(8)لیأأأأأازلنأأأأأا هأأأأأاَمُه  َ عأأأأأ  المق 
 

 

و الحال ان اعماله مضافًا اك ة نعح اعماله من ندًا اك دة مد  اعمالده  یمن نًا اول ل اعمالهیو ق
حل  اهّلل یال  بحدةم نحد  یما ان اسداعی ن عنه مطغقًا و اه ح  ج ازه هسیو قدمنع الك ف المع 

                                                           

 اقةضاده. (1)

 المال.  س یة ایباغ  القن (2)

  جدل. (3)

 ة حسان.یم  غ (4)

 المماطغة. یا (5)

 یعغداوهمهدح انه فاعغه و نصدل  یغع القالبالغنال لغمفع ل و  فع   یُز عامة و قد قة  قةال  ا   یة عغیهذه اه (6)
 مقامهاهّللینهما. منده اعغیه مع فصل  یف الیو اض قالانه فاعل  یعغ شةكائهحانه مفع ل لغمصد  و جة  

 مجاعة. (7)

 ة ع  اهعناا.یكنا (8)
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حسأ  الضأرب یة نحد  یك  معقغًا بضدمی  منه ان لحییو منع بع  الغص الجلر بالسوء من القول 
دًا و هد  كمدا یدمدا لد  و ضد ب  ز یفانده بمعنددا  یأما لهّلل و الضرب زة جاز نح  یتعقغه ضم و ان بكرا  

 م  ال ه  و اسادل  المجوزون ب عة ال اعة: یتة
 اعأأأأدا   (2)ةیأأأأالِنكا (1)فیضأأأأع

 

 االجأأأل (3)یراخأأأی أأأال الفأأأرار ی 

 

 و ق ل ال اعة:
(4)  الهأأأ یعجبأأأت مأأأ  الأأأرز  المسأأأ

 

 

 رایأأأأ  فقیبعأأأأل الصأأأأالح (5)و للتأأأأرك 

 

 و كذا ق ل ال اعة:
 یرة اننأأأأأیأأأأأالمغ یلقأأأأأد علمأأأأأت اولأأأأأ

 

 انكأأأل عأأ  الضأأرب مسأأأمعات فلأأ یأألق 

 

ماغعدًا  یكد ن الكد فیجدل انی  هنا و المعص   م  عصمه اهّلل و هیی  خطال الك فیفاغ
 یو باطغهح مد  انفسدهح و عغد ؟ع؟یة  فحقهح م  عغیل فان لهح ا الًا ك یكل ش یف ؟ع؟یلعغ

 ل.یبالل  قغ یالمحغحال اعمال المصد   یا
لعدد  دا  یأضربت ضأربا  زو ان وقع المصد  مفع ًه مطغقًا قغل منص ب فالعمل لغفعل نح  

د  و ق یعندیفالعمل لغفعل المحذوم دا  یعونا  زحذم الفعل نح  یوق ع الفعل م قعه و قد ل یدَاع 
 اغع و كذا قال ال اعة:یاع  و ه  مح  خةص ه یان المصد  بمعن

 النأأا  جأأل ُ امأأوره  ی  الهأأیحأأ یعلأأ

 

 ُق المأأأال نأأأدل الثعالأأأ یأأأُزَر  (6)فنأأأدال   

 

 اندل ندًه. یا
                                                           

 ه . یا (1)

 القال و الجة . ی. افیضع فاعل (2)

 غاعدد.ی (3)

 ل.یرزا اهّلل المس یا (4)

 تةك اهّلل. (5)

 اخالسًا. یا (6)
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سأبحان ا  و  شأكرا  لأ و حمأدا  لأ  و ان كان المصد  بددًه عد  الفعدل الدلز  الحدذم نحد  
كد ن یان یه وجهدان ایدل فیدقد   مقامده فعدل و قیمثغهدا ه یضًا لغفعل فان المصدد  فدیفالعمل ا

 مصد .العمل لغفعل او لغ
ح و هأأو یضأربهّلل المحسأأ  قبأ  نحدد  ییالمصدد  عنددد الغصد  یة الةاجدع الددیعمدل الضددمیو ه

 ق   مقامه.ی ن هن المصد  یو اجاز اعماله الك ف  حس  یالمس
 نح : یمیة المیالعمل كالمصد  غ یف یمیو المصد  الم

 ُظَلأأأ
َ
 ان  مصأأأابك  رجأأأال   (1) یأ

 

 ة  ُظلأأأأٌ  یأأأأالسأأأأال  تح یاهأأأأد 

 

كددح فاعددل و  جددًل ان  و مصددابكح اسددح  یامددة   و هدد  مندداممددة اسددح یو ظغ و ظغددح خغةهددا و 
 السل  نعت  جًل. یمفع له و اهد

دل  ید ن و ی  و مندع عنده الغصد ییعمدل عندد الكد فیكد  عغمدًا یو اما اسح المصدد  ان لدح
 و ق له:فان  ثواب ا  كل موحد الج از ق له  یعغ

كفأأأأأأرا    یبعأأأأأأد رد  المأأأأأأوت عنأأأأأأ (2)أ 
 

(4)الرتاعأأأأا (3)د ع امأأأأهّلل المامأأأأةو بعأأأأ 
 

 

 و هما اسمان للثابة و اهعطال.
الغالدل فلبدد و  یة فدیه ضدمیدضدمة فیه ال قدت و هیدس بمغحد ل فیو اعغح ان المصد  ل

دم كق لد  یداهوقدام ان ار یدل  عغدیدساعان بمدا ی  و انیك ن الفاعل و المفع ل له ماه یان
 د ام .یضرب ز یعجبناو غدا  او  د عمرا  االنیضرب ز یعجبنی

و نح  نذكة منه ما امكنندا ضدغطه.  یالمجةم سماع یاعغح ان المصد  م  الثلث ده:یتنغ
 المجةم ثغثة اوزان: یاعغح ان لغفعل الثلث

                                                           

 مة.یمةخح ظغ (1)

   اجحد النعمة. یا (2)

 مقامهاهّللیاهبدل. منده اعغ (3)

 الةاتعة. یا (4)
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كدیك ن ماعدی  و یبفاح العفَعأل  كدضرب ًا   قعد.و قا ةًا 
كدیك ن ماعدی  و یبكسة العفِعأل و  كدفه  ًا   سل .و قا ةًا 
كدیبالضح و هفُعأل و   ل.ی  او تحویاه  باضم یاعدیو ه ظرفك ن اه  قا ةًا 

الَفْعأأل اس مصددد هما یدد  فقیی  الماعدددیالمكسددو  العددفِعأأأل   و یالمفادد   العددفَعأأأل امددا 
صدداغ یذ السددماع یددعغددح مصددد ه مدد  ط یاس ان مددا هیدد  و المددةام بالقیبفدداح الفددال و سددك ن العدد

كأل كذل  ه مع السماع كد كدذا  یالرمأو   یأالبو الوعأد و  الأرد  و اال و  یالأوطو  المأ   و االمأ  و الفهأ  و 
.و  شرب شربا  عمل نح   یدل  عغی  بأنیالمكسو  الع یده بعضهح فیو ق یالفنو ال وف   لق  لقما 

و الفأر    نحد  یبفداح الفدال و العدَفَعأأل اس مصدد ه ید  القا دة فقیالمكسو  العدفِعأل و اما 
بكسدة الِفعالأة اسده یة فقیدالحةفدة و ال ه یدل  عغدیداه  ان (2)الشأللو  یالجأوو َور الَع و الوج  و  (1)االشر

كدددیبضددح الفددال و سددك ن العددالُفْعلأأة اسدده یاو لدد ن فقالكتابأأة و ة یأأالوالالفددال نحدد   و  السأأمرةو الحمأأرة   
 (3)ااُلزوف.و الُقدو  بضح الفال نح  الُفعول اس مصد ه یفاعل فق یاو عل  و و فه عغاالدمة 

كدالقع م اه  انالُفعأول اس مصدد ه ید  القا دة فقیالمفا   العفَعأل و اما  دل  یدبضدح الفدال 
كددالِفعال اس مصد ه یاماناع فق یعغ  یدل عغدیداو الِشأما  و الِجمأا  و الِنفأار و ااِلبأا  بكسة الفدال 

كددیبفاحادالَفَعأالن اسه یاهازاز فق بضدح الفدال الُفعأال اسده یمال فق یدل  عغدیداو ان یأالغلو الجأوالن   
كددل یالَفعاسه یة فقیس یدل  عغیاو  (4)المشا كد  د م  یدل  عغدیداو  (5)لیالأَذمو ل یأالَرحبفاح الفدال 

كددل یالَفعبضح الفال و الُفعال اسه یفق دل  یداو  (2)قیأالنهو  (1)لیالَصأهو  (6)الُعأوا و الُصأراخ بفاح الفدال 
                                                           

 الغطة و ه  الاكغة ع  الحذ  یا (1)

 د و بطلن حةكتهایفسام ع وا ال (2)

. یا (3)  الدن  

 اهسهال. (4)

  .یة الغیالس (5)

 ا  الكغل او مد    ته ی  (6)
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 االمارة.و التجارة بكسة الفال نح  ِفعالة حةفة فد یعغ
و الصأأعوبة و  (3)الصأأهوبةبضددح الفددال نحدد  الُفعولأأة اس مصددد ه یدد  فقیبضددح العدد فُعأأألو امددا 

كدالَفعالة   الفصاحة.و البالغة بفاح الفال 
 یه و قدداناهیدقداس عغیما ذكةنا فهد  مد  بداب السدماع و هیقال ا و ما جال بخلم ذل  ف

ه تسدعة و تسدعا« لیشدة  الاسده»  و م  یساة و خمس یبنا اهوزان ال امكناندا  ی  و الادینده عدد 
و َزهأادة و ِكتأاب و ُسالال و َذهاب و َغَلبة و َسِرقة و ِعصمة و ُحمرة و َرحمة و ِعل  و ُشغل و َقتل عاجًل: 

و  یُهأأدو ِكَبأأر و َكأأِذب و َطَلأأ  و  (4)َنأأَزوانو ِحرمأأان و ان و ُغفأأران یأألَ  و ُدعابأأة و ِعبأأادة و ُدخأأول و َقبأأول
َمأْدَخل و ة یأَكراِه و َمْحِمأَدة و َمْحَمَدة و  (5)َمسعاةو صعوبة و ضرورة و ل یدخو  یِذكرو  یُبشرو  یَدعو

و َتهُلكأأة و  (8)ضأأارورةو حة یفضأأو رورة یصأأو نونأأة یَك و  (7)ُتأأْدر و جبأأروت و  (6)ُسأأوَددو َمْرِجأأ  و َمْكأأُر  و 
َبة و ة یمسام  .یصیِخص  و تكرار و ان یِتبو تون مفو عاقبة و فالج و  (10)یِغِلب  و  (9)یُغُلب  و ُغل ُ

 ه مطغقًا.یقاس عغی یاسیح م  ذل  قیبفاح المالَمفعل و 
 ة و ه بأس بذكةها.یاسیالمجةم فق یة الثلثیو اما مصام  غ

                                                                                                                                              

 فةس   م ال (1)

   م الحما . (2)

 ال عة یحمدة  او شقة  ف (3)

 السفام (4)

 كمةحغة و مةاحل.  یال الفًا والجمع المساعیة قغغت الیالمكةمة و اه ل المسع (5)

 المجد و ال ةم  (6)

 مقامه اهّللیالدفع. منده اعغ یُتْدَ ل مصد  م   بمعن (7)

 الض و  . یا (8)

 القهدة. (9)

 القهدة. (11)
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أأأل امددا  كددان  ددحیبالا دددفع َ و ر یسأأیالتو د یأأالتوحو   یالتسأألكدددل یأأالتفعاسدده یح الددل  فقید اذا 
ض منهدا الادال فیل و یال الافعیاغه مع یحذم فیو ر ییالتصو ل یالتحو و ة یالتوصأكددَتْفِعَلأة كد ن یع  
ل یدسداغن ن عد  الافعیو قدتجربأة و تأذكرة ح الدل  نحد  ی دح یفعل مثل ذل  فیو قدة یالتسم

.یتجزو لا  یتهنو لا  یت  ضًا یو نقل اتجزمة و تهنلة و ت  لة ما همه همز  نح  یبافعغة ف  لا 
كرا  كداالفعال اسه ی  فقیح العیحاذا كان  َاْفَعَل و اما    فكدذل  یو ان كان معادل العداال

 یهنهدا اولدد یحددذم اهولدیالسداكنان ف یغاقدیالفدال فاقغددل الفدًا ف ی  الدینقدل حةكدة العددیاه  انده 
مأأت یاغو ا ددغهما اهقدد ا  و اهعدد ان و شددذ  اعانأأة و اقامأأة قددال یعدد ض عنهددا الاددال فیبالحددذم و 

حددذم مدد  یكمددا و اقللاك الصلللوة  یالاددال عنددد اهضددافة كق لدده تعددالحددذم یو قدامأأا  یالسأأما  اغ
 استناُر البدر.اهسافعال كق لهح 

كد  ا دغه الافاعدل یان لدح یو السداس یالخماس یو ما اوله همز  و ل م  فعل الماض
كددیدتكسدة ثالثده و تزو الافعل و ه  خمسة و ع د ون بندال ان و االصأ فا  و االقتأدار د قغدل اخدةه الفدًا 

 و امثالها.االست را  و ن ال  اال
 یكسدة ثالثده فدیالطال و اجاغدل همدز  و دل فل یاذا امغح تاؤهما فالتفعل و التفاعل و اما 

أأاقددال یزام الددف قغددل اخددةه فیددضددح و هیالمصددد   ددل  أأایر یاط  أأای   كددان را  یأأر اط  یأأ   یر یأأاط  و را  یر ِاط  و ان 
و شددذ  اسأأتعاذة و اسأأتقامة قددال ی  فیالعددمعاددل  َافعأأله ماعمددل بددد یددعمددل فی  یمعاددل العدداسأأتفعل 

 االستحواذ.
ة و یددع ددة  ابن یكدد  مدد  بابدده و هددیوزندده و ان لددح یو مددا اولدده الاددال ممددا عغددتفعلأأل اس یددو ق
كانددت یو التحاسأأد و التأأدحرج و التفضأأل ضدددح   ابعدده نحدد  یانتفاعأأل  جددل ابدددال الضددمة كسددة  ان 

 .یالتوانو  یالتعداًل نح  یالل  
 یة ذلد  و هدیدغ یالدحوقلأة و  أرة یبو دحرجأة كدد َفْعَلَلأةو ما الحدذ بده علل فاس مصد  یو ق
كددان مضدداعفًا نحدد  ِفعأأالل و  (1)ةیددسددغعة ابن ة یددغ یو الفعددلل فددوسأأوا  و زلأأزال بكسددة الفددال ان 

                                                           

 غحذ بدفعغغة .یما  یفة و القغسا  و ال مغغة هیالجهو   و القغنسة و ال   و (1)
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جدوز فداح اول یو الأدحرا  و قدضدغف اهدل الغغدة  (1)سأرهافا   یسرهفت الصبكد یالمضاعف سماع
كددیالمضاعف تخف ك دة ان ا الَوسأوفدًا   یبمعندالَوسأوا  بده اذًا اسدح الفاعدل فدد یعندیبدالفاح و اه

 الم س س.
و ال صأا  و المضأاربة و الضأراب   نح  یبفاح الع المفاعلةبكسة الفال و  فاَعَل الِفعالاس یو ق

قدددال یبالمفاعغددة عددد  الفعددال فل یسدداغنیو قدالمنأأأاداة و النأأدا  و المقاتلأأأة و القتأأال و الم اصأأمة 
دف تال یقو راب یضنح  عال یفالفعال  یقال فیو قدجالسا   ومجالسة  و لعغه ا ل الفعال و قدد خف 

و اومأة یمو وامأا  یاومأ  یو شدذ  امنأة یمو اسأرة یمقال یفام  یو اسر یاًل نح  یما فاؤه یمانع الفعال فیو 
ابا  ام شاذ نح  یاسیة ما ذكةنا م  القیما سمع غ ِكذ  ب   ینأز  و مثدل  با  یتكأذاس یدد و القیبالا د كذ 

أاال  و مثدل ة یتنزاس یو الق ید الزایبا دا  یتنز   أل ِتِحم  ح الم ددم  و یبكسدة الادال و الحدال و المد تحم 
اس یددو الققأأاال  یحوقأأل حو ا  یأأتراماس یددال و القیددح الم دددم  و شددد  الیبكسددة الددةال و المددا  یأأِرم   یترامأأ

كدددیبضددح القددام و فدداح ال دد ةریاقشأأعر  ُقَشأأعربفدداح الحددال و َحوقأأاال  و اشددذ مندده حوقلأأة  و َنأأة یُطَمأن  
.اس یالق  اقشعرارا 

بفداح الفدال َفعلأة  یالمجدةم عغد یصاغ م  الثلثیةام بالمصد  المة  فیاعغح انه قد ده:یتنغ
كددان ف و الجغسددة و تأأ  لقأأا ة واحأأدة یلقو شددذ  لأأب  َلبسأأة و جلأأ  َجلسأأة ام  ا  ه نحدد  یدده زیددسدد ال 

كدان بنداؤه فدالجغ س بمنزلة الامة  و الامة.  ت  دف بدالمة  و ال احدد  َفعلأة  یاه دل عغد یو ان 
 رح  رحمة واحدة.نح  

كدان بندال ر یأجل  ِجلسأة االمبكسة الفال نح  ِفعلة قال یئة فیاله ید الدهلة عغیو ان ار و ان 
 ِنْشدَة الملهوف.او مة یالضالة ِنشدة ع  (2)نشد  ف نح  یه یالمصد  العا  عغ

كد یزام تال فیلغمة  بان یة الثلثیصاغ م  غیو  كدان بندال ان لق ان القأة  اخة المصد   و ان 
غدد  منده ی  ف هنه لحیئة ید الهیو كذا ان اراقا  اقامة واحدة   ف نح  یالمصد  العا  بالاال 

                                                           

 مقامه اهّللیاحسنت غذاله. منده اعغ یا (1)

 طغدل. یا (2)
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كراما  حسنا  قال یئة فیلف  لغه كر  ا كأرا  فأالن او ا و انتقبأت ِنْقبأة  و اختمأرت المأرأة ِخْمأرة  و شدذ  نحأو ا
ة    ئة.یاله یالكل بالكسة لغدهلة عغ یفتعم   الرجل ِعم 

ه یدف یسدا ینئدذ یةام منده الفعدل فحیدةام بالمصد  الفاعل او المفع ل كما یو اعغح انه قد
و هأ  عأدل و همأا عأدل و هأو عأدل ة و الجمع و المذكة و المؤنث نح  یالمفةم و الا ن یالخمس ا

 ضًا.یاه و جمعه ایوز ت نجیكذل  و  یمخاا  یا یرتیهذا خو عدل  یه
 

 فصل
قدد   بفعغهدا المصددد  ی یالددذام الاد یهدد  كغمدة ت دداذ مد  المصددد  تددل  عغد اسأ  الفاعأل

ث الصددو  هد  یدقد   بفعغهدا الضدةب  ددو ًا و الضدةب مد  حی یفالضا ب ه  اسح الذام الاد
 ثیدالفعل مد  ح یدل  عغیمغدل الفعل بخلم المصد  فانه  یدل  عغیَضَةَب فالضا ب اسح 
عمدل یو اقاضداًل فهد   یلعمدل الفعدل و اشدغه بده لفادًا و معند یكد ن احكدیاسدفغه و هجدل ذلد  

ه ملحادة وقدت فدان م ضد عه الدذام یدس فیث ال ضدع لدیدًا و لزومًا و ه  م  حیعمل فعغه تعد
 یلفد  خدا ج یحاا  الدیة   قت فلجل ذل  یث الااه ی  لها م  حیالااهة  بالفعل و ه تع

 نة.یاو ق  غدا   و االنو  ام كد 
كددان بمعنددیو عدد  جمهددو  النحددا  اندده ه ددة واه یالماضدد یعمددل اذا  ة و عدد  بعدد  یددهمل 

لل لم باسلف ذراع یدهح ق له تعالیؤیعمل و ی  انه ییالك ف ة یدو القد ل بانده حكا (1)دیه بالوصلیلوُ 
ه نحدد  یددعغ یبعطددف الماضدد یكدد ن الفاعددل لغماضدد یسددادل عغددیحددال محدد  امعددال و قد

   تصدق ا و اقةض ا و كذایالذ یفان المعنلمّصّدقات و اقرضوا اهّلل ن و ایالمّصّدق
حددال  یا یاغددةن  ددغحًا فددأثةن و عغدد یاللتدد یا بلله نقعللاً  (3)صلل حًا قلل ث ن (2)راتیللو الم 

                                                           

 الجغال  یت م  الحجا   فی  (1)

 هح یل و هجح عغیهح الخیالق   مفع عغ یاغا  عغ (2)

 ج  یه (3)
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ةه و الةفدع لغماهددة ه المضدمة واخاغفدد ا یدمدةامهح مد  عددد  العمدل النصدل لغمفعدد ل اهول ه غ
و  یه مد  المضدیدعمدل لمدا فیل هیداهزمنة كصدفام اهّلل فق عیجم یه اذا كان معناه الثغ م فیف
قللالق و « امددةه»قددةال  نصددل  یعغدد اّن اهّلل بللال ا امللَرهو س اهّلل بكللاف ع للَده یوللل ددهد لهددح یعمددل و یل یدق

بالفاح و « ال مس»ل عطف یبدل« جاعل»فقد عمل    سكنًا و الشمَس و القمریاالص اح و جاع  الل
 الثغ م. یفضًل ع  الدال  عغ ینفس الماض یف قد عةفت انه ه مساند لهح

 ك ن من نًا او مضافًا.یبالل  او  یك ن محغیخغ  اما انیفاذا عةفت ذل  فاعغح ان اسح الفاعل ه
كددان محغدد عمددل عمددل الفعددل مطغقددًا فاندده بمنزلددة الم  دد ل و الصددغة یبددالل  فهدد   یفددان 

جأأا  دًا و ق لدد  یددضددةب ز ی  جددال الددذبمنزلددة ق لدددا  امأأ  یأأجأأا  الضأأارب زة فددان ق لدد  یددالفعغ
كددان یدًا فهدد  یددضددةب زی یبمنزلددة ق لدد  جددال الددذغأأدا   اودا  االن یأأالضأأارب ز عمددل مطغقددًا سدد ال 

هدا نحد   یاو الحال او اهساقغال او الثغ م فد یلغماض ُ كغ  ثیو اللذا ن یملیو المقو نحد  رًا یلن اهّللُ 
 الصلوة و المؤتون الاُوة.

ك ة عغ و اما ان كان من نًا فه  ة یدجهدة الفعغ یقد   یعمل اه  بمدا یانه ه یمحل الخلم فاه
مد  وضدع لده  یسدند الدیهن اك دة اسداعمالهما مدع الفعدل او  یاسافها  او نف یه كاعامامه عغیف

الغفدد  او مقددد ًا و  یحددال فددیاو ذ (1)اه ددل او م  دد م یالحددال او فدد یة خغددةًا لدده فددیصددیبددان
و د ضأاربا  ابأو  عمأرا  یأكأان زو د ضأارب ابأو  عمأرا  یأزو د عمأرا  یأماضارب ز ود عمرا  یأضارب ز امثغاها نح 

د عمددةًا ا  مكةمدده؟ و یددز (2) یُمهأأو د ضأأاربا  ابأأو  عمأأرا  یأأز یجأأا نو مأأررت برجأأل ضأأارب ابأأو  عمأأرا  
 و مثل ق ل ال اعة: جبال   (4)ا طالعا  یو  الوانه (3)مختل 

                                                           

 همقاماهّللیاهسافها . منده اعغ یعطف عغ (1)

  .ی  مه یا (2)

 جغدال. یا (3)

 ا  جدًل.ی یا (4)
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(2)هأأأایوهیومأأأا  لیصأأأ رة   (1)كنأأأاطٍح 
 

 

 قرَنهأأأا الوعأأأل یها و اوهأأأضأأأریفلأأأ  

 

اشلفات ضلّره ال د وا نحد   یجل اهعمدال و ان اسدا فیك عل ناطح و ه یا و هل  هلنُ 
ل یشد یعامدد عغدی ن العمدل و ان لدحیاهضافة و اجاز الك ف یعغاّن اهّلل بال  امِره و واهّلل متّم نوره 

د االن و یأقأام  زد و یدنزلدة قدا  زبمد امأ  یأقأام  زمنعًا منه فان  یو ه ا  دانیقام  الزم  ذل  نح  
الغدداب  یدان و اه ددل فددیددقدد   الزیدان او یددبمنزلددة قددا  الزدان یأأقأأام  الزد فدددیددقدد   زیبمنزلددة غأأدا  

ث یدة حیدشدة  اهلف یز كل  محمد    محمد    مال  فدیالاجو یال یؤمیاساعمال العةب و 
اخدة كلمده  یالد« عامددی یحادعمل یو الغالل ان اسح الفاعل المجةم ع  اهلف و الل  ه»قال 

 د هذا المذهل ق ل ال اعة:یؤیو زعم ا انه « جوز نح  فائز اول ا الةشدی»و كل  والده 
(3)ا  یأأأر بنأأأو ِلْهأأأٍ  فالتأأأهّلل ملغیأأأخب

 

 

ت (4)ریأأأأاذا ال  یمقالأأأأة لهبأأأأ   مأأأأر 

 

كدان یدسائة اهمثغة و ك یكفیه انصافًا و یو ه مهلة ف المفعد ل نحد   یجدوز اضدافاه الدیف 
و هأذا ضأارب امأ  ل نحد  یشد یضام الیجوز ان هیباهضافة و اّن اهّلل بال  امِره و د یعمرو ز ضارب

المصدد   یقد یكمدا د یأانأا ضأارب لزاسح الفاعل بالل  نح   یق یبنصل امةه و قداّن اهّلل بال ا امَره 
و امدا  ا تع ل ونیللل ؤالفعدل نحد   یالمعمد ل المقدد  عغد یجوز فدیو كمدا دیأضأربهّلل لز یاعجبننح  

و ان فصدل د و عأال  و عأارف و جاهأل بأ  یأداٍر بزبالغال نح   یق یو عغح و عةم و جهل ف یمثل م 
 فا.یاالرض خل یجاع  ق یانجل نصغه هماناع اهضافة نح  ی  ال  ف و معم له فا ل ی 

ال د وا و  یحدال و ان اسدا ف ی  ال  دف عغدیجل تنویو اما المضام فقدعةفت انه ه
كدان بمعندییالمفع ل اه  ان الغصد  یلجوز اضافاه ای كدذا اذا  یالماضد ی  اوجغد ا اهضدافة اذا  و 

 یس امدة الغسدان بالغةهدان و انمدا المددا  عغدیا هح و لدیدسا م ال  وا و قدعةفت وهد  اخایلح
                                                           

 مقامهاهّللیل. منده اعغیك عل ناطح و ه  اه یا (1)

هایل (2)   ق 

ه ساقطًا. (3)  هتعدد 

 ة الافأل.یط (4)
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 ینصدل الغداقیجة  واحدًا و ید اهضافة ی  او ثغثة و اریالسمع و النطذ و ان كان الفاعل ذا مفع ل
كانح   مدذهل  یعمدل الفاعدل لفقدد ال د وا عغدیو اذا لدحدا  یدا  رشأیأُمْعِل  بكٍر زو  خالٍد ثوبا   یسانت 

و  د امأأ  درهمأأا  یأأز یهأأذا مع أأنحدد   ینصددل الغدد اقیجددة المفعدد ل اهول باهضددافة و ی  یالم دداةط
ه و جد از نصدغهما یدضمة لغمنص ب عندهح فعدل و قددعةفت اه دح فیو د ام  من لقا  یظان  ز

 ل.باسح الفاع
د و یأهذا ضأارب زالغف  نح   یو اذا اتغع المج و  بال  ف تابع فال جه جة  الاابع حمًل عغ

المحدل عنددد  یعطفدًا عغدد  سللكنًا و الشلمس و القملر حسلل انًا یلجاعلل  اللجدوز نصددغه نحد  یو عمأرو 
  و قدال ا   جد ب اضدما  و دف مند ن او یی  و منعده بعد  الغصد یی  و بعد  الغصد ییالك ف

كدان   و یل و محد  خدةص و تخمددیدو ذلد  محد  حكدح بدل مل یال  دف لغماضد فعدل اذا 
 قدقال ال اعة:

 نأأأار لحاجتنأأأایهأأأل انأأأت باعأأأث د

 

 او عبأأَد رب اخأأا عأأون بأأ  م أأرا  

 

 بنصل العغد.
و دا  یأهأ  ضأاربون زو دا  یهما ضاربان زة و الجمع كالمفةم نح  یجوز اعمال الا نیو اعغح انه 

ُ  یقال اهّلل تعال ثن ایو الذا  و قال ال اعة: رًا و الذاُراتیهّللُ 
هأأأ  (1)ثأأأ  زادوا  قأأأومه  یفأأأ (2)َان َ

 

(4)ر ُفُ أأأأأأریأأأأأأَذْنأأأأأأَبه  غ (3)ُغُفأأأأأر 
 

 

 فًا نح  ق لهح:یف تخفیجوز حذم الن ن مع العمل و الاع یو 
 رة الیالحأأأأأاف وا عأأأأأورِة العشأأأأأ

 

(5)ه  مأأ  ورامهأأ  َنَ أأٌف یأتیأأ 
 

 

                                                           

 مقامهاهّللیدةهح. منده اعغیغ یعغ (1)

 هنهدح. یا (2)

 جمع غفدو . (3)

 جمع فخدو . (4)

 ل و شة  و فسام.یع (5)
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ز ف  ان شال اهّلل. یأتیالم   ل و  یكما جو 
عد  العدةب  ی  بمدا حكدییالمصدغة فمندع عمغده قد   و اجدازه بعد  الكد ف یو اخاغف ا ف

.یمرتحال  و ُسَو  یاظنن  را  فرس ا 
  مد  اجدازه مسداندًا ییالمنع م فمنهح م  منع م  ذل  و مد  الكد ف یو كذا اخاغف ا ف

 ق ل ال اعة: یال
عأأأأت (3) یفأأأأرخ (2)خ بأأأأا  (1)اذا فاقأأأأٌد  (4)رج 

 

 

(6)لیأأأأالمزا (5)طی لأأأأال یفأأأأ یمیذكأأأأرت سأأأأل 
 

 

ة یددغ یفددان شددهام  الندداف یقدد ل المثغددت ه الندداف یة عغددیاهمددو  اهسدداقةائ یو المدددا  فدد
 مقغ لة.

ل الیو امددا مددا    و ییعمددل عمددل الفاعددل ب دد وطه عنددد الغصدد یه الفاعددل لغمغالغددة فیددحدد  
   و ه  خمسة اوزان:ییمطغقًا عند الك ف

ال     نح :ید العیبفاح الفال و ت دالفع 
اسأأأأأا  ال (7)هأأأأأا جاللهأأأأأایاخأأأأأا الحأأأأأرب لب 

 

 

(10)اعقأأال (9)ال والأأف (8)  بأأوال  یو لأأ 
 

 

                                                           

 مام ولدها. یالا (1)

 دها اثة الخضاب.یذهل ع   (2)

 فاقدد.مفع ل  (3)

ع ف (4) مه ف ی  ته ا ی ج   حغقه  ی م 

   امةهح واحد.یالق   الذ (5)

 المفدا ا. (6)

 الحةب. یغغس فیما یا (7)

 ة الدخ ل.یك  یا (8)

 النسال الخالفة. (9)

 ضطةب ساقه.یم   یا (11)
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 بفاح الفال نح : الَفُعولو 
(1)نأأأأ  و اهتأأأأا  للشأأأأو  انهأأأأاید یقلأأأأ

 

 

(2)و یأأأالشأأأو  اخأأأواَن الغأأأرا  ه یعلأأأ 
 

 

 بفاح الفال نح :ل یالَفعو 
أأأأأأا منهمأأأأأأا فشأأأأأأب  هةیفتاتأأأأأأان ام 

 

 منهمأأأا تشأأأب  البأأأدرا یهأأأالال  و اخأأأر 

 

 ككتف نح :الَفِعل  و
 و اِمأأأٌ   (3)ریَحأأأِذٌر امأأأورا  التصأأأ

 

 ة مأأ  االقأأداریأأ  منجیمأأا لأأ 

 

 و نح :
 یعرضأأأأأأأأ (4)انهأأأأأأأأ  مزقأأأأأأأأون یاتأأأأأأأأان

 

(7)دیأأأألهأأأأا فد (6) یالِكأأأأرِمل (5)ِجحأأأأاش 
 

 

ة هذه اهو ام و جمعها و منده مدا مدة  یعمل ت نیو كذل  د مضراب عمرا  یزنح  الِمفعال و 
 مزقون. انه  یاتانم  ق ل ال اعة 

 فدع المعمد ل  یاذا قصد باسدح الفاعدل الثغد م ع مدل معامغدة الصدفة الم دغهة فد ه:یتنغ
ه باهضدافة نحد : ییز و ان كان معةفة كما ه  عند الك فییالام یة و نصغه عغیالفاعغ یعغ   و جة 
ثغثدة  ی  عغدذلد یو هد  فدد طأاهر القلأِ  یأزو د طأاهر قلبأا  یأزبالفاح و  د طاهر القلَ  یزو د طاهر قلُب  یز

 ان اع:
كدیجوز ذل  فیاحدها: ما   طاهر القلِ .ه اتفاقًا و ه  ما اخذ م  فعل قا ة 

فانده د ظأان  االبأِ  یأزاك دة مد  واحدد نحد   یالد یاعددیه اتفاقدًا و هد  مدا یدمانع فیها: ما یو ثان
                                                           

 المحغوبة یا (1)

 ة یمث یا (2)

 لماتخدام. خ (3)

 طاعند ن. (4)

 جمع جحش ولد الحما . (5)

ل مال. (6) ْةم   الك 

 دا .ی  (7)
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 ا .یا  ابنه عالمًا مثًل او ابنه ی  ه   ید یه
  مطغقدًا و مندع بعد  مطغقدًا و قدال بعضدهح ان ل احدد فاجدازه بعد یاعدیو الثالث: ما 

و مدنهح مد  شدةا اهمد  مد  الغدغس د ضارب االبأ  یزحذم مفع له اقاصا ًا جاز و اه  امانع نح  
 یاد یأأد ظأأال  العبیأزفاندت تقدد ل   لمأأونید یأد زیأأ  عبیلأأبعدد قدد ل القائدل  دیأأد ظأال  العبیأأزكق لد  

 لثغث و ال اهد م  اللز  ق ل ال اعة:د الحةكام ایالعغ یجوز فینئذ یاغم ن فحیده یعغ
 مأأأ  عأأأذابهّلل خأأأامف یتباركأأأت انأأأ

 

 هّلل تامأأأ  الأأأنف  راجأأأ یأأأال یو انأأأ 

 

 ق ل ال اعة: یالماعد یو ف
مأأأا  و ان ُظلمأأأا  مأأأا الأأأراح  القلأأأ  ظال 

 

أأأأأأأأاع و ان ُحرمأأأأأأأأایو ال الكأأأأأأأأر     بمن 

 

اعمال ه اقسدا  اسدیدف یجدةیة المقصد م منده الثغد م مد  الدلز  یدالفاعدل غ یو كذا ان بن
ه خد م یًا فلیو اما اذا كان ماعد یأتیالصفة الم غهة ب ق قها كما  جوز نصل معم لده و ه جدة 

 اهلاغاس.
كددان عغدد یصدداغ اسددح الفاعددل مدد  الثلثددیاعغددح اندده  ه:یددتنغ مفادد   فَعأأل وزن  یالمجددةم ان 

  و یالعددمضددم   فُعأأل و امددا فاعأأل وزن  یسددًا عغددیًا مقی  ماعدددیمكسددو  العددفِعأأل   مطغقددًا او یالعدد
امأ  فهد  اِم  عاقة و  یفهعُقرت المرأة نح   ی  قا ةًا فاسح الفاعل منهما سماعیمكسو  العفِعل 

 یهمدا فدیصداغ منهمدا الصدفة الم دغهة و الغالدل فیو انمدا سأال  فهد  سِل  و حامل فه  حُمل و 
 ب یدو العاهلد ان  یو فدخشأ  و غأرث و ب أر و اشأر و فأر  ككتدف نحد  َفِعأل  ب یة اهل ان و العیغ

بفداح الفدال و َفْعأالن ع یدالجد م مد  الجم یو لما فاحمق و احول و اعرج و اخضر و احمر نح  افعل 
ضأ   نحد  ل یأفعوزن  یعغد یو قددتأتَماْلن و ان یرو ع شان و جوعان و شبعان   نح  یسك ن الع

و  (1)شأه و ضأ     نحد  یبسدك ن العدَفْعأل و   یحأرفهد  حأر  و   یسأمفهد  سأم  و   یضأ فه  
فهدد  خ أأ  و  احأأرشفهدد   (1)حأأرشنحدد  افعأأل بالضددح فعأأل قددل  مدد  یو خ یشأأو  (2)شأأك و صأأع  

                                                           

 د النافذ الحكح.یالفؤام و السیجغد ذك (1)

 شكس الةجل كدضخح ضخامة اذا  عل خغقه فه  شكس كفغس  (2)
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َجبأأان فهدد  جأأُب  ة ذلدد  نحدد  یددغ یعغدد یأتیو قدددَبَ أأل فهدد  بُ أأل   نحدد  یبفاحاددَفَعأأل و  (2)اخ أأ 
 شجاع ماكة. یكقفل اُعْفر بالفال فه  عِفر و ُجُن  فه  جَن  و فرات فه  فُرت الما  كسحاب و 

ح یغة المضدددا ع بابددددال حدددةم المضدددا عة بدددالمی ددد یالمجدددةم عغددد یالثلثدددة یدددو مددد  غ
و  ِمْنأِت اتغاعًا لما قغل اهخدة نحد   مفعلح یو ربما كسة مُمكِر  المضم مة و كسة ما قغل اهخة نح  

فهد   (3)اور و عاشأ  فهد  اعشأ  نحد  فاعأل بددُمفِعأل عد   یو ربمدا اسداغن ُمْنأُت ربما عكدس نحد  
  یبفداح العدُمفَعأل او بددملقأح فان الفاعل منه  (5)اح لواقحیو ارسلنا ال و منه اف  ی فه  (4)ف یاو وار  

ِعأل یَف بددفاعأل و عد  ُملَفأج افغدس فهد   یاالفأج و  (7)ُمحَصأ فهد  احصأ  و ُمْسأَه  فه   (6)اسه نح  
فهد   عأف  نحد  ل یأفعو بدد  یاشفه  شاب نح  افعل و بد خیشفه  شاخ نح  َفْعل  و بد  یطفه  طاب نح  
 ف.یعف

حامدل النسدغة یو  ایشلا راضلیعو ملاء داقلق المفع ل نح   یل و قدجال الفاعل بمعنیو ق
 (10) (9)نابل.و  (8)ناش كد

د یددكدد ن اریحامددل انیو  اً یللُللان وعللده م تالفاعددل نحدد   یك ن المفعدد ل بمعنددیل قدددیددو ق
                                                                                                                                              

 خ د . یا (1)

  فة . ا یالخطغة ل ن كد  م ةب حمة  ف (2)

 .او ا (3)

 فع تةعةع و ناهز الغغ غ.یافع الغل  و ی (4)

 ح ال جة احغغاه یالقح ال  (5)

 اك ة الكل . (6)

 اس. یة القیغ یاس و محص  عغیالق یاحص  الةجل تزو   و الفاعل محص  كمحس  عغ (7)

اب ا (8)   ها. یالسها  و الةام یالناشل  احل الن  

 النسغة. یبمعن یأتیالنغل هن اسح الفاعل قد یمنس ب ال (9)

  ها. یالنا ل  احل النغال و الةام (11)
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نددة فددان النددداس مددة و الجیكالق یأت ن الم عدد م فددالم ع م مددأتیددان الندداس  یبال عددد الم عدد م ا
 ُان وعده مفعواًل.مفع ل كما قال  یا یفعغه فال عد مأت یاهمة ا یأت نهما او ه  م  اتی

ةام مندده الصدددو  عدد  الفاعددل و الصددفة ید  الصددفة الم ددغهة ان الفاعددل یندده و  ددیو الفدةا  
ة عد م  دفة م دغهة و ان قصدد بالصدفید مد  الفاعدل الثغد م یةام منها ثغ تها له فغ  اریالم غهة 

م ال ذ یضد یفد یو منده ق لده تعدال غأدا   اود حاس  االن یزقال یغة اسح الفاعل فی  یالحدوث  م 
 كل  فة م غهة. یطةم فیو هذا ضائق به صدرت 

 
 فصل

 اعمال اسم المفعول یق
اهدة  هددا یهدا المصددد  و یقدع عغی یالدذام الادد یو هد  كغمدة ت دداذ مد  المصدد  تدددل  عغد

ضددًا هشدداقاقه مدد  الفعددل یةهددا و هدد  ایهددا اثددة فعددل غیعغ ذام ظهددة یدل  عغددیددكالمضدد وب فاندده 
 ی  و هد  فدیواحدد او اثند یالد یالاعدد یلغمفعد ل فد یعمل عمدل فعغده المغندی  اسطة المصد  

 ید الدذیدز یا د المضأروب عبأد یأزةفدع فاعغده فق لد  یده فیدع ال  وا كاسدح الفاعدل فلنعیجم
 ید مع أیأز  باه دالة فاقد ل یةفدع كغمادیُضة َب عغده و ان كان له مفعد ل نصدغه فدان الفعدل ه

معم لده  یة السا ذ فغ  فدیكنا یو ان اسندم اسح المفع ل الُمْعَلٌ  اخو  بشرا  فاضال  و ابو  درهما  
اه دح  یز عغدییدالام یبنصل الخدام  عغدد مضروٌب ال ادَ  یزتنصل هنه فضغة بعد فاق ل ان

كدان فاعغده نحد   یالدل ان اضدفت اسدح المفعد ل یفًا و قیتجدة تخفو ان د مأالدب یأزمعم لده سد ال 
ف و ان یدمعم لده لغاخف یف الیة هنه اضیفاضافاه لفادره  غالُم   ید مع یزاو ه نح   ال دا 

كدان المضدامیقیة حقیةه فمعنویغ یف الیاض د یأزنحد   یث المعندیده فداعًل مد  حیدالة س ال 
كد مضروب عمرو ة و ید ان الحدذ انده ه اضدافة لفاان شدال اهّلل یأتیو سد ل طأف  یأقت ؟ع؟ یحسا  ه 

 ة.یالكل معنو
ةفددع ید بددالمفع ل الثغدد م المحدد  ع مددل معامغددة الصددفة الم ددغهة كمددا مددة  فیددو ان ار
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 یس بمعندیة و لدیدالفاعغ یفالعغدد مةفد ع عغدد م لأو  عبأد  یأزة نح  ق لد  یالفاعغ یعغ یالسغغ
اهسداقغال اذ المدةام محد   الحدال او یاغدح عغدده فانده فدیاو  یالماضد ید ظغح عغده فانه فدیز

اهة بالحس  مدثًل فالعغدد هد  یة كما یان العغد ظاهة بالماغ م یة لغعغد فالمعنیثغ م الماغ م
ل ان ا ددغه یددو مددا ق د محمأأود الفعأأالیأأزجددة  نحدد  یضددام فیمكدد  انیالفاعددل الادداهة بالصددفة و 

ل الضدددم ل فانددده  دددا  المحمددد م ثدددح نصدددل المعمددد  یة بدددالل  و اسددداتة فدددیمحمددد م فعاُلددده فغدددد 
ل و یدف و امعدال عغدح الغیف فكل  سخی  فاضیكالفضغة ثح اساقغح ه فانه شابه ذا المفع ل

ع یالم  د م و هد  شدا یل م  ذل   دل هد  مد  بداب اضدافة الصدفة الدیش یغافت العةب الیه
كجد و یدفه حدیسد یعندیف یفالن حاد  السأنح   ة و هكدذا و محمد م یدفه ك یضد یاف یر الضأیأفأالن 

 ضًا م  هذا الغاب.یاالفعال 
انحدال  یالصدفة الم دغهة فد یمجدة یجدةیواحدد  یالد یو المفع ل الم اذ مد  الماعدد

كددان مدد  الماعددد یأتیدداسدداعماهتها كما جددوز نصددغه و ه اضددافاه ی  فلیالمفعدد ل یالدد یو امددا ان 
 غاغس اهمة.یلئل

 ددنعه فهدد   اوجددده الفاعددل بفعغدده و یهدد  المصددد  فاندده الددذ یقددیو اعغددح ان المفعدد ل الحق
اهطدلا  یةام بالمفع ل عغید ذل  بالمفع ل المطغذ و یقیا طل  النحا   یمصن ع له اه  ان ف

 خصه.ید كل واحد منها بما یقیث یل حیة المفاعیمقابغة سا یف« به»د بكغمة یقیبه و قدالمفع ل
و ان  ة فاعغددهیده غیداهدة عغیماهدة  یحاددا  الدیمد  فعدل هز  اذ ه یغندیو اسدح المفعد ل ه

كدان مد  الثلثد یبه كمدا هد  عغد یؤتیًا بنفسه فیكان الفعل ماعد وزن  یو عغد یوزن المفعد ل ان 
كددان مدد  غ یالمضددا ع المغندد كددان ماعدددیددلغمفعدد ل ان  بددذل  الحددةم  یؤتیددًا بددالحةم یةه و ان 

ذلد   یسدمیاصدل باسدح اه  بحدةم یو ان كان فعل ه ب المذهوبة بعد المفع ل نح  یكنا یعغ
ة یفالغصدة  مسدالكوفأة  یسرت م  البصرة الأاه نح  ید بذل  الحةم مع كنایقیالمفع ل و اهسح ب

عنهددا و ید و القدد س مةمددیددة بددل قیددفال ددا  مةمالشأأاة عأأ  القأأو   یرمأأهددا و یة الیمنهددا و الك فددة مسدد
و مد  هدذا الغداب كغمدة  ت ع  القو یرمبالمفع ل   اسطة فاق ل  یكتفیحذم المفع ل و یقد
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مدد  ظهددة بددده  یبدده فددان المضدد وب هدد  الضددةب فحددذم الضددةب و سددم  مفعدد لالمفعدد ل و ال
 (1)المفع ل، به.

ضأربت ضأربا  العدةم الخداص و العدا  فق لد   یالمصدد  فد یغة المفعد ل عغدیقع  یو ه
اهدة الضدةب بده عنددهح و امدا عندد یس الضةب بمض وب عندهح و انمدا المضد وب هد  مد  یل

قع یالمصدددد  عنددددهح كمدددا یقدددع عغدددی بًا فدون بالمضددد وب المجعددد ل ضدددیددد یالحكمدددال فقد
ه كمدا ان عمدةًا م جد م و یدقع الخغذ عغیس مخغ ا به قغل فعل اهّلل فیالخغذ و ل یالمخغ ا عغ

  یقدًة و ه بمفعد لی هما حقساا بمفع لیل  یخلق ا  السموات و االرضه فق ل  یقع الضةب عغی
 یأتیدكمدا  یقًة مفعد ل مطغدذ و دفیا طل  النحا  فهذا الن ع م  المفع ل حق ی  عغیمطغق

 ل ان شال اهّلل.یباب المفاع یف
ل یأأالكحالمددذ    و  یبمعنددح یذبأأنحدد   یالمفعدد ل و هدد  سددماع یبمعنددل یأأالفع یأتیو قددد

الم دهو  و  یبمعندر یالشهالمط و  و  یبمعنح یال رالمقا ل و  یبمعنل یالقتالمكح ل و  یبمعن
  .یالرقو ر یالسممثًل المفع ل و كذا   یالجربد تقصدس ل  انیه فغیقاس عغیامثال ذل  و ه

 
 فصل

غت هثغددام المصددد  یكغمددة اشدداقت مدد  المصددد  القا ددة و  دد یهدد الصأأفة المشأأبهة
هدا یدل عغیدع اهوقدام بضدح مدا یدلم   فها م  مون ملحاة وقت و هجدل ذلد  تصدغح لجم

.یصیكان حسنا  فقبح و سنح    ر حسنا 
لت ال  وزان الفاعل نح : یو اذا قصد منها وقت ح  

(3)و ان جأأأل  جأأأازع (2)و مأأأا انأأأا مأأأ  رز 
 

 

 و ال بسأأأأأأأأرور بعأأأأأأأأد موتأأأأأأأأهّلل فأأأأأأأأار  

 

                                                           

 بالمفع ل. یا (1)

 مةیغة العایالمص (2)

 جزع الةجل جزعًا اذا ضعف مانه ع  حمل ما نزل به.  (3)
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  الفعددل   اسددطة المصددد  تعمددل یالدهلددة و لك نهددا مدد  ناددا یم ددغهة بالفاعددل فدد یو هدد
ة الُفَضدل یمفعد ًه و ه مدانع مد  سدا یفاعًل و لك نها م اقة م  القا ة هتقاضد یعمغه فاقاض

ة و تؤنث و ت ن یمنها لغفعل القا ة. و ه لها كما ه مانع  و تجمع. یتذك 
ة اوزانهمدا یدة منها ت ازن اسح الفاعل و منها تد ازن اسدح المفعد ل و منهدا غیو اوزانها سماع

 ة ذل .یو غ د و َمأْلنیشدو صع  و حس  و محمود و طاهر كد
كدیللل ان و العافعل وزن  یمنها ما كان عغ یاسیو الق  ج.اعرو اسود   ب 

 ینهمدا اه  فدیفدةا  یهندا و لدحیالفاعدل اشداةا ه یفد یو م  اشاةا لزو  اهعامام و الاق   
بدالل  بالم  د ل و الصددغة اذ  یل عندد الاحغدئد سدت م  دد لة و ه تیالم  د ل فدان الدل  هندا ل

  اعمدال ییز الكد فیقصد باسح الفاعل ذل  و قدعةفت تجدویوقت و  یقصد  ها الحدوث فیه
 ن اعامام و شاهدهح ق ل ال اعة:الصفة م  مو
 ا  یأأأر بنأأأو لهأأأ  فالتأأأهّلل ملغیأأأخب

 

تیأأأأاذا ال  یمقالأأأأة ِلهبأأأأ   ر مأأأأر 

 

كددان تسدداعمل الصددفة الم ددغهة عغددیددو ك ف و مجددةم  یدد  مصددحوبة ال الاع یقسددم یف 
 حس .و الحس  عنها نح  

 یمصدد   بدد ال و المضدام الد یغحدذ بده المضدام الدیو معم لها ثغثة اقسا : مصدد   بدد ال و 
 وج  غال  االب.و وج  االب و الوج  مصد   بد ال و هكذا بالغًا ما بغم نح   یالمضام ال

 یة و المضدام الدیدالكنا یالمضدام الد یحكمده المضدام الد یة و فدیدالكنا یو مضام ال
  .یوج  غال  ابو وج  غالم  و وجه  ة و هكذا بالغًا ما بغم نح  یالكنا یالمضام ال یالمضام ال

مجدةم و  یضدام الدیمدا  یضدام الدیمجدةم و مدا  یضام الیغحذ به ما یو و مجةم عنهما 
 وج  غال  اب.او وج  غال  او وج  هكذا بالغًا ما بغم نح  
ان المضددددام و  یة او مجددددةم عنهمددددا عغددددیددددامددددا هدددد  ذو ه  او ذو كنا یو بعغددددا   اخددددة

 حكح الكغمة ال احد . یه فیالالمضام
نئدذ تخغد  عد  یة فحیدالفاعغ ین  فعدت فعغدالمعم ل  فع و نصدل و جدة فدا یو عمغها ف
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او د الحسأأ  وجهأأ  یأأزةتغف بدده الجمغددة بالم  دد م نحدد  یددالمعمدد ل  یة فلبددد مدد  عائددد فددیددالكنا
ة المةفد ع عنده یدال  دف و بدل یة فدیو هاتان هما اه دل و مد  قدال باسداتا  الضدمحس  وجه  

كدان فیل و ا تكدل مدا هیعغح الغ یفقد امع وه بأنده لد   ة ل جغدت المطابقدة و یضدمه یدجدل و  م 
   االنف.یمررت بامرأة قوو ت امرأة حس  الوج  یرأانت تق ل 

 یز فدییدالام یالمعةفدة و عغد یه بدالمفع ل فدیالا دغ یو ان نصغت فمنهح م  قال انه عغد
  ییع و هدد  عدد  الكدد فیددالجم یز فددییددالام ی  و مددنهح مدد  قددال عغددییالنكددة  و ذلدد  عدد  الغصدد 

زون المعةفة فیهنهح   ن بأنده یو مندع الغصد سلفه نفَسله  یز و الحدذ معهدح لق لده تعدالییالام یجو 
ز بفدةم مد  جدنس هنده یمیل مغهمًا فیك ن ال یقد (1)ف لغ  عندهح فانهیبالنكة  فالاع  یكتفی

رشأد و وفأق امأر  و ال  ب ن  ز بالجنس هنه المةام ه الفةم الخاص نح  یمیه  المةام بالمغهح و قد
 یزان ه هدا  الحسد  و فدییدبالنصل فانهمدا تمحس  الوجَ  و الحس  الوجَ  اب و م  هذا الغامر  

كدذا یالم   م لغ بف و ألن یع م الی (2)ة مساك   یالصفة ضم و الحسأ  وجهأا  كد ن فداعًل لهدا و 
هدا یة ه فائدد  فیله و ال غاهام الغفا یه معن یه بالمفع ل كل  ق ةیهذا و الا غحس  وجها  

انهددح  یة حاددیددأ  ن عدد  امثددال هددذه اهسددادههم ال اهیددة ولكددنهح هیددة معنوكدد  شددغاهیمددا لددح
 یة. بالجمغددة النصددل عغددیامسددك ن لسددة  عمددل الصددفة بم ازنادده مددع المضددا ع م ازنددة ع وضددی

 ها.یاقد  عغیز و هییالام
م فغاهضافة و ق و ه  یأتیدد كمدا یدة و الحذ انهدا تفیفًا هنها لفایدها تع یل هتفیو ان جة 

  حدةم ییه عندد الكد فیدالالمضدام و المضدام یو الةابف فدد حس  الوج  یزة نح  یفة لفااضا
 اهشا  . یه معنیف و له وجه فانه فیالاع 

فمدنهح مد   یة خداطة المغاددیدة تحیتعدامها غ یمام ه فائد  فیو قد قسمها الق   تقس
ان عدد  منهدا  یالفدةاغ الد  و مدنهح مد  بغدم بده یع ة  و منهح م  قسمها سداًا و ثغثدیقسمها ثمان

                                                           

 مقامه اهّللی . منده اعغییة ق ل الك فیل لحقیمل (1)

 مساتة یا (2)
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ة یدغ یمكد  العدد  الدیه فضل اذ یس فی   و   و لی  و ساًا و خمسیاربعة ع ة الف  و   و مأت
وا مد  ذلد  بعضدها ممانعدًا و بعضدها قغیالنها وا یحدًا و ضدعیة ثح عدد  فًا و حسدنًا و احسد  و عدد 

كدان امثددال هدذه یلكدل واحدد اعددامًا زام تعددامها فدد مدا  كغ  اهمدو  اخصدة فهدد   اشدكال ضدغطها و 
 اسهل.

الحسأ  ة او المجدةم نحد  یالكنایالمعم ل ذ یفنق ل ان الصفة المحل  بالل  مضافًة ال
 یجدوز اضدافاه اه  الدیبدالل  ه یاغعده ممانعدة هن المحغدیو مدا  الحسأ  وجأٍ  اغعده و یو مدا  وجِه 

كد كدان ف یو اما الغ اق الضارب الرجلمثغه  كدان فة واحدد  فهد  احیده كنایدفما  ادان یه كنایدسد  و مدا 
ح و یة قغددیدده كنایدكدد  فیفضددل و مدا لددح یة اهخدةیددفهد  حسدد  و امون مد  اهول بد جددة هن الكنا

ة یده كنایدة لغفاعدل. فمثدال مدا فیدهدا كنایةه فیدالصدفة و مدع غ یة فدیدانت تعغح ان مع الةفع ه كنا
كد كدذا الحس  الوجَ ُ واحد  او بدلها  ادان یه كنایدو مدا ف  وجأ  االب الحسأبالةفع و بالنصدل مدثًل و 

 بالةفع مثًل.الحس  وجٌ  ة یه كنایك  فیبالنصل مثًل و ما لحالحس  وجَه  كد
كد ن بده  دفاه  دفة المسدغل حسد  حدذم یو اعغح انه اذا كان السغل مةتغطًا ا تغاطًا 

ل ید ابأیزاصف  ها نح  ی یالمسغل حا یالصفة لاةجع ال یة م  السغل و اضما ها فیالكنا
ة نحد  یدة عد   دفة واقعیدغحذ بذل  اذا كان اهتصدام  هدا ظداهةًا كنایخ و یش یبالجة اة یللحا
كجیز د یأد احمأر الثأور و زیأزقدغح جددًا نحد  ی  فیهدذ یام و امدا ماسد یمض یبالجة ا تیر رماد البید 

كتفال بالضمیهما و یبالجة ف اسود غال  االب نحد   یالصدفة و حدذم السدغغ یة المساتة فیجوز اه
د بأهّلل فأر  و عنأدك یأزهدا نحد  یهدا، عغیعغ یح المجد و  و الادةم المعامددیجوز تقدیو د حس  یز

قدًة فدان المنصد ب عنددنا یله محل اذ ه محدل لده حق یةاعیمعم لها ه یو اذا عطف عغ  یحز
 ه و الفاعل مساتة.یالز و المج و  مضامییتم

 یل مدد  ایددد طیددل زیددا قل فاندده اذیددل انهددا هتعمددل محذوفددة و هدد  امعددال عغددح الغیددو ق
 ل خغقًا.یفمعناه ط خلقا  ث و قغت یح

  معم لهدا بادةم او مجد و  عندد الجمهدو  و هد  مدؤذن بجد ازه ینهدا و  دیفصدل  یل هیو ق
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ه اه  ب اذ ه محاو  ف و  فرحأان بالولأد قلبأ او  الأدار قلبأ  ید مسأرور فأیزق ل   یعند بع  و لعغ 
 الا وم و المج و ام ت سعة. یز و فییانه تم یحال النصل عغ یكذا ف

 
 فصل

  یاسم التفو یق
اثغددام الحدددث لم  دد م قددا  بدده ذلدد   یو هدد  كغمددة ت دداذ مدد  المصددد  تدددل  عغدد

ماصةم تدا   مثغدت  یصاغ م  كل مصد  ثلثیاسه انیةه و قیغ یام  عغیالحدث او ظهة به  ز
ضددًا مدد  یصدداغ ای افعددل َفْعددلل و یكدد ن ال  ددف مندده عغددیفعغدده لغفاعددل ه یقا ددل لغافاضددل مغندد

فعال فل و  (1)عأا و  نأب و ه مد   كأانو ه مد   یعسأو   یلم  اهساخةا  مثًل و ه م   یغنیاه 
ًا لغمفعد ل و ه مد  یدُاْشداذ مد  ُضدة َب مغن َضأْرٍب ه م  الم م و الطغ ع و الغ وب مثًل و ه مد  

كأر  لأالقأو  للمأا یفأالن اع أو العة  و قد جال  یالحمة  و الصفة  و العم  یل و اوالهأ  للمعأروف و ا
و هأذا الكأال  اخصأر و  (2) یاحنأهّلل الشأاتال دذوذ نحد   یخدلم ذلد  حمدل عغد یو ما جال عغ من 
لغمفعد ل و  یو هذه الثغثة م  المغندبحاجتهّلل  یاعن و (4) ییاشغل م  ذات الَنحو  هّللیم  د (3)یازه

و  أبألیابأل فهمدا مد   (6)افأر و  (5)اَبألهذا ه شذوذ و امدا  یو عغ یكةض یزه  و عنی یزه یحك
 ابأا یل م  اخأت بنأیاب  و اهس م نح  ی ن اه یاس و اجاز الك فیالق یفهما عغفر  یفر  

كدان و دفها عغدیدةًامدا مد  العیك  یأتیدو  م  ال لأ  ینیع یالنت اسود فو  وزن  ی ب الغاطندة و ان 

                                                           

 مقامهاهّللیمنده اعغ ضًا.یة اثغاته ایالغغة حكا یغأ و فه اع یا   بكلمهیه اعنح   یساعمل اه  مع حةم النفیه عا  ل انیق (1)

 اشدهما اكًل. یا (2)

 اشد تكغةًا. یا (3)

 د .یزق   یا (4)

 اك ة ابًل. یا (5)

 اك ة فةسًا. یا (6)
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 (1)ابلأدالقغدل و  ید منه عمیاراذا  یفالن اعمو فالن اجهل و فالن احمق م  فالن افعل فعلل نح  
 (9).انوكو  (8)اعج و  (7)یاغبو  (6)اشك و  (5)الد  و  (4)اخر و  (3)اهو و  (2)ارع و 

بالمصدد   یؤتید   دغع  اهفاعدل الد ا م  ثدح یة ما ذكةنداه اسداعیل م  غید الافضیفاذا ار
 و هكذا. هو اشد است راجا  و سوادا  و عرجا  م  فالن المطغ ب بعده نح 

 اشهر.و اشغل و اعذر و الو  لغمفع ل نح   یأتیاسه لغفاعل و قدیو ق
حدذم الهمدز  یو قد یفضألو افضل بضح الفال لغمؤنث نح   یُفْعللغمذكة و افعل غاه یو  

 اه ل. یساعملن عغیو قد شر  و ر یخلك ة  اهساعمال نح  
ر یما عند اهّلل خالصفة نح   ام   ل لمطغذ اثغامیح الزیة تفهیهذا الوزن بنال لغ یعغ یغنیو قد

ُ ر و منه  ر نااًل اك شجرة الاقوكیق  و ذلك خو  هیو هو اهون علو نح   یو ابق م  یفاهّلل ا وجه هدذا اذا جدة 
   و منه ق ل ال اعة:یعند اخ  یاسیعند ق   و ق یو هذا سماع« م »ع  

 د نفأأأأرایأأأأا ال زیأأأأنتجأأأأت  

 

كبأأأأرا   األ  قأأأأو  اصأأأأغرا  و ا

 

انأت ن ندة نحد  یك ن لمطغدذ الغیو اما اذا كان معهدا فقدد   م  ملوك اعاظ ملوك ع او نح  
كر  م  الهجا  و اعز  عل  یوملًا ملن شلع ان احل  اللیالن اصلوك و منه هّلل یاوذم  ان یاجل  م  الشعر و ا

شلرًا  یرًا ملنلم و ابلدللم بلیلبللم خ یالّلللم ابلدلن ؟ع؟یو معدال عغد ومًا من شلر رموانیاقطر من ان

                                                           

 احمدذ. (1)

 الةع  كسغل اهساةخال و الحمذ  (2)

 .یاعد یا (3)

 اس ل خغقًا. (4)

 اشد خص مة. (5)

 كفة  اذا  عل خغقه. ا عل خغقًا. شكس (6)

 ل الفطنةیالقغ یالغغ (7)

 الغسان كدغةفة لكنة و عد  فصاحة یالعجمة ف (8)

 ضح ن نه الحمذ یالن ك كدق ل و  (9)
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 .یمن
ه اذ همدا یدعغالمفضدل یة الداخغة عغدیاهبادائ« م »ك ن مع یاساعماله ان  ی ل فو اه

ام  مدد  لدددن یددالصددفة فاضددلن مددثًل و ابادددال الز یه م دداةكان فددیددعغالمفضددل و المفضددل یا
مددا شددال اهّلل فالفاعددل لمقددا  اشدداةاكهما و اهفعددل لمقددا  تفددةم المفضددل عدد   یه الددیددعغالمفضددل
كبأأر نددة او ال ضدد   نحدد  یلغق « مدد »ه و قددد تحددذم یددعغالمفضددل ك ددة ی  ددف و یمدد  ان یاا  ا

 قل  اذا كان  فًة او حاًه نح :یو  یر و ابقیو االخرة خذل  اذا كان خغةًا نح  
حأأأ (2)یلأأأیتقاجأأأدر ان (1)یَتَرو ُ

 

 

(3)لیأأأأبأأأأارد ظل یغأأأأدا  بجنَبأأأأ 
 

 

 و نح :
كالبأأأدر اجمأأأال (4)دنأأأوت و قأأأدخلناك 

 

 

(5)الهأأأواك مضأأأل   یفأأأ یف أأأل  فأأأالاد 
 

 

 نة.یو اهضافة و عد  الق  ال اذا كان مجةمًا ع « م »ه یغیجل انیو 
 نهما معم له نح :یفصل  یو قد
أأأأأا رأ  نأأأأأا الِعأأأأأرَ  احأأأأأو  سأأأأأاحة  یفان 

 

(7)مأأان مسأأه  ی (6)طیأأالصأأون مأأ  ر یالأأ 
 

 

 
 احس  لو انصفت م  الشم . یهنح   لونهما بد یفصل  یو قد

 ال عة نح : یه فیو قدتتقد  عغ
                                                           

 ل یالغ یالا و  الذهاب ف (1)

 مناصف النها . یالقائغة ا ینا  ف یل ایقیا ناقدة. قال ی (2)

 ل.یمال با م و مكان ظغ یا (3)

  م. حال م  فاعل من (4)

ًا. (5) ح ضال جد   كمعا 

 ذ.ی   قیث ب ل (6)

 الغةم المخطف. (7)
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(1)نأأأةیومأأأا  ظعیرْت اسأأأما  یا سأأأااذ
 

 

 نأأأأة املأأأأحیفأسأأأأما  مأأأأ  تلأأأأهّلل ال ع 

 

كدان المفضد ل اسدح اسدافها  نحد  یو  مأ  ه نحد  یداو مضدافًا الد اعلأ  یأممأ  زغز  ذل  اذا 
كر  انت.یغال  ا  ه  ا

م م  یو قد ه یدعغه هد  المفضدلیدالكد ن بعد  المضدامیمك  انیضدام فدیو « مد »جة 
ام  فاضدل و افضدل و یبن یف یام  فه  افضل مم  س اه ایم  بنو ه   اد یمحمد افضل بننح  

ه نحد  یدالة المضدامیده غیدعغكد ن المفضدلیةه و انیدبغ یسداویام  ه فاضدغهح لیه  افضل بن
ال و محمدد یدش افضدل مد  اهنغیة قد یس سدایلد یعندیال یدة اهنغیمد  سدا یاش یمحمد افضأل قأر

 (2). یاهحامال یمحذوم ف« م »ال و المج و  بدیة اهنغیش م  سایافضل ق 
 یعندیفداهلف و الدل  لغعهدد د االفضأل یأزبالل  نحد   یحغ  یضًا فیجةم ع  اهضافة ایو قد
د اهفضدل مد  یدضدًا فدان المدةام زیو مج و هدا محدذوفان ا« مد »د و یدسمعاه هد  ز یاهفضل الذ

 اهة نح :یةه و قدیغ
كجر مأأأنه  (4)یحصأأأ (3)و لسأأأَت بأأأاال

 

 

(6)للكأأأأأأأأأأأأاثر (5)و انمأأأأأأأأأأأأا العأأأأأأأأأأأأزة 
 

 

 و نح :
 َر منأأأ یأأأو ال  (7)َوِرْثأأأُت ُمَهْلِهأأأال  

 

 نایالأأأأذاخر (8)را  نعأأأأ  ذخأأأأریأأأأزه 

 

                                                           

 اله م  او عم مًا. یالزوجة او المة   مامامت ف (1)

 هیالة المضامیه غیعغه و احامال ك ن المفضلیاله بع  المضامیعغاحامال ك ن المفضل یا (2)

 ة لغةهف.یالضم (3)

 العدم. یالحص (4)

 الق   (5)

 لغجماعة. (6)

 اسح شاعة. (7)

 اه ث. یا (8)
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كددان افعددل مق ونددًا بمدد  او مضددافًا الدد المقامددام  یةه فددیجددل افددةامه و تددذكینكددة   یفدداذا 
قدال  هأ  افضألو هأ  افضأل و هما افضأل و هند افضل م  سعاد و د افضل م  عمرو یزالخمسة نح  

ان ابامُم و ابنلامُم و قال نا مّنا یاب یوس  و اخوه احّ  الیل یالاهّلل تع كم یاحلّ  الل ان قدال یالدانُ 
 ة.یالانك یف (1)هشاةاكهماهند افضل امرأة و  د افضل رجلیزو كذا  من اهّلل و رسوله

و  انت  افضأل رجأالو   یانتما افضل رجله ق هن المطابقة لغم   م نح  یالالمضام یو ف
و التكونلوا  ید هدؤهل ق لده تعدالیدؤیو  انأت  افضأل رجألو  انتمأا افضأل رجألكل حال نح   یفاهفةام 

اقر به.  اولُ 
ه ال جهدان اهفدةام و یدمعةفدة فف یف الیام  الخا ة و اضیو ان كان مضافًا و قصد منه الز

ام  یددو ان قصددد بدده الز یالللرو یهللم اراذلنللا بللاد و لتجللدنلم احللرن النللاسة و المطابقددة نحدد  یالاددذك
كدان معةفدًا بدالل  فیدالالمطغقدة ه مد  المضدام هأأو الخمدس نحد   یه المطابقدة فدیدجدل فیه او 

كددان ات یهأأ  فضأألو ان یهمأأا فضأألو  یفضأأل یهأأو هأأ  افضأألون و همأأا افضأأالن و افضأأل  كددذل  اذا  و 
 معةفًا.

غة افعدل ثدح اخاغفد ا اخالفدًا فاح دًا فهدح ی  انه  دییكغمة اول فع  الغص  یو اخاغف ا ف
 ینجدا هن النجدا  فدد یمدد  وال بمعند اوالكددون و قائدل ان ا دغه ُوول ل یددقائدل انده مد  تةك  ی د

كدد یا غه ولل یُاولالسغذ و عنده  لت الد او همدزً   كدد  وجأو بد  و قائدل ان ا دغه اومأ  و الهمدز  واوًا 
 و یالمفعد ل و الكدل كمدا تدة یاوله فهد  افعدل بمعند یةجع الیل یم  ال اذا  جع هن كل شااول 

ة و قائل انده مد  تةكوأل   قائل انه م  ی  ه  ف عل فهح  ییع  الك ف ل فقغغدت یدفقد   و اخ  ل وو 
كد یاهول  جمع وا ل.اواصل  همز  

ل ُاولو اهسد  انه افعل فان  تق ل  كغدة یاو   یعغد یاالولأو   یاولأ یعغداول و تجمدع  یكاكغة 
اوامأأأل  یف و تجمعدده عغددیددة واوًا لغاخفیو ا ددغه او ل فقغغددت الهمددز  ال سدددطانااُلَول و ات یأأاالول

و  االولقدال یساعمل اساعمال افعل م  ك نه  فة لغخمس بغف  واحدد و یكافضل و افاضل و 
                                                           

 ة.یالانك یالنكة  و المق ون بم  ف یالمضام ال یا (1)
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و انت االول عالمأا  و علمأا   ز نح ییناصل منه الحال و الامینصةم و یو هاول م  القو  و اول القو  
ه ید  لخفدال المغددل فیدخغه الانویل قدیق ع ذل  م  علئح ك نه افعل ویو جم ماناً یاول القوك ا

ثغدت و امدا ماتةكدت لده اوًه و اخدةًا یاما قد لهح احمدده اوًه فغدحماتركت ل  اوال  و اخرا  و احمد  اوال  نح  
  یددة و اسددمان ه و ددفان و ذلدد  اندده اذا قطددع عدد  اهضددافة و لددحیفهمددا منسددغخان عدد  ال  ددف

كدیالغا یمجة یجةیالضح و  یعغ یغنیبالل   یمحغ  نح :بعد و قبل ام 
(1)الوجأأأل یو انأأأ یلعمأأأرك مأأأاادر

 

 

 ة اولیأأأأأأأنأأأأأأأا تغأأأأأأأدو المنیا یعلأأأأأأأ 

 

اذا »ا : یددالمع یفاح ظةفددًا و قددال فددی ةفددع اول  ددفًة لغعددا  و قدددتأأ  مأأذ عأأا  اول یمالققددال یو 
و تأ  عامأا  اوال  یلقتجعغده  دفة  دةفاه فاقد ل و اذا لدحتأ  عامأا  اول یلقتصدةفه تقد ل جعغاه  فة لدح

ااْلَن و ة نحددد  یدددالغا یضدددمماه عغدددابأأأدأ بهأأأذا اول قدددال بعضدددهح و هتقدددل عدددا  اهول و اذا قغدددت 
و قبأل فعلأهّلل كمدا تقد ل  ابأد  بأ  اول فعلأهّللو ان اظهةم المحذوم نصغاه و قغت  َت ق  ا یقدعص

تدةه مدذ و ان لدحمأ  امأ  بدالةفع  تأ  مأذ اوُل یمارأ  تقد ل ی میدتدةه مدذ فدان لدحت  مأذ امأ  یمارأتق ل 
 ةفدع اول و بنصددل مد  اول و بجدة  مد  امددس و مأأذ اوُل مأ  اوَل مأ  امأِ    قغدل امدس تقد ل ی مید

 هتجاوز ذل .
 جمع.یو  یثنیؤنث و یساعمل بالل  و مجةمًا و یة و یل بالكغیع  الافض یانمح فقد االخرو اما 

أأأو  ایالأأأدنو مددد  بددداب افعدددل  ا یل فاسددداعمل الددددنیالافضددد یو قددددتجةمان عددد  معنددد یالجل 
 ة فاجةمان ع  الل  و اهضافة كق له:یلغداه یعاجغة و الجغ  لغ

ت یومأأأأا  تأأأأری  النفأأأأو  مأأأأا اعأأأأد 

 

تا طأأالیأأدن یسأأع یفأأ   مأأا قأأد مأأد 

 

 و كق له:
أأأأأ یو ان َدَعأأأأأْوِت الأأأأأ  و مكرمأأأأأأة یُجل 

 

 نأأأأایكأأأرا  النأأأأا  فادع (2)ومأأأا  سأأأأراةی 

 

 ل اعة:قال ا یفهما مصد ان كغ ة یالسو و  یو صّد  بالحسننح   یالحسنو اما 
                                                           

 هخ م. (1)

 شةفال (2)
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 یجأأأأزون مأأأأ  َحَسأأأأ  بسأأأأو یو ال
 

  یجأأأأأأزون مأأأأأأ  غلأأأأأأ  بلأأأأأأیو ال 
 

ا كان افعل م اقًا م  المصد  الم اذ م  الفعل و كان ف ه:یتنغ ه مسحة مد  الفعدل یلم 
كدان لغفاعدل او لغمفعد ل فق لد   یقاضدیعمل عمل الفعدل فی  د افضأل مأ  عمأرویأزفداعًل سد ال 
ة یفالضدمد اشأهر مأ  عمأرو یزد و ق ل  یز یاجع الافضل الة یة المساتة فیك ن الفاعل ه  الضمی

 ه  الفاعل.
مأررت برجأل افضأل ةفع الااهة ا  ه فع  ناس م  العةب  فعده لغاداهة مطغقدًا نحد  یو هل 

كددان  ددفة یفعمغدده فاعغدده و عدد  الجمهدو  اندده ه ر منأ  عملأأ یأأخفددا  ه فاعغدده و منأ  ابأأو   ةفددع اه  اذا 
 یعغدبده مفضدًل ة الم  د میةماغغس بضدمیدًا غیدجنغو كان مةف عده ا یهسح جنس و سغقه نف

فاحسد  افعدل  دیأ  زیعأ ینأ  الكحأُل منأ  فأیع یت رجأال  احسأ  فأیأمارأ  نحد  ی  مخاغفدینفسه باعاغدار
و الكحل مفضدل  یو مةف عه الكحل و ه  اهجنغ یل  فة لةجل و ه  اسح جنس مسغ ا بنفیتفض

 ة هذه الاكغفام.یم  غ  و قدعةفت ج از اعماله ینفسه باعاغا  المحغ یعغ
و ر  یأللأدره  مأ  غ یهأو اع أصل به نح  یبه فعغه او  یاعدیالمفع ل بما  یال یاعدیو قد

و ماقال ا انه ه مفعد ل لده و د یانا امر  منهّلل بزو له یهو اعلم بمن ضّ  عن س و هو اعلم بكم اذ انش ُم 
الدغطلن  یهیعغدح بكدح، بددیه ةیه  اعغح م  غهو اعل  بك  ق له  یة فعل فمعنیان وجد فه  باقد

كدل  یحادا  الدیه یعدیة بدامة طغیس الاقددیالكدل  و لد یقصدد فدیة مدا هیجوز تقدیفانه ه ا ام  و 
ه یدصدل الیالمفعد ل و  یعمدل فدیفافعدل  ید  هدذا القد ل هدذا المعندی یعغح م  نفسه انه هیاحد 

 بحةم و م  هذا الغاب ق ل ال اعة:
كأأأأأأر    قأأأأأأة مأأأأأأنه یللحق یو احمأأأأأأ (1)ا

 

(2)وف القوانسأأأأایو اضأأأأرب منأأأأا بالسأأأأ 
 

 

كسأیأزنح   ینصل الثانیبالل  و « عغمت»و « كس م»باب  یاول مفع ل یصل الیو   ید ا
هأذا نحد   یصل بد الدیفهح منه الحل و الغغ  ی یو الذد من لقا  یاعل  منهّلل لزو  ابیمنهّلل لعمرو الث

                                                           

 َة.یلح یا (1)

 د.یضة م  الحدیالغ یاعغ (2)
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 منهّلل. یفالن ابغل الو منهّلل  یاح  ال
كبأا  ید احس  منهّلل الیزز نح  ییو الامنصل الاةم او الحال ایو قد  احسأ  منأهّلل وجهأا  و و  را
 انا اُثر منك مااًل و اعّا نفرًا. یقال اهّلل تعال

 فصل
و الجدددا  و المجددد و  هنهمدددا ل دددد   (1)ل و مددد  اهسدددمال العامغدددة الاددد وم المسددداقة یدددق

فلنحدد   ان فداعلً یقاضدیعمدلن عمدل الفعدل و یالفعل و اتصالهما به  دا ا  یافاقا هما ال  یقل ُ 
اهّلل  یو قلة و نحد  یدفعغدح الكتداب مةفد ع بالفاعغ نكم و ملن عنلده عللم الكتلابیلو ب ینلیدًا بیباهّلل شلل

حكدح الفعدل  یوهكدذا امثدال ذلد  فهمدا فدو  االربعا  نحوسة ی یفو  و  الجمعة سعادةی یفو شك 
 همدا جاندل  یقد ی  او اسدافها ینفد ی  عغدی ن جوزوا اعمالهما اذا كانا معامددیاللز  و الغص 

 یعامددا كمدا مدة  فدی  جوزوا ذلد  و ان لدحییولك  الك ف دیالدار ز یما فو  دیالدار ز یأ فة نح  یالفعغ
قدد ل یضددًا یقدد ل بعمغهمددا ای یاسددح الفاعددل و الحددذ ان العامددل هدد  الماعغددذ المحددذوم و الددذ

ن مدع ماعغدذ ظداهة عمدلیقدًة و همدا كمدا هیالفعل فالعامل ه  الفعل حق یمعن یباحا ائهما عغ
هما العمل مد  بداب یعملن اذ ه ماعغذ ظاهةًا نعح هما ملزمان لماعغذ مائمًا فان نسغت الیه

همددا یكدد ن فی ی  مدد  الفعددل حاددیسددا بم دداقیمجداز اهقاددةان فلبددأس و انمددا قغنددا ذلدد  هنهمددا ل
كدان ذو الادل م جد مًا فهد یعغ یعةقه و انما الق بالعمدل و اه   یاولد هما ظل  الفعدل بداهقاةان فدان 

كدذل  قغندا انهمدا هی یفل ظل حا ةان یصدیقعدان خغدةًا فدان الخغدة هد  المغادد  و همدا هیعمدل و 
 ال  ف المقد  فاد ة. یمغاد  فالخغة ماعغقهما ا

 فصل
كددیاسدح المفعد ل حق یم  اهسمال العامغة عمل الفعل المنس ب فانه بمعن  یمأیالتمقدًة 

عمددل یضددًا یش فهدد  ایالقدد  یالمنسدد ب الدد یبمعندد یالقرشأأح و یمددالا یالمنسدد ب الدد یفاندده بمعندد
دیقصد منده الحددوث فهد  یلح یعمل المفع ل الذ  یعمدل عمدل الصدفة الم دغهة فهد  امدا محغ 

                                                           

 الاةم المساقة عند النحا  ه  ظةم ماعغقه محذوم بخلم الاةم الغغ . (1)
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دد  یةفددع معم لدده عغددیبددالل  او مضددام او مجددةم و امددا  یبددالل  او مجددةم عنهددا و معم لدده امددا محغ 
الصدفة الم دغهة حةفدًا بحدةم  یهضافة كما مدة  فدا یجة  عغیز او ییالام ینصل عغیة او یالفاعغ
ش ا د ه او یالق  ینسل الی یدًا الذیت زی   یانه فاعل له ا یبالةفع عغاالُب  یدا  القرشیت زیرأتق ل 
االِب  یالقرشأأث اهب او یددهدد  مدد  ح یقةشدد یه ایددز و الفاعددل مسدداتة فییددالام یبالنصددل عغدداالَب 

ح و انهما بمنزلة كغمة واحد  یالصح یه عغیالالمضام المضام و یباهضافة و الفاعل مساتة ف
 فصل الصفة الم غهة. یكما مة  ف یهذه فقس الغ اق یاهب ه  و عغ یقةش یا

 ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭
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 املقصد الثاین

 لحقیتعلق بلا او یات و ما یالم ن یق
 ه مقدما و عشرة قصول:یو ق

 
 .مه هنایتقد ینغغیبع  ما  یف المقدما:

 یس هدذه الخا دة فدیاعغح انه م  خ اص كل  العةب اخالم اواخة اك ة كغماتهح و لد
كددل  العددةب و  یهددا اه  فددیاطغعنددا عغ یة الغغددام الاددیسددا بعدد  الكغمددام و انمددا ذلدد  لسددعة 

النفس و فض له و جد اهةه و اعةاضده و بدذل  سدم ا بدالعةب و  یع ا  ل ما فیافصاحه ع  جم
كفددة  فةحددًا بمعنددمدد  سدد اهح بددالعجح و  یسددم فصددح و  یذلدد  ان العددةب مصددد  عددةب ع بددًا 

الغسددان و اهعجددح اهلكدد  فسددم ا مدد   یافصددح و العجمددة لكنددة و عددد  فصدداحة فدد یاعددةب ا
 یمة و عغدیعدة المسداقیالطغ یه عغدیدس اهح بالعجح لعد  فصاحاهح و م  خ اص كلمهح ج 

قددع  ددنع و مصددن ع و فعددل و ال ا ینهدد  الحكمددة و الصدد اب و المناسددغام الكامغددة فغماكددان فدد
ة و الفاظددًا لغددذوام مدد  یددة اهحداثیددالفعغ یقددد ه الفاظددًا لغمعددان یمفعدد ل و وضددع ال اضددع تعددال

و اهلفددال اهخددة  یحةكددة المسددم یالدالددة عغدد یاهلفددال اهول باهفعددال و هدد یسددم   یث هددیددح
هدا مدا یعغ یجدةیة هنده هیتك ن مغناهفعال ان یفاه ل ف یالمسم یالدالة عغ یباهسمال و ه

المطاوعدة لفعدل الفاعدل  یاهسمال اهعدةاب ا یابدته و اه ل ف یها ما هیع م فیاجةته و ه یه
ة عغیج یثما یح یتجةو ان كها هنها الفال مال  الدذوام المخغ قدة باهفعدال  یها و تتحةك اذا حة 

تك  قائمدة بدذاتها لحة ی  اهفعال نسل عةضی تغاها و   ینها فیفغما خغذ اهّلل الذوام حدث  
همدا م جد م    ج مهمدا یتخغدذ لدذاتها و انمدا كاندت قائمدة باهسدمال و اهفعدال محااجدة الو لح

 یمعاغددة  باعاغا همددا ف ضددع ال اضددع عغددت حكمادده الفاظددًا لاغدد  النسددل و اهعددةاض و هدد
رت سأق لد   یفد ی   هتةی  م ج میست معناها بحةكة و ه ذام و انما ه  نسغة  یالح وم فغ
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ةك و الغصدة  و الك فدة و امدا اهباددال و اهناهدال یالخدا   سد یان الم جد م فد الكوفة یم  البصرة ال
الغصددة  انعكددس اهمددة و  یس بددامة مسدداقل فغدد  سددةم مدد  الك فددة الددیهمددا و لددیةك الیفنسددغة سدد

المقالددة الثالثددة  یان شددال اهّلل فدد یة  تددأتیددحالدده و هددذه النسددل ك  یالخددا   عغدد یالم جدد م فدد
ه و یدو اهباددال و اهناهدال و الانغ یو الاةجد یو الامن یة هنا انها كاهسافها  و النفیصغة و ن مف

هددا سددة  المطاوعددة لصددنع یف یه و ال ددةا و امثددال ذلدد  فهددذه الحدد وم لنقصددانها خفددیالا ددغ
تخاغف حاهتهدا فصدا م تخاغف اواخةها بعمل الع امل و لحة المد ة فغذل  لحیالصانع و تد 

ة هكدذا ولكنهدا یدمغن ی   اول فهدیدهدا یهدا و وضدعها واضدعها عغیما بناها بان یت عغیو بقة یمغن
ذ هددذه یددتحق یس بنددال هددذا الكتدداب عغددیخغددذ و لددیطدداوع هیةًا هن مددا هیال اقددع تقددد یمع بددة فدد

ة یةاجدع سدایئًا م  ذلد  فغینه  الحكمة و اه  لكنت اذن لغقغح بج هن و م   ا  ش یاهمو  عغ
 ح و انما الغةض هنا اهشا  .فهیكتغنا ل

ه مددا هدد  اجددةاه و هدد  الفعددل و یددعغ یجددةیهسدداعلئه عدد  ان ی  مغنددیقسددم یعغدد یفددالمغن
 ة العامل لخساساه و عد  مطاوعاه ظاهةًا و ه  الح وم.یه تأثیف یخف یمغن

ت لغمماثغدة و الم دا هة یدمدل له بن یو ملت عغ یفاهسمال ان قامت مقا  الفعل المغن
تدؤثة ت دابه المضدا ع و هد  معدةب فغدح یة الصفام العامغة هنها كمدا ت دابه الماضدیساغ  یو لح

هدددا فكاندددت ال دددغاهة بالفعدددل یه هدددذه ال دددغاهة و لغغغدددة خصدددال اهسدددمال و خ ا دددها عغیدددف
عدددد   یة ابددددًا لغغالدددل و ان شدددا هت الحددد وم فدددیة لغغندددال مغغوبدددة و الحكدددح و الادددأثیالمقاضددد

كدالح وم و ه ا یدو اسدح اخدة مسداقل بنفعدل ا یاهساقلل و الحاجدة الد  یال دغه ال ضدع یت 
و مدا بعدد منهدا عد  شدغاهة الفعدل و  یو اههمال یو منه اهفاقا  یئًا  ل العغة  بال غه المعن یش

كدل بعد  تدأثی  مدع خد اص اهسدمیالحةم كان مع بًا و ان تعامل ال غاهة باحدد الطدةف دة  ة یة اث 
 .ان شال اهّلل یأتیة المنصةم كمایكغ

ة او لامكندده مدد  اهعددةاب او یبدداب اهسددم یمامكنددًا لامكندده فدد یسددمیفاهسددح المعددةب 
ةامك  م  مكد  كضدخح یامك  و اه  فغ یعامه فان كان منصةفًا سم یلامكنه عند النحا  ا
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و المنصدةم اعادح  یعاح فالمنصةم عندهح اعاح هن المعةب اعاح عندهح م  المغند یا
كدان مد  شدغه ةالمنصةم و الحذ ان الغندیم  غ كدان مد  شدغه الفعدل فالغندال اشدةم و ان  ال ان 

ة اخددةه بسددغل یدداغیالحددةم فدداهعةاب اشددةم بالجمغددة لسددنا بصدددم هددذه اهمددو  و المعددةب مددا 
 ه.یة عغیالع امل المخاغفة المسا ل

 یناةًا ال یو انما ه  خص یال الماكغح ه معةب و ه مغنی یان المضام ال یو ذهل ق   ال
 ال.یال اقع و انما كسة اخةه لمناسغة ال یل فانه معةب فیس ب یالااهة و ل یةه فیعد  تغ

 ة المامك  و ه  ع ة  ان اع:یعندهح بغ یالمغن یسمیو 
كدذا یدةمسداقغة حةفیفانهدا لمعدان غات یالكناو االشارات  فانهمدا االسأتفها  و اسأ  الشأر  ة و 

كددذا یددلمعددان حةف سددت مسدداقغة بانفسددها و یبصددلتها و ل هددا اه  یفانهددا هتددتح  معانالموصأأوالت ة و 
ئًا و ید شدیدفانها ه هامها هتفالمبهمات ة و یة هتساقل اه  مع غیة نسغیفانها لمعاٍن اضافال روف 

 یف وعد المركبأات الداغف   هدا و یئًا و ه حا دل فدیتفد شةها و اه  لحیالفال مفسة  غ یتحاا  ال
كدل جدزل الدیف ات یأالحكامسداقًل مدةامًا بددون اهخدة و امدا  یمعند اهخدة و عدد  افامتده یهدا حاجدة 

ام فكأنهدا یدمغحقدة بالمغن یه و هدیدعغ یماكدان المحكد یة عغدیدفانها مد  بداب  ددا الحكا
كدالح وم فد االصأواتحالهدا و  یهدا ابددًا عغدیحكیث یدح یكل  الحداك یة فیمغن عدد   یفانهدا 

عندد العدد  و السدةم كغمدام  یفهد عأداداالل كل  منها و اما یمك  تةكیمساقًل و ه یافامتها معن
كد ن عامدل لهدا و  یعد  ا تغاا بعضها  غع  و الفعل فد یة مةتغطة ت اكل الح وم فیغ عدد  

تغد  فصدل ان شدال اهّلل  یة ذل  الحال فهذه ع ة  مطالل نذكة كل واحد فیغ یمع بة ف یاه  فه
 ن ام  ع  اه  اب السابقة.كال یًا و هیبع  ما سمدع مغن یة بعد ذل  ان شال اهّلل الیو ن 

 فصل
 اسماء االشارة یق

منا اهشددا   ال ل یسددت ب ددیو ل یاقاةاندد یحةفدد یه معنددیدداعغددح ان ا ددل اهشددا   كمددا قددد 
 دفة  یوضع لف  له لذاته فلجل ذل   دا م اهسدمال الم ضد عة لهدا عغد یسادعیمساقل 
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ها یلفددال خغفددال الم ددا العددالح اه یالقدد ل بانهددا اسددمال ك نهددا فدد یة و سدداقنا الددیددالحدد وم مغن
ام عندد یدبالكنا یسدمی  قسح منها یقسم یعغ یها و هیان خ اص اهسمال عغیقًة و لج یحق

  و قسددح منهددا خدد   باسددح اهشددا ام و همددا معددًا مدد  ندد ع ییة عنددد الغصدد ی  و الضددماییالكدد ف
.   علن درت الحلواسال ائل یت الثابت و الواو اشارة الیاللاء لتث  « :ه » یف یقًة كما رویاهشا   حق

ة المخاطددل یدده حاضددة غیددقددال ان اسددمال اهشددا   مددا وضددعت لم ددا  الیمكدد  الفددةا بددأنیو 
و  (1)ةهیددحاضددة لغ یة الددیالمخاطددل فغاهشددا   ت دد یام فددان حاضددةها اشددا   الددیددبخددلم الكنا

 (2)ةه لنفسه.یحاضة او غ یة الیة ت یبالكنا
ه امددا مددذكة او ی  فنقدد ل ان الم ددا الهددذا الفصددل احكددا  اسددمال اهشددا  یبالجمغددة نددذكة فدد

كدل منهمدا امدا مفدةم او مثند كدل منهدا امدا ق  یمؤنث و  ل او ما سدف او یداو مجمد ع فهدذه سداة و 
 ة ع ة.ید فهذه ثمانیبع

  و ییهدا زائدد  وفاقددًا لغكد فیباهلف الساكنة و اهلدف ف ذاالمفةم المذكة باربعة  یة الیفا 
ذاِ  ه و یدل عغیدة و حذم الفهدا ه ملیالا ن یاهلف و الن ن فدهح الحاا یؤی  و ییخلفًا لغغص 

ُ   الممددوم  و یام  هال مكسو   عغی ز ذاِم ممدومً  بكسة الهمز  و  ُُ ممددومً   همدز  مضدم مة ذا
 و هال بعدها قال ال اعة:

 ر دفتأأأأأریأأأأأهأأأأأذاُ  الأأأأأدفتر خ

 

ر یفأأأ   كأأأف  قأأأو  ماجأأأد مصأأأو 

 

 بكسة الهال و ضمها. ی ویو 
و  یبكسددة الحددةم اهول و سددك ن الحددةم الثددان یتأأو  یذ یؤنددث بع ددة  و هددو لغمفدةم الم

الحةكددة مدد  الهددال و  (3)بدداخالس الكسددة  و هدد  اخاطددامتأأ  و ذ  باشددغاع الكسددة  و  یتهأأو  یذهأأ
 تا.و ذات باسكان الهال و ت  و ذ  ة و یاهسةاع  ها ه تةك اهشغاع بالكغ

                                                           

 ة.یماعغذ بد ت  (1)

 ة.یماعغذ بد ت  (2)

 ل اساغغه او اجاذبه و انازعه. یاطف ال اخ (3)
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ان  ینصدغًا و جدةًا و امدا ق لده تعدالِ  یَتأو ِ  یأَذ و  بكسة الند ن  فعداً تاِن و ذاِن  یو تق ل لغمثن
مة ی ددمئز مندده النفدد س السددغیهددا عددداوً  ههددل الحددذ مددا ی ن فیفقدددقال الغصدد هللذان لسللاحران 

قغغد ن یث هیدح (1)لغدة خدثعح یل الكل  بما هطائل مونه و احس  ما قدال ا انهدا نزلدت عغدیهنط
نمدا وقدع ی ن ایداه  كمدا اخادا ه الك ف یالدل  بمعندة و یدناف ِاْن حال و الحدذ ان  یعغ یالف المثن

انوا من ق   لفنح    ن.یضالل م  یو انُ 
الكسدة و مقصدو ً   یًة عغدید  مغنییممددومً  عندد الحجداز اوالِ  و لجمع المذكة و المؤندث 

ك دة مج (2)عدة و اسددیس و ر یح و قدیعند اهل نجددد و هدح بند تم سداعمل یئده لغعقدلل و قدیو اه
 قال ال اعة: ةهح كمایلغ

 یُذ   المنأأأازل بعأأأد منزلأأأة اللأأأو
 

 ا یأأأأش بعأأأأد اوللأأأأهّلل االیو العأأأأ 

 

للان عنلله مسلل یو قددال اهّلل تعددال لل  اولئللكُ  للان و اًل ئواّن السللم  و ال صللر و الفللؤادُ  ُلل  اولئللكُ 
مقصدو ً  و  یاولأبالمدد و كسدة الهمدز  المن ندة و اوالٍ  ه لغدام یدف یو قد حكئه عند ابك مك وهًا یس

 كط ما .اوال  ة  و یبضح الهمز  اهخاوالُ  هال و  یبقغل الهمز  اهولُهالِ  ل و ایتكتل بال
د ك یدغافدت و ی یه المخاطدل حادیه لانغیالانغها  غحذ هذه الكغمام المذكو   یو قد

ه و مدخ لدده یدد  حددةم الانغیفصددل  ددیو قدهأأالال  و هاتأأان و هاتأأا و هأأذان و هأأذا ه نحدد : یددالم ددا  ال
هأا لعمأر ل نح  یام قغیة الكنایه و بغیهن الغةض منها الانغ ها انت  اوال و ا ذا ها انام نح  یبالكنا

 م  الح وم الم غهة و منه ق ل ال اعة:ال ها ا  ذا مافعلت و ها ان  تا امرأة و ا  ذا قسما  
 ننأأأای  بیو نحأأ  قسأأأمنا المأأأال نصأأأف

 

 ایأأأفقلأأأت لهأأأ  هأأأذا لهأأأا هأأأا و ذا ل 
 

 ل.یالق  یشا   الذكةنا لل یو كل هذا الذ
ه محدل لهدا مد   یة الادیدالكدام الحةف یالما سدف و هد یللشا   الالكاف غحق ن  ها یو 

ف یدكسدل الاع  یها اسح اهشا   لعد  الحاجة الدیضام الیق   مقامها ظاهة و هیاهعةاب و ه
                                                           

 لفاه.  یعغ یغة و النسغة خثعمیخثعح كعسكة ا  قغ (1)

 .یعة ا  اخةیر غة و ا  یاسد ا  قغ (2)
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كماة غالغًا نح : یاهسمالكاف و تتصةم مثل  ك ، ذاِك، ذا كما، ذا .، ذاَك، ذا ك    ذا
ذللك بالكدام المفا حدة عد  الكدل نحد   یكتفی  و قددیعد  السدت  بدالمفةم یكتفیقد و

 ر لكم.یخ
ه و یددالانغهأأا  مددع الأأال  جامددع ید و هیددالغع یللشددا   الددالأأال  غحذ  هددا مددع الكددام یو قددد

س و یأت ن بددالل  مطغقددًا و عدد  قددیددح هیتمددیل ان بنددیددة و قغمددا تغحددذ الجمددع و قیددهتغحددذ الا ن
 نح :لهّلل یاولق ل ن یالمقصو   ف یاول یمخالها عغعة و اسد ایر 

(1)كونأأوا ُاشأأابةیلأأ  یلأأهّلل قأأومیاول
 

 

(2)لكأأأایل اال  اولیِعأأأُ  الضأأأل  یو هأأأل  
 

 

أهّلل ، ذلهّلل، ذان، ذانأهّلل، ذا، ذاكق ل هكذا  یل اهشا ام عغیفاةت ب دد  الند ن بددًه عد  ذان 
بكسدة الادال و ِتلأهّلل ، هّللیأت، ی، تأیذبالمدد، اوللأهّلل بالقصدة و  هّللیاولمقصو   و ممدوم  و  یاولالل ، 
أهّلل غدة، یقغتالأهّلل و لأهّلل یتبفاح الادال و َتلهّلل  و قددجال هّلل، اوللأهّلل یأاول، یاولأد، یبالا ددتأان، تانأهّلل، تان 
ك  ك الیما بباشغاع ضح الهمز  كق لهح ُاوالك بضح الهمز  و شد  الل  و ُاال  كا. ی  اال   اوال

د عد  یدا ام و ذلد  ان الغعخاغف الملحادام و اهعاغدیو اعغح ان اه ل ذلد  و قدد
ل اعادح مد  الحاضدة و لدذل  قغندا یده المحداا لده و الغایدل الیدساحة الماكغح اعاح م  الق 

ة یدسدو   النسدغة كنا یل ثدح الحاضدة ثدح المداكغح و اخادا  اهّلل سدغحانه فدیام الغایاشةم الكنا
مدًا ید تعایدل باشدا   الغعیدالق  ی دا  الدیل عد  م ك الحد اس لنفسده فلجدل ذلد  ربمدا یالغا

 ی ددا  الددیو ربمددا خللّوف اهّلل بلله ع للاده، ذلكللم اهّلل ابكللم ی یه، ذلللك الللذیلل  قیللذلللك الكتللاب ال انحدد  
فد  مد  عددو بعید باشا   الق یالغع فند یدل اسداخفافًا فاقد ل لمد  خ   و امثدال مأ  هأذا  یأ ت أو 

 ن ذللكیبكر عوان بلال قارض و ال امة واحد نح   ی  بالمفةم هشاةاكهما فیاثن ی ا  الیذل  و قد
 د:یعد  ك نهما مةامًا و منه ق ل لغ یهشاةاكهما ف

 وة و طولهأأأایأأأو لقأأأد سأأألمت مأأأ  الح

 

ك   دیأأأأأف لبیأأأأأو سأأأأأالال هأأأأأذا النأأأأأا  
 

                                                           

 كسللة اهخلا م  الناس. (1)

 ع .یفاعل  (2)
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اهساهانة فان خطاب الجمع بالمفةم و اهشا    ینهح فیكًا  یالناس بد هذا ت   یفاشا  ال
و و مثدل اعمل  صلالحًا  یرب ارجعون لعّلل ح نح یه به اهانة كما ان خطاب المفةم بالجمع تعایال

 اهشا   مطغقًا. یك ن فیذكةنا  ی. هذا الذاالرض قرشناها قنعم الماهدون
هنأاك الما سف بدد  ی ا  الیو  لنا قاعدونیاّنا هنح  ُهنا یهو ُهنا ل یخا  بالمكان الق یو 

او ُهناِلهّلل  د بدیالغع ی. و الهناكیهو  أاو  د الند نیبفاح الهال و ت د َهن  أْت بكسدة الهدال و  ِهن  بفداح  َهن ِ
أتالهال و شد  الن ن المكسو   و تدال سداكنة و  ل یدبكسدة الهدال مدع شدد  الند ن و تدال سداكنة و ق ِهن 

ا اكهنا و ید معناه هیبالفاح و الا د َهن    ی  المدذكوریبدالوزنهنأاك و هنأا ل یدهناك و ق یبمعن َهن 
ا لغقةب و  اك و هن  ا و هن  اك و هاهن  بفداح الهدال و كسدة  یجا  م  َهنقال یغها م دمً  لغغعد و كهاهن 
مد   یا جلأت مأ  ثأ قال یو قددن یَثلّم االخل  (1)و ادلفنلانح  َث   م  هنا و  یال الساكنة ایالن ن و ال

 ةًا هنال .یمًا و مغكًا كغیت نعی   یارًا یمًا و ملكًاُ  یت نعیت ثّم رویاذا رو یهنال  قال اهّلل تعال
وا مندده هنالأأهّلل و هنأأاك و هنأأا  ةام بدددیو قددد    یدد یاشددا ً  الدد ا هّلل الحللقیللهنالللك الوالالزمددان و عددد 

 الزمان فاد ة. یس بن  فیمة فغیحامل عة ة القیمة ولك  یالق
ل یال د یتقصدد فددك فغد  انیه ما قصدته باهشا   و زما  القصد  یو اعغح ان الم ا ال

الدنفس و المفدةم  یة الدیث فا دیدد الدذكة و الاأنیدة و ت ه بالمدذكیة الیة و ت ید الاذكیال احد مثًل ز
عقغدده و نفسدده و جسددده او  یروحدده و جسددده و الجمددع الدد یالدد یشخصدده و المثندد یة الددیفا دد

 (2)هأذ  المسأجاةت ید دغ   الم یتق ل فد  فغ  انی   یابعاضه و اجزائه مثًل فمدا  اهشا   عغ
و اهنسدان و ال دخ  فلتغفدل عد  عغدا ام د الغدن یفا  یهذا المسجد النفس او الجثة و یفا 

.یالحكمال و اشا اتهح اذا     ت خلم ما تا  
 

 فصل
                                                           

 جمعنا. یازلفنا ا (1)

ا  بالث ب  (2)  المغط 
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ا ددطل   یعغدد ریالضأأما  و ییا ددطل  الكدد ف یعغددات یأأالكنااهشددا    یمدد  قسددم یالثددان
  فددان ییه بخددلم ا ددطل  الغصدد یدد  احسدد  هندده ه ت سددع فیی  و ا ددطل  الكدد فییالغصدد 

ت یت سددع و مجدداز نعددح لدد  سددم یالغدد اق یه لفدد  لدده و اطلقدده عغدد س اه  مددایقددًة لددیالمضددمة حق
اء ثلثلا هلاهر و مولمر و یان االشل ؟ع؟یث قدال عغدیه اتغاع الن  حیالمساتة بالمضمة لجاز و ف

الماهدددة با دددطل   یام مددد  جدددنس الماهدددة فنسدددمیدددة الكنایفسدددا ء ال هلللاهر و ال مولللمریشللل
 ح قال ال اعة:ی  بالص ییالغص 

 مأأ  الكنأأا یدعنأأو  یفصأأر   بمأأ  تهأأو

 

 اللأأذات مأأأ  دونهأأا سأأأتر یر فأأأیأأفأأال خ 

 

 ة.یكنا هوح و ی  د یزفهما ماقابلن فد حیة ابلب م  التصریالكناالمثل  یو ف
ة تناسدل یدوضدعت هدذه اهسدمال لهدا معدان حةف یالاد یة هن المعدانیو انها  ا م مغن

 ة.یالح وم لعد  اساقللها كما مة  فلجل هذه المناسغة  ا م مغن
د یدح تفیان اعدام  الصد  یو هد یمدة اخدةیاخاصدا ها فائدد  عا یدًا عغدیدام مزیدلغكنا و

د اهتحدام هنهدا یدة فافیدة  هساقلل كل كغمة بمعناهدا و هاقدل مد  اهلاغداس و امدا الكنایالمغا
د یأز یجأا ننهما ولك  اذا قغدت یة   یحامل المغایدا  ید فاكرمت زیز یجا نح فاذا قغت یفةع الص 
   اهتحام فافهح.یتع فاكرمت 

ة ع  كل شدخ  غائدل او مخاطدل او مداكغح او یكغمام وضعت لغاعغ یبالجمغة ه
فانهدا وضدعت لكدل مفدةم مخاطدل و انأت فانهدا وضدعت لكدل مفدةم غائدل و هو اشخاص نح  

 فانها وضعت لكل ماكغح. اناهكذا 
و هأو قأال  ة الحاضة عندك فاقد لیكغ یقیهذا الغاب اعح م  الغائل الحق یو الغائل ف

ضأرب غالَمأ  نحد   یةیو تقدد غالَم  یضرب زكد یقیو هذا القسح تحق د غالم یضرب زنح   یالغفا
اذ مدد  حددذ د یأأدار  ز یفأأالمفعدد ل و  یاذ مدد  حددذ  الفاعددل الاقددد  عغددم ابلله یابللره یاذ ابتلللو د یأأز

اذ  دا  یأدار  ز یضأربت فأ قدد  ویاذ مد  حدذ المفعد ل اهول ان دا  یت درهم  زیاع قد  و یالمغاد  ان
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 (1)یه مادأخة  تغدة عد  المفعد ل بده. و المعند یداصدل بفاعغده و المفعد ل فیم  حذ المفعد ل ان
ه لكل  واحلد یلو البو عنده العددل المفهد   مد  اعددل ا و مثدلیو المكند یاعدلوا هو اقرب للتقونح  

كددان الكددل  فدد منلمللا السللدس ن المددةام ةاث عغددح مندده ایددالم یو ه مةجددع لدده ظدداهةًا ولكدد  لمددا 
 یالسدفه الد یالد یه ایدال یه جدةیالسدف (2)اذا زجأرو نحد  قد ل ال داعة  ب  هو شّر للمالمو ث و مثل 

او  یذهند یفد یسال ذل  الةجل الذ یاسا  رجال  نح   یالقةلان. و الذهن یة فیة ذل  و ه  ك یغ
و ُانلت واحلدة قلان  یو ق لده تعدال لا قلانیُ  من علو هلرها من دابا  یماترت علذهن  و نح   یف

لّن نسللاًء قغغهدا  كدان المةجددع ذهنقللانُ  كددان  دو   ال ددخ  الخددا جیدو امثدال ذلدد  و اذا  و  یًا 
تعاغدةه ذهند  فغد  ان یشدغح فد یست كاهلفال مذكةًا بالاعغد و السدماع او مؤنثدًا و انمدا هدیل

ث یدأنس لده تیذهند  فدذل  العكدس لد ید فیتعاغةه مذكةًا مثًل اذا كان عكس زمؤنثًا و ل  ان
ثددت و قغددت هددیمسددم ع مدد  العددةب او تددذك فعغددةم عندده بالصددو   او الددنفس او  یة فددان شددئت ان 

ددةم و قغددت هدد  فعغددةم عندده بالمثددال و العكددس و یغ ةهمددا اذا  ددةحت بغفدد  و ان شددئت ذك 
كدذل  اهمدة فدیال خ  او غ دًا یدتخاطدل زالحاضدة فغد  ان یةها اذا  ةحت بغفد  فانغده و 
د یددد ال ددخ  و الددذكة فددان عنددان اهشددا    یددلجثددة او بالمددذكة و ت د الددنفس و ایددبالمؤنددث و ت 

ل یجمددع ال ددیو  یثنددیفددةم و یؤنددث و یذكة و یددانقددد  یذلدد   ی ددال فعغددیث یددصددةفها حیة یالم دد
ة یدمؤندث بكنا یة الدیت دجدوز لد  انیو م  هذا الغداب  یخطیال احد بحسل اخالم اناا ه و ه

هن المغاد  هد  الخغدة و مثغده قد لهح ا  یق االشیمة هو عل  بحقاالحكالمذكة اذا كان خغةها مذكةًا نح  
 جوز مطابقاها لغسا ذ.یو  م  كانت امهّلل

 یاد و عمأرو فاكرمتأ  یأز یجأا نل انهدا للقدةب نحد  یدة فقیدئان و عاقغهما كنایو اذا تقد  ش
و ه  یدع  المدیمندع اهبعدد عدیو اهقدةب  یثغت ذل  لیخلفه و لح یل عغیدل  ملیعمةًا اه  ان
ندة یالق  یفاهعامام عغ یاهّلل اول ی ج عه الااّل ان اغناهم اهّلل و رسوله من قوله ق له  یش  ان ف

                                                           

 «.یو الغفا» یعطف عغ (1)

 ُمنع  یا (2)
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 .یو الا قف عند عدمها اول
 یةالمغفد ل هد  المسداتة الدذیةمغفد ل، فغی  مغفد ل و غیتنقسح اوًه قسدم یو ه دح:یتقس

ة مغف ظدة یدكنا« هد »فدان « هد »المسداتة قأا  دا  و یأضأربت ز یس فدیغ ز ابدًا و ه لف  له   جه فغدیه
ه یدف« اندت»انما اسكن انت و زوجك الجنا ة المساتة  هتغ ز ابدًا اذ ه لف  لها و یمنفصغة و الكنا

ك ة یددة الفعددل لغفاعددل ه غیددجهددة حكا یقددة هددیالحقیس بفاعددل مسدداقل و فددید المسدداتة و لددیددتأ
 ل اخة.یتةك یخغفه و ل  فیغة و اما ة منفصیح و ه كنایخغفه   یفالمساتة ن عان اما ه

كدان وحددده او مدع غ یفداهول نحد  مددا فد ة و یددفعدل اهمددة ال احدد و المضدا ع المدداكغح سد ال 
  یلأو ماعدا عمأرا  و دا  یقا  القو  ماخال زو اما نح   تضربو نضرب و َاضِرُب و ِاضِرْب المخاطل نح  

س یة فغدیدة و سدغخت عد  الفعغیدغ یمعندانهدا كغمدام اسداعمغت ب یفعندكون خالدا  یبكرا  و ال
اسددح الفاعددل  یبعدد  القدد   مغهمددًا او الدد یةًا و اندده  اجددع الددیهددا ضددمیل ان فیددة و مددا قیهددا ضددمیف

ان شدال اهّلل مفصدًل.  یأتیو  یخفیه م  الاكغف ما هید جدًا و فیالمفه   م  الفعل السا ذ فغع
ك یة فهددیدداهمددة و المضددا ع كنا یفددان عاقغهمددا ا و اضأأرب انأأا و اسللكن انللت اتة نحدد  د لغمسددیددتأ

 تضرب انت.و النخلفه نحن و ال انت 
او قأا  هأو و دا  و قأا  یأضأربت زل اخدة نحد  یدتةك یح فدیة او  د یخغفه كنایو ه  ما  یو الثان

ضأربت هنأدا  و و  دیأزاو قأو  هأو یو قأو  یدا  و یأضأربت زو  هنأداو  یقامت هأو ضربت هندا  و قامت  و دیز
و د حسأ  یأزو د یأزاو مضأروب هأو و د مضأروب یأزو د یأزاو  قام  هوو  د قام یزو  هند او یتقو  هو تقو  

اب یز یو كذل  ف دیزاو حس  هو  هأات یهو هأات ید هیأزو َضِرب و   یضرو ضروب و  مضرابو د ضر 
القد ل  یعغد دیأزاو  مجلسأهّلل هأو یفأو  مجلسأهّلل ید فأیأزو  رجلاو امامهّلل هو و  رجل امامهّللو  دیزاو  هو

 ةًا.یةم و الجا  و المج و  ضمالا یبأن  ف
 یالفعدل و هد یالكل  و العمد  ف یة المضمة  هتك ن اه  مةف عة فانها العمد  فیو الكنا

س المضدمة یالفعدل فغد یة الفاعدل لغفعدل فدیدذام الفاعل او جهدة فاعغ یقًة جهة الفعل الیحق
 ه.یل خا   ع  ذام الفعل فلتساتة فینطذ به و اما الفضغة ف یبغف  
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و منفصدل  َضأَرَب   ماصدل بعامغده نحد  یند ع یعغد یة المغف ظدة الماهدة  فهدیدو اما الكنا
كدل مأا انأت من لقأا  حدل نحد  یاو لحاك یماضربت اال  ال نح  ی  عامغه شینه و  یعنه س ال حال   و 

ة و یدثمان ی  مؤنث و مذكة و كل م  هدذه اهربعدة امدا مةفد ع و امدا منصد ب فهدی  الن عیم  هذ
 قع اه  ماصًل مذكةًا او مؤنثًا فهذه ع ة  كامغة.یمج و  فلاما ال

ضأربتما، ، ضأربَت، ضأربتما، ضأربت ، ضأربِت  یالاال الماحةكة فد یاما المةف عة الماصغة فه
، ضأأربُت   یالجمددع و ندد ن اهندداث فدد یو الدد او فدد یالمثندد یو امددا اهلددف فدد ضأأربنا یفدد« نددا»و  ضأأربت  

ة و الجمدع و اهنداث فدان ال اضدع كمدا وضدع یدالا نح وم جعغت علمة  یعند یفه یالماض
ضدًا لفادًا و لغجمدع لفادًا و كمدا وضدع لغمدذكة لفادًا وضدع یا یلغمفةم لفاًا مناسدغًا وضدع لغمثند

و القأأاممون و دون و القاممأأان یأأالزو دان یأأالزاهسددمال علئددح نحدد   یفدد یلغمؤنددث لفاددًا كمدداتك ن هدد
قد ل العدةب یح و یام لمااجامعدت مدع الاصد یدهذه كناو ل كانت  القامماتو القاممتان و القاممة 

وا النجللو یو قددد قددال اهّلل تعددالقمأأ  اخواتأأهّلل و  قأأاموا اخوتأأهّللو قامأأا اخأأواك  و ن هلمللوا یالللذ یو اسللّ 
كلأونة العقدلل نحد  یغ یساعمل العةب ال او فی حام ابددال مد  یو القد ل بدأن الاصد ث یأالبراغ یا

ة یددة و الجمددع و المؤنددث فالكنایددالا ن ی وم مالددة عغددغددز  فددالحذ انهددا حددیة الاددزا  مددا هیالضددما
نهد  واحدد فالمةف عدة الماصدغة  یعغد دون ضأربوایأالزو  دان ضأربایأالزو  د ضأربیزمثل  یمساتة  ف

 ة الفال :یمنحصة  بثمان
 َت  ُتما  ُت      ِت  ُتما  ُت  َ     ُت  نا

از و هد  یدة و حدد  امایاعغام حد  اشاةاك و ه  الفیك ن لم ض عام الكنایو اعغح انه كما 
ام حد  اشداةاك و هد  هندا الادال و یاهن ثة و الذكو   و ال حد  و الك ة  كذل  جعل ال اضع لغكنا

ح و الد او و اهلدف و یه و هد  هندا الفاحدة و الكسدة  و الضدمة و المدیالم ا ال یدل  عغیاز یحد  اما
ة نحد  یدهدا كنایدونها اذا ولیدعیفدًا و لدذا یو حذف ا ال او تخف« تم »ة الجمع یكنا یالن ن و اه ل ف

ان معددًا  كنددا الكنا سللمعتموه كددان و امددا یددعدد  الفاعددل ا یكنددیة و  همددا یددفالحددد  كغمددة  یفهدد« نددا»ًا 
 حالها ان شال اهّلل. یمساقغة و تأت
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مساتة  مسدغمة و امدا نضرب و اضرب المخاطل و تضرب و ضرب ی یالمضا ع فف یو اما ف
ضدًا حد وم مالدة یال المؤنث فخلم و الحذ انها ایجمع و ن ن اهناث و ة و واو الیالف الا ن یف

عنددد اخددالم الع امددل هنهددا مدد  ا ددل الكغمددة و  یو المجمدد ع و المؤنددث و تغقدد یالمثندد یعغدد
جامدع یح و یخغفها الصد یضدًا و قددیهدا ایة مسداتة  فیدالن ن للعدةاب فاحدذم و ت غدت و الكنا

.  مع العلئح كما مة 
ام فادد ة و یدال و الند ن علئدح و حد وم ه كنایداهمة فداهلف و الد او و ال یو كذا الحكح ف

 انصف.
ة یددهددا باغیة فیددة تتغیددالصددفام و اهسددمال فدداهلف و الدد او و الندد ن حدد وم اعةا  یو امددا فدد

خغفهددا یالصددفام مسدداتة  و  یة فددیددالةفددع و النصددل و الجددة و اهضددافة و الكنا یالحدداهم فدد
 الصفام فةاجع. اعمال یح كما مة  فیالص 

الغفدد  فانهمددا فضددغاان و  یو امددا المنصددوبة الماصددغة و المجدد و   الماصددغة فا دداةكان فدد
 سةمها:

ك         كما   ك       ِك   كما    نا  ی   هما  ه       ها  هما  ه        َك  
ح و الدد او و یالحددد  الم دداةك كمددا عةفددت و اهلددف و المدد یالسددت اهول فالهددال هدد یامددا فدد

المفددةم عدد  العلمددة ل حدتدده و ذكو تدده و هندده اشددغه بالحددد   یز  للفددةام و عددةیددالمم یهددالندد ن 
السدت   یفدًا. و فدیولك  حدذفت الد او تخف« هم »جمع الغائل  یةه و اه ل فیالم اةك م  غ

جمدع المخاطدل  یزام كما مة  و اه دل فدیاهخة الحد  الم اةك الكام و الح وم اهربعة مم
و خدد   الماكغمددان  ناُموهیاسللقة نحدد  یددهددا كنایاسددا قاًه و تعددام اذا ول و حددذم الدد او« كمدد »

 غة و الحضو .یهما لخ وجهما ع  الغیبغفا
و بكدام  تكأا یاع ة الفدًا فا دًل نحد  یغحذ بكام المذكة الماصغة بكنایو بع  العةب 

كسدة یعضدهح و ب  یأتیرمكما تغحذ بادال المؤندث المق وندة بالهدال نحد    یتكیاع اًل نح  یالمؤنث 
و ِك   یِك  علأیِكمأا علأیبِكما بِك  بِكأ   علال ساكنة نح  یة المفةم  اذا وقعت بعد كسة  او یالكام غ
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ال قددف لةفددع اهلاغدداس و جعغدد ا تةكهددا علمددة  ینًا بكددام المؤنددث فددیسدد (1)تغحددذ بكددة  دد  وائددل
كأأرمتك  ق لدد ن یالمددذكة ف   یال دددغحدددذ قدد   اخددة مددنهح یكتفدد ن بحةكتهددا و یو عندددد ال  ددل ا

 تشیأرأق لد ن ینًا فیابدال كام المؤنث شد (2)ح و اسدیة م  تمی  و ع  ك یالمعجمة مكان الس
ح ی  بدالجیغددل ن ال دیزمانندا هدذا ولكد  بداخالطهح بدالعجح  یو ه  لغة العدةاا فد مررت بشو 

 .یالفا س
و عد    بأو   یأعلو منأ  و لأ  ال او كسدة  نحد  یدك ن قغغهدا یو حةكة هال الغائل ضمة اه  ان

و نداس مد  بكدة  (3)ها اهّللیلعله قدةال  یدو عغ هویلدو بهو   نح  یالحال یاهل الحجاز ابقال ضماها ف
ت یددو هددال المددذكة ان ولمنأأِ ، منِهمأأا، مأأنِه ، مأأنِه   ضددًا نحدد  یكسدد ونها بعددد السدداك  ای دد  وائددل 

ز حدذم الد  غالمهأوو ضأربهو و  لهوو  یبهماحةكًا اشغعت نح   ال مدع یداو و الو مد  العدةب مد  جدو 
ز تسك ز اخدالس الحةكدة و حدذفها لغضد و   و یضدًا و مدنهح مد  ی  الهال ایابقال الحةكة و جو  جدو 

و  یهأیعلصدل مطغقدًا نحد  یالهال ساكنًا فالمخاا  عند بع  اخالس الحةكة و بعضهح  یان ول
المحدذوم  وجهدان اهشدغاع لغحةكدة بالفعدل قغغهدا و اخالسدها هن اغأز و القأ  مثدل  یو فد منهو

ز بعضهح اسكان الهال و ًل و وقفًا.  ساك  و جو 
و الجمع فان كانت بعد فاحة او ضمة او ساك  تضح  و ان كانت بعد كسدة   یو اما هال المثن

 كس ون.یةهح یو غ ه یغالمو  بغالمهمانح   بهوو  هویعلال تضح عند م  اخاا  اشغاع یاو 
ح یكسدة المدیهدا و ان كدان بعددها سداك  یعغ تقدفحدذم  دغاها و ان لدحیح الجمدع فیو اما م

و ان كدان بعددها ماحدةك فاسدك  نحد   وكیللم الیعللاتغاعًا لغهال عند بع  و تضدح  عندد بعد  نحد  
 ر المغضوب.یهمو غیعلق ل یح فی غع ضح  المیو بعضهح  ر الم ووبیلم غیعل

ال  ددل حددال  یولكدد  اخاغفدد ا فدد یضأأربنهددا السددك ن نحدد  یال المدداكغح فاه ددل فیددو امددا 
                                                           

 غةیل كفاعل ا  قغوائ (1)

 غاان یح و اسد قغیتم (2)

 ُه اهّلل. یبما عاهد عغ یسو   الفاح : و م  اوف یف (3)
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 اقول.ان یلو اخلق  یاعلم و ان یانفاحها اذا كان بعدها همز  مفا حة نح  یفمنهح م  
 : یو اما المةف عة المنفصغة فه

 هما  ه       انَت  انتما  انت      انِت  انتما  انت       انا نح   یهو  هما  ه      ه
ز الد او و یدهدال و الحدد  الممهدا كمدا عةفدت الیل و الحد  الم داةك فیاما الست اهول فغغغ

ال ائلل  عللن درت  یت الثابللت و الللواو اشللارة الللیللاللللاء لتث  ؟ع؟یال و الندد ن كمددا قددال عغددیددمددا و   و ال
كدذا الغد اقید  و   لغغیالكل و ال او لغغائل و ما لغغدائغ یت الثابت جاٍ  فیو ت غالحواّس   یل و 

ة و یدل الا نیة هدال بددلیداشدغاع و الكنا  ییاان و عندد الكد فی  ا دغییال عندد الغصد یو ال او و ال
ذكةنداه و و الحدذ  مدا  یقد لهح فانده  دد  عدنهح عد     ی ن الخطدال فدیدالجمع و قدا اب الك ف

بعد ال او و الفال و  یو ه« ه »سك  هال یالةسح. و قد یثغت فیحةم اهشغاع ساك  ه ماحةك و ه
  دمون واو ه .یةب ه  القسح و همز  اهسافها  و الكام الجا   و بع  الع

هدا اندت و امدا مدا و   و ن و الفاحدة و الكسدة  یو الست اهخة لغحضو  و الحدد الم داةك ف
الادال و معم هدا  یة َاْن و عندد الكد فیالضدم یة تامة و عند الغصةیز  و الكل كنایفحدومها المم

ها ضم كغ   اغع.یالحذ و الحذ احذ  ان یة و ه  عغیبد َاْن لاساقل و بعضهح قال انت 
  ییو عندد الغصد  انأا فعلأتقال یمد  و یو قد َهَناقال یلغماكغح مذكةًا كان او مؤنثًا و قد اناو 

ال قدف و لهدذا تكتدل بداهلف هن بندال الخدف  یة همز  و ن ن و اهلف لحفد  الفاحدة فدیالضم
هح اندده قدددیددال قددف و اهبادددال و  یعغدد غحذ  هددا هددال السددكت یهددا بالسددك ن. و قدددی قف عغیةم 

  ان اهلدف مد  نفدس الكغمدة ییال  ل و ع  الكد ف یح اثغام اهلف فیتمیو ع  بنَاَن  قال یف
بعد  اهحد ال واهّلل اعغدح  یام  بالسدق ا فدیدعدةم الزیةمهح معاقغدة هدال السدكت لهدا و انمدا یو 

 ال.یذ اهشیبحقا
 ة ذكو ًا و اناثًا.یلغماكغح مع غ نح و 

 : یو اما المنصوبة المنفصغة فه
 انایا یایاك    ایاكما ایاِك ایا  اك  یاكما ایاَك ایا  اه   یاهما ایاها ایا  اه یاهما ایا  ایا
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احد ال  یدل  عغدیدة و مدا بعددها یدالكنا یا هدید  ان اییهدا فعد  الغصد یو كذل  اخاغفد ا ف
 یا هدیدة مدا بعددها و الحدذ مدا ذكةندا فدد ایدا معامدة و الكناید  ان اییه و ع  بع  الك فیالالمةج ع

 یل و الكدام هدیدالغ یبمنزلة الفصل فد یالكل و بمنزلة الجنس و الهال ه یحد  الم اةك فال
هددا حدددوم ممیالحضددو  و مددا و مدد یبمنزلددة الفصددل فدد كغ  ز  یددح و الددف و ندد ن و الفاحددة و الكسددة  

فاحد ن یبعد  لغداتهح  ی  و فدیزتدان لغماكغمدیا و ندا ممیحد  ما مة  و  یعنه عغی  المكنییلاع
 لغاهح. یتأم فمثًل. و اما المج و   المنفصغة فغح ا یِه قال یبع  تغدل ها ف یا و فیهمز  ا

 و هنا مطالل:
كدل عاقدل عغد یاعغح ان مغن اهول: ح یاهخاصدا  فمداما   یكدل  العدةب  دل  مكد  الداكغ 

كرمأأت اقددال یة المنفصددغة فلیدداكغمدد ن بالكنایة الماصددغة هیددبالكنا كرمتأأهّلل مكدد  یو  اكیأأا اه  اذا ا
 و   نح  ق له:كان ض 

(2)فأأأاذكره  (1)و مااصأأأاح  مأأأ  قأأأو 
 

 

(3)هأأأأأأأأأ  یده  حبأأأأأأأأأا  الأأأأأأأأأیأأأأأأأأأزیاال   
 

 

 و ق له:
 بالباعأأأث الأأأوارث االمأأأوات قأأأد ضأأأمنت

 

(4)ریدهأأأأر الأأأأدهار یاه  االر  فأأأأیأأأأا 
 

 

 یاخ اتهدا ان ولد یاو احدد كأانس حداًه لددینح  مدا لد یاه فیجل  عایفاذا امك  اهتصال 
كرمناالعامل نح   كرمتهّللو  ا  اهنفصال: ی جد اسغاب تقاضیو قد. ا

و نحد  ن یات نسلتعیلات نع لد و ایلاة نحد  ید  فاقدد  الكناید الحصدة و الاخصدیدكما اذا ار
 جانل الفعل. یانقغل الحصة م  جانل الفاعل الانما قمت فان  ل  قغت انما قا  انا 

كنت  ظافرالمنصوبة نح   یة مصد  مضام الیو اذا  فع الكنا   .یبنصرك  نح  

                                                           

 .یبعد ق م (1)

 لهح. یق م (2)

 مقامهاهّللی. منده اعغیدونهح حغًا الیزیق ل یو كان اه ل ان هحففصل  (3)

 د یال د (4)
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جدل یل ید دل قاك یأر ایأعجبأت مأ  ضأرب االمالمةف عدة نحد   یاذا نصل و ه  مضام الدو 
ضدًا یالاد وم ا یذل  ف یو اجة أ قام  انتماانفصال المةف عة بالصفة اذا كانت معها جمغة نح  

امهّلل همانح     بالفعدل الدلز  یو الادةم و الجدا  و المجد و  لك نهمدا ماعغقدالدار انتما  یأ فو  ما قد 
   ه منص ب لهما.یا مساق اذا كان

كددان العامددل مصددد ًا و  فددع  و اهضددافة  دا  یأأضأأرب انأأت ز یاعجبنأأجددل فصددغها نحدد  یو اذا 
 اخصة و اك ة.

انأهّلل ه المنصدوبة وجدل ال  دل نحد  یدغیة ماصدةم و یدو ان كان النا ل حةفًا او فعدًل غ
كها و الدار  یف  هل .یحو د  یروو ترا

و اهضدافة اك دة و  اكیأضأرب ا یاعجبنلمنصوبة نح  و اذا كان المصد  من نًا وجل فصل ا
 اك.یالضرب ا یاعجبنان كان ذا ه  فاهشهة الفصل نح  

ة مةف عدة نحد  یداو حةفدًا و الكنا اك و الشریاًا نح  یة اذا كان العامل معنویو كذا تفصل الكنا
.  ما انت قامما 

 و ق ل ال اعة:ماضربهّلل اال  انا نح   اال  و اذا كانت بعد 
 اذا ماكنأأأِت جارتنأأأا یا نبأأأالو مأأأ

 

ِك دیاال     اریأأأأأأأأأأأأأأأجاورنأأأأأأأأأأأأأأأا اال 

 

 ض و   و نح :
أأأل فأأأالقلوب مریُفأأأد  ضأأأةیتهّلل عج 

 

ك یو لأأأ   یتأأأیر منیأأأا خیأأأ  لهأأأا اال 
 

ااو بعد   د.یاما انت او ز یجا نبكسة الهمز  نح   ِام 
ك  اسكن انت و زوجك الجنا.دًا نح  یو اذا كانت تأ

 ا .یتهّلل ایت اخاك و لقیرأاو بدًه نح  
 د و انت.یز یجا ناو عطف نسذ نح  

كدان بح« تیداعط»او « عغمدت»بداب  یمفعد ل یاو ثان ث اذا اتصدل اشداغه و الادغس یداذا 
بداب  یغادغس فاهتصدال فدیو ان لدحا  عمأرو یأدا  ایأت زیأاع  یالأذو ا  شأجر یأدا  ایظننت ز یالذنح  
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ه یدهن مفع ل یاولد« عغمدت»بداب  یو اهنفصدال فددا  درهأ  یأتأ  زیاع  یالأذ نح  یاول« تیاعط»
 د.یا  زیظننت  ا یالذ الحان لغجمغة نح  

  و ب دةا خد م الغدغس ییله مطغقًا عند الغص  یة م  هیغ یتةفع بصفة جةم عغاو ان
غد ز هدذه یو انمدا د ضأارب  انأا یانا زو اما مثال الغغس فنح   یهند عمرو ضاربت  ه  نح  ییعند الك ف

كیالكنا  یالغداط  و هدذا الجدة یلده فد یة مد  هدیة لغیالااهة جار یلصفة فح اذ ایدًا لغا ضیة تأ
ت هنأد برجأل ضأاربت  هأك ن الصفة نعاًا نح  یاعح م  ان د یأز یو جأا ن یجلتمأاناو حداًه نحد   یمر 

 د هند ضاربها هو.یزاو خغةًا نح  د یالضاربة انت زاو  غًة نح    انتما یضارب
ة و الجمددع و یدداهفددةام و الا ن یمدد  هدد  لدده فدد ة ویدده عامددل الكنایددعغ یو اذا اخاغددف مددا جددة

قدع یضدًا یغدة ایالغ یها و فیث فل لغس س ال كان العامل فعًل او  فًة و اذا اتفقا فیة و الاأنیالاذك
كددان او  ددفًة نحدد  یاهلاغدداس و ه كددذا الغدد اق ضأأرب  هأأو اود عمأأرو ضأأارب  هأأو یأأزةفددع فعددًل  و ان  یو 

الصدفة  یقع اهلاغاس فدیالفعل ولك   یغاغس اهمة فیغح فلغة و الحضو  و الاكیالغ یاخاغفا ف
ك یة و القد   مافقد ن عغدیدةتفع بدا ةاز الكناینه و یلعد  تغ كدان العامدل فعدًل یدعدد  لدزو  الاأ د اذا 

كیالاددغس ا  لددح ةتفع الغددغس یو قددد د عمأأرو ضأأرب  هأأویأأزةفددع الغددغس نحدد  ید هیددغاددغس هن الاأ
انتمأأا الهنأأدان و انأأت هنأأد تضأأربها مثددل  یضددع خا ددة و هدداربعددة م ا یة فددیددبمحدد  ا ددةاز الكنا

تؤكد هذه الم اضدع فدل بدأس و ان شئت انالهندان انتما تضربانكما و هند انت تضربهّلل و تضربانهما 
كیةتفدع الغدغس فیو اما الصفة ف غدة و الحضدو  و الداكغح نحد  یالغ ید عندد اهخدالم فدیدهدا بالاأ

و دون نحأ  ضأاربوه  هأ  یأالزو دان ضأارباهما نحأ  یأنحأ  الزو نا د ضارب  ایانا زو د ضارب  انت یانت ز
هدذه الصدو   افعدًا لغغدغس قداس  یان بالمنفصدغة فدیدفغمدا  دا  اهت انا هند ضأاربتها انأاكق ل امة   

كیها و اجاز الك فیه لغس ف یة الم اضع الای ن سایها الغص یعغ د مدع امد  الغدغس ی ن تةك الاأ
 ة.یه بالخغ ید و ان جةم عغی  ان الضاربة هتك ن  فة زیالغاذ م  د ضاربت  یهند زنح  

منصدوبة او مجد و    یو هد یمنهما اخس مد  اهخدة یاان اهولیعامًل كنا یاذا ول :یالثان
  نحدد  ینئددذ وجهددان اهتصددال همكاندده و اهنفصددال حددذ ًا مدد  اتصددال فضددغایة حیددالثان یففدد
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و قدال اهّلل   یأِبْعنعغد  یة الن اسخ كق ل  لم لیغ یو قال ا ال  ل ا جح ف ا یتهّلل ایاع و تك  یاع 
جدوز الفصدل كمدا یمدع انده  یل اولدیو اتغاع الانز سئلكموهایكلم اهّلل، ونلامكموها، انیكفیقس یتعال

 اهم.یاّن اهّلل مّلككم االخغة  یف
و ا  یأهّلل ایعجبت م  المول  و ا  یا یعجبت م  حبو ان كان العامل اسمًا فالفصل ا جح نح  

 تتصل نح :قد
كأأأأان حبأأأأهّلل لأأأأ  كاذبأأأأا یلأأأأل  

 

كأأأان حب     نأأأایقیهّلل حبأأأا  یأأألقأأأد 

 

 و نح :
 یر ا  ان  اذیأأأأأالتأأأأأرج او ت أأأأأش غ

 

 نفأأأأأأأأهّلل  مأمونأأأأأأأأایكأأأأأأأأ  ا  الیواق 

 

كددان العامددل فعددًل ناسددخًا عغدد فدداه جح   یأأخلتننحدد  « ظدد   »ا ددطلحهح مدد  بدداب  یو ان 
 عند بعضهح الفصل نح :

 ا  و قأأأأأأأدمللتیأأأأأأحسأأأأأأأبتهّلل ا یاخأأأأأأ

 

(1)صأأأأدرك باالضأأأأغان و ااِلَحأأأأ  ارجأأأأا  
 

 

ثیاًل و للو اایمناملك قلل یكلم اهّلل قلی یلاذ و عند بع  ال  دل نحد   و اتغداع  رًا لفشللتمیلكللمُ 
 و نح : یل اولیالانز

ا  اخالكأأأأأأ   بلغأأأأأأت صأأأأأأن  امأأأأأأر  بأأأأأأر 

 

كتسأأأاب الحمأأأد مبتأأأدرااذ لأأأ    تأأأزل ال

 

كنتأأ  یالصأأده نحدد   ة ا یددو اخ اتهددا سدد ال كاندت قغغهددا كنا كأأانو ان كاندت منصددوبة بددد  او ق 
و  جدح قتلأ   یر لأهّلل فأیأكنأ  فأال خی  و ان الیأتسألط علكنأ  فلأ یان ه ال جهدان نحد  یدجوز فید یكان  ز

 بعضهح اهنفصال نح :
كأأأان ا  ا  لقأأأد حأأأال بعأأأدنایأأألأأأل  

 

 ریتغیعأأأأ  العهأأأأد و االنسأأأأان قأأأأد 
 

 ت و زوجك.اسكن انهما تابعة فصل الاابعة نح  یاان مةف عاان و احدیو ان كانت كنا
ة  هددا یدو اتصدال الثان یاهخددة یهما مةف عدة ماصددغة وجدل تقددمها عغدیو ان كاندت احدد

 ضربت .نح  
                                                           

 الحقد. یجمع احنة بمعن اهح و  اهطةام یا اه جالبدله و  اهیامفع ل مقد  و  یاخ (1)
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تأأهّلل یاع او مددع مةف عددة نحدد  اع أأاك العامددل منصددوبة ماصددغة بلمةف عددة نحدد   یو ان ولدد
اع أاك و اع اكأ  ةه اهنفصال نح  یة الثالثة ان كانت اشةم تتصل عند بع  و اجاز غیفالكنا

كانددت اخددس ا  یأأخلتأأهّلل او خلتكأأ  و ا  یأأتأأهّلل ایاع و تكأأ  یاع  وا  یأأا جددل انفصددالها یكمددا مددة  و ان 
ز اهتصال نح  یعنده و غ ز اهتصدال مدع یو ان كاندت مسداو یاع اهأانو اع اهأهّلل ةه جو  ة فقددجو 

كنأأده یو قدد ل العغددد لسددا  یأأاع أأا  او  اع اهأأ القغددة و اهنفصددال اك ددة نحدد   د یو قدد ل السدد یایأأا یمل 
كت  او اك یامل كتهّلل   ا .یمل 

 ة الصفام ج از ال  ل اسد  نح :یسا ی  فی  المخاغفایالغائغا یو ف
 االحسأأأأان بسأأأط و بهجأأأأة یلوجهأأأهّلل فأأأ

 

كأأأأأأأأر  والأأأأأأأأد  (1)انالهمأأأأأأأأا  قفأأأأأأأأو ا
 

 

ة ماغعدة و یداغغل ذلد  اساحسدانام غ یكذا قال ا و ا  یة الغائل اهنفصال اولیغ یو ف
ل عغ  كل  العةب. یالمع  

كانددت الكنا د یأأزه ال جهددان نحدد  یدداسددح و بعددده منصدد ب فف یة مةف عددة مسدداتة  فددیددو ان 
و  اكیأا یالمع أو المع أاك و اك یأا یمع أو مع أاك و اك یأالضأارب او الضاربهّلل و اك یضارب او ضاربهّلل 

 .یاهنفصال اول
كان جوز الفصل نح  یو ان كانت مج و   باهضافة و بعدها منصوبة و اشةم تتصل و  لقد 

ة شدذ  یو ان كاندت اخدس او مسداوا  یأضأربهّلل او اك یأا یحبأو عجبأت مأ  ضأربك  و نا  یقیهّلل حبا  یحب
 ا .یم  ضرب  او  یایضربهّلل او اك یعجبت م  ضرب  اة نح  یالثان یاهتصال ف

 ضاربهّلل هو.و ان كان بعد المج و   مةف عة فصل نح  
ك ة اهنفصال نحد   لوالو اذا وقعت بعد  ت لماخلقلت للوالو جدال  ادر ملا انلتللوال انلت للمفاه

 االقالت.
كددیة فعل و یو ان كانت منصوبة بغ ة نحد  یدالحجاز مأا جل انفصدالهما وضدعًا انفصدغت 

 اك.ید ایما ز
                                                           

 مقامهاهّللیاتغاع اكة  والد و ه  فاعل انال. منده اعغ یا (1)
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ق   یل قددیدو قت  یعسأ یالدت یعسأة مةف عدة ماصدغة نحد  یك ن كنایان یاهول یعسو بعد 
و و عسأأا  عسأأاك تفعأأل قال یو قدددتفعأأل عسأأاك انة المنصددوبة مقددا  المةف عددة نحدد  یددبعدددها الكنا

وجدده  یولدد  عغدد یعنددد یو هدد  اهقدد  یلعددل فاندده لغاةجدد یبمعندد یكدد ن عسددیمكدد  انیو  یعسأأا
 و قال ال اعة: ا ابتا عل هّلل او عساكای  نح  ق له یالاضم

كأنهأأأأأایل بأأأأدت للعأأأأأیأأأأو ل    نأأأأار 

 

كوكأأأ  ال     خمودهأأأایسأأأتبیسأأأنا 

 

 و عل هأأأا (1)فقلأأأت عسأأأاها نأأأار كأأأأ 

 

 دهایأأأنحوهأأأا فاع یفأأأات (2)یَتَشأأأك   

 

كأنأا لسدان العدةب نحد   یة فدیدة ع  كنایو قدوقع انابة كنا كأنأت و ال انأت  و لعدل هدذا مأا انأا 
 د جدًا.یالم ضع منها و لكل وجه و ما ذك وا م  ال ج ه بع

كددان بعدد  الكغمددام مغن الثالددث: ه الكسددة العددا ض و یددجددوز فیًا او ممددا هیدداعغددح اندده لمددا 
حدةم  یه احاداج ا الدیددخل عغیدال كسدة اخدة مدا یال الماكغح و المناسل لغیاه یت ل یحاا  الی
س هندا م ضدع یال فاخااروا لذل  الند ن لعغدل لدی  الیو   ی  ذل  المغنی سط نه  یكس ونه و ی
ال قدال ا یدال یجل حفاده فداذا ا اموا اسدنامه الدی یفانه مغنضرب ة نح  یانها و سم  ها بن ن ال قای 

 یهزمدة فد یو ه یضربنیال یال یعند اهسنام ال قالیه الكسة فیعا یمما هضرب یو كذل   یضربن
و  یتضأربوننو  یتضأربونا  نحد  یدمد  ند ن اهعدةاب و معهدا لد  الخ یو المضدا ع ان عدة یالماضد

 غها.یةه با قیف الن ن و غیقةال  نافع باخف یف یتحاجونو  یت م وننح  
ة ید هدا و مدع الحةف یة تدأتیدة الفعغیل فمع تقدیا  قیل  الخ حاشاو ماعدا و  ماخال یو كذا ف

 تسقطها نح  ق له:
 یاننأأأأأ یماعأأأأأدان یتمأأأأأل  النأأأأأدام

 

 مولأأ  یقیصأأد یهأأوی یبكأأل الأأذ 

 

و عد  ت ا  یأان اتق یمااحسننو عفو ا   یال یماافقرنفعل الاعجل نح   ی ها ف یو كذا تأت
 .یو اجمل یو احسن یمااقرب  ج از حذفها م  فعل الاعجل نح  ییالك ف

                                                           

 محغوبة. (1)

 مةض و تألح.  یا یاشاك یبمعن (2)
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كددذا تددأت و قدددجال  یةیددغددز   جددًل غیه انیددعغ یا یسأأنی  رجأأال  لیأأعل نحدد   یلأأبعددد  هددا  یو 
 بحذم الن ن نح :
(1) ید ال أأأیأأأكعد یعأأأددت قأأأوم

 

 

 یسأأأأیالقأأأأو  الكأأأأرا  ل (2)اذ ذهأأأأ  
 

.ی  زیالقو  ل یجا نبه تق ل  یسا نیة كما یغ یبمعن  یلقال ی  انیمثل هذ یو اهج م ف  دا 
ك ة اساعمالها مع الن یعس و اما  .یعسان ن نح  فاه

كنأة الماصدةفة نحد  یدو كذا تغحذ باهفعدال غ كنأو  یدرا  یو حكد یو اتةكند یام كند یا یترا
 .یتغزمن  انیعغ یا یكنیعل

ك ة نح   یف تیلو كذا  جدوز یو اًل یاتخلذت مل  الرسلول سل  یتنیالیل، یوتیقّدمت لح یتنیالیاه
 الض و   نح : یحذم الن ن ف
كأأأأأأ  یتیالیأأأأأأف كأأأأأأان ذا  اذا ما

 

 ت فكنأأأت اولهأأأ  ولوجأأأاولجأأأ 

 

 و قال اهخة:
 یتأأأأأأیة جأأأأأأابر اذ قأأأأأأال لیأأأأأأكمن

 

 یمأأأال (3)اصأأأادف  و افقأأأد بعأأأل 
 

 
 و قل  اثغاتها معها نح :ابل  االس اب  یلعلّ ها اك ة نح  یالحذم ف یعنیت یعكس ل لعلو 
 یجأأأأوادا  مأأأأات هأأأأزال  لعلنأأأأ ینأأأأیار

 

 ال  م لأأأأدای  او ب أأأأیمأأأأا تأأأأر یار 

 

كد لعل   الحذم. اهثغام و یف بجلو 
 ها ال جهان.یفف لك   و  كأن  و  َان  و  ِان  و اما مع 

 عذرًا. یقدبل ت من لدنّ نح   لدن یو كذا ف
 م  اهفعال الناقصة. یكاننل انه سمع یو ق

                                                           

 الةمل. یا (1)

 مات ا. یا (2)

 لجل  خ (3)



153 

 

هح اه  م  ض و   نح : قطو  قدو  ع و  م  یو ف ك ة اثغام الن ن الغ   اه
 یهأأأأأأا السأأأأأأامل عأأأأأأنه  و عنأأأأأأیا

 

 ی  منأأأی  و ال قأأأیلسأأأت مأأأ  قأأأ 
 

 و قال:
 یقأأد (2) یبأأیمأأ  نصأأر الُ ب (1)یقأأدن

 

 ح الملحأأأأأأأدی  االمأأأأأأأا  بالشأأأأأأأحیلأأأأأأأ 

 

 .یتحاّجونّ و  یلدن  و  یعن  و  یمن  ة نح  ین ن ال قا یو ان كان اخة الكغمة ن نًا فقدتدغح ف
 الفعل قغل اهعلل. یة طةمًا لغغاب و ناةًا الیوقا یاع انو  یرماندخل بعد مثل یما  یو سم

حسدغه یحامدل انیف د القأام یأزالخغة بالنعت نح   یحامل اهشاغاه فینه قداعغح ا الةابع:
الحدال  ی  المغادد  و الخغدة فدیة  یبكنا یؤتینااة الخغة فلجل  فع هذا اهشاغاه یالسامع نعاًا ف

  یی  عمدامًا و عندد الغصد ییعندد الكد ف ی فع اهشداغاه و تسدم یها فیعامد عغیل (3)او الصغ  
د هأو یأزنحد  « مد »ل ماغ   بدیمعةفة او افعل تفض یك ن الخغة معةفًة او مضافًا الیفصًل و شةطه ان
كأان و انأا اخأوك  یانأو ه یلدین یك من الكتاب هو الحق مصدقًا لما بلینا الیاوح یالذو افضل م  عمرو 

ط صلرا یال یلدیك من ابك هو الحق و یانزل ال ین اوتوا العلم الذیالذ ی یو د هو افضل م  عمرو یز
م ضدع المغادد  و مدا  ینطدذ بده فدیل ه م ضع له م  اهعدةاب و بعد  العدةب یو ق دیا الحمیالعز

كدذا نحد   یم ضدع المفعد ل الثدان یكد ن الجمغدة فدیف  یظننتأ  هأو الكأربعده خغدةًا نحد   انله هلو و 
انلك انلت  و انلا اهّلل ی  و انلیلُنلت انلت الرقد هأو القأام  و یأمأا زة نح  یالحجاز ما  یو فم یال فور الرح

 م.یا الحكیالعز
 غة بعد حاضة نح :یو ربما وقعت بغف  الغ

 قی  باالبأأأأاطح مأأأ  صأأأأدیكأأأأ
 

 لأأأو ُاِصأأأْبُت هأأأو المصأأأابا یرانأأأی 

 

                                                           

 .یحسغ (1)

 ل و هما  جلن.یتغغ (2)

  یسا فیباب عغمت فانهما ل یكمفع ل (3)
ً
 ویصدغحان هنیو خغدةًا و لكنهمدا  الحال مغادد 

ً
 كد ن احددهما مغادد 

 اهخة خغةًا.
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 ه  المصاب. یمصا  یةی یأول الیف
حامددل یاغغددل الم اضددع  یو فدد دیم الرشللیانللك النللت الحلللهددا الددل  نحدد  یدخل عغیددو قد

كد ن العمدام حةفدًا یمغة خغةًا او مفع ًه و احامل بعضهح انك ن مغادًل و ما بعده خغةًا و الجیان
كلون ابلواه هملا ی یالفطلرة حتل یوللد عللیُل  موللود  یل مد  ذلد  و امدا مدا رویشد یو ه حا ل ف

دانلله و یاللللذان  ة و یددان همددا مغادددل و الغددذان خغددةه و الجمغددة حال ی ةفددع الغددذان فعغدد نّصللرانهیلّو
فغعدل  اهول   یهمأا اللأذ یخغدةه و رو« ا د اه همدا الغدذان»ح و ة شأن ه  اهسیضم« ك نی» یل فیق

 وهح.
ة اوًه و یدذلد  با هدا  اهمدة و كنا یا  دل الدیح الخغدة فیقصد تعادیاعغح انه قد الخامس:

ة غائغدة مدذكةً  كاندت ا  یدهجدل ذلد  كنا یؤتیدنفس المسدامع و  یك ن اوقع فیًا لیةها ثانیتفس
 او مفةم نح :ق  هو اهّلل احد ح  ة نیمؤنثًة ثح قدتفسة بجمغة اسم
 سأأأهل یمأأأا الهأأأو یهأأأو الحأأأ  فاسأأأل  بالحشأأأ

 

 بأأأأ  و لأأأأ  عقأأأأل (1)یو مأأأأا اختأأأأار  مضأأأأن 

 

و تك ن ماصدغة بمدا قغغهدا و منفصدغة و مسداتة  و  (3)ال رامق (2)یما تأت   ی  حتیهو البو نح  
ف اه  مدع یبة ضدعو حدذفها منصدود قأام  یأكأان زو  ق  هو اهّلل احد  حسل الع امل نح یبارز  عغ

لللان ذا ملللال و بنلللاذا خففدددت فهددد  هز  نحددد  َان   ة بالمجه لدددة عندددد یدددهدددذه الكنا یو تسدددمن یانُ 
ل هتؤندث اه  اذا ید  و قیی  و مذكةً  بال دأن باسدح مةجعهدا و مؤنثدة بالقصدة عندد الغصد ییالك ف
انهأا و ت غرفأة یا بنانهو هتق ل  االبصار یانلا التعمة فضغة نح  یالجمغة المفسة  مؤنث غ یكان ف

 ال عة: یو قد جال فكان القر ان معجزة 
 ثأأأ  واهأأأا  واهأأأا یواهأأأا  لسأأألم

 

 لأأأأو انهأأأأا نلناهأأأأا یالمنأأأأ یهأأأأ 

 

ثددح تفسددة بجمغددة »الجمغددة المفسددة  و ق لنددا  یة المؤنددث فددیة القصددة مددع فضددغیددفأنددث كنا
                                                           

 المةض فلنًا اثقغه. یاضن (1)

 أ.یته یا (2)

 نة السهغة.یالغ (3)
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خغهددا جدداز ة كمددا مددة  و امددا اذا میددصددغح لغجمغیمددا  یدخل عغددیددهددا مددا یدخل عغیدداذا لددح« ةیاسددم
هأو الحأ  و تكد ن منفصدغة اذا كاندت مغادد  نحد  االبصلار  یانلا التعملة نح  یتفسة بجمغة فعغان

د یأظننتأ  زو د قأام  یأانأ  زنح   ظ   و  ان  باب  یو تك ن ماصغة ف د قام یما هو ز كما مة  او اسمًا نح 
خغدة « قائمداً »ان  یعغددون یألزاو دان یأالزو  دیأكأان قاممأا  زةها بدالمفةم نحد  یو اجاز الفةال تفسفاضل 

كدذا اجداز « كدان» یة المسداتة فدیا طلحه و ما بعده مةتفع به مفسدة لغضدم یعغ« كان» ظننتأ  و 
منعد ن ی ن یو الغصد دان یأمأا هأو بأذاه  الزو   بقام  اخواك یلو كذا دون یالزاو دان یالز او دیقامما  ز

 .یو الاان یم  ذل  و المناا اساعمال العةب ه الاةائ
 

 فصل
 ُلم المجاداة یق

ة جمغدة لجمغدة امدا واقعدًا و امدا جعدًل مد  المداكغح و ا دطغح ید سدغغیدكغمام تف یو ه
تعمدل هدذا العمدل  یة السغل بال ةا و المسغل بالجزال و الج اب و الكغمام الایتسم یعغ
 ثغثة اقسا : یعغ

ا . و ن تق  اق امثل  یبكسة الهمز  و سك ن الن ن ف ِاْن  قسح منها حةم باهتفاا و ه  بفاح َام 
ف وا قیعلمون انه الحق من ابلم و اما الذین امنوا قیاما الذالهمز  نح   لان خنح   لو. و قولونینُ  رًا یللوُ 
 المقالة الثالثة ان شال اهّلل. یشةحها ف یأتیو س هیماس قونا ال

أو  انیأاو  یمتأو  مهمأاو  َمأ و  مأاو قسح منها اسح باتفداا الجمهدو  و هد   و ف یأكو   یأاو  یَان 
 .یاَ ة یغحذ  ها مغنیو  نمایحو  اذاو  ثمایحو  فمایك

و مددنهح مد  قددال انهدا ظددةم  ان یفمددنهح مد  قددال انهدا حددةم بمعند اذمأاو القسدح الثالددث 
كافدة مأا ظدةم زمدان هز  اهضدافة و  اذضدًا اسدح هنهدا مةكغدة مد  یو الااهة انهدا ا یمت یزمان بمعن

اذمأا تقأ  ق ل   یما فمعن یما و حیثما و مایالجز  نح  اما و حة و یئة لغ ةطیع  اهضافة مه
 ما تقح اقح قال ال اعة:یمااق  
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 الرسأأول فقأأل لأأ  یاذمأأا دخلأأت علأأ

 

 هّلل اذا اطمأأأأأن  المجلأأأأ یأأأأحقأأأأا  عل 

 

 ما و قال:یما یعنی
 ینتأأأیظع یو  ازجأأأیأأأال ینأأأیو اذمأأأا تر

 

ُد سأأأأ  (1)الأأأأبالد و اقأأأأرع یرا  فأأأأیُاَصأأأأع ِ
 

 

 ة ان شال اهّلل.یهذه المقالة اهسمال ال ةط ینذكة ف ما و نح یما یا
كمدا  یحةفد یة معندیال دةط یة و ا دغها هن معندیا   الكغمدام ال دةط یه ِاْن و اعغح ان 

معناهددا  یة لمددا اسدداعمغت فددیة اهسددمال ال ددةطیس بددذام و ه فعددل ذام و سددایق  نددا هندده لدد
 ة.ی ا م مغن

 یو امددا ال ددةط یأتیددف یامددا الم  دد ل یال ددةطو  یان الم  دد لیددفغهمددا معن مأأ  و مأأاو امددا 
همددا یو همددا اذا تقددد  جزاؤهمددا عغْجللَا بلله یعملل  سللوءًا یمللن و  علملله اهّللیر یللمللا تفعلللوا مللن خفنحدد  

حامدل یو  یاتدان یالذ یحامل الم   ل فمعناه اتیف یم  اتان یاتان نح  یهما المعنیحامل فی
 اضأرب  یضأربن یالأذضًا نحد  یم   هم اة الیال ةا سا یاضم  معنیال ةا و بمناسغاهما قد

 جاء بالصد  و صّد  به قاولئك هم المتقون. یالذو نح  
 یل ا دغه مامدا فابددل اهلدف اهولدیدو ق یوزن َفعغد یل انها كغمة مفةم  عغیفق مهماو اما 

ا یلملن اململا ت تنلا بله  یاسح و تقع شةطًا لق لده تعدال یف كان هیل مةكغة م  مه و ما و كیهال و ق
ة و یدمدا تأتندا بده مد  ا یة زمدان ایدة العاقدل غیدغ یمال الم  د لة تطغدذ عغد یبمعن یو هلتسحرنا بلا 

دث  لتسأحرنا بهأاة و َاْعَغدَح ان المدةام منهدا مؤندث قدال یدة فغمدا فسدةها باهیدهجل ذلد  فسدةم باه فان 
 حةم لق ل ال اعة: یل هیو ق   كفا یو مهما وكلت الة هجل ذل  و نح  یالكنا

 قأأأةیمأأأا تكأأأ  عنأأأد امأأأرٍ  مأأأ  خلو مه

 

 النأأأا  تعلأأأ  یعلأأأ یو ان خالهأأأا ت فأأأ 

 

 یمتأنحد  « تكد »و ظةم و حال مقدد  لدد یما یان تك  و الج اب انها بمعن یهنها بمعن
 ظةم زمان. یفانها قدتأتتجل  اجل  

 وقت شةطًا نح : یا یظةم زمان بمعن یفه یمتو اما 
                                                           

داله م  و نة یالاعاس ا و  یا یازج (1)  منا م  منزله.  یا اقةعو  ی ق یا  ع 
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ع الثنا (1)ایأأأانأأأا ابأأأ  جأأأال و طأأأال 
 

 

 ی  العمامأأأة تعرفأأأوناضأأأ یمتأأأ 
 

 «.ما»اصل  ها یة الا وم و قدیاسح كسا یو ه
و ان تضأأرب اضأأرب یأأا  و تقددع شددةطًا نحدد  یحدد یا یضددًا ظددةم زمددان ایا یفهدد انیأأاو امددا 

 «.ما»ضًا  ها یاصل ایقد
 جهة. یم  ا یااتهّلل  یتأتن یانجهة و تقع شةطًا نح   یم  ا یم  الا وم ا یفه یَان  و اما 
كم الموت.ینما تكونوا یانح  « ما»كان و تقع شةطًا و قدتتصل  ها فاةم م  یاو اما   دُر
و فمأا تضأرب اضأرب یكنحد  « مدا»غحقها یو قددف تضرب اضأرب یكفاقع شةطًا نح   فیكو اما 

  ن فقال ا ب ذوذه.یاس و اما الغص ی  قییذل  عند الك ف
كد  یفه ثمایح و اما  ع شةطًا نح :ل و تقیلغزمان كما ق یو قدتأت نمایاظةم مكان 
أأأیثمأأأا تسأأأتق  یح ر لأأأهّلل الل   أ قأأأد 

 

 غأأأابر االزمأأأان ینجاحأأأا  فأأأ  أأأأ 

 

 ها.یئها لغزمان و ه مهلة فیمج یل عغیت ملیل و هذا الغیق
  نحد  ییقدع شدةطها و جزاؤهدا ماضدیال دةا و  یظةم زمدان و تتضدم  معند یفه اذاو اما 
ون یلم یعلل یتللیاذا    نحد یاو مضدا ع بجان له یاالنسلان اعلرض و نل  یاذا انعمنا عل و شدةطها خلّ 

 یاذا تتللو بدالعكس نحد  نلم یلاع یالرسول تل  یاذا سمعوا ما انزل الًا و جزاؤها مضا عًا نح  یماض
وا یلم ایعل او ال دةا اذا طّلقلتم النسلاء قطّلقلوهّن ًا و الجزال امدةًا نحد  یو ال ةا ماضات الرحمن خّ 

 اذا دعللاُم دعللوة مللن االرض اذا انللتم تخرجللونة نحدد  یًا و الجددزال فعددًل قددد   فاعغدده او اسددمیماضدد
 ة و قال ال اعة:یة فجائیة و الثانیشةط یفاهول

بتهأأأأأا  و الأأأأأنف  راغبأأأأأة اذا رغ 

 

 ل تقنأأأأأ یأأأأأقل یو اذا تأأأأأرد  الأأأأأ 

 

 ث وقعت مج و  .یة حیاه اذا جاءوها یحت یاها ق له تعالیاسم یل عغیو الدل
كأأأذا مقدددا  ال ددد  نحددد   یتسددداعمل فددد ِاْن ان  اذاو  ِاْن   یو الفدددةا  ددد كأأأذا فهأأأو  كأأأان  اذا و ان 

                                                           

ع الثناذ العقغدة و یدط  یة ایدجمدع ثن ایدالثناجل و ك دف اهمدو  و  یا   الذ یا (1)  اً یمثدل لمد  كدان سدام ایدطدل 
 اهمو . یلمعال
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كأذا قال یمقا  العغح بال ق ع ف یتساعمل ف كذا فافعل  كان  ْن بالنسدغة الدیدو زعدح الك فاذا   ی ن ان ا 
نلت قلق لده  ی   فمعنیاذا هن اهّلل ه یاهّلل بمعن اذا كندت و غفغد ا عد  ان  شلك ملن هلذا یو انُ 

مهح كمدا یمصدطغح الخغدذ فد یغدذ عغدعالح الخ ینزل الكل  الیاهّلل سغحانه  دح بعضدهح یكغ  كغ 
ندًا یقی ؟لص؟یاذا ق ل ب د  النغد یاخذها بمعن یاذا هذا و ف یك نها بمعن یل عغیبعضًا فل مل

 فاد ة.
هددذه  یفدد« مددا»و نمأأا ت أأرج اخأأرج یحظددةم زمددان و قدددتقع شددةطًا نحدد   یفهدد نمأأایحو امددا 

   اللز  لغ ةا.ة مو ثة لل هایئة لغ ةطیاهسمال كافة ع  اهضافة مه
 ت التكللم نفلس یلوك ی یه ق له تعالینزل عغیو  و یغحذ بكغح المجازا  كغمة یمك  انیو 
غحقهددا و یاس یددفددان الق سأأاعةو  وقأأت ددل و  س مصلل وقًا عللنلمیلم لللی تیللوك یللاال و ق لدده ااّل باذنلله 

 المعامد اهساعمال.
 یتددأت یانسددل مدد  هنددا و هددمع بددة ولكنددا ذكةناهددا هنددا هنهددا ه م ضددع لهددا  یفهدد یاو امددا 

و  یأ یانحد   یماد یو بمعندالدواب تركأ  اركأ   یاما نح   یو بمعنق  اق  یه  یام  نح   یبمعن
ملا یاو  یًا ما تدعوا قلله االسلماء الحسلنیافنح  مكان تجل  اجل   یا  نح  یا یو بمعنتص  اص  

  یة معدیدعمل لفدةم غاسدح هنهدا مفعد ل مقدد  و تسدا یما و هد یبمعن ت قال عدوانین قویاالجل
ان تضدةب  جدًل مدنهح اضد به و  یاهأ  تضأرب اضأرب یاام و كق لد  یداه یم  جمغة كمدا مدة  فد

ر طللارة وجل  یلصللوة وقعلت ب  یاهح نحد  یةم  عغدی  اهول و یتعرجل جا  فاكرم   یال یل اذا قیق
هح و هدیداهو  یهزمدة اهضدافة لفادًا و معند یل هدیكما مة  و ق« ما»ها یزام عغیو قد قوامها  یة تدةم 

 و اهفصح اساعمالها بغف  واحد لغمذكة و المؤنث و قدتطا ذ. ًا ما تدعوایاق له 
هددا و مددا  یهدد یالادد ِاْن فدداذا عةفددت ذلدد  فدداعغح ان هددذه اهسددمال مددع  مسددألة: اضددمنها یام 

ة یة و مسدغغینهمدا سدغغیك ن  یجل انیفل ی  و تجعل اهول سغل الثانیالفعغ یقدتدخل عغ
كرمتأهّلل  یان شأتمتن  یس تدلز   دیكما انه لد یقیو تلز  حق ةیواقع كاندا مضدا عا ان   نحد  یفدان 
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كرمهّلل یتكرمن كرمتهّلل  یان تكرمناو كان اهول مضا عًا نح   ا و  (1)لیدالانز یأم هدذا الند ع فدیو لحا
 الض و   نح : یز فیع  بعضهح انه جا

كنأأت منأأ یبسأأ یكأأدنیمأأ    ئ 

 

 دیأأأ  حلقأأأ  و الوریبأأأ یكالشأأأج 
 

ل بجدد از  فددع یدد  عنددد بعدد  و قیالمضددا ع معدد ی  خددلم الغلغددة الغاددة فددالجز  فددو هدد
كم الموتینما تكونوا یاه قةال  یالمضا ع و عغ ُا  ال  اذ  و منه ق له: یبالةفع ف در

ع بأأأأ  حأأأاب  یأأأ عیأأأأا اقأأأأر  ا اقأأأأر

 

 صأأأأرع اخأأأأوك تصأأأأرعیانأأأأهّلل ان  

 

كدددان الثدددان اك دددة و  یو الثدددان ة الةفدددع و الجدددز یه وجهدددان عندددد الغصددد یدددمضدددا عًا فف یو ان 
كدان بغ اضأربهّلل یان ضأربتن جغ ن الةفدع نحد  ی ن یالك ف كدان معهدا فیدهدذا اذا  ةفدع یة فدال و امدا اذا 

ان و  نلتقم اهّلل منلهیو من عاد قو نح   خاف بخسًا و ال رهقاً یؤمن ب به قالیقمن  یُقوله تعال (2)مطغقاً 
 و امثالها. یتعاسرتم قسترض  له اخ 

ل كغمدة ال دةا یدل العامل كغمدة ال دةا و قیال ةا و الجزال فق یف العامل یو اخاغف ا ف
ل ال دةا مجدزو  بداهما  و الجدزال بال دةا و یدالجدزال و ق یال ةا و هما معًا عاملن ف یتعمل ف

ة جازمًا كق ل اخة ان ال ةا و الجدزال تجازمدا و یصیةان خا جان ع  الحكمة فان الفعل هیاهخ
اقددد  ولدد  ی  بدداهما  و الجدد اب مجددزو  بددالج ا  و حددذ الجددزال ان  ان ال ددةا مجددزوییعدد  الكدد ف

ة منهح فان الج اب مسدغل ال دةا و یضًا خا   ع  القصد و ه  م ایجز  و هذا الق ل ایقد   لح
كددان لدد  خددة  عدد  مقامدده لددحیلدد بددالج ا  و هدد  لغجددز   یجددز  و ه معنددیس مدد  حقدده الاقددد  و ان 

ف ا دل  دل الصد اب هد  القد ل اهول انهمدا مجزومدان جز  بعدد یل هدذا و قددیدمح  قد ل بلمل
باهما  اه  انها جزمت ال ةا باه الة و اهتصال و جزمت الج اب بالاغع و اه تغداا بال دةا و 

قة مندع عد  الاحدةك و اخفدال للعدةاب الناشدن یالحق یة فانه فیا ل الجز  م  اهعمال الحةف
                                                           

داً یدهح آیعغد یاذا تتغد یاما ق لده تعدال (1) وا سدج   یانده فدیس ال دةا بمجدزو  و المدةام بعدد  اتیفغد ام الدةحم  خد  
 اهّلل مقامه یانه مجزومًا فلتغفل. منه اعغیل عد  اتیالانز

 اهّلل مقامه ی. منه اعغاً یس ال كان اهول مضا عًا ا  ماض یا (2)
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كدان ا   هدذه اهموام  یهد  عمدل حةفده  م  جهدة المغددل و اسدكان ف یم  الفعل الذ  ِانو لمدا 
ل ال دةا و یدضدًا عمدل الحد وم و قیة و عمغت لاضمنها معناها عمغت تغ  اهسدمال ایالحةف

 ه حا ل له. یان لعد  وق عهما م قع اهسح و ه  خلم لفایالجزال مغن
و منددع  القددةلان و المحدداو ام یةًا فددیددال ددةا ل ق عدده ك  یح الجددزال عغددیجددوز تقدددی مسددألة:

ة یدة هتدلز  الق اعدد الكغیدفیان اموام ال ةا تطغل الصدا   و اهمو  الا ق ی ن عغیعنه الغص 
 ن و معهدح الحدذ یدةه و اجدازه الك فیدغ یفعغد ن فدیكمدا  یك  هذا الم ضع مسا نیة فغیال ضع

نتم تعلمون.یذلكم خ ینح  ق له تعال  ر لكم انُ 
كدذا  لأ ة بد یة فال و كذا المنفیبغ ة هتقع ج اباً یل ان الجمغة اهسمیو ان ق مق وندة بالفدال و 

ف ان قد   امثالها تك ن ج ابًا ؟ قغنا ان هدذه ق اعدد وضدعام ها انداح یالمضا ع المةف ع مثًل فك
قصدد الجدزال المقدد  فغداك  مسدا نا  مد   یح امثدال مدا ذكدةتح عغدیو المسم ع م  العدةب تقدد

كدذا اه  ان ة فدان ال دةا  تغدًة ید ینئدذ الصددا   الاقدیالجد اب فغهدا ح قدد  یق اعدكح و ق ل ا هذا 
ك   نددا ان الاقدددیالجددزال و تقددد یمقددد  عغدد قصددده یمددا یجددوز اه  فیة هیةاتكح ه مسدداند لهددا مددع انددا 

ح سدلمًا امدا لد  قغدت فد یند یعغدح انده سأالما  الناطذ فاذا قال الداخل مدثًل  اعلدلوا هلو اقلرب  یاسدغ 
المقددد  قددل   فلل واین امنللوا یقلل  للللذ یاو فدد یان تعدددل ا هدد  اقددةب لغاقدد  ان المقددد  اعدددل ا یللتقللو
هدا عدةب جاهدل و ه عدالح فهدذه ینویغفد وا فاغد  امدو  هی  امن ا اغف وا ان قغت لهح اغفد وا یلغذ

دًا ضدد باه یددةه ضدد بت زیان تقددد دا  ضأأربت یأأز یةام و امثالهددا باطغددة عندددنا و مندده قدد لهح فددیالاقددد
قصددده یةام باطغددة اه  مددا یعددالح و ه جاهددل فهددذه الاقددد یل  الدد اهقصددد مثددل هددذا الكددیفل

ةم اهخاصددا  یدداهددة المقددد  ان لددحیحذفدده عمدددًا عدد  قصددد اخاصددا ًا و هجددل ذلدد  یالندداطذ و 
  اندده ییة الةكاكددة و نقدل عد  الغصد یدغا یةام فانهدا فدیابددًا بامثدال هددذه الاقدد ینطدذ الع  دیفل
 یاكغح بده عغدیدكد  ج ابدًا و اندت تعغدح ان العدةب ید  و ان لدحبالمقد یساغنیقد   له ج اب و یه

كدان یفداذ لدح یضربتن یاضرب متصد   بالفال نح  ینجز  و هیة فان قد   الجزال فلیالجزائ نجدز  و 
قدال ان یمكد  انیفانده  یاضرب مأ  ضأربنتك ن م   لة نح  حامل انی یاو م  و  ماكغح ال ةا 
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 یة المحضددة فددیددهددا اهسددافها  و الاةفیحامددل فیالادد وم فلو امددا  یضأأربن یاضأأرب الأأذمعندداه 
 م ضع ال ةا.

 ارتح . (1)لت  بالعم  قان اجابه و االّ یالعلم ًا بد ه نح  یحذم ال ةا اذا كان منفیو قد
او بعد  امدا هتفعدل  یاافعل هذا اما ال ك ن ج ابًا نح  یة مع بقال ه ب ةا تقد  ما یال ةط َام 

 هذا فافعل هذا انا.
جد اب مد  قدال لد   یفد یتنأیات یو انأا متأنة نح  یحذم ج اب ال ةا اذا قامت ق یو قد

كرمأأهّلل یتنأأیات یانأأت متأأ  ینغغددینئددذ و یجددز  ال ددةا ح ینغغددیل و هیددث السددا ذ قیو كالحددد ا
  یی  و اجدداز بعد  الكدد فییعندد الغصد فعأأل یلأ نحد   یاو معنددفعأل ًا لفاددًا نحد  یكد ن ماضدیان

 ك نه مضا عًا كق له:
 وتك یأأأك  بیتأأأهّلل قدضأأأاقت علأأأ لأأأل 

 

 واسأأأأأأ  یتأأأأأأیان ب یعل  ربأأأأأأیلأأأأأأ 

 

 ل .بد  یة منفیفحذم الج اب مع ان ال ةا مضا ع غ
لان بله علیما تفعلوا من خق   عغة الجزال مقامه نح  یحذم الجزال و یو قد و ملًا یر قلان اهّللُ 

للان بمللا تعملللون خ نحدد   و ان كح اهّلل و نحدد  یجددازیع او یضددیه یارًا یللان تحسللنوا و تتقللوا قللان اهّللُ 
ان فلتنج ن م  عذابه و نح   یا السموات و االرض یتكف وا قان هّلل ما ق ا ید ثلواب اللدنیل یو منُ 
 طغغه م  عند اهّلل.یفغ یا ا و االخرةیقعند اهّلل ثواب الدن

 نة نح :یا  الق یال عة خا ًة مع ق یحذم ال ةا و الجزال معًا فیو قد
 و ان یا سأأألمیأأأقالأأأت بنأأأات العأأأ   

 

 را  معأأأأأدما  قالأأأأأأت و انیأأأأأكأأأأأان فق 

 

و ضأربهّلل یدا  ان تضأرب یأزاماتده نحد   یح معمد ل ال دةا و الجدزال عغدی ن تقددیو منع الغص 
كد ن ال ددةا و یةفدع المضددا ع فیو قددال ا انده دا  ان جأأا ك فاكرمأ  یأزبدالجز  او  اضأأرب یدا  ان جلتنأیأز

اما   یح معمدد ل الجددزال المجددزو  عغددی ن تقدددیدد  معمدد ل و عامغدده و اجدداز الك فی   ددیاماتدده واقعدد
قد   و انه مجدزو  بدالج ا  و هد  حا دل و المددا  یا غهح ان م  حذ  الج اب ان یال ةا ناةًا ال

                                                           

 ان ه اجابه.  یا (1)
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 ة ماغعة.یالسماع و اه ال غ یعغ
هددذه  یاماتدده و ه اعددةم وجهددًا للخددالم فدد یح معمدد ل ال ددةا عغددیتقددد یو اخاغفدد ا فدد
ح لده یاهخدة الاسدغ یجدل عغدیهح سدمع یسدماع هد  المعامدد فدأة ماغعدة و الیداهمو  فدان اه ال غ

هح اه  ان ه   ثذ الناقل.یالغ 
اصددل  همددا ی  احدددهما انیجمددع امدد یال ددةا و اهسددافها  مددا  یاقددد  عغددیجددوز انیو ه

مأا  و اخ اتهدا و  ظأ    و كان و ِان  كد  یم  تمامها معن یالجمغة الا یحدث فیان یبلفصل و الثان
مأا مأ  و ظننأت مأ  جأا ك تكرمأ  و نمأا تأذه  اذهأ  یكنأت او ان  م  تضأرب اضأرب  ل فلتق یالنف

ال مأ  ه ه بدأس بده نحد  یدعغو امدا ه فلجدل انهدا كجدزل المددخ لما ان تقعد اقعأد و تضرب اضرب 
 تنا و ال ان قعأدنا عنأهّلل سأألت عنأایناك اع یال ان اتو كق له  سألهّلل تع   و ال م  اعر  عنهّلل تس   ی

كددذا الادد المصددد   یهددا و تجعغهددا بمعنددیف یالجمددل فانهددا تحدددث معندد ی وم المضددافة الددو 
ل یأمأا انأا بب ةهدا لغجمغدة جداز تقددمها نحد  ییفلجدل عدد  تغ لك جوز تقدمها ماصغة و اما یفل

 و نح :اع هّلل  یولك  ان تأتن
ل الأأأأتالع م افأأأأة   (1)و لسأأأأت بحأأأأال 

 

 

(2)سأأأترفد القأأأو  ارفأأأدی یولكأأأ  متأأأ 
 

 

 ع  .یأت  یمررت ب  فاذا م  نح   یاو  م  و ما یالمفاجا  عغ ااذو ه بأس باقد  
او اما  ة بعددها  دل یو بعدها فعل مضا ع قغح جعغهدا شدةط یاو  ما و م  یفان تقد  عغ ام 

كرمأ   یفأان ینیأتیأامأا مأ  م   لة لعد  الج اب نح   یه أا هن مددخ ل فدال جد اب لدد ا  یغقدیو ام 
لان نحد   یة كما فدیٍض جاز اخذها م   لة و شةطال ةا بل ج اب و ان كان بعدها ما املا انُ 

 م.یحان و جنا نعین ق و  و ایمن المق ب
كأرید ان لقیزقال نح  ی  المغادل و الخغة اه  لض و   فلیعغذ ال ةا  یل هیو ق و قدد   یتأ  

ن قیئًا انیانما امره اذا اراد شقال اهّلل سغحانه   كون.یقول لهُ 
                                                           

 ع  العدو.  (1)

ل (2)  العطال. الةفدما ا تفع م  اه ض او ما انهغف منها و  یجمع تغعة ا الالعغة المغالغة م  الحغ ل و ی  الحل 
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أهّلل یوا  ان جلتنأ ابه نح    القسح و جیعغذ  یو  كرمن  للئن اجتمعلت االنلس و و نحد  ق لده  ال
بجد اب القسدح عد  جد اب  یسداغنینئدذ یو ح  تون بمثللهی توا بمث  هذا القرءان الیان یالجن عل

د وا  یأزضًا نحد  یهما الفاعل فان تقد  جاز جعل الج اب لغ ةا ایاقد  عغیال ةا هذا اذا لح
ز جعل الج اب لغ ةا المادأخة عد  القسدح و ان لدح القوم   او ق  اق  یان  اقدمده یو منهح م  جو 

 مذهغهح نح : یذو خغة عغ
ثتأأأ  ال كأأأان مأأأا ُحد   و  صأأأادقایأأألأأأل  

 

 ایأأأ  للشأأأم  بادینهأأأار القأأأ یاصأأأ  فأأأ 
 

شةا فان كان بعطف فمدنهح مد  اطغدذ ان الجد اب هولهمدا نحد   یو اذا مخل شةا عغ
كدان بدال او فغكغهّلل یاحس  ال یو ان تحس  ال یان تأتن ل فقدال ان  كدان بدد یو منهح م  فص  همدا و ان 

كدان بغ یفلحدهما و ان كان بالفال فالج اب لغثان او ة عطدف یدو ه  و ج ابه ج اب للول و ان 
 د للول كالحال نح :یمق یفالج اب هولهما و الثان

 ثوا بنأأأأا ان تأأأأذعروا تجأأأأدوایان تسأأأأتغ

 

كأأأأأأأر  (1)منأأأأأأأا معاقأأأأأأأل   عأأأأأأأز  زانهأأأأأأأا 

 

  یعقدل العغقدة  دی  حدث و حدث اذ هیو اعغح ان وضع ال ةا هظها  العغقة   لة:مسأ
 ة ظهو ها بحدث.یذام و ذام م  غ

فادددخل اما  ال ددةا  یالزمددان الماضدد یسددغل فدد یةام اهخغددا  باةتددل مسددغل عغددیفقددد
نت قلته ققدعلمته  ینح  ق له تعال یالماض یعغ ان قمو ق له انُ  صه قّد ملن ق ل  قصلدقت یانُ 

ان قمیو هو من الكاذب س ذلد  بممند ع و یو لن یصه قّد من دبر قكذبت و هو من الصادقین و انُ 
كأأذا ة منكددو  نحدد  یددة غیددالمحدداو ام ك  یه مددأول كمددازعم ا و فدد كأأذا لكأأان  كأأان  كددذا قددال اهّلل لأأو  و 

 النار. یئا قكّ ت وجوهلم قیمن جاء بالس یتعال
ه فاقد ل یدن السدغل مداٍض بالنسدغة الا یناسل المقا  ملحاة حال المسغل عغیو قد

كةا  و نح   یل ماٍض بالنسغة الیفان وقت المج ان جا ك فاكرم  لان وقت اه وة یلد الحیل یملنُ 
جدوز  فدع الجد اب اذا یة و یاهخدة  ماضد یا بالنسدغة الدیهن الددن لم اعملاللمینتلا نوّف الیا و زیالدن

                                                           

فه و  یا ذعةه (1)  المغجأ. یجمع معقل ا معاقلخ  
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 ًا نح :یكان ال ةا ماض
 و  مسأأأأأأغبةیأأأأأأل یأأأأأأو ان اتأأأأأأا  خل

 

(1)و ال حأأأر  یقأأأول ال غامأأأ  مأأأالی 
 

 

ل  یخلالف ال الغلا و املا قولله تعلال (2)و عكسده قأ  اقأو یان لأ قد ل و نحد  ی ةفع  ان نشل  ننلّز
ل و ن یا قوّلللت اعنللاقلم للللا خاضللعیلللم مللن السللماء ایعللل أأت ق لدده  یحامددل فددیفددالج اب ننددز  ف ل 

كدل وقدت و هد  یاسا كدل  هدذا واهّلل سدغحانه حاضدة لده  دا  الصلور یو نفلخ قلقد ل ینام  نفخ یدو لم 
 یندافیه مانلًا و احتسلابًا غفلر للهیللا القلدر ایقلم لیان ملن  ی ویس بن  و ما یك  ذل  منها فغیول

 .یخلم الغلغة مع احامال النقل بالمعن
ملحادة  ینغغدیفان تعلودوا نعلد نحد   یالزمدان اهتد یك ن المةام اهخغا  بالاةتدل فدیو قد
 كل حال. یجوز فیجوز یما س كل  یكل مقا  و ل
 یجددوز ذلدد  فددیو  ید ال ددةطیددالاةم یمعندد ینددافیًا هندده یكدد ن ال ددةا ان ددائیجددوز انیو ه

و اهسدافها  و  یالجدزال اهمدة و النهد یجدوز فدیف ت فانأت حأر  یان صلو ان جا ك فاكرم  الجزال نح  
   و الدعال و الندال.یو العةض و الاحض یالامن

كأ عسیغفعال   (3)ك نیجوز انیو ه  ال. و ل ة یًا بغیو ه ماصةفًا منف یر متصرف 
 یل ددد  ا هامدده و ان اقاضدد یاهغغددل مسدداقغل المعندد ی  اموام ال ددةا فددیمدد   دد ِاْن و 

ك ة امخالدده عغدد یالماضدد یالمقددا  امخالدده عغدد نللت قلتلله ققدعلمتللهنحدد   كأأان یفدداه للان و  انُ  انُ 
نلت جئلت باو  دبلرو صه قلّد ملن ق ل  یقم لان و ا یلانُ  لان ققیًا قلیلغنانُ   ُل  یرًا قلیلسلتعف  و انُ 

 و امثال ذل . بالمع وف
 ًا و اساقغاًه.یة بلغة تخالفهما مضیغ یجوز فیالجزال و  یال ةا او عغ یعطف عغیو قد
كدد یبعد ال ةا فعل اخة ل یأتیو قد او هّلل یاعصأ یان تحسأبنس مد  ماعغقدام ذلد  الفعدل 

                                                           

 أس و القن ا.یال یكدكتف ا الحة المجاعة و  المسغغةة المخال الحال و یه  الفق لیالخغ (1)

 ًا بیك ن ال ةا مضا عًا و جزاؤه ماض یا (2)

 فعل ال ةا ب یا (3)
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هّلل یتسأل احس  ال یان تأتنو اعر  عنهّلل  (1)یتزرن یان تزرناو  ان تضرب رجال  اضرب او اضرب   یان تضرب الذ
ك  حسل حاله. یعامل عغیةفع او یجز  و اه  یدًا یفان كان تأ

فال جه الجز  و لد  النصدل مدع الد او و  ث او  فا او  واوال ةا بد  یفان ت سف و عطف عغ
كرمأهّللاو فتحسأ  او ان تكأر  و تحسأ  ة نحد  یالفال بالسدغغ  ثأ   اجدةال یی  الكد فو عد ثأ  تحسأ  ا

اهّلل و رسلوله ثلم  یتله مللاجرًا اللیخل   ملن بیو ملن النصل و تمسك ا بق لده  یال او و الفال ف یمجة
ه الموت ی َُ  قةال  النصل. یعغدر

او هّلل یأان تقأ  اقأ  و احسأ  الضًا نحد  ینام ایه اهسایحامل فیالفعل الماأخة و  یو كذا ف
همیله و  یهادول  اهّلل قال یمن و نح  هّلل یفاحس  ال ة مد  یدالع   یقةئ  فعًا و جزمًا و ه مدانع فد ذْرا

ان و كونلوا یرُم ثلم الیلست دل قوملًا غیو ان تتولوا جاز الةفع و الجز  نح   ث النصل و ان عطف بد 
 وّلوُم االدبار ثم التنص ون.یقاتلوُم ی

و المضدا ع  ذهأ د یان زًا نح  یك ن ماضیان ینغغیه فعل یاما  ال ةا اسح و ول یو ان ول
 شاذ  نح :
 هّلل و انأأأأت اهأأأأل ثنامأأأأ یأأأأعل یثنأأأأی

 

 دیأأأأأسأأأأتزدك مزیهّلل ان هأأأأأو یو لأأأأد 
 

كددان اهسددح مةف عددًا فعندد الك ف لهأأا تمألیح تمینمأأا الأأریاو ق لده  ةهح یددة مغاددد  و عنددد غیددفددان 
و ان احلد ملن  یة اهّلل فان ق لده تعدالیخلم تقد یة عغیةام الغص یمعم ل فعل محذوم و تقد

  اسداجا ك ولد  قصدد یقصد به و ان اسداجا ك احدد مد  الم دةكیه جارت قَاجرهن استیالمشرُ
د ابددًا ان ذهدل ید یعقدل و هیس یلدد ذهأ  اذهأ  یأان ز یح ول  قال ع  دیلجاز النطذ به و ه  قغ

كمدا  یك ن فاعًل مقددمًا و هدذا هد  الحدذ عنددی  و جوزوا انیید مغاد  عند الك فید ذهل فزیز
كدان الفعدل م داغًل بكناباب الفاعدل  ی  فیأتی كدان منصدوبًا فدان  اده او ماعغقده یفاةقدل. و ان 

ان  یأتی  منصدد ب بددذل  الادداهة و سددیی  منصدد ب بمقددد  و عنددد الكدد فییفهدد  عنددد الغصدد 
دًا مفعد ل یدفز دا  ضأربت یأزفق لد   یة بدل ع  المنص ب المقد  و كذا المنص ب السدغغیالكنا

                                                           

ك (1)  دیتأ
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ك ة بدل ع یمقد  و ض بت فعل مؤخة و الكنا ضأربت د مثدل یدالمفع ل بدل الكدل و فائدتده الاأ
 یدخل كغمدة ال دةا عغدیدد بددل الكدل و هیدفاخاه بددل مد  زدا  ضربت اخا  یزو ق ل  دا  نفس  یز

 اسح ه فعل له لماعةفت انفًا.
كدذا حكدح اهسدح المقدد  عغدد جدوز جدز  الجدد اب مدع تقدد  المةفد ع عنددد یالجدزال و ه یو 

د یأز یان جلتنأو الج اب مجزو  بالج ا  و زال الجد ا  بالفصدل نحد     فانه عندهح مغاد ییالك ف
ل عغیو قدعةفت ان هذه العغل غ ضربهّللی  تنطذ العةب. یة ماغعة و المع  

مدده منصدد ب فهددح  دد ةه یدد  مددانع مدد  الجددز  و مفصددل بددالاةم الغغدد  لغجددزال و غیو ان تقد 
جزمد ا یو لدحو  غأدا  ازرك یأال یتأتن انو هّلل اقصد یال یان تأتنةه نح  یح الاةم مون غیفجز  عند تقد

ك ة عغ دا  تزوریز یان زرتنمثل  یف و قأو  ید یأان قمأت فزنئدذ نحد  ی فع المضدا ع مدع الفدال ح یو اه
 دا  اضرب.یفز یان ضربتن
وا   یان تأأتن  ال دةا و الجدزال نحد  یة  دیجوز اعاةاض القسح و الدعال و الندال و اهسمیو 

 و ال ف ر اكرمهّلل. یان تأتنو د اتهّلل یا زی یان تأتنو  لهّلل اتهّلل غفر ا  یان تأتنو اتهّلل 
 نح :ان  و كذل   فتضحیكذب یكان م  كغح المجازا  نح   یعغ كانجوز مخ ل یو 

أأأأأ یبنأأأأ یان  مأأأأ  ال  فأأأأ  بنأأأأت حسأ 

 

 ال  أأأأوب یان َاُلْمأأأأ  و اعصأأأأ  فأأأأ 

 

كد ن معمد ل اهول یجدوز انیة اسمًا لهدا و یكنا ان  ة مجه لة فاعًل لها و لد یكنا كان قد  لدیف
 ضربهّلل.ید م  تضرب  یكان زضًا بارزًا نح  یا

جدوز تصدد  المضدا ع  همدا و یو  لأ ة ه و یدل غیك ن فعل ال ةا مصد  ًا ب دیجوز انیو ه
 حةم كان. یاما الجزال فل بأس باصد ه بأ

كدان ممددا  مسدألة: كدان  یحاددا  الدیة هیصدغح لغ دةطیاعغدح ان الجددزال ان  ممددا  ابددف و ان 
كدددأنیصدددغح لهدددا یه كددداهمة و النهدددیدددكددد ن طغغیحادددا   و العدددةض و  یو اهسدددافها  و الامنددد یًا 

قدد ل و الاعجددل و القسددح او  یًا مثددل نعددح و بددئس عغددی  و الدددعال و الندددال او ان ددائیالاحضدد
 ابدف و  یحادا  الدیها لغعد امثال ما ذكة ع  مجانسدة ال دةا فیجل الفال فیة فیالجمغة اهسم
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ان تصل لم نحد   اذاغددل عنهدا یل بدل مهغدة و قدیدة و الاعقید السدغغیبذل  هنها تفخ   الفال 
ل بعدد یظهدو  شد یو مهلاهدا عغد یفهدح لقدةب المعند یا قنطلونیلم اذا هلم یدیلئا بما قّدمت ایس
ا  دل بالفدال یصده للسداقغال فلیالجزال باخغ یاذا كان اما  ال ةا تؤثة ف یل و بعغا   اخةیش

المضدا ع المصدد    یالد بف بالفدال فاددخل عغد یا  دل الدیه و اه  یدما  بنفسها تدؤثة فلغ بف اذ اه
و  كم اهّللی نلیللا قسلوف یو ان خفلتم عنحد  سأوف و  یو ان تعاسرتم قسترض  لله اخل   نح  یبالس
ة و یو اهن ددائ تم قماسلل لتكم مللن اجللریقللان تللولنحدد  مأأا و كفلل وه یر قلللنیللفعلللوا مللن خیو مللا نحدد   لأأ 

نتم تح لون اهّلل قلات عوننح  ة یالطغغ ان نحد   قأدالمصدد   بدد  یو الماضد یه الغداقیدو قدس عغ یانُ 
هن  یابل یان ت ن انا اق  منلك ملااًل و وللدًا قعسلةالماصةم نح  یو الفعل غس   ققدس   اخ له ی

ة عغ و ا یدًا او خالصدة لغماضدیدةًا جدیاهساقغال بانفسدها فلتدؤثة اهما  تدأث یهذه الجمل اما مال 
 ی دددةفها الددد یالحدددال فلتقدددد  عغددد یة او خالصدددة فدددیالادددأث یهدددا فلتقدددد  اهما  عغدددیه وقدددت ف

ُل   یر قللو عللیلمسسلك بخیان  ها الزمدان مدأخ ذًا نحد یس فیة فانه لیاهساقغال و كذل  اهسم
ز ف ریء قدیش و ن ی ل لوا الفلیكلن ملنكم الل  یان ه الفال و عددمها نحد  یو اما المضا ع المجةم فجو 
و امدا المصدد   خاف بخسلًا و ال رهقلًا یؤمن ب به قالیقمن كالمصد   بد ه نح  نتقم اهّلل منه یعاد ق من

كدان مصدد  ًا  همدز  اهسدافها  ید  و اجدازه الك فییه الفال عندد الغصد یدخل عغیفل ل بد   ن و ان 
كرمتنتدخل الفال نح  لح كدان اهسدافها  بدد  و یكرمنأید یأأ ز یزرتنأ یمتو د یز یكرمنیو  أ یال یان ا ان 
 عتلرض للكی یذا اللذملن یو ان طردتن یكرمنی یذا الذقمن یان اهنتنه ال جهان نح  یففهل او  م 

 و قدتحذم الفال لغض و   نح : یعن یفهل ترضو سك  غضبهّلل یهل  یان ضربتنو نح  
 شأأأكرهایفعأأأل الحسأأأنات ا  یمأأأ  

 

 و الشأأأأأر بالشأأأأأر عنأأأأأد ا  مأأأأأثالن 

 

 و كق له:
 یو الهأأأو ینقأأأاد للغأأأیزل یأأأالو مأأأ  

 

 طأأأول السأأأالمة نأأأارا یعلأأأ یلقیسأأأ 

 

قلان  (1)الُغَقَطدة یفد یو كمدا روو ان اطعتموهم انكم لمشلرُون  یة الض و   كق له تعالیو لغ
                                                           

 تأخذه بلتعل.  یفاغاقطه ا یه  ما تجده مغق (1)
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كددذا نللات ماُللان حجللتلم یاتنللا بیلم ایعللل یاذا تتللل یو كق لدده تعددال جللاء صللاح لا و ااّل اسللتمت  بلللا و 
 ن حدذم یدو اجداز الك ف  فل ونیو اذا ملا غول وا هلم و كذا  نتص ونیهم  ین اذا اصابلم ال  یالذ

 ا ًا.یالةابطة اخا
ان یج ا همدددا بمدددا تقدددد  و تسدددم یالمددددل ل عغددد لأأأوو  ِان یو قدتددددخل الددد او عغددد مسدددألة:

كددان ضددد ال ددةا المددذكو  اولددیایبال  دغ كددالع ض  یبددذل  المقددد  الددذ ی  و هتدددخل اه  اذا 
ل ان الدد او یددو قن یاطل للوا العلللم و لللو بالصللو  یكرمأأ  و ان شأأتمناُ عدد  الجددزال مدد  ذلدد  ال ددةا نحدد  

و مااحسد  م قدع ا یأهأا و حاشأاك فانیكأل مأ  ف یارو نح   (1)ةیفانت طال  و ال ال  المعاةضة نح : 
ل بعدد تمدا  یو قددتجر یأال و اصلح ا  االمكل  م  سأله بع  الخغفال ع  امة قال  یهذه ال او ف

كأان غنیأزو كذل  نح  ولد ادك و ال قخر  دیانا سالكل  نح   كأان یأد ب یأزو ل یأا  ب یأد و ان  ل و ان 
كدان غنیدك  غنیل ان لحید بخیةه زیة و تقدیل عطفیة و قیل ال او حالیو قا  یغن ل یدًا فغخیدًا و ان 

 ة المقد  .یةام غیو قدعةفت حال هذه الاقد
ة یدئًا م  اهمدو  الخا جیل شالكل  اما افام  المخاط یحمل اهنسان عغی یالذ مسألة:

  یقسدم یالخدا   و هد  عغد ید وجد مه فدید ینفدس المداكغح  یل فدیعغمه و ه  الخغة و اما شدیه
كدان اهول یداو لغدةض غ دا  یأاضأرب زد وجد مه لنفسده نحد  ق لد  ی یفاما  صدح السدك م یةه فدان 

كدان لغدةض اخدة فهد  سدغل للخدة و اهخدة مسدغل و هد  المعندیعغ  یقاضدیف یال دةط یه و ان 
ذلد   یفعغد یحةفد یمعند یهن هدذا المعند دا  تكر یاضرب زة عمل اما  ال ةا نح  یتغ  السغغ
اضأرب ان مقدد   مدع ال دةا نحد  ِان معنداه ان تضدةب تكدة  و قدال قد   جدز  تكدة  بدد اضرب تكر  
قددد  هددذه اهلفددال یقصددده و انمددا یة و هیعددةم هددذا الاقدددیو ه شدد  ان العددةب هتضأأرب تكأأر  

جددوز ان یة  فداناة هدل یددة امدو  ك یتقدد یقدد  عغددیالكدل   یقدد  فددی ن و لد  شددال انسدان انیدالنحو
 ی دل هد  لفد  بنفسده غند یالزمدان الماضد ید فیةه ان الضةب حامث م  زیتقدد یضرب زتق ل 
قصدد بده اسدغح ان تسدغح تدن  یفل اسل  تنجةام فكذل  یهذه الاقد یقصد الع  یةه و هیع  غ

                                                           

 القسح. یاة یاَهل  انت  طالذ و  یالفاعل ا یمصد  بمعنالطلا  (1)
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حددث هدذا یال دةا و معنداه ان تسدغح تدن  ف یعمل هذا العمل هنده بمعندی ل نفس لف  اسغح 
كدداهمة و النهددیددللفعددال الطغغ یالمعندد ة یو العددةض اذا قصددد السددغغ یو اهسددافها  و الامندد یة 

ان تسددغح تدددخل  یعنددی اسأأل  تأأدخل الجنأأةبددالج اب نحدد   یسددمیبعدددها و  یفاجددز  الفعددل الددذ
فاندده حددذم مددا حددذم التكفأأر تأأدخل النأأار جددوز یتكفددة فلان ه یعنددیالتكفأأر تأأدخل الجنأأة الجنددة و 

فدان  را  یأاال تنأزل بنأا تصأ  خة ان هتكفدة تددخل الندا  و هد  باطدل و امدا قد لهح ینة ما ذكة فالاقدیبق 
تجلارة  یهل  ادّلكلم علل یةًا و قال تعدالیان تنزل تصل خ یاثغام ا یالنف یاهسافها  انكا  و نف

كح»ه  ج اب و  فر لكم یان قال  یالكم یتنج  «.هل امل 
 و نح :ر یدعوك االمیق  نام فل جز  نح  یو اما اذا قصد اهسا

 فقأأأأأأال رامأأأأأأده  ارسأأأأأأوا نزاولهأأأأأأا

 

 بمقأأدار یجأأریفكأأل حتأأف امأأر   

 

و  لع للونیخوضلللم  یذرهللم قللاو الحددال نحدد   یرثنللیًا یللول یاجعلل  لللاو قصددد ال  ددف نحدد  
 جل الةفع.یفالتمنن تستكثر 

قلًا یقاضرب للم ط و نح   خوضوایذرهم نح   یجز  و الةفع و كذا فال حفرهایمر  نح   یو ف
  سًا التخاف.یال حر  یق

 و مما جال حاًه بعد ال ةا :
 ضأأأأو  نأأأأار  یتأتأأأأ  تعشأأأأو الأأأأ یمتأأأأ

 

جأأأا  (1)تجأأأد ح بأأأا  جأأأزال  و نأأأارا  تأج 
 

 

جدل یفتقأرأ اع أهّلل  یمثلأ  البأدل و الجأز  ب أالف نحأو ان تأأتن یف (2)حاملیفاع   حال و 
 الةفع. هیف

ثهّلل  یامتننح   ث او  واو او فا الج اب فعل مصد   بد  یو ان ول فغ  الجدز  عطفدًا و اتهّلل فاحد 
                                                           

تدأج    غس ویدما عاح مد  الحطدل و  الجزلًل و ی لاها ل یالنا  ا یع ل و ة م قد خیة نا  عندها خیتجد خ (1)
ل.  یا  تغه 

 یبمعند یس الثدانیتقدةل اذ لد یاهول بخدلم ان تدأتن یبمعند یاذا كدان الثدان یمثغه الغددل ا یحامل فی یق ل (2)
 اهّلل مقامه یاهول. منه اعغ
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  یلاج  ق  یاّخرتن اللوال ة مع ضعف نح  یان الفال لغسغغ یالةفع قطعًا و النصل بعد الفال عغ
«  دافأ» یة جاز الجز  عطفًا عغیالمعط م بحسل الع   یو فن یق ّصّد  و اُن من الصالح

هن  یة الفدال ایسدغغ یعغد« فأ ددا»الغف  و نصدل  یجز  و النصل عطفًا عغیمك  انیهنه 
 ة و منه ق له:یل ك ن الفال سغغیة ملیا دا و  غ   هذا الاقد

 فأذهأأأأأ  جانبأأأأأا   یدعنأأأأأ

 

كفأأأأأأأهّلل جانبأأأأأأأای   ومأأأأأأأا  و ا

 

 ةه:یالما هح و نا یقال لمثل ذل  المعط م عغیو 
 یلسأأت مأأدرك مأأا مضأأ یانأأ یبأأدا لأأ

 

كأأأأان جامیو ال سأأأأابٍق شأأأأ   ایأأأألا  اذا 
 

 سابقًا. یمد ك حاًه م  لست و رو یمك  الغال فیانه  یبجة  سا ذ عغ
قدةال   یعغدتنلا نلرّد و النكلّذب یالیالفدال نحد   ینصل المعط م بال او حمدًل عغدیو كذا قد

 و هن هنكذب. یالنصل ا
ا   یاتقأاو بال  ف نحد   ا ن  النیحسبهّلل ه بالخغة نح  یعغجز  بعد اهمة المدل لیو قد
االسأد و بعدد اهمدة المقدد  نحد  صأ  تأنج ةالماصةفة نحد  یو بعد اهفعال غ  یث  علیرا  یامر ا  فعل خ
 االسد تنج.

اضأرب فتنجأَو نحد   یح باهمة و النهدیة اشاةا بعضهح الاص یو ان نصغت بعد فال السغغ
المجزو  بعدد امدة  یحامل فیح  هما و یص ه الای اةا فیبخلم الجز  فانه ه التضرب فتهلهّلَل و 

ن امنلوا یقل  لللذة حدذم ه  اهمدة نحد  یدكد ن امدةًا حدذم همده كمدا اجداز بعد  الك فیالق ل ان
كد ن یهن القد ل ه یم ا الصغ   و ه  اولدیقیل یاموا الصلوة یقین امنوا یق  للذغف وا و یل یا  ف وای

 غف بعضهح.سغغًا هقامة الصغ   و المغفة  كما قال و تخ
 

 فصل
 اسماء االستفلاك یق

اهسدافها   یو اهسدمال الدالدة عغد یحةف یام هن اهسافها  معنیضًا م  المغنیا یو ه
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 انیأاو   یأاو  یمتأو  فیكو   یكأو  ك  و م و ما  یاساحقت الغنال و ه یالحةف یلاضمنها المعن
أأو  هددا او یة عاقددل و امددا یددقددع مدد  ذام عاقددل او غیو ذلدد  ان اهسدداعل  امددا  مهمأأاو  یان  قددع مدد  كم 
ةالعاقدل یغو لدذام  مأ فها او جهاها او  تغاها او وقاها او مكانها ف ضع ال اضع لدذام العاقدل یك
ضدًا و لغ قدت یةهما ایو ان كانت  الحة لغ ا  یاو لغجهة و الةتغة  فیكف یو لغك  یكأو  ك و لغكح   ما
 ضًا.یةه ایلغ یت قدتأتو ان كان یان  و   یاو لغمكان  مهماو  انیاو  یمت

ها و وق عهدا مفعد ًه و مجد و ًا بدالحةم و یة الیاها وق عها مغاد  و ع م الكنای هد باسمیو 
  حة اهبدال عنها باهسح.

و تسدداعمل  مأأا صأأنعتهّللو مأأا صأأناعتهّلل ة العقددلل نحدد  یددالسددؤال عدد  غ یفاسدداعمل فدد مأأاامددا 
ة یددهنهدا لغعأال  قدال یفمأا هأذا الرجأل و ا ن لنلا مللا لونللی لیاهسدافها  عد  الصدفام نحد   یغالغدًا فد

و مد  االنسان ما هأو سأل  ها ع  الذوام نح  یالصفام و قد یصةم معناها الیالعقلل اغغل ف
و  (1)دیدا  مأا انأت مأ  سأیا سأیأو نحد : الحاقلا ملا الحاقلا ح نحد  یلغاعا یة و قدتأتیهذا الغاب الماه

هدا حدةم الجدة یدخل عغیدو قد نیوك الدیما  (2)كیدامااو للنكا  نح  هّلل یما انت و ابة نح  یلغاحق
ُ یقحذم الفها غالغًا نح  یف  و قدت غت نح : لایم انت من ذ

  یللأأأ یشأأأتمنیمأأأا قأأأا   یعلأأأ
 

 الرمأأأأأاد یر تمأأأأأر   فأأأأأیأأأأأك نز 

 

مدا  یقصدد  هدا الم  د ل ایو قدد یأمأاذا ترل نحد  یشد یا یفاك ن بمعند ذاو قدتةكل مع 
 تحذم.ا و لحد و اذا  كغت ثغات الفهیت  یالذ

ذا و قددتةكل مدع ن یهلو ملل یملن هلذا اللذالسؤال ع  العقلل نحد   یفاساعمل ف م و اما 
عد  مأ  و هتحدذم ن نهدا بددخ ل حدةم الجدة و ان اسدافهح بدد  تج لهدعلات قللم یذا اللذمننح  

 منأوقغدت رجأل  یجأا نل یة اهعةاب المذكو  قغل فاذا قیها جاز ل  حكایمذكة عاقل و وقف عغ
كدذا  یمنأل مد  م  ةجدل تقد ل یدو اذا ق منأاتقد ل  ت رجال  یرأل یا قو اذ  جدلن و  یفد  یمنأو  منأانو 

                                                           

 ام  ب یث السیل انت م  حیش یا یا (1)

  مااعغم  یا (2)
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كددذا یفدد  یمنأأ و منأأون  و ی جغدد النسددال و انمددا ذلدد   یفدد منأأاتو   یمنتأأو  منتأأانو  منأأة  جددال و 
عنددد الحدداا الاددال الفدداح و السددك ن و  مأأ ندد ن  یجددوز فددیل هدد  المددذكو  و ئ للشددعا  بددان المسدد

ة یددامددا اعددل  و امددا غ یفهدد مأأ و  مأأاذلدد  ك نهددا سددؤاًه عدد  نكددة  و امددا المعددا م بعددد  ی دداةا فددی
 اعل :

ان حددذفت و  مأأ  یهددا و ه فددیة فیددهددا ثغثددة اقدد ال: احدددها اندده ه حكایة اهعددل  ففیددامددا غ
و ثالثهدا انهدا تحدذم و  دیأمأ  اخأا زقغدت د یأت اخأا زیأرأل یة كاهعل  فاذا قیها انها تذكة محكیثان

 كالنكةام. م  یالعلمة فت غت 
كد  منع تدًا و ه مؤكددًا و ه یحكد ن العغدح ان لدحیهدا قد هن فاهدل الحجداز یو اما اهعل  فف

ة اهعدةاب فاقد ل یدعد  حكا یغندیان فدان اعدام  الا ابدع یده عطدف  یدمغدًه منه و ه معط فدًا عغ
د یأت زیأرأكق لد  بعدد ابأ  د ة عندد ال  دف بدیز الحكایو اج فید ال ریف، م  زیدا  ال ریت زیرأبعد 
دا  و یأمأ  زة عطدف النسدذ فجدوز یدبالنصل و اساحس  بعضدهح حكا یَد ب  علیو م  ز، یب  عل
و مأ  ة فاقد ل یدجدوز الحكایحدةم العطدف همأ   یول  مخل عغدا  و عمرا  یت زیلقبعد ق ل  عمرا  

 یكددذا اخاغددف فددة خددلم و یددالكن یة الغقددل و فددیددجددوز حكایو دا  یأأت زیأألقبعددد د یأأفمأأ  زو د یأأز
مغادد  و مدا بعدده  مأ حدال  یا یة فدیف فعند الحكایالعغح و مجم عه لزوال الاع  یة مثنیحكا

ة اهسدمال و یاس سدایدق یعغدمأ  ةفعد ن مابعدد یح فدانهح یة و اما بن تمیالخغ  یمةف ع المحل عغ
ذا مد ؟ و هد یمدا ذكدةم منسد ب الد یا یالمنأان تقد ل  (1)جوز عندد السدؤال عد  نسدغة المدذكو ی
 طغذ المذكو . یؤنث عغیذكة و یجمع و یو  یثنی

 ة و منه:یة حكایغ یفمنون انت  و منان انتما و منو انت   ییجوز عند الك فیو 
                                                           

د یده زیدنسدل الید مدثًل و ا مم اهسدافها  عمد  یدل مد  م  زیدبه اذا ق یآخة اعن یجوز عند السؤال الیو  یق ل (1)
بداهلف و الدل  هنده سدؤال عد   دفة  یمدثًل و تدأت یمدیاو الام یاو الغكدة یالقةشد یا ید تق ل المنیاو ع  نسغة ز

و  یمدثًل فاقد ل عندد السدؤال عد  تغد  النسدغة المند ید الغكدةیدقدال مد  م  زیالغفد  لكدان  ید فغ كانت تقع فدیز
 اهّلل مقامه یحسل المسافهح عنه. منه اعغ یال النسغة عغی  یتأت
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 فقلأأأأأت منأأأأأون انأأأأأت  یاتأأأأأوا نأأأأأار

 

 ظالمأأأا (1)فقأأأالوا الجأأأ  قلأأأت عمأأأوا 

 

السددؤال عدد  العدددم المددغهح عنددد المدداكغح و لماكددان المعدددوم مغهمددًا  یفدد یفهدد كأأ و امددا 
ذكددة  ینددة كمددا اذا جددةیز عنددد الق یددحددذم الممیو قدنأأارا  یكأأ  عنأأدك دز نحدد  یددمم یاجددت الدداحا
زهدا منصد ب مفدةم ك سدف اهعددام ه هدا  القغدة و الك دة  یو مم ك  عنأدكنا  او ش هد تق ل یالد

بكأ  رجأل و تأهّلل یب یبن (2)ك  جذع یعلمج و   بحةم نح   ك جة  اذا كانت یو قد ك  لهّلل غالما  نح  
 ن یدمقدد   و اجداز الك ف مأ مقدد   و الاداهة انده مجد و  بدد  م ل بد یل الجة باهضافة و قیو قمررت 

 زها جمعًا.یك ن ممیان
كددان بعدددها معةفددة نحدد  یدداهبادددال او الخغ  یو تقددع مةف عددًة عغدد و منصددوبًة  كأأ  مالأأهّللة ان 

كددان م ددغ ًه بكنا  یل عغددضددًا فانهددا بدددل كماحققندداه و جهددة النصددیة ایددبالفعددل بعدددها و ان 
كأ  بده و المفعد ل یعغدكأ  رجأال  ضأربت ة و یدالاةف یعغ وما  ضربتیك  ز فمثل یحسل جهة المم

كأان مالأهّلل المفع ل المطغدذ و  یعغضربة  ضربت  كأ  ظننأت مالأهّلل و « كدان»ة لدد یدالمعم ل یعغدكأ  
 ز نكة .یك ن الممیو مج و ً  بحةم سغقها و هبد و ان یك نه المفع ل الثان یعغ

 زها محذوم.یكح تعد  و مم یا   تعد  سورة االحزابیكأنح   ك  یبمعن یفه  یكأو اما 
سدأل  هدا عد  یصدح انیس كذل  فانه یل و لیلغسؤال ع  حال ال  یل هیفق فیكو اما 

اسدح هنده  یو هد یالملوت یلی  تحیُ یارنكما قال  یاهّلل الموت ییحی  یُ قالیضًا و ی فة الصنع ا
كدان بعددها ما  یح ا  سأقیأ صأح ف انأتیأكغدل اهسح عنها نحد  ی  (3)بده یسداغنیو تقدع حداًه ان 

ف یأكمثدل  یو فدد یف زیكخغة مقد  نح   یمنص ب المحل حاًه و اه  فه یفه دیقو  زیف یك نح 
كدان اهسدافها   هدا عد  النكدة  دا  یأف تعل  زیكمثل  یحال مقد  و فد یاصبح ز دا  مفعد ل ثداٍن و لم 

ل یددو ق  ی  االحمأأریأأف تبیأأك یعلأأهددا نحدد  یعغ یعلأأو شددذ  مخدد ل جدداب عنهددا بددالنكة  ه بمعةفددة ی
                                                           

 ة مخففة انعم ا و عح ظلمًا ه  مثل عح  غاحًا و عح مسالًا.یكغمة تح (1)

 ساا النخغة (2)

 ف بیكان بعدها كلمًا تامًا بدون ك یا (3)
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 نح : یكبد  یكتفیحذم الفال منها و یقد
(1)ان لبعأأأأران شأأأأردن لنأأأأایأأأأاو راع

 

 

أأأأان مأأأأ  بعراننأأأأا اثأأأأرایال یكأأأأ   حس 

 

تقأول  یمتأو قأال لأهّلل  یمتو المساقغل نح   یالماض یلغسؤال ع  الزمان ف یفه یمتو اما 
 وقت. یا یف یة ایالاةف یعغ منصوبة یو هنصر اهّلل  یمتو 

كنأأت یأأافغغمكددان نحدد    یأأاو امددا  مكددان  یا یفدد یة ایددالاةف یضددًا منصددوبة عغددیا یفهدد  
  .یالج اب بمكان مع ینغغی  یاالفاح فاذا سئل بد  یة عغیمغن یكنت و ه

ضًا سدؤال عد  الزمدان و تخدا  بداهمو  یا یالفاح فه یبفاح الهمز  و الغنال عغ انیاو اما 
الكسدة  یل بناؤهدا عغدیدح و قیو كسدة همزتهدا لغدة سدغن یوك اللدیلان یلاو لا یان مرسلیلاحد  العاا  ن

و  یالماضدد یفانهددا تسدداعمل فدد یمتأأالمسدداقغل بخددلم  یضددًا لغددة و تخددا  باهسددافها  فددیا
 المساقغل.
مأ  ضًا لها معان منهدا السدؤال عد  المكدان نحد  یا یبفاح الهمز  و شد الن ن فه یان  و اما 

ؤفكد ن یف یدك یاؤقكون ی یانّ ف نح  ی  و ع  الكیم  ا یالك هذا  یانّ و  یا م  ان  عشرون لهیا
اه  و بعددها ف یأكو  یمتأ یل بمعندیوجده و هتجد یعغدشلئتم  یقل توا حلرثكم اّنلو ع  ال قت نحد  

 فعل.
 نح  ق له: ما یبمعن یفه مهماو اما 

  یأأأألأأأأة مهمأأأأا لیالل یمهمأأأأا لأأأأ
 

(2) یو سأأأأأأأربال یبنعلأأأأأأأ یاود 
 

 

سدؤال  یذ  هدا مد  هندا فهدیس م قع الیو ان كانت مع بة فانه ل یا هذه اهسمال غحذ یو 
 تیأهأ  لقیاو هأ  اخأوك یا  نحد  یتجداب بفدةم معد  و هبدد و انیدیالاع یع  فةم م  اهفةام ه عغ

مفعد ل و اهفصدح اسداعمالها بغفد  واحدد لغمدذكة و المؤندث نحد   یالثان یاهول مغاد  و ف یفف
                                                           

 نفة. یا شةمة و یجمع بع بعةان (1)

 یاومغدغس و ی  او الدد ع او كدل مدا یالقمدالسد بال ة النعل و یت ن ینعغهال سكت و  هیس بالو  هیل یالهال ف (2)
 فاعغه و الغال زائد . ب ینعغفقد و  یا
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غحقها یو قددارض تملوت  یب و ات اهّلل تنك ون یا یق  یقال اهّلل تعالامرأة جا ت  یاو رجل جا   یا
 یمأررت برجأل او قددتقع  دفة فاطدا ذ نحد  ة یة جاراتأهّلل تلأهّلل الموصأیأاالمؤنث كما قال  یالاال ف
 ة امرأة.یبامرأة او  رجل

 یعغدفاعدةب و تند ن اذا و دغت و تقدف  یا فتأیأا  یأاقغت ت رجال  یرأل یو قدتتصةم فاذا ق
 یاقغت ضرب رجل ل یبالجة و اذا ق یا فتی یاقغت مررت برجل ل یباهلف و اذا ق ایااهلف فاق ل 

ل بغفد  یدو اذا ق  ییاو  انیاة قغت یل بغف  الا نیكل حال و اذا ق یكلمه ف یبالةفع تحك یا فتی
  یبدالانوة یأال بغف  المؤنث قغدت یع و اذا قیالجم ی  الن ن فیباسك  ییاو ون یاالجمع قغت 

 ات.یاو   یتیاو  تانیاال و كذا یال قف مع فاح ال یبالهال ف  یاال  ل و  یف
م ضدع  فدع باهباددال و  یفد یاة و یل حةكام حكایفق یاالحةكام اللحقة لد  یو اخاغف ا ف

 ن فقدال ا انهدا حةكدام اعدةاب و الفعدل محدذوم ید  و امدا الك فییخغةها محذوم و ه  ع  الغص 
 دًا.یتصة  بالفعل مؤخةًا ت كجوز انیضة  سغذ المحذوم باصد ها و ینة و هیبالق 

أش یأاقدال یل فیال و الهمز  م  ال یها و الیائی یفقدتحذم احد  یش یفت الیو ان اض
  یة عأیأبأو امر فعلأت  یالقال یة هذه الصو   یغ یو فأش یبو أش یلقال یها الجا  فیدخل عغیو قد

 .یتن رون ال
 

 فصل
 التالموصو یق

اء ثلثلا هلاهر یاابااالسلود ان االشلیو اعلم  ؟ع؟یكما قال عغ یكغمام مغهمة المعن یو ه
حددد   یسددت ظدداهة  عغددیالخغددة و الم  دد هم منهددا فانهددا لء ال هللاهر و ال موللمر یو موللمر و شلل

كد  كد  ی  عغینیمع عمروو د یزاهسمال الااهة   الجدنس  ی  عغدیندیمعامأرأة و رجل ال خ  و ه 
نطدذ  هدا و مضدمة  یظداهة  اهلفدال اذ  یاهفعال و انهدا هد یام المساو   فیكالكناو ه مضمة  

 یسددت عندددنا بمعةفددة و ه تامددة المعددانیه هامهددا و خفائهددا و هجددل ذلدد  اه هددا  ل یالمعددان
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مدع  دفاتها تدتح  و تكمدل و  ی فام فه یناقصة تحاا  ال یها و انما هیصح  السك م عغیفل
 ددفاتها عنددد الجمهددو   یفددة هنهددا تكتسددل الاعددةم مدد   ددفاتها و تسددمهمددا معددًا بمنزلددة المعة

ا و تغد  یدم  د لة باغد  الصدلم و العطا یت تغد  الكغمدام و هدیدة اعطیدبالصغة هنهدا عط
منعد ا منده ی یت  ف المعةفة بالجمغة حااه ح لاغ  الكغمام و لح یالصلم  فام عغ

اهدا اه     ددف یهدا و عدد  تمامینقصددان معانندًا و المددغهح نكدة  و سدغل بنائهدا یقیفانهدا مغهمدة 
مع  دفاتها كغمدة تامدة و قغندا  یقة هیالحق یها و فیتما  معان یة فیغ یكالح وم المحااجة ال

 ت  ف. ی  فان و هیبانها اسمال هن الفعل و الحةم ه
عغددة عدد  الددذام عغددة باهسددح و یو انمددا وضددعت هددذه اهلفددال هن المدداكغح مهمددا ا ام ان

ة یدعغة ع  حةكة الذام عغة بالفعدل فدا ام ال اضدع وضدع لفد  اذا ا ام المداكغح الاعغیام انمهما ا 
عغدة بده ف ضدع الم  د هم هجدل ذلد  و یالصدفام مق وندة بالصدفام  یع  الذام الاداهة  فد

ت یأرأضدًا اه  بالصدفام فاقد ل یك ن المقصد م الدذام المق وندة بالصدفام هتدتح  الفاظهدا ایكما 
د كندت تقد ل یدد فعدل زیدولد  كندت ت دا  یأت زیأرأد كنت تق ل ید ذام زیكنت ت  فغ ضربهّلل  یالذ
ك ن معنداه یو لذل   ضربهّلل یت الذیرأد ذاتًا اتصفت بالضةب فاق ل یولكن  ت د یت ضرب زیرأ
نفدس المخاطدل فلجدل ذلد   یًا وقعدًا اخدة فدیدح ثانیت ضارب  اه  ان لل ها  اوًه و الا ضدی  

عةفده یفضأربهّلل معةفاه ثح ت ضدحه و تقد ل  ی ااا المسامع الی یحا یت الذیرأتغهح اوًه و تق ل 
كدد ن الم  دد ل مجهدد ًه عنددد یجددل انیهددا اثددةًا اخددة و هجددل ذلدد  یؤثة فیددبعددد طغددل الددنفس و 

ف یس كت  ددیحكدح كغمدة معةفدة و لد یمدع  دلتها معدًا فد یالمخاطدل و الصدغة مع وفدة و هد
عددةم ی  و یعددةم النكددةتیصددًا فددان المسددامع هیفددًا  ددل تخصیدها تع یددفیث هیددنكددة  بنكددة  ح

ضدددا  انددد اع ی سدددح عن اندددام ه یهدددذا الفصدددل نحادددا  الددد یالم  ددد ل مدددع الصدددغة فدددافهح و فددد
 المطالل:

  قسدح یند ع ینفدس الكغمدام. اعغدح ان اهسدمال الم  د لة عغد یالكدل  عغد یف اهول:
 كغمام: یة و هیالم   ل ین   ف
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وا منهددا  مأأا  یأتیددة كمایمصدددر یالأأذل یجیغمؤنددث ولكدد  قدددل یالتأألغمددذكة و  یالأأذو عددد 
الذ یة كق له تعالیمصدر ناللت انفسللم  ؟ع؟یكخ ضهح و منه ق ل عغ یاخاضوا  یو خوتمُ 
الذ یمنلم ق  یبدن  فد یالأذس یالةخدال فغد یفد یكندزول الدنفس الاد یاالرخاء  ینالت ق یال الءُ 

اسلتوقد نلارًا قلملا  یُمثل  اللذ یلغجمع و اسا دهد بق لده تعدال یأتیل قدیة و قیة اهسمیالم   ل
 و بق ل ال اعة:اضاءت ما حوله ذه  اهّلل بنورهم 

 دمأأأاُه  (1)حانأأأت بفلأأأج یو ان الأأأذ

 

كأأأأل القأأأأو     ا ا   خالأأأأدیأأأأهأأأأ  القأأأأو  

 

كدد  یالدهلدة عغد یفد یالذة ان یاه یل فیول  ق صدح ا جداع یو لدذل   مأ المفدةم و الجمدع 
جلاء  یاللذة المجم عة لمعناها لكان حسنًا و مثغده یلكناها لغفاها و ا جاع ایة المفةم  الیالكنا

 ال عة. یو كذل  فبالصد  و صّد  به اولئك هم المفلحون 
كدل واحدد  فمدنهح مد  قدال ید الیبا د یالتو  یالذلغام:  یالت و یالذ یو ف م  ال فداذا شدد 

هد مدع الغندال الضح و منهح م  اع به و ال دا یعغ یالكسة و منهح م  قال انه مغن یعغ یانه مغن
 الكسة ق له: یعغ

   المأأأال فاعلمأأأ  بمأأأالیو لأأأ

 

 یو ان اغنأأأأأأأأأأأأاك اال  للأأأأأأأأأأأأذ 
 

  یصأأأأ فینأأأأال بأأأأ  العأأأأال  و ی
 

 ی  و للصأأأأأأأفیأأأأأأأالقأأأأأأأرب اقرب 
 

 نح : اللت و اللذو 
 واللأأأذ لأأأو شأأأا  لكنأأأت صأأأ را

 

ا  (2)او جأأأأأبال  اصأأأأأ   مشأأأأأم ر 
 

 

 و نح :
 یفقأأأل لللأأأت تلومأأأهّلل ان  نفسأأأ

 

د بأأأأأأأأأالتمیار    یهأأأأأأأأأا التعأأأأأأأأأو 
 

 سك .یكسة او یال فما قغغها اما یاذا حذفت ال و
 یالحمللد هّلل الللذل لغمنددزه عدد  الددذكو   و اهن ثددة یدده الانزیددعغ یمددا جددة یو الغغددة الفصددح

                                                           

 م ضع.  فغ هغكت و  یا حانت  و یالذ یا یالذ (1)

 . بیلالجغل العاالم مخة  الصغل و  یا اه ح  به و م   ل مقسح والغذ (2)



178 

 

و لغمؤنددث ُنللتم توعللدون  یومكم الللذیللهللذا و  ه اّف لكمللایللقللال لوالد یالللذو لغمددذكة صللدقنا وعللده 
 لا.یُانوا عل یالت لم عن ق لتلمیما ولّ و تجادلك  یقدسم  اهّلل قول الت

جأأا  اللأأذان قامأأا و ال نصددغًا و جددةًا نحدد  یدداهمددا بدداهلف  فعددًا و بالیلا ن اللتأأان و اللأأذانو منهددا 
و  اللأذة یدو كأنهمدا ت ن  قامتأا ی  قامأا و اللتأیمأررت باللأذو    قامتأای  قاما و اللتیت اللذیرأو اللتان قامتا 

ًا عغ  دم ن نهما  فعًا و نصغاً یو م  العةب م   اللت  ن زعمد ا ی  و الغصد ییة الكد فیدحكا یو جة 
 ید الندد ن فددیبا دددّن یابنللا ارنللا اللللذ  یید قدد ل الكدد فیددؤید مخصدد ص بحالددة الةفددع و یان الا ددد

حالدة الةفدع  یحدذم ن نهمدا فدید و مد  العدةب مد  یبالا دانلا منكم ی تیو اللذاّن السغع كما قةل 
 نح :

 اللأأأأأذا ی  ان عمأأأأأیأأأأأكل یأ بنأأأأأ

 

كأأأأا االغأأأأالالقأأأأتال الملأأأأ   وك و فك 

 

 و قال اخة:
  یهمأأأأا اللتأأأأا لأأأأو ولأأأأدت تمأأأأ

 

  یل ف أأأأأأر لهأأأأأأ  صأأأأأأمیأأأأأألق 
 

همدا یالحداهم و قددظهة هندا عغ یاكغح بداهلف فدیح و م  العةب م  یل  ولدتهما تم یا
ام و ذلد  ان ال دغاهة یداسمال اهشدا   و الكنا یاسمال كما ظهةم ف یشائغة اهعةاب هنها ه

كبالح وم لح  ها مسحة اهعةاب.یة فاهة عغیا اهسمیها بقایة و بعد فیالحةم بالكغتجعغها 
ها و ه یف یالذ جمع  یالذ و منها كغ  اعدح  یالأذالعغح مدع ان  یمخص  ة باول یاهح ال 

  یالأذ فعدًا و الأذون ل یل او عقیالعغح و نقل م  لغة هذ یضًا اعح  م  اولیبخلم المثنا  فانها ا
 عندهح قال شاعةهح:مع بة  ینصغًا و جةًا فه

حوا الصأأأباحا  نحأأأ  الأأأذون صأأأب 

 

(1)ل غأأأارة  ملحاحأأأایأأأو  الُنَ  یأأأ 
 

 

 فعددًا و  ونیالأأذالجمددع  یفدد یالمفددةم و حكدد یال فددیددل اعددةاب الجمددع لغددة مدد  شددد  الیددو ق
 نح : الذونحذم الن ن م  یبع  الغغام قد ینصغًا و جةًا و ف  ییالذ

                                                           

.  المغحا له و مفع ل غا ً  م ضع و  لیالنخ (1)  م  الح  السائل اذا ا ة 
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 روا شأأأأأررایأأأأأالأأأأأذو بعكأأأأأا  ط یقأأأأأوم

 

(1)لیربا  بالمصأأأاقمأأأ  رو  قومأأأهّلل ضأأأ 
 

 

 ه ق له:یو حمل عغ  یالذل قدتحذم م  یو ق
 دمأأاُه  (3)بفلأأج (2)حانأأت یو ان الأأذ

 

كأأأأل القأأأأو     ا ا   خالأأأأدیأأأأهأأأأ  القأأأأو  

 

 ما.و  م المفةم و الجمع نح   یتطغذ عغ یالذ س بن  لما مة  م  احامال انیو ل
ل و منها و قدتسداعمل  یالأذمعدًا لدد ج یتدأت یة واو و هدید  و تكتل بغیبضح الع یكُعغ یااُل

 المؤنث نح : یف
هأأأأا حأأأأ   االلأأأأ  كأأأأ   قبلهأأأأا یمحأأأأا حب 

 

أأت مكانأأا  لأأ    كأأ  ُحأأل َ مأأ  قبأألیو حل 

 

و  یالالمأأ قددالیالحدداهم الثغددث و قدتحددذم ن نهددا ف یجمددُع المؤنددث فدد  یالالمأأو منهددا 
منهدا حدذم یقدةال  و قد یعغدؤتلون الفاحشلا ملن نسلائلم ی یو الالئلالمدذكة نحد   یقدتساعمل ف

 المذكة نح  ق له: یو قدتساعمل ف الال قال یضًا فیال ایال
 فمأأأأأأأأأأا اباُنأأأأأأأأأأا بأأأأأأأأأأأم   منأأأأأأأأأأ 

 

(4)نأأأا الأأأال  قدمهأأأدوا الحجأأأورایعل 
 

 

الأال  جمدع   یالالمك ن یحامل انینصغًا و جةًا و   یالالم  فعًا و الال ونبع  الغغام  یو ف
 ك ن جمع جمع.یف

كدأن  یالالمأالجامدل و الغداقة و ل اسح جمع كیو ق یالتجمع  یالالتو منها   یاللأواتو  یاللأوامو 
قال یو قددد اللأأوا و  اللأأواتو  الأأال و  الأأالتقددال یال مدد  هددذه اهربعددة فیددحددذم الیجمعددا جمددع و قد

بحدذم الهمدز  و اللأوا قال یال سداكنة بعدد اهلدف و قددید  یالأال قالیل الهمز  و قددیباسه  ییالال
 ة او مع بة كالمسغمام.یال مغنمكسو   الا الالآِت ال و الاال و یال

                                                           

 یجمددع مصددقال مغالغددة فدد لیالمصدداقاهتصددام بال ددة و  یمصددد  ا ال دد  سدد ا معدد وم بمكددة و  عكددال (1)
  م. یالس یالصقالة ا

 هغكت  (2)

 م ضع  (3)

جة ا الحجو  فة لآلبال و  اللل (4)  كنفه و منعاه.  یف یحجة فلن ا یال ن أ فلن فقیحض  اهنسان  یجمع ح 



181 

 

لأأأأ یفدددد یالتأأأأ و یالأأأأذ دددداةك یو   یهمددددا. فهددددذه هددددی  لكغایفاك نددددان جمعدددد یالالمأأأأو  یااُل
 ة.یالم   هم المخص  ة بالم   ل

 ةم   ل فكغمام:یساعمل م   ًه و غیو اما ما 
مأ  و مأ  غالمأهّلل ة نحد  یو اسدافهاممأ  تضأرب اضأرب ة نحد  یفقدتساعمل شةط م منها 

 م   فة بالمفةم نح : و نكة ضربت 
 رنأأأایمأأأ  غ یبنأأأا فضأأأال  علأأ یفكفأأ

 

 انأأأأأأأأایمحمأأأأأأأأد ا یحأأأأأأأأ   النبأأأأأأأأ 

 

 و بالجمغة نح :
(1) أأأا  قلبأأأ یرب مأأأ  انضأأأجت غ

 

 

  أأأأأأأ یموتأأأأأا  لأأأأأ  یلأأأأأ یقأأأأأدتمن 

 

و ملن  یلغخمدس و منده ق لده تعدال یو هدقول ابنا امّنا یو منلم من و تساعمل م   لة نح  
ز وق عهدا نكدة  یمة غل تایو هتج وصون له ین من یاطیالش ة م   فة و ه م   لة و بعضهح جدو 

   زائد .ییل عند الك فیة م   فة و تجیغ
ة العدالح یدو قدتسداعمل لغ من عنده علم الكتابا ل ال ضع لغعالح نح   یف م بالجمغة 

 اذا ع مل معامغة العالح نح :
 ر جناحأأأ یأأأعیالق أأأا هأأأل مأأأ   (2)أ سأأرب

 

أأأأ   ریأأأأت اطیمأأأأ  قأأأأدهو یالأأأأ یلعل 
 

دعو یلو ملن اضل  مملن  یو منده ق لده تعدال مأ فغما خاطغها بخطاب العالح اساعمل لهدا 
سداعمل یالعدالح  یة العدالح فدیدت كالعدالح و اذا امخدل غیفانها مع   لهیستجیمن دون اهّلل من ال

ملن الیوقمن غًا نح  یتغغ م هما یف السلموات و  یسلجد لله ملن قلیتلر ان اهّلل وللم و نحد  خللقیخللقُ 
ع یددجم یفدد یضدًا و هددیفانهددا ت ددمل الطددائة ا نیرجلل یعللل یمشللیقملنلم مللن و نحدد  رض اال یملن قلل

عدةم منهدا یمعناهدا ف یلفاهدا و قددتةجع الد یة الدیدةجع الكنایحالة واحد  و قدد یالحاهم عغ
 یة الدیدلفاهدا و الثان یالد ید تةجدع اهولدیاان و ازیالقةان اذا كان بعدها كنا یالمةام و اغغل ما ف

                                                           

 ل د ه خ (1)

 ع. یالقط (2)
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ملن  نحد  یالمعند یالد یالغف  و الغ اق یان الیاو اهولئا قكّ ت وجوهلم ین جاء بالسممعناها نح  
ة  و ان حصددل مدد  مةاعددا  یددك  یة ذلدد  مدد  ایددغ یالدد ر منلللا و هللم مللن قللزعیللجللاء بالحسللنا قللله خ

د مدد  النسدد ان ولدد  وقددع بعدددها یددو ت  ت مأأ  احبأأ یأألقفلتقددل  یالغفدد  لددغس وجددل مةاعددا  المعندد
 محسنة. یمررت بم  هنح   یمؤنث وجل مةاعا  المعنة مغاد  و خغةه یكنا

ح یالاعاد یو قدتسداعمل فد مأا صأنعتو مأا صأناعتهّلل للسدافها  نحد   یتأت یو ه ماو منها 
ة یدحامل انه ا ام فةعد ن الاحقیو  هّلل و الف ری  ابیما انت وة نح  یالاحق یو فالحاقا ما الحاقا نح  

ن یوك اللدیلك ملا یلو ماادااهنكا  نح   یو ف نیب العالمو ما رث قال ید حیو ما ه  م  عدو اهّلل  غع
عقددل و یا ددل ال ضددع لمددا ه یفدد یو هددنفللد و مللا عنللد اهّلل بللا  یمللا عنللدُم م  دد لة نحدد   یو تددأت

كانا معًا نحد   مانكمیو ماملكت اعقل نح  یم   یقدتساعمل ف سلّ ح هّلل ملا یو قدتساعمل لهما اذا 
راً  یبطنل ینلذرت للك ملا قلنحد  و لغمدغهح االرض  یالسموات و ما قل یق  یحالهدا فد یعغد یو هد محل 

عدةم منهدا المدةام منهدا و یمعناهدا ف یلفاها و قدتةجع ال یة الیةجع الكنایع الحاهم و قدیجم
 .یان حصل م  مةاعا  الغف  لغس وجل مةاعا  المعن

 دغها ة و ایدفیتع  یالأذ یفد« ال»اندا هنقد ل ان  یعغد یالأذو الااهة انهدا مخففدة  الو منها 
ل یدل مد  امعدال عغدح الغیة ق یفیتع « ال»ان  یسمع ذل  م  العةب ابدًا و مع یاذ لح« یلذ»

كغمددة  یضددًا كماذكةنددا و انمددا هددیبمعةفددة ا یالأأذسددت یكغمددة سددمعت هكددذا ابدددًا و ل یو انمددا هدد
ال و الدذال و یدحدذم منهدا الیو قددتخفف و  الأذقدال یاؤها فیخفف یوضعت هكذا مساقغة فقد

 ددهد ی  و یو السدد سأأوو  سأأوف لغددة العددةب نحدد  یز فددیددة عزیددف غیددو هددذا الاخف الل قددایالددل  ف
د یداهفعدال و الصدفام و هتف یفادخل عغدرب   یقد افلح المتقها نح  یة الیاها  ج ع الضمیباسم

ة مد  المد ا م یدك  یه ل دغاهاه فدیدالفعدل اقدل  و انمدا تددخل عغ یفدًا لغصدفام و مخ لهدا عغدیتع 
 باهسمال كماقال:

 حكومتأأأ  یا انأأأت بأأأالحك  الترضأأأمأأأ

 

 و الجأأأأأدل یالأأأأأرأ یل و ال ذیو ال االصأأأأأ 

 

ن و یاّن المصلدقاهسدمال اك دة نحد   یا ًا مدع ان مخ لهدا عغدید  اخاییو ه  جائز عند الك ف
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 المصدقات و اقرضوا اهّلل قرضًا حسنًا.
ك ة اساعمالها هكذا نح :یالمع وفة بالطائ ذوو منها   ة و اه

 یو جأأأأأأد یفأأأأأأان المأأأأأأا  مأأأأأأا  ابأأأأأأ
 

(1)تیأأأأذو حفأأأأرت و ذو طو یو بلأأأأر 
 

 

 یمضددم مة فدد ذوات یالحدداهم و نقددل جمعهددا عغدد یمضددم مة فدد ذاتقددال یو قدددتؤنث ف
 الحاهم كما قال:

 نأأأأأق مأأأأأوار یجمعتهأأأأأا مأأأأأ  ا

 

(2)ر سأأأأامقیأأأأنهضأأأأ  بغیذوات  
 

 

ذوات  و ذات ان اعةا همددا اعددةاب یالضددح و حكدد یعغدد ذوات یو المدد ا ا جمددع ما قددة فغندد
مأررت و ت ذاتأا  قامأت یأرأو ذات قامت  یجا تنحغة و  احغام و اذا اع باا ن ناا فاق ل  ا یبمعن

كداعةاب  ذول قددتعةب یالذوام و ق یو كذل  ف بذات قامت الصداحل و  یبمعند ذوبدالح وم 
ه بعضهح بحالة الجة  فانه المسم ع نح :  خص 

كأأأأأأأأرا  موسأأأأأأأأرون لق أأأأأأأأا   ته یأأأأأأأأفَام 

 

 ایأأأعنأأأده  ماكفان یمأأأ  ذ یفحسأأأب 
 

اس یددالةفددع و النصددل ق یاهددة مدد  كغمدداتهح ان قدد لهح فددیبددال او و  یال و رویددة الیددروا یعغدد
هدا و یمكد  القد ل بثغد م اهعدةاب بدالح وم فیضًا هیالجة  ا یة فیالجة  و لما اخاغفت ال وا یعغ

 قال:یالصاحل ف یبمعن ذوف یقدتصةم تص 
 .یط ة ع یعها محكیو جم ذواتو  ذواتاو  ذاتو  َذُووا و َذواو  ذو

ةام منهدا یدت  دف بجمغدة هنده ههدا اه  بدانیافذ اسدمال ناقصدة هتدتح معانیو اعغح انده قدد
صددح یث الاهدو  فاقدع بمنزلدة الم  د ل و علماهدا انید دل مد  ح یهد یث هدیدالذوام م  ح

فانهدا كغمدة  یاهدا حكدح الم  د ل فمنهدا یعغ یجدةینئدذ ی  ضع الم   ل مقامهدا فح یالمعن
  فقدددتقع یددیالاع ی  و اسددح وضددع لفددةم مدد  جمغددة ه عغددیی  عنددد الكدد فمع بددة مطغقددًا كمددا هدد

ًامللا تللدعوا قللله یاو شددةطًا نحدد  ؤمنللون یث بعللده یحللد یق لل و مانللًا یكللم دادتلله هللذه ایااسددافهامًا نحدد  
                                                           

 اه بالحجا  .یبن (1)

 جمع ما قة م  مةا السهح اذا خة  و ه  اساعا   ع  السةعة.ب م ا اجمع ناقة و  نذیا (2)
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قدد ل و  یعغددهأأا الرجأأل یاایو م  دد فًة نحدد  رجأأل  یمأأررت برجأأل او  ددفًة نحدد   یاالسللماء الحسللن
ثلم و ت یأهأ  لقیاضأرب او  معجأ  لأهّلل (1)یمأررت بأأمعناها نحد   الم   ل ه ها  یقدتساعمل ف

ةًا و یالمعةفدة لفادًا او تقدد یلك ة  ا هامها ملزمة للضافة ال یو ه لم اشدیعا ایلنناعّن منُ   ش
و نقل للون یمنقللل   ین هلمللوا ایعلم الللذیو سللنكددة  و اسا ددهد بق لدده  یمددنهح مدد  اجدداز اضددافاها الدد

هدا یاقدد  عغیهدا اه  فعدل مسداقغل یعمدل فیو ه  یاجأ یعل  متیسنح   ةیالااهة انها هنا اسافهام
 ن اهسداقغال و ه یغادز  الغصد ی  و لدحییو هذا عند الك فلم اشد یعا ایثم لنناعّن منُ   شنح  

و  ةیأاقدال یو تجمدع ف یالحاهم سد ال و قدد تؤندث و ت ند یف یهح اقامة شاهد و هیح و عغیالاقد
كدان  دد  ی  انهدا اذا اضدیی  مع بة و عندد الغصد یالحال یو عغ اتیاو  ونیاو  تانیا و انیا فت و 

ة یددداه یًا فدددیدددالضدددح و اجددداب المع  ددد ن ان ا یعغددد یةًا محدددذوفًا تغندددیالمغادددد  ضدددم ی دددغاها ا
كددل »و مدنهح مدد  قدال اندده « لننددزع   »خغددةه ثدح مددنهح مد  قددد   مفعد ل « اشدد  »ة مغاددد  و یاسدافهام

ف هیو ف« عةیش ز الغندال و ه ی   یو الجد اب ان القدةال  بالضدح عغد یخفیها تكغ  جدل یمد  جدو 
و مد   یح الضح و نح  هنسغح ان قةال  القةال كغهدا تطدا ذ الد حی  بالنصل تصحیالقا ئ یعغ

 هذا الغاب
 مالأأأأأأهّلل یت بنأأأأأأیأأأأأأاذا مأأأأأأا لق

 

 هأأأأأ  افضأأأأألیا یفسأأأأأل  علأأأأأ 

 

 مذهغه. یق ؤه كل ق   عغیف
 ن فانهددا یقددة   هددا الغصدد ی  و ان لددحییالكدد ف عهددا كمددا هدد  عندددیو منهددا اسددمال اهشددا   جم

ند  و ذلد  ان یمی  یما الاد یا یا موسینك یمیما تلك بقدتساعمل ناقصة هتتح  اه  بالصغة نح  
  یثدح انداح الدذ یا ثم انتم هؤالء تقتللونها اه  بالصفة و كذا یصح السك م عغیناقصة ه« تغ »

 تقاغ ن و منه ق له:
أأأأاد عل  ارةهّلل امأأأأیأأأأعأأأأد  مأأأأا لعب 

 

(2)قیأأ  طلینجأأوت و هأأذا تحملأأ 
 

 

                                                           

 . یبالذ یا (1)

 المطغذ م  الحغس. یاذ یالطغ اسح بغغة و عدس (2)
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 ن مد  یخاطغها و م  ذل  مدااذع  لده الغصد یزجة الغغغة و یذ ی  طغیتحمغ یو الذ یا
وا انها م   لة بعدهما. م و  ما بعدذا   و اق  

 باهلف و الل  نح : یو منها اهسح المحغ
كأأأِرَ  اهُلأأأأ یأأألعمأأأرك انأأأت الب  ت ُا

 

 باالصأأأأامل (1)و ُاقِعأأأأَد مأأأأ  افنامأأأأ  

 

 اكة  اهغه. یانت الذ یا
 ال.یبالعغ یاها الایاای یا (2)ا  فالسندیة بالعلیا دار میو منها اهسح المضام نح  ق له 

زان یددضدد باه و م یهددذا الددذ یا هأأذا رجأأل ضأأربت و منهددا النكددة  ال اقعددة بعدددها جمغددة نحدد  
كدددل اسدددح   یهنعنددداح  اه  بصدددفة فهددد  م  ددد ل و یدددمكددد  وضدددع الم  ددد ل مقامددده و هیذلددد  ان 

 ة محصو  .ید فالم   هم غیاح  معناه اه  بصغة و عایه یبالم   ل اه  اهسح الذ
ة یدكنا یة م دامغة عغدیة او فعغیة اسمیتك ن جمغة خغ اعغح ان الصغة هبد و ان :یالثان

تكدد ن و هبددد و اند عأأدو  عمأأرو یأأز یالأأذو د یأأضأأربت  ز یالأأذالم  دد ل لاددةتغف بدده نحدد   یتةجددع الدد
  دل یةتفع  ها ا ها  الم  د ل و قدی یها مع وفة عند المسامع او بجزل منها حایبجزئالجمغة 

 یغندیو  یع لده ملا اوحل یالل یقلاوحو لم یّم ما غشیلم من الیغشو صار ما صار مًا نح  یبالمغهح تعا
كدالاةم و الجدا  و المجد و  الادام   یع  الجمل ما ف فهدح ماعغقهمدا ی  و همدا الغدذان یحكمها 

 یت الأذیأرأ  نحد  یالناقصده عنأدك  یعرفأت الأذو الأدار  یفأ یت الأذیرأكغح  هما نح  بمح  الا
ة یدو اجداز بعضدهح الاعجغ طلئّن یو اّن منكم لملن لة نح  یجوز القسمیو كذا  بهّلل یت الذیرأو مكانهّلل 

 السماع. یه بعد و المدا  عغیو ف مااحسن  یجا  الذنح  
 یت الأذیأرأاحددهما نحد   یو اما ف یفاًا و معنو هبد م  مطابقة العائد مع الم   ل اما ل

كدل حدال او  یفدمأ  جأا  و جأل   یالالتو    جا تایاللتو جا ت  یالتو    جا وایالذو    جا ایاللذو  جا 
 جل .او جا تا او جا ت او جا وا او جا ا 

                                                           

 ت و ما اماد  م  ج انغه. ی  الغفنال الدا  سعة اما (1)

 السند ما قابغ  م  الجغل.  (2)
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مددا قغغدده یعمددل مددا بعددد الم  دد ل فیكدد ن الصددغة ماددأخة  عدد  الم  دد ل و هیجددل انیو 
  اجدزال الصدغة ی  الم  د ل و الصدغة و ه  دیفصدل  دیجدوز انیو هضرب عمرٌو  یدا  الذیزقال یفل

خغدة عنده اه  بعدد تمدا  الصدغة یمدثًل و ه انضأرب و ضأربت  یو التأ یالأذقدال یباابع لغم  د ل فل
 منه اه  بعدها هن الم   ل و الصغة معدًا بمنزلدة كغمدة تامدة یسا نیو ه اند یضربت  ز یالذنح  
 ال عة نح : یو قدجال العطف فا  یماضربت اال  ا یالذنح  

 یو الالتأأأ یو التأأأ یمأأأ  اللأأأوات
 

 یكبأأأأأرت لأأأأأذات یزعمأأأأأ  انأأأأأ 
 

الصدغة نحد   یجوز العطف عغدیو ا  ضربت یا یالذو ه بأس بالفصل بمعم ل الصغة نح  
 ی  الأذجأابعد  نحد   یح بع  اجزال الصغة عغیو ه بأس باقد دیغلمان  ز یضربت و ضربن یالذ

جهغدده السددامع او یة فانهددا احددداث مددا یددة او طغغیتكدد ن ان ددائالصددغة ان یجددوز فددیو ه من لأأق ابأأو 
منده و عامده ة فاند   هدا تخغدة عد  عجدل الماعجدلیطغغه و لذل  اساقغح الصغة بالاعجغ

كدددذا هیس بمعهددد م عندددد المسدددامع فلینفسددد  و لددد یفددد جدددوز الصدددغة یةفدددع ا هدددا  الم  ددد ل و 
و بعلمدة جد اب القسدح ماعغقدة  یحتأو  بأل و لكأ قغل الم   ل فلتصدد  بدد  كلماً  یسادعیبما

و نعأ  و بعضدهح بالددعال و بعضدهح بدد  یبما قغدل الم  د ل و اجداز بعضدهح الصدغة بداهمة و النهد
 و المعامد اساعمال اهل الغسان. یعسو  ت و لعلیلد و بعضهح بد یس بسدیو ل بل 

 نة نح :یو قدتحذم الصغة مع الق 
 مأأأ  انأأأا  ین ادع اللأأأواتفأأأا

 

 نایاضأأأأأأاعوه  مأأأأأأا ادع الأأأأأأأذ 

 

 ة هت  ف.یللشعا  بانها ماه یا و التیاللتو الاز  حذفها مع 
مد   یاو ما مّنا ااّل لله مقلاك معللوك   نح  یینة وفاقًا لغك فیجوز حذم الم   ل مع الق یو 
 .یها م  ط  یسهةم ف یالا یا یسهرت م  طرب یالیبل  اللله و نح  
هأ  ضأربت یعلمت ال نح  یحذم منها شیة هیة فالفعغیة و فعغیفاقع اسم یاما  غة و ا

كدان كنا یحدذم منهدا  دد ها ایة قدینئذ مع بدة اتفاقدًا و اهسدمیح یاو  ة  اجعدة یدالمغادد  ان 
حدذم المغادد  مد  ی  و هییضًا عند الكد فی  و مع بة اییة عند الغص ینئذ مغنیح یافد  یا یال
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 د غالم .یه  زیالللاغاس و م  مثل  غالم  قام ه  یاضرب امثل 
كد یها اهسمیتغغل عغلح یالم   لة فصغاها الصفة الا الو اما  نحد   (2)اجأرعو  (1)اب حة 
ه یة مد  اهحكدا  شدغیدك  یو قدت  دل بالمضدا ع هنده فد ت المضروب غالمأ یرأو دا  یجا  الضارب ز

 باهسمال نح :
 حكومتأأأ  یمأأأا انأأأت بأأأالحك  الترضأأأ

 

 و الجأأأأأدل یالأأأأأرأ یل و ال ذیو ال االصأأأأأ 

 

 ا ًا.یزونه اخایجی ن یفع  الجمهو  انه مخا  بالض و   و الك ف
كائندة مدا كاندت عندد كدان  یو الصغة  كداعةاب م  د لها و ان   دفة لغم  د ل و محغهدا 

ق ل ن ه محل لغصغة اه  اذا  ح  وق ع اهسح المفةم مقامها كال  ف و خغدة المغادد  یالجمهو  
 .یأتیه كمایالالحال و المضامو 

 مة و مثل:یة العایالداه یف یا و التیبعد اللتنة كالمثل الم هو  یحذم الصغة مع الق یقد الثالث:
 فأأأأاجم  جمأأأأأو ینحأأأأ  االلأأأأ

 

ههأأأأأأ  ال   نأأأأأأایعأأأأأأهّلل ثأأأأأأ  وج 

 

 عةف ا بال جاعة. ینح  اهل یا
هد   یاعأال   ی  الأذجأاجوز حذم العائد المةف ع اذا كان مغاد  مخغةًا عنده بمفدةم نحد  یو 

ندد  ی  ییهد  الده و عندد الغصد  یا السلماء الله یقل یهلو اللذهد  اشدد و  یاللم اشلد یاعالح و كق له 
 یمأا انأا بالأذاو السلماء الله  یقل یهلو اللذطد ل الصدغة نحد  یاه  ان یاة  دغة یدحذم المةف ع م  غ

كدد ن  فددانهح جددوزوا عنددد ما فأأالنیالسأأو اسددا ن ا مدد  اشدداةاا الطدد ل مثددل  قامأأل لأأهّلل  مأأا فددع فددلن 
تماملًا هد  فدلن و قدة  بعضدهح  یالدذ یة ه سدیم   لة و فلن خغة مغاد  محذوم وجوبدًا و الاقدد

كدذا  ی ةفدع بع ضدة املثاًل ملا بعوضلا هد  احسد  و  ی ةفدع الند ن ا احسن یالذ یعل هد  بع ضدة و 
 یحك

                                                           

 . یه  مل و مقاا الحصیل واسع فیاهبطح مس (1)

 ئًا.یة هتنغت شیاهجةع  مغة مساو (2)



187 

 

 ن أأأق بمأأأا سأأأف یبالحمأأأد ال (1)عأأأَ  یمأأأ  

 

 ل الحلأأأ  و الكأأأر یعأأأ  سأأأب (2)حأأأدیو ال 

 

. یس ن عغیقی اةط ن اساطالة الصغة و ی ن هیبما ه  سفه و الك ف یا  ما مة 
كدان ماصدًل و نا دغه فعددل او و دف غیو  ال ة  ددغة یدجدوز حدذم العائدد المنصدد ب اذا 

ون و ما یعلم ما ینح   جأا  نده لغد بف و مثدل یعغن نده و اشداةا بعضدهح تعیسد ونه و ی یا علنونیسّ 
كرمت  ف یالذ حدذم مد  ی  احددهما لغد بف و اشداةا بعضدهح ك نهدا فعدًل تامدًا فلیاعدیهدار   یا

 و م  ال  ف نح : دیكان  ز یجا  الذنح  
 فضأأل فاحمدنأأ  بأأ  (3)هّللیأأمأأا ا  مول

 

 ر  نفأأأأأأ  و ال ضأأأأأأرریأأأأأأغ یفمأأأأأأا لأأأأأأد 

 

لخ م الغدغس بالماصدل و جداز ا  ضربت یا یجا  الذحذم م  یكه و هیاهّلل م ل یالذ یا
دقناهم نح    غاغس بالماصل و شذ  ق له:یاه هنه هیمما رزقناهح ا یا فقوننیو مما ا

 محمأأأود عاقبأأأة یمأأأا المسأأأتفز الهأأأو

 

كأأأأدریو لأأأأو اتأأأأ  (4)ح لأأأأ  صأأأأفو بأأأأال 
 

 

ه اله  یس الذیل یا  یمحم م العاقغدة فحدذم المنصد ب بال  دف الةاجدع الد یاسافز 
 و ه  شاذ و اساقغحه بعضهح و انكةه بع .ال 

قاقض ملا انلت قلاض ةًا نح  یباضافة و ف نا ل له تقد جوز حذم العائد المج و یو 
جدوز حدذم العائدد المجد و  اذا یو انا مضأروب   اوقا  ابو   یجا  الذه بخلم یانت قاض یالذ یا

ه ما جدة  الم   ل نح    مما ت    ن منه و نح : یاشرب مما تشربون یو جة 
 ركنأأأأت یاالمأأأأر الأأأأذ یالتأأأأركن  الأأأأ

 

 در  اضأأأ رها القأأأیعصأأأر حأأأیبنأأأات  

 

مانددع یبمدداتؤمة بدده و  یاقاصللدع بمللا تللؤمر و  مأأررت یالأأذ یمأأررت بغالمأأغددة و یعصددة ا دد  قغیو 
كدان انمأا مأررت بأ  او مأامررت اال  بأ   یمررت بالأذالحذم اذا كان العائد المج و  محصو ًا نح   او 

                                                           

ه. (1)  م  عناه اهمة اذا اهم 

 مال  یذ ایحام ع  الط  (2)

 اها.یلنعمة اذا اعطاه ااسح فاعل م  اوهه ا یم لخغةه و  فضلم   لة و مغاد  و  ما (3)

ه (4)  . ی  الصافینق كد قد   و  یا حیاتضطةب و یجعغه  یا اسافز 
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كدان ل او یدو قدار   یمأررت بأ  فأ  نحد  یة ماعدیداو غ مأر  بأ  یمأررت بالأذفاعل فعدل المفعد ل نحد  
ل ان المحدذوم مد  جددنس یدولكد  نفدس الحدذم هندا ملمأا رغبأت یرغبأت فسدغل لدغس نحد  
 المذكو  فل مانع.

نا فدانهح هینفعهح و یداعغح ان لغق   بابدًا  الةابع:  یالنحد  و ندأ  یأ  ن عد  اهنهمداك فدیدضدة 
ذكة اددیو هدد  بدداب وضددع ه ل« یاهخغددا  بالددذ»و هدد  بدداب سددم ه بددد  یالمقدمددة مدد  النهدد یلمددا مددة  فدد

ه الكدل  و نحد  نقاصدة باهشدا   یده و قدداك  وا فیدالماعغح اغغل مسائل النح  و ه حاجة بندا ال
 ل العغا  .یع  تطو

فمدةامهح اخغدة  یالذهذه الجمغة بد  یفاق ل اعغح ان الق   اذا قال ا اخغة ع  هذه الكغمة ف
  تغ  الكغمدة و تغد  ة عیه كنایف یالذك ن یو  یالذك ن  د ه یع  مفام هذه الجمغة بكل  

و ذلدد  سددهل  یة الغدداب اهخغددا  بالم  دد ل لكددان اولددیتسددم یالكغمددة خغددةه ماددأخة ولدد  قددال ا فدد
مكد  اهخغدا  عد  یول  تعذ  ذل  تعذ  اهخغا  بالم  د ل فل یالاكغح بالع   یقد  عغی یلغذ
م مد  مكد  تأخةهدا و عد  الم  د م او الصدفة بددون اهخدة و عد  المضدایة ال أن هنده هیكنا

ة معةفدة و عد  یدتكد ن نكدة  هن الكناجدل انیق ل یه و ه ع  الحال عند م  یالمون المضام
ة یوهكددذا سددا یالأأذة یددة لغیددالكنا یاهسددح الم ددامل عغدد یو فدد یالأأذة یددة المسدداحقة لغیددالكنا

ل یدبعد  مدثًل اذا ق یمك  فدیبع  اجزال الجمل و ه یمك  فیالكغمام اذ ه ش  ان ذل  
دا  یأضأربت ز یل اخغة ع  الدا  فدیو اذا ق دیضربت  ز یالذتق ل  یبالذدا  یضربت ز یفد یاخغة ع  ز

ضأرب  یالأذتقد ل د عمأرا  یضرب ز ید فیل اخغة ع  زیو اذا قها الدار یدا  فیضربت ز یالتتق ل الدار  یف
 ةیدانه مغاد  و تجعدل م ضدع تغد  الكغمدة كنا یتصد  الم   ل عغوهكذا و القان ن اند یعمرا  ز

كددذا  یة عغددیددالم  دد ل و تددؤخة تغدد  الكغمددة عدد  الكنا یتةجددع الدد مكدد  یاندده خغددة الم  دد ل و 
الفاعددل و المفعدد ل اه  عدد   یصددح بنددال اسددمیة خا ددة هندده هیددالجمغددة الفعغ یفدد الاهخغددا  بددد 

، الضارب  انأا زیضربت ز ید فیاهخغا  ع  ز یالفعل فاق ل ف ال اهخغدا  بدد  یمكد  ذلد  ایفل دیأدا 
و اهسدافها  و  یو حد وم النفد سأوف  او یاول الفعدل سد یة الماصةم و اذا كان فیفعل غال یف
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 هذه المسألة. ی هذا القد  ف ینكتف
 

 فصل
 الو وف یق

وعددال الحددامث مد  مكددان او زمددان و تغدد  اهسددمال ان قصدددم  یاسددمال تدددل  عغدد یو هد
و ا  یأر االیأالجمعأة خ و یأمع بدة نحد   یست م  هذا الغداب و هدیها بحكح فغیبالذام و حكح عغ

 هدذا اهعاغدا  هت دابه  یاذ هدو  یسرت الو ت یسكنت البو دخلت الدار و اما  الرجل احس  م  خلف  
 معان مساقغة. یاسمال مساقغة تدل  عغ یالح وم اذ ه

الددذكة محااجددة  یة مسدداقغة فددیددغ یه فهددیددعغ  الحددامث المحكدد  یو امددا ان ذكددةم لاعدد
 یالدذ یف یذكة ذل  الحامث و هجل ذل  تتضم  كغها باطةام معنها اه  بیناقصة هتتح معان

  :یقسم یتقسح اوًه عغ یة و هی هذا الغحال مغن یاح اه  بذكة ماعغقها و مدخ لها فهیه
و  فأو و  بعأد و قبألندة و هد  یه ل ج م الق یالقسح قطع ع  اهضافة فحذم عنه المضام

ا  و امأا و  تحت و  عأو و  قأطو  امأ و  مأ  علأوو  مأ  عأل و اولو  دونو  اسأفلو  خلأف و ورا  و قأد 
 و امثالها. اخرو  شمال و  یمی ها ما ه  مثغها نح یقاس عغیه

  :یقسم یاضافاه و ه  عغ یو قسح باٍا عغ
أاو  اذا و اذالمكدان و  یفد ثیأحالجمغدة و هد   یجل اضافاه الدیقسح  الزمدان و قسدح  یفد لم 

كدد  یضام الیالجمغة فقد یجوز اضافاه الی  و  یحأو وقأت و  و یأو  انالمفةم نح  اسدمال الزمدان 
هددذه  یفامددا  القدد ل فددلأأدن و مأأ  و  یلأأدو  منأأذ و مأأذو امثددال ذلدد  و  عأأا  و سأأنةو  شأأهرو  سأأاعة

  سح مطالل. یقاضیالكغمام 
ت هذه الا وم عند یفغن« امیالغا»بد  یالا وم المقط عة ع  اهضافة و تسم یف اهول:

 و اذا ن نت اع بت نح :  االمر م  قبل و م  بعد الضح تق ل  یقطعها ع  اهضافة عغ
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(1)و نحأأأأأ  قتلنأأأأأا االزد ازد شأأأأأنو ة
 

 

 لأأأذة خمأأأرا یفمأأأا شأأأربوا بعأأأدا  علأأأ 

 

 و قال:
كنأأأت قأأأبال   یفسأأأا  لأأأ  الشأأأراب و 

 

كأأأأأاد اغأأأأأ   بالمأأأأأا  الفأأأأأرات  (2)ا
 

 

و مدنهح مد  ابأدأ بأ  اوال   قدالیال د اذ ف ی  فدیبدالانوهّلل االمر من ق ٍ  و من بعلٍد ه قةال  یو عغ
ًا ایة بالجة تفی  بحال الةفع و النصل و قةال  اهیخ   الانو جلتأهّلل مأ  ضدًا و تقد ل ید جد ازه جدة 

مفا حدة الفدال مثغثدة الدل  مأ  علأو كعصدًا و م  عال  كمةا  و م  معاٍل كقاض و م  عاٍل كعح و عٍل 
  و یحدت الفدال و سدكنت العدفاعلأو ت یدال و ان بنیدالضح وجل حدذم ال یعغ علت یفاذا بن

 :یت اع یضمت الل  او فاحت او كسةم و  
 لسأأأأأأأان ال اسأأأأأأأر  بهأأأأأأأا یاتتنأأأأأأأ یانأأأأأأأ

 

(3)مأأأ  علأأأأو ال عجأأأ  منهأأأأا و ال سأأأأ ر 
 

 

 جوز ضح الفال و كسةها.یبالثغثة و ان اع بت  ی وی
 ةمنصةفة نح :یح اعةا ها غیتمیالكسة عند اهل الحجاز و ع  بن یة عغیمغن یفه ام و اما 
 ت عجبأأأأأأا  مأأأأأأذ امسأأأأأأایأأأأأأرأ لقأأأأأأد

 

 خمسأأأأا (4)یز مثأأأأل السأأأأعالیعجأأأأا 

 

دةم « امسا»و الف  كأل كق لد   امأ م  باب الاةنح و منهح م  اع  هدا مطغقدًا و امدا ان نك 
ذهأ  او مخغها الل  نحد   امسنا یمضفت نح  یاو اض ر اول م  ام یصیر امسا  و كل ام  یصیغد 

 اع بت اتفاقًا.ها یاالم  بما ف
الافعلأ  نحد   یلغمسداقغل المنفد عأو و  تأ  قأطیمارأنحد   یالمنف یلغماض یفه قطو اما 

كدذا  ت ذمبأا  قأطیأهأل رأو كنت ارا  قأط نح   یو جال قف بدون نف یل تخاصان بالنفیو قعو   و 
 نح : عو 

                                                           

 غةیازم شن ل  قغ (1)

 العذب.  یل منه فمنعه الانفس و المال الفةام ایحغقه ش یاعاةض ف یغ   بالطعا  او المال غصصًا ا (2)

َة َسَخةًا ا (3)   .هز  به یَسخ 

 لن.یالغ (4)



191 

 

 یعأأأ  عقأأأاف و مشأأأهد یو لأأأوال دفأأأاع
 

(1)هأأأوت بعقأأأاف عأأأو  عنقأأأا  مغأأأرب 
 

 

 یضدًا و جدال فدیضدح القدام ا قأط یجال فمطغذ الزمان اع بت و  یو ان اساعمغت بمعن
 مع القسح نح : عو بالفاح و بالكسة و اك ة ما تساعمل  عو  یغنیف الطال و قدیهما تخفیكغا

(2)ا   تقاسأأأأما یِلبأأأأاٍن ثأأأأد یعیرضأأأأ
 

 

(3)باسأأأأح  دا  عأأأأو  النتفأأأأر  
 

 

ا  و خلفو  اه  فاا فهمدا ظةفدان و ی  ان اضدیی  ظةفان مطغقًا و عند الك فییعند الغص  قد 
ا  الماأخة و یبمعن خلففد   اسح الفاعل. یالماقد  فهما بمعن یبمعن قد 

ام هجدل شدغاهاها  هدا یدتكد  مد  الغاو ان لح حس و  ری  غیلو  ریال غو الحذ  هذا الغاب 
 الضح. یة عغیضًا مغنیا یفه  یلاو  ةیال  التبرمع  ریغه ب ةا ك ن یالحذم المضام یف

ا.و  اذاو  اذو  ثیح یالجمغة فه یفاه الجل اضایو اما ما  :یالثان  لم 
مأر  یث یأقأف حو ر واقأف یأث االمیأقأف حة نحد  یدة و الفعغیاهسدم یتضام ال یفه ثیح اما

و  یو ان وقدددع بعددددها فعدددل مددداٍض احامدددل الماضددد شلللع ونیث الیللللم العلللذاب ملللن حیاتلللو ر یأأأاالم
 لمفةم نح :ا یل قدتدخل عغیها مثل كغمام ال ةا و قیف یالمساقغل لل ها  الذ

 بعأأأد ضأأأربه  یث الكلأأأیأأأو ن عأأأنه  ح

 

(4)العمأأام  یث لأأیأأح یل المواضأأیببأأ 
 

 

 .یةیاو تقد یقیظةم مكان حق یه و هیقاس عغیل یو ق یو ه  سماع
كدد یا یفه اذو اما  و اذ و نحد  اعنلاقلم  یعلملون اذ االغلالل قلیقسلوف نحد   ثیأحضًا تضدام 

مع القطدع   قد ع الحددث نحد   یزمان و لغماض ظةم یو ه میقولون هذا اقك قدیلتدوا به قسیلم
                                                           

 طائة. عنقالنزلت و  یا ه مو  یحضو  یا یم هدغة و ی جل او قغ اسح عقام (1)

 لتحالفا. خ (2)

اسدد م  فهدد  اسددحح و مجددا  یسددُحح ایقددال بغددغ  امدده و سددُحح یقددال هدد  اخدد ه بغغددان امدده و هیالةضدداع  یا الغغددان (3)
   او الةحح. یالفالماح یدیه ایغمس فیل ان مةام ال اعة م  اسحح ما  ه  الد  یاظغح فه  ما  و ق یل ایالغ

ُكغْ  یالكغه  الضةب بالةمح و الطع   (4)  یالم اضد   ویجمدع ا د  یالغداهح و یدض بنا ا یاض  هح  ة ویجمع 
. یا یالغ م و یالنافذ م  الس یة ایجمع ماض  ال د 
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ف وا یققدنصره اهّلل اذ اخرجه الذ علمون اذ االغلالل یقسوف  یو قدتك ن لغمساقغل كق له تعالنُ 
 نیمكلر بلك اللذیاذ المساقغل نحد   یل اذا مخغت عغیو ق ومئذ تحّدث اخ ارهایو نح   اعناقلم یق

 ینغغدیة هیاهسدم یل اذا مخغدت عغدیدو ق یالماضد یتكد ن بمعند هیلانعلم اهّلل عل یاذ تقول للذو 
 ح.یًا فانه قغیك ن الخغة فعًل ماضیان

بعللد اذ انللتم و بعللد اذ نّجانللا اهّلل منلللا هددا اسددح زمددان نحدد  یضددام الیة اه  انیددغزمهددا الاةفیو 
انا اهّلل و بعد وقدت انداح مهاددون  یال قت المطغذ ا ینئذ تك ن بمعنیفح ملتدون بعد وقت نج 

نلتم قللقع مفع ًه  ها نح  او ت وا اذُ   ُ و اذُلر اخلا علاٍد اذ او بددًه مد  المفعد ل نحد  اًل قكّثلرُم یو اذ
كددذل  اغغددل مددا وقددع فدد« اخددا عددام»بدددل مدد  « اذ»و انللذر قوملله   یت الللیللو اذ اوحالقددةلان نحدد   یو 

 یو قغندا و هدت یداذكدة وقادًا اوح یعها مفعد ل هذكدة مقدد ًا ایفان جمن و اذ قلنا للمالئكا ییالحواا
و نلأٍذ یح  نحد  یالجمغة ولك  ان كانت معغ مة حذفت و عد ض عنهدا الاندو یهزمة اهضافة ال

انأأت اذا  قددال یالثالثددة قدددتفاح ف ی  و فددیددیمثددل اهول یغزمهددا الكسددة فددیو ح یانأأت اٍذ صأأحو وملأأٍذ ی
 ح.یصح

 نأایبفاجدا  بعدد الم یل بمعندیو تجدعمرو  یكنت واقفا  اذ جا نلغمفاجا  نح   اذل یجیو قد
ة یقدع بعددها اه  اهسدمیفمدا ذكد وه انده هوتله اذ عقلدها الخلر بعلد وقاتله یح یللا قلیسلتقینا هو یبنح  

 خطال لكل  افصح الفصحال.
كرل نح  یل لغاعغیو قدتج  ح و تك ن حةفًا عند ذل .یهن  ك  یا  یجلتهّلل اذ انت 

فانهدددا  انع الحددددث بخدددلم لغزمدددان المسددداقغل وضدددعًا مدددع القطدددع   قددد  یفهددد اذاو امدددا 
كرم  اذا وفد التساعمل عند ال   نح   ، نین السلدیاذا بلل  بل یحتلنحد   یلغماضد یو قددتأت هّللیأا

 ید معندیدال دةا و قدتف یها معندیو فاذا جعله نارًا  ین قال انفخوا حتین الصدقیب یاذا ساو یحت
ن امنلوا یو اذا لقلوا اللذ، وناالرض قلالوا انملا نحلن مصللح ی  لللم التفسلدوا قلیلاذا قاهسامةا  نحد  

كدذل  ه ان ذلد  مخصد ص یفكأنه  قالوا امنا، و اذا ما اتوت لتحمللم ةام م  ذلد  ان جغغداهح 
و قدددتقع اذا السللماء انشللقت فعددل قددد  فاعغدده نحدد   یمددنهح بالزمددان المسدداقغل و قدتدددخل عغدد
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 نئذ حةم.ینها حو الااهة اد بالباب یخرجت فاذا زك ن بعدها اسح نح  یغز  انیلغمفاجا  ف
زوا فیها الةفع ا  ه فالك فیجوز فیما اذا كان بعد المغاد  معةفة هل یو اخاغف ا ف هدا ی ن جدو 

خرجأأت فأأاذا عبأأدا  قدد لهح  ی ن عدد  النصددل و اوجغدد ا الةفددع و فددیالةفددع و النصددل و منددع الغصدد 
ظدةم « اذا»و د یأز الأدار یفأمةفد ع بدالاةم نحد  « عغدداهّلل»ان  ی ن النصدل عغدیداجاز الك ف القام 

خةجدت ف جددم عغدداهّلل القدائح و  یوجددم ا یهنهدا بمعند« اذا»منصد ب بدد « القدائح»مكدان و 
ل و یة شدیها م  علئدح اهسدمیس فیة لیالفجائاذا منه ان  یحصیه م  الاكغف ما هیف یلعمة

وجددم و منده جعغده ذا  یو منه جعدل الحدةم بمعند« عغداهّلل»ةفع یف یحةم و الحةم ك یه
ة و لعددل هددذا القدد ل  ددد  لجاجددًا مدد  ی  ثددح  فددع المفعدد ل اهول و الحددذ هنددا مددع الغصدد یمفعدد ل

« عغدداهّلل»ه فدل اشدكال فدان یدعغالةفدع المجمدع یمقدمة الكتداب و امدا عغد یكما مة  ف یالكسائ
كددان  یم جدد م او بمحضددة ی ددفاه و الخغددة محددذوم ا« القددائح»مغاددد  و  و امثددال ذلدد  نعددح اذا 

 ید بمحضدةیدفداذا ز یاد قاممأا  یأخرجأت فأاذا زة نحد  یدالحال ینكة  جاز النصل عغد بعد المغاد 
د قائمددًا و یدالمكدان ز یخةجدت ففد یتكد ن خغدةًا مقددمًا امك  انیفد اذاة یقائمدًا و ان ثغدت اسدم

ئا بملا قلّدمت یان تصل لم سلالجزال نحد   یة تقع م قع الفال فیاها و م  باب الحةفیثغت اسمیلح
 یبمعند اذاقع یالفدال و قدد یل المناسدل لمعندیدالاعق یها م  معنیلما فقنطون ی لم اذا همیدیا

 .یقع بعدها اه  الفعل الماضیفلد ینما انا متفكر اذا جا  زیبنح  نما یبالمفاجأ  بعد 
اهمددا ی  هددل همددا ظةفددا زمددان او مكددان او حةفددان و حةفیایالفجددائ اذاو  اذ یو اخاغفدد ا فدد

اذ  اذاو  اذمدا بعدد  نمأایبو  نأایب یو العامدل فد یالحةفد یو وجد م المعندة یا جح لعد  علئح اهسم
 الاةم. یماقد  عغ (1)قة معناهیالحق یف

او اما   یل هدیدال دةا و ق یهدا معندیو ف یضًا ظةم زمان لغماضدیا یفه اذا یبمعن یفه لم 
ة یالجمغددة كسددا یاها اضددافاها الددی ددهد باسددمیحددةم وجدد م ل جدد م و  یل هددیددو ق  یحأأ یبمعندد

ا جا نًا نح  یك ن ج ا ها فعًل ماضیلا وم و ا كرمتأ  یلم  ة یدالفجائاذا ة مق وندة بدد یاو جمغدة اسدم ا
                                                           

 ما بعد اذ و اذا ب یمعن یا (1)
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ة فعدل یك ن فعدًل مضدا عًا ولكد  الاداهة انده باقددیاو بالفال او فعدًل قدد  فاعغده مق وندًا  همدا و قدد
ا ضربت  اذا هو ضاحهّلل ماٍض نح   ال لّر  یقلّملا نّجلاهم الل  و نحدال ر قمنلم مقتصلد  یقلّما نّجاهم الو لم 

ا ضربت  فاذا هو و شرُون یاذا هم  قد    یجاملندا فدی (1)م ال وعیو لّما ذه  عن ابره و نح ضحهّلل یفلم 
 یفانهدا تددل  عغد لوعند ثغ م اهول بخلم  یثغ م الثان یتدل  عغ یجاملنا و هیشةع  یل ا ا

ا اسأل  دخأل الجنأة  ل ل  كانت ظةفًا لما جازیهنافال اهول و ق یانافال الثان جداب بانده ظداهة یو لم 
 نما اسغح مخل الجنة.یهن معناها ح یة و باهسادهل لها اولیالاةف یف

ة یجمغدة مصدد   بالمصددر ی  ولك  تضافان الیتك نا ظةفو ان لح ریغو  مثلو الحذ  ها 
 و نح : مث  ما انكم تنطقوننح  

 ر ان ن قأأتیأأمنأأ  الشأأرب منهأأا غیلأأ 

 

(2)ون ذات اوقأأأأالغصأأأأ یحمامأأأأة فأأأأ 
 

 

المفةم فقدد مدة  امثالهدا و  یالجمغة و ال یجوز اضافاها الی یو اما اسمال الزمان الا الثالث:
أول یدان الفعدل  یولكد  عنددات ابلك یلبعلض ا ی تیلوك یلة اك دة نحد  یدالجمغة الفعغ یاضافاها ال

   نفددع یدد ن صللدقلمینفلل  الصللادقیوك یللام ربدد  و یددان بعدد  ایدد   اتیدد یالمصددد  فددالمعن یالدد
 یف الددی  و ذلدد  ان اهضدافة مدد   ددفام اهسدمال اذ عغمهددا الجددة  فداذا اضددیالصددا الصددامق

ون  یوك هلم عللیلة نحد  یاهسدم یالمصد  و قدتضام ال یأول الیفعل هبد و ان و علداوتلم مصلّ 
النللار  یوك هللم علللیلل یو ق لدده تعددال یة المعنددیة ماضددیتكدد ن اهسددماجدداز بعضددهح ذلدد  ب ددةا ان

زون ی كذبه و كذایمذهغه  یعغفتنون ی كدان ذلد  الزمدان ظدةم تغد  وك هم باا و امثالها هذا اذا 
صدحح ك نهدا ی یةها فلبدد مد  حدةم مصدد یالجمغة و له اخاصاص  ها و اما ان كان ظةفًا لغ

كد یمضافًا ال اد من بعد و  وجوهاً  (3)نطمسمن ق   اننح   ما و انها  ذ منهح و یقغ ب ف  (4) یزیماُ 
                                                           

 فزع  ی وع روعًا ای اع  (1)

 جمع وقل و ه  ثمة  المقل. اوقال مة منعها و   م الحما یعنیم  تغ  الناقة  یا منها (2)

 محاه و اهغكه  یطمسه ا (3)

 ل و اهع جا  یالم یم ایالز (4)
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الجمغددة المصددد    ی ن اضددافة اسددح الزمددان الددیددو امثددال ذلدد  و اجدداز الك ف تلقللوهمللن بعللد ان
و  انهّلل ی یاعجبن الم دم  نح  ان   یضام الیو قد یاصل  وقت ان یاصبر ال ة مطغقًا نح یبالمصدر
الجمغدة  یفت الدیل اذا اضدیداسح الزمان اهعةاب و الغندال و ق ینئذ فیو اجاز بعضهح حمحس  

 الفاح نح : یاه ل و الغنال عغ یب عغها اهعةایجوز فی
 الصأأأبا ی  علأأأی  عاتبأأأت المشأأأیحأأأ یعلأأأ

 

أأأأا اصأأأأح و الشأأأأ  (1)  وازعیو قلأأأأت ألم 
 

 

كددان مددا ولیبخفدد  حدد ة فعنددد یهددا فعددًل مضددا عًا مع بددًا او جمغددة اسددمی  و فاحهددا و ان 
نفل  یوك یلهلذا ة قدةال  ندافع یةم  الغصد یدة اهعةاب واجدل و یة اهعةاب ا جح و عند الغص یالك ف

 نا.یوك الزیموعدُم ة نح  یالمفةم فك  ی  . و اما اضافاها الیبفاح الن یالصادق
وك یلهلذا نحد   یفأ ةیتقدع ظةفدًا باقددالجمغدة و ان لدح یالد ثیحو قدتضام اسمال الزمان و 

كد  یالمفةم و ان لح یأول الجمغة الیكل ذل   یو فن صدقلم ینف  الصادقیوك ینطقون و هذا یال
ل یدبعدد الفعدل و ق« هیدف»ة یو كل ذلد  باقددجع  رسالته یث یاهّلل اعلم حفنح   ثیحاما ساب  و 

  فة. ثیحمابعد 
مدددع مددددخ لها اذ  یهدددا مضدددافة الدددیفدددان اسدددمال الزمدددان ف سأأأاعتلذو  نلأأأذیحو  وملأأأذیو امدددا 

 یجوز بندال الاد وم الماقدمدة عغدیو بعد اذ انتم مسلمون   مثل یعنها بالانوالمحذوفة المغدل
 بالفاح و الخف . ومئذی یمن خز و اعةا ها نح  اذ

المضدام  یمت مقا  الزمدانیالغطؤ فاق یلك نها مصد ًا بمعن ثیرو الحذ باسمال الزمان 
فغمدا تأهّلل خفأو  الأنج  یات نحد  یف (2)  كالخف ایان اخة  ال یال یاهّلل یث اخرج الیتوقف رنح  

 یبمعندد ةیأأااهغغددل و  یة فددیدرة مصددد   بالمصددیددالفعغ یقامددت مقددا  الزمددان جدداز اضددافاها الدد
 العلمة نح :

                                                           

 ی دحان و یجهغدة الصدغ یالصدغ   ا یل الدیدهد  المالصدغا ضداض ال دعة و یهد  ا  لیالم همه و  یا عاتغه (1)
 منعه.  یا وزعهذهل سكةه و  یالسكةان ا

 الغ وب  یا (2)
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 ل شأأأعثایأأأقأأأدمون ال ی (1)ةیأأأبا

 

(2)سأأأنابكها مأأأداما یكأأأأن  علأأأ 
 

 

 و نح :
 مأأأأأایتم یاال هأأأأأل مبلأأأأأب عنأأأأأ

 

 ال عامأأأأا (3)ة مأأأأا تحبأأأأونیأأأأبا 

 

 كم التابوت.ی تیا ملكه انیاّن االمفةم نح   یو قدتضام ال
مدع  یاتسأل   یاذهأ  بأذالجمغدة نحد   یال فاضام الیمع بة بال او و اهلف و ال ذول یو ق
 ة.یالطائ ذوه و الااهة انها یماتسغح ف

ادا یة و انمدا بنیوضدعاا هول المدد  الماضد منأذو  مأذاعغح ان لهدح ظ وفدًا اخدة فمنهدا  الةابع:
اهن و  یس الددی   الخمددیددمدد  اول  یعنددی  یو  ال مأأیأأتأأ  مأأذ یمارأنحدد   مأأ  یلاضددمنهما معندد

همدا المقصد م یغیفثلثأة  اوومأان یتأ  مأذ یمارأع المد  نح  یان لجمیدتأتهما المفةم المعةفة و قیغی
 ة نح :یة كانت او اسمیهما الجمغة فعغیغیبالعدم نكة  و قد

 دا  ازار یأأأأأمأأأأأازال مأأأأأذ عقأأأأأدت 

 

 فسأأأأما فأأأأادرك خمسأأأأة االشأأأأبار 

 

 و نح :
 اف یأأأأالمأأأأال مأأأأذ انأأأأا  یو مازلأأأأت ابغأأأأ

 

كهأأأال  حأأأیأأأول  (4)  شأأأبت و امأأأردایدا  و 
 

 

ةهما یدها تصدغیدؤیو  یاسدم یاول المد  فانه معند یة انهما اسمان اذا كاناا بمعنو الااه
كأ  قعأد فأالن ل لده یدعد  بعد  العدةب انده ق یصدغة و مدا حكدیو الحدةم ه ذیأمنبد  كمأذ فقدال مأذ 

 ة.یه بع  الك فیكما عغ ثهّللیحد یاخذت ف
    الجمعة.یل م  او یاو  الجمعة یت  مذ یمارأ یاهضافة و معن یهذا ان جةتا فعغ یفعغ

كدان مضدافًا الیدو ان  فع مدخ لهما فع  اك ة الك ف ه یدة ان المةفد ع فاعدل فعدل محدذوم 
                                                           

 مقامهاهّللیالمصد . منه اعغ یقدم ن و حذفت المال و الفعل مؤول الیما  ةیبآ یا (1)

ه  ها الد . یا مداماً  الحافة و یجمع سنغ  ا سناب مغغة   و  یجمع اشعث ا شعث (2)  خمةًا شغ 

 عةف ن  هذه العلمةی یا (3)

 اه. ینغت لحیم  طة  شاربه و لح اهمةم  و یم  جاوز الثغث الكهلل الغغ غ و یق  افعیال (4)
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نق ل ان المةفد ع مغادد  و    الجمعة و لنا انیمذ كان او وجد و  الجمعة یت  مذ یمالق یلهما فمعن
كدای یو امثالهما مثًل ا« م جد»او « كائ »الخغة محذوم نح    مأذل یدئ  و ق   الجمعة م جد او 

همدا تكغدف و مدا یكغ یل هما خغةا مغاد  محذوم و فیهما مغادلان و ما بعدهما خغة و ق منذو 
كدان الفعدل بعددهما ماضدیذكةته اقةب و ق و ان د یأتأ  مأذ قأا  زیمارأًا فهمدا هول المدد  نحد  یل ان 

فانهدا  منأذبعدد و منهح م  منع المضدا ع د یضرب زیت  مذ یمارأكان مضا عًا فهما لكل المد  نح  
همددا لغددة یح فیالضدح و كسددة المدد یة عغددیددمغنمنأأذ السددك ن و  یة عغدیددمغن مأأذو  یخا دة بالماضدد

و و  یأمأذ القدال یل یدو قدتكسدة و قو  یأمأذ الاذا الاقدت سداكنًا نحد   مأذح و قدتضح  الذال مد  یسغ
 مذ ام .قال یو مذ الساعة و ه و  یمذ قال یو همذ العا  قال یو مذ السنة و ه مذ الشهر قال یه

ك ان مابعدهما عغدیو    او ییانهمدا اسدمان مضدافان كمدا هد  عندد الكد ف یف كان قدتجة 
و  یأتأ  مأذ یمارأًا نح  یان كان الزمان ماض م  ی  و تتضمنان معنییحةفا جة كما ه  عند الغص 

و  ا یأثأة امأذ ثلعًا ان كان معددومًا نحد  یجم یالو  م و ومنا یمذ ان كان حاضةًا نح   یفو   یال م
 یلغماضد مأذح  فدع یو تدةج یلغماضد منأذح جدة یع  اك ة العةب وج ب جةهما لغحاضة و تةج

 نح :
   و عرفأأأانیأأأحب یقفأأأا نبأأأهّلل مأأأ  ذكأأأر

 

(1)و ربأأأأأ  عفأأأأأت اثأأأأأار  منأأأأأذ ازمأأأأأان 
 

 

 ق له: مذ یو م  المةج   ف
أأأأأأأة الحجأأأأأأأریلمأأأأأأأ  الأأأأأأأد  ار بقن 

 

(2)  مأأأذ حجأأأج و مأأأذ دهأأأریاقأأأو 
 

 

.  بالجة 
كددان اسددمًا نحدد  همددا یغیةفع مایو قددد كددذا ومأأان یمأأذ و   یو  ال مأأیأأمأأذ ان  ل یددو ق منأأذو 
 ًا.یان كان ماض« اول المد »ان كان الزمان حاضةًا او معدومًا و « اهمد»نئذ یمعناهما ح

نئدذ ظةفدان امدا یة و عد  الم دهو  انهمدا حیة كانت او فعغیالجمغة اسم یو قدتضافان ال
                                                           

ح یا عفاالمنزل و  یا ال بع (1)  . یم س و ام 

ة الحجة (2)  السنة. یجمع حجة ا الحج خل و  یا یاق ا  ثم م و یالحجة و ه  م یاعغ یا قن 
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ل یدده اخدد ون و قیددمحددذوم كمددا عغ« زمددان» یه بعدد  او الددیددالجمغددة كمددا عغ یمضددافاان الدد
 یالجمغة و الااهة انهمدا ظةفدان مضدافان الد یة زمان محذوم مضام الیجل تقدیمغادلان ف

مدد  اول زمددان خةجددت و  یا تأأ  مأأذ خرجأأتیمارأ یالجمغددة فمعندد یزمددان محددذوم مضددام الدد
كددذل  ی أأ  مأأذ انأأا قأأام  اعغددذ بالفعددل السددا ذ و  كل  قع بعدددهما یقددد مدد  اول زمددان انددا قددائح و یامأأا 

تأ  مأذ یمارأزمدان قددو  الحدا  و  یات  مذ قدو  الحأا  یمارأة نح  یمصد  او فعل مصد   بالمصدر
 هذه الثغثة. یقد  زمان مضام الیفضرب یان

ملن للدن و لأدن صأبا  ة زمان الحضو  او مكانده نحد  یو معناهما اول غا لدنو  یلدو منها 
مددا تفا قهدا م یم علللیحكل الجمغددة تمحضداا لغزمددان هن ظدد وم المكددان  یفاا الددیفدداذا اضد مأأ و قغ 

 نح : ثیحالجمغة اه   یهتضام ال
   غأأأأأأأأوان راقهأأأأأأأأ  و رقنأأأأأأأأ یصأأأأأأأأر

 

(1)شأأأاب سأأأود الأأأذوام  یلأأأدن شأأأ   حتأأأ 
 

 

 نح : یة الجمغة بحةم مصد یجوز تصدیو 
 ما  یقأأأأأد یانیأأأأأفأأأأأان الكجأأأأأر اع

 

(2)غأأأال  یاقتأأأر لأأأدن انأأأولأأأ  
 

 

كعضدد بالغنددال  لأدنا : یدالمع یفد یو الدذ لأأدنبخدلم « عندد» یبمعند یلأدل یجدیل یدق
الحاضدة.  یسداعملن اه  فدیاه  انهمدا ه« عندد» یظةفدا مكدان بمعند یكعغد یلأدالسدك ن و  یعغ

قدال یلغدة ف یال فدیدقغدل اهلدف یمضمة لح یفت الیالزمان و اذا اض یف یلدساعمل یقال: و قد
بفداح لأد و سدغل و كتدف و عندذ و اوزان كعضدد  لأدن یلداه و لدداك و عامدة العدةب تقغغهدا و فد

 لأدنالضدح و  یبضح الل  و الغنال عغد لدنع و یالجم یالسك ن ف یالل  و بضح الل  بالغنال عغ
بفداح لأد   و یبفداح الدل  و النصدل و الاندو لأدا  و  یكعغد یلأدالكسدة و  یبفاح الل  و الغندال عغد

                                                           

اعجدغه   یا اقهد   ندة و یت بحسدنها عد  الزیم  غن یة و هیجمع غان یالغ انال عة المط و  و  یاع یالص  (1)
ال ددعة  یجمددع ذؤابددة ا الددذوائلل و یمدد  ال ددشدداب  مدد  ال ددغاب و شددل   جددغ  ال ددعة واع یا قندده ال ددعة و 

 المضفو  م  شعة الة س.

 ذ.یض یا قاةاتعغه و  یا اهیاعضد القل  و  الك ة (2)
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الضدح  یبفداح الدل  و الغندال عغد لأدنبع  النسدخ بضدح الدل  و  یالضح و ف یالل  و الغنال عغ
 «.هل» یبمعن یكعغ یلدو سمع « عند»كد  یو مكان یكغها ظةم زمان

 ع  اهضافة نح : یقطع لدیو قد
 ه یزجأأأر الكلأأأ  فأأأی (1)یو مأأأازال مهأأأر

 

 دنأأأأأت بغأأأأأروب یلأأأأأدن غأأأأأدوة حتأأأأأ 

 

ة  فعهددا بعدددها یددعدد  الك ف یو حكدد« كددان»اضددما   یز او عغددییددالام یفانصددل غدددو  عغدد
نحد   عنأدهتقدع اه  فضدغة بخدلم  لأدناس و هد  الغالدل و یدتامدة و الجدة  الق« كدان»  اضما یعغ

 و هتق ل السفة م  لدن الغصة .السفر م  عند البصرة 
مأأاو منهددا  ع اوقددام ثغدد م یددجم یفدد ید اثغددام الثددانیددضددًا ظددةم زمددان اه  انهددا تفیا یفهدد كل 

ع اوقدام یدجم یل فدیث اثغدت الاغددیدح رهلایُّلما نوجت جلودهم بّدلناهم جلودًا غاهول نح  
كدل وقدت نضدجت جغد مهح و هد« مال المد »و « كل  »النض  فكأنها مةكغة م    یفصا  معناهدا 

   نح :یال ةا فاطغل جمغا یها معنیها و فیتضام ال ی  بالجمغة الایضًا مغهمة تتعیا
مأأأا قلأأأت اعتأأأق الشأأأكر رقأأأ  یكل 

 

 لأأأأهّلل المكأأأأار  عبأأأأدا یرتنیصأأأأ 

 

ما اقل.جوز وق ع المساقغل بعدها نح  یو  یالماض هیو اغغل ماتدخل عغ كل   قل 
ك .یاو د ی  زیاة نح  یة و شةطیاسافهام  یاو منها   نما تك  ا
« مد »  ل  هذا و انما جاز اضدما  یم  ا یالك هذا  یانّ نح  «  یم  ا» یبمعن یان  و منها 

حامدل یو م  لدن  و مام  م  او م  قبل و م  بعد و م  عندك اك ة الا وم نح   یهنها تدخل عغ
مد  قددامها و مد  »مة  ؟مهع؟ع  اهل العصدمة یث لما رویف و حیو ك ی  و مایاشئتم  یانّ  یف

 یان اهمبددا  فهددیددو مددة   ةخصددة ات« ث شددالوایددح»و مددة   فیأأك یبمعندد یفهدد« القغددل یخغفهددا فدد
سدداعة  یا» یاخددة یفد یكمددا رو یمتأأ یبمعند یفهدد« شددئاح مد  قغددل یاندد»و مدة    یأأمأأ  ا یبمعند

 «.احشئ
 اسافهامًا و شةطًا. یلغزمان و معناها ما انیاو 

                                                           

 ةها.یة و غیل و الحمة اههغینا  م  الخیالمهة ولد الفةس و اول ما  (1)
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 اهسافها  و ال ةا. یلغزمان ف یمت و
 اه.یثغت ظةفیو لح فیكو منهح م  الحذ 

د یددفیو مددا   فرسأأ ا  یومأأا  ثلثأأی  یسأأرت عشأأرقا نهددا نحدد  ی یغحددذ بددالا وم العدددم الددذیو 
صدفها نحد  یو مدا وك یلومًا او بعض یا ل ثنو بعل المسافة او و  ی  الیسرت جمتمامها او بعضها نح  

  فددان یه الزمددان او المكددان لغاخصددیددالو المضددامالأأدار  یجلسأأت شأأرقو ال  مأأ  الأأدهر یسأأرت طأأو
و قأأدو  الحأأا  و  جلأأت صأألوة العصأأره عنهمددا امددا حددذم الزمددان فنحدد  یددالندد ب المضددامیحددذفا 

كدل ذلد  بحدذم ال قدت و  ثمأا اجلأ یاجلأ  رو منده نومة قامأل او  جزر جزوراو  انت رتهّلل حل  ناقة
متهّلل القارظ  عنه نح  ین ب اسح العیقد كل   ی  و هما  جلن خةجدا فدیغة القا ظیمد  غ یا  یال 

 د.یجلست قرب زةجعا و اما حذم المكان فنح  یدبم به فغحیل یطغل القةل و ه  ش
  له:حذ تق ل و اسا هدوا بصحة هذا اهضما  بق ی  ف یبمعن أ حقا  تقولو الحذ بالا وم 

(1)مغأأأر  بأأأهّلل هأأأام  یالحأأأق انأأأ یأ فأأأ
 

 

 و انأأأأأأأهّلل ال خأأأأأأأل  هأأأأأأأواك و ال خمأأأأأأأر 

 

كدذا الحقد ا  هددا  كددان تنكحلوهن و ترغ للون ان و مثدل یجهأأد رأسأو  یظنأأا  منأو  ر شأهّللیأغو  اذا 
مثغده  یفد یفأة یس هذا ظةفًا ولك  تقدیفغ تنكحوه ع  ان یة القمیع  تفس یو الذ یف یبمعن

 ممك .
 جلتهّلل م  العصأرو د معهّلل یزمكان اهجاماع او زمانه نح   یبمعن یهل یو ق م  و الحق ا  ها
حدةم جدة   یل هیو ق« م »ح یبكسة م یهذا ذُر من مع كقةال « م »فاجة  بد  عندو قدتك ن مةامفة 

كدان شداذًا و مدنهح  یا خرجأت مأ  معأ و كنأا معأا  ل مع بة لق لد  یة و قیمغن یو ه مد  عندده و ان 
   نح :یسك   العیم  

 معكأأأأ  یمأأأنك  و هأأأوا یشأأأیفر

 

كانأأأأأت ز  (2)ارتك  لمامأأأأأأایأأأأأأو ان 
 

 

  فداذا هقدت سداكنًا كسدة یبسدك ن العد هّللیأذهبت مأ  اخ یل حكیل ذل  ض و   و قیو ق
                                                           

 ة.یالماح یا الهائحالم لع و  یاالمغة   (1)

  . ینًا مون حیح یا الغما المال و المااع و  یا شیال  (2)
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السدك ن ل تسك  قغدل الحةكدة و تكسدة قغدل ی  او فاحت و قیبكسة العكنت م  القو  نها نح  یع
قصد معها زمان یاهجاماع و اهقاةان و هاه   ةم  م قصد م  ینئذ و هیو الااهة انها حةم جة  ح

ن مع القطع ع  اهضافة عغ یو الغالل اساعمالها مضافة و ه ل ید  فقیة عد  اهثندیالحال یقدتن  
 فأ غها مقصو  . یت فتیرأل فاحاه كفاحة ینصغها نصل اعةاب و ق

هدذه  یفانهدا فدو  یأسأرت الو ت یأسأكنت البو دخلأت الأدار س م  الا وم نحد  یو اعغح انه ل
 اهساعماهم اسمال مع بة.

قغغدده ظدداهةًا او  یالندد ع اهول مدد  الادد وم هدد  الفعددل الددذ یاعغددح ان العامددل فدد الخددامس:
 هّلل االمر من ق   و من بعد. جلتهّلل م  قبل ومضمةًا نح  

 :یو اما الن ع الثان
 شع ون.یث الیلم العذاب من حیاتقغغها نح   یالفعل الذ ثیح یفالعامل ف

هدا یفالعامل فقولون یلتدوا به قسیو اذ لم ه نح یفت الیة ما اضیها الفعل غیالعامل فف اذو اما 
ف وا یققدنصره اهّلل اذ اخرجه الذو نح  « ق ل نیفس»  وهكذا.« نصة»ها یفالعامل فنُ 

هدا الجدزال و مدنهح مد  قدال انده ال دةا یها فمنهح م  قال ان العامدل فیفاخاغف ا ف اذاو اما 
دل فجعدل ال دةط یه معندیدظدةم ف و كل یمت یكما ف ة ال د وا یة كسدایال دةا و مدنهح مد  فص 

محدل الجدزال و ه  یفد یه الفعل الذیخلفها فالعامل ف یة عغیة ال ةطیها ال ةا و غیفالعامل ف
ظةفهدا ال دةا و الجدزال معدًا لكد  المقصد م بالدذام هد  الجدزال  یان ال اقع فد یل فیش  و ه ر

  وقدت ال جددان و هد  وقدت بغدم ییفالمةام تعن وجد ین السدیا بل  باذ یحتها نح  یفه  العامل ف
و ه شد  اذا جعلله نلارًا قلال  ین قال انفخوا حتین الصدقیب یاذا ساو یحت   و كذل ی  السدی 

كددذا یكددل الم ضددع یفدد اذاان  ف قددت الغدد وب ظددةم اذا غربأأت الشأأم  جلتأأهّلل   ظددةم القدد ل و 
وئلذا ملا ملّت لسلوف  ی  و اما ق له تعالیی  مذهل الك فالكل الجزال كما ه یل فالعامل فیالمج

ف یو وقددت المدد م اول تسددو سأأوففددالمةام   بعددد اذ مددت  اخددة  و عغددح ذلدد  لمكددان ًا یللاخلل   ح
ف فلتك ن حجة لم  قدال ان ال دةا هد  العامدل و یاهخةا  فاهخةا  همحالة بعد وق ع الاسو
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كرمتأهّلل غأدا  یال یاذا جلتناما  فدان  دح   ان یبمعند اذاكد ن یذا الكدل  اه  انفلنسدغح  دحة هد و  ا
ماعغقدة بدد  یفهد (1)و والقملر اذا اتسلق ی شلی  اذا یلوالل و اما نحد  ان یبمعن یورومه ع  العةب فه

ل و   قددت اتسدداا یددان الغیاقسددح   قددت غ دد یل و القمددة ایددبدددل مدد  الغ یمحددذوفًا و هدد« اقسددح»
 ع ماذك وا و الحمدهّلل.یذكة اوجه م  جم یا الذقع مقسمًا به و هذیصغح انیالقمة فانها اسح و 

  تغد  اهفعدال یتتعغذ تغ  اهسمال  هدا و تتعد یو اما اسمال الزمان فع امغها اهفعال الا
فاند ن یالندا   ی   هح عغدی  یك ن الدی یا« ك نی»عامغه فتنون یالنار  یوك هم علی ضًا  ها فق لهیا

زون یلو ق لده  فتنلونیالنلار  یعلل وك هلمیلن یوك اللدیان یس لون ایهنه قال  « ندذ ی»فعامغده وك هلم بلاا
 وهكذا.وك هم باازون یوك التال  ینذر یلهنه قال 
 ت  مذ ضرب.یمارأس بمدخ لهما نح  یل یعامغهما الفعل الذ منذ و مذو 
    هما.یعامغهما الفعل الماع لدنو  یلدو 
 عامغها الجزال. اذاكد  كلماو 

كددذا  ة یالكددل الجددزال و امددا اهسددافهام یفالعامددل فدد یمتأأو  انیأأاو  یانأأة و یال ددةط  یأأاو 
    ها س ال كان قغغها او بعدها.یها الفعل الماعیفالعامل ف

 
 فصل

 الم لمات یق
ام فا منددا یددة باسددح الكنایام و انمددا عدددلنا عنهددا لمددا ذكةنددا الضددمایددو قدسددم ها بالكنا

 زها عنها.ییتم
ح یة  د یدال اقدع بغفد  غ ی  فدیل معدیعغدة عد  شدیة لغًة و ا دطلحًا مدا یفاعغح ان الكنا

 فهما ماقابلن كما قال ال اعة:

                                                           

سذ القمة ا یانااح و اسا  یسذ ایم  وسذ   1  و اماأل. یاسا  یو ات 
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كنأأأو عأأأ  قأأأذور یو انأأأ  رهأأأایبغ (1)ال

 

 انأأأأأأا  بهأأأأأأا و اصأأأأأأار یو اعأأأأأأرب اح 

 

 ة امو :یالاكن یو الغةض ف
 فالن. یجا ننح   یعةم اهجنغیمنها لئل

 جا  فالن.نحو  یل نح  ق ل النح ی  كالامثییالاع یو منها لعد  مس  حاجة ال
 ت.یت وُ یالمجالسُ  یتقولون قو منها قصد اهجمال لك ن المةام معغ مًا نح  

جلاء احلد ملنكم  و منده ه و التكنلوایلبللن اب (2)ق عّولوهو منها هجل شناعة المعغةعنه نح  
 من ال ائف او المستم النساء.

 ام.یو منها هجل  فع اهلاغاس كالكنا
كج  و منها هجل ن ع م  الغلغة نح  ر الرماد.یفالن 

 احمذ. یا مررت برجل افعلو اب  الفاعلة ینح   (3)و منها الاكة 
كفف ة نح  یو منها اهلغاز و اهحج كفف ا  الفل . یبمعن مهم ة ع  یكناا
كأذا و حكأ  فاعأل  یةه كق ل النح یة مصة  مون غیو منها لعد  خص   ان حكأ  افعأل 

 كذا.
الّتخلذناه ع المصدةحام نحد  یدة عد  جمیو الل  كنا  یقع الم اقام م  الفال و العیو 

ّنا قاعل نتم قاعلو ن یمن لدّنا انُ   و امثال ذل .تفعلوا تفعلوا و لنان لمو ن یانص وا اللتكم انُ 
ة ذل  مد  اسدغاب یغ یة لعم مها و ا هامها الی اذ منه كنایقع العمل و مایو كذل  قد

 ح.ی مقابغة الاص یع ذل  ا ها  فیة و جمیالاكن
دة عغدیام عد  اسدمال  د یدة م  خ اص الح وم فانهدا باجمعهدا كنایو الكنا  یحة نا  
س یة و لدیدة عد  اباددال الغایدكنا« مد »ان الكوفأة  یسأرت مأ  البصأرة الأمد  ق لد   یالمدةام كمداتة

                                                           

 21اسح امة  . « ال»ة یة ع  الةجال و بغیكصغو  المانزهة ع  اهقذا  المانح القذو  (1)

. یاجعغ ه  یا (2)  ع  

 الاكة  ه  تكغف الكة .  (3)
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الغدال مأررت بأ  ة و یدة عد  اناهدال الغایدكنا« یالد»اهباددال و كدذل   یح فیبن  اسح م ض ع   
ام عدد  یددام و الم  دد هم كغهددا كنایددصدداا وهكددذا كمددا ان اهشددا ام و الكناة عدد  اهلیددكنا

ت یددداهفعددال و اهسدددمال الصددةاحة فغن یة مددد  خدد اص الحدد وم و اه دددل فددیددالصددةا  فالكنا
 ة ع   ةا .یك نها كنا یالمغهمام لغ غاهة بالح وم ف

 یضدة ولكد  عد  المایدخغ  یة و قددمةم و تدأتیاسافهام یتأت یو ه ك  فم  المغهمام
كد ن معناهدا ییدالام یالسدك ن لحاجاهدا الد یة عغدیمغن یو هك  م  غلمان ساملكه  قال یفل ز و 

معددوم مدغهح عندد السدامع عددمًا و جنسدًا  یكغمدة تقدال فد یاللئقة بدالح وم و هد یم  المعان
كأنده هیمًا و تك یغهح العدم تعایعةم جنسه و ی یز بنكة  حایمیف عغمده المخغدة مد  یةًا و فخةًا 
« مد »ل انده مجد و  بدد یدح ماقیه و الصدحیزها فه  مج و  باضافاها الیمم یل تضام الی ةته و قك

و قدتحددذم و هندده ا یللُللم مللن ق و السللموات  یُللم مللن ملللك قللةًا نحدد  یددمقددد   لدددخ لها ظدداهةًا ك 
 قدجال مج و ًا مع الفصل مطغقًا نح :

 عأأد  یمأأنه  فضأأل علأأ یكأأ  نأأالن

 

كأأأأأأاد مأأأأأأ  االقتأأأأأأار احتمأأأأأأل   اذ ال ا

 

 و نح :
 ینأأال العلأأ (1)كأأ  بجأأود مقأأرف

 

كأأأأأأر     ب لأأأأأأ  قأأأأأأد وضأأأأأأع یو 

 

 و نح :
 دیسأأعد بأأ  بكأأر سأأیبنأأ یكأأ  فأأ

 

أأأاع (2)عةیضأأأ   الدسأأأ   ماجأأأد نف 

 

كددان الفصددل بفعددل ماعددٍد  ُللم ترُللوا مللن لةفددع اهلاغدداس نحدد   مأأ ز ییددالام یجددل فددیو اذا 
كددان او جمعددًا بددل زهددا مینصددل ممیو مدد  العددةب مدد  ا یللُللم اهلكنللا مللن ق و ون یللجنللات و ع فددةمًا 

ز اهضددافة مددع الفصددل یقدد ل ان  جددةه باهضددافة یفصددل و مدد   نصددغه مددع الفصددل و مددنهح مدد  جددو 
 یو مداام  دیسأعد بأ  بكأر سأ یبن یك  فو بد  ك  بجود مقرفا ًا و اسا هد بد یبالا وم و شغهها اخا

                                                           

 س. یالنذل الخس یا المقةمقةم و كح م یا (1)

 ة.یة العطیة ع  ك یكنا عةیضخح الدسة  و یالجفنة الكغ یا عةیالدس (2)
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 م .ماام اه انه باهضافة مون اضما  
كدان بعددها فعدل او شدغهه غو تقع منصدوبة و مجد و   و مةف عدة  ة یدفقدال ا تقدع منصدوبة اذا 

بده و المفعد ل یمنصدوبة عغد یفهد ك  رجل انا ضأاربو ك  رجل ضربت اها نح  یم اغل عنها بكنا
كدان م داغًل  یعغد كأ  ضأربة ضأربته و یفالمفع ل یعغ و  سرتیك   المفعد ل المطغدذ و امدا اذا 

 یاهباددال و الجمغدة خغةهدا و هدذا عغد یعدة عغدمةف « كدح»فدد  ضأربت غالمأ او ك  رجل ضأربت  نح  
 هدا الفعدل بددلها بددل الكدل ة الم داغلیالمفع ل و الكنا یه ك مذهغنا ان  یمذهغهح و اما عغ

كد ن النا دل یان یمك  النصل مدع اهشداغال عغدیل یضًا منصوبة و قیحال اهشاغال ا یفف
ان لهدا  یعغد كأ ضدمة الفعدل بعدد ی  ةه ثدح مدنهح مدیفعًل مقد ًا و الفعدل المادأخة الم داغل تفسد

كدل ذلد  م ا یندافیضدًا هیقد ل المقدد  قغدل ایالاصد  و منهح م   ة ماغعدة و یدام غیدالاصدد  و 
ذكة الفعدل الاداهة یدهنا فعًل اخدة و ه ین یباطل و ه احد  یة المن یة مة   ان المقد  غیقدذكةنا غ

كان مالهّلل.نح  « كان»ا حال انه یةًا و الص اب ما ذكةناه. و قدتقع منصوبة عغیتفس  ك  
كأ  رجأل و بك  رجأل مأررت مج و   نح   یو اما اذا وقع قغغها حةم جة او مضام فه غأال  

 ضربت.
 جا ك غالم .و  یك  رجل جا ك و جا نمةف عة نح   یك  ذا و ه ذاك فهیو ان لح

هدا یؤنثدة الة المدذكة  و المیدجوز ا جاع الكنایو  یمفةم  الغف  مذكة  مجم عة المعن ك و 
 یهد كأ الةجدل و المدة   فدان  یه الد كأ  یة  اجعة الدیو الكناك  رجل جا ك و ك  امرأة جا تهّلل نح  

ك ددة افددةام الامییددالفاعددل و هبددد مدد  مطابقددة الفعددل معدده و الام ز و اجدداز بعضددهح ییددز فضددغة و اه
 ته .یك  قو  لقو ته  یك  رجال رأاه نح  یجمع

هسداعمالها و الصد اب هد  اهول  رب   یل انهدا بمعندیدو ق  ك یل انها بمعنیفق  یكأو منها 
 ن من دابا التحم  ادقلایُ و  ریُث (1)ونیقات  معه ابّ  ین من ن یوُ  ة نح  یالاك  یالكتاب بمعن یف

زهدا ییتم یالسدك ن و اخاغفد ا فد یة عغدیدمغن یمن ندة و هد یاه و یل انها مةكغة مد  كدام الا دغیو ق
                                                           

ة الجماعة الك  (1) ب    ن.ی . ر    یها ر   یة  و النسغة الیال  
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  هد لهح ق ل ال اعة:یح م  اجاز و فمنهح م  منع النصل و منه
  یأ  بالرجأأأا فكأأأأیأأأاطأأأرد ال

 

 سأأأر  بعأأأد عسأأأری (1)المأأأا  ُحأأأ    

 

ل یددبنفسددها تقددع مةف عددة و منصددوبة و ق یقددع اه  مفددةمًا و هددیزهددا هییغزمهددا الاصددد  و تمیو 
   هذا الثوب.ی  تبیبكأجوز یدخل و یل یها الجا  و قیدخل عغیه

هدا حكدح الكغمدة یعغ یجدةیه و اسح اهشدا   و یكام الا غمةكغة م   یل هیقكذا و منها 
كذا مالهّللالمفةم  لق لهح  كدل  العدةب مكد  ًا و مدع  ی ةفع مال  و ه تصد  لها و اك ة ورومها ف ان 

 ال او العاطفة نح :
كأأأرا   یعأأأد الأأأنف  نعمأأأ  بعأأأد بالسأأأاك ذا

 

كأأأذا ل فأأأا  بأأأ  نسأأأ  (2)الجهأأأد یكأأأذا و 
 

 

كأأذا ث نحدد  یو عدد  الحددكأأذا درهمأا   یعنأد هدا عدد  العددم نحدد   یكندیو  كأذا و  و قأال فأأالن 
كذا دراه  (3) ها ع  ثغثة و با ها یمنهح م  كن كأذا  (4)و عد  احدع دة و بابده بأ  كأذا  و عد  درهمأا  بأأ 
كذا درهما    و بابه بد یاحد و ع   ك ة ك   یو اعةا ها كما مة  فكذا دره  و ع  مائة و با ها بد كذا و  و اه

 بالجة.اثواب و كذا ثوب  ن یةم منص ب و اجاز الك فزها مفییان تم
كدذا و  یكنیو هما كغماان  تیذو  تیكو منها  كدذا و  كدل  و معناهمدا   همدا عد  جمغدة و 

 یدیللت قللاذا جللاء القتللال قلللتم حیللت وُ یللالمجللالسُ  یتقولللون قلل  نحدد  یهتسدداعملن اه  مكدد  ت
 (5).ادیح

كیكقال یو قد كیأكمدًا و ی  میائیال یبابدال احد م یكقال یال و الهال و ید الیبا د  ی     یأ  
ادان یو همدا مغنت یأت و ذیأكأان مأ  االمأر ذقدال یال  ل بالادال و  یال و تغدل الهال فیف الیباخف

                                                           

 قد  . یا حح  ذو الح و  یا الح (1)

 الغؤس ال د  و الجهد الم قة. (2)

 ع ة   یم  ثغثة ال یا (3)

 عدام المةكغةاه یا (4)

 . یاتسع یكقطا  اسح امة   ا امیحغة اهمة لغ احد  المخاطغة و ی  یدیح (5)
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ال مدع یدد الیبا دد  ی  ذیذقال یضًا لغام فقدیا تیذ یالفاح و قدتضمان و قدتكسةان و ف یعغ
 د.یت دبل  ی  ذیذ بالممدوم  و ا یا  ذیذالهال و 

و سددائة اسددمال اهسددافها  و اسددمال ال ددةا و  مأأ و  مأأاة  فمنهددا یددو اعغدح ان المغهمددام ك 
كددل واحددد  فددیددالم  دد هم و الكنا محددل هئددذ بدده و خصصددنا هددذا الفصددل بمددا  یام و قدددذكة 

 سا م  هذا الغاب.یو هما مع بان اتفاقًا فغفالنة و  فالنذكةنا هنها نام   عنها و كذا نح  
 فصل

 مرُ اتال یق
حكدح  یة نسدغة و  دا تا معدًا فدیدبغ یاهخدة یهما الدی  ضدح  احددیو المةام هنا كل كغماد

ل سدددغل الغندددال هن یدددل او وقعدددت ظةفدددًا او حددداًه و  دددا  الاةكی هدددا شددد یكغمدددة واحدددد  و سدددم
و امثالهدا و ذلد  ان اهفعدال هتقغدل  مهمأاو  هأال  و  لومأاو  لأوالل مد   دفام الحد وم نحد  یالاةك
كددل اسددح مسدداقل فددیه ل قدد ع الاصددةفام فیددو هتحاددا  الل یددالاةك كددذل  اهسددمال هن   یهددا و 

س لده حدةم یلد ید معندیدقغدل الاصدةم و الحد وم ه تقغدل الاصدةم فداذا اریذلد  معناه و مدع
المخاغفدة فداذا تةكدل اسدمان شدا ها الحد وم  یبخص  ه  كل بعضها  دغع  هفدام  المعدان

 یعغدد یانهددا و هددیس هنددا م ضددع  یة لددیددلددة اخددة حكمل و  ددا  سددغل بنائهمددا مددع امیددالاةك یفد
  :یقسم

هدذا القسدح بندال  یتسعة ع ة ففد یه العاطف كاحدع ة و ثغثة ع ة الی  جزئیقد   یقسح 
وُ اً یروالفاح نح   ی  عغیالجزئ  نح : یالثان ی ن اضافة اهول الیو اجاز الك ف ت احدعشرُ 

أأأأأأأف مأأأأأأأ  عنامأأأأأأأ  و شأأأأأأأقوت   كل 

 

(1) عشأأرة مأأ  حجتأأ یبنأأت ثمأأان 
 

 

جة  یو  یأتیعةب اهول كمایان ینغغیف فیة لمح  الاخفیك ن اهضافة عندهح لفایو 
عشأر یاثنأو اثناعشأر و  یضدًا مغندیل هد  ایدفمعدةب الصدد  عندد الجمهدو  و قاالثناعشأر و اما  یالثان

 ع المع بام.یمك  الق ل  غنال جمیه یاس ه مساند له و عغیلفاان مساقلن و ه  ق
                                                           

جةو  ال ق  الاعل و كذا  العنال (1)  العا  و السنة. یا الح 
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كد ید  فقیو قسح ه اهول  یغندیو امثالهدا ف (3)حضرموتو  (2)كربیمعدو  (1)بعلبهّلله عاطف 
كمددا  یجددوز اعددةاب الثددانیاهفصددح و  یحسددل المحددل عغدد یعغدد یعددةب الثددانیالفدداح و  یعغدد

منددع یو بعضددهح  یعددةب اهول و الثددانیقغددة ف یعغدد یالثددان یجددوز اضددافة اهول الددینصددةم و یه
كدد  یغندیل یدسغل بنال مد  قغدل الاةك یالثان یو ان كان ف ضاً یحال اهضافة ا یف ی ةم الثان

كدد یدال قدد   فیدو ان كان اهول معاًل بال (5) یقولوو  (4) یبویس عدةب یل یدو قكأرب یمعأده الحةكدام 
 النصل. یفاح فیف یكالقاض

كدد یغنیضدف و قددیبالجمغة الجزل اهول واجدل الغندال ان لدح  یغندیو خمسأة عشأر ان معدًا 
كدد  یالثان یو ان كان فكرب یمعدمثل  یسك ن فال یاهول عغ مندع مد  الصدةم  هرمأزرا عجمة 

 ة و العجمة.یلغعغم
و ه وجده  یضدًا مغندیا یغالمأال الماكغح نح  ی یو عند جمهو  النحا  المفةم المضام ال

 غالمهّلل.و غالم  مدخ ل بنح   یالمغن یغهح انه مضام الیلغنائه و مل
كددد یددحالهمددا كالحكا یالجددزلان عغدد یابقددةم عغمددًا یو امددا الجمددل فددان  دد تأأأبط شأأرا  ة 

 ه.یماه  عغ یعغ یفالمجم ع مغن
و صأأبا  مسأأا  و و  یأأو  یأأارا  نحدد  خمسأأة عشأأر كددد  یافذ ظدد وم و احدد ال مةكغددة فاغنددیو قددد

كفة یلقو   ی  حیح كفة  العجدز  یجوز اضافة الصدد  الدیل یو قت یت بیب یجارانو صحرة بحرة و ت  
 ةم عغمًا لز  اهضافة نح :یان  ل یة و قیاضافة لفا

 و  مااردنأأأأأأأایأأأأأأأو  یأأأأأأأو لأأأأأأأوال 

 

 جأأأأزا ك و القأأأأرو  لهأأأأا جأأأأزا  

 

                                                           

 اسح بغد (1)

 اسح  جل  (2)

 غة یاسح بغد و قغ (3)

 اسح  جل  (4)

 اسح  جل  (5)
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 فصل

 اتیالحكا یق
حسدل مدا او مه مد   فدع او نصدل او  یةام لف  الماكغح او معناه عغیاعغح ان المةام  ها ا

  :یقسم یم ضع الةفع او النصل او الجة  و ه  عغ یق ل  ف یجة  س ال كان ف
 ده.یاسمال اهسافها  فلنع یكما مة  ف م  و یاباهسافها  بد  یحكیقسح 

اك تقوللون ، ع د اهّلل یح و قال انیو قوللم اّنا قتلنا المسبالق ل و ما اشغهه نح   یحكیو قسح 
دا  یأسمعت ان زو شغه الق ل نح   ناین الخوانلم هلّم الیقذف بالحق، والقائلی یق  اّن ابو م یاّن ابره
 ة قال ال اعة:یضًا هنها حكایا ان  كسة همز   ینغغیو  قامما  

 ثأأأاینتجعأأأون غیسأأأمعت النأأأا  

 

(1)بأأأالال ید  انتجعأأأیفقلأأأت لصأأأ 
 

 

دا  قاممأا  یأكتأ  زفلتقد ل  د قأام یأكت  ز ةفع الناس و ق لهح انها تخا  بالق ل خطأ و كذا 
غحددذ بددذل  یو ام  د قأأیأأت زیأأرأت كتابددة فاقدد ل یددة اذا   یددة بال ؤیددمكدد  الحكایاذا كتددل بددالةفع و 

دة اعةا د یمثل ما حكد بأنع  المولأودة  یوا  مأا هأفقدال  نعأ  المولأودةل لده یدبم لد م  لده فق یانده ب  
ها سرقة.  نصرها بكا  و بر 

و  یام القددةلان نقددل بددالمعنیددعندددنا مطغقددًا فددان اغغددل حكا یة بددالمعنیددجددوز الحكایو 
 یث اهمدة نقدل بدالمعنیغغل احامو ا ی  ع  اهمح السالفة بالمعنیام المعص میاغغل حكا

دیاسمع الحد ؟ع؟عغداهّللیل ه یضًا كما قیو قداذن ا لنا ا ه كمدا سدمعاه یده ارو یث من  فغعغ 
اذا اصل ت و قدال اذا اص ت المطل  منه قلال بل س انملا هلو بمناللا تعلال و هللم و اقعلد و اجللس فقال 
 یفد ؟ع؟عد  الصداما یكمدا رو ین ل و م نقل القدةلان بدالمع ثنا ق عرب عنه بما شئتیحد یمعن

قل  یقال احكم بما ارات اهّلل و لم یاهّلل صوابًا و من دونه خطاء النه تعالمن رسول یُان الرو ثیحد
 ن الناس بما ارات اهّلل.یلتحكم بة یو اهره یذلك ل 

                                                           

 المال. یا بللناقة و اسح د  ی  طغل المال و الكأل و اهناجاع (1)
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 فصل

 االصوات یق
ه و امدا ةًا عمدا عةضدیداه امدا تعغیصو ها اهنسان بصو   الح وم هنها سدجیا  ام  یو ه

اعغم ا الغسددان ی  هددح لمددایو امددا زجددةًا للطفددال الددذ یهتعددةم لسددان اهناسدد یزجددةًا لغغهددائح الادد
 ینزل ن منزلة الغهائح لقغة العقدل ثدح جدةی  یفانزل ا منزلة الغهائح و اما زجةًا لغجهال و السفغة الذ

 مامام. انام او الجیة لص م الحیةهح و اما حكایاساعمل مع غ یه اه طل  حایعغ
 (4)تأ  تأ و  (3)جأوتو امدا الزجدة لغغهدائح فكدد  (2)او و  (1)ُافة عد  العد ا ض فكدد یاما الاعغ

ِ و  (5)هجأا و هج و هال ل و یلغمج و  (7)هأدعو بأ  بأ    یو لغاسدك (6)سأألغدذهاب و لغ دةب َحأر 
ِكأأْخ امثالهددا و امددا زجددة اهطفددال فنحدد   و ه شدد  ان  (10)مأأ و  (9)صأأ و امددا زجددة الجهددال فكددد  (8)ِكأأْخ 

س ذلدد  اه  یال ؤسددال و العقددلل النددغلل و لدد یالخطدداب بامثددال اه دد ام سدد ل امب بالنسددغة الدد
ست باسمال و ه افعال و ه حد وم و انمدا یقة لیالحق یم  باب انها وضعت همثال الغهائح فف
                                                           

 اتضجة. (1)

 ات جع. یا (2)

 المال. یمعال لل ل ال (3)

 .یاق   یا (4)

 زجة لغكغل. (5)

 معال لغحما  لغ ةب. (6)

 سك   ها  غا  اه ل اذا نفةم.یكغمة  (7)

 ل.یصغح له و عند الاقذ  ع  شیل هیع  تناول ش یقال عند زجة الصغیكغمة  (8)

 اسكت. یا (9)

 اكفف. یا (11)
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ة یددضددم  اهفعددال غ یة الماصددةفة و لددذل  عدددمناها فددیددا دد ام انزلددت منزلددة اهفعددال غ یهدد
  المخص  دة باهسدمال و یس مد  اقسدا  الاندوی  فغدیها م  الانویدخل عغیماصةفة و اما ماال

  لغمغالغددة یو هددذا الانددو یأتیددمحغدده كما یالخمسددة المددذكو   فدد ی  هددیهنغادز  ان اقسددا  الانددو
كدذل  فد ص  یس فیم  المغالغة م  اهمة بالسك م ما ل صٍ   یفان ف  یمد  المغالغدة فد اٍف  یو 

دخل یدو امدا اهلدف و الدل  ف یام  المعدانیدز یتددل  عغد یام  المغانیو ز اف یس فیالاضجة ما ل
 ث اسمال.یو م  هذا الح رعت بالجوتها نح  ید الفاظها ه معانیها اذا اریعغ

 
 فصل

 اسماء العدد یق
ل بعضددها و الغنددال یددذ  هددا مدد  هددذا الم ضددع لاةكیددا دد اب النحدد  م ضددعًا ال یا  فددو لددح
 اعاغا . یعها فیجم یاعاغا  و عغ یف مةكغها یالعا ض عغ

ة ملحادة یدة مد  غیدةام بده  دةم الكمیدطغدذ و ی  مدة  یئیشد یطغذ عغدیاعغح ان العدم 
ان  یو هدد  م ضدد ع عغددح الحسدداب و ا ددطغح ا عغدد ال مسأأة نصأأف العشأأرةكددح و هدد  كق لدد   یذ

ف ه انه ما هد  نصدف مجمد ع حاشد ال احدد مد   ه فداخةج ایایالعدم م  الثغثة فما ف قها هنهح عة 
 ؟ع؟الددعال عد  السدجام یكذ هح ما فدیك ن الزو  اوًه فغد وا بالثغثة و ی  هنه هیالعدم ثح اهثن

اا ال احدد النصدف ی  و حاشدیایتك نا ماحاذ  هبد و انیایو ان الحاش ا العددیوحدان یا اللیلك 
 ان ذل .یو ال احد و النصف و هما اثنان و نصفه واحد بالجمغة لسنا بصدم  

صدغح اسدمال اهعددام ینئدذ  دفة المعددوم و یة معددوم فهد  حیدةام بده كمیدطغدذ و یو مة  
ث جعغد ا بندال ید  حیدیدا دابع ال یع اهمدح عغدیجم یع المعدومام و كأن  بنال العدم فیلجم

الع ددة  ف ضددع ا لهددذا العقددد ع ددة  اسددمال ثددح اشدداق ا مدد  هددذه  یع اهلسدد  عغددیددجم یالعقددد فدد
غ ا المغامیثمان یف ا الع ة  ال اهسمال اسمالًا لغعق م العقدد  یعغد (1)مع العقد اذا نام یة و  ك 

                                                           

 زام و فضل. ینام ا (1)
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اصاعد ف قهما مد  العقد م اسدمال یزوا  هما ما ی  و می  اخ یاه  انهح وضع ا لغمائة و اهلف لفا
 :فا  لها اثنااع ة  كغمة و ه    یالمغام

 الف  و  مامة و  رةة  تسعة  عشیواحد  اثنان  ثلثة  اربعة  خمسة  ستة  سبعة  ثمان
 تسعون. یالثلثون و عشرون و اما الم اقام منها فد 

 و اما المةكغة منها فقسمان:
كد یبغ ل یدسدت مد  بداب الاةكیفماف قهدا فغثلثمامأة و امدا تسعة عشأر  یالاحدعشر ة عاطف 

 زام.یها ممیفان المائة و اهلف ف
كد   ون.تسعة و تسع یالاثنان و عشرون و احد و عشرون و بعاطف 

  یالخمسدة او مدا  یبكسة الغال و فاحها او ه  الد« الغضع»  الثغثة و الاسعة یقال لما یو 
و بضأ  رجأال قدال یطغدذ عندد ا ام  اه هدا  فیتسدع او هد  سدغع و  یال احد و اهربعدة او مد  اربدع الد

 یحدذو العددم فد یعغعشرة بض و بضعة عشر  یه المذكة و المؤنث و تق ل فیف یسا ی  یبض  سن
 یكددذ هح مددا رویو بضأأ  عشأأرة ل اذا جدداوزم الع ددة  فددل بضددع فلتقدد ل یددالمددذكة و المؤنددث و ق

ام العامدة و یل و لعغها م  روایكما ق ن درجایصلوة الجماعا تفو  صلوة الواحد ب و  و عش 
 هذا الفصل مسائل: یاتنا اربع و ع  ون و خمس و ع  ون و فیروا یف یالذ

كد اعغح ان المعدوم با :یاهول كدد قمأر و رجأل لعدم اما مذكة  و امدا شأم  و امأرأة و امدا مؤندث 
كد یذكة و ی  ق.یطرو لسان ؤنث 

كددان المعدددوم بغفدد  الجمددع فددالعغة  بمفددةمه فدد كددد یددة الیدد جدد ع الكنا یو ان  الحمامأأات ه 
مفةمهدا غةفدة غأرف و  (2)یو ا د  او (1)مفةمهما ا   عةس یبنات اوو بنات عر  مفةمها حما  و 

 ل.یجمع ش ا یاالشو 

                                                           

 خةما.اه م شیفا س (1)

 ة شغال.یبالفا س یسمی (2)
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كدان اسدح تمأركد  (2)او اسح جنس لیخكد  (1)و ان كان المعدوم اسح جمع الجمدع نادة فدان 
كد  ان قفه  مذكة نح  النفر و القو  و الرهط مخاصًا بجمع المذكة  و ان كدان  نا تسعا رهلفیالمد یوُ 

اه ین یما فعغهنها اسح ح امل الن ا و ان احامغه ثلث م  الم ا مخاصًا بالنسال فه  مؤنث نح  
هنه مؤنث و  خذ ثلثا  م  البطو  (4)هنه مذكةر یالجنس نحو خذ اابعا من الطاسم یق (3)منهما و كذل 

 ة الغف  و  فاه.یع بحال كنایالجم یالعغة  ف
ملن ه نحد  یددل  عغیو ان كان المعدوم  فة نائغة ع  الم   م اعاغة حال الم   م ل

  ة حسنام امثالها.ع یاجاء بالحسنا قله عشر امثاللا 
و خمأ  مأ  البشأارة و خمسأة مأ  الضأرب لفاه نح   یث فعغیة و الاأنیدخغه الاذكیو ما ه

 ثلثة م  الن ل.و ثلث م  الن ل ه ال جهان فال جهان نح  یما ف
اذا ا مم ثلأث اشأ   و اذا كان المعدوم مؤنثًا و الغف  مذكةًا او بالعكس ف جهان فاق ل 

اذا ا مم الةجدال كمدا ثلثأة انفأ  اذا ا مم النسدال و ثلأث انفأ  م الةجال و اذا ا مثلثة النسال و 
 قال ال اعة:

 ثلثأأأأأأأأأة انفأأأأأأأأأ  و ثلأأأأأأأأأث ذود

 

(5)یالیأأأع یلقأأأد جأأأار الزمأأأان علأأأ 
 

 

 .یالثان یاهول و الغف  ف یف یالمعن یفةاع
كاندا مفصد لیو ق كدان المعددوم مدذكةًا و مؤنثدًا معدًا فدان    عد  العددم بغفد  فالغغغدة یل ان 

ث فدان یدغة فان الغغغة لغاأنی مًا و لیك ن المعدوم یاه  ان  عبد و امة یت عشرة بیاشترذكو  نح  لغ
                                                           

 س له مفةم غالغًا. محمد باقةیالجمع و ل یه  ما مل عغ (1)

   مفةمه بالاال غالغًا. محمد باقةینه و  یفةا  یه  ما  (2)

 ة.یالن یعغ یجةی یا (3)

ة مدثًل و یدخذ اربعة ذكو  م  الط یالمذكة و المؤنث ا یقع عغیة یة و الطیالط بالعدم مع الاال هن المةام ذكو  یات یا (4)
 مقامه اهّللیة. منده اعغیاربع اناث م  الط یها ایقع عغید منه المؤنث و ان كان لفاه یخذ ثغثًا م  الغف  هنه ار

وم م  اه ل ما   (5)  مؤنثة و ه واحد لها. یع ة  و ه ی  ثغثة الیالذ 
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 ل كما قال:یالغ یخ عغیبنال الاار
 لأأأأأأةیو  و لیأأأأأأ  یف افأأأأأأت ثلثأأأأأأا  بأأأأأأ

 

كأأأأان النك  (1)ف و تجأأأأأرایران تضأأأأیأأأأو 
 

 

كدذا خمأ  ا  و اعبأد و خمسة اعبأد و ا  فصل فالغغغة للسغذ نح  یو ان لح العطدف  یفدو 
كددان المددذكة ثلأأث و الأأف ناقأأة و جمأأل و  ثلثأأة و مامأأة رجأأل و امأرأةنحد   كدان المعدددوم منصددوبًا و  و ان 

كد  المدذكة منهمدا عداقًل فدالعغة  باهسدغذ یو ان لدحخمسأة عشأر امأرأة  و رجأال  عاقًل فالعغة  به نح  
.و ثلثة عشر جمال  و ناقة  نح    ارب  و عشرون ناقة  و جمال 

كددان المعدددوم مددذكةًا تقدد ل لدده  بالجمغددة كددان مؤنثددًا تقدد ل لدده اثنأأان و واحأأد اذا  و واحأأدة و ان 
الع ددة  فاقدد ل  یالثغثددة الدد یح و تعكددس اهمددة فددیلغددة تمدد یعغدد ثنتأأانلغددة الحجدداز و  یعغدداثنتأأان 

 عشأرةاه  ان  عشأرةو تةكدل مدا ذكدة مدع عشأر  یالدثلث، اربأ  و لغمؤنث عشرة  یالثلثة، اربعة لغمذكة 
احدعشأأر، اس فاددذكة لغمددذكة و تؤنددث لغمؤنددث فاقدد ل لغمددذكة یددالق یعغدد یل تجددةیدداةكعنددد ال

و عشأرة تسأ  یالدعشأرة ثلأث، اثنتاعشأرة، عشأرةیاحأدو لغمؤندث تسأعة عشأر  یالداثناعشر، ثلثة عشأر 
اربددع فاحددام و  یالمؤنددث لكةاهددة تد ال یل فدیددحددال الاةك یفد عشأأرة  مدد  یكسدد ون ال دیح یتمد

قغدة  ی  عغدیفاح ال دیو قدنا  یمن  اثنتاعشرة ع (2)قان جسته نزلت یغسكن نها و عیاهل الحجاز 
ال و اسدددكانها و شدددذ  حدددذفها و ان حدددذفت فددداح النددد ن و یدددوجهدددان فددداح ال عشأأأرة یثمأأأان یو فددد
مؤندث ثغادت  یو ان اضدفت الثمدان الد ثمأان ركعأات یصأل  ة المةكدل نحد  یغ یال فیحذم الیقد

ك ة و اع بدت كالقاضد یال فیال و لد  مأ  النسأا  ثمأان  یعنأدتضدف حدذفت تقد ل و ان لدح یاه
الكدل  یو العقد م فدثلثأة و  (4)ثلأث ربعأاتو ثلثأة و ثلأث مأ  البقأر نحد   (3) یالد جهیذ یال جهان ف

                                                           

  فع   ته بالدعال. یاهّلل ا یال جأ مال و  یا ضامد الصعل و یال د یا ةیالنك (1)

 انغجس المال انفجة. (2)

ه یدث فقدف و هد  الدغف و مدا فیده لغدة الاأنیدة فقدف و هد  الغدنح و مدا فیه لغدة الادذكیداسح الجنس ثغثة ان اع: مدا ف (3)
 ث و ه  الغقة. محمد باقةیة و الاأنیلغاان الاذك

 ة.یل و القصی  الطوی  یو امة   ربعة اقال ربعة ی (4)
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كدذل  تجدةاربعأون رجأال  و ثلثأون رجأال  و لأة ی  لیاربعأو لأة ی  لیثلثأس ال نحد    االلأفو  المامأة یفد یو 
و رجأل كمداتق ل الفأان و الأف و امرأتأان و امأرأة كماتق ل تان مامو مامة فاجعغهما كالمعدوم و تق ل 

الأف الأف ثدح تقد ل   الفأا  یتسعمامة و تسعة و تسأع یالثلثة االف و تسعمامة  یالثلثمامة ثح تق ل رجالن 
 یالدد اثنأان و الأف الأفو  واحأد و الأف الأأفاول اهعدددام و تةكغهدا معهمدا كمدا مددة  فاقد ل  یثدح تعد م الد

ة یدمدا هنها یوهكذا الد الف الف الفد الفًا اخة فاق ل یثح تز  یعمامة و تسعة و تسعتستةكل معها ان
ك دة عغ یح اهنق  فیله و تقد اه قدا   یه احسد  و اك دة تغعدًا لغةسدح فدیدمةاتل العد  و عطدف اه

جدوز العكدس اه  انده اقدل یو خمسأة و عشأرون الفأا  و  ثلثمامأةو خمسة و عشأرون و خمسة عشر فاق ل 
 اًه.اساعم

و تكتدل بدالف  (1)ثبأةو عأزة حذفت الدل  و لحقهدا الادال ع ضدًا نحد  « یمئ» مامةو ا ل 
 ح.یال بكسة المیو تكتل الهمز  بصو   ال من ح لئلت اغه بصو   یبعد الم

 یكمداتطغذ لغمدذكة الد واحأد، اثنأان، ثلثأة، اربعأةة فاقد ل یو ان قصد بالعدم مح  الكم
ها سةماً  ندًا و ه نصدل و ه یمحدل  فدع مع یست فدیو هتعةب اخةها هنها ل (2)اخة اهعدام و تعد 

سدت سداكنة یالسدك ن و ل یة عغدیدحال العدد  مغن یف یة كل واحد و هیمك  تقدیجة  و ان كان 
كددذل  یه لده حددذ مد  اهعدةاب و لیدتقددف عغبدال قف هن السداك  بددال قف لد  لدح سددت اهعددام 

 یاب جدال الغندال هنده اه دل و شدا هت الحد وم فدالسدك ن هنده اذا زال اهعدة یة عغیمغن یفه
فانهدا عندد  یة و م  هذا الغاب بنال اسمال ح وم الاهجدیمغن یعد  ا تغاا بعضها  غع  فه

 یاخدة الحد وم فانهدا هد یالدحأا  ،  یالأف، بأا ، تأا ، ثأا ، جأذكةها ه محل لها مد  اهعدةاب تقد ل 
هدح اه  یاتهح لیدام فان م ایالمغن یذك وا اهعدام فیة و هتغال بانهح لحیضًا مغنیا سدت بحجدة الغ 

فاعدةب بعدد ال مسأة نصأف العشأرة واحد بحكدح فاقد ل  یمحل العد  و تحكح عغ یان هتك ن ف
                                                           

ال   ثغدام و ثغد ن و العدز  یدكصدةم و الهدال عد ض مد  ال یالثغة الجماعة و العصدغة مد  الفةسدان و اه دل ثغد (1)
 ال او   عزون بال او و الن ن. یكعد  طائفة م  الناس و الهال ع ض م  الل  المحذوفة و ه

 تتابع. یهٍل او یبه عغ یث سةمًا اذا اتیسةم الحد (2)
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  او اضدفاها یف او تندویدة م  حدةم تع یت جانل اهسمیها علئح اهسح و قویان امخغت عغ
ل یددث كماقیددة و الاأنیددنصددةم لغعغمیئًا مدد  الثغثددة اع باهددا اعددةاب مددا هیهددا شددیتجددة عغو ان لددح
 ع بان كالمامك .یو اما ال احد و اهثنان فعشرَة  یاضرب خمسَة فو خمسُة نصف عشرَة فاق ل 

كد و ث یاعغح ان ال احد اسح فاعل م  وحد  ة:یالثان عدد وحددًا و وحددً  یةث و وعدد یحد 
ان و الصددفة وحأأدانالمنفددةم و جمعدده  الواحأأدانفددةم و  یا كددد سددغل و كتددف و وحأأد  كددد شدداب  و شددغ 

 (1)هذه الكغمام. یغدل ال او همز  فیة و قدیكد ام دیوح
 امو : ی  ال احد و اهحد فیو الفةا  

ماُللان همددا نحدد  یطغددذ عغی احأأدالمددذكة و لغمؤنددث بالهددال و  یطغددذ عغددی الواحأأدان  االول 
احد من النساء  یا نساء الن یو محمد ابا احد من رجالكم   ینفدیت احدا  یمارأ و لذل  ق ل لستّنُ 

 واحدًا م  الةجال مون النسال. ینفیت واحدا  یمارأالةجال و النسال و 
  و یاثند یحامل اهثغام فدیة اهعدام فیعح  سایه یاا النفیس یف واحدانه اذا وقع   یالثان

ت یأمارأحامدل عددم ابددًا نحد  یع اهعدام فلیعح  جم یاا النفیس یف احدةها و اذا وقع یثغثة و غ
.  احدا 

ت احأدا  یأرأحامل كل عدم فق ل  ی احدةه و باثغام یحامل غیه الواحدان باثغام  الثالث 
 ة له بخلم ال احد.یما هنها ی  و ثغثة و الیحامل اثنی

ه و اثغاتده یدس باول اهعدام ول  كان كذل  لما عدح  نفیل احدا  اول اهعدام و  واحدا  ان  الراب  
 ال احد. یبمعن فه احدعشر و اما ق لهح 

 واحد.لعم مه و المخاا  لغمثغت  احد یان المخاا  لغكل  المنف ال ام  
وجل  اه  یغیانه ه الساد   قل  هلو سو   النسغة و قدال  یو لذا اخاا ه فاالحد ذ بذام اهّلل عز 

  فاته. ی  ف اهّلل به فیف الواحدو اما  اهّلل احد
ة یدل الحدال غیل و بافصدیدحامدل الاةكی الواحأدو ل یده الاةكیدحامل فیه احدا  ان  الساب  

                                                           

 مقامه اهّللیم الصفة. منده اعغیال حدان و   یف یا (1)
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 ذ.یهذا الكتاب ال
احأد و و عشأرة یاحأدو احدعشأر  اك ة نحد  یاحدو  احداساعمال  (1)فییالان یو اعغح ان ف

ة یددغ یفدد یاحأأدو  احأأدسدداعمل یو قدوحدعشأأر ل یددًل و ربمددا قیقغدد واحأأدةو  واحأأدو وقددع عشأأرون 
 یاه  فدد یاحأأدسدداعمل یو ه (2)لن قنطللاراً یتم احللدیللتاو و اذا بّشللر احللدهم   نحدد  یف مضددافییددالان
 دمل یو قل  هلو اهّلل احلد ف نحد  ییدة اضدافة و ه تنیدغ یفد احأدساعمل یف او مضافة و قدییالان

قأول یان  احأدا  البعدده عد  قغغده فاقد ل  یبنفد یسداغنیضدًا و قدیة اهنسدان ایدع غیداهحد جم ینف
ه   یاثنأة لده كمدا ان یدو ه ت ن احأادال احدد فجمعده  یكد ن بمعندیه جمدع لده اه  ان احأد. و بذلهّلل

 بنتان.و ابنتان نح   ثنتان  و جال یل احدتاثنتان   و یواحد له و ه  لف  م ض ع ل احد
عدد  كغهدا یع الم جد مام و یداعغح انه لما كان اهعددام مد  الصدفام العامدة لجم الثالثة:

  فاندده یال احددد و اهثندد یمددا سدد یف ذكددة المعدددوم لةفددع اه هددا  یكانددت مغهمددة و احااجددت الدد
د یدض و   شدعة و امدا اهزثنتا حن ل اه و ه لغس و ق لهح یهما بافةام لف  المعدوم و ت نیف یكتفی

  باهعددام و ذكدة المعددوم معهدا و یف المعددوم فاسداعیك  له لفد  بخص  ده مد  تصداریفغح
 لذكة المعدوم معها احكا .

جمدددع  ی  فاددددخل عغدددیالاغعدد یلدالدددة عغدددا مأأأ ذكة المعددددوم معهدددا مصددح ب یددفقد
خمأ  و اربأ  مأ  النسأا  و ر یأاربعأة مأ  ال و ثلثة م  الرجال ةفع اه ها  فاق ل یالمعدوم او جنسه ل

النسأأا  او عشأأرون مأأ  الرجأأال و اربعأأة مأأنك  و  (3)نیخمسللا االف مللن المالئكللا مسللومو مأأ  الغأأرف 
ك ة امخال   اربعة م  التمر.و ل یثلثة م  ال نح   اسح الجنس و اسح الجمع یعغم  وهكذا و اه

كدان فدی  و ال احد ایمعدوم اهثن یعغ م دخل یو    ا هدا  نحد  یال احدد و اهثند یضدًا اذا 
ن یكونلا رجللین ملن رجلالكم و ان للمیدیقاستشلدوا شلل و نح اثنتان م  نسامك  و واحد م  الرجال 

                                                           

 كذا زام. یفًا عغییف تنین (1)

 ة.یالقنطا  المال الك  (2)

 الحةب. یعةف ن  ها فی  بعلمة یمعغم یا (3)
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 ان جنس المعدوم.یو الغةض  قرج  و امروتان ممن ترضون 
 المعدوم. یضام العدم الیضًا ان یجوز ایو 

كددان المعدددوم ع ددة  فمددا مون  ه اه  یددضددام الیة و قغددة غالغددًا فیجمددع جمددع تكسددیفددان 
كل  قال یجمع فیفل مامةك ن المعدوم یان كل  و اربعة ا ال یلسل   لالع ة  و نح   یوهكذا الثلثة ا

 و: تسعا رهٍف قع م ضع الجمع اسح الجمع نح  یو اك یا ایو ثمان
 ثلثأأأأأأأة انفأأأأأأأ  و ثلأأأأأأأث ذود

 

 یالیأأأع یلقأأأد جأأأار الزمأأأان علأأأ 
 

كدذا ان یدف الیكد  لغمعددوم اه  جمدع قغدة اضدیو ان لحخمسة تمر الجنس نح  و اسح ه و 
كانا معًا فال ثلثة دراه ك  له اه  جمع ك ة  نح  یلح كلأ  قدال یل فیالقغة غالغًا كما ق یو ان  ثلثأة ا
كأأالباسددًا یجددوز قیل یددو ق كأأالب ل یدداأوب ثلثأأة  ثلثللا قلل وء  یس بم ددهو  و ق لدده تعددالیو لددثالثأأة مأأ  

سل    الجمدع المؤندث السدالح نحد  یضدام الدیالجمع المدذكة السدالح و  یضام الیدهح و هیؤی
 ال عة: یو جال فثلث عورات لكم و س   سموات و سن الت 

 بهأأأأأأا ی  للملأأأأأأوك وفأأأأأأیثلأأأأأأث ملأأأأأأ

 

أأأت عأأ  وجأأأو  االهأأأام  یردامأأ  (1)و جل 
 

 

هح ق لدهیدسدالح و  یضف الدیان لغمعدوم جمع مكسة لحل ان كیو ق مدع سل   سلن الت  ةم 
 نبأاتیثلأث الزو   یدیأثلثأة الز یل و حكدیدبلمل یمع  (2)بقراتل انه لمجاو   یوج م سنا ل و ما ق

 قغة. یعغ
 یوهكدذا الدرجأل  یمأامتو مامة رجل بالجنس نح   یكتفیو ان كان المعدوم مائة فما ف ا 

 ما شال اهّلل. یال لرج یالفو  الف رجل

                                                           

 هددا  یة فددیددو الكنا یكدد ع یوفددال المدداكغح یددهددا عدد ض عدد  یجمددع المغدد  و الددل  فالمغدد ك جمددع مائددة   یمئدد (1)
  و كلهمددا مناسددغان و یالغغدداس المعدد وم او الدد یكدد ن المغحفدة ایحامدل انی ی مائدد  و یثغدث مئدد ی اجعدة الدد

ت ح یجمدع اهد اههدائحذ و یدالط  یجمدع وجده بمعند وجد هالمغد ك و  یعاح و فاعغه  اجع الد یم  جل  بمعن جغ 
 ة ع  عد  العطال.یه و ه  كنایح ه نج   فیل اهیكأحمة و ل

كغه   سغع عجام و سغع سنغلم خضة.یسغع بقةام سمان  یا  یةآن: و قال المغ  انالق یف (2)  أ
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 فةم منصوبًا نح :یو قد مامة رجالنح   مامةجمع معدوم یو قد
   عامأأأا  یمأأأأت یاذا عأأأاش الفتأأأ

 

(1)فقأأد ذهأأأ  اللأأأذاذة و الفتأأأا  
 

 

ة خددةص یددالغدل یل انهددا عغددیددقددةال  اهضددافة و مددا ق یعغدد نیثلثمائللا سللن یو ق لدده تعددال
هندا یس هیاح  مهلدة الكدل  و لدیدمقامده و قد   یمنده ةهئذ و تكغف فان الغددل لد   فدع المغددلیغ

كدذل  المعددوم بدل عددم یغهح السدنیكذل  فانه    بدل عددم و كمدا ان العددم بدل معددوم مدغهح 
   و ازماموا تسعًا مغهح و غغف.یكهفهح سن یعدمه فق ل  و لغث ا ف یمغهح عند الحاجة ال

ز نحد  ییدالام یمنصدوبًا عغدبدالجنس مفدةمًا  یؤتید  الع دة  و المائدة یو ان كان المعدوم  د
وُ ًا  ز المفدةم جداز یدوهكدذا و اذا و دفت الممخمسة و خمسأون رجأال  و اثناعشر شلرًا و احدعشرُ 

عشللرة  یاثنتلل یو امددا ق لدده تعددالظرفأأا  و  فأأا  یثلثأأون رجأأال  ظرفاقدد ل  یاعاغددا  الغفدد  و اعاغددا  المعندد
خدةص و هنسدغح عدد  جد از الجمدع  كد ن مفدةمًا و هد یان ینغغدیز ییدل انه بدل و الامیفق اس اطاً 

ل عندده اندده یددضددًا بددان العدددم مدد  خدد اص المؤنددث و اهسددغاا مددذكة و نجیزه و عغددل اییددتم یفدد
دث العددم و امما  اذ كل سغف امة و لذا جال بالغدل و قال  یباعاغا  المعن دل  یدفغاعاغا  الغددل ان 

 الج از ق ل ال اعة: یعغ
كنأأأت اتقأأأ یفكأأأان محبأأأ  یدون مأأأ  

 

(2)كاعبأأأأان و معصأأأأر ثلأأأأث شأأأأ و  
 

 

ث العدم بملحاة معن و نسدادل  معصأرو  كاعبأانل یال خ ص و المةام النسال بددل یفان 
مكد  القد ل یمنده و هع  المغددل یكفیعنه الغدل و كل بدل  یكفیبان العدم هنا مغح ل و ه

ة و یدفجد از الجمدع بعد  الك  یضًا فان القةلان نزل بالمع وم ه ال ذوذ و ذهل الدیبال ذوذ ا
 ج ازه. یدل  عغیو ه   (3)  بنات م ا یعشرة الخطال یم یمسع م فع  ا  

و رجأال ثلثأة قد  فاقد ل یو اعغح ان اهعدام كما عةفت  فام و المعدوم م   م و لذا 
                                                           

 ال غاب. (1)

 المة   بغغت شغا ها و ام كت. اعصةها و تو    و ینهد ثد یة الایالجار الكاعلجمع شخ  و  شخ ص (2)

 ة   بنام مخاض.یالسنة الثان یل او ما مخل فیالفص یبنت مخاض انث (3)
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كدان فدنسا  خمأ   الم  د م  یضدام الصدفة الدیاهضدافة خفدة قد ی  ثقدل و فدیالاندو یو لمدا 
 ن و امددا یددذلدد  ذهددل الك ف یخغقددة و الدد یكفغددس اد فأأة جأأریق و اه ددل فأأة یجأأرد ق نحدد  

مداعةفهح ذلد   ی  لده و مداام یه مغدیالق ل ن م   م العدم محذوم و المضامی ن فیالغص 
 الثلثة االثواب.جوز یمااخاةنا  یو ما المانع و عغ

مامأة نحد   یقاضدیحسل ما  یة عغیز اهخیبمم یجازیاعدام ماعدم   یبالجمغة اذا ت ال
خمسأة و عشأرون و الف و مامة و خمسة رجال و  الف و مامة و اربعة و تسعون رجال  و ثلثون رجال  و ثالثة و 

 وهكذا.ثالثة عشر رجال  و و مامة رجل 
كلأ قع المعدوم بددًه نحد  یل و قدیق ثلثمائلا  یه قدةال  ق لده تعدالید  و عغیمضدم ما ثلثأة ا

الجد مال الغادة و ربمدا جدال  یة و هدباهضداف یو قددعةفت  مالتهدا و قدةال  حمدز  و الكسدائ نیسن
حدذم الادال مد  ی  لماسدغقهما فیقعان معددومی االلفو  المامةو ه  ض و   و  ثلثة اثوابا  ال عة  یف

كدان او مؤنثدًا فاقد ل  یاعدام المائة و ت غت هعدام اهلف ثح تأت ثلثمامأة لهما بمعدوم اخة مدذكةًا 
جددوز ی  و ییكددل حددال نكددة  عنددد الغصدد  یوم عغددو المعدددخمسأأة االف رجأأل و امأأرأة و رجأأل و امأأرأة 

 الثلثة االثواب.ة المثغت فاجازوا ی  و العغة  بحكاییفه عند الك فیتع 
العشأأرون ه نحدد  یددةمضددام و ه مةكددل امخددل الددل  عغیف العدددم مفددةمًا غیددو ان قصدد تع 

الأدراه  ثلثأة   نحد  ییه عند الغصد یالالمضام یو ان كان مضافًا فعغالثلثة و الثلثون عالما  و رجال  
و  ثلثمامأة الأف الأدره و  ثلثمامأة االلأفة نحد  یده اهخیدالالمضدام یمضام فعغ یو ان كان مضافًا ال

  هن اهضافة عنددهح ییالعدم و المعدوم معًا عند الك ف یوهكذا و عغ ثلثمامة الف الف الف الدره 
 و هكذا.االلف الدره  الثلثمامة و الثلثمامة االلف اس عندهح فاق ل یة و ه  قیلفا

كددان العدددم مةكغددًا تدددخل عغدد  ی  و اجدداز الدددخ ل عغددییالجددزل اهول عنددد الغصدد  یو ان 
ال مسأأة ضدًا نحد  یز معهمدا اییدالام ی دل اجددازوا الددخ ل عغداالحأد العشأر  ن نحد  ید  الك فیالجدزئ

وم مسدداحذ المعددد یالددعشأأرة  یاثنتأأو عشأأر  یاثنأأة یددضددام العدددم المةكددل غیو قدالعشأأر الأأدره  
 یغقد ن الغندال فدی ن یفالغص خمسة عشرك و د یهذ  احدعشر زبه ع  ذكة المعدوم نح   یساغنیف
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 ن یددالك ف یبحسددل الع امددل و حكدد یاخددة الجددزل الثددان یبعضددهح اهعددةاب فدد ی  و حكددیالجدزئ
مسداحذ المعددوم نحد   یالد یو اضدافة الثدان یالثدان یاعةاب اهول بحسل الع امل و اضافاه ال

فها یو تضد« ع دة» یفها الدیو تضد« فعغدت»ة لدد یالفاعغ یفاةفع الخمسة عغعشرك مافعلت خمسة 
و هأذ  خمسأة عشأر ضًا نحد  یمساحذ ا یة اضافة الی  م  غیالكام كمااجازوا اعةاب الجزئ یال
 اهمثال و جال: یف« ع ة»و جة  « خمسة»باعةاب مررت ب مسة عشر و ت خمسة عشر یرأ

أأأأأأأف مأأأأأأأ  عنامأأأأأأأ  و شأأأأأأأقوت   كل 

 

 عشأأأرة مأأأ  حجتأأأ  یانبنأأأت ثمأأأ 

 

ق لد ن یبدالجة  و اهدل الحجداز « ع دة »و  یمفع له الثدان« بنت»بالغنال لغمفع ل و « كغف»
 یمقاضد یعدةب عغدیةهح یدة و غیدالحال یكل حال عغ یبالنصل عغجا  القو  ثلثته  و اربعته  

 المحل و ه  ال جه فانه نح  كغهح و بدل م  اهسح قغغها.
ل اهشداقاا مد  اسدمال یدد  مد  قغیدال العددم اشداقاقام عدان لغعةب مد  اسدم الةابعة:

ب اهجناس نح   بت و  سح  و   یطو تر   سة.یو امثالها و نذكة منها هنا ما ت  یاستحجر ال و داك یتر 
 داذ یكمافاعأل وزن  ینهمدا اسدح فاعدل عغدیو مدا   عشأرة و  یاثنأتص غ م  لف  فمنها ان

ة مددع المددذكة و یددالعاشددة ف یوهكددذا الددثالأأث و ثأأان فاقدد ل ضأأرب یضأأرب مدد   ددث مددع المؤنددث یذك  ؤن 
الفاعدل مد  اول اهمدة و الغدةض  یفه  م ضد ع عغد الواحدة اسمال الف اعل و اما یعامل مع سایكما

 ئان:یم  هذا اهشاقاا ش
 یادده بالنسددغة الددینفسدده فددان  اع یمددا موندده او بالنسددغة الددیة فیددالفاعغ یتةاعددفاندد  امددا ان
  مع نفسده بضدح  یة اثنیمص یاعاشر التسعة  یو هكذا الراب  ثلثة و   یاثن ثالثمامونه فالعدم مثًل 

 یثأان یهنده ه عددم مونده و حكد ی هدذا المعند الواحأدطغدذ یو ه یهما ثغثة وهكدذا الغد اقینفسه ال
 ی  و لدذل  جداز اسداعماله فدیك ن الثالث خا جًا عد  اهثندیهذا القسح  یفلبأس به و فواحد 

 ثلثا ااّل هو رابعلم و ال خمسا ااّل هو سادسلم. یا من نجوماهّلل قال اهّلل 
نفسده واحدد مد  الثغثدة و هد  مد   ی تغاده فهد  ثالدث فد ینفسده فد یاه بالنسغة الدیو ان  اع

فلر اللذاهّلل  یجدوز عغدیجمغة الثغثة و عةضدها فل ن قلالوا ان اهّلل ثاللث ثلثلا و ملا ملن الله ااّل الله یلقلدُ 
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هدذا الغحدال و جدة   یجوز اهضدافة فدیو ال ار  ین اذ هما قیاثن یثانح  المخغ ا ن یجوز فیو واحد 
بخص  دها تاسأ  تسأعة  یة و منع ا النصل فدیالمفع ل یعغ یجوز تةكها و نصل الثانیو  یالثان
 الثالأثو  یالجأز  الثأانو الجأز  االول فاق ل  یاالولو  االولبد  الواحدةو  الواحد یهذا الغحال تسم یو ف
ثأته یكأانوا تسأعة و عشأر یكذا و حكوه الراب و  كأانوا تسأعة و  ی  وهكدذا الدیةتهح ثغثدی د یا   فثل 

عته  یثمان كأانوا و « افعغداهح» یعغدته  ی  فأمأیكانوا تسعة و تسع  ثح تق ل یةتهح تسعی  یا  فتس 
كأأان القأأو  عشأأرة ل یددل عجیددتةك یو حكدد« افعغدداهح» یعغدد  فأأالفته  یتسأأعمامة و تسأأعة و تسأأع

و مندع  الفأته و ته  یامأأو تسعنته   یالثلثنته  و عشرنته  العق م  یو فتسعشته   یال فحدعشته 
عشأر ثلثأة رابأ تقد ل ه انیغوی  تجداوز الع دة  باهعاغدا  اهول و اجداز سدیی  و الكد فییاك ة الغصد 

ة یدده حكایغویو عد  سددثالأث ثلثأأة عشأأر  یالثددان یالمعندد یتقدد ل عغد  انییجددوز عندد الكدد فیو  عشأر
ان لد   ی  مد  الغدغس اهتدةییقد ل الكد ف یاسدد  لمدا فد یه عنددیغویو ق ل س ثلثة عشر عشرثالث

كأ  السأبعة و الزهأرة ثالثتهأا  یان ع أارد ثأانتق ل ان قدة العددم یوهكدذا فثالدث الثغثدة ع دة حقالكوا
 الصد اب اه  انهدح قدال ا ان یه اقدةب الدیغویفق ل سد یة بعد اهولیالةتغة الثالثة بعد الثان یف یالذ

كددل الجددزئییقدد ل الغصدد  یز اتفاقددًا و عغددی  اك ددة اسدداعماًه و جدداییقدد ل الكدد ف   یالمددةكغ ی  فددی  
ل و مدنهح مد  ید  فالجزل اهول معةب لدزوال الاةكییق ل الك ف یل و اما عغیان لغقال الاةكیمغن

و  یالثدان یفهمدا مع بدان او تعدةب اهول و تغند یالثدان یف اهول الدیفاضدعشأر ثالأثتق ل اجاز ان
 واحدعشر.ع  بع  العةب  یو حكة یحادو  یحادما ف ا الع ة  یفاق ل فالواحدة و  الواحداما 

و « فداحیفداح » یمنها فعغد یالحغق یاه  ف« نصةینصة » یو منها انهح اشاق ا منها فعًل عغ
خدذم ا یاَرَبْعُتأ  اخدذم ثغثده و  یاَثَلْثأُت مالأ  ضدًا فقدال ا یا ی  مضا ع الحغقیمنهح م  كسة ع

 اخذم ع ةه. یا َعَشْرُتُ   یربعه وهكذا ال
خمأ  و ربأ  و ثلأث القأو  فقدال ا « ضدةبیضدةب »وزن  یو منها انهح اشاق ا منها فعدًل عغد

 عاشةهح. ی ا  ثالثهح و  ابعهح وهكذا ال یاعشر  یال
  لسددهح مدد  جمغددة یبضددح الفددال و سددك ن العدد ُفْعأألوزن  یو منهددا انهددح اشدداق ا منهددا عغدد
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لسدهح مد  ع دة  العشأر  یلسهح مد  اربعدة اسدهح الدُرْب  لسهح م  ثغثة اسهح و ُثْلث  ا السها  فقال
كدد قفدل و افعأال  یجمدع عغدیكدد عندذ و  عشأر یالدربأ  و ثلأث قدال ی  للتغاع فیضح العیاسهح و قد

و  جأأز  مأأ  احدعشأأر جأأز ا  اجدداوز ذلدد  و ان ا اموا فدد ا الع ددة  قددال ا یاقفددال و عنددذ و اعندداا و ه
كددد  افعأأال یضددًا عغددیجمددع ایو   یسأأدو   یخمأأو   یأأربو ث یأأَثلقددال یفدداح الفددال فیل و ایددزام یقددد
 ف و اشةام.یش 

 «.جسح»وزان عشر  یالخم  و رب  و ِثْلث ق ل ن یو منها لغنوبة 
  و یح و العدیبفداح المد َمفعألبضح الفدال و  ُفعالوزن  یق ل ن عغیة یو منها لغفةا الماساو

و عشأار  ی  الدییاس عندد الكد فیدو هد  ق مثلأثو ثلث و  یمثنو ثنا  و  موحدو احاد سك ن الفال نح  
الكدل اه   یا  ذكة فدیالمع یولك  ف عشرةم   فعالو جال  مرب و  رباع یل ان المسم ع الیو قمعشر 

  یواحدًا واحدًا و اثند یعنی یمثن یمثناو جا وا احاد احاد ف كان تق ل یة و الاسعة و كیالثمان یف
  .یاثن

 داروا ثغثدة و  یعندیاعشأروا  یالداربعأوا و اثلثأوا فقال ا  افعلوزن  یا انهح اشاق ا منها عغو منه
 ع ة  او او موا ابغهح  هذه النوبام. یاربعة وهكذا ال

ل تفعوزن  یو منها انهح اشاق ا منها عغ أنح   ال  یفع  أث و  یثن  أ  و ثل    او یجعغده ذا جهاد یارب 
 ثغث جهام او ا كان و امثالها.

و  یربأأاعو  یثالثأأق لدد ن یبضددح الفددال ف« فعددال» یعغدد ربأأاعو  ثأأالث ینسددغ ن الددیهددا انهددح و من
 بضح اهول. یخماس

 یوهكدذا عغد  یأُربَ و ث یأُثلَ و  یأیُثنَ ق لد ن یاخدة و  یالد ربأاعو  ثلأث و ثنا صغ  ون یو منها انهح 
 ال و شدها.ی  و كسة الیبضح الفال و فاح الع« لیُفَع »وزن 

ة ذلدد  مدد  یددغ یالدد  یال مأأو االربعأأا  و الثلثأأا  و   یاالثنأأو االحأأد ا  یددلل و منهددا انهددح اشدداق ا
 نا بما ذكةنا اخاصا ًا.ید  و اكتفیم اقام عد
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 فصل
ا ان ذكةنا امة اهعدام ناسل ان تكد  مد  نذكة عق م اهنامل لضغف الحسداب و ان لدحو لم 

ا لح یعغح النح  اه  ان فهح بعد  اهخغدا   یالحساب و ف یها فیحاا  الیكتاب و  یاذكةها فلم 
ده ثلثللا و یللبحسللاب الجملل  و عقللد ب ؟ضر؟امللن ابوطاللل  ؟ع؟عغددداهّللیعدد  ا دد یو اهشددعا  كمددا رو

  ثدح قدال یتسدع یسةیده الی  بالعذ   ثح عقد  یث اشاغاه م  الحیحد یف یو كما رو نیستّ 
ا كان المحل مناسغًا احغغت انتستدخ  القطنا   اذكةها.الخغة. و لم 

ث یددع ددة   دو   مدد  عقد م اهنامددل بدازال عقدد م اهعددام بح  وضددع ا تسدعین اهولداعغدح ا
 ع ة  اهم. یمك  ضغف اهعدام فةمًا فةمًا  ها الی

روا الخنصدة و الغنصددة و ال سدط للحدام. و السددغابة و  یمنددیمدد  الكدف ال یو ذلد  انهدح قدد  
م. و الخنصدة و الغنصدة و ئدالغم یسدةیاه ها  منها لغع ةام. و السغابة و اه هدا  مد  الكدف ال

سد ال و عقد م الع دةام  یسدةیو اهلد م مد  ال یمندیمنها للل م. فعق م اهحام م  ال یال سط
 س ال. فاذا ا مم ضغف العدم: یسةیم م  الئاو الم یمنیم  ال

 مفصغها یفغغ احد تجمع الخنصة و تضع بنانها عغ
ها  هایو للثن    تجمع الغنصة كذل  و تضم 

ها  همایا یتجمع ال سط و لغثلثة  ضًا كذل  و تضم 
 حالهما یعغ یو للربعة تةفع الخنصة و الغنصة و ال سط

 حالها یعغ یضًا و ال سطیو لغخمسة تةفع الغنصة ا
 و الخنصة یو لغساة تعقد الغنصة و تةفع ال سط

 الةسم یغیو لغسغعة تةفع هذه الثغثة م  م اضعها و تضع بنان الخنصة مما 
 تضع الغنصة معها كذل  ةیو لغثمان

 معهما كذل  یو لغاسعة تضع ال سط
د  ال كف   یكاندت علمدة لللد م الد یسدةیفهذه تما  اهحام فغ  عمغت كدذل  با دابع 
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 تسعة اهم.
 باط  المفصل اهول م  اه ها  یو لغع ة  تضع طةم السغابة عغ

 ها السغابة م  جانل الافةیة عغی  تجمع اه ها  و تدیو لغع  
   تق س السغابة و ت تةها باه ها یثغثو لغ

 یظاهة عقد  السغابة السفغ یعغ ی  تضع باط  انمغة اه ها  اهعغیو للربع
 باط  الةاحة یاه ها  و تضعها عغ یح السغابة مناصغة و تحنی  تقیو لغخمس

 ظفةها یعغ ی  تجمع اه ها  و تضع باط  انمغة السغابة اهولیو لغسا
ظهدة مفصدل اه هدا   یة عغدیدو الثان یه ها  و تضع انمغدة السدغابة اهولدح ای  تقیو لغسغع

 ك ن ُظُفةها مك  فاً یث یبح
 یظهة مفصل انمغاها اهول یعغ ی  تنصل اه ها  و تضع طةم انمغة السغابة اهولیو لغثمان

 م  اه ها . یباط  المفصل اهمن ی  تضع بنان السغابة عغیو لغاسع
 م.ئاحصل ل  علئح الم یسةیكف  ال یفغ  عمغت كذل  با غع

 باط  انمغة اه ها  و هما قائمان. یعغ یسةیدك الیو لغع ة  اهم تضع باط  انمغة السغابة م  
و هدذا  یا بندیدع دة  اهم فاحفاهدا  یمكن  ضغف العدم واحدًا واحدًا الیذل   یو عغ

 ل و عسة الضغف.یه م  عد  الاةتیما ف ی  و تةیه   سح السابق
   جعغت بنان السغابة ماصًل  غنان اه ها  لغع ة و ل

  یباط  العقد اهول م  اه ها  لغع   یو جعغت بنان السغابة عغ
  یمنها لغثغث یباط  العقد الثان یو عغ

  یا غها للربع یو وضعت بنان السغابة عغ
  یباط  العقد اهول م  السغابة لغخمس یثح وضعت بنان اه ها  عغ

  یمنها لغسا یالعقد الثانباط   یو عغ
  یباط  العقد الثالث لغسغع یو عغ
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  یا ل اه ها  نفسها لغثمان یو عغ
  یال معك سة لغاسعیئة یو  فعت اه ها  و مدمم السغابة كه

 ا .یل هتنساه و ه ش  انه اسهل و اهنأ ثح ل  الخیتةت یحصل ل  المةاتل عغ
 خامتة

 بعض النوادر یق
دف القد   لهدا املدة و اسدغابًا ندذكةها هندا عغدیدكغمام مغناعغح انه سمع بع  ال  یًا و تكغ 

 ا  ا ها. یف یوجه اهشا   هنها تأت
م فانه مغن یفمنها المنام الضح  مدع ان محغده منصد ب بال دغاهة  یعغ یالمجةم المعة 

ف ا له انه شغ كدام الخطداب الحةفیة ال دغیه بد كام الخطداب اهسدمیبالمفع ل و تكغ  ة و یدهة بدد 
ل عغیس ب یل  السماع. یل و المع  

ةهح فانده یدعندد غ« اه د »  او بد ییعند الك ف یو كذا العغح الم   م مطغقًا اذا وقع منام
 .یأتیالفاح عندهح كما  یعغ یمغن

ل عغدة الغندال یدو ق مأ  یل وجده بنائده تضدم  معندیدو ق یفانه مغن ةیال  التبرو كذل  اسح 
الكسدة  یعغد یال المداكغح مغندید یل ان المضام الیماع و قه السیغه مع الحةم و اه ل فیتةك

 س م  جهة الغنال.یال و لیل فان كسةه لمجانسة الیس ب یكل حال و ل یف
 .یهل النف یبمعن یة و هیثها مغنیح و شد  الضام و ت غیبكسة الم مل  و كذل  كغمة 

 ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭
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 الثالث -املقصد

 اعراب المع بات یق
 
ة عنهدا باهلفدال و تغد  المعدانی ینفس اهنسان معان یان ف یا بنیعغح ا ة یدةماناهیغ یعغ 

اهدل  یاهلفال و امانع عغد یعد  تناه یال یةه ألم  یفغ  جعل لكل واحد لف  خاص به مون غ
 یة فددییددة تغیددد  لغفدد  واحددد مدد  غیددكدد ن معدداٍن عدیالغسددان تعغمدده فقددد  ال اضددع جددل شددأنه ان

كدد یةماناهی ام غالغف  كا ام  م ا لكدل م دا  حاضدة مدثًل و هأذا ة م  ن ع واحد باشا   واحدد  
د  تقصدد مد  یدكد ن معداٍن عدیث یدل و امثدال ذلد  و مثدل الم داةكام حیدلكل م دا  غاهو 

ضددغف اهلفددال و ی یة حاددیددة ذوام حدد وم الكغمددة او  ددفاتها بق اعددد كغییددلفدد  واحددد او باغ
 ة.یة الماناهیغ یقصد  ها المعانی

ة مةتغطددة بعضددها  ددغع  فامددا یددمعدداٍن غ یة فهددییددة تغیددلغغفدد  مدد  غ یالادد یالمعددانامددا 
سداعمل لكدل فدةم فدةم و یثدح الرجأل نحد   ی  تغد  المعدانیقدة الم داةكة  دی ضع الغف  لغحقیان

  یعأأة ملحاددة الجددامع نحدد  یدد ضددع لكددل فددةم فددةم مدد  غیو امددا ان یباهشدداةاك المعندد  یسددمی
 یفدةم احادا  الد یقة و امثالهدا فداذا اسداعمل فدیو الذهل و الحق نغ ع و محل الغصة و الةكغةیلغ
هح اه  انیق  ت یأرأبداهلف و الدل  فاقد ل  یكتفدیمعهد مًا ف یك ن المعنینة خا جة ع  الغف  الغ 
 .ینة كل واحد م  تغ  المعانیز بالق یمین  فیو   ینیالمعه م    یا  یالع

عهدا مغددل واحدد فكدل واحدد یجم یفدغحد  یعة ة واحدد   یف یك ن تغ  المعانیو قد
لهدا  یطغدذ المعند ی ضدع عغدینئدذ یماداز عد  اهخدة فحیمنها مةكل مد  ذلد  المغددل و مدا بده 

ة یددغینق  حددةم او یددهددا حددةم او یزام عغیددؤخددذ تغدد  المددام  و یالفددال كغهددا مدد  مددام  واحددد  ف
كد ییحةكام لغام و امثالهدا فانهدا ب ریالمضو رب یالضوو  المضربو المضرب و المضروب و الضارب ز 

ل یهدا و نقد  لاحصدید عغیدالضدةب فاخدذم هدذه الحد وم و ز یكغها م  عة ة واحد  و هد
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ها م  تغد  العة دة فغد  وضدع لكدل واحدد مد  المعدانیمعاٍن عد كغ    عد  اهخدة یلفد  مغدا ید  
مه و اعدانهح بعدد ذلد  بالق اعدد الكغ یلعسة عغ مدا یجد وا فی یة حادیاسدیة القیداهل الغسان تعغ 

 اس.یها و هذا وجه القیضًا عغیاعغم ا ایلح
اذا د یأزعةضده نحد   یندًا لده فدیئًا مغایاهخة ه ش یعا ضًا عغ یك ن احد تغ  المعانیو قد

كدان بعد  تغد  المعدانیدة او ك نده منسدوبًا الیدة او المفع لیعةضه الفاعغ  یه و امثدال ذلد  فداذا 
زام یداو  دیأمأررت بزو  دا  یأت زیأرأو  دیأضأرب زبعد   دفاته نحد   یة لده الغفد  فدیدغیعا ضًا و قصدد 

ة الحةكدام ییدو امثالهدا فغاغهّلل یأد اخیأمأررت بزو دا  اخأاك یأت زیأرأو  د اخأوكیجا  زه حةم نح  یعغ
مدد  جددنس تغدد  الحةكددام هنهددا ا دد ام  یاو ددام لجدد اهة الحدد وم او حدد وم هدد یهدد یالادد
اعةاضده  یفد یندقصدد المعی  الحةكام و اشغاعها یقة غلیحق یالمقاطع و ه یةماكئة عغیغ

 ه و امثالها.یة و ك نه مضافًا الیة و المفع لیكالفاعغ یو ه
دت بداواخة الكغددح  یتسدم یالاد یةام و هددییدهدذه الاغ یو كلمندا هندا فد بداهعةاب و خص 

دة عغد یهنها املة اعدةاض الدذوام و الكغمدة هد الدذام و العدةض  تغاده مون  تغدة الدذام  یالدال 
كدذل   یاهعةاض ف فناسل اخة الكغمة و كما ان تغ   ینغغدیالخا   لها اسغاب  ها تحدث 

الغفد   یفد یالغف  اثا ًا هلفال تغ  اهسغاب ظاهةًا فان المعند یك ن املة تغ  اهعةاض فیان
ق   مقامهددا تعددةض اواخددة یالجسددد فغكددل حةكددة عامددل فدداهعةاب هدد  حةكددام او مددا یكددال و  فدد

ةه ذلد  الادأثة و یق   بادأثیةًا و العامل مدایًا او تقداأثة ع  الع امل ظاهةیالكغح و المعةب كل لف  
خددد   یضدددًا بالضدددح و الفددداح و الكسدددة و یا یتغددد  الحةكدددام ثغثدددة  فدددع و نصدددل و جدددة و تسدددم

كدل ً فدی ن یدالمعدةب و الك ف یفد یو اهولد یالمغند ی ن اساعمال هذه الثغثة فدیالغص  زون   یجدو 
المعددةب مددع  یة  فددیددسدداعمغ ن اهخی ضدداً ی ن ایاه ددطل  هددذا و الغصدد  یكددل و ه م دداحة فدد

 نة.یالق 
الخدا    یحسدغها ففد یالااهة عغ یف یتجةوجل ان یو لما كان اهلفال ق الل المعان

 یل اخدة او فدیاهدة ذلد  اهثدة ب دیحدث ع  ذل  الفعدل اثدة و ل بمدا یصد  عنها فعل و یذام 
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الفاعددل المسدداقل  یحددال و امثددال ذلدد  فالددذام هدد یل او فددیل او مددع شددیكدد ن ل ددیل او یشدد
هدا و القدائح مقامهدا و المفعد هم یلذل  الفعل و الفعل ه  الاهو  اهول عد  الدذام و الددال عغ

 یضدًا كدذل  فدالغف  الددال عغدیاهلفدال ا یعنهدا فجدة یاثا  محااجة قائمة بالفعدل و هد  الغند
الفعدل هد  العمدد  الكل  س ال وقع مغاد  او خغةًا او فاعل الفعل و كدذل   یالذام ه  العمد  ف

ان عنهدا و اعاندال یالدذام و الفعدل و همدا مسداغن یتفاقدة الد یة و المفع ل هد  الفضدغة الادیالثان
هدا ذكدة الفضدغة فصدا  الةفدع و اه تفداع علمدة الغفد  الددال یثقدل عغیالنفس بذكة العمدد  اك دة ف

ل دفاه عندد امائده و بالضدح  لضدح  ا یًا و بدالعةض و سدمیدالذام بالذام و القدائح مقامهدا ثان یعغ
النصدددل و اهناصددداب علمدددة الفضدددغة لخفاددده و ثقدددل الفضدددغة و هنهدددا مناصدددغة لقغددد ل اهثدددة و 

بده لمحد   یؤتیبالفاح هنفاا  الفح عند امائه. و لما كان بعد  اهلفدال قدد یاهنفعال و سم
كدددان مقصدد مًا بدددالعةض و ماكددأ ذلدد  اهسدددح  ددا  عغمددده یددیتع   اسددح اخدددة ه هجددل نفسدده و 

ه الالخ عندد  یبالكسدة هنكسدا  الغحد یسدمیه و یدف  للسدح اهول و الجدة  هن اهسدح اهول جدة 
ة المنصدةم و یدغ یك ن الكسة بالفاح كما فدیالكل  و هجل ذل  قد یضًا فضغة فیامائه و ه  ا

بدالةفع و  یث الصدفة تسدمیدفاغ  الحةكام م  حمسلمات نح   یك ن الفاح بالكسة كما فیقد
جدددوز یبالضددح و الفدداح و الكسددة و  یث المصددد  تسددمیدداو الجددة و مدد  ح النصددل و الخفدد 

ة ف یكل واحد م  المغن یاساعمال الكل ف  اه طل . یو المعةب و ه م اح 
الفعدل و اهسدح مد   یو اما العامل فا تفاع اسح الذام ان وقع مغاد  بدالخغة لاضدمنه معند

كائنًا ما كان فةع الفعل و ان وقع خغةًا یح ال اقدع  یبالمغادد  هجدل انده  دفة المغادد  فدث الغف  
و ان وقدع فداعًل و هد  ماكدان مدع الفعدل سد ال تقدد  او تدأخة  یأتید  كمدا یفهما ماةافعان م  جها

هدا واقدع بعدد الفعدل یالفعدل و الغفد  الددال  عغ یفه  مةف ع بالفعل هن الدذام بدذاتها مقدمدة عغد
ه فالفاعدل مةفد ع بالفعدل و الفعدل مةفد ع المحدل ماأخة  تغًة ع  الفعل و اهسح فدةع الفعدل و موند

ه ع  العامل مةف ع.یمقامه كما یف  قال ان الفعل المضا ع عند خغ  
قدًة بالفاعدل كمدا ان ال دمس تحدةا   اسدطة یو اما الفضدل فالنا دل لهدا هد  الفعدل حق
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ه یدم فنصدغیالفاعدل ف یقع عمغه فیة ذل  ولك  یله غ ینغغیالغغو   فعمل الفعل بنفسه الةفع ه
جددوز یالمفعدد ل ظدداهةًا هدد  الفاعددل و ه یة نا ددغًا فالعامددل فددیصددینكسددة سددو ته فدداذا خددة  مندده یو 

 ةان م  عامل واحد.یعملن ماغا
قصددد یه فددان المدداكغح ابدددًا هیددعغ یه فهدد  المضددام الماكددیددالو امددا الخدداف  لغمضددام

ان ذلدد  الصددالح  یدل عغددیددل هیل مقددا  شددیحةفددًا هنددا و قددد قدددمنا مكدد  ًا ان  ددغ   وقدد ع شدد
قدد ل احددد ان یجددوز انیا  فلیددد ظدداهة بالقیددقددع م قعدده زیصددغح انید قأأام  یأأزمضددمة هن ق لدد  

نطدذ بده یقغغده و ه یه الماكغح فینویمحذوم و القائح مأول بالمصد   ل المحذوم ما « ظاهة»
د و یدل  لزغدد یأغأال  زقصد مد  ید جال و ه احد یز یا دیزتق ل م  جا  اخاصا ًا كما اذا سئغت 

قصدد احدد خداتح مد  یفلخات  فضأة   و كذل  یةمعید نكة  غی  و غل  لزید معةفة معیغل  ز
فالخداف  هد  المضدام و  یأتیدةام القد   ت همدام باطغدة كمدا مدة  و یفضة كما مة  و اغغل تقد

كدان جدةه باضدما   هیله مجل ور و ماسلواه قل ع علیلالوُ   مولاف ؟ع؟اهنا  یلذل  قال م ل و لد  
 حةم لكان كل مج و  بالحةم ه  اه ل فافهح.ال

ا ان اه ل فیو لعغ  عةفت مما   ة هد  اهسدح و امدا الفعدل فهد  معدةب یالمعدةب بدالغ ین 
كدان  یتحا  الها اعةاض لحیط ؤ عغیالااهة و لما كان الح وم ه یبنفسه ذاتًا مغن اعدةاب و ان 

 ه ل.ة ایمغن یز بالقةائ  الخا جة فهیلها معاٍن م اةكة تم
  هد  یمقطع الفح و كانت مح    م ل یعغ یثح لما كان م  الح وم ح وم هتتك

كانددت تجددةیدد  جمیقددة الم دداةكة  ددیالحق ةم لغعلئددح یددكددل الحدد وم اخا یفدد یع الحدد وم و 
نهدا و ی  یال عغح الخف  هجدل المناسدغة الادیفجعل ال او عغح الةفع و اهلف عغح النصل و ال

كانددت ك  ددا  ذ الدد او یددع الحدد وم و الكغمددام خففددت و  ققددت فصددا   قیددجم یفددان یددة  الج یددلم 
ت بالحةكدام فداذا اشدغعت عدامم یال الكسدة  و سدمیدذ الیدذ اهلدف الفاحدة و  قیالضمة و  ق

حاهتهددا اُهول للشددعا  بانهددا ا دد ل اهعددةاب و  یبعدد  اهسددمال عغدد یت فددیددا دد لها و ابق یالدد
 یان فددیددنددة و الج یالغ یاةاك الكددل فددالحةكددام و قدددتغاملت و وقددع بعضددها م قددع بعدد  هشدد
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و هأو مسأل  و ابأوك الح وم و لةفع اهلاغاس فصدا  علمدة الةفدع ثغثدة الضدح و الد او و اهلدف نحد  
ة یدساا باعةاب و انمدا همدا ن ندا ت نیفغ« تض   ن»و « تض بان»و اما ن ن هما مسلمان و ه  مسلمون 

كدان فد و جمع كاهلف و ال او و المسداحذ للعدةاب هد  الغدال دا  افدذ الاقدال یحدال الجدز   یو لم 
كدان یدالا ن یعدةم النصدل فدیحدال النصدل ماكدان  یعسة الاف ه به و فی  و یالساكن ثقدل یة و 

  و یحالهددا و حددذف ا الندد ن یالجمددع هن ضددح  ماقغددل الدد او اخددف  لغمجانسددة تةكدد ا الغددال عغدد یفدد
فقدال ا  یهًا بالماضدیهدا ت دغیالعمدد  ف  همدا یة و الجمع باهلف و ال او الغادیاكتف ا لعلمة الا ن

ال یدو علمدة النصدل اربعدة الفداح و اهلدف و الكسدة و التضأربوا ل و تضربا ل و تضربوا تضربا، ل ل 
ال و الفداح یدو علمدة الجدة  ثغثدة الكسدة و ال  یمسألمو   یمسألمو مسلمات و ت مسلما  و اباك یرأنح  
ة هتخدا  بعمددد  او یددكاندت الحةكدام بنائو اذا  باحمأأدو هّلل یأابو   یمسألمو   یبمسأألمو د یأبزنحد  

و كسة كتف كفاحة كام  یست علئح و انما هیفانها ل ضربو  یحو خمسة عشر و ث یحةها نح  یغ
ك ن یو قدضرب یل ك ن اعةابًا نح  یبالسك ن و ال قف فقد یسمیتائه و اما الجز  فه  قطع الحةكة و 

 ق ل. یعغاضرب بنالًا نح  
كدان تابعدًا لغدذام الادیالعامغ یاه ل ف   انیفاغ ه اسدح لهدا و ه  یة الااهة  الفعل و ان 

 یة اهسددح و هدد  فددةع الفعددل و امددا الحدد وم فانهددا تقددع معم لددة و هددیددالمعم ل ی سددح و اه ددل فدد
كدالجز  و الاسدكی  الاعویوجه یاه ل لها و تقع عامغة لك  عغ   یذ و منع ظهو  اثدة الع امدل 

ل و الخف  و المندع عد  اه تفداع و اهناصداب كالنا دغة و الجدا   و ذلد  یفنح  الاس یاو عغ
س عمغهدا كعمدل یاهسفل فغد یاه و امالاه مائمًا الیاه ع  اه تفاع و اهغاطه ایكمنع ثقل الحجة ا

دا یهنا محل تحقیس هیعة الكغمة و لیالفعل م  احداث خلم طغ ذ هدذه المسدائل ولكد  لم 
قدة الحدال ولد  ین دة  حقالمقا  مطالدل ناقصدة منق ضدة ا مندا ان هذا ی  فییذكة بع  النحو

ل عغیاغیة اهجمال لیغا یف  ذ هذه اهمو .یتحق یة كتغنا فیسا ی  اهح ال و المع  
ل جدد م مددانع عدد   یةی : اعددةاب تقدددیقسددم یفدداذا عةفددت ذلدد  فدداعغح ان اهعددةاب عغدد

لقغدة ف وعده ثدح ناغعده  یةیالاقدد هندا اهعدةابیكما قدمنا و نحد  نقدد  ه یظهو ه و اعةاب لفا
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 هذا المقصد مطغغان: یفف یبالمعةب باهعةاب الغفا
 

 املطلب االول
 ی یالمعرب التقد یق

 ی : ند ع لده مقطدع فدیند ع یو قدمناه لقغدة مسدائغه. اعغدح ان الحد وم كمدا ذكةندا انفدًا عغد
خدة  مد  الفدح یه   د م  الفح و انما یس له مقطع فیو امثالها و ن ع لدال و   یجو با  الفح نح  

كدد  ه اشغاع حةكدة  ال یدفدان اهلدف اشدغاع الفاحدة و الد او اشدغاع الضدمة و ال ا یأالو الأواو و االلأف كأن 
نهدا و تصدو ها یهدذه الحد وم لعدد  تع یذ هذه الح وم و تسدمیاشغاع الكسة  او الحةكام تةق

 یالم جدد مام و سددم  جددام المنزهددة عدد  شددغاهة یعغددة اه یالمقدداطع بحدد وم العغددة نسددغًة الدد یفدد
 ها معاغة.یهذه الح وم ف یالكغمام الا

 یسدمینده فیم ضع ع یبالمثال او ف یسمیم ضع الفال منه  یه فیفما كان حةم العغة ف
انها و نخدة  بده عد  وضدع الكتداب یط ل  یبالناق  لعغل  یسمیم ضع همه ف یباهج م او ف

 ال.یلام بنام ایائیام بنام ال او و الیال او یو ربما تسم
ابعددها عد   یاهلف و هد یال فمةجعهما الیاهلف و كذل  ال یعل  ال او و تةجع الیو قد

كانددت مقصددو   فلتعددةب یدد  و لددذل  تكدد ن سدداكنة هتتغیالاعدد ة بطدد ول الع امددل فكددل كغمددة 
ت یأرأو  یهأذا موسأها اهعةاب نحد  ق لد  یقد  فیبحسل الااهة هماناع اهلف ع  الحةكام ف

 یالمقغوبة الفه عد  الد او فهد یالمص فال و یالمقغوبة الفه ع  ال یالفتو كذا  یوسمررت بمو  یموس
 ة الااهة مع بة الغاط .یمغن

ل مد  اهعدةاب لعدد  اماناعهدا و یو اما بنام ال او فان كان قغغها ساكنًا فلتمانع ع  ش
كدان ماحةكدًا فامدا ان و  بأدو االمأر ین أرت فأو  االمأر بأدوا   یبأدا لأو هذا بدو االمر اسا قالها نح   امدا ان 

 الاغصة . یتعةب كماذكةناه فتعل و اما ان
كدان ماقغغهدا سداكنًا فكدذل  هتسدا قل الحةكدام نحد  یدو اما بنام ال و  یهأذا ظبأال فدان 
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 یهأذا القاضأها الةفع و الجة نح  یثقل عغیو اما ان كان ماحةكًا و مكسو ًا ف یمررت ب بو ا  یت ظبیرأ
 .یت القاضیرأغحقها نح  یها و اما النصل فغخفاه ید ان فقیف یمررت بالقاضو 

مدذهل بعضدهح و هد  الحدذ  یال المداكغح عغدید یقد  اعةابده المفدةم المضدام الدیو مما 
  یعند اخ  یو ه  مغن یمررت بعبدو  یت عبدیرأو  یهذا عبدكما مة  نح  

ه نحد  یدمون اخو ه الةفدعیدقدد  فیال المداكغح فانده ید یو الجمع المذكة السالح المضام ال
  ثدح امغمددت یالغد یال لا داكغهما فدیدال یقغغدت الد او الد« یمسدغم »فدان ا دغه  یمسألم یجأا ن
ح یحدال النصدل و الجدة فكسدة  المد یال و امدا فدیدة و كسدة مدا قغغهدا لمناسدغة الیدالثان یفد یاهول
 یا مدا سد ه اهعدةاب و امدیدقدد  فیال فهذا ه  ما یال یال فیدغح الیحذم ن ن الجمع و یة و یا غ

 غه ان شال اهّلل.یتفص یأتیه مغف ل و سیذل  فاهعةاب ف
 

 املطلب الثاین
 یقیالتحق یالمع بات باالعراب اللفو یق

ة و قسدح یاهسدم یع انحدال اهعدةاب لاعةقده فدیده جمیا ا م عغی : قسح یقسم یعغ یو ه
ة و یهسدمه مد  خد اص ایده بعد  اهعدةاب لمدا فیدعغ یجدةیف ی  المعدةب و المغندیه   د زخ  د

كدل واحدد یام ولنغدیده مد  خد اص المغنیدبع  الغنال لما ف كدل قسدح تحدت عند ان لن دة     
 هذا المطغل بابان: یان ففی  اضح الغ

 الباب االول
 یالقسم ال  دخ یق

منا المغن نهمددا و یكدد ن الغدد زخ  یام و نددؤخة المع بددام فناسددل انیددو نقدمدده هنددا لمددا قددد 
هنهددح سددم  ا المعددةب بامددا   رامك یأأغو بددد  رالمنصأأرفیغ عددةم النحددا  بددد یفدد یسددمیهددذا القسددح 

 هذا الغاب مسائل: یو ف امكأ و بد  المنصرفاهعةاب بد 
الكغمدام  یالكغمدام الفعدل و اوسدطها اهسدح و امند یاعغح انا قدد قددمنا ان اعغد :یاهول
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ل یكدل شد یه و ه  العامدل فدیعمل فیل ف قه یالفعل الغنال لعد  ش یالحةم و اه ل الااهة ف
اهسدددمال اهعدددةاب هنهدددا معم لدددة الفعدددل و  یعمدددل بمسدددحة منددده و اه دددل فدددیعمدددل مایو انمدددا 

ة و عدد  یدضًا الغندال لعدد  تأثةهدا مد  عامدل لضدعف القابغیالح وم ا یالحا غة به و اه ل ف
 ة كتغنا.یسا یهنا م ضع اك ة م  ذل  و قدشةحناه فیس هیاها لغاأثة م  الع امل و لی لح

ن عددان ندد ع بنددال شددةافة و ندد ع بنددال خساسددة فغنددال ال ددةافة لغفعددل و بنددال الخساسددة  فالغنددال
ث نفسده یده جهاان جهة ما شا هه و جهدة مد  حی  حصل فیلغحةم فاذا شابه اهسح احد الطةف

 یساحذ الغنال فان غغل ال غاهة بدالمغنیث ال غه یساحذ اهعةاب و م  حیث نفسه یفم  ح
 ة  ا  مع بًا كما كان.ی  و ان غغغت اهسمی   یعاملت الجهاان  ا   ًا مطغقًا و ان تی ا  مغن

ه ال غاهة بالفعل و الحةم یط ؤ عغی یو اعغح ان اهسح و فًا كان او عغمًا ه  الم ض ع الذ
ه  ل هما الممن عان م  الصةم بحدوث ال دغه و همدا یمنع الصةم و ه شةط یسا هما سَغَغ یو ل

 .یأتیاعةا هما بال غاهة كما  ینق  مقاضیاهعةاب و هما یك ن اه ل فیبنفسهما 
و ث الغنددال وزن الفعددل و ال ددغه بددالحةم یدد یو عددةم باهسدداقةال ان ال ددغه بالفعددل الددذ

ة و یدغحذ به اهلدف و الند ن الزائددتان و العجمدة و الاكنیل و یو ث الغنال امو  ثغثة الاةكی یالذ
 ث و الجمع.یالحةم ه  الاأن   الفعل ویة و   زخ  یه  م  خ اص اهسم یالذ

كد ن یوزن م  اوزان الفعدل بدان یك ن الصفة او اهسح عغیفاعغح ان المةام  وزن الفعل ان
كدد  یك  و فًا فدیك  مخاصًا فغیلسان العةب مخاصًا بالفعل و ان لح یف  یحادافضأل اه دل 
كد ی و اصأب  و اثمأد الفعل نحد   یاو كان غالغًا ف (2)لیاخو  (1)اجدلو  یافعكمل شغه الفعل ه اسمًا 

كدان الفعدل بده اولدابل   ا د یأزیو ق أر یكدد  یكد اضةب و افاح و انصة اعلمًا او  و امثدال ذلد  فغد  فدة 
ة مد  خد اص اهسدح یث و الاذكیالاأنة و  ةم فان یه اهسمی  مذكةه و مؤنثه بالاال غغل عغی 

                                                           

 الصقة. (1)

 الصةم. (2)
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ث الفعل  و  (1)عمغدةیمنصدةم ل جد م  عمألیفدد  ث نفسدهید مًا فه  م  باب الفاعدل ه مد  حیو ان ان 
 ةمنصةفة ل ج م ال غاهة المؤثة  بالفعل.یامثال ما ذكة غ

ة احدد یدعدد  تمام ی دغه المةكدل الحدةم فدیل فه  سغل الغنال كما مدة انده یو اما الاةك
ل و ید  حدال الاةكیمسداقل هحدد الجدزئ یاصل به او عدد  معندیه اه  باهخة و حاجاه بما یجزئ

كددد یس هنددا م ضددع  یبعدد   سددائغنا لدد یة ذكةناهددا فددیددلدده وجدد ه حكم و خمسأأة عشأأر انهددا و ذلدد  
  ان م ضد ع هدذا یهنده مد  خد اص اهسدمال و مد  الغدعبأدا  كدد  یل اهضدافیدة الاةكیدالمةام غ
 یلغغنددال العغددح المقاضدد یل المقاضدیددكدد ن عغمددًا ه و دفًا فدداذا عددةض الاةكیان ینغغددیال دغه 

كددد نهمددا منددع یللعددةاب حدددث مدد    و امددا اهلددف و الندد ن الزائدددتان فدداذا لحقاددا  بعلبأأهّللالصددةم 
ثقددل بددذل  یبصددفة او عغددح تجعلنهمددا بمنزلددة المةكددل فانهمددا تغحقددان بعددد تمددا  الكغمددة و 

اثندال  ید مد  ثقدل الزائدد فدیدالكغمدة بعدد تمامهدا از یثقدل المةكدل و ثقدل الزائدد عغدیالكغمة كما
فهمددا  ید معنددیددد مدد  ثقددل حدد وم تفیدددًا ازیددجد ید لغكغمددة معنددیددالكغمددة و ثقددل حدد وم هتف

كدان مد  حدذ  مدا همدا فیة الثقل كالمةكدل مد  كغمادیغا یغاان فیثق دا  یغندیه انید  و  ولكد  لم 
ولكد  اذا سأكران و عمأران   نحد  یةمنصدةفیعغح او  دفة اقاضداؤهما اهعدةاب  دا ا غ یوقعاا ف
كدد  یكاناا ف نئدذ بمنزلدة جدزل الكغمدة یهنهمدا حمؤنثدة نددمان  دةفت ندمانأة  فة مؤنثها بالادال 

كدد یفهمدا ف یفعلأث لحذ الاال  هما و اما ان كان مؤنثهدا یح هدا الزائددتان فاكد ن بمنزلدة المةكدل 
كدد یو هدذا الدوزن غالغدًا غضأبان و سكران  و  (2)غرثأانو شأبعان و جوعأان سداعمل لغخد ال و اهمدالل 

كدد غحذ بذل  ما ه میو  سكرانو  مالنو ع شان و  (3)انیر كدذا اهعدل  هنهدا ه  انیألحؤندث لده  و 
ا  س ال كان مد  المناممدة او مد  الندامدة مؤنثهدا ندماندة یالمع یما ف یفعغندمان مؤنث لها و اما 

هدذه اهسدغاب عةفدت  یذكد وا فد یمدا ذكةندا و ال جد ه الاد یحال منصةم ول  تد ةم ف یا یفعغ
                                                           

 ة.یالعمل و الس یة عغیالناقة القو (1)

 غةث كفة  جاع فه  غةثان. (2)

 ان ضد العط ان.یم  المال فه  ر یرو (3)
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اسددد انهددح ی المسدداعان و عدد  بعدد  بندداسدداعلل م جددة ماقغنددا و انحطدداا م جددة مددا قددال ا واهّلل
فالصدفة  یسأكرو  یغضأبق لد ن یكمدا سأكرانة و غضأبانة ق لد ن یففعأالن كل  یف فعالنةساعمغ ن ی

 ةمنصةم هنه عغح ه مؤنث له.یغرحم  عندهح منصةفة و 
ه یدحكیان ینغغدیو اما العجمة فصا م سغل الغندال هن لفد  العجدح اذا حكداه العدةب 

عنددد العددةب  یو ه فعغدد یاسددم یس لدده معنددیو شددغاهاه بددالحةم اندده لددكددل حددال  یكمددا هدد  فدد
ة یدث العغمیدمد  ح ینهح عغمدًا اقاضدیدغحذ عندهح بالح وم ولكد  اذا جعغد ه  یكالح وم ف

لسدانهح و شدابه  یال سف خدف  عغدًا ساك یثغث یعندهح اهعةاب ولك  اذا كان الغف  اهعجم
كددان غ لأأو و   نأأوة و اع  دد ه نحدد  یه اهسددمیدداسددمالهح و غغددل عغ  یة ذلدد  ثقددل عغددیددو امددا اذا 

كدان الكغمدة یف  یابأرهقد ل و  یعغدشأتر عجماده نحد   یلسانهح و تةك ه عغ مندع الصدةم هدذا اذا 
 یة او اسدداعمغها العددةب عغمددًا اول مددة  و امددا اذا  ددا  مدد  اسددمال اهجندداس فددیددالعجم یعغمدًا فدد

ه و مخدد ل اهلددف و الددل  و یددة عغیة فهدد  مصدد وم لغغغددة اهسددمیددالعغم یالعددةب ثددح نقغدد ه الدد
كدد  یه یه الایاهضافة عغ مدثًل  (3)الَبأْرَد و  (2)الَبأَر و  (1)الِفِرنأدو اللجأا  م  خ اص اسمال العةب 

كد  مندع  اجأرو  (4)بق و نرج  فاذا جعغت عغمًا بعد ذل  تك ن م ض عًا فان كان له شغه بالفعل 
د فدان یدس  غعیعدا  بحةكدة ال سدف و لدیفًا و لدحضًا مص ویا (5)شترو اه  فل و منهح م  جعل مثل 

 مح  حةكة ال سف هتو ث ثقًل.
 یة عدد  اسددمال مصددةحة و هددیدد ددفام مخص  ددة وقعددت كنا یفدد یة فهددیددو امددا الاكن

و ع دة  عشأار  یالدثأالث و ثنأا  و احأاد  یبضدح الفدال و هد ُفعالوزن  یع  ون كغمة ع ة  منها عغ
                                                           

 ه و ث ب مع وم.یف و ج هةه و وشیالس (1)

ه. (2) ب  ة   الحمل معة 

ب ُ ةم. (3)  معة 

  غم مع وم. (4)

 ا  بكة.یاسح حص  بد (5)
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اهعددام الع دة  هد   یانهمدا فدیو ج معشأر  یالدمثلأث  و یمثنأو موحأد  یو هد مفعأل وزن یمنها عغ
ةهح عدد  یددت و خغددف اهحمددة و غیحدداتح و ا دد  السددكیو ا دد یغانیعمدد و ال ددیعدد  ا دد یالمحكدد

ة عدد  یدكنا احأادام عد  اهعدددام اذ یدفهدذه الكغمددام كنا یشددهام  النداف یالد یصدغیالعدةب فل
كأذا الكغمدام كمدا ان  یغثة و هكذا بداقع  ثغثة ث ُثلث  و ی  اثنیة ع  اثنیكنا ثنا واحد واحد و 

كذا كیكنة و یام معیفی  و كیة ع  عدم معیكنا و  ة مد  یدندة و الاكنیة ع  اقد ال معیكنات یت و 
اهعددةاب فغددذل   یقاضددیالغنددال و ك نهددا و ددفًا  یقاضددیة یدداسددغاب الغنددال كمددا مددة  فك نهددا كنا

 ةمنصةفة.ی ا م غ
 یافهدح فانده تكغدف محد  حادد انی ل هارمطغقًا  یذك وه معن یو ه اعةم لغعدل الذ

ل یدنجدد له سغغًا تكغفندا و قدد  نا لده العددل و ه ملةمنصةم و لحیغزفأر نا مثل یانهح قال ا انا لما   
ة عد  معنداه بغفد  اخدة مد  یدمكد  الاعغی یمعدول ع  ثغثة ثغثة و كل لفد  لده معند ُثلث لهح ان

كدل لفد  معددول عد  لفد  اخدة و مد   دد  الضدةب عنده مد یبمعند الضاربح وفه نح   ثًل فداذًا 
همدا فهد  یو اخاصدا ه بالنسدغة ال ثلأث دةاحة ثغثدة ثغثدة و ا هدا   یالص اب ماذكةناه و ه شد  فد

اخددة  یوهكددذا الدد« د ا  عمدد و ا  بكددة ا  خالدددیدد  جددال ز»ة عدد  یددكنا مأأ  جأأا ة عنهمددا كمددا ان یددكنا
كلأأتاهسددمال و  كددذل  « ارزاً لاكغددت خغددزًا ا  لحمددًا ا  »ة عدد  یددكنا ماا جددالوا  یعنددی جأأا وا ربأأاعو 

ام یددت الكنایددة و بنیددام ه غیددمدد  بدداب الكنا یماشددال اهّلل فهدد یاربعددة اربعددة اربعددة وهكددذا الدد
هددا كناهدد  مدد  خصددال الحدد وم و لدد  ان یه هامهددا الددذ كغ  ام عدد  اسددمال یددتقدد ل ان الحدد وم 

حة نصدًا اسدمًا یست  د یة اذ لیة ع  ابادال السیكنا م فد  الكوفة یسرت م  البصرة النة نح  یمع
ام و قدد یدة كاندت كنایة كما ان اهشا ام و الضمایة ع  اناهال الغایكنا یالم ض عًا للبادال و 

م فكل كنا  حًا.یة ه   یك نه كنا یهة بالحةم فیة شغیمة 
نه ظةفًا مجدةمًا مد  ی   بعید به سحة یاذا ار سحرو مما منع و زعم ه تكغفًا م  باب العدل 

و  امأ و   یحأو ه  بالغنال اشدغه و اخادا ه بعضدهح نحد  و  الجمعة سحر یجلت و اهضافة نح   ال
ن نح  ق له تعالیقد    یدد بده الیداذا ار امأ  یة و كذا قدال ا فدی  الانكیو ه  تنوناهم بسحر ینّج  ین  
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ًا فدغع  قدع ظةفدیجمدع و لدحیصغة و لدحیقةن باهلف و الل  و لحیضف و لحینه ما لحیالسا ذ بع
و اك ددةهح تأأ  مأأذ امأأ  یمارأو شأأاهدت امأأ  و امأأ   یمضأأق لدد ن یمنددع  ددةفه مطغقددًا فیح یتمددیبندد

ن و الحجددازیه یخدد  المنددع بحددال الةفددع ای ة تغدد  ال دد وا یددالكسددة و بغ یغن ندده عغددی ن یندد  
 اجماعًا. یو اهضافة مغن الة مجةمًا م  یحال الاةف یمعةب اجماعًا و ف

ف ا لد  كغ  ة و هد  مد  الكغفدة بمحدل اذ ه یدالعددل عد  المعدةم بدالل  و العغم سحر و ام و 
 یهمددا عغددی   و وقددت خدداص و المعدد ل فیدد ی  و انمددا اسدداعمل فددیسددا بعغمددیلغعدددل و ل یمعندد

هح یغه اذ ل  كان العغدة عغدة لجدةم عغدی كل تعغیعند العةب  یس باجماعیالسماع هذا و ما ل
هددح و بندد  تمدد ة و العدددل عدد  یدد  اندده لغعغمییبعدد  الغصدد  فعدد  ق أأا منعدد ن  ددةم بدداب یح یكغ 

ئًا لما عةفت م  حال العدل و انه محد  امعدال ه حجدة لده و عد  یس هذا الق ل شیفاعغه و ل
هًا بدد یًا ت دغیدسداعمغ نه مغنیو اما اهل الحجداز فن  یزكد  یث المعن یة و الاأنیبعضهح انه لغعغم

 ث.یالاأن یه فید الكل  عغیو نع نزال
ا و اهسدمال المؤنثدة یالعغ یاهسمال فان اهسمال المذكة  ه یث فه   فة امانیو اما الاأن

ل مدد  یددؤنددث فهدد  ق یو فددةع المددذكة و ابعددد عدد  الفعددل مدد  المددذكة  هن الفعددل ه یالسددفغ یهدد
غحقدده مدد  یعة ددة الحدد وم و مطاوعددة المؤنددث هثددة الع امددل اقددل مدد  مطاوعددة المددذكة لثقددل مددا 

الغسدان فهد  اسدةع اعةابدًا و مدا  یه اخدف  عغدیدام  فیدو الاال و ما ه زاهلف الممدوم  و المقصو   
  و یل الانددویددجامددع مددع ثقیان ینغغددیالغسددان جدددًا فل یل عغددیددام  بعددد تمددا  الكغمددة ثقیدده زیددف

 ید معندیدلكدان مد  حقهدا الغندال ولكنهدا تف ید معندیدام  هتفیدة ولد  كاندت الزیالحةكام اهعةا 
ماندع عد  المطاوعدة یطاوع العامدل كالمدذكة و هیذ المؤنث ان هفمنعاها ع  الصةم الاا  فح

ه انی   یفه    یكالمغن . و یو معند  ی : لفادیقسم یك ن ممن عًا م  الصةم و ه  عغی  فحق 
كدد یدثغثة اقسا : تأن یمنه عغ یالغفا كدد یدو تأن یحبلأث بداهلف المقصدو    ث بداهلف الممددوم  
 فما سمع مؤنثًا م  العةب. ین ث بالاال. و اما المعیو تأن صحرا 

كدد  یث باهلف المقصو   و الممدوم  فهما اذا حصغاا فیاما الاأن و  یذكأراسح مفةم نكة  
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كد  صحرا  كد  ا یزكرو  یَرضواو معةفة  كد اصدقا  و  یجرحاو جمع  افامتدا المندع حمرا  و  یحبلاو  فة 
كدد ه الدف اهلحدیالمقصو   ما ف یع  الصةم لما مة  و الحذ بذ  یعغد یارطأباتفداقهح و  یعلقأاا 

 یارطأل یدو منعا م  الصةم لغ غاهة بالمقصدو   و ق« جعفة»  فانهما مغحقان  غاب یق ل عغم
ال و یدمنقغغدة عد  ال علبأا  المغحذ بالقةطاس عغمًا فان همز علبا  منع ا یممن ع لوزن الفعل و لح

كدذا الادال اذا كاندت  یعغالكل  یمنقغغة ع  اهلف كذا قال ا و المع ل ف صحرا همز   السماع و 
كدد  یفد یو اما الادطلحة و  فاطمةها نح  یهزمة كاخا ة یة ه تدأثیزائغدة عا ضد یفهدقاممأة الصدفام 

 نئذ.یت بالقائمة  جًل عغمًا تمنع م  الصةم هن الاال تغزمها حیًا نعح ان سمیلها قو
كد یان ثنائذل  فان كو مع یالغفا یفه  محم ل عغ یو اما المؤنث السماع ًا یداو ثلث دیًا 

كددد  ل یددللعددةاب و الحاقدده بالثق یه ال جهددان لخفددة الغفدد  المقاضددیددفف دارو  هنأأدسدداك  ال سددف 
هح اه  ان (1)ثیبالاأن لغمؤندث و ان  (3)جأورو  (2)مأا  مندع نحد ی هدا ف یاقد یًا فهد  یدك ن اعجمیالغ 
كدان ثلثلو  و نو  به مذكة  ةم نح   یسم كدد ًا ماحدةكیدكمدا مدة  و امدا ان  او  یل أو سأقر ال سدف 

كد یاز  یحصدل لده ثقدل الغفد  الاداهة مدع الثقدل المعند  (4)سأعادو نأ  یزو   یمأرد م  ثغثة احةم 
كدان ثلث یبالمؤندث السدماع یالمانع عد  اهعدةاب الادا  فمندع الصدةم و ان سدم ًا یدمدذكة فدان 

كدان ازت  همدا  جدیاذا سدمسأقر و هنأد كدد  یث لفادًا و معندی ةم لضعف الاأن د مندع یدًل و ان 
مدذكة  یلحص ل الثقل و اما اذا كان اسح لمذكة ثدح وضدع عغمدًا لمؤندت ثدح وضدع عغد عقربنح  

كدان المؤندث مؤنثدًا  یفانه اسح السدحاب فد ربابث الغاة نح  یؤثة هذا الاأنیلح كدذا اذا  اه دل و 
ل یدثهدا باأویث هن تأنیداأنة م  علمدة الیالجم ع الخالث یؤثة كتأنیل ه بالصةاحة فانه هیبالاأو

المذكة و مثغ ا له  یت  ها مذكةًا انصةفت و كذا اذا كان اغغل اساعمال الغف  فیالجماعة فغ  سم
                                                           

 ث.یل بسغل الاأنیالثق یا (1)

 اسح قصغة. (2)

 ه الو م.ینسل الی وز آبام ینة فیمد  (3)

 م  اسمال النسال. (4)
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المذكة و المؤنث او غغل المؤنث  یاساعماله ف یبه  جل  ةم و اما اذا تساو یفغ  سمذراع نح  
 یه فحكمده كالمؤندث السدماع   كاندا اویدیقیالمؤنث باسح المدذكة حق یه ال جهان و ان سمیفف

 ث باهقاةان.یلما لحقه م  الاأن
ه ثقددل الجمددع و ثقددل یددفاندده جمددع خدداص بالمؤنددث فدداجامع ف ُفَعأألغحددذ  هددذا الغدداب یو 

  منعدت مد  الصدةم ی  الثقغدیفغهدذ یجمدع اخدةبصأ  و اخأر و بتأ  و كتأ  و جمأ  ث نحد  یالاأن
 یعغدد یث الددلز  لغمنددع فدداجةیددالاأن   ویامتیددذام الز فعأأال هددذه اهلفددال مددع انهددا جمدد ع لددد 

 جم عها حكح ا  لها.
و  (5)جشأ و  (4)قأث و  (3)زحألو  (2)مضأرو  (1)قبأا یو الحذ  ها اسمال مسم عة محف ظة و ه

و ثعأأل و  (12)جحأأاو عمأأر و  (11)زفأأرو  (10)بلأأ و هأأذل و دلأأف و  (9)یطأأوو  (8)عصأأ و  (7)قأأز و  (6)جمأأح
بالكسدة نحد   ِفعلأةبالفاح نح  نوبدة و ند ب و َفعلة مع ج یأتیة بالمؤنث فانه یلهذا الوزن خص  

  نحد  تخمدة و تخدح و یبضح الفدال و فداح العد ُفَعلة بالضح نح  سو   و سو  و ُفعلةو  یة و حغیحغ
                                                           

 نة.یم ضع قةب المد (1)

 غة.یا   قغ (2)

 ك كل مع وم. (3)

 ة العطال.یالك  (4)

 ه.یالج م او الصد  بضغ عه الم امغة عغ (5)

 اسح جغل. (6)

 السمال ماغ نة باهل ان. یق س تاهة ف (7)

 اسح الغ ن. یجمع عصمة و ه (8)

 م ضع قةب مكة. (9)

  جل اك ل. (11)

 ة.ید الكغیة المال و السیاهسد و ال جاع و الغحة و النهة الك  (11)

 لقل  جل. (12)
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كتدددع و جمعدددال و جمدددع َفعأأأال  و اخدددة و  یبالضدددح نحددد  اخدددة یُفعلأأأ بفددداح الفدددال نحددد  كتعدددال و 
 و ته سدغل مندع مداذكة یل المندع و عدد   د ا  سدغ یثه المعن یفلخاصا ه بالمؤنث و تأن
ة یدغ یس لغادال فدیتك  مفةماتهدا ذوام الدف محاد   لهدا المندع و لدم  اهمثغة المص وفة انها لح

اهعددل  لك ددة  اسدداعمالها و ا ام   یؤثة فددیددة اهعددل  و یددالمنددع لقغددة اسدداعمال غ یاهعددل  قدد   فدد
 ها.یف فیالاخف

ضددًا فمنعهددا عدد  الصددةم یاثددةه اسددمال اهجندداس ا الجمدد ع فغك ددة  ثقغدده عددح  یو امددا مناهدد
جمدع فعدل و ه حدةم اه  ان الجمدع یضًا م  خ اص اهسدمال اذ هیكاهعل  و ذل  ان الجمع ا

م جدام اهسدح كالمؤندث و ه شد   یامند یمقامًا م  المفةم و ابعد ع  الفعل فهد  واقدع فد یامن
كدان مد  خد اص اهسدح و  ان الجمع اقل مطاوعة م  المفةم لغع امدل لثقدل لفاده دا  و معنداه و لم 

ة تمنع م  المطاوعة الاامة منع مد  الصدةم اه  ان ذلد  مد  یاهعةاب و الجمع یقاضیاهسح 
  بعددهما الدف و بعدد اهلدف ی  مفاد حیحدةف یعغ یالجم ع و ه  كل جمع بنیخ اص مناه

كدان بعدده حدةم  اخدة ا  ه نحد  حةم مكسو  و بعد المكسدو  حدةم اخدة ظداهة او مددغح سد ال 
 یفحكمده حكدح القاضد یالجأوارعغمدًا لغضدغع و امدا حضاجر و دواب  و ح یمصابو مساجد و دراه  

ممند ع هنده جمدع  لیسأراو . ویالیلللا لی وا قیسلو  الیلوالفجلر و ل، و من قوقلم غلوا  یقال اهّلل تعال
مغدة الجمدع ة عغدح ع مدل معایداه دل و غ یفمع انده اعجمد« شغ ا »معةب  یس وال و انه اعجم

كدان ع   یو الحذ بالفال العةب و ل  سم یالع   ًا او مدةتجًل یدًا او اعجمید هذا الوزن  جل سد ال 
 منع لثقل الوزن كما عةفت.

ذلد  السدغل الغندال و  یاعغح انه اذا لحذ واحدد مد  هدذه اهسدغاب اسدمًا اقاضد ة:یالثان
حدذم عنده یم كما عةفت فمنع الصة یة و هیاهسح حالة   زخ یة اهعةاب فحصل فیاهسم
 یغنددیمنددع عد  الجددة  لثقغده او منافاتدده السدغل و ی  لثقدل تغدد  اهسدغاب او منافاتهددا لده و یالاندو

لده بالضدح ولد   یكتفدیحدال الةفدع  یحال النصل و الجدة مفاد   و فد یالفاح لخفاه فه  ف یعغ
و مد  خد اص  مد  الةفدع الضدح فانده اشدةم مةاتدل اهعدةاب یًا محضًا فاعطیضح  لكان مغنیلح
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قدًة مد  یو امدا الفداح فهد  حق (2)و منع مد  الجدة  و النصدل هنهمدا مد  خد اص الفضدل (1)العمد
 ینصدةم لغدة اه  فدیل  دةم مدا هیدالفداح و ق یحال الجة  و النصدل عغد یف یعلئح بنائه فغن

ه یددصددةم مددا فیاسددغاب منددع الصددةم و ه یالفعددل اقدد ضدد و   فددان وزن یصددةم اه  فددیفل افعأأل
الضد و   اذا  یةهح تدةك  دةم المنصدةم فدید ن و غیف المقصو   اذ ه ض و   و اجاز الك فاهل

 كان عغمًا نح :
كأأأان حصأأأ  و ال حأأأاب   فمأأأا 

 

 مجمأأأأ  یفوقأأأأان مأأأأردا  فأأأأی 

 

  و ییضًا و ع  اك ة الكد فیة الكل  ایسا یو اجاز منع  ةم المنصةم بعضهح مطغقًا ف
ةهدا و یة و غید  العغمیفةقد ا  دیع الصدةم و لدحمندیا دطلحهح  یاهخفش ان السدغل ال احدد فد

هح ا اموا غ حامدل انهدح ذهغد ا یة منصةفة بالغداهة و یست غیع اهعل  لیة فان جمیة العغمیلعغ 
 یعددةم الحدداكیو جعغدد ا العغددح و ال  ددف م ضدد عًا و اكتفدد ا بسددغل كمددا فعغنددا و لددح یمددذهغ

هح و هدح العغمدال ی داغه عغدیكام یام هد فان انصةام اك ة اهعل  و اهو یس  غعیمةامهح و ل
 ح.یك ن لق لهح محمل  حیفلبد و ان

ه یددف غغددل عغینصددةم مددا اذا مخغدده اهلددف و الددل  او اضددیو اعغددح ان ممددا ه الثالثددة:
ت یأرأو هأذا احمأدك  بدالجة و مأررت بالسأكران و ت السكران یرأو هذا السكران ة و  ةم نح  یاهسم

 مررت باحمدك .و احمدك  
ة  ةم كالمةكل و ذو م و  ی  اهلدف و الند ن و المؤندث و اهعجمدیامتیدالزینه ما اذا نك 

و ذلددد  اندددا قغندددا ان هدددذه  ُفَعأأأل وزن یة و مدددا عغدددیدددالمددد ازن لغفعدددل و المخاددد   بددداهلف اهلحاق
ددة احاددا  الددیددة منصددةم فدداذا زال الاع یدداهسددغاب تجعددل المعةفددة غ  یدل  عغددیدد  یتنددو یف و نك 

و ته  یأأعمأأٍر لقو  یارطأأو ٍد یأأزیو  ٍ  یابأأرهو فاطمأأٍة و عمأأراٍن و  كأأرٍب  یب معأأدرةه فصددةم نحدد  یددتنك
 احمأرام  و قداحسد  نحد  یة  فة م ازنة لغفعل او ذام زیبعضهح ما اذا كان قغل العغم یاسا ن

                                                           

 الكل  كالفاعل و المغاد . یك ن عمد  فیجمع عمد  و المةام ان (1)

 ل و المج و ام.یك ن فضغة كالمفاعیجمع فضغة و المةام ان (2)
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 تك  م ض عها و ه م  اسغاب منعها.ة لحیفان العغم سكرانو 
ة اهسح و زال عنه سغل المندع بالا هدح ول یأاحو ر یأعمو  دیأحمة نحد  یصدغو كذا اذا  غ  الغ 

و  تأدحرج ازن اذًا یدعغمًا فانده  (1)ة تحغنیتصغ یفلئ یتحة نح  یحصل له السغل بالاصغیاه  ان
  ر.یتب

كددذا اذا ار قددةال  النصدددل  یةًا عغدددیو قدد ار (2)سالسلللالً اهسدددجاع نحدد   ید الاناسدددل فددیددو 
و ال نونأا كد ن الفده الدف الحداا نحد  یل انحامدیعندد ال قدف ف را  یقأوارو امدا  یبمناسغة اواخة اه

ا  بمناسغة عوقا یو غوثا یو الرسوال و ال یالسب لغدة مطغقدًا  دةم مدا  یجوز فیو ان كان نسرا  و سواعا  و ود 
 نصةم و كذا اذا حصل ض و   نح :یه

 زةیأأأأو  دخلأأأأت الِ أأأأْدر ِخأأأأْدر عنیأأأأو 

 

(3)یالت انأأأهّلل مرجلأأأیفقالأأأت لأأأهّلل الأأأو 
 

 

ن   و نح : و جة  « ز یعن»فن  
أأق دونهأأ یالجأأ یفأأ یاذا مأأا غأأز  ش حل 

 

(4)بعصأأأأام  یر تهتأأأأدیأأأأعصأأأأام  ط 
 

 

 مج و  . یو الق اف
 

 فصل
ة ال احدد ا  ه یده بنید  سد ال سدغمت فیدتیغحذ  هذا الغاب الجمع بالف و تال مزیو مما 

ع یددفجماصأأ بالت و صأأحراوات و ات یأأحبلو جمأأرات و طلحأأات و مسأألمات و فاطمأأات و هنأأدات كددد 
خلق اهّلل السلموات و مسلمات مؤمنات قانتات جة  بالكسة  نح  ینصل و یع بضح الاال و ةفیذل  

كدد خلق السموات و االرض  یاّن قو  كدان محدذوم الدل   سأمعت لغأاته  و ربما نصل بالفاحة ان 
                                                           

 منغت ال عة. یغیح مما یوجه األم یعغ یلذالق ة ا (1)

 اغلًه. یة بعده ایآ یه فیغی یلاناسل الماصةم الذ« سلسًل » ةم  (2)

  اجغة. یةنیتص یا یمةجغس و یابنة عح امةئ الق ز یعنكحغة اله م  و  الخد  (3)

  .یاألربع ی  الع ة  الیة ما  یل و الطیالعصابة م  الةحال و الخ (4)
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 و نح : ت بناتهّللیرأبفاح الاال و 
 رتیأأأأأا  تحیأأأأأفلمأأأأأا جالهأأأأأا باالُ 

 

كتیثباتأأأأا  عل  هأأأأا و ا (1)ابهأأأأایهأأأأا ذل 
 

 

كانددت الاددال ا ددغ قللانف وا ث للاتة نصددغها بالكسددة  نحدد  یددالك  و كددد یو ان  او امأأوات و ات یأأابة 
كد یكانت اهلف ا غ  اه ل. یفالنصل بالفاحة عغغزاة و قضاة ة 

لّن الصد احل ه واحدد لده نحد   یو ه  اسدح جمدع بمعند اوالتو الحذ  هذا الجمع  و انُ 
ندده یاددةك تنویو مدد  العددةب مدد  سأأكنت اذرعأأات و  ت عرفأأاتیأأرأو مددا  ددا  عغمددًا نحدد   اوالت حملل 

 باهوجه الثغثة ینصةم و رویع به اعةاب ما هیث و منهح م  یة و الاأنیلغعغم
 تنورتهأأأأأا مأأأأأ  اذرعأأأأأات و اهلهأأأأأا

 

(2)یدارهأأا ن أأر عأأال یثأأرب ادنأأیب 
 

 

                                                           

لمدا اخدة  النحدل بالددخان جماعدام  یالحدال ا یالفةقة منصدوبة عغد یجمع ثغة بمعن ثغاتاً  الدخان و ا یاهُ  (1)
 21النحل ذلها و حزنها.  یمافةقة و عغ

 .؟لص؟نة الةس لیاسح مد ثةبیم ضع بال ا  و  اذ عامنا  المحغوبة و  یناةم ال یا تنو  تها (2)
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 الباب الثاین

 تعرب بالح وف یالمع بات الت یق
 هذا الباب فصول  یو ف

 
 فصل

 الستا المشلورة اعراب االسماء یق
و المسم ع م  العدةب انهدا اذا كاندت  ذو مالو  فوكو  هنوكو  حموك و اخوكو  ابوك یو ه

حدال  یو فدهأذا ابأوك حدال الةفدع بدال او نحد   یالالماكغح فدیدة یغ یةمصغة  و مضافة الیمفةم  غ
 یا فددولكددنهح اخاغفدد هّلل یأأمأررت بابال نحدد  یددحددال الجددة  بال یو فد ت ابأأاكیأأرأالنصدل بدداهلف نحدد  

الحددد وم فاعةا هدددا  یل انهدددا مع بدددة بحةكدددام مقدددد   عغدددیددداعةا هدددا اخالفدددًا فاح دددًا فق یمعنددد
الكسددة  كالمقصددو   و اتغعددت حةكددام مددا قغددل حدد وم اعةا هددا اعةا هددا ثددح حددذفت الضددمة و 

ما  ی  انها مع بة بالحةكام عغییاًل و المفا حة الفًا و ع  الك فیاسا قاًه و ال او المكسو   انقغغت 
ل انهدا بحةكدام منق لدة مد  یدد  للعدةاب كالحةكدام و قیدل انهدا مزیدغل الح وم و بالح وم و قق

ل انهدا یدل انها مع بة بالحةكدام و الحد وم للشدغاع و قیما قغغها و اعلل ال او و ق یح وم العغة ال
 ل انقل ها ه  اهعةاب.یاهعةاب و ق یح وم اعةاب و تدل  عغ

ال اعةاضًا و ح وم اعدةاب كالحةكدام و یال او و اهلف و الك ن یان  یعند یق ی یو الذ
جداب ی  یمحدل العد یفانهدا فد ذوو  فأوه  د او یدعادةض عغی یاهسمال محذوفة الل  وجوبدًا و الدذ

نهما   ج م حةم اهعدةاب هنده حدةم یع  ع ی  و الل  و اساغنیضًا محذوفة العیعنه انهما ا
ولدد  اذوا  و افأأوا  قددال یجمددع و زوال حدد وم اهعددةاب ف  عنددد الیعددام العددینهمددا و یمغفدد ل مثددل ع

خد   الجمدع یال و لدحید همدا مد  ال یندًا لماكدان الد او اولدیالمنقغغدة ع ذو مالو فوك كان ح وم 
كددذل  فدیدباعدام  الد او مون ال  ابأأوانو ه  ا یأافمد   یاولدد افأوا كد  یة اهب و بابدده فغدحیدت ن یال و 
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سدت یة ال جد ه لیسدا یذك وهدا فد یة وج ه اهعلل الادیسال و یو هذا ال جه ق ان یابم   یاول
 و ث الكلل.یها و ذكةها یال یصغیاهعلل فل یة فیطغذ الق اعد الكغ یعغ

 یو اخلال نحد  یدال الماكغح فامانع اهعةاب ل ج ب كسة مدا قغدل الی یفت الیو اما اذا اض
ةم هن الاصغ یو اخ یال املك ااّل نفسو ه ون    یدجدل تح یو  لیفعوزن  یة عغیو كذا اذا  غ 

و «  یددا »و ا ددغه  یابأأو ا  یأأابو  یابأأقدد ل ی  فیحسددل اهعددةاب و فدداح العد یهمده عنددد الحاجددة عغدد
 بنلات االخو ان له ابلًا و و ل  اخ و كذا اذا افةمم نح   یابقال یة فیال الاصغیقغل ال او ال اقعة بعد ی

و منده مدا هِنأهّلل و هَنأهّلل و هُنأهّلل قدال یام فاله  حذم الل  و اعدةاب الند ن بالحةكد یو اهفصح ف
اهب و اهخ و الحدح ندام   یو حذم الل  فه و التكنوا یا قاعووه بلن ابیبعااء الجاهل یمن تعز یرو

   و منه:یالع یباهعةاب عغ حمهّللو ابهّلل و اخهّلل نح  
 الكأأر  یفأأ یعأأد یبابأأ  اقتأأد

 

 شأأأأاب  ابأأأأ  فمأأأأا ظلأأأأ یو مأأأأ   

 

 مقصو ام نح :الح  و االخ و االب جال  ة ویالا ن یفاخان و ابان و جال 
 ان اباهأأأأأأأأأأأا و ابأأأأأأأأأأأا اباهأأأأأأأأأأأا

 

 تاهأأأأایالمجأأأأد غا یقأأأأدبلغا فأأأأ 

 

 یحمأذلد   یفدان مدذكةها عغدحمأاة و قد لهح لغمدة   مكر  اخاك ال ب أل المثل  یو ق لهح ف
ة الكغمدام و ان جمعدت یة اع بدت كسدایو اذا جمع هذه الكغمدام جمدع تكسد فتاةو  یفتنح  

ل حدذم یشد یفت الیو اذا اض  یابو ابون ة الجم ع فاق ل یال كسایو و الح فغال ایجمع تصح
م كه مأررت و هّلل الكأرا  یأت ابیأرأو  هأالال  ابأوك الكأرا و   یهذا ابوك الكأرئة المفةم فاق ل ین نها و  م 

م و یك ابللرهیللاللله ابه یددالجمددع و حمددل عغ یال حدد وم اعددةاب فددیددو الدد او و ال  یالكأأر اوهّلل الكأأرا  یأأباب
ا اخوك .قةال  و كق له  یعغاسحق   فقلت اسلموا ان 

.یة م  اع  ها بالح وم فغیحكا یعغ ةیذو ال امو اما   ة ثابت اعةا ها  ها كما مة 
 
 

 فصل
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 یاعراب المثن یق
  نحد  ی  ماعداطفیمفدةم یال مع ن ن تدل  عغیام  الف او یو ه  كغمة تصاغ م  المفةم  ز

كددان جمددع و جمددع نحدد  ة الجمددع اذیددجددوز ت نیو المسأألمان و دان یأأالز كددد جمأأاالن ا  و اسددح الجمددع 
كد الركبان  ال یدحال النصل و الجدة بال یحال الةفع باهلف و الن ن و ف یو ه  فالغنمان و الجنس 

 یا یة فمنهح م  قال انه معةب و مدنهح مد  قدال انده مغندیه م ایو الن ن اجماعًا ولك  اخاغف ا ف
هدذا  یل و عغدیل النصل و الجة و ه  كعغح الغحا یحال الةفع و هكذا ف یلف  وضع هكذا ف

و المع   ن منهح م  قال الح وم ح وم اعةاب و منهح مد  قدال  یقال كل لف  مغنیمك  انی
ل یدداهعددةاب و ق یل هددیددل الحدد وم مهئددل اهعددةاب و قیددالحةكددام مقددد   كاهسددمال السدداة و ق

و الحد وم مهئدل اهعدةاب و  سدا ذ الحد وم یل اهعدةاب مقدد  فدیدانقل ها علمدة اهعدةاب و ق
ة ع  الغةهدان و مدا ذكةنداه یتغ  اهق ال الخال یكما قدمنا و ه حاجة ال یالحذ انها اعةاب حةف

 ان.یبالع یه  المةئ
 ة:یش وطًا ثمان یل ان لغمثنیو ق

كددان  یو المجمدد ع و نحدد  قدددذكةنا جدد ازه فدد یالمفددةم ه المثندد یثنددیان االول  الجمددع اذا 
كدان  جدال عغدیجمعان كما قد تقد ل  دفة جداز ان ی دفة و  جدال عغد یجمع الجمع مدثًل اذا 

كأذا كأذا و رجأال  كدان اهفصدح ت نیو ه مدانع تندز ه  رجاالن رجأال  ة یدًل لغجمدع منزلدة ال احدد و ان 
و العلماء رجالن رج  عالم اخذ بعلمه قللذا نلاٍ  و علالم تلارت لعلمله قللذا هاللك  الخغة یالمفةم كما ف

  نفان. یو المةام  جاهن المام هذه االما رجالن عاهخة  یف
 یم م ضدد عة لغمثنددیو امثالهمددا فصدد اللأأذانو  ذانو امددا  یالمغندد یثنددیاهعددةاب فل  یالثأأان
 دانیأالزقد ل ان یل فلحدد انیدغحدذ بعغدح الغی  و ه  مح  امعدال ه سدند لده و ییعند الغص 

 .ید و انما ه  لف  م ض ع لغمثنیة زیس ت نیل
ل اسنام اتفاقدًا و ه مدز  و ه اعدةم لده وجهدًا یالمةكل تةك یثنیل فلیعد  الاةك  الثالث

 ل.یاذا كان اسمًا ل 
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ة ثح ثن   یة فان ثن  یالانك الراب    .یالعغح نك 
 ل.ی  و اه  ان تغغیاتفاا المفةم ال ام  
  ید اللسأانالقل  احأقة و المجاز و ق لهح یالم اةكة و الحق یثنیفل یاتفاا المعن الساد  

ه و قدد عدد  منهدا یدعد  افصدح الخغدذ  دغ ام اهّلل عغ یئًا لك دة  مدا رویشاذ  كذا قال ا و ه ا اه شد
ن، الطمل  احلد ین، اللّم احد اللرمی  احد العم یالذُر الجمغًا منها ی  فقة  تق یتسعًا و ثمان یاهمد
 ة ذل .یغ یال نیالجاائن، الشكر احد ین، القناعا اقو  ال نائین، الوعد احد الرقّ یالذلّ 

ة یداسداغنال با ن سأوا  یثندیاده فلیةه او مغحذ  هدا عد  ت نیة غیبا ن یساغنیان ه الساب  
كلتأأااسدداغنال بددد  اجمأأ  جمعأأا و ه  انیسأأنحدد   یسأأ  یل لمددا قددال فددیس ب ددیضددًا لددیو قدد لهح ا كأأال و 

. و یناهدددا یغة المثندددیهدددذا اهمدددة سددد ال كسدددمال و ان شدددئت سددد الان بصددد یا : همدددا فدددیدددالمع
 ة احدهما ع  اهخة   جه.یمنع ت نیة و هیالماةامفان ك 
نداق  ال دةا السدامس و یال جد م و ال مسدان مجداز و ذلد   یك ن له ثداٍن فدیان الثام  

 ال ةا السامس. یل لما عةفت فیس ب یضًا لیذل  امع
ك ح ع بده بحةكدام مقدد   و مدنهیكدل حدال و  یغزمده اهلدف فدیف كان م  العةب مد  یو 

 عةب الن ن بالحةكام الااهة .یغزمه اهلف و یم  
ضدافان یح هنده ه مفدةم لهمدا و هیبغغدة تمد  یثنتأبغغة حجاز و   یاثنتو   یاثنة لف  یو الحذ بالا ن

 مثًل. الرجالن اثناهما یجا نقال ینفسه كذا قال ا فل یل الیة هنه كاضافة ال یة الا نیكنا یال
ضددًا و انمددا همددا لفاددان یة هندده ه مفددةم لهمددا ایددالكنا ی  الددیضددافام كلتأأاو  كأأالو الحددذ  هددا 

ك كید اهثنددیددوضددعا لاأ ة یددذلدد  ا جدداع كنا یل عغددید الجماعددة و الدددلیدد  كمددا وضددع الكددل لاأ
 هما نح  ق له:یالمفةم ال

 كالنأأأأأأا نأأأأأأأاظر قمأأأأأأرا  ولكأأأأأأأ 

 

 ینأأأأأینهأأأأأا و رأت بعیت بعیأأأأأرأ 
 

ضدًا نحد  ق لده یمعناهمدا ا یة الدیدجداع الكناجدوز ا یو ن اتلت اُلللا یُلتلا الجنتل یو ق له تعال
 یغزمهمدا اهلدف فدیالماهدة  یفاا الدیو ان اضدئًا و قّجرنلا خالللملا نللرًا یتولم منه شو لمبعد  یتعال
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  یكأال الأرجلة فاقد ل یدالكنا ی  الیالمضافا یهما مجةیكل حال و كنانة هتغزمهما اهلف و تج 
كلیرأو  قاال نحد   یه مثندیدك ن ماتضافان الیو هبد و ان كلتاو كذا   یرجلال یمررت بكلو   یالرجل یت 

اه   د و عمأرویأكأال زه نحد  یدذ ماتضدافان الیدجدوز تف یو ه كالناحكمه نح   یاو ف  یكال الرجلاو كالهما 
 الض و  . یف

ز جعغده كمدا ه یعةب اعةاب المثندیبه احد ف یاذا سم دانیالز و الحذ  ها نصدةم یو جدو 
 سلمان.كد لللف و الن ن 

قدال ی یمأذرة یا  احامل انه ت نیالمع یه مفةم له و ف یهنه مثن المذروانغحذ  ها یل یو ق
 الماهدم. یًة ع  الغاغیه كناییال یا  ینفل مذرویفالن 

المنكدل و  یأم بمعندی  فان اهسد  لحیالمنكغ یبمعناالسدران حامل اهلحاا  ها یو 
دة بانده جدال یه و منكغیعطف یا  یضرب اسدریفالن ل قای  و یالع یعةا ف یانما جال بمعن ه و فس 

معاتغدة  یخطغاهدا فد یفد ؟اهع؟نلیناسل ق ل زیتق  طغغاه و ه  هل و لحیده شیس  یفا غًا ل
ا لك مستوسقا و االملور یت الدنین رویك مرحًا حیك قرحًا و تنفض مذاویتورب اسدااهّلل د لعنهیزی

كغدةًا و فةحدًا او الضدةب بمعندا ید عغدیدو لعل  المةام ضدةب ال متسقا   فدان یدالاح  یهعطدام 
 اك ة اهفعال. یبمعن یأتی ضرب

ها نح :یو المغحذ به مكسو   و بع  العةب  یو ن ن المثن  ضم 
قنأأأأأأیأأأأأأ ان یا ابتأأأأأأا ار   القأأأأأأذ 

 

(1)نأأأانیو النأأأو  التألفأأأ  الع 
 

 

 ال نح :یفاح نها بعد الیو بن  اسد 
 ة  ی  اسأأأتقلت عشأأأییاحأأأوذ یعلأأأ

 

(2) یأأأأال  لمحأأأأة و تغا یفمأأأأا هأأأأ 
 

 

 و قدتفاح بعد اهلف نح :
 نانأأأاید و العیأأأاعأأأرف منهأأأا الج

 

 انأأأأأأأای  اشأأأأأأأبها ظبیو من أأأأأأأر 

 

                                                           

ان (1)  غ ث.الغة یبالكسة جمع قذ   بالضح بمعن القذ 

 21ل. یاه  لمحة و تغ یا تفع القطا فلتة ی  ای هما ع  الجناح یو كن   یالم  یف فیالخف یاألح ذ (2)
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 ت مصن ع.یل هذا الغیل اسح  جل و قیق« انیظغ»و 
 

 فصل
ام  واو و ند ن او یدو ه  كغمة تصاغ مد  المفدةم  زالجم  المذكر السال  عةب بالح وم یو مما 

 رات حسللانیلللن خیقلل القددةلان یم ماعدددم  و اقغهددا اثنددان كمددا نددزل فددافددةا یال و ندد ن لادددل  عغددیدد
كدد یو  ان اق  االقراء مرتان الخغة ی  و فیلغجنا  یسداعمل فدیفدون المسألمون یأالزصاغ م  مفدةم 

و  دون المسألمونیأهأ  الزال و الند ن نحد  یدحدال النصدل و الجدة  بال یحال الةفع بال او و الن ن و فد
كدد   ی  المسلمیدیمررت بالز و  ی  المسلمیدیت الزیرأ ةًا یاو تقدددون یأالزو ماقغل ال او مضم   لفادًا 

ت یأرأةًا نحد  یاو تقدد  یدیأمأررت بالزو   یدیأت الزیأرأال مكسو  لفاًا نح  یو قغل الانت  االعلون نح  
 ه ثغثة ش وا:یو اشاةط ا فن یانلم عندنا لمن المصطفو   یالمص ف

و امدا مثدل عالمة و طلحة جمع باهلف و الاال نح  یث فانه ینخغ   المفةم م  تال الاأ االول 
جمدع بده عغدح یو هالحمأراوون و الحبلأون قدال یدون فیدجمدع كالزی  یفاذا كانا عغمحمرا  و  یحبل

 المؤنث و ه  فاه.
عغمًا لفدةس و سابق عغمًا لكغل و واشق جمع به یالمفةم عاقًل فل یك ن مسمیان  یالثان

و حلم یس ح بحمده ولكن التفقلون تسل یء ااّل یو ان من ش یةا لااهة ق له تعاله اسغح هذا ال 
ة  و القد ل بانده اندزلهح منزلدة العقدلل كدل  خداٍل یدالقدةلان ك  یو امثدال ذلد  فد نینا طائعیاتق له 

 ن.یالحمد هّلل رب العالمل له فاجمع و قل انزلاهح منزلة العقلل و م  ذل  یذ و ه ملیع  الاحق
و كأرب  یمعأدو بأر  نحأر  ًا نحد  یدًا و ه مزجیغًا اسنامیة مةكل تةكیك ن عغمًا غیان ثالث ال

و الصدد  و العجدز معدًا عندد د یأغالمأوا زنحد   یجمدع الصدد  عندد الغصدةیف یاما المةكل اهضاف
 االفضأألو القأأام  ل نحدد  یالافضدد یاو  ددفة تقغددل الاددال او تدددل  عغدد  یدیأأغالمأأوا الزنحدد   یالكدد ف

فانهدا هتقغدل الادال و لسدنا نسدغح احمأر و سأكران و صأبور و ح یجأرن بال او و الن ن بخدلم فاجمعا
ذلد  مدع وروم مدا  یل عغدیدنغحذ به مدا خدالف هدذه القاعدد  و ه مل یلهح انحصا  اهمة  ها حا
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 لسان العةب. یخالفه فی
 یمعندو انمدا هد  كغمدة ب ذو س بجمدعیا حاب و لد یبمعناولوا فل وجه لق لهح الحذ به 

مل رت و االملر ملنكم  یعلوا الرسلول و اوللیعلوا اهّلل و اطیتذُر اوللوا االل لاب و اطیانما  قالیاه حاب ف
 االحالك. یباول

كددذا قدد لهح الحددذ بدده  اهّلل و العددالم ن العقددلل و  یهندده جمددع عددالح و هدد  مددا سدد  عأأالمونو 
ث و یدفهح مد  اهحامیكمدا كد ن اقدل افدةامًا مد  الجمدع و غغطد ا فدان لغعدالح اطلقدامیالمفةم ه

ام  عالح و لغجان عالح و لغمغئكدة عدالح وهكدذا لكدل ند ع مد  الخغدذ عدالح كمدا رواه یقال لغنی
س هلم ملن وللد ین للیاالرض منلذ خلقللا سل عا علالم یلقد خللق اهّلل قل ؟ع؟جعفةیالغحا  ع  ا  یف

الح و ان اهّلل قدال لكدل مغد  مةكدل مد  سدماوام و ا ض عدیالخغة و م االرض یادك خلقلم من اد
وجّ  اثن ؟ع؟عغداهّللیخغة ع  ا  یخغذ الف الف عالح و ف ل  علالم یاّن هّلل عّز عشر الل  علالمُ 

وجللّ  عالمللًا غ ی ین مللایمللنلم اُ للر مللن سلل   سللموات و سلل   ارضلل  یرهم و انللیللعللالم مللنلم ان هّلل عّز
  و الجد  و الملئكدة امیضًا عالح فالعالم ن جمع عدالح بندیاهّلل ا یقال لما س یلم و یالحجا عل

خد  العقدلل فهد  جمدع الدف ی  فلی  و العضدیان خصصناه بالعقلل و اما ان جعغناه كالسن
اده یخد   ر و یفانده هن یالحمد هّلل رب العلالم یه ق له تعالیة و عغیالف عالح بال او و الن ن و ه ض
 س م  باب اهلحاا.یة الجم ع و لیبالعقلل فه  جمع له مفةم كسا

  و یو بابه هنها ل  كانت جم عدًا لكاندت الع د ون اسدح ثغثد عشرونذا ق لهح الحذ به و ك
فهدح مد  یجمع ع ة و اقل الجمدع اثندان كمدا  عشرونق ل یاسح الاسعة وهكذا و لقائل ان ثلثون

كد ن المدةام مد  الجمدع اقدل مةاتغده مائمدًا یجدل انیجمع ثغثة ولكد  ه ثلثونالكتاب و السنة و 
كدذا ید   زیع دة مسدم یعغد« دونیدز» ة ثلثام نح   حة اطلا  ل المةام ع ع دة اربعأون د و 

ضًا جمد ع و لهدا مفدةمام و جمعدت قغدل الحداا الادال  هدا و امثغاهدا مد  یا یاربعام وهكذا فه
و للا ین لیقلات ابله اابعلیقلتّم م، للاین لیثلثل یكن منكم عش ون صاب ون و واعدنا موسیان الكتاب 

ن جللدة یقاجللدوهم ثملان، نًا و ذرعلا س عون ذراعلاً ین مسكیاطعاك ستو امًا ن عیال  سنا ااّل خمس
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   نح :یها كغسغیج  یضًا كالعالم ن جم ع  حة و حكیا یفه له تس  و تسعون نعجاو 
 یالشأأأعرا  منأأأ یبتغأأأیو مأأأاذا 

 

  یو قأأأأأدجاوزت حأأأأأد  االربعأأأأأ 
 

 ع ا  اب الجمع.یجم یف  یغسلطةم باب یو بع  النحا  
كددذا قدد لهح و شلل لتنا اموالنللا و اهلونللا  یجمددع اهددل قددال اهّلل تعددال اهلأأونضددًا یالحددذ بدده ا و 

  و انمدا ی  و ه  دفایسدا عغمدیانهما ل یجمع وا ل عغ وابلون لم ابدًا ویاهل یالو كم یتطعمون اهل
   و هنسغح لهح وج ب ك ن مفةمه عغمًا او  فًة.یك نان مغحقی

و  االبأ هد  ا دل  یالذ بنوو نمنع ذل  فانه جمع  ب اانه جمع  یناةًا الالبنون و الحق ا به 
محددذوم الدد او كمددا حددذفت مدد  اهب و اهخ كمددا اخددذ مندده اسددح الغندد   قغددل  البنأأواخددذ مدد  

بنأون كد ن سدغل الحداا یه ب و عد  اساعمال  یبنوو المنس ب  یبنالحذم و المصغة نح  
 نح :  یغسل یمجة  یبن یبالجمع فانهح اساغن ا ع  الغ  باه  . و نقل جة

كأأأان لنأأأا ابوحسأأأ  علأأأ  یو 
 

ا  و نحأأأ  لأأأ  بنأأأ    یابأأأا  َبأأأر 
 

 الن ن. یباهعةاب عغ
ون و كذا الحق ا به ةو زعم ا انه جمع  احر  ة. ا  كأنه جمعیالمع یو قال ف حر   احر 

كدد  یجمع ا ض و كل ثلث ارضونو الحق ا به  ض منده الادال  و قلأة و سأنة حذم اخةه و ع  
اس هدذا نقد  یدو ق  یعأزو   یثبأو   یعضأو   یقلأ و  یسأن ینهدا جمعدت عغدفاعزة و ثبة و عضة 

 یمددا اسسدد ا مدد  ان الجمددع بددال او و الندد ن مخصدد ص بددالعقلل و بالصددحة و ه حاجددة الدد یعغدد
ه اك دة لماخالفنداهح قدال یخالفها ول  قال ا جمع سلمة العقلل عغیس القاعد  و الحاا ما یتأس

ن و عللن یمللین و عللن الین جعلللوا القللرءان عوللین و الللذیعللدد سللناالرض  یُللم ل ثللتم قلل یاهّلل تعددال
 نح :  یغسل یك  عغمًا مجةیهذا الغاب ان لح یجةیو م  العةب م  ن یالشمال عز

 ن یمأأأ  نجأأأد فأأأان سأأأن یدعأأأان

 

(1)بننا مأأأردایبا  و شأأیلعأأب  بنأأا شأأ 
 

 

                                                           

لندا عد  قد   ال دغاب یعنه فانده اسدال بندا ا یم  ذكة نجد و هتسأهن یا م  نجدو  یاتةكان یا یمعان (1)  یالد ح  
 اه.یتنغت لحلح یال اب  الذ یجمع امةم ا مةمل و یضعف ال 
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 هنون.و  اخونو  ابونو شذ 
كددد یو الحددذ بدده ا ك مللا یللن و ماادایللیعل یتللاب االبللرار لفللانُ ،  یأأیعلضددًا اسددمال جمددع عغمددًا 

ز ف مأأأاطرونو   یقنسأأأرو ون یلللعل و اعدددةاب النددد ن   یغسأأأل یمجدددة یهدددا الجدددةیو امثالهدددا و جدددو 
 و اعةاب الن ن نح : عربون یبالحةكام و مجة

كأأأأأأالمجنون یلأأأأأأیطأأأأأأال ل  و بأأأأأأت  

 

(1)الهمأأأأو  بالمأأأأاطرون یو اعترتنأأأأ 
 

 

ز قغ  ًل لزو  ال او و فاح الن ن.یو جو 
 ال عة مكسو   نح : یالغالل مفا حة و جالم ف یلجمع السالح المذكة فو ن ن ا

  یأأأأأاب یعرفنأأأأأا جعفأأأأأرا  و بنأأأأأ
 

(2) یو انكرنأأأأأا زعأأأأأانف اخأأأأأر 
 

 

ذلد  مد   یاحد ال عةفاهدا فهدذه اقسدا  اهعدةاب بدالح وم و ماسد  یو جالم مع بدة فد
 ها.ی فسایالحةكام و منها ما ه یسا فیعةب بالحةكام ولك  منها ما یكغمام العةب 

 ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭

                                                           

 ة ال ا .یم ضع بناحالماط ون  (1)

 یجمدع زعنفدة بكسدة الدزا الزعدانفة و یمغدا ی  و ه  جمع آخة بفاح الخال بمعنیبكسة الن ن م  آخ   یآخ  (2)
 س ا غهح واحد.ی  لیال الذیة و ا ام به اهمعیو الن ن و ه  القص
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 املقصد الرابع

 ُالك العرب یق  قیان مایب یق
  یالتفص یمرقوعًا و منصوبًا و مج ورًا عل

 كل م ل  فصول  یهذا المقصد اربعة م ال  و ف یفف
 

 املطلب االول
 المرقوعات یق

لثدة الفاعددل و الكدل  و ان العمدد  ث یو نحد  قدشدةحنا سدابقًا ان الةفدع علمدة العمددد  فد
و ؟ع؟یهدا الفاعدل كمدا قد   ه عغدیماس اه مغحذ به كالمغاد  و الخغدة بالفعدل او بدالق   و اه دل ف

الحدذ فندوزع هدذا  یالمةف عام المغاد  عنامًا لمد  قداتغهح عغد یان اهل الغصة  جعغ ا اه ل ف
 اقسا  المةف عام و احكامها. یفص ل لنسا ف یالمطغل عغ

 
 فصل

  قاع  قع  الفاع یق
ة یدده تعغ یث هدیدهد  الدذام الادداهة  بالفعدل و الدذام مدد  ح یقددیاعغدح ان الفاعدل الحق

فاسدح الفاعأل  قدالی اذ لها اسح م  اثة الفعل و هد  المصدد  فیث الاهو  بالفعل یعنها و م  ح
الفعدل ذاتدًا و مدؤخة عنده اسدمًا و  یالفاعل فةع المصد  و المصد  فةع الفعدل فالفاعدل مقدد  عغد

الذوام مون م جدة الفعدل هنهدا ان كاندت م داقة كاندت  یهعل  الم ض عة عغكذل  م جة ا
فدةع الفعدل و ان كاندت جامدد  كاندت فدةع الم داذ مد  الفعدل فالفاعدل  تغدة مادأخة عد  الفعدل 

كدان هد   یمعم ل له و لك نه اسح الذام كان عمد  فد الكدل  و لدذل  اسداحذ الةفدع بالفعدل و 
ة الم جدد لغفعدل اذ یدس ایل ف قه و اما المغاد  فغید لغفعل فل شة الم جیالةفع هنه ا یاه ل ف
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غحدد   دددو  الفعددل مندده فهدد  یاه ددح فاعددل اذا لدد ح   دددو  الفعددل مندده و اذا لددح یاهسددح عغدد
فعل مؤخة هنه ل ح  معه  دو  الفعدل منده و قا  فاعل مقد  و  دیزاه ح  یعغ د قا یزمغاد  فد 

الفعدل  یاعدل ه مغادد  و ه مدانع مد  تقدد  الفاعدل عغدث  ددو  الفعدل منده فیدكل ذام م  ح
اهدل  یو انما انكة ذلد  اهدل الغصدة  خلفدًا عغد ؟ع؟ی  ع  عغی  اهخذییكما ه  مخاا  الك ف

 الحذ.
ز تقدیدو ان قغدت انددت قغدت  تغددة الفاعدل مددؤخة  عد  الفعددل فك مده قغددت ذلدد  یف تجددو 

ة یح و الاددأخیالاقددد ین لغندداطذ فددمدده فددایجددوز تقدیكمددانق ل  تغددة المفعدد ل مددؤخة  عدد  الفعددل و 
م فدان یدالغغ یعغد یة مههم هتخفدیح و الادأخیالاقد یمةامام و ملحاام هتاهة اه   هما و ف

ددةه و لغفاعددل حددذ  هحدد  اهنسددان تقددد  الفاعددل ذاتددًا قددد   الفاعددل و ان هحدد  تددأخةه ظهددو ًا اخ 
ة لغفاعدل مد  جهدة یة و الادأخیالادأخه و الفعدل مسدند و اثدةه فحقده یدح ذاتدًا و هنده مسدند الیالاقد

و ان احلد ملن و قدال ان ام م هلك  یة بالجمغة ه مانع ابدًا م  تقد  الفاعل قال اهّلل تعالیالمعم ل
ةمقصدد م لغندداطذ كمددا یو اضددما  الفعددل غءانللتم تخلقونله و لللدوننا یو بشللر و ن اسللتجارت یالمشلرُ

 قدمنا مك  ًا و قال ال اعة:
 دایأأأأأها ومیمأأأأأا للجمأأأأأال مشأأأأأ

 

 دایأأأأأحملأأأأأ  ا  حدیأ جنأأأأأدال   

 

 د م  الاؤم  هذا.یو وئ« داً یوئ»ه مغاد  لنصل « داً یوئ»فاعل « هایم »و 
دد كغ  كددل   سددت یة و لیددتكدد ن تابعددة لددل امام القغغان ینغغددیة یددان اهحكددا  النحو یو لنددا 

نحدد  المغاددد  فهدد   یسدداعمغه اهنسددان عغددیة فكددل مددا یددة او وضددع قاعددد  جعغیبمحدد  تسددم
كددل مددا المغاددد س اهمددة بمحدد  یالفاعددل فهدد  الفاعددل و لدد یمعندد یسدداعمغه اهنسددان عغددی  و 

« قدا »ا  و یدد انده اوجدد القید ی د قا یزجد م  نفسه انه اذا قال یة و اه طل  و كل احد یالاسم
فداعًل اخدة و اضدما  « قدا »قصد مد  یجد م  نفسه انه هیفعغه فه  الفاعل بل اشكال و كل احد 

دًا و لغد ًا و كدذل  یدو ك نده زا« د قدا  هد یدز»قدغح  یه اهتدةیدغف و ح د  ه حاجدة الفاعل اخة تك
اه  « قدا »بعدد « هد »قصدد اهنسدان یجدوز اضدما ه و كفداك انده هیجدوز اظهدا ه هیاضما ه فان ما ه
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 ة.یة و كفاك انه م  ق اعد الغص یك ن ذهنه م وبًا بق اعد الغص یان
و د یأقأا  زحًا نح  یك ن اسمًا   یالفعل او شغهه و ه  قد هیبالجمغة الفاعل ه  مااسند ال

كل زك ن مضمةًا نح  یقد ك ن مدأوًه و یو قددضرب هأو ة نح  یك ن كنایو قد ق و  اقو و  د و شربیا
كد  ر یسأیاال   یمأاراعناو مقد  نحد  كفلم اّنا انالنا یاولمنح   ماو  َان  و  َانه  عند اهقاةان بساب  ظاهة 

السدج   یان یحل یسلجنّنه حتلیات لیلثم بلدا لللم ملن بعلد ملا رووا االة ساب  نح  یاو بغة یسیان یا
م اهلكنلا یاولمك ن جمغة نح  ی  و قدییبفاح الفال خلفًا لغغص  كدذا ق لده للد للمُ  ن لكلم یو ت لو 

اجلر نعلم و الجامدد ت لارت اهّلل و مثدال الفعدل الم داذ   قعلنا بللم یللد للمُ یاولمو   قعلنا بلم یُ
  و ییاه دح كمداه  مدذهل الكد ف یعامد عغدیو ان لحم تلف الوان  و شغه الفعل نح  ن یالعامل

 الصفة. یقد مة  ف
و  بلهالفاع  مرقوع و ملا سلواه ملحلق ؟ع؟یو اعغح ان الفاعل حقه الةفع كما عةفت م  عغ

زوا ف یقدعاندددوه حادد اندده هدد  ه النصددل فغعضددهح شددذوذًا و بعضددهح مطددةمًا و  افعدده الفعددل فیددجددو 
للوال دقل  اهّلل ه نحد  یدجة  باضدافة المصدد  الیل و قددیس ب دیل اهسدنام و لدیدو ق یالعامل اه غ

ماجاءنلا  نحد  مأ او بدد  یث عامیو الحدمن ق لا الرج  امروته الوضوء او اسح المصد  نح  الناس 
انه مد  بداب  یو عندباهّلل  یُفو عدوا م  ذل  لات لما توعدون یلات هیهاو بالل  نح   ریمن بش
 اكتف باهّلل. ی  ایالاضم

جدل اضدما ه و یكد  ظداهةًا ی ن فقدال ا ان لدحیج از حذفه فمنع عنده الغصد  یو اخاغف ا ف
  ییو مدااعغح الغصد  یُلاّل اذا بل لت التراقل یة حذفه و الحدذ معهدح لق لده تعدالیاجاز بع  الك ف

هح عغدیدل یدل و ه ملیالغ یس ا بعالمیان الفاعل مضمة و ل ةمجدد یذلد  و اهساحسدان غ یدل 
 یالاانل یانلیال ی ویدندة و نحد  مدا یم لغحذم وجد م الق یضًا اساحسانًا و المسیةهح ایان لغ یعغ
ة و حدذم یدة عامیدو الاداهة ان ال واشرب و هو مؤمن ین یشرب الخمر حیو هو مؤمن و ال یانین یح
كأان غأدا  فأأتنح ة و كذا قد لهیه الكنایةجع الینة و ه مةجع یهجل الق « ال ا ب» كدان  یا یاذا  اذا 

 غٍد و ق ل ال اعة: یوج منا ف



257 

 

كأأأأان ال  یتردنأأأأ یهّلل حتأأأأیرضأأأأیاذا 
 

(1)ایال ِاخاُلأأأأهّلَل راضأأأأ یَقَ أأأأر یالأأأأ 
 

 

اذا كان اهمة و م  هذا الغاب ماسغم ه م  حذم فاعدل فعدل اهسدا نال المفدةغ نحد   یا
للو  یصح حذم فعغه نح  ق له تعدالیو مًا یتیمس  ا یوك ذی یاطعاك قو المصد  نح  د یماقا  اال  ز

لأوال و نحد  « ثغدت»حكح المفةم و فاعل لفعل محذوم و هد   یو مدخ لها ف ان  هن  یان اهّلل هدان
لهغد  عمدة و  یلد ه وجدد عغد یاه دح ا یفاعدل فعدل محدذوم عغد« یعغد»فان  لهلهّلل عمر یعل

و المحدذوم هد  الخغدة و  مغادد « یعغد»ان  ی ن فذهغ ا الدی  و اما الغص ییهذا ه  مذهل الك ف
 و نح :« ماقا  احد»ج اب م  قال  یفد یز یبلنح  ق ل  

 عأأأأر قلبأأأأ یل لأأأأ یأأأأق یتجلأأأأدت حتأأأأ

 

(2)  قلأأت بأأل اع أأ  الوجأأدیمأأ  الوجأأد شأأ 
 

 

ولللئن سلل لتلم مللن قددال اهّلل « مدد  قددا »جدد اب  یفددد یأأزل بدده اهسددافها  نحدد  یددو نحدد  مااج
  قددا  »جدد اب مدد  قددال  یل معددًا نحدد  ق لدد  نعددح فدحددذم الفعددل و الفاعدیو قد قللولّن اهّللیخلقللم ل

 «.دیز
بالفعدل  یفانده اولد یسأیع یضرب موسه نح  یةجع الیو اه ل اتصاله بفعغه فعند الغغس 

ف یأال ر یسأیع یضأرب موسأه اهعةاب نحد  یةفع الغغس باابع احدهما اذا ظهة عغیةه و قدیم  غ
ة الفاعدل بدالمفع ل نحد  یداتصدال كنا و یحبلأ یضأربت موسأو باتصال علمة الفاعل بالفعل نح  

كأل الكمثأرنحد   یو بامانداع المعند یضرب فتا  موس ح یة المحصدو  و تقددیجدل تدأخیو  یأیحی یا
 اهّلل من ع اده العلماء. یخشیانما و د یانما ضرب عمرا  زو د عمرا  یانما ضرب زالمطغذ نح  

ح یو الادداهة جدد از تقدددد یأأمأأرا  زماضأأرب اال  عنحدد   اال  ح المحصددو  بددد یجدد از تقددد یو اخاغفدد ا فدد
 و قال ال اعة:ن هم اراذلنا یك ات عك ااّل الذیمان  یهما شئت قال اهّلل تعالیا

                                                           

    جل.یقطة بفاحا (1)

دم ق له  (2) ة عغدتجغ  د و ه  الاصدغ  مفعد ل قغغده ه و یمد  عدةاه اهمدة اذا غ د عدةیلدحالهمد   و نح هدا و  یم  الاجغ 
ة  دل عدةاه اعادح یعدة و الاقددیه لدحیدفاعدل فعدل محدذوم مل  عغ اعادح ال جددللضدةاب و   دلفاعغه و  لیشعة و ی

 21عةا و ابقال الفاعل و ه  اعاح ال جد.  یحذم الفعل ا یشد  ال  ا و الحزن و ال اهد ف ال جدال جد و 
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 كأأر  ی  فعأأل ذیمأأا عأأاب اال  للأأ

 

أأأأأأ ب أأأأأال  (1)و ال جفأأأأأا قأأأأأط اال  جب 
 

 

كددان فددو لقللد جللاء ال قرعللون النللذر جددوز ت سددف المفعدد ل نحدد  یو  ة یدددالفاعددل كنا یو اذا 
ة نح ل یو اجاز الاقدن معذرتلم ینف  الوالمیالو م ابه یابره یاذ ابتل  المفع ل اخ  ح بعضدهح و المعد  

كدان الفاعدل و المفعد ل كندا یعغ كدان ضأربت  ح الفاعدل نحد  یجدل تقددی  یایالسماع و ان  و ان 
 دا  ضربت.یزاو  دا  یضربت زو د یز یضربنماصغة نح   یة فهیاحدهما كنا

 
 فصل

 نیاعمال العامل یق
  اعغددح اندده اذا وقددع معمدد ل بعددد یی ن الانددازع و مددا ذكةندداه سددمة الكدد فیالغصدد ه یسددمیو 

قأا  و قعأد   نحد  یالطغل لغفاعل او المفع ل او لهما او ماخدالف ی  فی  او شغههما ما افقیفعغ
كرمت زو د یز د ضأارب و قاتأل یأزو دان یأأ قأام  و قاعأد الزو بدالعكس و دا  یقا  و ضربت زو دا  یضربت و ا

كددل ذلدد   یو عكسدده ففدد ضأأرب عمأأرا  یأ قأأام  و و كأأر  عمأأرا  ید ضأأارب و یأأزو د یأأأ قأأام  و قعأأد زو عمأأرا  
هلامك طغغدان مفعد ًه و یفانهمدا ه قطلرًا یلاقل   عل یاتلونل یدالانز یطغدل العداملن معمد ًه و و م فدی

تاب كدان یضًا یو هما ا هیاقروواُ  لعدل  مد  اد ا و یا یخدذوا او بمعند یبمعند« هداؤ »طغغان مفعد ًه ان 
جدوز یل ید  و قیالحدةف یجدوز الاندازع فدیل یدة و قیدالاعغ یا ا و اخطأ فیتعال ا ا ام ا یقال انها بمعن

ن ی  و لهدذا قدال ا فدیجامدد یقدع الاندازع فدیل هیدثغدت و قیةه و لدحیدحةم و غ یف كرامأهّلل و  یسأر  ا
ا  ان العمددل و انددت تعغددح انددا نقدد ل ان المصددد  م دداذ و المخادد یان العمددل لغثددانارتأأهّلل عمأأرا  یز

و  دا  یأأمااحسأأ  و اجمأأل زالاعجددل نحدد   یو الحددذم مدد  اهول و اجدداز بعضددهح الانددازع فدد یلغثددان
هأأ  ضأأربت و یامعمدد ل مقددد  نحدد   یو ه بددأس بدده و منددع بعضددهح الانددازع فدداحسأأ  و اجمأأل بعمأأرو 

كرمت « اكةمدت»و حدذفت مد  « ضد بت»معمد ل « هدحیا»ان  یو اجاز بعضهح و المخادا  عندد ا
المعمد ل الما سدف نحد   یهح اكةمت و كذا منع بعضهح الاندازع فدیهح ض بت و ایا یالغاكةا  

                                                           

أ (1)  د الغال الجغان.یبا د الجغ 
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كرمأتیأضربت ز  یان المعمد ل لدلول و حدذم مد  الثدان یو اجداز بعضدهح و المخادا  عندد دا  و ا
ك لات لما توعدونیلات هیه و نح اسم  به  و ابصر نح   س مد  بداب الاندازع و ید و لدیدالاكةا  لغاأ

كر  اخو یزالمةف ع نح   یغغالس یه تنازع ف المنصد ب  یلحص ل الغغس و ه بأس فد د ضرب و ا
كر  اخا .یزنح    د ضرب و ا

طغدددذ  یاثدددة واحدددد عغددد ی  فدددیة مدددؤث یجدددوز تدددأثیانددده ه یو بندددال ا دددل هدددذه المسدددألة عغددد
زه و لیالم ج مام الك ن ج از اعمال كل منهمدا امدا اهول  یل فاجمع ا عغیس ب یة و الفةال جو 

و  ی  اخادداروا اعمددال الثددانییفغق بدده و اتصدداله ولكدد  الغصدد  یذكددةه و طغغدده و امددا الثددان فغسددغذ
ح و یقد لهح اهضدما  قغدل الدذكة و هد  قغد یغدز  عغدیخلفهدح الةشدد هنده  یاهول و فد یاهضما  ف

 ن اخاددداروا اعمدددال اهول و یدددة و الك فیدددالمنصددد ب و عمغددد ا بقددد ل الك ف یعددددل ا عددد  قددد لهح فددد
 یفالغصدة یالمغغد یة المطابقدة لغمعمد ل فدیدضدمة الكنایحدال  یا یو عغد یلثدانا یاهضما  فد

قد ل ی یه و مدنهح مد  اذا اعمدل الثدانیدغغیو  یالثدان یضدمة فدی یه و الكد فیدغغیاهول و  یضمة فدی
 بحذم المعم ل م  اهول مون اهضما  حذ ًا م  اهضما  قغل الذكة.

معنداه د یأضأرب و نصأر ز  هن ق لد  ییكد فة و ه  ق ل بع  الیه  الق ل اهخ یا  یو الذ
جدوز حدذم الفاعدل یو قدقددمنا انده  ید الثدانیدندة زید اهول بق یدد فحذم زید و نصة زیضةب ز

 یااُلللا دائلم و هلللا حدذم واحدد عندد الاكدةا  مد  فند ن الفصداحة نحد   یبل اكتدةاث و هدذا ا
هح  سد له مد  ی مد  فضدغه و اغندهح اهّللیاغند یالم اهّلل و رسلوله ملن قولله یاغنلظغها مائدح و نحد  

اهّلل احددذ  یارضللوه یاهّلل و رسللوله احللق انابصددة  هددح و نحدد   یااسللم  بلللم و ابصللر فضددغه و نحدد  
ان ه و نحد  یدعغ یةض ه فحذم اهول حذ ًا م  الاكةا  و لدهلة الثدانیةض ه و  س له احذ انیان

كدذل  اهمدة  ی  فحدذم الثدانیلم دةكل م  ایو  س له  ة یا ن و رسولهیء من المشرُیاهّلل ب  و 
 یاه ال فلتندددازع فددد یحدددذم الفاعدددل و ه حجدددة فددد یة فدددیهندددا حدددذم اهول اخاصدددا ًا و ه ضددد

معم لدده و انمددا حددذم معم لدده و لددذل  عدددلنا عدد  اسددح  یفدد یقددة هن اهول مانددازع الثددانیالحق
مددع م دداهد   یالثددانل بعددد  جدد از اعمددال اهول و الحدذم مدد  یدالاندازع و اخاةنددا اهعمددال ولدد  ق
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كدذا  یالثدان یدًا و الق ل بدان اهعمدال لدلول و اهضدما  او الحدذم فدیاهتصال لماكان بع  دل و 
 ع الحدذم و ك نده مد  فند ن الفصداحة و الغلغدة و یاهول مدع شد یو اهضما  فد یاهعمال لغثان

هد  و ان ل و ق لنددا نحدد  مسددانغف مدد  الم ددایدد ددغه عغددح الغی كاكددة اهضددما  قغددل الددذكة قدد ل 
 ه مع امكان ال  ل و اما ق ل ال اعة:ی  الفعل و معم له مما ه حاجة الیالق ل بالفصل  

 تستكسأأأأ  فاشأأأأكرن لأأأأ كسأأأأاك و لأأأأ 

 

 ل و ناصأأأأأأریأأأأأأهّلل الجزیأأأأأأع یاخ لأأأأأأهّلل  

 

ل هشداغال یشد یس مد  بداب الاندازع فدیث  فع اهخ و اعمل اهول فض و   شعة و لدیح
ماقدددال ا خغددد   العامدددل عددد   یهةًا و شدددةا الاندددازع عغدددة ظدددایدددبالكنا« فاشدددكةن لددده»و « تساكسددده»

 المعم ل.
 و كق ل ال اعة:د یماقعد و ماقا  اال  زو ماضرب و مااكر  اال  انا  نح  اال  و اما المةف ع بعد 
 مأأأ یو اضأأأنا  و ت یمأأأا صأأأاب قبلأأأ

 

كواعأأأ  مأأأ  ذهأأأل بأأأ  شأأأ   بانایاال  

 

 یعغد یاهضدما  لحصد ل معندمكد  یمع مددخ لها محذوفدة مد  اهول و ه اال  ان  یفعند
ل یددد و ماقددا  اه  زیددخددلم المقصدد م فددالمةام ماقعددد اه  ز د فددا تفع الانددازع و الحمددد هّلل و تغددد 

د ولكد  یدماذكةندا عداملن و ازیافداوم فی  الع امل و اساةا  القد   مد  الحك مدة و هیبالصغح  
ة یهن اهمدددو  اهساحسدددان یلثدددانغحقددد ا الثالدددث بددداهول او بایالثلثدددة مدددثًل ان ی وا فدددیدددالقددد   تح

كرمأأت ز یضأأربنهددا بددالقطع و امددا مثددل یعدد  عغیه  یطغددل اهول مةف عددًا و الثددانیث یددح دا  یأأو ا
نددة اتحددام اهسددح و یطغددل منصددوبًا و حددذم المةفدد ع مدد  اهول بق یان اهول ه یهیمنصددوبًا فغددد

 هذه فقس ماس اها. یعغ
 

 فصل
 قاع  قع  المفعول یق

ة یدجامی  حةكدة ایند ع یعغ یو حةكة المسم یماانغأ ع  حةكة المسماعغح ان الفعل ه  
ة فنحد  ید جد الكسدة و امدا اهن جامیفان الكاسة كسر ة فنح  یجامیة اما الحةكة اهیو حةكة ان جام
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بفعددل المطاوعددة و لهددح  یسددمیقغددل الكسددة مدد  الكاسددة فلجددل ذلدد  یفددان المنكسددة هدد  انكسأأر 
ل و یدلمطاوعدة الافعتفعأل لمطاوعدة الفعدل المجدةم و افتعل  وانفعل د  نح  یم عدیلغمطاوعة  

كددل فعدددل مطدداوع قا دددة عماتفاعأأل  كددان الفعدددل یلمطاوعددة المفاعغدددة و  طدداوع لددده بد جددة فدددان 
هد  « انكسدة»فدان  كسأرت  فانكسأرك ن فعل اهن جام قا ةًا ع  المفع ل نح  یذا مفع ل  یجامیاه

كددان الفعددل   قصددة المطدداوع عدد  یذا مفعدد ل یجددامیاه فعددل المفعدد ل و المفعدد ل فاعغدده و ان 
مت  الكتاب و تعل   الكتأاب مفع ل نح   یمفع ل و اقاصة عغ دح»فدد عل  هد  فعدل المفعد ل اهول و « تعغ 

س فاعغده نائغدًا عد  یمسداقل و لد یه  فاعغه و هذا الفعل المطاوع فعل  ة سه و له فاعدل ان جدام
 عه ال اضع هكذا.وض ی ل ه  فعل مطاوع یجامیمفع ل باب الفعل اه

كدان هدذه اهفعدال مخص  دة بدا  اب ا ام ال اضدع جدل شدأنه وضدع فعدل مطداوع ا   یو لم 
ها ف ضع له فعًل ی كغ  مفصدًل  یالمقالدة اهولد یكمدا مدة  فد یجدامی اذ م  كل فعل ایعح  اه  اب 

كددان هدد  مفعدد ل الفعددل اه یا ددغ یقددیففاعغدده فاعددل حق س فاعغدده نائغددًا عدد  یفغدد یجددامیو ان 
ال اقدع  یك ن نائغًا عد  الفاعدل و ه مفعد ًه فدیان یقاضیاعل و ك ن فاعغه مفع ل فعل اخة هالف

س یند ب المفعد ل عنده و لدیحدذم فاعغده و یس نائغدًا عد  فاعدل و لدحیلد« انكسدة»كما ان فاعدل 
كددل هددذا مدد  غغطددام الغصدد یسددح  فاعغدده و لددیبفعددل لددح ة و الحددذ یس بفعددل مجهدد ل الفاعددل و 

س بفةع الفعدل المعد وم  دل هد  فعدل مطاوعدة و مةف عده یغة  ة سه و لی ن انه  یمااخاا ه الك ف
بضددح الضددام كمدداتق ل ضأأربت هنأأد ثدده فاقدد ل یؤنددث الفعددل باأنیقددًة ه نائغددًا و لددذل  یفاعغدده حق
ث عد  الفاعدل حدال ك نده فعدل فاعدل و یث عنده كمدا هد  حددیبفاحها و الفعل حددضربت هند 

د ان یدو ت  عجبت مأ  ضأرب عمأروة الف اعل فاق ل یسا یم الضایه كمایجوز اضافة المصد  الی
 ضةب عم و بضح الضام.

فالمطداوع هد  الفاعدل لده كمدا ان  یاذا عةفت ان فعل المفع ل ه  الفعدل المطداوع ده:یتنغ
بده لفعدل الفاعدل نحد  ك ن مدا هد  مفعد لیفالمطاوع قد« انكسة»المنكسة القا ل لغكسة ه  فاعل 

كدان  یو ه  اه ل ف  ما عوق تم بمثو ا یتم بتحییاذا ح الغاب و اما ظدةم الزمدان و المكدان فغمدا 
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 ینصددغهما الفعددل عغددیفسأار الفرسأأخ و ل یأأقأأا  اللو  صأأا  رمضأأانقدال یاعغددذ  همددا و یفعدل الفاعددل 
تجعغهمدا فاعدل فعدل المفعد ل مجدازًا فاقد ل ة مجازًا فهما قابلن لغفعل مجدازًا جداز انیالمفع ل

ر یسأو رمضأان  ی  صأو  فأیصأقدة یة و الحقیاهما مجازیولك  فاعغ ری  االمجل  اماو    رمضانیص
«  دا »حادا  یو ه رمضأان یصأا  فأقدة یمجداز و الحقصأا  رمضأان كما ان ق لد   الفرسخ یٌر فیس
ة فدداعًل لغقغدد ل یصددی یكدد ن الاددةم ماصددةفًا قددابًل لغةفددع حاددیمفعدد ل هندده قا ددة و هبددد و ان یالدد

  یصأجدوز یة و هیدصدغح لغفاعغیةالماصدةم هیفدالاةم غالأدار  یضرب فأو جل  عندك قال یفل
قدال یا دل الفعدل اه  ان یة المكان و الزمان مغهمدًا فدیلعد  الفائد  و مأخ ذ جل  مكانو  زمان
 لز  الفعل.یما یل زائد عغیه شیك ن فیلجل  مكان حس  و  لی  زمان طویص

ت جددده مدد  العددد   یالددذ یقددیلحقان المفعدد ل ا یة المصددد  فدداعًل بندداًل عغددیصددیو قد
د  و یدددمفعددد هم مق یل مجدددازًا و هددیدددبالمفاع یسددمیل یدددة المفاعیبفعغدد  هددد  المصددد  و سدددا

قد   بده یصدد  منده اهن جدام و ی یاوجدته فان جد فه  الدذ ید ه  المصد  فه  الذیالمفع ل بل ق
و  ینحد  ق لده تعدال ة فاعدل فعدل المفعد لیصدیل بدانیش یو ه  المن جد و فاعل اهن جام فه  اول

 المجع لة نفخة. یفالنفخة ه الصور نفخا واحدة ینفخ ق
ةفع مطغذ المصدد  لعدد  الفائدد  قغدت یة و هید خص  یك ن له مزیل هبد و انیو ان ق

فهددح المخاطددل ان المصددد  هدد  ید انیدد یاهغددةاض مخاغفددة و الف ائددد تخاغددف فغعددل  اهنسددان 
 سأبحانكد ن ماصدةفًا فدد ینعدح هبدد و ان ریر سأیسأماندع یفل مدةیالمطاوع المنفعل و ه  فائدد  عا

فعدًل لغمفعد ل و جلأ  و قعأد و   یقأة نحد  یدقع فاعًل لعد  قغ له الةفع و اجاز بع  الك فیمثًل ه
ن مللا ینلم و بللیلل  بیللو ح یه نددزل ق لدده تعددالیددة و عغیددا  هغیددامددًا هدد  القیهدد  الحددذ فددان المجعدد ل ق

نهح و یدغ لدة  یخغدذ ح یانه  یأل بیأحظةم فق له «  ی »غ لة و یحل ه  الیح یفان الذ شتلونی
 قال ال اعة:
(1)عتلأأأألیو  (1)هّللیأأأأب أأأأل علی یو قالأأأأت متأأأأ

(4)تأأأأذرب (3)كشأأأأف غرامأأأأهّللیو ان (2)سأأأأالكی  
 

                                                           

 بال  ل.  (1)
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 اوجد تعغل و كذا ق له: یعنی« عاغلی»و ق له 
 مأأ  مهابتأأ  یغضأأیا   و یأأح یغضأأی

 

 بتسأأأأأأأأ ی  یكلأأأأأأأأ  اال  حأأأأأأأأیو ال 

 

كدذل  ق لده تعدالی یا« مهاباهم   یغضی»فق له  قلملا سلقف  ی جد اغضال مد  مهاباده و 
 ی   دل المصدد  اولدیة المانعیخلم الغص  یهح فالةشد فیدیا یوجد السق ا ف یا لمیدیا یق

 .یقیة و انه الفاعل القا ل الحقیال بالفاعغیاهش
فعدل مفع لده فاعدل  یففدسرت بعمرو و د یمررت بزه بالحةم نح  یالیو اما المفع ل المعد  

ان الفاعددل لدده هدد   یعنددد یقدد ی یبدده ا  المصددد  و الددذخددلم هددل هدد  المجدد و  فاندده المفعدد ل
 یل عغدیة بعمد و و الددلیان جدد السد یار بعمرو یسد و یان جد الم و   ز یاد یمر  بز یالمصد  فمعن

ت بهنأد قال یثه فلیث الفعل مع تأنیس بفاعل عد  تأنیان المج و  ل كدان مأر  فداعًل « د هند»و لد  
ددث الفعددل فدد ددث كمددا ان  مددع ان الفاعددل  یماتحملل  مللن انثللو ماتسللقف مللن ورقللا  یق لدده تعددال یُهن 

 مج و .
ماعدٍد « دیدة  زیسد»فدان « دیة  زیس»ة مصد  یغ« ةاً یس»قد  فان یفلرا  ید سیر بزیسو اما وق ع 

ل یدهدذا المصدد  و مله  و الفاعل ه  مصد ه و ه  اهقامة اما  ی  قیاقهز  و ه  مثل ق ل  « ةاً یس»و 
قدال  دل بدالجة یبدالةفع و هف یأد ال ریأر بزیسأقدال یاخة انه ل  كان مةف ع المحدل لجداز اتغداع المحدل ف

س هذا یمك  ظهو ه قغت فقل لیمك  ظهو ه و هذا هیاغع محل یس محغه مةف عًا. و ان قغت یفغ
 محغه مةف عًا و ما عغم  بانه مةف ع المحل و ه حجة ل .

 ن ذلدد  مطغقددًا و یددبدده مددع وجدد مه و اجدداز الك فة المفعدد لیددندد ب غیة هیلغصدد و عنددد ا
لانوا  یجلزیل یاسا هدوا بق له تعدال كأانوا قدةال  فعدل المفعد ل فق لده  یعغدكسل ون یقوملًا بملاُ  بما

                                                                                                                                              

 عاذ .ی (1)

 كةه . ی (2)

 ال ة الدائح. (3)

 احاد  لسان .  (4)
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ل عل یو بق له تعال« ق ماً »مةف ع به مع وج م كسبون ی قدةال  و  یبنصدل القدةلان فده القلرءان یللو نلّز
 یا و هجدل ذلد  تةكدت القدةال  و  دا م مهجدو   و قدةال  قدا ئ شداذ  هتددل  عغدقغحه یخفیه

 و اسادل ا ب عة ال اعة: یمطابقة ال ح
كلأأأ یأأأو لأأأو ولأأأدت قف  زة جأأأرو 

 

 لسأأأأ   بأأأأأذلهّلل الجأأأأرو الكالبأأأأأا 

 

ةه یدغ یسداغا  فدیساغا  ماهیال عة  یح م  شاعة مع ان فیجاب بامكان  دو  القغیو 
 یناددد ون الدددیو اغغدددل اسدددادههم القدد   مددد   دددةم الغفددد  و ه یالمعنددد یالنادددة فددد ینغغددیو 

 .یالمعن
كبأا  یالأدار تأد ید عمأرا  فأیأضأرب زفاق ل ان  اذا قغدت  « الددا  یفد»فعمد و مضد وب و امدا  بأا  را

  یصأو قغندا بجد از  یس بقا ل لغةفع لفاًا و ه معندیل« الدا  یف»ه الضةب و یفالدا  محل وجد ف
« الددا  یفد»ه  المصدد  ه الدار  یضرب ف یة و الةفع فالمفع ل فیجازة المیهمكان الفاعغرمضان 

ضدًا یا« غداً یتأم»س یل و لدیدجعل الضدةب ضد بًا هجدل الاأم یل ایهجل الاأم یا« غاً یتأم»و اما 
كددان مؤنثددًا فلیؤنددث الفعددل باأنیقددًة و لددذل  هیبمفعدد ل حق هددذا و  ضأأربت رحمأأةقددال یثدده ان 

بده ز المفعد لیدفهد  مد  ح«  اكغداً »ضدًا منعده و امدا یع  الجمهو  ا مك   فعه هجل اهلاغاس ویه
كدذا  ید فدیداذ ز ی ح  المعندضرب راك  ان كان  فة له فان قغت  حدال الةكد ب هد  الةاكدل و 

َ  وج به ان كان له كق ل  ز المفع لیز ه  م  حییالام ث ال جده هد  یدد مد  حی  زیفاحس ُحس ِ
ضددًا جدد از یة ایدحًا و عدد  بعدد  الك فی دح یان لهمددا معندد همددا بأسددًا فد ی  ال جدده فدل ا یتحسد

جدوز اسدنام یناسدغه فلیقدًة او مدع مفعد ل فعدل هیمعه فانه الفاعدل حقز و اما المفع لییابة الامین
 ز مفع ل ذل  الفعل.یس م  حیه و لیالفعل ال

كددل مفعدد ل لفعددل فاعددل  ز یددًا او مدد  حیًا او و ددفیددكدد ن مطغقددًا ذاتیفددالق ل الفصددل ان 
بدده اسددنام جددوز مددع وجدد م المفعدد لیه و اه  فددل و هددل یددجددوز اسددنام فعددل المفعدد ل الیبدده فعدد لالم

ة یددان الك ف یا  ی ن ذلدد  فالددذیددز منددع عندده الجمهددو  و اجدداز الك فییددحددال او تم یالفعددل الدد
قوملًا  یجلزیل یو اما اسدادهلهح بقدةال  شداذ  فد دا  یضرب راك  زلق ل   یا ا  ا الخطال و ه معن
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ا حة یل فانهدا لد  كاندت  دحیس ب دیفغد« یجدزیل» یالفعدل لغمفعد ل فد یعغدكس ون ینوا بماُ 
ة یدل تسداوم الغقیدبه فق جد المفع لیو ان لح یل منغن ع  ال حیماتةكت و ه كل قا ئ مص

ا دغت  یل المجد و  و اندت لد  عةفدت المعندیدل ظدةم المكدان و قیا  المصد  و قیل باخایو ق
 یلده و ه الدالمفعد ل یل المصدد  و ه الدیدتأو یه اه  عغدیدفمفعد لال یمك  اسدنام الفعدل الدیفل

ة فاعددل یددهمددا شدئت و غیز اییدالحددال ان كاندت  ددفة و الام یمكد  اهسددنام الدیمعدده و المفعد ل
كدان غیز معه ییل او الحال او الامیفعل المفع ل كل ما وقع م  المفاع ةمجد و  یجدل نصدغه ان 

كبا  فید تأدیضرب زنح    ینصدل احدد مفعد لیو لدذل  دا  ی  امامأهّلل ضأربا  شأدیو  ال میدار ال یبا  را
سم ن المنص ب خغةًا لفعدل المفعد ل و یو دا  ینار زید ینارا  و اع ید دیز یاع نح  « تیاعط»باب 

 ه  ا طل .
همددا شددئت و یجددوز  فددع ای« كسدد م»بدداب  ی  ففددیالمفعدد ل یالفعددل الدد یو امددا اذا تعددد  

د الغغس فمع حف  الةتغة فل بأس به اما مع عد  الغدغس فنحد  مه ب ةا عد  الغغس و عنیتقد
 یاع أنهما و امدا مدع الغدغس فاقد ل یهما مفع هن و ه ربف  یفان كغدا  دره  یزاو د درهما  یز یاع 
.یعمرو ز یاع د عمةًا و  ا  عم و ممغ كه و ان كان بالعكس فاق ل یت لزیان اعط د عمرا  یز  دا 

علمأت  یفدد فاضأال  یأعلأ  زجدوز  فدع المفعد ل اهول بلندزاع نحد  یف« عغمت»باب  یو اما ف
ة مدد  یه فمدنهح مدد  منددع لعددد  جد از عدد م الضددمیددفقددداخاغف ا ف یو امددا المفعد ل الثدداندا  فاضأأال  یأز

  و مدنهح مدد  اجدداز لةفددع ی  و المعددةفایالنكددةت یالمنصدد ب و حصدد ل اهلاغداس فدد یالمةفد ع الدد
مدا همدا  دالحان لغمغادد  « ظد »باب  یفان مفع ل یعند الغغس بحف  الةتغة و هذا ه  الااهة

كدل  یدد هد  فاضدل و فاضدل هد  زیدو الخغة و الخغدة هد  المغادد  و المغادد  هد  الخغدة فز جدوز یمدا د و 
هددذا و علأأ  قأأام  تقدد ل جددوز انید یأأعلأأ  زتقدد ل جددوز انیالخغددة فكمددا  یجددوز عغددیالمغاددد   یعغدد

بدالةفع مد   ی  محل الفضدل فالفاضدل اولدیاعید لیل  زید و جیقة فضل زیالحقیبه فالمفع ل
الفعدل  یغددیس شةا الفاعدل انیو لدا  قامما  یظننت ز یفدا  قام  یظ  زتق ل جوز انیث فیهذا الح

ةه و مدنهح مد  یدو مد  غدا  یعمرو ز یاع ةتفع القغاحة و الةكاكة و الغغس م  مثل یو بحف  الةتغة 
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 ةفة.نكة  و اهول مع یمنع اذا كان الثان
 یفاجددازه قد   مددع عدد  الغددغس و مندع عندده قد   فدداق ل ان فدد« اعغدح»مد  بدداب  یو امدا الثددان

دًا و فاضدًل معغ مداك فداذا قغدت یدز ید فهدذان ایدمعغ مد  اندت فضدل زدا  فاضأال  یأعلمت زق ل  
انده قع المفعد ل الثالدث اوًه و ه شد  یعمةًا ف« دًا فاضلً یز»فاعغح عغم  دا  فاضال  یاعلمت عمرا  ز

كدان یداعغمدت عمدةًا فضدل ز ی  ایة ذا مفعد لیصیقة یالحقیف قدة ذا یالحقیفد« عغمدت»د كمدا 
لعدد  د فاضأال  یأاعلأ  عمأرا  زجدوز یبدل شد  و دا  فاضأال  یأاعل  عمرو زتق ل جوز ل  انیل یمفع ل فق

كددذا  لعددد  حصدد ل الغددغس دا  فاضأأل یأأاعلأأ  عمأأرا  زتقدد ل جددوز انیحصدد ل الغددغس بحفدد  الةتغددة و 
الفعدل بدل فصدل و اجداز بعضدهح ذلد  مدع عدد   یكد ن المةفد ع والدیجدل انیف  الةتغة و هبح

كبشأهّلل سأمیأاعلأ  زتق ل فغ  اننا  یدا  كبشهّلل سمیاعلمت زنح   یالغغس المعن  كبشأهّلل و نا  ید  اعلأ  
كبشأا  ی  زیاعل  سمو نا  یدا  سمیز مدا  یخفدیو اجداز بعضدهح ذلد  مدع حدذم المفعد ل اهول و هدا  
  فع اهول نح : یع ذل  م  الةكاكة و خلم الغلغة و السماع عغیجم یف

(2)بأأالجو اصأأبحت (1)و نبلأأت عبأأدا 
 

 

 مهایمأأأأأأأأا  صأأأأأأأأمیهأأأأأأأأا للیكرامأأأأأأأأا  موال 

 

مدده عغددیة و یدداهمللاءت  یا ارض ابلعللیلل  یللققع المةفدد ع جمغددة نحدد  یو قددد الفعددل  یجددوز تقد 
 بالغنال لغمفع ل. عمرو ضربجوز تقد   الفاعل نح  یكما

 
 فصل

 الم تدو و الخ ر یق
  :یمطغغ یفصل واحد لالزمهما ولكنا ن ة  حالهما ف یو جعغناهما ف

 
 املطلب االول

                                                           

 21 .غةیاسح قغ (1)

 21 .المفع ل الثالث (2)



267 

 

 ه مسائ :یتعلق بالم تدو و قیما یق
و اعددةاض  یهنددا اعددح مدد  المعندد ی  ذام و مددةامیقسددم یاعغددح ان الم جدد م عغدد :یاهولدد

كدح  و ككل حال و اهعدةاض  یة فیة و الذام باقیخا جة عنها تتغ ف و زمدان و مكدان و یدسدغعة 
و  الضأرباو  دیأزعغة عنده بدد یهندا اعدح مد  اهنفعدال فالدذام نحد  مدا یاضافة و وضع و فعل و مةام

ه ل یابأف كق لد  یده الطد ل فانده م ضد ع لدذام الطد ل و الك لیأطوالكح  المةام هنا كق لد  
عبأد و اهضدافة كق لد   الأدار یفأظةفدًا و المكدان كق لد   امأ اض لمدا مدة  و الزمدان كق لد  یالغ

كدددد جأأأال  و ال ضدددع كق لددد   رب فأأأالنو  فأأأالن و اهلفدددال  انكسأأأرو  ضأأأربه الجغددد س و الفعدددل 
ال مفدةم  و اذا یالمساقغة انمدا وضدعت لهدذه الثمدان فالكغمدة الم ضد عة ل احدد مد  هدذه اهشد

 ضح  كغماان منها باسنام كما مة   ا  كلمًا.
هح اه  اند عمرو یزال قی  فلی  ذاتیقع اسنام  یو ه ه هامهدا  یة فهدیك ن احدهما كنایالغ 

كددالعةض نحدد  یندده یه و اهخددة لاعیددتقددع مسددندًا ال كددان هدد  یو قدددد یأأهأأو زكدد ن لهددا  عكس اهمددة اذا 
 اعةم عند المسامع.

ان الفعل  د  ع  الدذام فق لد   ینهما بمعنیحصل اهسنام  یو اما الذام و الفعل ف
بدد « دیدز»س ید بحةكتده مد  العدد  و لدیدد و اوجدده زیدا   د  م  زیان الق ینعی دیقا  زاو د قا  یز
كدان اهسدنام  د« دیز»بد « قا »و ه « قا » كدح  او كیبخدلم مدا اذا  ف او اضدافة او وضدع ید  ذام و 

فددان  جأأال او مالأأهّلل درهأأ  او عبأأدا  او ل یابأأاو ل یأأد طویأأزنحدد   یان اهول هدد  الثددان یفددان المعندد
كددان یل و هدد  ا ددیددًا هدد  طودیددان ز یالمعندد   و هدد  عغددداهّلل و هدد  مالدد  م هددح و هدد  جددالس و اذا 

س بصدام  عد  الدذام و ی  فان الاةم لدی  ذام و زمان او مكان فه  بخلم القسمیاهسنام  
 د امامهّلل.یزو  الصو  غدا  ه او واقعة نح  یظاهة  ف یست الذام بالاةم و انما هیل

ةام منده ان الدذام فاعدل الفعدل و م جدده ه یم و فعل ف  مما شةحنا انه اذا اسند ذایفاغ
مت عغیةام م  الذام الفاعغیالفعل ف یانها ه دةم فز یة س ال قد  د یأزق لد   ید فدیدالفعدل او اخ 
  .ییفاعل و ان كان خلم جمهو  الغص د یقا  زاو قا  
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ةم الاد یواقعدة فد یست باةم فهدی  ذام و ظةم فان الذام لیو اما اذا كان اهسنام  
العمدل و مدنهح  یه خلم فمنهح م  قد   الفعل هنه اه ل فیقد   هنا الفعل او الصفة فیو هل 

ان المقدد  حدال  یئًا و الاداهة عنددیقد   شدیالخغة و منهح م  لح یم  قد   الصفة هنه اه ل ف
 یحادالددا   ید فدیدحددث وجد م زالأدار  ید فأیأزقصد م  ق لده یوق عه خغةًا الصفة فان اهنسان ه

كدائ  او مسداقة فدیدز یالدا  فدالمعن ید وج مه فی یقد   فعل و انما ی الددا  هدذا ولد   ید م جد م او 
ا ه مغاد  و یقد   فعل  ا  المةف ع فاعًل كما   كدان قلملا رءاه مسلتقرًا عنلده  یده ق له تعدالیؤین  اذ 

و اتنلا یا یاذا لللم مكلر قلنح  ة یالفجائاذا ضًا وق عه بعد یده ایؤیو « فغما  لاه عنده»صح  یو  یكفی
أااذا حا ل لهح مكدة و بعدد  یك ن بعدها اهسح فالمعنیغز  انی أا فأنحد   ام  قدع یو ه دیأالأدار فز یام 

كدد ن المسددند هدد  الماعغددذ یذلدد   ید فعغددیددالدددا  فز یامددا الم جدد م فدد یبعدددها اه  اسددح و المعندد
ة یددة م ضدع الخغ یدغ یجدوز فدی ل ویقددد   شدیقد لهح ه ی ن الخطدال فدیدالمقدد  فقدا داب الك ف

 ه.ی  الیة الفعل اذا احایتقد
كدح  او كیو اذا كان اهسنام  د ه هد  المسدند و یف او اضدافة او وضدع فالمسدندالید  ذام و 

 یه هدد  ظهددو  الددذام فددیكدد ن المسددندالیه شدد  ان الددذام بنفسددها هتكدد ن عةضددًا فلبددد و ان
القدائح فدالمةام  یا  هدیدا  و الدذام الاداهة  بالقیدقالمسند فان القائح مثًل ه  الذام الاداهة  بال

ذ ذلدد  یددمةلاتهددا و لاحق یتغدد  اهعددةاض و عكسددها المنطغددع فدد یباسددح الددذام هدد  ظهو هددا فدد
ه هد  المغادد  و یكد ن المسدندالیقغغده  یهدذا القسدح و الدذ یهنا اهشا   ففد یم ضع اخة و غةض

كدان یان المسدند هندا هد  المسدنداله هد  الفاعدل فدینقل ان المسندالالمسند ه  الخغة و لح ه ولد  
 یفلجدل ذلد  قغندا ان المسدند فد« قدا »  یعد« دیدز»س ی  المسدند كمدا انده لدیك  عدیفاعًل لح

  بدالخغة لاضدمنه ی  القسدمیهدذ یه مغادد  فةفدع المغادد  فدی  خغدة و المسدندالی  القسدمیهذ
كد نیدفاعغ یالفعل و ك ن المغاد  ذا معن یمعن الخغدة هد  المغادد  و ك نده  ة و  فدع الخغدة بسدغل 

  ییه فحدذ  قد ل الكد فیدالفعدل و مةفد ع بالدذام الاداهة  ف یعمد  و  افعه المغاد  اذًا فانه بمعند
عقغد ا معنداه فاعقدل و مد  یو لدح ؟ع؟اةافعان فكأنهح اخذوا لفاه عد  اهمدا یان المغاد  و الخغة 
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نهح مد  قدال  فعده باهباددال و مدنهح الجمهو  م  قال  فع المغاد  باهبادال و الخغة بالمغادد  و مد
 م  قال  فعه  هما.

د یأزك  المسند  دفة م داقة نحد  یاهو ام الم اقة ظاهة و اما اذا لح یذكةنا ف یو الذ
ه هد  المغادد  و المسدند هد  یو امثدال ذلد  فالمسدندال دیأهذا زاو غال  محمد او  یاب  علاو  عبدا 

و الدةابف  یةفع الخغة لك نه هد  المغادد  معندیل لك نه عمد  و ةفع المغاد  الحاقًا بالفاعیالخغة و 
كدان مدأوًه بالم داذ ا  ه و عندد ی  الضدمییهذه الصو   عندد الكد ف ینهما فی  ة المسداتة سد ال 

 ةًا.یاحمل ضمیة و اه  فلیة ان كان مأوًه بالم اذ فضمیالغص 
المغادد  و الخغدة  یفائد  فلبد ف المغاد  و الخغة كل  و ه  ان الكل  ما له یمعن یف یو ل

كددان یددة و تقیكدد ن لغمغاددد  تددذوم و اطددلا و لغخغددة و ددفیان كددان بالغددًا مددا بغددم فددان  كائنددًا مددا  د 
كدان ی  الخغة م  كل جهة هیالمغاد  ع كدذا اذا  جوز اهسدنام لعدد  الفائدد  مع وفدًا او مجهد ًه و 
كدل جهدة لغدزو  الكدذب فلبدد و یالمغاد  غ   الخغدة مد  وجده و یكد ن المغادد  عدیانة الخغة م  

ة  فلبدد و ید الفائدد  مد  جهدة المغدایدفیصح  اهسدنام مد  جهدة اهتحدام و ی یةه م  وجه حایغ
  الددذام یث ك نهددا ظهددو  الددذام عددیدد  ذام و  ددفة فددان الصددفة مدد  حیكدد ن اهسددنام  ددیان

لمجهدد ل المعدد وم ةهددا و فائدد  اهسددنام الحكددح بكد ن ایث ك نهدا ظهو هددا غیددالاداهة  و مدد  ح
كددان احدددهما مجهدد ًه و اهخددة مع وفددًا تحكددح  یعنددیةتفددع الجهالددة عدد  المجهدد ل ی یحادد اذا 

ذ یدكد ن مغادد  و المعد وم الیبدان یباهسنام بان ذل  المجه ل هذا المع وم و المجهد ل اولد
  فددان الخغددة  ددفة و یالاعدد یعغدد یبددالمجه ل الانكددة  ددل الاعددال یس مددةامیة ابدددًا و لددیددبالخغ 

ف المجه ل بدالمع وم و جداز ك نهمدا یجل ت  ید  ل یةمفیف المع وم بالمجه ل غیت  
  و اهسددنام مجهدد ًه یجددوز ك نهمددا معدد وفیه اعددةم و یددة المغاددد  بضددح  الخغددة الیصددی  و یمعدد وف

ة و یدبالخغ  یة و الصدفة اولدیدباهبادائ یففائد  الكل  اثغام الةابطة المجه لة و الدذام ابددًا اولد
كدل مسدمیأول الیدة او یه ال  دفیدقدد   فیكد  الخغدة و دفًا ظداهةًا فلبدد و انیان لح مكد  ی یهدا و 

قددع مدد  یة فددان اهسددح  ددفة لم  دد م فدداذا وقددع اسددح ذام خغددةًا فلبددد و انیال  ددف یغدده الددیتأو
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د یددد زیددت  د هأأذایأأزة و ان قغددت یدددید هددذا م  دد م بالزیددت د یأأهأأذا زة فددان قغددت یث ال  ددفیددح
ةفدع المغادد  یة امكد  انیال  دف یالخغدة معند یه حاضدةًا فدان لد ح  فدیًا الم   م بك نه م ا 

د ه  دل عغد ی  ه عغدییة  ابف فحذ  قد ل الكد فیه ضمیك ن فیح و انیكال  ف الص  مدا  یمدا ظن 
فهمدد ه و اذا وقددع  ددفة مغاددد  فلبددد و یح و ان لددحیقغنددا و ظهددة انهددح قداخددذوه عدد  مأخددذ  دد 

د ضأأارب  یأأزنهمددا نحد  یصددح  اهسدنام  ی یة لده حاددیالخغدة و ددف یهددا نحد  تددذوم و فددیقصدد فیان
 عمرو.

ة یددبمةجددع الكنا یؤتیددة لمصددغحة مدد  المصددالح فیددك ن المغاددد  ذا كنایو اعغددح اندده قددد
 یؤتیددثددح  المبتأأدأ المأأوطئاه بددد یالمقصدد م و سددم یاهبادددال ت طئددة لغمغاددد  اه ددغ یمةف عددًا عغدد

د ضأارب  یأز غدل غغف هنه ع  عمد فذل  نح   سینح  بدل الغغف و ل یبالمغاد  المقص م عغ
بددل منده « هد »مغادد  مد طن و « اهّلل»فد وك یالق یاهّلل ال اله ااّل هو الحو منه  د ضارب  هویغال  زاو عمرو 

بالمغادد  المد طن و ه بددل فهد  مغادد  ه خغدة  یؤتی   و قددیدالق یفكأن  قغت ه اله اه  اهّلل الح
د ان ضأربت  غضأ  یأزو د هأل ضأربت  یأزة حسل نحد  یه كنایةجع الیئة له  ذكة ذام ت ط یعنیله 

نقددد  ه و  یل حاددیالددنفس موندده شدد یس فددیكددل ذلدد  مةفدد ع و لدد ید فددیددفزد مأأا ضأأربت  یأأزو عمأأرو 
« عمد و»و « دیدز»فدان د فاضرب  و اما عمأرو فاقتلأ  یاما زتأم به اه  هجل الا طئة و م  هذا الغاب لح

ة مدا یدقدال غیع مدا یدقدد   لهمدا و جمیالنفس ل یل فیه خغة لهما و ه ش اهبادال و یمةف عان عغ
دف و قددغفل القد   عد  هدذا المغادد  و وقعد ا فد  یذ و الدذیدو بحدة عم (1)ذیوام سدح یذكةنا تكغ 

 مة فاد ة و انصف.یالفطة  السغ یذكةناه مقاض
او د قأام  یأزمدل نحد  حًا لذام مجةمًا ع  الع ایك ن المغاد  اسمًا   یاعغح انه قد ة:یالثان

 ة سداب  نحد یداو بغر لكلم یلتصلوموا خاناو مدأوًه بسداب  نحد  ر مأ  الشأت  یأالضرب خنح   یلمعن
 (2)یدیأتسأم  بالمعهح انذا ك و تةك انذا ك و نحد  یس ال عغ یاتنذرهم لم ءانذرتلم اك لمیسواء عل

                                                           

 د.یبع یا (1)

 اسح  جل. (2)
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ما بكلم ملن نعملا و الدار  یم  فك ن مغهمًا نح  یة و قدیخ یدیسماع  بالمع یتةاه اة م  انیخ
ك ن مق ونددًا یو قدددر مأأ  الأأف قاعأأد یأأل ا  خیسأب یمجاهأأد فأأك ن و ددفًا مجددةمًا نحدد  یو قدددقملن اهّلل 

 (1).كم المفتونیب و ر اهّلل یه  من خالق غو بحسبهّلل دره  و الدار  یهل م  رجل فبعامل نح  
 ددو ه عد   ینغغدیه لغد  هیده فائدد  فمدا ه فائدد  فیداكغح بمدا فیاعغح ان العاقل  الثالثة:

جدوز الافد ه بده فالمغادد  المعةفدة اذا وقدع بلفائدد  لغد  نحد  یاعغذ به فائدٌ  ما یالعاقل و كل كل  
فدالمنع مد  الداكغح بمدا ه الأدار ال امأرأة  یرجأل فأو النكة  اذا وقعت مع فائد  جازم نح  الما  جار 

صدهح المندع بجعدل یة  مغاد  فاخصه م  جعل النك یس ذل  م  شأن النح یه و لیفائد  ف
 النكة  مغاد  بل مخص .

 ی  الدیمدااحا ی : ند ع معةفدة بالدذام فمادیند ع یفاذا عةفت ذل  فاعغح ان اهسدح عغد
قددع معةفددة و نكددة  ولكدد  ا ددل جدد هة الكغمددة مطغددذ و انمددا یجعددل مغاددد  و قسددح یجعغدده مغاددد  

م او ی دد  باسددغاب تضددح  الیعددة  ة با ددل جدد هة الكغمددة و ةتفددع الحاجددیم ضددع  یه فددأیددخص 
سداعان یحصدل بده الفائدد  یةتفدع بده الحاجدة و هیم ضع ه یه و ایقاصة عغیحصل به الفائد  ی

 یحاجاد  با دل جد هة الكغمدة فلتحادا  الد یقضیالدار ال امرأة  یرجل فباغ  اهسغاب مثًل 
نده یتعه  ان  ایبه حاجا  اذا ا مم اهخغا  عد   جدل معد یقضیه یرجل حف و اما یه  الاع 

 ل.یب 
 فه امو :ی  المغاد  و تع یو اسغاب تخص

خصد  یو منهدا انابصلارهم غشلاوة  یعلو د ینا مزیو لد خغة عنه بمخا  نح یمنها ان
منده او  یاالسأم  منأوان بأدره  او محدذوم نحد   ر ملن مشلرتیللع د مؤمن خ   ف مغف ل نح  

ت لن اهّلل.خمس صلواو باضافة نح   الدار یل فیرجة نح  یباصغ  اتُ 
ع یددجم ید مدد  جدد هة الكغمددة مددا اذا حكمددت عغددیدداز یحاددا  الددیه یو مدد  الم اضددع الادد

و اذا هّلل یأمأ  جامج اب مد  قدال  یفرجل نه نح  یو اذا ا مم فةمًا ه بع الدار یما رجل فاهفةام نح  
                                                           

 المجن ن.  (1)
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مأأا و ك مأأ  عنأأدتعغددح و اسددافهمت نحدد  و اذا لددح ومئللذ ناضللرةیوجللوه نددة نحدد  یةمعیا مم افددةامًا غ
  الأ  مأ  باطندًا  یو ندزل منزلاده ظداهةًا و منزلدة النفدك  رجال  عندك و الدار ا  امرأة  یأ رجل فو حاجتهّلل 

د یدندًا او هت یال اقدع مع یه فدیكد  المسدندالیقد لهح و اذا لدح یعغدمااحسأن  و اذا تعجغت نح   ا 
املكأ  ار  و اما مأال فلأ غال  فل اما و اذا فصغت الجنس نح   مااراك اال  و ش   قاتلهّللاظها ه نح  

مأ  ولكدنهح مثغد ا لده بنحد   یمأ  ضأاربهّلل ضأاربة نحد  یدل الغدلیسدغ یو اذا ا مم كل فةم فدةم عغد
دًا فمددنهح مدد  قددال ان كغمددة ال ددةا مغاددد  و یمثددل ذلدد  اخالفددًا شددد یو اخاغفدد ا فدد صأأمت نجأأا

ه م  ضم ل الخغدة یدو ق م  قأا  قمأتة كغمة ال ةا نح  یالخغة ه  ال ةا مون الجزال لج از خغ  
ل كغمدة ال دةا مغادد  ه خغدة لده و اندت یده  ال دةا و الجدزال معدًا هنهمدا كالجمغدة ال احدد  و ق

 ینجددا الددذ مأأ  صأأمت نجأأا یبعددده او لغجددزال فمعندد یتعغددح ممددا حققنددا انهددا فاعددل الفعددل الددذ
اعجدل مد   ففاعل لغ دةا و م  قا  قمتة لغجزال نح  یك   الحًا لغفاعغی مت و اما ان لح

ز ان انسدان قددا  و  یان ا یا مأ  قأا  اقأأ  معأ ة حدةم ال ددةا فدد یكد ن باقددیاقد الهح بقد ل مد  جددو 
ه بع كغ   د ع  الص اب و اهقةب مااخاةناه و الحمدهّلل.یذل  

ظدةم و اهسدح فاعدل فعدل بعدده  یو ان كان بعد كغمدة ال دةا اسدح فدان كاندت ظةفدًا فهد
فاعددل مضددام و الفعددل  یاهسدح فهدد یاسددمًا مضددافًا الدد و ان كانددتد ذهأأ  فاذهأ  یأأثمأأا زیحنحد  

 ق  اق .یه  یا بعدها فعل لها نح 
زون انی ن یال  ددف المنكددة اخددالم فددالك ف یو فدد الةابعددة: قددع مغاددد  سدد ال اعامددد یجددو 

غ ا بنح :یه الفعغیف یق   یما  یعغ  ة ا  ه و مث 
 ا  یأأأر بنأأأو لهأأأ  فالتأأأهّلل ملغیأأأخب

 

تیأأأاذا ال  یمقالأأأة ِلهبأأأ  (1)ر مأأأر 
 

 

منعد ن عد  یة یة و الغصد یدالمغاد  یس باداهة فدیو لدفامز اولأوا الرشأد ه و بنح  یو ه مهلة ف
هأأل حسأأ  و مأأا مضأأروب العمأأران و دان یأأأ قأأام  الزاو اسددافها  نحدد   ینفدد یعامددد عغددیذلدد  مددا لددح

و امثدال ذلد  و اشداةاطهح اهعامدام   عمأرو یع ید الكحل من  فی  زیع ی  احس  فیلو الوجهان 
                                                           

 افأل  ها الكاه .ی یة الایالط یة هیغة و المةام م  الطیل العالح به و بن لهل قغیة بال یالخغ (1)
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خغددة مقددد   یاه عغددیددنئددذ ایة حیاسدداعمال العددةب و حمددل الغصدد  یة و المدددا  عغددیددالی جدد ه خل
حمدل  یس بحجة لج از اهباددال  هدا عندد الفائدد  و الدذیمح  امعال بل حجة و ك نه نكة  ل

ة و الجمدع یداهفدةام و الا ن یالق ل بك نه مغاد  انه ل  كان خغدةًا ل جدل المطابقدة فد یة عغیالك ف
ك ن خغةًا مقددمًا یجدز انیلحدان یقام  الزفاذا قغت العمرون قاممون و دان قاممان یالزو قام  د یزنح  

س لك نده مغادد   دل لةفعده الفاعدل و یة اهعامام لدی  ان اشاةاا الغص یعغ یخفیفه  مغاد  و ه
 مغحث اسح الفاعل. یه فیقدعةفت الق ل ف

اقأأل  رجأأل ة لدده و ضددةب لمثغدده مددثًل ثددح اخاغفدد ا فمددنهح مدد  قددال ان ال  ددف مغاددد  ه خغدد
كددذا  یو المعندد«  جددل» ددفة « قدد لی»و د یأأقأأول ذلأأهّلل اال  زی و   یأأد فیو  ال اصأأیأألأأة یخ قددل   جددل و 
كددذا یدد یخطددی یا«   یدد» ددفة « دیها دد» ل یددالاقغ یه مدد  معنددیددمغاددد  ه خغددة لدده لمددا ف رب     و 

 لخغة.ل ان المةف ع بعده فاعل سد  مسد  ایو ق یل م  النفیه  ق  یالذ
دف و ان ال  ددف مدع تنكددةه و و دفیدافهددح ان جم یو الدذ اه و وجدد م اسددح یع اقدد الهح تكغ 

ة و ه النفس تقصد منه اهبادائیصغح للبادائیذام بعده ه العغدح  یة  ل تقصد اسنامه الدیة با 
مد   یبعده  ل ه  خغدة مقدد  و العغدح فاعغده سدد  مسدد  المغادد  و سدد  الفاعدل مسدد  المغادد  اولد

نقدل انده مغادد  سدد  مسدد  قدًة ه العكدس و لدحیه مسد  الخغة فان المغادد  هد  فاعدل الخغدة حقسد  
 دان.یقام  الزمثل  یالفاعل لعد  المطابقة ف

د ان اهلدف و الدل  م  د لة مغادد  و  یبداهلف و الدل  فعندد یو اما اذا كان ال  دف محغ 
سأأال  د و امددا یددضددةب زیةب او ضدد یالددذ یا دیأأالضأأارب ز ددغاها الصددفة و مابعدددها خغددة فق لدد  

مت ل ان ا غه سدغمت سدلمًا و هد  سده  هنی  و قیلغف  سل  عغ یل معناه ق لیفق هّللیعل  سأل 
حت  نح  یغة اشاقت م  سل  عغی  مت ی  فمعندیدمد  لغت یألب  اهّلل و مد  سدغحان سأب   سأل 

م  اهّلل سدلمًا ثدح حدیدس بمصدد  لده و قیل سالما    فد یقغت سل  عغ ذم الفعدل و ل معنداه سدغ 
ل النصدل بدالةفع لیاق كدل ذلد  تكغدف و  یدل  عغدیدح المصد  مقامه ثدح بدد  الددوا  والاداهة ان 

لد  او  ی  ایداهّلل حاف  عغ ی  ایفسل  عغ یعلبد  یمعناه الحاف  المسغح و لذل  عد   سال 
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ح یاذ م  ه ی  م  كل شة فلتخف منیانا سل  عغ یالمعن كدذا یسغ    السأالخام منه فانغده و 
كالسدلمة نحد  الةضداع و الةضداعة و كح او السل  مصد  یاهّلل حاف  لكح ما انعح به عغ یاك  یعل

فسل  ن یمیقسالك لك من اصحاب ال  او ل  نح  یالسلمة عغ ی  ایالغذاذ و الغذاذ  فالسل  عغ
كح او یعغد اهّلل حداف  یالفاعدل ا یكح و المصد  بمعنیكح او انا سل  عغیاهّلل سل  عغ یكح ایعغ

 انا سالح لكح و هذه ال ج ه اقةب مما ذك وا و اوفذ.
 

 املطلب الثاین
 وًا مسائ :یه ایالخ ر و ق یق

  المغادد  مد  یو هد  عد (1)اضدمنهیمدا  یصدح  السدك م عغدیالخغة هد  مدا بسدغغه  :یاهول
 حاجدة اح  فائد  الكدل  و هیه به و به او بماعغقه یتحكح عغ ح  ان یةه م  جهة حایجهة و غ

هددح اه  انیدده الانكیددكدد ن اه ددل فیك ندده معةفددة و لددذل   یالدد هللو ة نحدد  یددقددة الطاویةام الحقیددة الغ 
 یالقدةلان عغد یاهّلل فد یدل  عغدیداغغدل اهخغدا  عما یو جةر ی  الخ یهو اللطو ال اله ااّل هو  یالح

م ه ام  الحصدة نحد  یذل  للشدعا  بدذل  و قدد كد ن یو اه دل انر یأد هأو العأال  و هأو الكبیأزعة 
د یسدافی ی دفة حاد یذاتًا و الخغدة مع وفده ا ی  ایًا ع  الاعیماعال یالمغاد  مجه ل السامع ا

ًا و یدقائمدًا او جائ ی  و اهسدنام مجهد ًه كمد    یك نان معد وفیاتحام المجه ل بدالمع وم و قدد
و قدال ا  دیأز یالجأامو د ی  زالقامد فاق ل یه  ز یعغح ان ذل  القائح او الجائیدًا ولك  هیعةم زیه  

كدان یدة او فعغیقع مفةمًا جامدًا او م داقًا و جمغدة اسدمیالخغة   اسأداو  دیأهأذا زمفدةمًا نحد  ة امدا اذا 
ل بالم دداذ ییةًا و عدد  الغصدد یاحمددل ضددمی  ان الجامددد ییفعدد  بعدد  الكدد ف احمددل ی  اذا او 

ة یع خغدةًا اه  عندد ملحادة ال  دفشجاع واه  فل و الحذ ان الكغمة هتقد یاد اسد یزةًا نح  یضم
   خةجا ع  القصد.یقیة فكل الف یاحمل الضمیكما مة  و عند ذل  

د یأز یالفعدل و امدا فد یةًا لاضدم  الم داذ معندیاحمل ضمیفد قام  یزو اما الم اذ نح  
                                                           

 اضمنه الخغة.ی یالذ یعغ یا (1)
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د  اه دح  فاعدل سدد  مسدد  المغاد یعغ« ا  ه»خغة مقد  و « قائح»مغاد  م طن و « دیز»فد  قام  ابو 
ضددًا یا« دیددغددل  ز»ان  یفعنددد د ضأأارب  هأأویأأغأال  زمثددل  یو امددا فدد یأتیددكما« دیددز»و بددل اضددافة لددد 
خغدةه نحدد  « هدد »المفعد ل و  یو  ددفة مضدافة الدد« دیدغددل  ز»بدددل عد  « ضداربه»مغادد  مدد طن و 

 ه.یس لونك عن الشلر الحراك قتال قی
ق  هو اهّلل احلد و قلاذا ابف نح    یحاا  الی  المغاد  فلیو اما اذا كان جمغة فان كانت ع

فل وا یشاخصلا ابصلار اللذ یه نهمدا مد   ابدف و هد  یل انده هبدد  یدة المغادد  فقیدو اذا كاندت غنُ 
  المغادد  و یمع ك ن الخغدة عد یعقل هذا المعنیه یو عند د قا  ابو یزالمغاد  نح   یدل  عغیما

 ل بده عاقدل ا  معناهدا المةكدل و قدی  المغادد  و هیلك ن الجمغة مغاد  هدل لفاهدا عد یمعن یا
اول الكتداب  یا  فدی ةم الغف  و م  هدذا الغداب و د یغافا ن اه  الیعقل و كأن  الق   هیه

مغادد  مد طن و « دیدز»د، قدا  ا د ه فدد یدكد ن ذام زیف یدالغفد  فك یاوًه ثح الد یالمعن یتناة الان
لا طئدة ذكدة الغددل فاددد ة و « دیدز»ذكددة د قدائح و یدا د  ز یفاعدل و بدددل و المعند« ا د ه»فعدل و « قدا »

لق لد   یة مقدد  فدل معندیث اخدذوها ذام ضدمیدحالسم  منوان بدره  مثل  یانصف و كذا ف
مندده و ذكددة المغدددل« السددم »بدددل مدد  « مندد ان مندده» ددل « مندد ان مندده بددد هح»  یعدد« السددم »ان 

  یی  بعد  الكد فو عد یةه سدماعیغ یاس و فید م  مثغه قیل حذم العایلغا طئة كما مة  و ق
 ة مفع ًه به نح :یو الكناكل اس اذا كان المغاد  یق

عیأأأأقداصأأأأبحت ا   ال   یار تأأأأد 
 

أأأأ  لأأأأ  یعلأأأأ  كل  (1)اصأأأأن ذنبأأأأا  
 

 

 و نح :
هأأأأأ  قتلأأأأأت عمأأأأأدا   كل   ثلأأأأأث 

 

 ا  رابعأأأأأأة تأأأأأأدو  یو اخأأأأأأز 

 

مغادد  مد طن و  یهمدا عنددیف« كدل  »قدةال  الةفدع و لفد   یعغد یوُ   وعد اهّلل الحسنو نح  
لملن  (2)و لملن صل ر و غفلر ان ذللكةهدا نحد  یغ یبه و قال ا و السدماع فدة المحذوم مفع لیالضم

                                                           

 ة العائد .یا نعه و حذم الكنالح یا  1

 الصغة و المغفة . یا (2)
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لمد   دغة و غفدة هد  مد   یا« عدز  اهمدو »ندة یان الخغة محدذوم بق  یمنه و عند یاعاك االمور 
خغدة « هدذا» یبعثده و عندد یابعلث اهّلل رسلواًل  یو هلذا اللذالعز  و الجمغدة كالعغدة لده و نحد   یاول

 دًا.یحامل العكس بعیمغاد  مؤخة و « یالذ»مقد  و 
 یعندد« ذلد »فدد ر یذلك خ یل اس التقواشا   نح   یقال ا و كذل  اذا اشامل الجمغة عغ

تكد ن ف تعقدل انیدفان ددك بداهّلل كالحاقا ما الحاقلا لف  المغاد  نح   یبدل و اذا اشامغت عغ
فاندده قسددح حددذم « یقسددم»خغددةه و هد   مغاددد  حددذم« الحاقددة» دل « مددا الحاقددة»  یعدد« الحاقدة»

قسددح بددذل  و یو ا  قدد ل یا  تقدد ل جأأا  عمأأرو دًا اذا قددال یددو كمدداتحغف زا  الفعلأأ  حةفدده نحدد  
ا ان الةجددل لددیو نحدد  قددد د نعأأ  الرجأأل یأأزاسددح  ددزعمهح نحدد   یكددذل  اذا اشددامغت عغدد س ین 

مدا اقد ل و یم فادد ة فة محدذویمغادد  مد طن و المخصد ص ضدم« دیز»ه و یبجنس و ه عم   ف
 انصف.

كد ن ذلد  یو انما الحمد هّلل و نح  و الرُ  اسف  منكم ك ن الجمغة مقد   نح  یل قدیو ق
الماعغدذ  یكان فد یة الذیة ان الضمیو قال الغص بهّلل نح   (1) ی  ه ناقصیظةم و جا  تام   یف

ان المغادد   ین الد یهما و ه  مح  ت هح و ذهل الك فیالاةم و المج و  و سك  ف یاناقل ال
ةه نحد  ینصغه اذا كان غیو املاتلم و ازواجه نه نح  یاو كعد اخوك یزنه نح  یةفع الخغة ان كان عی
ة المغادد  و مدنهح مد  قدال نا دغه المغادد  یدو هد  ك نده غ یفمنهح م  قال نصغه معن  د عندكیز

كدذا « الةكل»منص ب بد « اسفل منكح»فق له  و ه جمغدة  یمعند ملد هّللالح یفد« هّلل»و هد  الخغدة و 
قعدان یئًا و الحدذ ان الادةم و الجدا  هیهذا الق ل شد یالاةم مساتة و ها  یة فیمقد   و الضم

 خغةًا و هما معم هن لغخغة المحذوم و ه  ماعغقهما.
جدوز اهخغدا  بده یخغدة عنده بالزمدان و یجوز اهخغا  بالمكان ع  اسح الدذام و هیو قال ا و 
ة الجدة بدد یو اجداز الغصد ر غأدا  یالسأو و  یأالصأو  الن اساغةا المغاد  الخغدة نحد  ا یع  اسح المعن

  و هد  یالاغعد یتددل  عغد یفأ ن عد  ذلد  هن یدو مندع الك فو  الجمعأة یأ یالصأو  فأفاق ل  یف
                                                           

 الاةم ان كان ماعغقه م  اهفعال العامة فه  تا  و اه  فناق . (1)
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دًا جداز نحد   دًا و الزمدان خا   كأذا ینحأ  فأالااهة منها فان كان المغاد  عام  لد ا مثدل  شأهر  الأورد و او 
كددذا لأأة الهأأالل یاللو  (1)اریأأا غددة یزمددان الحدد  اشددهة معغ مددام و الغ یفددالمعنالحللج اشلللر معلومللات و 

جدوز یالمغادد  و قددعةفت انده ه یة مضدام الدیا  باقددیدة الهدلل و زمدان حصد ل الدو م ایزمان رؤ
كد ن یكد ن الخغدة هد  المغادد  و هی دحة اهسدنام ان یاهخغا  بمكان و ه زمان فدان ال اجدل فد

  المغاددد  و هدد  یهدد  عدد ی  المغاددد  فددالخغة هدد  الماعغددذ المحددذوم الددذیو المكددان عددالزمددان 
كد  یاحد ةتفدع یو امثالهدا و بدذل   المسأتقرو  الموجأودو  الثابتو  الحاصلو  الكام الصفام العامة 

كدان الادةم غ كدل  نحد  یةماصدةم فیاهشكال و ان  كدان ماصدةفًا و د عنأدك یأزنصدل بدل  و ان 
ة و عنددد یددالاةف یة بدداٍا عغددیو هدد  عنددد الغصدد  شأأمالاو   یمأأی یدارك منأأح نحدد  نكددة  فددالةفع  اجدد

كددذل یاسددة و لددیام  و مایددما یاسددح الفاعددل ا ی  بمعنددییالكدد ف فددان قأأدا   و خلأأف س باددةم و 
ة هد  بحدذم مضدام یاسح الفاعل كما مة  و عند الغصد  یبمعن یظ وم و اه  فه یفت فهیاض

كددان معةفددة شأأمال او   یمأأی یمكأأان دارك منأأاو   یمأأیذو  یدارك منأأ یمدد  المغاددد  او الخغددة ا و ان 
م ضع  یة مخص ص بض و   ال عة و اذا كان المكان فیو عند الك فخلفهّلل د یزفالةفع مةج   نح  

و لد  اظهدةم  یل  فعده سدماعید  لدز  نصدغه و ان كدان خغدةًا عد  مكدان جداز  فعده و قیالخغة ع  ع
هو و م  م اضع اساعمال العةب مكان مربط فر  و سهّلل مكان مجل یهو مناسًا نح  یالمكان جاز ق

 .یمقعد الرامو  (4)ایمنا  الثرو مقعد ال ات  و  معقد االزارو  (3)مقعد القابلةو  (2)مزجر الكل  یمن
دارك   نحد  یجل  فع الاةم الماصةم الم قت المحددوم مطغقدًا خغدةًا عد  اسدح عدیو 

 لة.یمنهّلل ل یمنزلو  دیانا منهّلل برو فرسخ  یمن
د یأامأا زو نحد  د عنأدك یأأ زو نحد  ب  انتم ال مرح لًا بكلم ة نح  یجوز ك ن الخغة ان ائیل یو ق

                                                           

 ا  شهة م  شهو  ال و .یا (1)

 به. یمهان ه اعان یا (2)

 ل.یق  یا (3)

 د.یبع یا (4)



278 

 

ان الخغدة ظهدو  و  دفة لغمغادد  و لدذل  هد   یا  یة و الدذیكد ن قسدمیجوز انیل هیو ق فاضرب 
المغادد   یحكدح بده عغدی ین دئه المداكغح و ه ربدف لده بالمغادد  حادینه م  جهة و اهن ال مایع

اه دح مغادد  مد طن ه  یعغ« اناح» ل « اناح»خغةًا لد « ه مةحغاً »س یلب  انتم ال مرح ًا بكم له فق 
ماعغدذ « عنددك»فالسدؤال عد  الجمغدة و د عنأدك یأأ زهح و اما یمعال عغ« ه مةحغًا بكح»خغة له و 

لمد طن د هد  المغادد  ایدل و زیمقدا  الافصد یقدال ذلد  فدیفد فاضأرب  یأامأا زو اما نحد  « دیز»خغة 
ان ید  و  یئ به ت طئة لدذكة الماعددمیه بخغة  ل جیؤم به لغحكح عغیخغة هنه لح یحاا  الیه

كذا و اما عمرو فكذا و اما بكر فكذا یاما زحكح كل واحد فاق ل   فاد ة و انصف.د فحكم  
 یه و هدیدة عد  المغادد  هنده  دفة لده و مسدند الیالخغدة الادأخ یاعغح ان اه ل ف ة:یالثان

ةه اذا یجل تدأخیةهدا مد  اهغدةاض و قددیمده هفدام  الحصدة و غیجدوز تقدیة  ع  الذام و ماأخ
هح ان لحافضل منهّلل  یافضل منو د اخوك یز  لللاغاس نح  ی  او نكةتیكانا معةفا ك  لدغس و یالغ 

كدان احددهما م داقًا نحد  یق ل ان یدو قددمة  انده م  د ل و  دغة و ق دیأالقأام  زل الم داذ خغدة ان 
و هدد  ا  ربنأأا ا فالمقددد  خغددة و مثغد ا بددد یو ان اسدداو دیأهأأذا زهما اعددةم فهد  المغاددد  نحدد  كدان احددد

كددان ق  1  ددف بدده و الددةب  ددفة و هدد  الخغددة وی  ددف و هیاشدداغاه فددان اهّلل  نددة فاتغددع مثددل یان 
هن  بنونأا بنأو ابنامنأافة معغ مًا و نح  یحنیه و كان تقد  عصة ا ید الا غیاذا ار فةیوسف ابوحنیابو
و ما محملد ااّل رسلول لفاًا نح  اال  ه ت هد ان الم غه به خغة و اذا كان الخغة مق ونًا بد ینة الا غیق 

الماأخةعنهددا فغدد  عكددس  یهددا فددیعغتحصددة الماقددد  اال  و ذلدد  ان ر یانمللا انللت نللذنحدد   یاو معندد
 خالف المةام و ق ل ال اعة:

 یرتجأأأیا رب هأأأل اال  بأأأهّلل النصأأأر یأأأف
 

لیأأأ عله  و هأأأل اال  یعلأأأ   هّلل المعأأأو 

 

و دا  یأمااحسأ  زة بنفسده نحد  یح المغاد  اذا كان مساحقًا لغاصددیجل تقدیض و   و قال ا 
مأ  ة و اهباددال و یحامل الفاعغیضًا یو ه  ا الدار یم  ففاعل قدمت لاصد ها و « ما»ان  یعند

مت لاضدمنها معند« قحی»فاعل  یعند« م »و  ق  اق  مع ی و  دیأد لزیأعب كأ ال دةا و نحد   یو قدد 
                                                           

 ةه. یجل تأخیقد  یعطف عغ (1)
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 یغأال  مأ  فأةهمدا نحد  یاو بغفلأ  درهأ   ینیأتیأ یالأذ  او بال غاهة نحد  یحامل ال جهیضًا یه  ا
  و امدا قد ل یحامدل الد جهیة یدة اهخیو غ د قام یلزو مال ك  رجل عندك و ق  اق  یغال  م  و الدار 

 ال اعة:
(1)  لعجأأأأأأوز شأأأأأأهربةیا   الحلأأأأأأ

 

 

 مأأأ  اللحأأأ  بع أأأ  الرقبأأأة یترضأأأ 

 

 یعجوز و هما خا جدان عد  القصدد و فد یله یل بحذم المغاد  ایل الل  زائد  و قیفق
 ةها.یغ یساغا  فیساغا  ما هیالض و   

كدان یح الخغة و ه  كما قاله الغص یجل تقدیو قد ة عند الغدغس بالصدفة فدان المغادد  اذا 
و انأأهّلل فاضأأل  یعنأأدو عنأأدك مأأال و الأأدار رجأأل  یفأأكدد ن  ددفة نحدد  یالخغددة ان یحامددل فددینكددة  
س مدد  هددذا الغدداب عنددد یلددالأأدار رجأأل  یفأأح الخغددة مطغقددًا و قدد لهح یجددوزون تقدددی ن هیددالك ف
مدا اخاةندا هد  خغدة  یو عغدالأدار رجأل  یالكأام  فأ یفاعدل لماعغدذ الادةم ا«  جدل»  هن ییالك ف

كدان بعددهما كغمدة تحامدل یة انمدا یقد ل الغصد  یالم   ل كما مة  و عغد خدام منده الغدغس اذا 
 یفد»كد ن یحامدل انیالأدار مأتكل   یرجأل فأه فل لغس مثًل اذا قدال یة ولك  اذا سكت عغیغ الخ

حامدل ك نده  دفة یه« الددا  یف» یخغةًا و اذا سكت عغ« ماكغح»ك ن ی فة هحامال ان« الدا 
او كذا ه لغس بعد   و اجل ةفع الغغس اذا كانت النكة  م   فة نحد  یو هالدار  یاما رجل فف نح  ام 

ه و عندد اقادةان المغادد  یدقطع الكل  عغ ی  فالمع ل عغیكما ظن  ا هحامال  فا عنده یمسم
كد ن الخغدة هز  الصدد  نحد  د یانما عندك زنح   یو معناال  دره   یما للفاًا نح   اال  بد  لما مة  و عندد 
جدل ی  هولك  اذا كان الخغة جمغة مصد   بما لده  دد  الكدلو  سفرك ی یحة ایصبو د ی  زیا

المغادد  عد  الخغدة او  یة فدیدو عندد كد ن كنا د م  ابو یزالجمغة نح   یمه اذ حسغه تصد  ه فیتقد
منعد ن ی  یینئدذ و اك دة الكد فیح المغادد  حیجوزون تقدی ن یو الغص قلوب اقفاللا  یاك علجزئه نح  

 للضما  قغل الذكة لفاًا و  تغًة.
ا كان بنال الكل  الثالثة: حدذم المغادد  او الخغدة اذا قدا  یاهخاصدا  قد یعغ اعغح انه لم 

                                                           

ة. یا (1)  عجوز مسن 
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 یمأ  فأاو ل یمأرقغدت د یأف زیأكفعمغه لنفسه و اذا سدئل  یامن عم  صالحًا قلنفسه نة نح  یق 
انددا عجددوز و نحدد   یام یقالللت عجللود عقلل یو نحدد  ق لدده تعددالدرهأأ  تقدد ل مأأا عنأأدك او د یأأزتقدد ل الأأدار 

 مائح. یا دام  و ظلها (1)لااُل واقف او حاضة و نح  یاخرجت فاذا  االسد 
حددذم المغاددد  وجوبددًا كمددا اذا اخغددة عندده بنعددت مقطدد ع عدد  ماغ عدده لمجددةم مددد  یو قد

مأأررت بعبأأدك او تددةحح نحدد    ی  عأأدو ُ المأأالمنیاعأأوذ بأأا  مأأ  ابلأأاو ذ   نحدد   ُد یأأالحمأأد   الحمنحدد  
فلتع بده باعةابده ثدح كل ذل  و ذل  ان العةب قدتقطع النعت ع  ماغ عده  یبالةفع ف ُ  یالمسك

قددد  لدده مغاددد  و اه  یان شددال اهّلل فددان  فعدد ا  یأتیددامددا تةفعدده او تنصددغه بقصددد ان ددال المددد  كما
 یلكلن الراسلخون قل یاحامدال ق لده تعدال یو منده عغد یالفصدح یفد (2)دنهحیدفنا ل و ذل  م

الصلللوة و المؤتللون ن یمللیك و مللا انللزل مللن ق لللك و المقیللؤمنللون بمللا انللزل الیالعلللم مللنلم و المؤمنللون 
 ضًا.یالمد  ا یمةف عان عغ« المؤمن ن»و « و المؤت ن»تق ل ة و ل  انیاهالاُوة و المؤمنون باهّلل 

حددذم المغاددد  و تةكدده و  ی  جدداز اهمددةان ایح او تخصددید بالنعددت ت ضددیددل و ان اریددق
ه النصل نح   یالمصد  الذ یكذل  ف م  الددوا  ه اسأم  و طاعأة ق ل ن یفقددسمعا  و طاعأة حق 

وا ملن یو  یقدال اهّلل تعدال یة هن حكمها ذاتیفهح م  الجمغة اهسمی یالذ قوللون طاعلا قلاذا بل ز
 ة.یاهعندت 

كددذل  اذا اخغددة بمخصدد ص یددق بأأل  الرجأأل عمأأرو و د یأأنعأأ  الرجأأل زنحدد   بأأل  و نعأأ ل و 
ه سئل   عأ  الرجألد نیأزقدد  نحد  یو قدذكةنا ان المخص ص بدل ه خغدة و قد دیزقال  م  هوفكأن 

المعهدد م « الةجددل»و قدددذكةنا ان المددةام مدد  « الةجددل»ل الددةابف عمدد   یددكدد ن مغاددد  م طئددًا و قیف
  ابف. یه الجنس و ه حاجة ال یالخا ج
دًا و یدكغمدة تقدال لمد  ذكدة ز یو هدد یأمأ  انأت زل و مد  م اضدع حدذم المغادد  وجوبدًا یق

دخل الكدل  اُهذن یفان الفصاحة ان ه فصاحةیف یو ها د یم  انت مذكورك ز یس له بأهل ایل
                                                           

 ال زا ال اسع. یا (1)

 عامتهح. یا (2)
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هح اه  انیبغ ه ذلد  ز یقال فی یالذ یا« دیز»ق ل یثح « انت» یًل عغیسكت قغیة اذن الغ  د یدحق 
 دًا.یتذكة ز یادا  یم  انت زو ان نصغت تق ل 

ت یفو م  ذل  ق لهح   ثاا او عهد.یم یاالفعل    یذم 
كددان مطغقددًا ویل یددو ق د یأألأأوال زة نحدد  یدداهماناع لأأوالالمغاددد  بعددد  حددذم الخغددة وجوبددًا اذا 
كرمتهّلل  كدان مق یالهلهّلل عمأر  یلوال علو ال د یألأوال زدًا وجدل ذكدةه لةفدع الجهالدة نحد  یدم جد م و لد  

لد ه  ید مغادد  ایدمحدذوم مطغقدًا و الكد ن المق لأوالو عد  الجمهدو  ان الخغدة بعدد  ل لقتلهّللیمر
فداعًل لفعدل محدذوم « دیدز»كد ن یو « دیدز»حاًه ع  «  یم »نصل ید و اهحس  انیمةض ز

 ی ن الدیدة و ذهدل الك فیمغادد  مدذهل الغصد  لأوالضًا و ك ن المةفد ع بعدد ید م یل ه وجد ز یا
ل انده یدو ق یالفاعل و مدااحامغ ه هد  اولد یانه فاعل فعل محذوم و ه  اهقةب فان الةفع ا ل ف

 ه.یو ه حجة ف لوالمةف ع بد 
د یأأزكدد ن الخغددة ظةفددًا مسدداقةًا نحدد  یة انیوبددًا عنددد الغصدد و مدد  م اضددع حددذم الخغددة وج

 الدا . یحا ل قدام  و ف یو المعنالدار  یفو قدامهّلل 
اهخدة فدذل   یكد ن فعدًل هحددهما واقعدًا عغدی  بدانیكد ن فعدل بعدد ماعداطفیو منها ان

جدوزون ی ن یدو الك فضأرب  ید و عمأرو یأزو  (1)هأایباریح ید و الأریأزالفعل حال و الخغة محذوم نحد  
قع خغدةًا و ماقغغده فاعدل فالجمغدة حدال و الخغدة یك ن الفعل خغةهما و قدعةفت ان الفعل هیان

 محذوم و ه بأس به.
لعمأأرك القسدح نحد   یحًا فدیكدد ن المغادد   د یو قدال ا مد  م اضدع حدذم الخغدة وجوبدًا ان

ز بعضددهح حددذم المغادد ینددیمی یا مأأ  ا یاو  یلعمددةك قسددم یاالفعلأأ    یلقسددم ید  او جددو 
 م  اهّلل.یا ینیمیعمةك و 

 یاعت  یكأأل رجأأل و ضأأنحدد   مأأ ه  دد او یددكدد ن المغاددد  معط فددًا عغیة منهددا انیو قددال الغصدد 
 یخغدة المغادد  و المعند« عاهیضد»ست عاطفة و یو ل م  ی  ان ال او بمعنییمق ونان و ع  الك ف

                                                           

 عا ضها.ی یا (1)
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كددل  تددا   هیكددل  جددل مددع ضدد كددلیشدد یحاددا  الددیعاه و هدد   اقددةب  یة عندددی  الغصدد ل اخددة و 
م و  م  یلمكان  فع مدخ ل ال او ول  كانت بمعن و انلتم و السلاعا  ؟ع؟یدهح قد ل عغدیدؤیلجدة 

 ق ن. یق
عد  المغادد  المدذكو  نحد   (1)حال هتصدح   یذ یك ن المغاد  مصد ًا عامًل فیو منها ان

بعدد   ی   یعغدمأا  دا  قامیأان تضأرب زاو ان ضأربت و كدذل  شدغه المصدد  نحد  دا  قاممأا  یأز یضأرب
كجأر شأربمصد  نحد   یل مضافًا الیك ن المغاد  اسح تفضیة او یالك ف او مضدافًا ق ملتوتأا  یالسأو یا

 یل هددذا المصددد  مغاددد  ه خغددة لدده لك ندده بمعنددیددو ق ر قاممأأا  یأأكون االمیاخ أأ  مأأامددأول نحدد   یالدد
كدددان بمعنددد یة الخغدددة فدددیالفعدددل و عندددد الغصددد  ددده ان  كغ  كدددان» یالماضددد یذلددد    یاو بمعنددد« اذ 

كددان»المسدداقغل  كددان»او « حا ددل اذ  دًا اذ كنددت قائمددًا او حا ددل اذا یددز یضدد   یفددالمعن« اذا 
 یان معنداه مدا ضد   یدًا قائمًا حا ل و اتفقد ا عغدیز یةه ض  ی  تفسییكنت قائمًا و عند الك ف

، ا  قاممأا  دیأز یضأرب یف یقال المعنیالحال ف یة ذیكنا یقد  مصد  مضام الیدًا اه  قائمًا و قدیز
 یة لكةاهة حذم المصد  و ابقدال معم لده و اوجغد ا فدیةض به الغص یدًا ض به قائمًا و لحیز یض  

 یفددا  قاممأا  یأز یفضأربسد  لذل  مسد  الخغة یق   الاةم و  یهذه الصو  حذم الخغة هن الحال ف
اقلرب ملا م قع الحال نحد   ة مق ونة بال اویقع الجمغة اهسمیو قدام  یوقت ق یدا  فیز یضربق   ق ل  

 حا ل و ه  ساجد. یااهّلل و هو ساجد  یكون الع د الی
كاتأ  خیزنح   یجوز تعدم الخغة لفاًا و معنیو  و هلو ال فلور اللودود و نحد  ق لده  ا یأد شاعر 

كدذا  یفانهمدا بمعندالرمان حلو حأامل نح   یو لفاًا مون معند ی ید قعال لما یذوالعر  المج مدز  و 
لّذبوا بایاللذنحد   یاهول مون الثدان یجدوز العطدف فدیف جام  تأام د یزنح    یاتنلا صلّم و بكلم قلینُ 

س یجددوز تعدددم الخغددة بددالعطف و لددیل معندداه بعضددهح  ددح  و بعضددهح بكددح و هیددو قالولمللات 
 ل.یب 

الخغدة  یدخل عغدیدة فلجدل ذلد  ی  المغادد  و الخغدة سدغغیك ن  دیاعغدح انده قدد الةابعة:
                                                           

 21الحال  یا (1)
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و فاجلأدوا  یة و الزانأیأالزانس منده یو لفل  دره   ینیأتی یالذو نح  ن نعما قمن اهّلل ما بكم منح  الفا  
ن و مد  هدذا الغداب نحد  یهن المغادد  فرسلوله ملنلم قملا اوجفلتم  یما اقاء اهّلل عل نح  ان همدا مد ط 

كدان المغادد  نكدة  م  د فة بالفعدل او الادةم نكم یتف ون منه قانه مالق یالموت الذ حد  و منده اذا 
ن یالنلار و املا اللذ ین شلقوا قفلیاملا اللذاو تدلز  نحد  الأدار فلأ  درهأ   یفأاو امامأهّلل او  ینیأتیأكل رجأل 
و املا او اضدما  قد ل نحد  ك  یو امأا القتأال ال قتأال لأد و هتحذم اه  لض و   نحد الجنا  یسعدوا قف

فرتم یالذ ا بعد  یقال و هیف یان اسودت وجوهلم وُ  ائز  و اجداز بعضدهح ةهدا جدیغ یواجغة و فام 
 و منه ق ل ال اعة:د فوجد یزكل خغة نح   یمخ ل الفال عغ

 فأأأانكح فتأأأاته  (1)و قاملأأأٍة خأأأوالُن 

 

كرومأأأة الح  كمأأأا هیأأأیو ا  ایأأأ  خلأأأو 
 

 .یالخغة اه  ما اسا ن یل ان الن اسخ تمنع م  مخ ل الفال عغیو ق
 

 فصل
الجمغددة  یهددا تدددخل عغدداعغددح ان القدد   ا ددطغح ا ن اسددخ لغمغاددد  و الخغددة و زعمدد ا ان

هنا عغددیددة اجزالهددا مدد  حیددة فاغیاهسددم تكدد  قغددل اندده غغددف فدداحش اذ لددح یث اهعددةاب و قدددنغ 
هددا  ددل تعقددل تغدد  الكغمددام ابادددال بكغمددام تصددغح یتدددخل تغدد  الن اسددخ عغ یجمغددة حادد

  :یقسم یالكغمام المعقغة عغ یا یتك ن مغاد  و خغةًا و ههن
ة و اهفعال الناقصة و افعدال اهسداعدام و ییو افعال الاصافعال القغ ب  یمنها افعال و ه

  یة فقد مدة  انهدا تنصدل الجدزئییافعال المقاربة و افعال ال  وع. اما افعال القغ ب و افعال الاص
ة و تنصدل یدالفاعغ یه عغدیصغح للسنام الیة و اما اهفعال الناقصة فانها تةفع ما یالمفع ل یعغ
صدغح یة و اما افعال اهساعدام و المقاربة و ال د وع فانهدا تةفدع مدا یالالح یصغح للسنام عغیما 

م.یالمفع ل یصغح للسنام عغیة و تنصل ما یالفاعغ یه عغیللسنام ال  ة و قدمة 
س و یة و هل الم غهاان بغدیالح وم الم غهة بالفعل و مال الحجاز یو منها ح وم و ه

                                                           

 خغ  م  الزو . یا خغ مة و یالك  یا اك ومةغة و یقغ خ هن (1)
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ندددذكةه هندددا ان الحددد وم  یثالثدددة ان شدددال اهّلل و الدددذالمقالدددة ال یفددد یأتیدددغها یة و تفصدددیدددهل الاغ 
كدان لةفدع تد هح یه تحقیح وم وضعت هثغدام مسدند لمسدندال یالم غهة بالفعل ه قدًا سد ال 

ة یتكدد ن جمغدة اسددممدا تصدغح هن یتددخل عغدد یهًا او طمعددًا هثغاتده لده و هددیة ا  ه او ت دغیدالغ
الةافدع فعد   یم اتفاقدًا اه  انهدح اخاغفد ا فدصغح للسنایه و تةفع ما یصغح للسنام الیفانصل ما 

ة و قددعةفت خطدال هدذا القد ل فانده یدالخغ  یه قغل اهسنام ایما كان عغ ی  انه باٍا عغییالك ف
كد  مغاددلًا و خغدةًا قغدل تكغمد  و انمدا تدتكغح  هدذه الحد وم و الكغمدام ا تجداًه و قد لهح یلح

ل فانده ه ملزمدة یس ب دیلد« جدوزیو هدا  یأان قأام  زانه ل  كان معم له لجاز اتصداله بده و هتقد ل »
اقاضدال مةفد ع و  یفد كأانة انده مةفد ع بدالح وم و تعمدل ل دغهها بدد ی  ابدًا و ع  الغص ی  اهم ی 

 مااز الفةع ع  اه ل و ه  كل  واٍه واهٌ .یمنص ب و عكس عمغها ل
معت ذلددد  ان هدددذه الحددد وم وضدددعت لمعددداٍن خمسدددة كمدددا سددد یو القددد ل الفصدددل فددد

ِان  و ذ و لده یدنحد  الاحق یه و ذلد  امدا عغدیواحد و ه  اثغام المسند لغمسندال یجمعها معنی
فحةفددا لعأأل  و لدده  یاو الاةجدد تیأألو لدده  یاو الامندد لكأأ   او اهسدداد اك و لدده  كأأأن  ه و لدده یاو الا ددغ َان  

كد ثغ م المسند لغمسندالیالاحق د مد  یداز یعغ المفا حة َان  مهلة  یف یه كما قال ا و لیذ لاأ
ل الد یال بف تأمل اهتة ك یانها مع مدخ لها تأو  ه لثغد م یه و حدةم الا دغیدد فیدالمصدد  و ه تأ

ه و حددةم اهسدداد اك هسدداد اك خددلم مددا ت همدده السددامع و ثغدد م ی ددفة المسددند لغمسددندال
 یه و بحددةم الاةجددیثغدد م المسددند لغمسددندال یتتمندد یه و بحددةم الامنددیالمسددند لغمسددندال

  لدد  ان مفدددام هددذه اهحددةم ثغدد م المسدددند یه فاغددیال ثغدد م المسدددند لغمسددندالتاهددة  جدد
ك یه امددا عغددیلغمسددندال ه یدده او تةج  یدده او اهسدداد اك او تمن  یمددا قددال ا او الا ددغ ید عغددیددنحدد  الاأ
 یادا  اسأد یأكأأن زد و یدا  زیدتحقدذ ق یادا  قام  یان زهذه الجمل ه  المسند فق ل   یفالعمد  ف

أ  ب یزو د یة زیتحقذ اسد ت یألد و یدس اهمدة كمات همدت و تحقدذ بخدل زیلد یال یأد شأجاع لكن 
ع هدذه الصدو  یدجم ید و فدیدان زیدات یمةجد    یا یأتیأدا  یألعأل  زد و یدة زیعالم یایمن یا دا  عال یز
ئ یدددالكدددل  فغدددذل  اسددداحذ الةفدددع و انمدددا ج یة فدددیدددة و العمدیدددالفاعغ یكددد ن لغمسدددند معندددی
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اهدددةًا لغمسدددند و محدددًل ل جددد مه و  ددد وزه فهددد  فضدددغة و مفعددد ل كددد ن میه بدددالاغع لیدددبالمسدددند ال
ه فغما انقطع عد  اهضدافة و ذهدل الجدا   نصدل یة مج و ًا مضافًا الیالاقد یمخص  و كان ف

نصددةم و یبدداب مددا ه یخغددف احدددهما اهخددة كمددا فددیة هنهمددا عغمددان لغفضدد ل یددالمفع ل یعغدد
د فغمددا نصددغت القددائح یددة زیددت قائمظنندددا  قاممأأا  یأأظننأأت ز یكماكددان معندد« مسددغمام»بدداب 

ماددده لیدددالمفع ل یدًا المجددد و  باهضدددافة عغدددیدددة نصدددغت زیدددبالمفع ل كددد ن یة المخصصدددة و قد 
مده لیدم ض عًا لما ظننت له فاحمدل عغ كد ن م ضد عًا یه و كدذل  هندا تنصدل المجد و  و تقد 

ت هدذه الحد یدالفاعغ یه مدا هد  بمعندیدثح تحمل عغ وم ة فهد  مفعد ل مخصد  و انمدا اسداحق 
 ًا بالقغ ل.یالفاعل و المفع ل هنها م غهة بالفعل فاد ة تجده ح 

 بع  الغغام قدتنصل الخغة نح : یل فیو ق
 ل فلتأأأأت ولأأأتك یأأأاذا اسأأأود  جأأأنح الل

 

اسأأأأأنا ُاسأأأأأدا  (1)خ أأأأاك خفافأأأأأا  ان حر 
 

 

ل بعضهح الغ فاً ین خ یان قعر جلنم س عث یالحد یو ف حال و الخغدة « اسداً »ت بان یو او 
«  یسدغع»ث بان القعة مصد  قعةم الغئة اذا بغغدت قعةهدا و یتغقاهح اسدًا و الحد یم امحذو

ة یضددم یقدددرون منصددوبًا ایقع اهسددح بعدددها مةف عددًا فیفددًا و قدددی  خ یسددغع یتقعددة فدد یظددةم ا
 و ق ل ال اعة:ما المصّواون یوك القیان من اشّد الناس عذابًا مجه ل نح  

 ومأأا  یسأأة یدخل الكنیأأان مأأ  

 

(2)ذرا  و ظبأأأا الأأأاهأأأا جیق فلأأأی 
 

 

 ة و مةف ع المحل و ه بأس به.یشةط م ان  یعغ
  ینهدا و  دیضًا تعمدل عمدل الحد وم الم دغهة بالفعدل و الفدةا  یا یو ه ةیال  التبر و منها

ال رجأَل ه نحد  یدالمسدند عد  المسدند ال یتنفد یفهد یالح وم ان الحد وم لغثغد م و هدذه لغنفد
 ل  جل.ة كیحاض  یفمعناه منفحاضر 

ضددًا كاهفعددال الناقصددة و الفددةا یفهمددا ا« سیلدد»الم ددغهاان بددد  ال و  ةیأأمأأا  الحجازو منهددا 
                                                           

 فة.یجمع خف خفام  و ی  القدمی  یجمع خط   ا خطال و یطائفة م  الغ یا الجنح (1)

 النسال. اان ع یو هما كنا یجمع ظغ ظغالة و یولد الغقة ال ح  یذ  ایجمع ج جآذ ه م و یمعغد ال سةینالك (2)
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« هدذا»كد ن  ینفدملا هلذا بشلرًا ة و الح وم الم غهة فق ل  ی  هل الاغ ینها كالفةا  ینهما و  ی 
كبأأا  یأأماجأأا  زة كمدداتق ل یحددال الغ دد  یفدد ل یتفصدد یأتیحددال الةكدد ب و سدد یئدده فددیمج یفانفدد د را

 الح وم ان شال اهّلل.
  ان م  المةف عام ف اعل اهفعال الناقصة و افعال اهسداعدام و المقاربدة و ال د وع یفاغ

 «.سیل»  بد یالم غها ال و  ما ة و اسمال یالاغ  ال  و اخغا  الح وم الم غهة و
 ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭
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 املطلب الثاین

 المنصوبات یق
 

 یس لهدا جدا   و هدیلد یالكدل  الاد یان النصدل علمدة الفضدغة فد اعغح انا قدذكةنا سابقاً 
هدددا المفعددد ل و المدددةام منددده یو اه دددل ف یأتیدددالمةف عدددام و المجددد و ام كما یع مدددا سددد یدددجم

نهمدا و شدة  یع مدا سد اه مد  المنصدوبام مغحدذ بده لعغقدة  یدو جم یأتیدالمفع ل المطغدذ كما
  سح فص ل: یحاا  الیذل  

 
 فصل

 ن عان: یقیالحقاعغح ان المفع ل 
كدد  قغددل یل و لددحیاوجدتدده بفعغدد  و  ددنع  ه مدد  شدد یو هدد  الحدددث الددذ یندد ع ذاتدد

.و  قعد قعودا  ئًا و ه  المفع ل المطغذ الم هو  نح  یجامك له شیا  ضرب ضربا 
و ر یصأنعت السأراوجدته بفعغد  و  دنع  مد  مدام  سدابقة نحد   یو ه  الذ یو ن ع و ف

كأل و منده  (1)المدام  ی  قغل و انما انت محدث الصو   عغفان المام  م ج مصغت ال ات   خلأق 
س بمفعد ل مطغدذ كالمصدد  و یو امثال ذل  و هذا الن ع ل خلق السموات و االر و  دابة م  ما 

كد  بدالمفع ل المطغدذ  یو الثدان ینا اهول بالمفع ل المطغذ الدذاتیفسم   ضربت عمرا  ه بمفع ل به 
ة یددو اخاغفددت كغمدداتهح مدد  غخلأأق السأأموات مثددل  ی وا فددیددو تحعةفدده القدد   یو ان لددح یال  ددف

 امو : یحاا  كل واحد منهما الیال اقع و  یهما فیساقلن بنفسیذ و هذان المفع هن هیتحق
غزمده ی یالدذ یاهة به و منها الم ض ع العةضیه فیعةض عغی یالذ یمنها الم ض ع الذات

 جدد ی یة الادیدهمدا و منهدا الغای جدد فیلمكدان الغدذان اهة اه  به و منها الزمان و ایمحل اخة و ه
                                                           

 مقامه اهّللیاعغ تخغذ  هذا الفعل و انما خغقت قغل بفعل آخة. مندهمة ولك   المةام ان المام  لحیس المةام ان المام  قدیل (1)
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 جدد ی ی جدد منهدا و منهدا الصدو   الادی ی جدد  هدا و منهدا المدام  الادی یهجغها و منها اهلدة الاد
ناسدغه هن المفعد ل مجدةمًا مطغقدًا مقصدو  ید المفع ل لكل واحد م  ذلد  بحدةم یقیها و یعغ
 المصد  كما عةفت. یعغ

« عمددةاً »ضأأربت عمأأرا  بدده فق لدد  اهددة الحدددث بدده هدد  المفعدد لی یالددذ یفالم ضدد ع الددذات
و   قعلنللا بلللم یلُو  اعلمیُمللا قعل  باشلل یفعدل الضددةب ماعغدذ بدده و منده ق لدده تعدال یبدده امفعد ل

فدالمفع ل دا  فاضأال  یأعلمأت زبده هد  المفعد ل المخصد  نحد  ه  محل المفع ل یالم ض ع الذ
ًا و یددد مفعدد ل ثانیددد فزیددبدده ولكندده عددةض لزلالمطغددذ عغمدد  قدددتعغذ بالفاضددل و هدد  المفعدد 

ةه یدد ه فضدل غیدعغح ان معغ م  فضل زی  و یاعیاخص  الفضل به و یبالعةض و انما ذكة ل
اعغددذ الفعددل بدده و یبدده لبددالمفع ل یؤتیدد  فیئی  شددیاحقددذ اه   ددیبدده هجددل ان الفعددل ه یو ان اتدد

كددان المفعدد ل مفعدد ًه المفعدد ل ال یسددمیبدده، بدده اعغددذ المفعدد لیبددالمفع ل اهخددة ل ماعغددذ و ان 
 جدد الحددث یالمفع ل   اسطة و اما الزمان و المكدان الغدذان  یسمیاه یه ل الفعل قغل تعد

سددا یل« خغددف»و « امددس»فددد  یاجلسأأتهّلل خلفأأو ضأأربتهّلل امأأ  همددا نحدد  یفهمددا فهمددا المفعدد لیف
لده و هجغده المفعد ل یتفعدل هجغهدا فهد یة الادیدهمدا و امدا الغای  و انما فعل المفع ل فیبمفع ل

ل بمفع ل و انما ت جدد المفعد ل هجغده و امدا یس الاأمیل فغیهجل الاأم یابا  یضربتهّلل تأدنح  
كدان لده عیدجدة ا دطلحهح عغی ها و ان لحالمفع ل یتفعل  ها فه یاهلة الا ندان عدةم یه و مد  

منده و المفعد ل یمنهدا فهدتفعدل  یو اما المام  الاد ضربت  سوطا  ذك وه نح  ی دا ما اق ل و ان لح
خلقأت ل نحد  یدة المفاعی  سداینده و  دیه ولد  انصدفت ل جددم انده ه فدةا  یدصطغح ا عغیان لح

خللق االنسلان ملن  یمنه لق لده تعدال یمنه هنه فعل المفع ل المطغذ ال  ف  مفع لیفالطنا  یط
« خزفداً »فق لد  فأا    خزیجعلأت ال أهدا نحد  یعغالمفعد ل یها فهیتفعل عغ یو اما الصو   الان یط

ان یدأتیه هیدعغئة الخزم و المفع ل منده و المفعد لیه یبه عغه فان  تفعل المفع لیعغمفع ل
 دو   نعددح ربمددا  یوجد مه عغددصدو  بعددد یة مددام  و هید جدد مدد  غیفاندده  یلغمفعد ل المطغددذ الدذات

دا  یسرت و زمعه نح  نة و قد عدد  الجمهو  مفع ًه ی فة مع ی  فعغاه عغیفًا اذ فعغاه حیتصفه ت  
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 س بقسح اخة.یبه لفعل محذوم و لانه مفع ل یو عند
كدل واحدد منهدا عد  اهخدة و اه دل فدی  ان اقسا  المفاعیفاغ  یل اثناع ة قسمًا ممادازًا 

ل یدنصدل المفاعیهمدا اهول و النصدل عغمده و انمدا یع ه  المفع هن اهوهن و اه دل فیالجم
.یها به فجمه و ا تغاطیالاسعة لنسغاها ال  عها فضل تساحذ النصل كما مدة 

 
 فصل

 یالمفعول المطلق الذات یق
احدثتدده  ی م و هدد  الحدددث الددذیدددًا لدده و انمددا ذكددة اهطددلا لةفددع القیددس اهطددلا قیو لدد

فهد  المفعد ل « ضد بت»هد   یحددث احدثتده بفعغد  الدذ« ضد باً »فان ضربت ضربا  بفعغ  نح  
بددده الم دددغه بدددالمفع ل اذ ه مفعددد ل المفعددد ل یا سدد مدددیة فیة الغصددد یدددو ا دددطل  غ یقددیالحق

هدد  « عمددةًا »هدد  الضددا ب و « دیددز»ان  د عمأأرا  یأأضأأرب زق لدد   یبدده ناددةًا الددعندددهح اه  المفعدد ل
 یبده بعدد الفعدل الدذ یؤتیدند ب عنده یالمقدا  فهد  مصدد  و مدا  یالمض وب و قدعةفت الحذ ف

ك ح الفعدل ی  الفعدل السدا ذ او ت ضدیخصدان ند ع او عددم او تیدد او  یداشاذ منه ه  و ثمةتده تأ
 الم اغه مصد ه.

كضربت ضربا  اما المصد  فنح   قد   ق لد   یل انه فیو قدق یدیفه  المفع ل المطغذ الاأ
الفعدل فدان مفدامه اهخغدا  و  یؤكدد معندیالفعدل و اه دح انده ه یض بت ضد بت لاضدمنه معند

ك« ض باً »د یفیال قت و ه حةكدة  دد م ضأرب د  دو   الفعدل فدان یواحدًا م  ذل  و انما ه  تأ
 ضأربا  احددث الضدةب فدد ضأرب  یمعن یة الغفایالاعغ یم  الفاعل و تصو م بصو   الضةب فف

ك كیو ه یثندیهد   دو   الفعدل و هدذا ه ید هذا الضةب الذیتأ د  دو   الفعدل و یدجمدع فانده لاأ
 تمأر.اعدم نح  یها و المصد  ه  جنس هیواحد  ه تعدم ف یه

جمددع هن اندد اع یو  یثنددیف یفهدد  المفعدد ل المطغددذ الندد عدا  یضأأربت ضأأربا  شأأد و امددا نحدد 
بددل  العهددد نحدد   یحغیو قددددات یضأأربات شأأدو   یدی  شأأدیضأأربت ضأأربالضددةب مخاغفددة نحدد  
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ه ق لده یداده و جمعده بعضدهح و یحدذم ال  دف و مندع عد  ت نیو قد تیرأ یضربت  الضرب الذ ةم 
س مددا یة لددیددفددان ضددةب اهمر یأأضأأربت ضأأرب االممدد  ذلدد  س یو لدد و تونللون بللاهّلل الونونللا یتعددال

 ة.یتق ل ان معناه ض بت ض بًا مثل ضةب اهماحدثته بفعغ  فلبد و ان
العددم لمكدان الادال  یدل  عغدیدفهد   یفه  المفع ل المطغدذ العددمضربت ضربة  و اما نح  

كددد  یالدالددة عغدد ثأأالث و   یبتضأأربت ضأأره اعدددام نحدد  یددضددام الیجمددع و یو  یثنددیفتمأأرة ال حددد  
وجل   ضربات  ن جلدة.یقاجلدوهم ثمانو قال اهّلل عز 

ك ندا یفانهمدا لدح احدثت قتال  و اوجدت ضربا    الفعل السا ذ فنح  یل لاخصیجیو اما ما
 یك نددا مفعدد ًه  همددا و هدد  ال ددةا فددیجددامك فیهمددا ایقددع عغی یجددامك و احددداث  حاددیقغددل ا

  و ه شدد  انهمددا مصددد ان یی  و ددفی نددا مفعدد لكیحدددثا مدد  مددام  سددابقة فیبدده و لددحالمفعدد ل
كید  و ه ش  انده لدحین  الفعغیاحدثا بذ ل یان ند ع و ه عددم و انمدا جدیدد و ه  یدؤم  همدا لاأ

جدام یضد بت فانده ا یبمعنداوجدت ضربا  فق ل   احدثتو  اوجدت ی  عم   معنی هما لاخص
  یبدالجمغا یة بالقادل و هتعندقاغت فانه احداث ظه یبمعناحدثت قتال  ظهة بالضةب و ق ل  

ذكة یدان و ه غد و ان لدحیصیة ما ذكةنا و ه  شاهد  دا ما ذكةنا فهما مفع هن مطغقان تخصیغ
 ا قف.یالق   بع  ما ذكةنا فان العغح ه

كدان لده معنیبالمفع ل المطغذ ت ضد یؤتیو قد   فاقد ل یمصددر یان عغدیدحًا لغفعدل اذا 
 نفأقعغح المسدامع مدا ا مم مد  ق لد  یاذا ا مم المد م لد نفق نفوقأا  اذا ا مم النفام و  نفق نفقا  

 .یحینا ذل  بالا ضیفسم
ّلللم اهّلل موسلله نحدد  یددعغ یجددةیالنصددل الفعددل المددذكو  قغغدده و هدد   یل عامغدده فددیددو ق  یوُ 

 یعجبنأیة لفاده نحد  یداو بغ قلان جللنم جلاامُم جلااًء موقلوراً ك ن مصدد ًا بغفاده نحد  یو قدمًا یتكل
كال  و والصاّقات صّفًا او و فًا نح   قا  یدمانهّلل تصیا كول ا اب ضربا  یزو  ال بز مأ  یا  یولكد  الدذ د ضر 

  و الفعل شأنه  فدع الفاعدل ی  ماضامیعمل عمغیان النا ل له ه  الفاعل و العامل ال احد ه
 یة عدامًل و الفاعدل هد  الدذیصدیه یدحسل ثح الفاعل هتصاله بالفعدل و وقد ع مسدحة الفعدل عغ
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 ضًا.یل الفاعل و ان قغت الفعل بالفاعل  ح  ایع المفاعیمفع ًه فالنا ل له و لجم اخذی
ة و نحد  یةًا احسد  السدیسد یار یسأرت احسأ  السأه نحد  یددل  عغین ب عنه فه  ما یو اما ما 
ا   ال و  یااشأأتمل الصأأم   یا یرجأأ  القهقأأرالجغدد س القةفصددال و  یا جلأأ  القرفصأأا ال ددمغة الصددم 
ل یداكدًل  غددًا و ق یاُال منلا رغلدًا ة و یض بًا كضةب اهم یا ریضربت  ضرب االمو  یالةج ع القهقة

ان ذلد   یة نائغة عد  المصدد  معةفدًا و عنددیفالكنان یاعّذبه عذابًا ال اعّذبه احدًا من العالمنح  
ددف و الكنا اعذبدده ندد ع عددذاب ه اعددذب  یالعددذاب و حددذم منهددا الجددا   ا یة  اجعددة الددیددتكغ 

و ضأأربت  ذلأأهّلل و ضأأربت  ذلأأهّلل الضأأرب ندد ب عندده اهشددا   نحدد  ی  و یع احدددًا مدد  العددالمبددذل  الندد 
و اسددح المصددد  نحدد   قعأأدت جلوسأأا  و  فرحأأت جأأذال  و  احببتأأ  مقأأة  و شأأنأت  بغضأأا  المددةامم لدده نحدد  

و  الً یه ت تلیلو ت ّتل  الو مصد  باب اخة نح  اهّلل ان تكم من االرض ن اتًا  و اعّذبه عذاباً و  اغتسلت غسال  
ل  المیالتم الكدح نحد  یدل  عغدیدو مدا  ن جللدةیقاجللدوهم ثملانو ضربت عشرا  العدم نح   و   یلللواُ 

و را  یأأكجاو ال  یقلأأاو را  یسأأیاو عامتأأ  او عأأ  یجماو   یللنللا بعللض االقاویلوتقللّول علو ضأأربت  بعأأل الضأأرب 
ونه شلل كدان مةامفددًا لغمصدد  او ئًا یالتولّ  اسددح المصددد  او و الحا دل ان النائددل عد  المؤكددد مددا 

  .یتن ب ع  المغ یمصد ًا م  باب اخة و الغ اق
كدان المصدد  مغیو اعغح انه  قدال یكدأن یاو حدال یل مقدالیندًا لددلیجوز حذم العامل اذا 

  یاصأابتو لم  تك    منده اه دابة قدوما  مباركا  و تق ل لغقام  ال  یجلوسا  طو یبلفاق ل ماجلست ل  
ل یدو مدنهح مد  مندع و ق را  یانت سأحذم عامغه فمنهح م  اجاز نح   یفو اما المؤكد فقداخاغف ا 

ل المصددد  ان یدواجددل سدماعًا و قعجبأا  و  شأكرا  و  حمأأدا  و  جأدعا  و  بأة  یخو  ا  یأأرعو  ا  یسأق یحذفده فد
  ما تعغذ به م  فاعدل او مفعد ل امدا بحدةم جدة  او باضدافة المصدد  یعینه و یغیأم بعده ما یلح
جأدعهّلل ا  و ا  یأرعأاك ا  رعو ا  یسأقاك ا  سأقجدوز نحد  یحدذم فعغده  دل  جدلیس ممدا یه فغدیال

ر یلم احسلانه و نیعول ینحملده عللخطغدة  یفد ؟ع؟یو عد  عغد حمدت حمدا  و شكرت شكرا  و جدعا  
  فاعغده باهضدافة یو امدا مدا  د كون لحّقه قواًء و لشكره اداًء یقوله و امتنانه حمدًا  یبرهانه و نوام
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بالسأا  لأهّلل او بحدةم جدة  نحد  هّلل یأدوالو  (1)هّللیأحنانو وعلد اهّلل و ص  ا اهّلل و سلنا اهّلل و هّلل ُتاب انح  
هّلل یألبو اهّلل س حانو ضرب الرقاب    مفع له باهضافة نح یبعدًا ل  او   یاسحقا  لهّلل شد  و  یا

و حمأدا  لأهّلل و لأهّلل  شأكرا  و  (2)جأدعا  لأهّللو عقرا  لأهّلل   مفع له بحةم جة  نح  یاو  معاذ اهّلل و هّلل یسعدو 
و  یان الندد ع كق لدده تعددالیددكدد  المصددد  لغیاسددًا ان لددحیهددا قیجددل حددذم الفعددل فیفعجبأأا  منأأهّلل 
ها امدا  دفة لغمصدام  او یل و ماعغذ الجا   فیو ه  كل  حس  ق  لایللا سع یسعو  مك وا مكرهم

ئدل قد ل القا یعد  معند ؟ع؟انده سدئل الةضدا یهد  لد  و رو یل خغة مغاد  محدذوم ایحال و ق
للله مللن خدمتلله و اداء  یمللا وققنل یشللكرًا هّلل عللل یقللول هللذه السللجدة منلی قدال:شأأكرا    السددج م  یفد

حأردت شدكةًا هّلل و الاداهة ان امثدال  یكد ن مندی یلده لفعدل مقدد  اذل  هد  مفعد ل یفعغقرضه 
مكل وا ان الند ع نحد  یدلغنحأوت نحأو  و صأمدت صأمد  و قصدت قصأد  و حمدت حمد  و  (3)حرد 
 لا.یللا سع یسعو قعلت قعلتك و م مكره

وها اسدمال افعدال و  یالادشأتان و د یروو هات یهو الحذ بعضهح  هذا الغاب نح   و بلأ  عدد 
كدذا نحد   یا بهرا  لأ نانًا له و  یا َذَفرا  ل و كذا نح  حاشا   مسدت  مسدًا  یاتربأا  لأهّلل و جنأدال  تعسدًا و 

الحدال و هد   یل انده نصدل عغدیداذًا و قیدع یا عامأذا  بأهّللو لا  لهّلل یهنباةب و جندل و كذل  نح  
ا  غًا و یط یاواها  لهّلل ت جعًا و  یااها  منهّلل ل و كذل  یق  أ  لأهّلل و ُاف  كدذا نحد   یاُاف  و لأهّلل یوكةاهدة و 
كددذا  (5)بأأهّللیوو  (4)سأأهّللیوو هأأهّلل یوو حأهّلل یو بفدداح القددام و همددا كغماددان قعأأدك ا  و عمأرك ا  و 

كداهمة و النهدیدك ن ج ا همدا مدا فیدَقَسح السدؤال و قد یةًا فیتقاهن ك  عمأرك ا  نحد   یه الطغدل 
كو ف تفعل ذلهّلل یك و قعأدك قدال یو  قعدك ا  افعألو عمرك ا  التفعل و افعل او ف فعلت یقعدك ا  

                                                           

 بعد مة  و حنانًا بعد حنان.امة   یتحن   عغ ی  ایتحن   تةحح و حنان (1)

 قطع اهنف و اهذن. یالجدع بمعن (2)

 القصد و المنع. ا یالحةم بمعن (3)

 . ایم ضع   فة و اسامل  لغصغ یكغمة تساعمل ف یه (4)

 عجغًا. یغًا ایالعجل و یل بمعنیالو (5)
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كأأأذاو هّلل یأأأدك ا  التیأأأقعو  هّللیأأأقعأأأدك ا  التو دك یأأأقع سدددألت اهّلل  یو المعنددد عمأأأرك ا  مافعلأأأت 
 ل عمةك.یطیان

 م اضع: یاسًا فیحذم عامل المصد  قی و
او بعدد  (2)كد ن مكد  اً یاو  (1)ك ن نا ل المصد  خغةًا عد   داحل المصدد یان احدها 

و  قأا  یقأا  تفریالمنون تفرو را  یرا  سید سیزو را  یانما انت سو ماالدهر اال  تقلبا  و  را  ید اال  سیمازاو معناها نح   اال  
را  یدا  سأیأان زة نحد  یصدغح لغجمغدة اهسدمیما یافعدال تددخل عغدهدا حد وم او یكذا ان مخل عغ

ر یسأید یأزو را  یر سأیسید یما زجل حذم الفعل نح  یك  حصة لحیو ان لحرا  ید اال  سیماكان زو را  یس
.یس  را 

طغدل منده ف ائدد و اغدةاض فداذا یة تتضدم  مصدد ًا یة او خغ یذكة جمغة طغغیان  یو الثان
قشّدوا الوثا  قاما مّنًا بعد لفال مصام  منصوبة وجل حذم افعالها نح  ذكةم تغ  اهغةاض با

.یطعاما  فاما ب یشتریو عا  یكت  فقرا ة  بعد او بید یزو نح  و اما قداًء  كال   عا  و اما ا
هًا بعددد جمغددة م ددامغة یو قدددوقع ت ددغ یكدد ن المصددد  مصددد  فعددل علجددیان و الثالأأث 

و  یصأراخ صأراخ الثكلأو صأوت صأوت حمأار  (3)ت بعمأرو فأاذا  لأ مأرراسح بمعناه و  احغه نح   یعغ
 یل الجمغدة السدابقة بمعندیدصد م  د م حمدا  و قیلده  د م  ی  ای  اهسدمیعامغه فعدل  د

ًا ه یدكد ن منویس مد  هدذا الغداب و قددذكةنا مكد  ًا ان المقدد  مدا یه فاذًا لیالعامغة ف یالفعل و ه
بده لفعدل فاذًا له   م كص م حما  او مفعد ل یانه منص ب بنزع الخاف  ا یًا و عندیجعغ

س مد  هدذا الغداب و یقدد ان فداذًا لدیقصددان فی  یخغاه  د م حمدا  و مثدل هدذ یمحذوم ا
كدان فغدیك ًا یدسدا علجیهمدا لیهن فعغالصألحا   یهأد یلأ  هأدو  لأ  علأ  علأ  الفقهأا س منده یف 
ل عغدح الفقهدال و مثدل مثد یة بحدذم مضدام ایة او ال  فیالغدل یل عغی  فقیك نان مةف عیف

                                                           

 الج از. یةًا. هذا عغینح  انت س (1)

 ال ج ب. یهذه األقسا  عغ (2)

 ة  احل الص م.یالضم (3)
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  .یالصالح یهد
ع المصدام  اه  یدحامل تغد  الجمغدة مد  جمیك ن المصد  مضم نًا لجمغة هیان الراب  

 دًا لنفسه.یت ك یسمیو الف دره  اعترافا   یعلذل  المصد  نح  
د یأزةه نحد  یددًا لغیدت ك یسدمیةه و یدك ن المصد  مضم ن جمغدة تحامدل غیان ال ام  

هأذا ة  نحد  یدماد ون و امثالده ك یه یدف یقد ل الحدذ الدذ (2)میبلن مل  یسیذلك عو نح   (1)قام  حقا  
د الحأق  یهذا زو هذا عبدا  حقا  و هذا قام  حقا  ة و یمصدر« ما»و ر ما تقول ید غیهذا زو  القول ال قولهّلل

 : ؟ع؟طاللیو ق ل ا ال الباطل 
 كأأأأأأأل حالأأأأأأأة یاذا  التبعنأأأأأأأا  علأأأأأأأ

 

 لتهأأأازلر قأأأول ایأأأمأأأ  الأأأدهر جأأأدا  غ 

 

ه الغاة. یا  ق ًه جدًا و لنفعغن 
أ مكأرا  و و نحد   (3)یو ذُبان ال  وب تنوشن یأ رضخًا مع اسافها  نح  یما كان تو  الساد  

كغدة البعو نح  د یالحد یانت ف  (4)ا  و جد  قرناُك.یتوانو نح  ة یت امرأة سلولیب یر و موتا  فیأ غدة 
 

 فصل
 یالمفعول الوصف یق

خللق االنسلان ل كمدا یاوجده فاعل الفعل السا ذ م  ش یمسم یدل  عغیح و ه  كل اس
ذكة ما خغذ منه معده یهذا و ان لحخلقُ   دابا من ماء و خلق الجان من ماا  من نار و ن یمن ط

كغ  یفددان اهّلل  لل  شلل ةیددقدد ل  ان اهّلل خلللق و خلأأق السأأموات و االر  فمندده  یحلل لیو جعلنللا مللن المللاءُ 
و  صأنعت الكأوزو منده خلقله ملن تلراب و خلقكلم  یا، اهّلل اللذیاء بالمشلیخلق االش ا بنفسلا ثمیالمش

                                                           

 قة و المجاز و  ا م نصًا بالمصد .یتحامل الحق (1)

 مقامهاهّللیل و  ا  نصًا بالمفع ل المطغذ مثًل. منده اعغیظاهةه او له تأو یك ن عغیحامل ان ی (2)

 الن ش الاناول. ا (3)

 الماغع ن. ا یا (4)
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كدد یما وقدع بعدد اهلفدال الدالدة عغدو هكذا كل لا  یابتدعت شو اخترعت الة  و صغت ال ات    الخغدذ 
 و امثال ذل .  یالتكوو الذر  و  البر و  جاد و الجعلیاالو  االحداث

كد  مصدد ًا و ه نائغدًا یاذا لدح یس بمفعد ل مطغدذ ذاتدیلقع بعد هذه اهفعال یع ما یفجم
كد ن مدد  یان یالمفعد ل المطغدذ الدذات یتحددث  هدذا الفعددل و ال دةا فدعنده هنده مد  مدام  لدح

بده المفعد ل یبده هن ال دةا فدس بمفع لیجام له و لی  اهیمام  مجع لة بنفس ذل  الفعل ح
س السدم ام   احدد  مد  یاثدة ذلد  الفعدل و لد هیدقدع عغیة قائح بدذل  الفعدل و انمدا یك ن غیان

معةفددة هددذا  یهاددد القدد   الددیو ه بمفعدد ل بدده الغاددة و لددح یسددت بمفعدد ل مطغددذ ذاتددی  فغیهددذ
جدام و هدد  یًا قغددل اهیدًا و وجدد مًا امكانیدبده هن لدده وجد مًا ذهنالمفعد ل و عد  الجمهددو  انده مفعدد ل

م ج مًا قغل الفعل و غفغ ا ع  انده مد   ك یكل  مزخةم و ع  جماعة انه مفع ل مطغذ هنه لح
وجدد ب  یعغدد ینددزل وحدیل و القدد ل الفصدل ماذكةندداه و لدحیل و المفعدد ل المطغدذ ه مدد  شدیشد

احد هذه الخمسة فهذا القسدح قسدح سدامس و هد   یل خمسة و وج ب ك ن الغ اقیك ن المفاع
ا  حانه خغدذ المدام  اوًه هن اهّلل سدغ ید المفع هم به م  الحد وم و و دفیقیمفع ل مطغذ عم 

 یة عغددیو اه ضددخلأأق السأأموات ل یددحصددة مدد  تغدد  المددام  فق یة عغددیثددح خغددذ و ددف السددماو
خلأق قدال یحصدة منده  یة عغدیددی  فاذا خغدذ الزیكما ان اهنسان م  طخلق االر  ل یحصة فق

ًا ضدیة و نا دغه ای   دافیوهكذا فاد ة و خدذه مد  عد خلق عمرا  قال یحصة  یة عغیو العم و دا  یز
و االنعلاك  یفعغده كمدا قدال تعدال یاقدد  عغدیالمفع ل المطغذ فةاجدع و قد یالفاعل كما قدمنا ف

 خلقلا لكم.
 

 فصل
 المفعول به یق

العدةم بدالمفع ل بقد ل مطغدذ  ی  دف فدیك  قائمًا به و یه  ما ظهة به فعل الفاعل و لح
كدان الفعدل اه دط یه فدیدمص غ م  مصد  ذل  الفعل ان كان مثغاًا و اطغدذ ذلد  عغ ل  اذا 
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بده اخدذًا مد  بالمفع ل یمض وب بق ل مطغذ و سم« عمةًا »ان  د عمرا  یضرب ز یف یًا كماتةیمنف
كدان  یالدذ یه م  د ل ایدف« ال»و و ال بكلم  یفع  بیما  یو ماادا یق له تعال فعدل بده الفعدل و ان 

العددةم باندده  یاندده جددة بدده اه  هنددا مضدد وب« عمددةًا »ال اقددع هدد  المصددد  كمددا مدددة  و  یالمفعدد ل فدد
بأا  یو  تأدیأضأربت اله لف  المفع ل اه  مع حةم نحد  یطغذ عغیل فلیة المفاعیمض وب و اما سا

 یفعمةًا مفعد ل ا دطلح ماضربت عمرا  له وهكذا و اما مض وب« غًا یتأم»ه و یفمض وب«   یال»فد 
كدذل  یبه و لدبالمفع ل فالحق هما احدثت قتال  و  اوجدت ضربا  س بمض وب و اما نح  یفانه ل س 

كدذل  المفعد لیقد   بده و لدیهن المصد  هنا انما حدث بالفعل ذاتًا و  اوجأدت ضأربا  بده  دل س 
ة ظهدةم بصدو   الضدةب فهد  مفعد ل یدجامیهد  فعدل مطغدذ و حةكدة ا ضأربض بُت فان  یبمعن

.و كذا  یصیمطغذ تخص  احدثت قتال 
ا  یت زیبغو  دا  طعاما  یكلت زو  ماال   دا  یبعت زو دا  یجلت زو دا  یقربت زو اما مثل  فقدالحقها الق   دا  شر 

و  قربتله هن  یل له و مغغیع منه و مكیه و مغیئ الیه و مجیدًا مق وب منه و الیبه مع ان زبالمفع ل
مدد  ذوام  یفهدد تیأأبغو  كلأأتو بعأأت طغقددان مددع الحدد وم و امددا یطغقددان بددل حدد وم كمددا ی جلأأت

 ة حةم.یو تساعمل بحةم و بغ قتسرو كتمت   نح  یالمفع ل
ك ن له مفعد هن یمك  انیل كل  و ه  ان الفعل ال احد هیذوام المفاع یها و فیف یو ل

صددد  مدد  الفعددل ال احددد اه  یمفعدد ل واحددد فل یاعغددذ فعددل واحددد اه  الددیمدد  جددنس واحددد و ه
 یث اه  فدحدث ذل  الحددیمع وض واحد و ه یعةض ذل  العةض اه  عغیمصد  واحد و ه

هح اه  عغ ضأربت تكد    الفعدل فق لد   یل العطدف الددال  عغدیسدغ یمكان واحد و زمان واحد الغ 
ة ذلدد  الضددةب و امددا الفعددل ال احددد یدددًا و ضدد بت عمددةًا بضددةب غیددضدد بت ز یعنددی دا  و عمأأرا  یأأز

فعددل  یل مدد  اجندداس ماعدددم  فددیددكدد ن لدده مفعدد هن مدد  جددنس واحددد نعددح تجامددع المفاعیفل
هدا یكد ن مفاعیجدوز انیلهدا مفعد هن او ثغثدة ه ینهدا فداذًا اهفعدال الادی منافدا   واحد اذ ه كغ  غهدا 

اعغذ به هد  المفعد ل بده و یه الحدث و یاهة عغی یها ان الذیمفع ًه  ها الغاة  ل الق ل الفصل ف
 م  اجناس اخة. یالغ اق
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واحدد و هد  الفعدل  لیاح  ب دیدك ن معناه ممدا ی : احدهما انیقسم یاهفعال عغ مسألة:
اح  یدةه و هد  امدا یدغ یحادا  معده الدیهما انیو ثان د قعودا  یقعد زاح  بمفع ل واحد نح  یالقا ة فانه 

مفعد ل و  یحادا  الدیو امدا د ضربا  عمرا  یضرب زنح   ی  مفع ل و ماهة و ه  الفعل الماعدیئیب 
فدالماكغح هد   دا  جبأة  یأز كسأوتاهقادةان بده نحد   یحمل ذلد  الماهدة عغدیه یعغماهة و محم ل

انهددا الكسدد   و انهددا المكسدد    فانددت  یبدده اهتددةالمفعدد ل یو فعغدده كسدد م و الجغددة هدد یالكاسدد
ة یدم  تعغدذ الجغدة بده و هد  غ یعنید ه  المفع ل الماعغذ ی ها فز یكتسید فه  یز یتكس ها عغ

 قداهمغ ها. یل الایبه  ل ماعغذ له اناة تةه واضحًا و ه  قسح اخة م  ان اع المفاعالمفع ل
المعغد   هد  دا  فاضأال  یأعلمأت زق لد   یفدان فد یبده هد  الثدانفالمفع ل« عغمت»و اما باب 
ئ یدمفعد ل واحدد و انمدا ج یذ یةه الدیةجدع تقددیفد یأة زیعلمأت فاضألة الكل  یالفاضل فان تقد

كدان فد  المفعد لیدید لاعی ز نمدا هد  بده و اس بمفعد لی  المضدام و لدیدیة لاعیالاقدد یبده كمدا 
د یأكسأوت جبأة زة یالاقدد یس فدیفانه ل« كس م»به بخلم باب المفع ل المخص  لغمفع ل

قددع خغدةًا لده یصدغح انی فة اهول و لدذل   یالمفع ل الثان« عغمت»باب  یل و فیتأو یاه  عغ
« كسد م»بداب  یه  المخص  و ف« عغمت»باب  یفالمفع ل اهول ف« كس م»بخلم باب 

 .یأتیغذ كما ه  المفع ل الماع
ة الثلثدة یةجدع تقددیو « عغمت» یو الثالث كمفع ل یفمفع له الثان« اعغمت»و اما باب 

د یددز یة عمدد و الددیسددند فاضددغیو هة عمأأرو یدا  فاضأألیأأاعلمأأت زة یفددان الاقددد« كسدد م» یمفعدد ل یالدد
ة عمد و فق لد  یاهدة لده فاضدغیاعغدذ بده اعلمد  و ید لیدة عمد و و جئدت  زیبه فاضغفالمفع ل

هددد  « فاضدددًل »مفعددد ل مخصددد  و « عمدددةًا »مفعددد ل ماعغدددذ و « دًا یدددز» دا  عمأأأرا  فاضأأأال  یأأألمأأأت زاع
وا الكددل مدد  المفعدد لالمفعدد ل م یبدده و هبدده و قدغفدددل القدد   عدد  هددذه النكددام و عددد  جددوز تعددد 

 المفع ل م  ن ع واحد كما عةفت.
بده و الخدزم هد   ل  هد  المفعدیفدالط   خزفأا  یجعلأت ال أة نح  ییو اما منصوبا افعال الاص

  و   الخزم فاد ة. ی  عغیه هن  تجعل الطیعغالمفع ل
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و النهدة حفر النهأر  یدا  علیحملت زةه یبه و تقده  المفع ل« دًا یز»فد دا  النهر یاحفرت زو اما نح  
 .یأتیه  المفع ل   اسطة هنه مفع ل المفع ل اهول كما

ل هدد  یددة نا ددغه الفعددل او شددغهه و قی نا ددل المفعدد ل فعنددد الغصدد یاخاغفدد ا فدد مسددألة:
ل ك نده مفعد ًه و الحدذ ان النا دل هد  الفاعدل فدان یدل هد  الفاعدل و قیدالفعل و الفاعل معًا و ق

دا  فدع الفاعدل الی  مخاغفیعمل عمغیالعامل ال احد ه ه حصدل ید  و الفعل عمغه الةفع ابدًا فغم 
ده فصدا  عدامًل و انمدا نیده مسحة الفعل و وقدع عغیف  یالعمدل بالنسدغة الد یصدل لضدعفه فده ظغ 

الفاعددل و بالفاعددل  یتقدد ل ان العامددل هدد  الفعددل ولكدد  فددة القا ددل و ان شددئت انیالفعددل و فضددغ
 ة.یان اسةا ه الحكمیس هنا م ضع  یالعمل فانغه هنه ل ی ح  فانه اه ل ف

 یالمفع ل الاأخة عد  الفاعدل هنده معم لده كمدا ان اه دل فد یاعغح ان اه ل ف مسألة:
نفدس المداكغح و  یة فدیاقد  ه امام نفسدیا سف و یالفاعل الاأخة ع  الفعل هنه معم له و قد

ة یجل الادأخیان اه  انه قددیعغح الغ ی  فیانها و انما تغیهنا م ضع  یس هیاغةاض تحصل له ل
و الند ن ة المفعد ل یدل اهمیدح ملیهن الاقدد دا  اضأرب   یأزقدال یو ه  اذا كان الفعل مؤكدًا بالن ن فل

و  یسأیع یضرب موسأو  یضرب موس یسیعادافعان و عند الغغس نح  یة الفعل و هما یل اهمیمل
كأل موسأ یالكمثأرك  لغس فل بأس نحد  یان لح كأل الكمثأرو  یا ح یالاقدد یو ه لدغس فد یموسأ یا

كدذا هیالفعل عندنا بالمغادد  فدان المغادد  ه یعغ اقدد  منصد ب الاعجدل یكد ن خغدةه فعدًل و 
عجبأت مأ  ان لمكدان اهسدافها  و ه منصد ب فعدل م  د ل بحدةم نحد  دا  مااحس  یزقال یفل

   الحةم و  غاه.یفصل  یفانه هدا  یضربت ز
و هأ  ضأربت یغأال  او هأ  ضأربت یاة نحد  یه عغة الاصددیح المفع ل اذا كان فیجل تقدیو 

كدان معمد ًه لمدا ت فاكرمأ  یأغأال  مأ  لقو   ترك  اركأ  یح یا مدع امأا جد اب  یالفدال فد یغدیو اذا 
هدا یح ایجدوز تقددیو ان تعددم م قالتقللر و املا السلائ  قالتنللر یتلیقاملا العد  تعددم المنصد ب نحد  

دا  یأز ن مد  نحد  یدو مندع الك فو  الجمعأة یأدا  فاضرب  یاما زو دا  یو  الجمعة فاضرب زیاما شئت نح  
و م ابله یابلره یاذ ابتللل و الفاعدل مون نحد  ة ع  الفعدی تغاه الاأخ« دًا یز»ان  یناةًا ال غالم  ضرب
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مون نحد   دیأ  ضرب زیغال  اخاو غالم   ن نح  یة و كذا منع الك فیو اجازه الغص  دا  ضرب غالم یز
كددذا منددع الك فیو اجددازه الغصدد  دیأأضأأرب غالمأأ  ز كأأل اال  ز ن نحدد  یدد ن و  و اجددازه د یأأمأأا طعامأأهّلل ا

س اهمدة من طدًا یوقدع ان المنداا اهسداعمال و لد نمدایامثدال هدذا الخدلم ا یة و الحذ  فدیالغص 
كددان لدده یه و قیددثغددت  ة یان لددح یالندداف یهددذا العغددح مقددد  عغدد ی هددذه اه ال و المثغددت فدد اسدده و 
 شاهد م  كل  العةب.

كدل  العدةب عغد مسألة: بده نحد  حدذف ن المفعد لیاهخاصدا  قد یاعغح انه لما كان بندال 
 یاشلاء یلل  لملن یشاء اناثلًا و یل  لمن ی یو كق له تعال دیما صنعت بزج اب م  قال  یفضربت 

جدوز یو هدا  یأضأربت زتقد ل  مأ  ضأربتل یدبه كما اذا قجوز حذم المجابیو ه الذُور اؤه یم  
ان م اضددع جدد از یدد  یحاددا  الددیه یعندده و الضددابف فطددةلئ حددذم المفعدد ل هنددا هندده المسدد
 ینددة و قدد مددة  فددیجددوز حدذم اه  مدع الق یانده هه یدف یو الكغدد یالحدذم و اماناعده فاندده امدة معند 

 ةاجع.یان ینغغیل ما یمغاحث اهفعال ذوام المفاع
و منأأأأ  یو  یع أأأیو بسأأأط یقأأأأبل و یحدددذف ن المفعددد ل هجدددل افددددام  العمددد   نحددد  یو قد

 عدل ن.ی یا خالفون عن امرهی  نح  یحذف ن هشعا  الاضمیقد
مأ  اضأرب ل یدة كمدا اذا قیدندة لفایه ق یدعغغقد ن المفعد ل اذا مل  یحذف ن الفعل و یو قد

.یدا  زیزضةب شخ  فاق ل له  یة كما اذا عز   جل عغیاو حال دا  یزتق ل   دا 
 ة.یاسیة و قی : سماعین ع یو م اضع الحذم عغ

اناهد ا  یارًا لكلم یلانتلوا خمع امةلًا و نفسه و نح   یا امر ا  و نفس ة فنح  ق لهح یاما السماع
اهأال  و و نحد  كم عنه قلانتلوا یكم الرسول قخذوه و ما نلیما اتنة یةًا لكح بق یا خث و خذویع  الا غ

ازعدح هدذا و هازعدح زعماتد  و نحد   یاهأذا و ال زعماتأهّلل ت اهًل و نزلت سدهًل و نحد  یات یاسهال  
 رك مأ  فأالنیعأذو اشدهة و نحد   یبالةفع و النصدل اقد  یدًا و رویم  انت تذكة ز یادا  یم  انت ز

 یاحضدة عداذ ك او عدذ ك او الحدال الاد یالمخاطدل ا یع الدیال هذا اذا اسال شخ  الصنقی
عه یه لسد ل  دنیدمدا تجازیو معناه ل  العذ  ف ی هذه المعان یأتیة یها و هتل  فان العذیتعذ  ف
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 : ؟ع؟ی  و قال عغیال
 ید قتللللللللیللللللل یاتللللللله و ید حیلللللللاا

 

 یلللك مللن مللرادیَرت مللن خلیعللذ 
 

قغددل و یغدد  مدد  مددةام فددأقح عددذ ك یمددا تصددنع بخغیعددذو  فقدد ل انددت میخاطددل نفسدده و ی
بكددة یقددال ه دد ؟لص؟یان النغدد ی ویددذائدده و یه و ایددمدد  اجددل اهسددال  ال یا« مدد  فددلن» یمعندد
كدان عندده  همأا و تمأرا  یكل ة و ما ا نع  هدا و نحد  یم  جهة عا یا شایمن عا یاعذرن ج ابدًا لمد  

ا سدل و  یاالبقأر  یالكالب علالزبد و السنا  و نح   یةًا الید م یهما ت یزبد و سنا  و تمة فقال م  ا
ك (1)أ حشفا  نح   كدل شد یا مة حر  ی  و ال شتیكل شغه و نح  یو س ل  مة یل و هتةتكدل شدایا دنع 

 یا ار االحبأأةیأأدل و النهددا  و نحدد  یدداهددًل لدد  بالغ یفاددأت یا ل و النهأأاریأأفاهأأل الل یان تأأأتنحددة  و نحدد  
ة یالفدال سدماع ی   و امثدال ذلد  و هدیدت الیدت  جًل كم    یما   یا و  رجال  یكالاذكةها و نح  

 ل.یما ق یعغ ی ا م كاهمثال و تحك
وا م اضع:یاسیو اما الق  ة فقد عد 

ا یأو  جدح بعضدهح  ا ادعویعند الجمهو  فان ا غه عندهح  یمنها حذم نا ل المنام
ه  او ادعأوق ل م  زعح ان حةم النددال نائدل منداب  یو اما عغ دعوت ان النا دل الحدةم لسدد 

ل ان حددةم الندددال و یددس مدد  هددذا الغدداب و قیمسددد  الفعددل او ان اموام الندددال اسددمال افعددال فغدد
كددالمفةم  یة و انددت تعغددح ان مدد  المنددامیل جمغددة ان ددائیددة و قیددجمغددة خغ  یالمنددام مةفدد ع 

ا یأو ا عبأدا  یأو منده منصد ب كالمضدام و نحد ه و النكدة  نحد  ها الرجأل یاایو د یا زیالمعةفة نح  
ان المفدةم المعدةم  یو ذهدل الجمهدو  الد دیأا لزیأو منده مجد و  نحد   یدیا رجال  خذ بیو  طالعا  جبال  

 یبفطةتدد  ان الندددال خطدداب و المنددام یالغفدد  و انددت تددة یفدد یضددًا منصدد ب محددًل و مغنددیا
ه    ایصدددة  باسدددح المخاطدددل الحاضدددة المعدددیاب و هیدددالغ یدل  عغدددیددددا  یأأأادعأأأو زمخاطدددل و 

و  یةید  اشدعا ًا بانده هیل عد  م ك امثالندا او لغاد هیدزندا و غایح یس فدیح اشدعا ًا بانده لدیلغاعا
د محدد  یدد یئًا مدد  ذلدد   ددل یشدد یس مددةام المنددامیل و لددیدده لمهانادده فهدد  كالغایددغافددت الیه

                                                           

 ل.یالامة الةم (1)
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ل یددضددًا ه ملیح مقامهددا فایح الصدد یة و اقددیددفحددذم الكنا ادعأأوكالخطدداب و ان قغددت ان المددةام 
كددذا سددایفقدد ل الجمهددو  ضددع یاهولدد یس عدددوًه الددیو لدده یددعغ ة اهقدد ال فددان هددذا یف جدددًا و 

 ضًا.یها ایاهعاةاض جاٍ  عغ
قغددل المسدددامع ن و یل امأأاو  اال ان حدد وم النددددال اموام طغددل اقغددال مثدددل یا  یو الددذ

 هیدنامیف غفغاده او اعدةاض قغغده عد  المداكغح فیدل الما جده اه  اذا خیدقدغح نددال الق یلذل  
ال قد م بالخدمدة و الحضدو  و  یة الدالدة عغدیدقغل و لذل  اما اله و اساجاباه اهقغدال و الاغغیل

سددت مخص  ددة یهددا ا هددا  اذ لیاهقغددال و لدد ه انهددا لطغددل اهقغددال ماكددان اما الدده اهقغددال و ف
كدل واحدد مدنهح ان المندامیب خ  مع مد   یسدمیا امه ف ی  فاذا سمع المسدامع ن احامدل 

نعأ  الرجأل  یفد« دیدز»ه  المخصد ص بالنددال كمدا قدال ا ان  یالندال به فالمنامخص  ید لی ی
ه فهدد  بمنزلددة المفعدد ل لاغدد  یدددًا و تنامیددمخصدد ص بالمددد  و انددت  هددذه اهموام تدددع  ز دیأأز

دعلللوتكم و قدددال كم یلللیحی وا هّلل و للرسلللول اذا دعلللاُم لملللا یاسلللتج یاهموام كمدددا قدددال اهّلل تعدددال
كدان مخص  دًا بالنددال اه  انده یعند الاعغ یالمنامعغة ع  یف یقاستج تم ل ة بالمفع ل فهد  و ان 

ه بددالمفع ل و منصدد ب هجددل تغدد  ال ددغاهة و حدد وم الندددال هجددل ك نهددا حدد وم طغددل یشددغ
كد   یندة الدداعیفاعًل و مفع ًه فاعغها واجل الحذم بق  یو تقاض َان  و  ِان  اقغال م غهة بالفعل 

ست م  باب حذم الفعل كما زعم ا و اما المفةم المعدةم نحد  یفغو المدع   مفع لها فنصغاه 
 ه بحةم الخطاب مدآًه.یل وجه الغنال الا غیو ق یمحل النصل اه  انه بن یضًا فیفه  اد یا زی

كد ن المندام هًا یندذكةه هندا و هجدل ك نده شدغمفعد ًه حدذم نا دغه لدح یبالجمغة لعدد  
 ل.یبالمفع ل افةمنا له فصًل بعد المفاع

وا منها حذم نا ل المحذ   و المحذ  منه نح   اك و یأاو اك م  االسأد یاو اك االسد یاو عد 
اتدذ  اك و االسأدیأا یة فیبالاكةا  و امثالها و قال ا و الاقد اكیاك ایاو  قیق ال ریال ربالعطف و االسد 

ل یدو ق نفسأهّلل و االسأد یاحذر تالقل یدًا و قیك  بعیلح م ل ان ال او واو ینفس  و احذ  اهسد ول  ق
د االسد یا د  و بع  حلّذرُم ی  نحد  یحدذ   نفسد  اهسدد هنده ذو مفعد لاك االسد یا یة فیو الاقداك بع 
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ذ و امثدال ذلد  و نحد  قددذكةنا مكد  ًا یدذ احدذ  الط یداحدذ  الط  قیق ال ریال ر یو فاهّلل نفسه 
أد  اكیأاة یًا و انت تعغدح ان تقددیك ن منویان المقد  هبد و ان س هندا م ضدع ید الحصدة و لدیدفیبع 

ة یان قغندا بالاقدد یو اهولد احذر االسدو ق یاحذر ال رة یة اهول اقةب و ه بأس باقدیالحصة و الاقد
راع نفسأأهّلل و االسأأد ة یكدد ن تقدددیغعددد انی  ل جدد م واو العطددف و هیناسددل الكغماددیل یة شددیتقددد

كذا اك م  انیاة یالاحذ یقال فیو قد یاول  یا ا یأاك و ایأاقال یمثًل و قد احف  نفسهّللقد  یو تقول 
ة یالاحددذ یقال فدیو هدذا الكدل  شداذ  و قدد ا الشأواب  یأا  و ایأ  فایاذا بلأب الرجأل السأت هتقا نده كق لده
 اها.یناقا اهّلل و سقو منه نهّلل ینفسهّلل و دو نفسهّلل نفسهّلل 

وا منها ا ه بدال او مدع معط فده نحد  یدًا عغبه مكد  ًا او معط فدیضًا اهغةال و ضابطه ذكة كل مغةیو عد 
 الز . یاها یعنینفسهّلل و ما و  شأنهّلل و الحجو نح  « الز »ة یقال ا ه  باقد اخاك اخاك

كددل اسددح منصدد ب بعددده نا ددل م دداغل عندده بكنا وا منهددا حددذم نا ددل  ادده او یو عددد 
 ال ج ب قغل المنصد ب فعدًل مد  یفاضمة الجمهو  عغ ضربت غالم و دا  ضربت  یزبماعغقه نح  

جنس لف  ما بعده او معناه هن المفسة عد ض منده و اه دح  ان المنصد ب منصد ب بالفعدل 
منا مكد  ًا انده هیدبعده و الكنا ه المداكغح و المدةام یدنویة مدا هیجدوز تقددیة بددل عنده و ذلد  اندا قدد 

ل و اندت تعغدح یه شدیدسداتة فیالغفد  م ضدع  یس فدینفس الماكغح و اه  فغد یة وج مه فیبالاقد
هدذه و ان « ضد بت»معمد ل « داً یدز»ان  ین یو انما  دا  ضربت یضربت زنفس الماكغح  یس فیلانه 

ضًا م  هذا الغاب و انما هد  مد  بداب تقدد  المفعد ل و ان یس هذا ایة بدل كل عنه فاذًا لیالكنا
بنفسده  دل بدالحةم  یاعددیه« مد  م»منصد ب و « داً یدز»و دا  مررت ب  یزنح   یقغت فما تق ل ف

 یماضددم  معندد مأأررت بأأ لغددة العددةب فددد  یة فددیددع ك ی  و هدد  شددایالاضددم یمعندد یاندده عغدداقدد ل 
بدالحةم  یو هد  ماعدٍد بدالنفس و اتدخلالفون علن املره ین یاّن اللذجاوزم كمدا قدال اهّلل سدغحانه 

 اكتف ا باهّلل. یفانه بمعنباهّلل  یُفعدل ن و نح  ی ی  معنیلاضم
جددل الةفددع اذ تقددد  ی  فیجدد از اهمدد  و لدده احكددا  مدد  وجدد ب الةفددع و وجدد ب النصددل و

و  د ماضأربت یأزو د ان ضأربت  ضأربهّلل یأزو د هأل ضأربت  یأزةه كاهسدافها  نحد  یجل تصددیما  یعغ
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القد   بمغادد   یاه ح كما مة  و قدسدغقن یامثال ذل  فه  مةف ع بالا طئة و مغاد  ه خغة له عغ
 .یة م  الم اضع فلتساغةب م  ق لیك  یه خغة له ف

كدداموام الاحضددیالنصددل اذا وقددع بعددد مددا  جددلیو   یالادد ی  و هددیخددا  بالفعددل 
كرمتأ یأهأال  زخ نح  یناها بالاو یسم قد ل و اجداز بعد   یة الهمدز  عغدیدو اموام اهسدافها  غ دا  ا

اهسدافها  نحد   یاو اهسح الماضم  معند ت یدا  لقیهل زاسح بعده فعل نح   هل یغیة ان یالك ف
قددع اهشدداغال بعددد یل هیددو قتأأ  فاكرمأأ  یدا  لقیأأثمأأا زیحوام ال ددةا نحدد  و بعددد ام عمأأرا  ضأأربت  یمتأأ

مطغقدًا  اذامد  ذلد   یها اه  الفعدل و اسدا نیغیالنثة فل یال عة و اما ف یاهسافها  و ال ةا اه  ف
ز اهشدداغال بعددد تأأ  فاكرمأأ  یدا  لقیأأان زو تلقأأا  او  تأأ یدا  لقیأأاذا زو الفعددل مدداٍض نحدد   ِاْن و   ِاْن و جددو 

ز الةفددع و النصددل معددًا فدد یالجازمددة فدد بعدد  الم اضددع  یة ذلدد  و  جحدد ا فددیددغ یال ددعة و جددو 
 اتهح غالغًا.یحاتهح م  م ایذكةها فان تةج یالنصل و ه حاجة بنا ال

وا مدد  امثددال حددذم النا ددل یهح انیو عغدد بدده قددة مفعدد لیالحق یفاندده فددمعأأ  المفعأأولعددد 
 افقددت و امثددال ذلدد  مدد  افعددال بدداب  كددد  دداحغت او شددا كت او مأأ  یلفعددل محددذوم بمعندد

كلأأت و عمأأرا  و دا  یأأسأأرت و زس بقسددح اخددة كمددا زعمدده الجمهددو  و مثالدده نحدد  یالمفاعغددة و لدد كددل ا و 
دًا یدةم زید سدةم و سداید یو انمدا  اكلتو  سرتد و عم و لدیة لزیجد م  نفسه انه ه مفع لی یانس

 و اكغت و اكغت عمةًا.
 

 فصل
 یبنقغده الد یت ذلد  الماعددیاذا عد   یفع ل الفعل الماعدو اما المفع ل   اسطة فه  م

كمدا عةفدت فداذا نقغاده « دیدز»و نا غه « حفة»فالنهة ه  مفع ل  د النهریحفر زباب اخة و ذل  نح  
س یالمفعد ل السدا ذ و لد یبه لفعل اهفعدال و بقدباب اهفعال مثًل  ا  الفاعل ه  المفع ل یال

  اسدطة المفعد ل  افعألمفع ل الفاعل السدا ذ و  دا  مفعد ًه لدد  بل ش   ل ه  افعلبه لد بمفع ل
د ه  الفاعل السدا ذ  دا  مفعد ًه بده و یفزدا  النهر یاحفرت زاهول و نا غه ه  المفع ل اهول مثاله 
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د فدان النهدة هد  المحفدو  یبل ش  و انما ه  مفع ل لز احفرس بمفع ل به لد یالنهة منصوبًا و ل یبق
كدذل  یدد  فددالنهة منصد ب  زیُمحَفدة بفدداح العدهدد  ال« دیدز»و  و د القأأر ان یأكتأأ  زد و مفعد ل لدده و 

كتبت ز  یسدا نیة اهقسدا  و اهمغد ه و یضًا مفع ل خا   عد  سدایة  و ه  ایو امثاله ك دا  القر ان یا
و اهول  یبدده هدد  الثددانفانهمددا  ددالحان للسددنام و المفعدد ل« عغمددت»مدد  ذلدد  مفعدد ه بدداب 

 مفع ل مخص .
 

 لفص
 المفعول المخصص یق

ل و قداهمغدده القدد   و یددو هدد  قسددح اخددة مدد  اندد اع المفاع« عغمددت»بدداب  یهدد  اول مفعدد ل
  مد  ند ع واحدد یقغدل مفعد لیمان: اهول ان الفعل ال احدد هیه غغطان عایزعم ه مفع ًه به و ف

اصدف ی اعغدذ الحددث بده وی یبه ه  الدذان المفع ل یل الاةتل و العطف و الثانیسغ یاه  عغ
اصدف یاعغذ بده و هد  یه و یاهة عغیفان ض ب  ضربت عمرا  ق ل   یفعمأرا  بذل  الحدث نح  

د هد  محدل یدد بالغداهدة و زیدالمعغد   هد  فضدل زدا  فاضال  یعلمت زفق ل  عمرو مضروب قال یبه ف
مددا  یكدد ن مغاددد  و الثددانیصددغح انیكدد ن المفعدد ل اهول مددا یالمعغدد   و مع وضدده و هجددل ذلدد  

ة عغمدت یبده فالاقددد ه  المفعد لیبه لغعالح  ل فضل زس بمفع لید لیك ن خغةًا فزیح انصغی
ده اخاصا ددًا بدده و یددد تفیددز یناه بددالمفع ل المخصدد  هن اضددافة فضددل الددید و سددمیددفضددل ز

مضد وبًا كدذل   ضأربت غأال  عمأروق لد   یفد« عمد و»س یةه و كمدا انده لدید  به ع  فضل غیاعی
  عمد   یبه لاخصد یؤتیه یالبه لغعالح و لما كان المضامبمفع ل سیمعغ مًا فغ« دیز»س یل

هددذا هدد  « دیددز»الكددل  و  یس مقصدد مًا بالددذام و هدد  فضددغة فددی  ا هامدده و لددیددیالمضددام و لاع
هد  و دفه و عةضده و هنده هد   یدًا لدذكة المعغد   الدذیدبده و قدد قدد   تمهه لغمفعد لیدالالمضام

بده ناه بالمفع ل المخص  لغمفعد لیه سمیغة عغ احل ال  ف و الم   م به و مقد   ت
تقد ل به و هنه مفع ل بالعةض و لد  ان یل عنه الجا   فالنصل اولیو نصل هنه فضغة و قد از
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كد ن یضدًا مفعد ل لكد  هید معغ   الفضل كما تق ل معغد   النسدل و معد وم الحسدل فهد  ایز
مدا یل فیدكح حصدة المفاعیجدل عغداو یبده قغدت مد  الدذغحدذ بدالمفع لیل یدمفع ًه بده و ان ق

صدغح اولهمدا ی  یتغحقد ه باحددها؟ فكدل مفعد لكح انیةهدا وجدل عغدیاذا وجدتح غ یقغاح حا
بده و المفعد ل یك ن خغةًا فاهول هد  المفعد ل المخصد  و الثدانیهما هنیك ن مغاد  و ثانیهن

عغمدت دا  فاضأال  یأعلمأت ز یلما كان هذان المفعد هن بمنزلدة مفعد ل واحدد كمدا عةفدت ان معند
نلتم تاعملونیاللذ ین شلرُائیلاا معدًا نحد  یدا ابقیدد  دا ا ان حدذفا حدذفا معدًا و ان ابقیفضل ز  نُ 

 ث حذفا معًا و كق ل ال اعة:یح
 ة سأأأأأأنةیأأأأأأكتأأأأأأاب ا  بأ یبأأأأأأأ

 

 و تحسأأأ  یحأأأبه  عأأأارا  علأأأ یتأأأر 

 

هددح اه  مددع ق  یغقددیحددذم احدددهما و یو قغمددا  سلل ن حیو ال ینددة نحدد  ق لدده تعددالیاهخددة الغ 
ةًا لهدددح فدددالمفع ل اهول یدددبخغهدددح خ یا رًا لللللمیللللم اهّلل ملللن قولللله هللو خی خللللون بملللا اتلللین یالللذ

 محذوم و كق له:
أأأأ  ر یأأأأغ یو لقأأأأد نزلأأأأت فالت ن 

 

 بمنزلأأأة المَحأأأ  المكأأأَر  یمنأأأ 

 

ة احكددا  هددذه اهفعددال و امددا النا ددل یو قددد مدددة  سددا یو هدد  المفعدد ل الثددان یةه واقعددًا منددیددغ یا
 الجمهو  انه الفعل. یبالذام و اهول بالعةض بخلم    ینصل الثانیالفاعل    فه یلغمفع ل
 

 فصل
 المفعول المتعلق یق

« تیداعط»بداب  یه نح  مفعد لیصح  اسنامه الیبه و م  شةطه ان هو ه  ماعغذ المفع ل
« عغمدت»بداب  یاهخدة بخدلم مفعد ل یصدح  اسدنام احددهما الدیو ه  كل فعدل لده مفعد هن ه

د م هددح یددز دا  درهمأأا  یأأت زیأأاع  یتقدد ل فددجددوز انید فاضددل و هیددزدا  فاضأأال  یأأعلمأأت ز یفاقدد ل فدد
صددا یه و ال  دف الم داذ منده یداهدة عغیفدان الحددث  یبه هنا هد  المفعد ل الثدانفالمفع ل

ماعغدذ  یحاا  هذا الدد هح الدیه  الد هح و ه  عطاؤك و ظهة اعطاؤك به ولك   یه فالمعطیعغ
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  ی  اثنددیاحقددذ اه   ددیاح  معندداه بمفعدد ل واحدد و ذلدد  ان العطددال امدة هیدهاعغدذ بدده هن الفعددل ی
د هد  یدد و زیدز یالكسد   تكسد ها عغد یفالجغدة هددا  جبأة  یأكسأوت زلده و كدذل  یو معطد یمعط

احقدذ الكسد   یبده اذ هد فهد  ماعغدذ المفعد لیدبالجغة فالمفع ل به ه  الجغة و امدا ز یالمكتس
الخا   اه  بمفع ل و ماعغذ له ه  م  هدذا الغداب  یاحقذ معناه فی  فكل فعل هیئی  شیاه   

 به.ث تعغذ به المفع لیمفع ل به و مفع له اهول ه  المفع ل الماعَغذ ح یو مفع له الثان
 فصل

 المفعول بلا یق
 یغافدت القد   الدیجعغده الدة احداثده الحددث و لدح یالفاعدل فعغده بده ا یاجدة یو ه  الذ

تكد ن اهلدة مع وفدة بصددو  ذلد  الحددث منهدا و ة و شدةطه انیدع ك یو هد  شدا عةفد هیذل  و لدح
تقد ل ضد باه بالسد ا سد غ انیف عصا  او ضربت  سوطا  ه نح  یعغ با  االستعانةك ن  الحًا لدخ ل ی

  ان یو مد  الغد ضربت  خمسة اسأوا ه حكمه نح  یعغ یجةیه العدم فیضام الیو قد یو بالعص
مفددام ضأربت  سأوطا  س مفدام ق لد  یذ و ه نائغدًا عنده كمددا زعمد ه اذ لدس بمفعد ل مطغدیالسد ا لد

س مفام هذه الكغمدام طعناده یاذ لفا  یضربت  سو ت  سهما  یرمو طعنت  رمحا  و كذل   ضربت  ضربا  
ةمع وفدة ی  اهنصدام و اذا كاندت اهلدة غیًا و ضد باه ضد بًا فلتغفدل و انادة بعدیداده  میطعنًا و  م

و نصدغه  ضأربت  بأالقل ساعان بالغدال فاقد ل ید ذل  یمثًل و اذا ارضربت  قلما  ال قیقال ذل  فلیه
 المفع ل به. یبه كما مدة  ف یجة یبفاعل الفعل الذ

 
 فصل

 المفعول منه یق
م الخداتح مد  الفضدة و علماده یصدنع الصدایاحددث الفاعدل مفع لده منده كما یو ه  الذ

س ی  و لدیمد  طد یانلًا یءاسجد لمن خلقلت ط یعاله نح  ق له تیعغم  ك ن  الحًا لدخ ل یان
ن ها و ان قغت انه منص ب بنزع الخاف  قغت هد  قد ل یع یل الایهذا م  جنس احد المفاع
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عیقددال ه و هدد  عدد معةفددة ذلدد  و اه  فمعغدد   اندده منصدد ب اهن و  یاعدددتم ه و ال ددأن فدد ی  المددد 
اه  انده مفعد ل منده و النصدل عغدح س ذلد  ید معةفة سة  ذلد  و لدیه الخاف  و انما ن یمقد  ف

ددة عندده یة و ه شدد  ان الطددیدده سددة  المفع لیددالمفعدد ل و مددا ف قددال هدد  مفعدد ل مندده ام  و ی  اذا عغ 
و  یة اخدةیدا یلق لده فدوتلًا یو تنحتلون الج لال ب یضًا هد  الفاعدل كمدا مددة  و منده ق لده تعدالینا غه ا

ن ثم جعلناه نطفلا یساللا من طقنا االنسان من و لقد خل یو منه ق له تعال وتاً یتنحتون من الج ال ب
 یالسللة و ه ال یة الیةجع الكنای  انه هیجعغنا اهنسان م  نطفة اذ م  الغ یعنی نیقرار مك یق

مفعد ل منده بالضد و   و « نطفدة»جعل اهنسان نطفة و انما جعل اهنسان م  نطفة فد ی  و لحیالط
مد  ق مده فكمدا ان  یا قاتنلاین رجلاًل لمیقومله سل ع یار موسو اختمك  اهلحاا  هذا الغاب نح  ی

شدة  » یفد یضدًا حصدة مد  القد   و حكدی  المخادا  هندا ای  حصة مد  الطدیالمصن ع م  الط
 المفع ل منه ع  بعضهح فلتسا حش.« القطة

 
 فصل

 ددو  ه بصددو ته و  یه ایدد ددنع الصددانع مصددن عه عغ یو هدد  الددذ  یأأالمفعأأول علو مدد  ذلدد  
كدل  العدةب و  یة فدیدضدًا ك یو ذلد  اصلورته  یان اهّلل خلق ادك عل یكمارو یعل   بد نا الصویعد  
ل و علماده  دحة یدة اند اع المفاعیة سداید  انده غیضًا مماغفغ ا عنه و اهمغ ه مع انه ظاهة  دیه  ا

جعغدت  یفدان المعند  خزفا  یجعلت ال ة نح  ییه و اغغل وق عه بعد افعال الاصیعغ یعلمخ ل 
ثلم  ی و   الجمد و منده ق لده تعدال یةته عغیغ یارت الما  جمدا  یص و   الخزم و  ی  عغیالط

جعغدده الفاعددل یو مدد  ذلدد  مددا  (1)عوامللاً خلقنللا النطفللا علقللًا قخلقنللا العلقللا مولل ا قخلقنللا المولل ا 
 وا یل اًل و انیتخلذوه سل ی  الرشلد الی وا سل یلاًل، و ان یم خللیاتخلذ اهّلل ابلرهة نح  یم   فًا بصفة معنو

 یجعل اهول عغی  ی  الغذیع ذوام المفع لیو جم اً یبعثه اهّلل ن و كذل  اًل یتخذوه س ی ی  ال یس 
ك ن لفاعل واحدد مفعد هن مد  یجوز انیه و هیمفع ل عغ یفالثان ی فة الثان یاو عغ ی و   الثان

                                                           

 اهّلل مقامه یامةهح. منده اعغ یعزم ا عغ یا اجمع ا امةهحامةكح و  یعزم ا عغا یااجمع ا امةكح  یو منه ق له تعال (1)
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النكدام و ع هدذه یدل العطدف و الاةتدل و قددغفل القد   عد  جمیسدغ یجنس واحدد الغادة اه  عغد
اذا سمعت خلم ما قال الق   فانهح ب ة و انا ب ة و كح تةك اهول للخة و العغح  یا بنیهتسا حش 

 .ید و اهفها  تتةقیازای
 

 فصل
 المفعول معه یق

تداٍل لجمغدة ذام فعدل لفادًا او  م  یو ه  عند الجمهو  اسح مذكو  بعد واو العطف بمعن
صدح ید فلیجئت انا مع ز یادا  یجلت و زنح   یلمعنث ایصدح عطفه م  حیو شةطه ان یمعن

و  لیأأر و النیمازلأأت اسأأجددوز ذلدد  لقدد لهح یل یددو ق د و طلأأوع الشأأم یأأضأأحهّلل زو ة یٌد و السأأاریأأجلأأ  ز
ة او المجداز او حدذم یبالسد یه الجدةیت دغ یه ای  هحامدال الا دغیه حجدة عندد اهولدیدس فیل

 نح :« یجةی»فعل 
فتهأأأأأأأأا تبنأأأأأأأأا  و مأأأأأأأأا   بأأأأأأأأاردا  عل 

 

الأأة (1)شأأتت یحتأأ   ناهأأایع (2)هم 

 

كددالمفع لیددالمفع ل یة منصدد ب عغددیو هدد  عنددد الغصدد  ة اندده یددبدده و عنددد بعدد  الك فة 
و قددعةفت الكدل   مأ  یظدةم و الد او بمعند مأ ة و ذلد  هجدل قد لهح ان یالاةف یمنص ب عغ

 بمعناها. یه یف بال او الایفكم   یف
كدل   یفد یالمعندةاجع یالعاقل ان یاق ل ان ال اجل عغ یو الذ ه یدف یمدا   كدل حدال فدل 

فدداذا انصددفت  یالمعندد یجددل الاددد ة فدیقدد ل انده مفعدد ل لفعددل مقددا ن بده  ددل یجددوز لدده انینصدغًا 
سدةم  یان المعند یمدع قصدو ه و تدة سأرتة لدد یده شائغة مد  المفع لیس فیلدا  یسرت و زت ان ی  

سددةم و  دا  یأأسأأرت و ز یمعنددنددًا و یقیالمصدداحغة  یبمعندد مأأ ة و وجدده نصددغه هن یددد علنیددمددع ز
 د او العطدف فناد وا مأ  ة فاضم وا الفعل و نصدغ ا مفع لده لئلت داغه واو یالس یدًا فی احغت ز

                                                           

 تفةقت. (1)

 مامعة. (2)
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ه كمدا یدس نا دغه الفعدل و شدغهه الماقدد  عغیمددخ لها و لد یو اجد وا عمغده عغد مأ  یمعن یال
هح المسدم عة ما و غالل امثدالی  هسیعمل عمغیة فان الفعل هیزعمه الجمهو  و بع  الك ف

ل فعدل یدل النا ل المخالفة لغفاعل و قیالفعل القا ة  ل النا ل ه  الفاعل المحذوم و ق
س یو امثدال ذلد  فدالمفع ل معده لد دا  یأشأاركت زاو دا  یأسأرت و صأاحبت زمحذوم بعد الد او نحد  

.ة ما ذكة و انما ه  المفع لیبقسح غ  به و قدحذم عامغه كما مة 
ل یدتسدمع مد  العدةب و قه و ان لدحیتتكغح عغجوز ل  انی یاسیل ان المفع ل معه قیو ق
كدد ن المفعدد ل معده فعددًل نحدد   یجدوز الاعدددیه یهد  سددماع عدد  المسدم ع و زعددح بعضددهح جد از 

كل السمكة و تشرب اللب  س هندا یفعغده و لد ی دا ك الفاعدل فدیو ه  خطال فدان المفعد ل معده  التأ
ك ندده جمغددة اسددم  یو هدد  كسددابقه فددسأأرت و الشأأم  طالعأأة   ة نحددیكددذل  و زعددح بعضددهح جدد از 

ان  قاجمعوا امرُم و شلرُاءُم یق له تعال یالخطال  ل هما حاهن كما ه  ظاهة و قال بعضهح ف
ه مكدان الجمدع یدمعه و ه  اقةب ممدا زعدح قد   انده عطدف و اطدلا اهجمداع عغمفع ل« شةكال»

 دا  درهأ یأحسأبهّلل و زقدال ینده مدا معده بعدد فعدل ماعدٍد فمد ج از ك ن المفعد لیفیلغمجاو   و ه  
 ك ن معم ل الفعل فاعًل ه وجه له كما  ة   بعضهح.ی  فما اشاةط ا انیكفی یبمعن

و امددا مددع  (1)  بدده وحدددهیالاخصدد ینغغددیعامغدده و  یمعدده عغدداقددد  المفعدد لیل هیددو ق
و  تیألق دا  و عمأرا  یأز العطدف و تقد ل یجدوز فدیه فل مانع كما  ة   به بعضهح كما یعغالمعط م

 ضًا لق ل ال اعة:یل بج از ت سطه ایق
 مأأأأأة  یبأأأأأة  و نمیجمعأأأأأت و فحشأأأأأا  غ

 

(2)یخصأأأاال  ثالثأأأا  لسأأأت عنهأأأا بمرعأأأو 
 

 

 العطف نح : یجوز فیكما
 مأأ  ذات عأأأر  (3)ا ن لأأأة  یأأاال 

 

 هّلل و رحمأأأأأة ا  السأأأأأال یأأأأأعل 

 

                                                           

   المنع باقد  المفع ل معه وحده.یتخص یا (1)

 كف  ع  الجهل. یا یا ع  (2)

  ها ع  امة  . یكن (3)
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.یف تصن  و زیك ودا  یما كنت و زة یفالاقددا  یف انت و زیكو دا  یما انت و زو اما ق لهح   دا 
جلأت انأا و الغف  و جاز العطف جاز النصل و العطف نح   یو اعغح انه ان كان الفعل ف

غدد ا لدده بنحدد  یجددز العطددف تعددیو ان لددح دیأأدا  و و زیأأز جددوز یاندده ه یعغدددا  یأأجلأأت و ز  النصددل و مث 
ماندداع هن اه یة اعددام  المنفصددغة و الكددل  فددیدة المةف عددة الماصددغة مدد  غیددالكنا یالعطدف عغدد

دل یدفدان الجدا   مأا لأهّلل  ًا نحد یدكدان الفعدل معنو (1)قغح و ان یجوزون هذا العطف عغیالجمهو  
فانهدا ل لأهّلل یأوو لأهّلل یوو ال  لأهّلل یأوو هّلل یأكفو قأدرك و حسأبهّلل و شأأنهّلل ماعغدذ محدذوم و نحد   یعغ

فعدل ال یو امثالهدا فدان المنصد ب مال  عغدامأر   و نفسأ  و  رأسأهّلل و الحأامطالمصد  و نح   یبمعن
و هد  اجاهدام د و عمأرو یأمأا لزنئدذ وجدل فانده اه دل نحد  یل ان جداز العطدف حیدالمحذوم فق

ددل بعضددهح ل جدد ب العطددف بددد یغ كأأل رجأأل و ةماغددع و اجدداز النصددل بعضددهح و ه بددأس بدده و مث 
بعأد  او د و عمأرو قبلأ  یأجأا  زهن المعط م عمدد  و  د و عمرویاشترك زلعد  تقد  جمغة و عت  یض

غ ا بق لهح یجز العطف تعیة و ان لحیلعد  المع عدد  جد از  ینادةًا الددا  یأمأا لأهّلل و ز  النصل و مث 
 یمنعدد ن عندده اه  فددی  ییة المجدد و   بدددون اعددام  الجددا   و جمهددو  الغصدد یددالكنا یالعطددف عغدد
فددان اجمدداعهح  ؟مهع؟س ذلدد  اه  عنددامًا هل محمدددیة ضدد و   و لددیددغ یسدداقغح نه فددیالضدد و   و 

  یفصددغ ن  ددیو العامددة   و آلأأ  یأأا  عل یصأأل  ز مثددل یان مدد  خا دداهح تجددو یالجدد از كمددا تددة یعغدد
و  تسلاءلون بله و االرحلاك یقاتقوا اهّلل اللذق ل یواهّلل  ؟مهع؟عنامًا و مخالفًة آلله« یعغ»محمد و آله بد 

 دیأأمأأا لأأهّلل و ز یفدد« دیددز»مانددع عطددف ی  اندده هیفاغدد« اه حددا »قددةال  حمددز  مدد  السددغع جددة  یفدد
أهّللاو  انت اعل  و مالهّللمثل  یجوز النصل فیو ه  النصل یاعیفل لعدد  م دا كة المفعد ل و  و رب 

ةك و یدان  اندت اعغدح بعمغد  مد  غانت اعل  و ربهّلل  ق له یف یعند یالعغح و المعن یالفاعل ف
اندت اعغدح  ینح  المجداز ا یانه عغانت اعل  و مالهّلل  یو اما ف ینغغی  كما یجازیرب  اعغح بما 

ماندع النصدل یاد  و یممغ ك یو مال  اعغدح بغزومده لد  و  دلحه فد ةكیبصل  مال  م  غ
فتها تبنا  و ما   باردا  مثل  یبالفعل الااهة ف المدال و اندت لد  عةفدت مدا  یلعد   دا العغف عغدعل 

                                                           

 ل.یج ابه فق (1)
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منا انه مفع ل به و منص ب بفعل محدذوم اسداةحت فغد  نصدغت فغدالماعغذ المحدذوم و  قد 
 اخالم ا ائهح. یة فیتحه و هتیعغان عطفت فاتغعه المعط م

 
 فصل

 هیالمفعول ق یق
ه مضدم ن یده و امدا لفادًا فهد  مدا فعدل فیزمان او مكان حدث الفعل ف یو قدذكةنا انه معن

مجدةاه  یاحددهما او جدة یاصدل الدیعامغه فه  اسح وقدت او اسدح مكدان او اسدح مد  حددومهما 
كدان خمسأة اقأدا  حقأا  عشأر سأاعات  یو  الجمعأة امأامیأامش منصوبًا نح   یف یاضم  معنی و اذا 
ه ظةفددًا و امددا یددفة المفعدد لیة باسددمیا ددطل  الغصدد  یبددالاةم و ان جددة یسددمیه ظدداهة  یددف یفأأ

 سم نه  فة و اه طل  اهول اوفذ و انسل.یة فیبع  الك ف
 قاةن بالزمان و المكان اربعة ان اع:ی یو اهسح الذ

ة یدكغ یدل  عغدیدو مدا مسأة فراسأخ ا  خیأسأرت عشأرة از  باحدهما نحد  یاسمال العدم المم
كأأل الفرسأأخ یأأكأأل الاو   الفرسأأخ یأأو  جمیأأ  الیأأسأأرت جماه نحدد  یاحدددهما او بعضدد و  یأأبعأأل الاو و  

كد بعل الفرسخ  كدان الأدار  یشرقو ال  م  الدهر یجلست طوو ما كان  فة هحدهما  قغغده  یند یو مدا 
كد ن یان یالمند  ین مصدد ًا و فدكد یالمدذكو  ان یه و الغالل فی الحًا للضافة ال (1)احدهما

نومأة او جأزر جأزور او جلسأت عنأدك حلأ  ناقأة و قأدو  الحأا  او جلتهّلل صلوة العصأر  نًا نح یًا معیزمان
اق عأأ  و  ة نشأأابةیأأرمو ت غلأأوة سأأه  یمشأأو  دیأأجلسأأت قأأرب زًا نحدد  یددمكان یك ن المندد یو قدددقامأأل 
هددا فعددامغ ا معهددا ی سددع ا فاحدددهما فهدد  الفددال مسددم عة ت یمجددة یو امددا الجددا  فأأر  (2)حضأأر

كقدد لهح یددفمعامغددة المفعدد ل بأأاكرت وقددت السددمة و وقددت طغدد ع القمددة و  یانأأهّلل السأأمر و القمأأر یالته 
حدذ كمدا  ی فد یعندیأحقأا  انأهّلل ذاهأ  ا  الددجا  و كقد لهح یوقدت  د یا حاجتها الدجا  بسحرة

                                                           

 لف  زمان و مكان. یا (1)

 عًا.یالعدو س  یا (2)
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 و قال اخة:اخاك   یحق مواسات یأ فقال ال اعة 
 م مغأأأر  بأأأهّلل هأأأا یالحأأأق انأأأ یأ فأأأ

 

(1)فانأأأهّلل ال َخأأأل ٌ هأأأواك و ال خمأأأأر 
 

 

أ حقأا   قدالیقع خغةًا ع  الجثدث فلیالزمان ه المكان فلجل ذل  ه یة مجةیجار یو ه
ث یلاهّلل اعللم حو ومًا یخاقون یس منه نح  یو ل انهّلل قام  یظنا  مناو  یجهد رأساو ر شهّلل یغو نح  د یز
كدذا نحد  ث معغدید   مخد م و نفددس الحیداذ نفدس ال جعل  رسلالتهی تنكحللوهّن و ترغ لون ان   و 

بعضدهح  یتنكحد ه  و اسدا نةه عد  انیك ن تقدیحامل انیلعد  تضمنه وقاًا او مكانًا مع انه 
ت و الخدان مد  یدهن الددا  و الغ نزلأت ال أانو ت یأسأكنت البو دخلأت الأدار ه نح  یع  المفع ل ف

منصددوبة  ین اه  المددغهح فهددة مدد  اسددمال المكددایددنصددل بالاةفیاسددمال المكددان المخاصددة و ه
كدل ظدةم  نزلتو  سكنتو  دخلتل ان یبنزع الخاف  ت سعًا و ق مسا نا  م  اهفعال و تنصدل 

 ة.یل معنویو اهسمال مفاع (2)ك ن الق ل اهول اسد  یغعد انیمكان و ه
هدا  دالحة للناصداب سد ال كاندت مغهمدة او  دالحة لجد اب  مسألة: كغ  اسمال الزمان 

و امثالهدا و اسدمال المكدان ان كاندت اسأبوع و   یومیأو و  الجمعة یو مدة و   یحنح   (3)ك و  یمت
و وسأط و  یلأدو عنأد و الحدذ  هدا تحأت و  فأو و شأمال و   یمأیو ورا  و اما   یمغهمة تنصل و ه

كد یو اسمال المقام (1)تلقا و  (5)حذةو حذا  و  (4)ازا و   یب و الحذ  هدا بعضدهح د یبرو فرسخ و ل یمة 
                                                           

 العاشذ. الهائحة الحل  و یاس ة المغ (1)

 یا دعدم الجغدل و مثغهمدا « الخدان»و كدذا  یالدة یه هنهدا باقددیدسدت مفعد ًه فیل« الددا »وجه الصدحة ان  (2)
قمدت و « الددا »  یلاعد یفدة یو ان كدان باقددسدكنت الددا  هدا یو حمدل عغ یفدة یه باقدیفالجغل و المفع ل یعغ

هد   یة  دل لمدا ندزع الخداف  لغ ضد   و الخفدة جدال النصدل الدذیدلمفع لا یمنصدوبة ه عغد ینه فهیلاع یال ام
 مقامهاهّللیبدل الخف  و اخف منه. منده اعغ

 بالمخاصدة نحد  یسدمی یمادقدع ج ابدًا لددی  و مدا ی میدبالمعددوم  نحد   یسدمی كحقع ج ابًا لدیاسمال الزمان ما  (3)
 مة.بالمغه یسمیل منهما یقع ج ابًا ل ی   الجمعة و ما هی

 المقا ل. یا (4)

 اهزال و المحاذام  (5)
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و جهأة عنهدا  یسدا نیو  یفأسداعمل اه  بدد یهنده ه جانأ و منع بعضهح مد  مكان و جان  و ة یاحن
ل اسدح یدو ق یفأح فلتساعمل اه  بد یاوله م یو ما فجوف و داخل و خارج و  (3)یَذرو  (2)كنفو وج  

كددان م داقًا مدد  حدددث بمعند قمأأت نصدل بفعددل ذلدد  الحددث نحدد  یاهسدداقةا   یالمكدان ان 
ّنا نقعلد منللا مقاعلد للسلم  و نح   سد  مسد  و ت مأوا  یاوو لست مجلس  جو مقام   و بكدل فعدل اّناُ 
و  یو قدال اهّلل تعدالقعأد مركأز  و جلأ  منزلأ  و قمأت مكانأ  و جلسأت موضأع   اهساقةا  نحد  یبمعن

ل  مرصلد   مدثًل و ان شأتمت منزلأ و  ت موضأع یأرمو كتبأت مكانأ  قدال یةهدا فلیو امدا غاقعدوا للمُ 
دخلأت و سأكنت  یا (4)ناصل اه  باهفعال الثلثةیاهساقةا  ه یك  م اقًا م  حدث بمعنیلح

و  مقعد القابلأةو  مزجر الكل  یهو من  و اما ق لهح ة ینزلت الزاوو سكنت ال ان و و نزلت نحو دخلت الدار 
مقعدد القابغدة  یساقة فم یه  من یا یفة یباقد یفه (6)منزلة الشغافو  (5)ایمنا  الثرو  مقعد ال ات 

ا و لعدل  یدبعدد منداا الث  ید مندیدكقدةب مقعدد القابغدة او بع یل مندیدقد  ه  ق یمك  انیمثًل و 
 هذا انسل.

ل نا ددغه یددفددان ظهددةم فهدد  ظددةم ق یفأأه النصددل و اضددما  یددحكددح المفعدد ل ف مسددألة:
كدان فعدًل ماصدةفًا ا  غیال اقع ف یالمعن یالدال  عغ ًا ا  و دفًا نحد  ة ماصدةم ا  مصدد یده س ال 
و الحدذ انده و  الجمعة یت ضاربهّلل یرأو ا  یدا  احس  م  قتلهّلل ایوما  زیضربهّلل و ص  شهرا  و وما  یصمت 

و  یأأاو   یفرسأأ حددذم عامغدده جدد ازًا كق لدد  ینا ددغه الفاعددل او الفعددل بالفاعددل كمددا مدددة  و قد
مأررت قدع  دفة نحد  حدذم وجوبدًا و هد  اذا ویو قدصأمت  یمتأاو ك  سرت ج ابًا لم  قال الجمعة 

                                                                                                                                              

 تجاهه. یقال جغس تغقاله ایمكان الغقال و المقابغة  (1)

 الجانل. (2)

 كنفه. یف یفلن ا یذ  یقال انا فیالمغجأ  (3)

 مقامهاهّللی. منده اعغیقمت ال امو  عدم الجغل و مثل اهفعال الثغثة  (4)

 ذ.یالمناا كمقال اسح م ضع الاعغ (5)

 داؤه.یال غام كسحاب غلم القغل و غ اؤه او سو (6)
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كد    السحابیت الهالل بیرأاو حاًه نح  عندك  یت الذیرأاو  غة نح   ب امر فو  غص  د یأزاو خغةًا 
كددان  یعغدد یقددع مدد  الادد وم مددا بندددیو هعنأأدك  الضددح  ددفًة و ه  ددغًة و ه حدداًه و ه خغددةًا او 

كدد یم اغًل عنه العامل بنصغه لمحدل كنا ة الادةم اه  یدقدع كنایو ه  یأ  صأمت فیو  ال مأیأاده 
هدًا و یبده لكدان وجالمفع ل یكما مدة  ف« سی   الخمی»بدل ع  « هیف»ل ان یو ل  ق یفمخف ضة بد 

اه   یحكدیاهمثدال فل یمجدة یجدةیًا فیكد ن سدماعیو ربمدا  یاسیالحذم ق (1)هذه الم ا م یف
كدان  ینئدذ این ذلد  حكا یانلذ االن یحالمثل لم  ذكة امةًا قدتقام  عهده  یكما ه  كق لهح ف

عمدل یمد  حدذم النا دل مدا ه یسدا نیل یدما تق ل واقعًا اذ كان كذا و اسمع اهن مدا اقد ل و ق
 یضددام المصددد  و ال  ددف الددیمحددذوفًا كالمصددد  و اسددح الفاعددل و ه اعددةم لدده وجهددًا و قد

هدد  مدد  بدداب  و لأأة اهأأل الأأداریا سأأار  اللیأأو قدد لهح   و النلللار اذ ت م وننللا یللبلل  مكللر اللالاددةم نحدد  
جعدل مفعد ًه بده نحد  یالادةم الماصدةم ف یا سدع فدیل قدیالمفع ل كما مدة  و ق یاضافاهما ال

كددغاب یاثند یال یظةم الماعد یا سع فیل هیو ق و  الجمعة صمت ی « عغمدت»او « تیداعط»  
زوا فدیثغثدة فغدح یالد یجدوز و امدا ظدةم الماعددیل یو ق زوه و جدو    ویأاهفعدال الناقصدة نحد   یجدو 

كدذا ه مع الجا  مفعد لیفها و المفع لیفع الا وم ما سعیل جمیو قد قامما  ی  زیالجمعة ل بده و 
جدوز لده اك دة مد  یفدان الفعدل ال احدد ه یالماعدد یذ فدیدله و ه  كل  خداٍل عد  الاحقالمفع ل

 به.مفع ل یحاا  الیاللز  فانه ه یبه واحد كما مدة  و كذا فمفع ل
 ان:الاةم ن ع مسألة:

كددأن یسدداعمل فددیجددوز انیماصددةم و هدد  مددا   او خغددةًا او یحالددة هت ددغهه 
ً
سدداعمل مغاددد 

كد یفاعًل او مفع ًه به او مضافًا ال و  یأت یأرأو و  یأال یاعجبنأو و  مبأارك یأو  یأالفاند  تقد ل و  یأاله 
 و .یسرت نصف و قدومهّلل 

كد یفا ا الاةفیةماصةم فاما هیو غ ة یدهة بالاةفیحالة شدغ یلفا قها ایو اما عو  و  قطة 
نلاه رحملا ملن یاتو هّلل االملر ملن ق ل  و ملن بعلد نحد    یبأو عنأد و لأدن و بعد و قبل نح   م بدخ ل 

                                                           

 اذا وقع  فًة او حاًه او  غًة او خغةًا او كان م اغًلعنه. محمدباقة یذكةم و ه یالم ا م الا یا (1)
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علن  كدان ماصدةفًا نحد مأ  ة یدو ان جدة  بغنلك حجلاب یننلا و بیعندنا و عّلمنلاه ملن للدّنا علملًا و ملن ب
و « یالد»نجة بدد یقدد یمتأ  مدع ان یصدةفةمایفهمدا غ  یأاو  یمتو اما نح  د ین و عن الشمال قعیمیال
 «.یال»بد   یا و« یحا»

قددع لفعدل واحدد یمكد  انیل انده هیس جنسدًا واحددًا بددلیه لدیدفاعغح ان المفع ل مسألة:
قدع لفعل واحدد مفعد ل یمك  انیة و یل العطف او الغدلیسغ یمفع هن م  جنس واحد اه  عغ

 یذكةا فددیددفكددان مدد  حقهمددا انو  الجمعأأة یأأمامأأهّلل ضأأربت  انحدد   یه زمددانیددو مفعدد ل ف یه مكددانیددف
اكان احكامهما ماحد  جمعناهما فی  لیفصغ فصدل واحدد و اشدةنا  یعةم تعدمهما ولك  لم 

ة نحد  یدالغدل یتعدمهما فما وقع م  جنس المكدان ماعددمًا او مد  جدنس الزمدان فهمدا عغد یال
أ  او خمسة اقدا   یامش امام او  یامدام یمدش خمسدة اقددا  فدا یفدالمعن  یو  الجمعأة سأاعتیأتكل 
ددح سدداعا یمدد  امددام    الجمعددة هجددل ان احدددهما بدددل عدد  یدد   الجمعددة او مدد  یدد ی  فددیو تكغ 

 حكح المفع ل ال احد فانغه. یاهخة و كلهما ف
 

 فصل
 المفعول له یق

الفعدل سد ال كاندت  یحمغدت فاعدل الفعدل عغد یة الادیده  العغة الغائ یو المةام منه معن
ة یصدح  تقددیة یدفس الفاعل او خا جدًة عنهدا و لفادًا هد  اسدح منصد ب بالمفع لن یتغ  العغة ف

مضدم ن عامغده و ذكدة بعضدهح لده شد وطًا احددها  (1)ه او نق ل ه  اسدح منصد ب فعدل لدهیالل  ف
و ذلد  جلتأهّلل للسأم  و العسأل تقد ل و ان  دح  انجلتهّلل السأم  و العسأل قال یك ن مصد ًا فلیان

ًا و یده علججلتأهّلل رغبأة  ًا نحد  یدكد ن قغغیهدا انیل و ثانیة ل دیدة غائة عغدیهجل ان الذام هتص
ل اندا یدو اج جلتأهّلل اصأالحا  المأركو بأا  یضأربتهّلل تأد حة  یانكة بعضهح هذا ال ةا هتفاقهح عغ

 یل امدة قغغدیدك ن ا لحًا و افسامًا كما ان الاأمیو العمل  الح هن یعنه ان اه ل  امة قغغ
                                                           

 قع.یألجغه  (1)



316 

 

كد ن ماحدد یام و ثالثهدا انیدغدًا فانمدا اهعمدال بالنیك ن تأمی ن ظغمًا او كیمك  انیو الضةب 
ل یدو قجلتهّلل رغبة  و خوفا  م  فرارك و اصأالحا  المأرك ال قت مع العامل او ماصًل به قغل او بعد نح  

و  ابعهدا ن صلدقلم ینف  الصلادقیوك یق له  یال  اذ ف یف«  دقهح»ه قةال  نصل یجل و عغیه
أا  د الفاعدل مدع العامددل نحد  كد ن ماحدیان ة هز  یددواحدد و ذلد  غ یفالمحددل و الجدائ جلتأهّلل حب 

منا فدد و الندداس  یو اهّلل هدد  المددةكم ال لل   خوقللًا و طمعللًا ی یللالحددد  و قدددقال اهّلل سددغحانه  یكمددا قددد 
هد   یو المعطداعطاه اهّلل النورة استحقاقًا للسخطا  ؟ع؟ یةالمؤمنیق ل امیالخائف ن الطامع ن و 

و سامسدها لأ  جد اب  یقدع فدیصدغح هنیل و خامسدها انیس نعح ه  قغیالمساحذ ه  ابغ اهّلل و
كدد ن عغددة نفسدده یل هیة لفادده هن ال ددیددكدد ن العامددل بغیةه بددالل  و سددابعها انیصددح  تقدددیان
.قال یفل كراما  كرمتهّلل ا  ا

مفعدد ًه لدده كدد  یو هدد  عغددة الفعددل و ان لددح مأأ او  یفأأاو  البأأا او  الأأال و ان فقددد شددةا جددة  بددد 
و  التقتللوا اوالدُلم ملن املال  نحد  یو فقدد الثدانو االرض وضعلا لالنلاك ا طلحًا ففقد اهول نح  

 فمساجمع لغ  وا و مفع ل.ا امال  یو التقتلوا اوالدُم خش یاما ق له تعال
 و فقد الثالث كق له:

أأأت لنأأأو  ث  ابهأأأایفجلأأأت و قأأأد نض 

 

 السأأأأتر اال  لبسأأأأة المتفضأأأأل یلأأأأد 

 

 ه الث ب ال احد.یخغعها و المافضل ه  م  عغ یاب ایلن   بعد ن   الثو وقت ا
 و فقد الةابع نح :

(2)لأأأأأذكراك هأأأأأزة (1)یلتعرونأأأأأ یو انأأأأأ
 

 

لأأأ  الق أأأر (3)كمأأأا انأأأتقل   العصأأأفور بل 

 

 ة الهز  و الذاكة ه  الماكغح.یفان العار
ها نح :یجل نصل العغة و ان اسا فت ال  وا و یو ه  جوز جة 

                                                           

 .یلاغ ان (1)

 ن اا. (2)

 تحةك. (3)
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كأأ  لرغ  ك  جبأأریبأأة فأأمأأ  ام 

 

 نتصأأأری  یو مأأأ  تكونأأأوا ناصأأأر 

 

ك ة جةه و قد الو ان كان معةفًا بد   ل منصوبًا نح :یجیفاه
 جأأأا یالاقعأأأد الجأأأب  عأأأ  اله

 

 و لأأأأأأو توالأأأأأأت زمأأأأأأر االعأأأأأأدا  

 

نفقللون امللواللم ابت للاء مرضللات اهّلل و ان یه اهمددةان سدد ال نحدد  یددو امددا المصددد  المضددام فف
و امددا  (1)السددو   السددابقة یفاندده ماعغددذ باهفعددال فددش یالف قلل یللال و ا اهّللیللل ف مللن خشللیمنلللا لمللا 

  یعمددل عمغددیلدده فعنددد الجمهددو  هدد  الفعددل و قدددذكةنا ان العامددل ال احددد هنا ددل المفعدد ل
الدذام  یه م  مسحة الفعدل و الدهلدة عغدی  و انما النا ل لغمفع ل ه  الفاعل لما فیمخاغف

ك ندده مفعدد ًه لددهیددو قدددانكة الك ف كددد یددة و زعمدد ا اندده مفعدد ل مطغددذ مدد  غیددبالكغ  ن  ة لفدد  الفعددل 
اندًا لمددا یذكة ذلدد  عغدًة لفعغده و  یدجدد مدد  نفسده انده یل فدان اهنسدان یس ب ددیو لدقعأدت جلوسأا  

كیحمغه عغ  یالقغدل و الغفد  ه عغد یقدًة عغدیانًا لغن ع او العدم و مناا النحد  حقیدًا و  یه ه تأ
 الطغغة فافهح.ة م  یالغف  المح  كما زعمه ك 

 
 فصل

 عها و یو قدداغفغ ها مدع شد ین عهدا بدالمفع ل المعند  یة نسدمیدل اخدة معنویدو هنا مفاع
محددل النصددل و هجددل ذلدد   یفدد یالادداهة مجدد و   و هدد یاه  انهددا فدد یتحصددك نهددا اك ددة مدد  ان

تتصدددل باهفعدددال   اسدددطة حددد وم و ذلددد  ان مددد  اهفعدددال ماتقصدددة عددد   یهح و هدددیعغددد یخفددد
سدت یل لهدا و مدع ذلد  لیداهسمال بدون ت سف ح وم و تغد  اهسدمال مفاع اهتصال  غع 

ذهبأت ه فاعل لقا دة ذلد  الفعدل مثدل یالیة فان المفع ل الماعدیتغ  الح وم بح وم تعد
 د ذاهل مثغ  و ه كذل  هذه اهحةم فاد ة.یفزد یبز

و  به و هد  مفعد ل فه  مكت ب به فه  مم  كتبت بالقل و د یمررت بزفمنها   اسطة الغال نح  
فهد  مدأخ ذ منده بالغداهدة و د یأاخأذت الأدره  مأ  زنحد   مأ قًة اه  انه   اسطة و منها   اسدطة یحق

                                                           

 ان هذه السو   و سابقاها سو   واحد . یلما رو (1)
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 یسأرت مأ  البصأرة الأهدا و مد  ذلد  قد ل یما جده ال یفهدالقبلأة  یتوجهت الأنح   یالمنها   اسطة 
فهدد   د درهمأأا  یأأوهبأأت لزها و منهددا   اسددطة الددل  نحدد  یةالیةمنها و الك فددة مسددیفالغصددة  مسدد الكوفأأة

فعمد و عمأرو  ید علأیأقأدر زنحد   یعلأفهد  مكتد ب لده و منهدا   اسدطة  كتبت الكتاب لأ م ه ب له و 
« دیدز»الأدار  ید فیزها فق ل  یالمدخ ل ف یفهالدار  یدخلت فنح   یفه و منها   اسطة یمقدو  عغ

ها و یالددا  فالددا  مسداقةف ید مسداقة فدیدز یمحدذوفًا امستقر لد  یمفع ل معن « الدا  یف»مغاد  و 
د یأسأافرت مأ  زنحد   مأ فه  ماجاوز عنه و منهدا   اسدطة تجاوزت ع  ذنبهّلل نح   ع منها   اسطة 

ة و یدالمفع ل یمحدل النصدل عغد یو كغها ف یل معنیع ذل  مفاعیفه  مسافة معه وهكذا فجم
احدد مد  جدنس س لفعدل ویجدامع بعضدها بعضدًا و لدیبده و به و تجامع المفع لة المفع لیه  غ

ل ماعددم  فادد ة و یدجدامع بعضدها بعضدًا عةفندا انهدا مفاعیندا انهدا یواحد اه  مفع ل واحد فغمدا   
 انصف و اساة .

ة بددان المفعدد ل یددةه مدد  المفعدد هم المعنویددعددةم المفعدد ل بدده   اسددطة الحددةم عدد  غیو 
كمدا اندت مدا    ضدًا مدا   یفهد  ا مأررت بأ ه اسح فاعل ذل  الفعدل قا دةًا نحد  یصدا عغیة یبالاعد

نهمدا و قدد ی  الفدةا  یس بما   كما انت ما   فاغیفانه ل  یمررت علبخلم المفع ل   اسطة نح  
م اضدع  یو جال الحدذم و نصدل مددخ لها فد یضًا و حذم هذه الح وم سماعیبابه ا یمدة  ف

و القعلدّن  (1)ا مند  الددبعدت  یابعتهّلل الأدار كال ا لهح و وزن ا لهح و نح   یا ُالوهم او ودنوهمنح  
ان تسترضلعوا عقدد  و  یعغد یاالتعاملوا عقلدة النكلاح  دةاط  و  یعغد یام یللم صلراطك المسلتق

لكددح و  یا لونكم خ للااًل یللاللد  و  یار یأأكسأأبتهّلل ال لكددح و  یا  للونكم الفتنلا یهوهمكددح و  یااوالدُلم 
مد  ذندل و  یا  ی ذنبا  لست احصاستغفر ا به و  یار یامرتهّلل ال ل  و  یا نارا  و نقصتهّلل درهما  یزدتهّلل د

 م  هذا الغاب ق ل ال اعة:
                                                           

 فددان یقمددت الدد امو   ددعدم الجغددل و نزلددت الخددان و تیددسددكنت الغ و مخغددت الدددا  الغدداب و مدد  هددذا (1)
او  یالد ام یالجغدل و قمدت فد یت و نزلدت بالخدان و  دعدم عغدیدالغ یالددا  و سدكنت فد یمخغدت الد یالمعن

 مقامهاهّللیه فاد ة. منده اعغیعغ
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 متنأأأ  (3)عسأألیالكأأف   (2)بهأأز   (1)َلأأْدٌن 

 

كمأأأأا عسأأأأل ال ریأأأأف  (4)ق الثعلأأأأ یأأأأ  
 

 

 ذ و كذا:یالط  یعغ یا
(5)ت َحأأأأ  َ العأأأأرا  الأأأأدهر اطعمأأأأ یأأأأال

 

 

كلأأأ  فأأأیو الحأأأ    (6)ة السأأأو یأأأالقر یأ
 

 

 ل نح :یعمغه فقغ حل العةاا و اما حذم الجا   و ابقال یعغ یا
 لأأأأأةیالنأأأأأا  شأأأأأر قب یل ایأأأأأاذا ق

 

كل  كف االصأأأأاب یأأأأاشأأأأارت     بأأأأاال

 

 ی قدف لهدا عغدیس یة هنده لدیمدع هدذه الك دة  سدماع یل و هدیدكغ یال یا« لیكغ»بجة  
و و بانده و  یاشلد اهّلل انه ال اله ااّل هو مع ام  الغغس نح   یكو  َانو  َان  قاس الحذم مع یحد  نعح 

ل و یلكد یااء ملنكم یلن االغنیكون دولا بلیالیُم  ان جالكح و  یام ذُر من ابكم عج تم ان جاءُ
كددل فعددل  یه و ذلدد  جدداٍ  فددیددعغددح هددل  غددل عندده او فیفاندده ه رغبأأتجددوز الحددذم بعددد یقددال ا ه

ل مددع یددفاندده سددة  الحغتنكحللوهن و ترغ للون ان القددةلان ی  و امددا مددا نددزل فددیاعغددذ باهسددح بحددةفی
ة نزلدت یدندزل بمطابقاهدا فهدذه اهیالقةلان مندازل خا دة  یل و هیالةق هیطغع عغیل و هیالحغ

كدددان ا  یفددد تةغغددد ن عددد   یة فدددالمعنیدددتغددد  اه یفدددانزل اهّلل تعدددال یادددامیكةهددد ن نكدددا  الیقددد   
 تنكح ه .ان

 
 فصل

 یالمستثن یق
                                                           

 ه . یا (1)

  .یالهز  الاح  (2)

.ی (3)  هاز 

 مقامه اهّللیه. منده اعغیدیه م ضع یضع  جغیث یبح یم یعسلن الثعغل ان (4)

 اطعمه. یالعةاا حا یف یهتتةكن یالمةام ا (5)

 الطعا  و الص م. یقع فیالس س موم  (6)
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كدان بعد  المسدا ن یعام  القد   بدذكةه فد یو قد جة ام مةف عدًا و ه یالمنصدوبام و ان 
كدد  یالمسا ن ینصل منه فه  ایه هنا هجل ما بأس بذكة و  اال  ه  المذكو  بعدد اموام اهسدا نال 

ه بانداق  الكدل  بانده ان یدو اهثغدام و اسا دكغ ا ف یالنفد یاخ اتها مخالفًا حكمه لما قغغها ف
ح مد  العاقدل و یاددا ك و هد  قغدیمنه فالكل  اوًه كذب ثدح یالمسا ن یماخًل ف یكان المسا ن

منده ان یو المسدا ن یك  ماخًل مع ان الغف  مال  قطعًا فل اسدا نال و الحدذ ان المسدا نیلحان 
ة فهمدا بمنزلدة كغمدة یدالغق یدل  لفاه عغیمنه لحیم  المسا ن یث اذا اخة  المسا نیكانا بح

منده قغدل مخد ل الفعدل یعد  المسدا ن یهمدا معدًا فداخةا  المسدا نیدخل الفعدل عغیدواحد  و 
منها م همًا  دل تعادةم  یلست تعاةم بع ة  ثح تسا ن عشرة اال  درهما   یل  علفاذا قغت هما یعغ

ه  الأف سأنة اال  یفلبأث فأمنها م هح و ه  عغا   ع  الاسدعة كمدا قدال اهّلل سدغحانه  یبع ة  اسا ن
كاندا بحیخدة  خمسدیةم انه لغث الف سنة ثح ی  انه لحیو م  الغ  عاما  یخمس ث ید  عامدًا و ان 

و  یفالمسدا ندا  یأجأا  القأو  اال  زنحد   یة بعد اخدةا  المسدا نیالغق یمنه عغیل  لف  المسا ندی
كدان ماخدًل فدد مددع جأأا  القأو  س بددداخل اسداعماًه فق لد  یمصدداا الغفد  وضددعًا اه  انده لد یان 

 یكفدیكدل مقدا  اخةاجدًا  دل  یكد ن اهسدا نال فدیس بكدذب و هنغادز  انید لدیدة زیك ن المةام غ
نئدذ یا  بع  اخدة مد  النحدا  فدل كدذب فمعنداه حیمنه كما ه  اخایالمسا ن ی  ك نه ف غ 

ح الكدل  و لدذل  یمنه لةفع ت هح المسامع و ه  م  فصدیاخغا  ع  ا امته ماس اه م  المسا ن
جمغددة واحددد   ی  فددی  مخاغفاددیكددل  خددالذ اهنددا  و مدد  فصدداحاه اندده جمددع جمغادد یوقددع فدد
جمغدة  ی  فدید فجمدع هداتیدجدن زیجال فلن و فلن و فلن و فلن و لحدا  یجا  القو  اال  ز یفمعن

 الغلغة. یالكل  و ه  م  مناه یواحد  اخاصا ًا ف
او  اال  و امواته حةفان   یففد سأوا و  ریأغو اسدمان  عأداو  خأال و كونیال و  یلو  حاشاو افعال  لم 

 شة  هذا الفصل مطالل:
 اموام اهسا نال: یف اهول:

و ه و ه  محد  خدةص و  انل مةكغة م  یمفةم  و ق یه انها حةم و هیعغفمجمع اال   اما
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العاطفدة فدان لكأ  باب اهسا نال خا دة و معناهدا  یحةم عطف ف یة هیذ و عند الك فیتطغ
 ر.یغ یل بمعنیم دم  و قدتج لك   ل معناها یخالف ما قغغها و قیما بعدها 

 یو اه  تكد ن بمعند ریغ یت الفعل تك ن بمعنیًا و ولیانها ان كان الكل  منف یا  یو الذ
 مخففة او مثقغة. لك 

او اما   یبمعن یل هتأتیال ةا و للسا نال و ق یو لغاةم و تساعمل ف یلغنف یتأت یفه لم 
 و قال ال اعة: لا حاقظیانُ   نفس لّما عل ی هد بخلفه نح  ق له تعالیو الكتاب  اال  

  یُبأأأرَد ا ذا الیأأأقالأأأت لأأأ  بأأأا  
 

أأا غنثأأت  (2) یَنَفسأأا  او اثنأأ (1)لم 
 

 

 تنفست. یا
ةًامدا تسداعمل حةفدًا فاجدة  یة انها حةم اسا نال و قال جمع انها ك یفع  الغص  حاشا و اما

ل انهدا فعدل ه فاعدل لهدا و الجدة  یدو ق اال   یًا جامددًا و تتضدم  معندیًلما تساعمل فعًل ماعددیو قغ
تكد ن  دغة اها انها ل  كاندت فعدًل لجداز انی  بحةفی ها. حجة القائغ ة الل  ماعغقةیبعدها باقد
م و حجة القدائغیبل ن ن وقا یحاشاقال یو لماكان  ةیما  المصدر ة انهدا تقدع ید  بالفعغیة و لماجة 

 نح : ةیما  النافبعد 
 شأأأأبه یالنأأأأا   یفأأأأاعال  فأأأأ یو ال ار

 

 مأأأأ  االقأأأأوا  مأأأأ  احأأأأد یو مااحاشأأأأ 

 

 یدخل عغددیددو الحددةم هد یأأحاشأأا لزقددال یو  یاحاشأأو ت یحاشأأقددال یهددا فاندده یاصددةم فیو 
 نح : ةیما  المصدر الحةم و   ق عها بعد

 شأأأأأا  یت النأأأأأا  ماحاشأأأأأا قریأأأأأرأ

 

أأأأأا نحأأأأأ  افضأأأأأله    فعأأأأأاال (3)فان 

 

هأ  اغفأر لأو بعمغها النصدل نحد   كدل ذلد   اَن و ابأا االصأبب یسأم  حاشأا الشأیو لمأ   یالل  و 
 ی  بمعندیبدالانوحاشأا    ل اسح و مصدد  لقدةال  ال د اذ یًا و ق ن ب ذوذه اضطةا یحكح الغص ی

                                                           

 تنفس. یش بت حا (1)

  .یجةعة او جةعا یا (2)

 الناس. یا (3)
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 نها.یحذم تنویع الم اضع مصد ًا و یجم یتك ن فجوز انیهًا هّلل و یتنز
س ی  قدةال  شداذ  ما وكدة و لدیهدا و الاندویة فمةموم لعد  خ اص اهسدح فیاق ل اما اهسم

كمدا ال  ة یمد  ال د اهد   و الجدة  باقددقدةال   جدل شداذ  حجدة و امدا ك نهدا فعدًل فغمدا سدمعت  یف
ضدًا مد  یك  هدذا ایل فغدیدة اهمدة ان الجدة  بجدا   محدذوم قغیدغا یقد   د یلز یحاشقال یقدتاهة و 

 م اضع القغة كق ل ال اعة:
 لأأأأأةیالنأأأأأا  شأأأأأر قب یل ایأأأأأاذا ق

 

كل  كف االصأأأأاب یأأأأاشأأأأارت     بأأأأاال

 

ا فعدل مداٍض مفدةم غائدل و فاعغده ة بالجة  و امدا فاعغهدا فالاداهة انهدیل و ال وایكغ یال یا
الجاندل و  یة بمعندیمدأخ ذ  مد  الحاشد یاهسدا نال و هد یة الغائل و شاع اساعمالها فدیضم
ه م  هذا الجاندل فاسداعمغت فد یجانغاه و المعن یبمعنت  یحاش ه یدالانز یانه بجانل اخة منز 
  عد  اهنصدام و ة مدع الاصدةم و العمدل خدا یدو انكدا  الفعغ یاهسدا نال لقدةب المعند یثح فد

ة یدو تةك ند ن ال قاما د و حججه مدخ لة فانها وقعت  غة یضًا بعیحةفًا و فعًل ا یالق ل بانها تأت
ة یدة تامدة الاصدةم ك یده و اهفعدال غیدحامل حذم الدل  فدل حجدة فیلعد  الحاجة و الجة   ها 

 ضًا منها.یفغاك  هذه ا  یللسان العةب و منها اخاها  یف
بدداب اهسددا نال حددةم  یل هدد  فددیددل حددةم و قیددفعددل عنددد الجمهددو  و ق فهدد   یلأأو امددا 

 كون.یالاهفعال الناقصة و كذا  یكما حققناه ف ینا ل و الص اب انه فعل   زخ
ل ه  اسح اذا جة  به اذ ه  مصدد  مضدام یحةفًا اذا جة  به و ق یأتیل ه  فعل و یفق خالو اما 

ه مابعده باقد كدذا  مأ ة یو الااهة انه فعل و جة  جة  و هد  باضدما  یسداعمل فعدًل و قددیفانده  عأداو 
و اذا تضدم    دیأخال الأدار مأ  زنح   م   ل بد یقا ة  خالنهما ان یجاوز و الفةا   یفانه بمعن ع 
 جاوز. یفه  فعل ماعٍد ا عداجاوز  ح  النصل به و اما  یمعن

ة یاهسدا نائاال   یبمعند یأتیقددع  دفة اه  انده قددیان ینغغدیة و یالمغدا یفانه بمعن ریغو اما 
 فاك ن  فة. ریغ یاهسا نال و قدتقع بمعن اال  كما ان ا ل 
  مدع المدد  و كسدةها مدع یفاح السد یها لغام اخة و هیبكسة اهول مع المد  و ف ِسوا و اما 
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 یاهسدا نال فانصدل مائمدًا عغد یل انها ظةم مكان اساعمل بمعنیالقصة و ضح  اهول معه فق
ة و یدالاةف یقدتسداعمل ظةفدًا فانصدل عغد ی  فهدییة و اما عندد الكد فیالغص  یه    ة و یالاةف

كد یعغ یجةیقدتساعمل اسمًا ف  نح  ق له:ر یغها الحةكام بحسل الع امل 
 انیأأأأو هأأأأو عر یفلمأأأأا صأأأأر   الشأأأأر  فأمسأأأأ

 

كمأأا دانأأوا یبأأق سأأویو لأأ   أأاه    العأأدوان دن 

 

 و نح :
 یمامأأة نأأاقتیت أأالف عأأ  اهأأل ال

 

 ت عأأأأ  اهلهأأأأا لسأأأأوامكاو ماعأأأأدل 

 

ة و قدتسداعمل یدالاةف یل اك دة اسداعمالها فدیدة ه  شاذ  و ض و   شدعة و قیو قالت الغص 
 غها ان شال اهّلل.یتفص یأتیو  ریغكد 

دده فهددذه اهموام « لیال دد یثندد»اعغددح ان اهسددا نال مددأخ ذ مدد   :یالثددان كف  اذا  ددةفه و 
منده ی مغه الحكح هد  المسدا نیه و ما یلسند ایتصةم الحكح السا ذ ع  شم ل ما بعدها فل

فددالحكح امددا  ی ددةم الحكددح و مددا بعدددها هدد  المسددا ن یاسددغاب اهسددا نال ا یو اهموام هدد
الغفدد  و  یك ن مددذكو ًا فددیمندده قدددیو المسددا نمأأا قأأأا  ة م جددل نحدد  یددو امددا غقأأأا  م جددل نحدد  

ًا نح   یسمی غدًا نحد  یدغ یسدمیلغفد  و ا یكد ن مدذكو ًا فدیو قدد ه دا  یأجأا  القأو  اال  زتام  ة تدا   و مفة 
كددان ماخددًل فدد یماجددال احددد و المسددا ن یاد یأأماجأأا  اال  ز مندده بحسددل یجمغددة المسددا ن یان 

ه یددكدد  ماخددًل فیدًا مدد  القدد   و ان لددحیددفددان ز دا  یأأجأأا  القأأو  اال  زماصددًل نحدد   یسددمی دددا لفادده 
ع یدجم یح نفدیلم لاعمیبن ع م  الاخ ك ن ماخلً یو قد جا  القو  اال  الحمارمنقطعًا نح   یسمی

 ال اقع نح : یك  ماخًل فیمنه او اثغاتها و ان لحیافةام المسا ن
 وفه یر ان سأأأیأأأه  غی  فأأأیأأأو ال ع

 

(1)بهأأأأ   فلأأأأول مأأأأ  قأأأأراع الكتامأأأأ  
 

 

 و نح :
أأأأ یأأأأكملأأأأت اخالقأأأأ  غ یفتأأأأ  ر ان 

 

 ایأأمأأ  المأأال باق یبقأأیجأأواد فال 
 

 ه نح :یك ن ماخًل بسغل الا غیو قد
                                                           

 ش.یالج یغة ایجمع كت الكتائل الضةب و یا القةاعف و یحد  الس یه  جمع فل  و ه  الكسة ف الفغ ل (1)
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كأأأأأأأأل اخ مفارقأأأأأأأأ  اخأأأأأأأأو   و 

 

(1)هّلل اال  الفرقأأأأأدانیأأأأألعمأأأأأر اب 
 

 

ةمحصو  فالمحصو  اما یعه او غیجم یمك  الحكح عغی یمنه اما محصو  ایو المسا ن
كدد دا  یأت احأأدا  اال  زیأمارأجدنس مسداغةا هفددةامه نحد   اعددذ  یمدثًل فلعشأأرة او بعد  معغدد   العددم 

فددانهح  دا  یأأت رجأأاال  اال  زیأأرأةمحصددو  نحدد  یو امددا غ دا  یأأت عشأأرة رجأأال اال  زیأأرأه فاقدد ل یددالحكددح عغ
 ه و اقسا  اهسا نال.یفیانهح فهذه سمام مفةمام الكل  المسا نی  باعیةمعغ میغ

ل یدة قیتك  و فو لح اال  بد  یان كان الكل  تامًا فان كان م جغًا و ماصًل و اسا ن الثالث:
ةفدع مابعددها یة فیبخدلم مدا اذا كاندت و دف الً یقشل بوا منله ااّل قللنح   یوجل نصل المسا ن

ان قنح    ة اهّلل و اما ق ل ال اعة:یغ یا لما اللا ااّل اهّلل لفسدتایلوُ 
(3)مأأأنه  منأأأزل َخَلأأأٌق  (2)مةیو بالصأأأر

 

 

 و الوتأأأأأد (5)یر اال  الُنأأأأأالیأأأأأتغ (4)عأأأأأاف 

 

 .یأتیل تد كما و ا یل اه  النؤیغذ منه شیلح یا یالنف یفانه ائل ال« ةیتغ» یمعن یفةاع
« م همداً »ل تما  الكل  كما اناصدل یو ق اال  ل ه  نفس یاق ال فق ینا ل المسا ن یو ف

ل یدو ق« یاسدا ن»ل فعدل محدذوم و هد  یدو ق اال  ل   اسدطة یدل الفعدل بنفسده و قیدو ق«  یع  »بد 
مةكغدة مد   اال  ل یدقدح و قیدًا لدحیاه  ان ز یادا  یقا  القو  اال  زمحذوفًا فد  ان  ل یالمخالفة لما سغذ و ق

ولدد   اال  مندده   اسددطة یل المسددا نیددو ان  فعددت فغددد ه هنهددا عاطفددة و ق انفددان نصددغت فغددد  ان ال
خددلم مددا قغغهددا  یامكددنهح قدد ل اخددة لقددال ه و انددت تعغددح ان حكددح مابعددد اما  اهسددا نال عغدد

 یالمعمد ل اهتدة یحكمه عغ یجةیما بعدها ماقغغها فان العامل مایك ن العامل فیعقل انیفل
د یأماضأرب زهد  المضد وب و اذا قغدت « عمدةاً »هد  الضدا ب و « دیدز» د عمأرا  یضرب زان  اذا قغت 

                                                           

 غان م  القطل.ینجمان ق  (1)

 م ضع. (2)

 ذ.یعا (3)

 مند س. (4)

 دخغه مال المطة.یة  ح ل الخغال تصنع لئل یالحف (5)
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خدلم  یعغد دا  یأجأا  القأو  اال  ز یس بمضد وب و اهمدة فدیلد« عمدةاً »س بضدا ب و یل« دیز»فد عمرا  
مدا قغغهدا مدع  اال  مابعدد یك ن العامدل فیعقل انیف یس بجاٍل فكید لیذل  فان الق   جالون و ز

كدذا یة تمدا  الكدل  و المسدا نیو مثغه عامغد اعمامهّلل یالقو  اال  زافذ و ه فعل نح  یانه قد منده و 
كدذا ه یفد اال  جوز اجاماعه مدع یك ن العامل فعًل محذوفًا اذ هیعقل انیه كد ن یجدوز انیالدذكة و 

 یقد  و كدذل  ه معندیقصد هی  و ما هیةمغح ظیفاقد  مع خغة محذوم فانهما غ انالعامل 
غده یطًا و تةكیقصدد منده اه  امدةًا بسدیفدان المداكغح ه اال  ل یة المخالفة و كذل  الق ل باةكیلعامغ

 ةمغح ل.یغ
جدال القد   لكد  دا  یأجا  القأو  اال  ز یفمعن لك  یاذا كان بعدها منصوبًا بمعن اال  والحذ ان 

شلفنا علنلمیلااّل قلوك ق لده  یفد ال  ا هد بذل  وقد ع الخغدة لدد یجن و یدًا لحیز و انمدا  ونس لملا امنلواُ 
دًا و هاسداغز  النصدل یالق   فاساد كه بق ل  اه  ز ید فیذل  هنها لدفع ت هح السامع وج م ز

 یو امدا عغد« یاسدا ن» یزعمهح ان اهسا نال بمعند یالكل  الاا   الم جل و انما اوجغ ه عغ یف
النلاس  ؟لص؟یعد  النغد یجدل و ال داهد مدا رویالمخففدة فل ك ل یبمعن یا نا انها قدتأتیاخا

ّلللللم هلللالكون ااّل  ّلللللم هلللالكون ااّل العلللاملون و العلللاملونُ  ُّلللللم هلللالكون ااّل العلللالمون و العلللالمونُ 
كددذل  قدد ل  لكأأ  یالكددل بمعندد یو فدد میخطللر عولل یالمخلصللون و المخلصللون عللل المخففددة و 

 ال اعة:
كأأأأأل اخ مفارقأأأأأ  اخأأأأأو   و 

 

 اال  الفرقأأأأدانهّلل یأأأألعمأأأأر اب 

 

ان تقدد   یة نصدل المسدا نیالم جدل و اوجدل الغصد  ی  عد  وجد ب النصدل فدیفاغ
ماغ عده  یاقد  عغیمنه فان الاابع هیمانع عندهح اتغاع المسا نیو  (1)منه مطغقاً یالمسا ن یعغ

 نح :
(2)عةیاال  اَل احمأأأأأد شأأأأأ یو مأأأأأا لأأأأأ

 الحأأأق مشأأأع  (1)اال  َمْشأأأَعَ   یو مأأأا لأأأ  

                                                           

 ًا ماصًل او منقطعًا.یس ال كان م جغًا او منف یا (1)

 فةقة و ا حاب. یا (2)
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عد   یو حكدد احأد یماقا  اال  زًا فاق ل یزون اهتغاع اذا كان الكل  منفیجی ن فی فو اما الك
 و قال ال اعة: اال  ابوك ناصر یمالالعةب 

 رجأأأأون منأأأأ  شأأأأفاعةیالنهأأأأ  

 

 ون شأأأاف یأأأكأأأ  اال  النبیاذا لأأأ  

 

هدح و اندا ه ریغ یت الحكح تك ن بمعنیاذا ول اال  و قدقدمنا ان  كغ   و تك ن و فًا و قدداخطأ 
كدد ن اعددةاب مدددخ لها عغدد حددال  یفدد اال  اقدد ل ان  یحسددل اقاضددال الحكددح اه  اندد یامنددع جدد از 

ة یدغ ید احدد و مدا لدیدة زیدماقدا  غ یة ایو دف یست للسدا نال و انمدا هدیو ل ریغ یالاقد  بمعن
هندا  ریأغه باعةابده و یدالاعةب المضام ریغمكان اال   ل بدی  شافع فغما جییة النغی  نا ة و غیا 

 یاللل یمندده كالغدددل كق لدده تعددالیمندده لصددحة مغاشددةته العامددل و ظهدة المسددا نیة لغمسددا ن دف
حدال  یكدذا فداذا قد   بددًه لمعمد ل الفعدل المدؤخة و  اال  س مدخ ل یفغد. اهّلل یا الحمیصراط العز

ف ف یة و هذا الذیالحال یالنصل فانها منصوبة عغ ق ل ن و قالدت یه ابدًا بخلم مدایذكةنا ه تكغ 
الفعدل  یمنده وجدل تدأخةه عد  الفعدل و ان تقدد  عغدیالمسدا ن یعغ یة اذا تقد  المسا نیالغص 

همدا یجوز تقدمه عغیو ه دا  جا وایالقو  اال  زاو  دا  القو یجا  اال  زمنه فاق ل یوجل تأخةه ع  المسا ن
ز الك فیمعًا اخا مه عغیا ًا و جو   هما مطغقًا و لهح ق ل ال اعة:ی ن تقد 

(2)ی  بهأأأا طأأأأوریدة لأأأو بلأأأ
 

 

 یو ال خأأأأأال الجأأأأأ  بهأأأأأا انسأأأأأ 
 

 یهمدا و المددا  عغدیمنده و تقدد  الجد   عغیمسدا ن یه  الفعدل و اهنسد«  ها»فان ماعغذ 
 س اهمة باهساحسانام.یالسماع و ل

كددان اهسددا نال منقطعددًا فل الةابددع:  یالمسددا ن یف الفعددل عغددیمكدد  تسددغیخغدد  امددا یو اذا 
مأازاد و د اال  مأا ضأأر  یأمأانف  زمكد  نحد  یقال قا  الحمدا  او هیمك  انیفانه حمار قا  القو  اال  النح  

 جغد ن ی ن یفدان امكد  فالحجداز ی  مدع المسدا نیهمدا مغدایفدان الفعدل فهذا المال اال  ما نقأ  
ز یددح تجیح و تمددیكددل  الحكدد یكدد ن فددیالنصددل مطغقددًا لعددد   ددحة اهبدددال هن بدددل الغغددف ه

                                                                                                                                              

 مذهل. یا (1)

 .یاحد او حما  وح  یا (2)
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و امدا ملا لللم بله ملن عللم ااّل ات لاع الولن  یعًا نزل الكتداب امدا النصدل فق لده تعدالاهتغاع و  هما م
وجددل   و اهسددا نال منقطددع هن   ااّل اهّلل یللالسللموات و االرض ال  یعلللم مللن قللیقلل  الالةفددع فق لدده عز 

 دا  بددًه « اهّلل»ةهمدا و یاه ض سدكناها و اهّلل غ یالسم ام الملئكة و ممد  فد یالمةام مم  ف
المخففددة  لكأأ  یبمعندد اال  كدد ن یاذا اتغددع المنقطددع  یخددلم حكمدده و عنددد یعغدد« مدد »  مدد

دف فیل لك  اهّلل یالسم ام و اه ض الغ یعغح م  فیه یفالمعن س یه   جده و لدیدعغح و ه تكغ 
المدداكغح  یأتیددحالدده و حكمدده ثابددت و انمددا  یعندده بدداٍا عغدداهضددةاب المضددةب یبغغددف فددان فدد

ه یدغغدف فید ثابت و لدحیل لزیالمج یفنفد لك  عمرو یماجا  زنح  د  ید لحكمة جدیبحكح جد
جدن و یضدًا لدحیل لعم و لحكمة اما لةفع ت هح مد  السدامع انده ایالماكغح و انما ا ام اثغام المج

كددل كغمددة یددامددا هظهددا  احسددان عمدد و و محغادده او غ  یقدد   مقددا  كغمددة بددل اخددالل فددیة ذلدد  و 
كدد ن  لكأأ  یبمعندد اال  د مطددةمًا فهدد  بمعناهددا فدد یالمعندد   و ییعاطفددة مددذهل الكدد ف اال  المخففددة و 

مندده و خددالف حكمدده حكددح المغدددلیة و اهبدددال غغددف هن الغدددل هیاهبدددال مددذهل الغصدد 
مندده بددالعةض و هنددا حكددح خددالف و الغدددل هدد   دداحل الحكددح و تعغقدده بالمغدددلی یالمسددا ن
  ان یمخصدد ص بدده فاغدد ینمندده مخصدد ص بدده ثابددت لدده بالددذام و حكددح المسددا یالمسددا ن

و ان  لكأأ  یبمعندد اال  كدد ن  ی ن فددیددع اندد اع اهسددا نال غغددف و قدا دداب الك فیددجم یاهبدددال فدد
 یة اه  ان الفةا فیاهضةا  یه یم دم  و ه لك    یبمعن اال  ك نها عاطفة و اذا نصل تك ن  یاخطأوا ف

 مخففة و م دم . ِاْن و  ن  اِ وج ب نصل ما بعد الم دم  و اتغاع ما بعد المخففة و َمَثغهما 
  و ییوجدددل النصدددل عندددد الحجددداز یالمسدددا ن یف الفعدددل عغدددیمكددد  تسدددغیو ان لدددح

د یداه  الضدة  و هد  بع یة ایمصددر مأا ان یعغدد اال  مأا ضأأر  یأمأانف  ز  معًا و مثغ ا لده بنحد  ییمیالام
دف ید و قعدد و فد اه  یدةه مثل ماقا  زیزائد  و تقد مال یل معناه لك  الضة  شأنه و قیجدًا و ق ه تكغ 

دف ف مأاو  لكأ  یبمعند اال  كد ن یان یة و عغدیلعد  ال او الحال د لكد  یدمدانفع ز یه ایدزائدد  ه تكغ 
ز یدةعزی  غیو الاضدم«  دد  منده نفدع» یمعند نفأ   یتضدم ینغغیة یتك ن مصدران یضة  و عغ

كمدا  لكأ  یبمعند اال  زائدد  و  مأا دد  منده او نقد ل  ید نفدع لكد  الضد   ایما د  م  ز یفالمعن
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اهسددا نال المنقطددع  یفدداال    ان ییالكدد ف یز  و نسددل بعضددهح الددیددةعزیغ مأأاام  یددسددمعت و ز
 سأوا الماصدل و هد  سده  هن حكدح مدا بعدد  یبعددها كمدا فد یو اناصاب المسدا ن سوا  یبمعن

لمدا مخالفدًا  اال  ك ن حكدح مدا بعدد یاهسا نال المنقطع  یخالف حكح ما قغغها هنها  فة و فیه
كد ن یقغغها فالق ل اهول المنسد ب الد بداب اهسدا نال  یفد لكأ  یبمعنداال  هح هد  الصد اب و هد  

 لكأ ه نحد  یدعغة حكدح المعطد م عد  حكدح المعطد مییدعندهح عاطفة مخص  دة باغ یفه
 ة ه عاطفة.یاضةا  لك العاطفة و ان كان الحذ ان 

كدددان الكدددل  غ الخدددامس: كدددان المسدددا نیان   فددداه جح م افقدددة ماصدددلً  یةم جدددل فدددان 
 یعغدال  یقلأو ل یأمأافعلو  اال  قلو نح  دا  یاال  زجوز یو د یماجا  القو  اال  زمنه نح  یلغمسا ن یالمسا ن

انهدح  یانده بددل بعد  مد  الكدل و ها  یة ذهغ ا الدیوجه اهتغاع فالغص  ی  و اخاغف ا فیالقةالت
منده و حكدح خالف حكمه حكح المغدلی  فان الغدل هییقال ا ذل  اه  لمح  معاما  الك ف

ذلدد   یهح و انمددا حمغهددح عغددیًا عغددیددكدد  مخفیخددالف مددا قغغدده و ذلدد  لددحیمددا بعددد اهسددا نال 
ةام بجدد اب هدد  اوهدد  مدد  مددذهغهح فقددال ا بدددل یددمحدد  العددداو  و لددذل  اجددا  ا عدد  هددذا اه

ت یدده و   ة اعضددائیت سددایددمعندداه ما   دا  وجهأأ یأأت زیأأرأخددالف مددا قغغدده هندد  لدد  قغددت یالددغع  
 یو بدالعكس قدد  عغد یفسة كلمه المثغت بالمنفیل با م فان اهنسان اذا ا ام انیوجهه و ه  تأو

 اال  انده عطدف نسدذ كمدا مدة  و  یة ذهغد ا الدیدغذ لغنح  عم م و الك فیزًا لحیذل  ول  كان ذل  جا
غهدا خدالف مدا قغیالعاطفة و حكح ما بعددها لك  حةم عطف مخص ص  غاب اهسا نال نح  

ضدًا یفعغه و قدةئ بالنصدل و ذكد وا ا یل منهح ایمافعغ ه لك  قغ یعنی  منلم یماقعلوه ااّل قلنح  
 ی  عغدیة ماعدیدهدذه اه یالنصدل فد یقةال  الةفع و عندد یعغلتفت منكم احد ااّل امروتك یالنح  

نكم احلد ااّل لتفلت ملی  و الیلق سر باهلك بقط  من اللسا ذ الفقة  و ه   یف« اهغ »انه اسا نال م  
الضدح  اسدا نال  یجدوز عنددیو ه« اهغد »لك  امة ت  هالكة هتسة  هدا اسدا نال مد   یاامروتك 

تكد  معهدح فانده ا دا ها مدا ا دا هح و اذن المدة   باهلافدام و لدح یة المعندیصدیفانده « احدد»م  
ن ااّل یمنّجللوهم اجمعلللللوط اّنللا لن ااّل الیقللوك مجللرم یاّنللا ارسلللنا اللل یة اخددةیددا یفدد یقدددقال اهّلل تعددال
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هدا حدذ و القدةلان  نیامروته قلّدرنا انللا لملن ال لاب  كغ  هدا مد  اهّلل و  كغ  و هنسدغح ان القدةالام السدغع 
هح اه  ان لكد   یقال انه مغاد  حدذم خغدةه ایواحد نزل م  عند ال احد فل وجه لقةال  الةفع الغ 

قلنف یو ملن ا دا هح و مد  هدذا الغداب غها مدا یمع  او هتسة  ها انده مصد یامة ت  هالكة هتسة
 .یالنف یفانه اسافها  انكا  و بمعن من رحما ابه ااّل الوالون

 یبمعنداال  ؤخدذ یان یفعغد دا  یماقا  احد اال  زة الم جل نح  یالاا  غ یو اما وجه النصل ف
كدان ذكدة الغصد یدة كمدا سدمعت و كیكما مة  و وجه الةفدع انهدا اضدةا  لك  ة یدلا  الغدیدة هخایف 

ة م جدل یدكد ن الكدل  غیمنه و انیو ماصًل و مؤخةًا ع  المسا ن اال  ك ن بعد یان یش وطًا و ه
كدل  تضدم  یدح او مدأول و غی   یاو نف یمنه اسافها  او نهی امل المسا نیو ان ة مدةموم بده 

كددذا یدداشددامل الكنا یهن النفدددا  یأأمااحأأد ضأربت  اال  زد اهشددامال مثددل یدددخل بقیدداهسدا نال و  ة و 
كریمااحد لق هن  دیأقول ذلأهّلل اال  زیماضربت احدا  و خة   دیقول ذلهّلل اال  زیماظننت احدا  و  دا  ی  اال  زیت  

مأا یو قال ا م  المدأول بدالنف« الق ل» یماشمل الق ل و اجاز بعضهح ذل  هنه مأول بنف یالنف  قل 
كجأر ال عأا  اال   ؟ع؟ینده قد ل عغدو ممأا رجأل  یفانه بمعند دیقول ذلهّلل اال  زیاقل  رجل و  قل  و  قأل  مأ  ا

اُثلر النلاس  یابلكق لده  یأبیأ یابأمااك ة الطعا   جل اه  لزماه اهسقا  و كذا نحد   یالزمت  االسقا  
فورًا   ُ انت ق  و نح تّم نوره یاهّلل ااّل ان ی بیو ااّل  ُ كدذا ونس یلمانللا ااّل قلوك یا امنلت قنفعللا ایلقلوال و 

ان من الق ون م  ُ  نلا ملنلمیاًل مملن انجیاالرض ااّل قلل ینللون علن الفسلاد قلیا یلن ق لكم اولوا بققلوال
و  بأا  ن اعمدال یدة اهمثغة مما ذكةنا واضح ان شال اهّلل و اجداز الك فیو سا یفانها كغها مأول بالنف

ر یأحق  ی  اال  شأید بشأیأمازبدالجة  و  م  احد اال  رجل فاضأل یماجا ننح   اال  ما بعد  یف یالنف یف م 
ة اذا تعدذ  الغددل یالسدماع و قالدت الغصد  یبالجة  و اما اذا كان معةفًا فل و انكةه ق   و المدا  عغد

  یلأ ةفعهما و د یها م  احد اال  زیمافو نح  ال ال  اال  ا  الم ضع نح   یالغف  لمانع ابدل عغ یعغ
س محغهددا یسددت اهن بمغاددد  و لددیل هح ان اهلددهیةم  عغددیددبالنصددل و عبأأال بأأ  یلا  الی  اال  شأأید بشأأیأأز

ة الخغة المحدذوم و قددعةفت حدال الغددل و وجده الاكغدف یل انه بدل م  ضمیضًا و قیالةفع ا
 ة.یان عةفت فسام الغدل یالغاق یه و كذل  الق ل فیف
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ل بداما  الحصدة و قدد   یمغاد  و خغة ثح ج« اهّلل اله»ان ا غه ال ال  اال  ا  ل یتةك یل فیو ق
ل مع  الخغة  مؤخةًا و « اهّلل»ك ن یو « ه»و  ك 

ً
ف اال  یال سأمثدل  یخغةًا مقددمًا و كدذل  فد« اله»مغاد 

كددل   یكددل قدد ل و لعمددة ی جحدده عغدد یو اساحسددنه بعضددهح حادد یاال  علأأ یذوالفقأأار و ال فتأأ هدد  
عقددل مدد  كغمددة ی یة و ماددیس المغاددد  و الخغددة بمحدد  الاسددمیو لدد یعقددل لدده معنددیف هیسددخ

كددذا ه ید معنددیددالا ح « الدده»فاكدد ن  ددفة هن ر یأأغ یبمعندد اال  مكدد  اخددذ یالمغاددد  و الخغددة و 
« الده» یة عغدیدزعدح الك ف یمكد  العطدف عغدی فاها النصل و كذل  ه یف ینغغیمنصوبة و 

س یاهعددةاب و ه شدد  ان اهسددا نال لدد یه فددیددعغ افددذ المعطدد میان ینغغددیفددان المعطدد م 
 لهة المدعا .س بع  اهیل« اهّلل»ضًا فان یبماصل ا

د  یدان هذه الكغمة مكنسدة لغغدا  اهوهدا  فغمدا زعمدت انداس الهدة عد یال اقع یفالمعن
زعماح بم جد م ثدح تعدةض عنده ثدح تغافدت  یس هذا الجنس الذیل یاال ال  انت تق ل لةمعهح 

مهمغدة هتعمدل  یمخففدة ه العاطفدة و هد لكأ  یبمعند اال  الحذ و تق ل لك  اهّلل م ج م فدان  یال
كدذل  ف فادد ة و انصدف  یاال  علأ یال فتأو  ف اال  ذوالفقأاریال سأغذا  فع الجللة و خغةه محدذوم و 

 بل تكغف. لك  یالكل بمعن یف اال  بالجمغة 
ة یأأال  التبرم جددل و اال  اتغدداع الغفدد  هن بعددد ال اللله ااّل اللله واحللد مثددل  یجددوز فددیل هیددو ق
ل یدماندع النصدل و قیة فلیال  دف یامدا عغدة و یدالغدل یح عغدیسداقیم جل و هذا  یهتعمل ف

هأا رجأل اال  اخأأوك یمافخادا  النصدل و انكدةه بعضددهح نحد  ی اال  منده عدد  یاذا تدأخة  دفة المسدا ن
وا م  هذا الغاب الحكاصالح  ًا عغدا  یجا  القو  اال  زق ل  جل یة كأنیو عد  ماجأا  القأو  ه یدفاق ل  م 
منده فا دغة  جحد ا النصدل یو المسا ن ی  المسا نیكان   و اجاز بعضهح اهتغاع و اذادا  یاال  ز

كنأأت جالسأأا  هنأأا اال  زیاحأأد حأأ یماجأأا ننحدد   و قددد مدددة  ان  یو ضددعف ا اهتغدداع لمكددان الاةاخدددا  یأأ  
و دا  القأأو  یأأاال  ز یماجأأا نمندده نحدد  یالمسددا ن یاذا تقددد  عغدد ی جغدد ن نصددل المسددا نیة یالغصدد 

ق لهح هذا و ه وجه للتغداع هندا  ی  ا ا  ا الخطال فییالك ف جوزون اتغاعه و الحذ انیة یالك ف
الم  د م و باشددةها العامدل و الم  دد م  ی دفة قددمت عغدد یو هدد ریأغ یهندا بمعندداال    جده و 
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ة اخطدأوا یصدح  ابدالده عنهدا و ان الغصد ید فیة زیان المةام منها غ یل عغیبدل منها و تقدمها مل
مت تكدد ن  اال  زعمهددح ان  یفدد و ان  ریأأغ یحددال الاقددد  مطغقددًا بمعندد یفدد یللسددا نال اذ هدداذا قددد 

لد ا اعةا هدا الد اال  ة فغما جالوا بد یالحال ینصغت فمنصوبة عغ   یاغدیه لیدالالمضدام یمكانها ح  
كدد نهح غ ید القددد   و ماجدددالنیددة زیدددماجددال غ یم قعهددا فدددالمعن  ید فدددل معندددیددة زیدددالقدد   حدددال 

فداذا قدد   یمنده عد  المسدا نیلصةم حكدح المسدا ن للسا نال المقد  مطغقًا فان اهسا نال
صدةفه عد  ی یمنده حادیالمسدا ن یثغت حكح عغیمنه و لما یاعغذ بالمسا نیتعغذ به قغل ان

 .یالمسا ن
ماعغقدة بالفعدل المقدد   یو هد ریأغ یبمعند اال  ان  یاذا كان الكل  مفةغدًا فعندد السامس:

د هجدل انده یدة زیدبغ یاد یأمأامررت اال  بزد و یدة زیدغ یادا  یز ت اال  یمارأد و یة زیغ یا دیماقا  اال  زنح  
هندا بددل  یة ان المسدا نیح ال  ف مكانه و ه اسا نال و ما قاله الغصد یحذم الم   م و اق

و ملا محملد ااّل رسلول و ةم جدل نحد  یكد ن غیهدذا القسدح ان ید و شةط ا فیقدظهة فسامه فلنع
للللك ااّل القللوك یقللل  و  احسللن یهلل یتجللادلوا اهلل  الكتللاب ااّل بللالتالو اهّلل ااّل الحللق  یالتقولللوا عللل
و مدا قغدل و  یما ا ام و مدا  ضد یا یالنف یفانه بمعنتّم نوره یاهّلل ااّل ان ی بیو و اما ق له الخاس ون 

كذا یقرأت اال  اسا ن ا م  ذل  نح   قدة  یمكد  انی   و یدقة م كل  یمك  اضما  العا   ایفانه و  
ح عمد   یسداقیو ه یالمعند یهنه م جدل فدد اال  عالما  یمازال زجوزوا نح  ی   كذا و لحیاه     یكل 

كدذا نفدیدع  كل احد ممك  ولكد  اهثغدام لكدل احدد غ یمنه فان النفیالمسا ن  یةممك  و 
كددل  ددفة و حدددث و اوجددل الغصدد یكددل  ددفة و حدددث ممكدد  و ه ة یة تددأخیمكدد  اثغددام 

 د ماجا .یاال  زه نح  یمه عغیة تقدیو جوز الك ف المفةغ ع  عامغه یالمسا ن
كانددت لغا ك اال  اذا تكدد    السددابع: هددا یغیزائددد  و مددا  یة اهولددیددغ ید و بالعدداطف فددالایددفددان 
كددل و یو ان لددحد و اال  عمأأرو و اال  بكأأر یأأاال  ز یماجأأا نمعطدد م نحدد   اال  كدد  عدداطف فالماددأخة  بدددل 

منصد ب كمدا قددمنا بداعةاب « داً یدز»فد دا  اال  عالما  یت اال  زیارأم  اهول نح  یع یزائد  ان كان الثان
كدان بعضده  اال  بدل و « عالماً »محذوفًا و « احداً »و ه   فة  ریغ یبمعن اال   زائدد  او بددل بعد  ان 
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كدان لده نحد  دا  اال  وجه  یت اال  زیمارأنح   او بددل د اال  علمأ  یأ  اال  زیشأ یمأااعجبناو بدل اضدافة ان 
و د اال  عمأرو یأاال  ز یمأااعجبن  او اضدةاب او بددال ان  دد  اهول سده ًا او عمددًا لحكمدة نحد  یمغا

 ق له: یقداجامع العطف و الغدل ف
  هّلل اال  عملأأأ یمأأأا لأأأهّلل مأأأ  شأأأ

 

(2)و اال  رملأأأأأأأأأ  (1)م یاال  رسأأأأأأأأأ 
 

 

كددان الاكددةا  لغاأسدد كددان الكددل  مفةغددًا یددغ یس و ذلدد  عغددیو ان  ة العطددف و الغدددل فددان 
ل ان یدو قد اال  عمأرا  اال  بكأرا  یأماقأا  اال  زنح   یها كان و نصغت الغاقیواحد ا یالعامل مؤثةًا فتةكت 

هددا  یس و ابعددد عدد  ایهندده اك ددة افددام  لغاأسدد ید  ددل هدد  اهولددیددس  غعیالعدداطف هنددا مضددمة و لدد
كدان عد  كل وتدة اه  النصدل ان  یجوز فیل ان امك  اسا نال كل تاٍل ع  سابقه فلیة و قیالغدل

ة اهول اهبددال و النصدل هنده عد  م جدل و یدكل وتدة غ یجوز فیاس انه یةمفةغ و القیم جل غ
كدان الكدل  منف یةمفةغ فكل وتة منفیغ ًا فغدالعكس و ان یدخا   و كل شفع مثغت ماخدل و ان 

ةم المسا نیكان الكل  تامًا و منف هدا نحد  یمنه نصدغت المسدا نیًا فان اخ  كغ  دا  یأزماقأا  اال  ام 
ة یدد و غیدة زیدماقدا  غ یعندیاق ل ان المقد  المنص ب حدال  یو قدعغمت ان اال  عمرا  اال  بكرا  احد

مت المسا نیعم و و غ كدان مدا یواحد ا یعطیمنه یة بكة احد و ان قد  نصدل یعطداه منفدةمًا و یًا 
 یالغدداق ی  فددیاعددیكمددا مدددة  و  ضدداً یا« داً یددز»او تنصددل  د اال  عمأأرا  اال  بكأأرا  یأأماقأأاموا اال  زمددا عددداه نحدد  

دددًا م جغدددًا یدددالجم یالنصدددل و اجددداز بعضدددهح اهتغددداع فددد كدددان الكدددل  تام  ع و هددد  اه جدددح و ان 
.یقاموا اال  زعندهح وجوبًا نح   (3)نصغت  دا  اال  عمرا  اال  بكرا 

لأأ  فددان امكدد  اسددا نال بعضددها مدد  بعدد  نحدد   یث المعنددیددو امددا حكددح الاكددةا  مدد  ح
ل ید  و قیه ان الكدل اسدا نال مد  العددم فداهقةا  بداثنیل فیفق اربعة اال  ثلثة اال  واحدعشرة اال   یعند

 یل المدذهغان محداملن و نحد  ندذكة لد  هندا الدذیدة و قیده فداهقةا  بثمانیدغیمما یكل مسا ن
                                                           

 ة.یم  السن ع  (1)

 ة و ه  اله ولة.ین ع اخة م  الس (2)

 ام.یالمسا ن یا (3)
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بالنصدل  عشأرة اال  ثلثأة   ید علیان  لزة و ه  انه ل  اقة  مقة بد ینه  اهسا نال كغ یاهقةا  عغ یعندنا ف
اه  »اهسدا نال لزمده ع دة  فدان  یالمثدل ه مد  بداب الجد از فد یلزمه سغعة بالغداهة ولد   فعهدا فد

ذ یدبدالةفع فقدداعاةم بالثغثدة فانده ط عشأرة اال  ثلثأة  ید علیما لزنئذ  فة لع ة  ول  قال یح« ثغثة
ة الثغثدة و یدك نهدا غالع دة  حدال  یل فانه نفدیقة  ب یو ان قال بالنصل لح یالمنف یاهسا نال ف

ك    اهسا نال عغ ه یث هیدةعاطف ولكد  بحیالعطف او بغ یان  كدل تداٍل مد  ماغد   مكد  نقد  
عشأرة اال  ثلثأة اال   یلأ  علأاو قدال   یعشأرة اال  ثلثأة و اال  اثنأ یلأ  علأمنده نحد  یع مد  المسدا نیفالجم
ه نحد   یق  الادالاقة  بثغثة و ان امك  ن یالثان یاهول اقة  بخمسة و ف یففاربعة   یلأ  علأمد  ماغد  

فقدد اقدة  بخمسدة   اال  واحدا  یة اال  سبعة اال  ستة اال  خمسة اال  اربعة اال  ثلثة اال  اثنیعشرة اال  تسعة اال  ثمان
ه فغما كان حكح ما بعد  یفاسا ن كدل فدةم منفیخلم ما قغغها  یعغاال  كل تاٍل م  ماغ   ًا یدك ن 

ة فانقصدها یدالع دة  ثدح اجمدع اهفدةام المنف یاهزوا  المثغاة و زمهدا عغدو كل زو  مثغاًا فاجمع 
كدل تداٍل  یه  المقة  به و ه  خمسة ف یك ن الغاقیم  المجم ع  هذا المثال و ان شدئت فدانق  

 اهول. یعغ یتأت یة كل م جة م  سابقه حایة م  سابقه وهكذا بقیم  ماغ ه و الغق
ة ج از اك ة م  النصف و معهح ق ل اهّلل یف و ع  الك فة اماناع اسا نال النصیو ع  الغص 

 او ما اختلف بعوم. (1)ایلم شحوملما ااّل ما حملت هلورهما او الحوایو حّرمنا عل یتعال
غهدا اسدا نال نحد   یالجمل المعط م بعضها عغ الثام : اضأرب عمأرا  بع  بال او اذا تعق 

 یة  اولددیدد ن قددال ا ان الجمغددة اهخیفالغصدد تأأوب ید  و رجلأأ  ثأأ  انفأأ  اال  انیأأخمسأأة اسأأوا  و اق أأ  
 یقاضددیة  ولكدد  اهنصددام یدده فهدد  ماعغددذ بالجمغددة اهخیدد  فیجددوز عمددل جمغاددیبالعمددل و ه

قددده بددداهخیقدددال انددده یان قددده بالكدددل و یة  و یحامدددل تعغ  ندددة فهددد  مددد  یق  یحادددا  الدددیحامدددل تعغ 
قدح یو مدالح یالغد اق یال   ف یقغیه و یة  مسغح ه شغهة فیالمجملم اه  ان اخةاجه م  اهخ

 توا باابعللا شلللداء یللرمللون المحصللنات ثللم لللمین یو الللذ یهددا و مندده ق لدده تعددالینسددل الیل هیددمل
ن تابوا من بعلد ذللك ین جلدة و التق لوا للم شلادًة ابدًا و اولئك هم الفاسقون ااّل الذیقاجلدوهم ثمان

                                                           

 اهمعال. یا (1)
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كدان هأ  الفاسأقون او مد  ق لده التقبلوا ك ن اهسا نال م  ق له یحامل انیفانه و اصلحوا  و امدا ان 
كمددا اذا بنفسأأ   ؟ع؟ا  یأأا  اال  علیأأنب یوصأأ یمافأأدنهددا فهدد  لهددا نحدد  یواحددد  بع یماخددًل فدد یالمسددا ن

كر  بنة  مساأنفة ه معط فة نح  یكانت الجمغة اهخ و ان  ون اال  فالنأا  یأهاش  و النحأاة هأ  الكوفیا
كدان فدیاغداالماعددمام الم یعغد یتقد  المسدا ن الماعددمام مةفد ع فهد  منده هن  یةام فدان 

م  سابق  مق وع نحأو مافضأل ابأا   (1)و ان ت سف فك نهدا  ابا  اب  یمافضل اال  زمةتغاه بعد الفعل نح  
ع و ان اخاغفدت الع امدل یة الماعدمام فه  م  الجمیاغایلحةه محامل و انیو م  غ دا  اب یاال  ز

.ماضرب احد و ال قتل نح    اال  عمرا 
د یأماضأرب زمدا بعددها فداذا قغدت  یهجل حصة حكح ما قغغها ف اال  اعغح ان وضع  الااسع:

ماضأرب د و اذا قغدت یدز یة عمد و فدیعمد و و هتحصدة  هدا مضد و  ید فیة زیتحصة ضار اال  عمرا  
ة الفاعدل و یصدیمد  المعمد ل عامدًا اال  د و اذا كان ما قغل یز یة عم و فیتحصة مض و  دیعمرا  اال  ز

كدذا یدز یة عم و فیفاحصة مض و د عمرا  یماضرب احد احدا  اال  ز  نح  یالمفع ل معًا محصور د و 
نئدذ یة كل احد فالضا ب و المضد وب معدًا حیت ضار یعم و فان  نف ید فیة زیتحصة ضار 

كانددا معددًا مسددا ندا  یأأماضأأرب اال  عمأأرو زهمددا فقغددت یعغاال  محصددو ان و امددا ان قدددمت    ییفددان 
د كغااهمدا محصدو تان یدة زیة عم و و مض و یدًا فضار یماضةب احد احدًا اه  عم و ز یفالمعن

تحصدة  دیأماضأرب اال  عمأرا  زمنده نحد  یز المسدا نیدو اهخدة مد  ح یو اما ان كان احدهما مسا ن
  بلعطددف یئیتتقددد  ولكدد  مددنهح مدد  جددوز اسددا نال شددعمدد و كمددا اذا لددح ید فددیددة زیضددار 

حددال  یا یةه و عغددیددغ یجددوز فددیالمفددةغ و  یجددوز فددیجددوز و مددنهح مدد  هیو مددنهح مدد  ه (2)مطغقدداً 
ضدم ون لدده عددامًل یة منعد ا مدد  ذلدد  فیمدا بعدددها فالغصدد یفاال   جدد از عمدل مددا قغددل یاخاغفد ا فدد

حًا یما بعدها مطغقًا س ال كان  فعًا او نصدغًا  د  یفاال  ة عمل ما قغل یمطغقًا و اجاز بع  الك ف
كبا  بزو د یماضرب اال  عمرا  زاجازوا او ه ف  و نح :د یمامررت اال  را

                                                           

 م  سابقه.  یك نه مسا ن یا (1)

 ة مفةغ. یس ال كان مفةغًا او غ یا (2)
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كارهأأأأأأا  یأأأأأأ یال اشأأأأأأته  ا قأأأأأأو  اال  

 

 ر و ال دفأأأأاع الحاجأأأأ یأأأأبأأأأاب االم 

 

بمدا قغغده مون نصدغه و  یة نا دل و ه  افدع و جدوز بعضدهح  فدع مدا بعدد المسدا نیبل تقد
كتفالیة فان الكل  ماما  یان الحذ مع الك ف یا  یالذ ه یدة فیتقدد یصا  الدیبا اهةه ه مك  اه

ه و انمدا یدة الیل لدز  المصدیقدد  شدیمعمد ل مدا قغغده و ه یقال ان ما بعدد المسدا نیفاذا امك  ان
و  یع مدا بعددها مسدا نیدكد ن جمیغز  انیهنه  یما بعد المسا ن یف اال  منع ن م  عمل ما قغل ی

مفعد ل عم مدًا و امدا مدع عدد  اهضددما  مندده لغفاعدل و الیغدز  ذلد  اذا قدد تح المسدا نیاندا اقد ل 
ماضأرب ة یاذا اضدمةم فالاقدد یمسدا ن« دیدز»ة یصدی دیأماضأرب اال  عمأرا  زمثل  یغز  ذل  ففیفل

فداعًل فداذا « دیدز»تجعدل تضدمة لزمد  انو هد  خدلم المقصد م و امدا اذا لدح د عمأرا  یاحد احدا  اال  ز
ةمقصد م یغدز  حصدة غیح فداذا لدحی ا الاقددبده منعد یة المقصد م الدذیجعغاه فاعًل بطل الحصة غ

كددان مددا بعددد المسددا ن ة و یمندده فددل مددانع مدد  العمددل عنددد الغصدد یمسددا ن یزال المددانع و امددا ان 
كددان تابعددًا لغمسددا ن دا  احأأدیأأاال  ز یماجأأا نةهح نحدد  یددغ كددذا ان  ة نحدد  یمددذهل الغصدد  یعغدد یو 

بأق اال  یتأهّلل اذ لأ یرأنحد  قد لهح  یالمسدا ن یة العامدل فدیو كذا المعم ل لغ فید ال ریاال  ز یماجا ن
فدان وقددع « غدذیلدح»عنددهح معمد ل « المدد م»و « اد ی  »معمد ل « ضداحكاً »فدان  المأوت ضأاحكا  

ة الثغثددة المددذكو   اضددم وا لدده عددامًل اخددة مدد  جددنس یددغ یبعددد المسددا ن اال  معمدد ل اخددة لمددا قغددل 
 ال عة نح : یك ن اه  فیاهول و ه

 قأأ یو لأأ سأأواك  یمأأت حأأیكأأأن لأأ 

 

 حیهّلل النأأأأأأأأوایأأأأأأأأاحأأأأأأأأد اال  عل یعلأأأأأأأأ 
 

بعددد  اال  قغددل  یاندده ه مددانع مدد  تددأخة معمدد ل الفعددل الددذ یا  یح و الددذیقددح الندد ایلددح یا
اهول و « قدحیلدح»اه  « حیالند ا»قصدد اهنسدان عدامًل لدد یقصدد و هیة ما لحیجوز تقدیو ه یالمسا ن

اقللا للنللاسنحدد   ینبماعغددذ المسددا  یو المسددا ن اال    یجددوز الفصددل  ددی  ُ اه   یا و ماارسلللنات ااّل
 لغناس كافة.

مأا عغد ون و یاه  هح  یاعبرون یما النا  اال  الفعل المضا ع نح   اال  ل بعد یجیو اعغح انه قد
قد   و یاه   جدل  یاقعأد یقأو  و یمأنه  اال   یماجا نفه  حال و نح  ضحهّلل یاال   یماجا نو قو  ید اال  یز
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 قأدالمفدةغ مدع  یفد یالماضد یكد ن مفةغدًا و قدتددخل عغدی داةا انیو حدال و قعد فه   دفة ای
س یمللااث یو حددد  اال  شأأكر یأماانعمأأت علنحدد   یو مددع تقددد  مداٍض منفددمأأا النأأا  اال  قأد عبأأروا  نحد 
مازرتأأ  اال  و ة نحدد  یدددخل الدد او هفددام  الحالیددو قد لم مللن ق لل  النسللاءیادك ااّل اتللیطان مللن بنللیالشلل
كرمن  .یكرمنیور  اال  و الازو  یا

او اما  المفدةغ  یل اه  فدیظداهةًا او مقدد ًا و هتجد یل اه  بعدد النفدیاهسدا نال فلتجد یف لم 
أا فعلأتو امدا قد لهح نا محو ون ی  لدیانُ   لّما جمنح   أا فعلأتیأعزمأت علو  نشأدتهّلل بأا  لم   هّلل لم 

كددذل  نحدد  یددغ ی  ائًا اه  فعغددت و هدد  مددأول بالمصدددیذكةتدد  اهّلل ان هتفعددل شدد یا ة فعغدد  و 
كذا ؟لص؟اسألهّلل بحق محمد و ال  ا فعلت   ة فعغ  هذا.یاسأل  ان هتفعل فعًل غ یا لم 

تقدع  دفة و الم  د م  هدا امدا ها انیة و اه ل فیالمغا یبمعن ریالغاعغح ان  العاشة:
لم ین انعملت عللیصراط اللذ او معةفة نح ُّنا نعم   یر الذینعم  صالحًا غنكة  محضة نح  

د و هد  فدةع تعةفهدا باهضدافة و یدس  غعی  بددل و لدیایاه یف ریغل یو ق لمیر الم ووب علیغ
ل یف لغمعةفة و النكة  و قی الحة لغا   یهتتعةم باهضافة ل د  ا هامها و ه ریغل یق

و  دیر زیغ یجا نو قدتقع فاعًل نح  ر السكون یالحركة غ  نح  ی  ماضامیتتعةم اذا وقعت  
كمدا ان  یسا نیف اال   یمعن قدتضم  فداذا جدالم ر یأغ یل بمعندیقددتج اال   هدا المج ور هدا 

فانصدل  اال  بدد  یسداحقه المسدا نیبمدا  ریغو تعةب  ریغ اعةب مدخ لها باعةاب ریغ یبمعن
ف یمكد  تسدغیو اهسدا نال المنقطدع اذا لدحد یأر زیجا  القو  غالكل  الاا   الم جل نح   یف

ف عنددد یعنددد الكددل و المنقطددع مددع امكددان الاسددغر مأأا ضأأر  یأأد غیأأف  زمأأانه نحدد  یددالعامددل عغ
ددح نصددغها تمدد ر الحمأأاریأأجأأا  القأأو  غ   نحدد ییالحجدداز  یعغدد یح و اذا تقددد  المسددا نیو  ج 
ك ة نح  یالمسا ن دح نصدغها بعد  الك فد القأو  یر زیماجا  غمنه عند اه ة یة مدع تدأخیدو  ج 
ماقأا  القأو  ة الم جل نحد  یالاا  غ یصغها فضعف نیكما مة  و  یالمنف یمنه فیالمسا ن

ك ة و حك یمانع النصل فیة و یالحال یو ان نصغت فعغ دیر زیغ ع  ق    یالمفةغ عند اه
كاندت بمعند ریغم  العةب نصل  كدل  یدسد ال تدح  الكدل  ا  لدح اال   یاذا   یمدا عطدف عغداح  و 
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 ر عمرو و بكر.یغ یماجا نجة  نح   ریغمج و  
 یبمعند« یسد»و  مایالسأغحدذ  هدا یو  ریأغ بدد یكالمسدا ن سوا بد  یالمسا ن و ع ة:یالحام

تكد ن نكدة  و اهسدح بعددها بددًه حامدل انیما بعدها و  یف الیزائد  و اض ما ه یف الیمثل اض
كددان مةف عددًا فخغددة لمحددذوم و  ة و نصددل یاو نكددة  م  دد فة بجمغددة اسددم یالأأذ یبمعندد مأأاو ان 

 ق له: یاهسح بعدها ف
(3)منهمأأأأا (2)لأأأهّلل (1)و  صأأأأالحیأأأ اال رب

 

 

(4)ومأأأأأأا  بأأأأأأدارة جلجأأأأأألیما یو السأأأأأأ 
 

 

حدذم مدا یف و قدیبدالاخف مایالسأو  مایسأقال یة و قدیها واو اعاةاضیدخل عغیشاذ و قد
سدت باسدا نال ولكنهدا یل یو هد السوا  مأاقال یو قد« خص  اً » یك ن كالمصد  بمعنیبعدها ف

 مغحقة به.
 یة حدةم الجدة  ایفهد  باقددد یأجا  القو  حاشا ز و  نح  فه  مج حاشابد  یو اما المسا ن

ه  اغفأر لأد و سمع النصل نح  یلز و الاداهة ان  ان و ابأا االصأبب یسأم  حاشأا الشأیو لمأ   یالل 
اعللدلوا هللو اقللرب المصددد  المفهدد   مدد  الفعددل السددا ذ مثددل  یة  اجددع الددیهددا ضددمیالفاعددل ف

عنددد حاشأأا  یعغدداال  جددوز مخدد ل یو ه جانغدده یطان ایالغفددةان حاشددا ال دد یفددالمعن یللتقللو
 د و منعه اذا نصغت.یبجة  زد یقا  القو  اال  حاشا زة اجازته نح  یة و ع  بع  الك فیالغص 

 نح : ع و  م جة  باضما  یقد عداو  خال بد یو المسا ن
 خأأأأأال اِ  ال ارجأأأأأو سأأأأأواك و انمأأأأأا

 

 الكأأأأایشأأأأعبة مأأأأ  ع یالیأأأأاعأأأأد  ع 

 

 و نح :

                                                           

 لغاماع  یا (1)

 ا نفس ی (2)

   یم  المة ت (3)

 ة یاسح غد (4)
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 قأأأأأتال  و اسأأأأأرا   (2)ه یحأأأأأ (1)ابحنأأأأأا

 

 ریو ال فأأأل الصأأأغ (3)عأأأدا الشأأأم ا  
 

ة یهمدا و همدا فعدلن مطغقدًا و فاعغهمدا الضدمیغیالحكح السا ذ عما  یو هما كغماان لنف
خدل مد  اهّلل و  یه ا ج  س اك و عدد   جدائ یعنیالمصد  المفه   م  الفعل  یالمساتة  اجع ال

ا كانت اهباحة غ یاباحا ة عنهدا بالمدذكة و یدالغفد  جداز الاعغ یكو   فدةمذیعدم ال مطال و لم 
 فانصغان حامًا نح :ة یما  المصدر همایدخل عغیقد

كأأأل شأأأ    مأأأا خأأأال ا  باطأأألیاال 

 

كأأأأأأل نعأأأأأأ   لیأأأأأأ  المحالأأأأأأة زایو 
 

 و نح :
 یفأأأأانن یمأأأأاخالن یتمأأأأل  النأأأأدام

 

 مولأأأ  یمینأأد یهأأأوی یبكأأل الأأذ 

 

 یاها و م ضدعهما نصدل عغد دغاعأدا و  خأالو  یم  د ل حةفد مأال یدو فعغهما مداٍض و ق
ة یمصددرمأا ل یدف جددًا و قیدًا و هد  ضدعیدوقدت مجداوزتهح ز یادا  یأقاموا ماخال ز یة فمعنیالاةف

ل باسح الفاعل ایتسغكها مصد ًا حاًه و  هح و یكد  فدیلدح ید اید  م  زی  خالیقام ا مجاوز یأو 
و  ید ایدة زیدقدام ا غ یا اال  و  ریأغ یاه ل كذل  ثح ضمناا معند یقال انهما كاناا فیاهحس  ان

و  صأار یالصغا  و المسدال ثدح  دا تا بمعند یاه ل لغدخ ل ف یف یامسو  اصبحدًا كما ان یاه  ز
ة الصددغا  و المسددال مدد  لفدد  یددامع یو م فدد یو الددذ یالصددغح و المسدد یهمددا معنددیغحدد  فیلددح

ل ولد  قصدد  همدا اهبددا یحادا  الدیعندد المسدال ه تیامسأة امدة بابددال لفاده بدد یدمد  غ اصأبحت
كدذل  یل یالصغح و الُمس یالدخ ل ف كانادا  ماعأدا و مأاخالساا م  بداب اهفعدال الناقصدة  و ان 

ان مدع  یفاال  و  ریغ یاه ل كما ذكةنا اه  انهما  ا تا بمعن یف ل یدو ق مأاباب اهسا نال و قدتجة 
تان ینئددذ زائددد  و هدد  بنددال عغددیح مأأا كددان الجددا   هدد  الحددةم   بانفسددهما و امددا ان یتك نددا جددا  

 .یو تفسةان كما مضدما ام  یالق ل  ز یحاا  الیالمحذوم فل
                                                           

 م  اهباحة (1)

 غةیالقغ یا یالح (2)

 الة س.ضة شعة یالمغ (3)
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اللدك و ذُلر  (1)ملا انللرة نحد  یدالخغ  یف اجل النصل عغ كونیالو   یلبد  یو اما المسا ن
اسدح  ید الدیدة مسداتة عایو اسمهما ضدم دا  یكون زیال یاتونو س السن و الوفر یه قكلوا لیاسم اهّلل عل

 ی   یه بالكغمدة السدابقة عغدیدعغالدغع  المددل ل یو الد ی   یالمفهد   مد  الفعدل عغدالفاعل 
 یة فدیالمصدد  المفهد   مد  الفعدل السدا ذ فالاقدد یة الةجد ع الدیدة و عد  الك فیاخة م  الغصد 

د یدا  زیدامهح قیدس قیدًا او لیس بعضهح زیدًا او لیس القائح زیلدا  یكون زیقاموا الو دا  ی  زیقاموا ل
ف الكل و اه  ب ان یو انت تة كونیال یا فو كذ  اال   یقال انهما تضدمناا معندیل  انصفت تكغ 

قدع یضدم   ی  و م  لدحیة الاضمیالع   یز فیةعزیاهسا نال كما مة  و غ یو بعدهما منص ب عغ
 تكغف شاا  ه مخغ  له منه. یف

و ر یأ  غیلأو   اال  یلقأو  لأا یجأا نتقد ل   یلأبعدد  ریأغو  اال  بد  یحذم المسا نیو اعغح انه قد
ن بددددًه مددد   یبالنصدددل باعاغدددا  حدددال اهضدددافة و اهبقدددال عغدددر یأأأ  غیلأأأقال یقدددد حالهدددا و قددددتن  

س احدد یل یان المعن یا  یوالذ  یلاسح  ریغالضح   یل عغیو قر  ی  غیل یه و حكیالالمضام
 حاٍل حاٌل. یا یام فعغیالغا یًا مجةیة و ان ضممت فج یالحال یةهح فان نصغت فعغیغ

 
 فصل

مأأ   یاضددم  معنددی  مامتهددا و هجددل ذلدد  یغددی یةفددع اه هددا  عدد  ذام ایهدد  مددا  زییأأالتم
  م  د فها هنده مدام  لصدو   الصدفة او فعدل مد  یغدیان المدام  او  دفٍة جامدد  فیدالم ض عة لغ

  مفع لدده او  ددفة م دداقة تتضددم  یغددیث المفعدد ل فیدد  فاعغدده او مدد  حیغددیث الفاعددل فیددح
 اضم  معناه كذل .یاو اسح الفعل  یمعن

اسدح  یو ان  فدع ا هدا  نسدغة فعدل او شدغهه الد ز االسأ ییأتمبدد  یسدمیفان  فع اه ها  ع  اسدح 
 ة.یالم ض عة لغاةف یف یئة الذام فاضم  معنی  هیكما ان الحال تغ ز النسبةییتمبد  یسمی

  النصدل نحد  ه اك دة مدیدو الخف  ف باب ساجا   یلو دا  یخات  حد یعندفاما الذام فنح  
                                                           

 سال.  یاساله و الدُ  ا یانهة الدَ  ا (1)
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 باب م  سا .و  دیخات  م  حداو باب سا  و د یخات  حد
حة الماصدددغة و یة الصددد یز الفدددال المقدددامییدددالام یحادددا  الدددیو امدددا الصدددفة فاغغدددل ما

كدد یو منهدا اوزان سدم الفرسأخو  لیأالمو  الأذراعو  الشأبرالمنفصغة امدا الماصدغة فكدد  ت باسدح اهتهدا 
حة و یو امثالهددا و امددا المنفصددغة فكاهعدددام  دد  ناریالأأدو  الأأدره و  المثقأأالو  المنأأاو  الرطأألو المأأد 

ا  عسال   ی  لیلة نح  یكنا و لد   كأ  عبأدا  ملكأت و نحد عشأرون درهمأا   یعنأدو شبر ارضا  و شربت مد 
و ثلثأة رجأال و منده  عسل یمنوو ز بر  یقفو شبر ار  كد  (1)ز مفةماً یتخفضه باهضافة ان كان الممان

للو جئنلا بمثلله و مللؤ االرض ذه لًا ًا نح  یمك  اضافاه ثانیو ان كان مضافًا فللف رجل او مامة رجل 
فت  دا  ثغدث كغمدام یفانهدا لد  اضد  یتسأعة و تسأع یالداحدعشأر و كذا ان كان مةكغًا نح  مددًا 

المائدة فصداعدًا فدان  یفهد  ندام  ال قد ع كمدا فداحأد عشأرك بحكح كغمة واحد  و ثقغت و اما نح  
زاهمدا نحد  ییغعدم المفةم المائة و اهلف و هما مج و ان و اما المج و  بعدهما فهما تمز لیالمم

و تغدع المثدل  د رجأال  یأمثأل زو مللؤ االرض ذه لًا غحدذ بداهم الدوزن یو  ثلثأة االف رجألو  ثلثمامة رجل
. بشكل و نا  یبغل   و بحجم  طو بعرض  بساطا  و ب ول  ثوبا  و سواك رجال  و رك انسانا  یغ  مثاال 

ث فاعغده یدث فاعغه او مفع له فان كان مد  حیو اما فعل الذام س ال كان اه ها  م  ح
ل الددذام و الدد و  و الددنفس و الغددن و القغددل و اهحدد ال و المددال یدهمكددان ططبأأت نفسأأا  فنحد  

كددان مدد  « طدداب نفسدد »غدده یال اقددع فاعددل هن تأو یفدد« نفسدداً »ز فددان ییفاةفددع ا هامدده بددالام و ان 
هند  تقد ل « غةسدت»ال اقدع مفعد ل  یفد« شدجةاً »فدان غرسأت االر  شأجرا  فع لده فنحد  ث میح

او دارا  او ابأوة  او بأ  ابأا  یط یعجبنأیاضدم  معنداه كالمصدد  نحد  یغحذ بذل  مدا یو  غرست الشجر
 نأا  یاالر  مفجأرة عو اسح المفع ل نحد   ًا یالروس مشتع  شو اسح الفاعل نح    در   فارسا  و علما  

و  الً یر مستقرًا و احسن مقیومئذ خیاصحاب الجنا و انا اُثر منك مااًل و اعا نفرًا ل نح  یو افعل الافض
كأر  بأ  ابأا  و فعل الاعجدل نحد    ابا  ید طیزالصفة الم غهة نح   مدا تضدم  و كدل  مااشأجع  رجأال  و ا

كغمدة تعجدل  یو هدد عأاذرا  یألأ   زیوو د فارسأا  یأا لزیو د ظالما  یل زیوو د رجال  یحسبهّلل بزفعل نح   یمعن
                                                           

 س مضافًا و ه مةكغاً یل یا (1)
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غت م    «.ل همهیو» ك 
ان جنس الدذام او  دفاها او فعغهدا او مدا یز  ییاعغح انه لما كان الغةض م  الام مسألة:

بدالنكة   یكتفدیبده فلجدل ذلد   یكتفیاك ة م  ج هة الكغمة ف یحاا  الی غهه كما قدمنا هی
ال جد ب و عدد  جد از المعةفدة  یقاضدیبمدا  س هدذه العغدةیاهغغل ولكد  لد یالحال ف یكما ف
زه الك فیفقد م ند ً  لض و   كما جو   ة نح :یعة 
أأأأأأأأأا ان عرفأأأأأأأأأت وجوهنأأأأأأأأأایرأ  تأأأأأأأأأهّلل لم 

 

(3)  عأأ  عمأأرویا قأأیأأ (2)و طبأأت الأأنف  (1)صأأددت 
 

 

ف الغص   ه زائد  نح :یف الة و قال ا یو تكغ 
(4)رهایباَعأأأأأَد ا   العمأأأأأر مأأأأأ  اسأأأأأ

 

 

(5)قصأأأورها یحأأأرا  ابأأأواب علأأأ 
 

 

ل الك فو  د یأزو رشأد امأر  و وقأف امأر  و الأ  ب نأ  و شأ  یب ر عو   یغب  رأو سف  نفس  ة بد یمث 
لها الغص الحس  الوج    د .یلم بعیة باأویو او 

كددان الام كدد ن یةه و العدددم امددا انیددكدد ن عدد  عدددم او غیز عدد   ددفة ذام فامددا انییددفددان 
كدان عد  عددم فد ا الع دة  قصدد بده اهند اع او ه فدیجنسًا او ه و الجدنس امدا ان جدل افدةام یان 

ه عدد  الادال نحدد  ید عددم اهندد اع یددز فدان ارییدالام جددل ید اهحدام یددو ان ار عشأرون تمأرا  جدل خغد  
كددان غعشأأرون تمأأرة  الاددال نحدد   كددان جنسددًا و قصدددم یددعغ یجددةیةعدددم فیو ان  ه الحدداهم ان 

و ان  مثلأأ  تمأأرا  هندد اع فدداهفةام نحدد  تقصددد او ان لددحتمأأورا  و   یتمأأرو  مثلأأ  تمأأرا   یعنأأداهندد اع نحدد  
.و   یرجلو  مثل  رجال  ه الحاهم نح  یعغ یك  جنسًا جةیلح  رجاال 

م  ه لفاة یان الجنس و اه ل فیح هنه وضعه لغیالصح یز الجة  عغییالام یو اه ل ف
                                                           

 اعةضت عنا خ فًا. یا (1)

 ز.ییالنفس معةفة و تم (2)

 تطغل ثا ه. نا فغحیدیالمقا ل با (3)

. یف (4)  الحل 

 ز.ییس مثاًه لغامیان و لیبع  األح یزائد  ف الهذا ال عة مثال لك ن  (5)



342 

 

و  مسلمات یاغامهن كما فیالنصل هنهما  یفاه و هیولك  تحذم اخاصا ًا و تخغف الجة خغ
 منه.قة المفع لیالحق یالمنصوبام هنه ف یز فییعام  الق   بذكة الام یو جة  یابره

و عشأرون درهمأا  نحد   یز هد  اهسدح الغفادیدقال ا نا غه اهسح المغهح ان كان المم مسألة:
دل هیدمدا قدال ا تأمدل اذ اهسدح المدغهح مد  غ یذلد  عغد یفد یعند ة عدامًل و نا دغًا و یصدیة مكم 

ده لغفعدل فدان یمك  انیما نق ل  ی  العمل ولك  عغه ق یس فیل كغ  عمل اهسح فاق ل ان العمدل 
كدد ن یز اهسددح ییددتم یضددًا عمددل ففددیصددد  منهمددا ایمكدد  انیاسددح او حددةم  یوقددع شددغحه عغدد

نحد   یغیاو الادأو یةیاو الاقدد یحدة الفعدل او شدغهه الغفادیه مد   ایدالعامل ه  اهسح لك  بمدا ف
ا  خیقف كدذا المثقدال و « ةیدخ»ه  العامل بسدغل مسدحة الخغدة و هد  « زیقف»فد ل ذهبا  ر م  مثقایز بر  و 

كأنده باأو« هدذا»ل شدغه الفعدل مد  یده تأویدفدان الخغدة هندا ف دا  یأهأذا خأات  حدنح   ل اشدةم او یدو 
 ة.یاش

ه یدل العامدل فیدة و قیز النسغة فعامغه المسند م  فعل او شدغهه عندد الغصد ییتم یو اما ف
الفاعددل او المفعدد ل و  یة الخطددال فهدد  العامددل فددیو شددغهه و قددد اخطددأ الغصدد  الجمغددة ه الفعددل

العددم  یمد  ذهدل اه  فد (1)اسلاورو ت یأرطأل مأ  زنحد   مأ جدة  بدد یا غه ف یز عغییالام یجةیقد
غرسأت االر  شأجرا  و  د نفسأا  یطاب زالمح ل ع  الفاعل و المفع ل نح   یو فعشرون درهما  نح  

كدان بغفاده او تصد غ فعدًل مد  لفادة مدا عةم المحد ل بدانیو  دا  ادبا  یمااحس  زو  تأخدذ الفعدل ان 
 ید فهدیدطاب نفس زد نفسا  یطاب ز یقع منه فاق ل فیف یه فاناة كیز الیی غهه و تنسل الامی

 دا  ادبأأا  یأأمااحسأأ  ز یتقدد ل غةسددت شدجة اه ض فهدد  مفعدد ل و فددغرسأأت االر  شأأجرا   یفاعدل و فدد
ًه ع  مغاد  مضام نح  ید و قیزد او حس  امب یاحس  امب ز كجأر مأاال  یأزل او مح   لده بدد د ا و او 

ك ددة مالدده زا یاندده فاعددل فدد ید اك ددة و عندددیددمددال ز اقددد  یل هیددةه و قیددغ یدًا عغددیددال اقددع اذ معندداه 
ز یدالمم یاقدد  عغدیقال هیان ینغغیما اخاةنا  یو عغ (2)عامغه ان كان اسمًا جامداً  یز عغییالام

                                                           

 نة لغمة  ، جمع اسو  ، جمع الجمع اساو .ی  بالكسة زالس ا (1)

 یو اتفقد ا عغدع د ون م همدًا اهسدح الجامدد العامدل لده نحد   یاقدد  عغدیز هییدان الام یالمةام انهح اتفق ا عغد (2)
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 نح : (1)الفعل یل ند  تقدمه عغیو ق دیطاب نفسا  ز جوز نح یاقد  العامل و اه  یالجامد ان لح
 یل المنأأأأأیأأأأأ  بنیأأأأأأ نفسأأأأأا  ت 

 

 جهأأأارا   ینأأأادیالمنأأأون  یو داعأأأ 

 

 یمكدد  الاقددد  عغددیمددا اخاةنددا  یاس و عغددیددو هدد  عنددد الجمهددو  ضدد و   و عنددد بعدد  ق
 العامل كما عةفت.

ز و ا هدا  ماعغقده یةفع به ا ها  الممیصح  انیًا ك ن اسمیز ع  النسغة قدییو اعغح ان الام
صدح  لده مون ماعغقده یل و قدیدةام ان ابداه طیدل او یدةام به انده اب طیفاما د ابا  یطاب زضًا نح  یا

ل یدو قابأا  و   ید ابأویأطأاب زهما نح  یصح  لماعغقه مونه فاطا ذ فیو قدعلما  او  د رجال  یز یكفنح  
و  بأون عرضأا  یطو ه  حسأنون وجهأا  فةام عند عد  الغغس مطغقًا نح  س بجنس اهیما لیف یاهول

كددان الامء منلله نفسللًا یقللان طلل ن لكللم عللن شلل یو قددال تعددال اعراضأأا  و وجوهأأا  جددوز ی ز جنسددًا ییددو ان 
د یأطأاب زل یدو ان قصدد اهند اع قدان علمأا  یأطأاب الزجدل المطابقدة نحد  یقصد منه اهن اع لحیلح

كدان  دفة كاندت لده و عغدن اعملااًل یه  ان لئكم باالخسل  یعالقال ت  یعلماو علوما   طغقده  یو ان 
.یز یكفنح    د شجاعا 

او مقدد ًا نحد   تأا  یرطأل ز  ظداهةًا نحد  یز بالانویز اذا تح  الممیینصل الامیاعغح انه  مسألة:
او  َسأْمنا  منأوان ة نحد  یداو الا ن عشأرون رجأال  او بند ن الجمدع نحد  تأ  یكأ  رجأال  لقو خمسة عشأر رجأال  

و الراقأود خأال    یعنأدقدال ینصدل فلیو اذا تدح  بداهلف و الدل  ه التمرة مثلها زبأدا   یعلباهضافة نح  
                                                                                                                                              

ز ان كدان یدالمم یاقدد  عغدیز هیید  ان الامیجدة هدذیك  عامًل و كدان العامدل مقددمًا فنایه ان لحیج از تقدمه عغ
كدد ن للسددح یةه و مقدددمًا فددنح  لمددا انكةنددا ان یدده ان كددان العامددل غیدداقددد  عغیكدد ن هدد  العامددل و یسددمًا جامدددًا و ا

غندداه مددع اهتفدداا الثددانز الجامددد یددالممناه بیه عددامًل فسددمینحددل ان نسددمالمددغهح عمددل لددح فصددا  كلمددًا  یو  ك 
 اهّلل مقامه یواحدًا ماصًل. منه اعغ

طداب د نفسدًا یدطداب زق لد   یقة فاعل هن معنیالحق یز فییالفعل هن الام یمه عغوجه منع الجمهو  تقد (1)
 یمااخاةندا مد  جد از تقدد  الفاعدل عغد یالفعدل و عغد یاقدد  عغدید و الفاعدل هیدعل ما  زد ما ًا یعل زد و ینفس ز

 اهّلل مقامه یاس  اجح. منه اعغیضًا فم  قال انه قیالفعل جاز هنا ا
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حأ  رجأال  یوو   در   رجأال  و مااحسنها مقلأة و ا لها قصة  یو ا ل  رجال  یة نح  یضًا اذا تح  بالكناینصل ای
كدان الكناسلاء ملثاًل  وبل  عبأدا  و نع  رجال  و منه  لها امرأةیوو    ه یمعد یة  اجعدة الدیدة غیدهدذا اذا 

 یجأا نز عد  النسدغة الحا دغة باهضدافة نحد  یی  فدالامیمعد یه و اما ان كانت  اجعة الیا ها  ف
جددة  ید و قدیدة زیدث  ج لیدز لحییا لده  جدًل فدالامیدد فید جل ه  ز یجالن یفالمعنا ل  رجال  ید فیز

كدان ماهدةًا نحد     عز  م  قاملقال او ا لهّلل م  شجاع یو نح   ا  یألأ   ایوو نحد  د رجأال  یأا لزیأو كذا اذا 
 و نح :شة  یالشباب مع

   در  انوشأأأأأأأأروان مأأأأأأأأ  رجأأأأأأأأل

 

كأأأأان اعرفأأأأ  بالأأأأدون و السأأأأفل   ما

 

ة مدع حدذفهما ی  او ن ن ت نیه تنویضام ما فیو قد ماذا اراد اهّلل بلذا مثالً او اسح اشا   نح  
 مون ن ن الجمع.و منوا عسل ت یرطل ز یعندنح  

 
 فصل

  یتغدد یفهدد (1)  اقاددةان عددةض لددذام بمعناهددایفضددغة تغدد یو هدد الحأأالمدد  المنصددوبام 
كبأا  نحد   یفأ یئة الذام مع تضم  معنیه كبأیلقو سأقت  مكتوفأا  و جلأت را  ید جالسأا  فأیأزو   یتأ  را

 و:خًا یش یهذا بعلو الدار 
 ث صأأأفحت یأأأكأنأأأ  خارجأأأا  مأأأ  ح

 

ود شأأأرب نسأأأو   (2)عنأأأد مفتأأأأد سأأأف 
 

 

النلار و ن یدابلر هلؤالء مقطلوع مصل حو فلًا یم حنیب  ملا ابلرهو نح  كأن  سل ان ر وفا  بالعباد و 
ل مدا سد اهما یدتأو یالفاعدل و المفعد ل ثدح تكغفد ا فد ی  حصد وا الحدال فدیفالذن یكم خالدیمثو

ًا امدا الدذام مد  ل ذاتًا و ظهو یح ذل  ان لغ یة و ت ضیةض و   و خص  یهما تكغف ا م  غیال
ف و یددكددح  و ك یكدد ن مائمددًا عغددیةهددا معهددا و امددا ظهو هددا فلبددد و انیفددل ذكددة لغ یهدد یث هددیددح

                                                           

 الفضغة. یبمعن (1)

 ی د یم ضدع المفادأم جمدع شدا ب و  شدةبها الغحح و یعغ ی  ید  یحد السف  مجانل العنذ و  الصفحة (2)
 النا  اذا ش اه. یه الغحح م  فأم الغحح فیف
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نحد  الاغدامل  یافةام اجنداس هدذه السدغع عغد یاضافة و مكان و زمان و وضع و فعل و ظهو ها ف
كدل فدةم مد  افدةام مدا مدا و فعدلما و وضدعما و زمانما و مكانما و اضافهفیما و كفدائمًا له كح   و 

ت غدت لده حكمدًا مقاةندًا مدع قاةن فةمًا اخة م  جنس اخدة فداذا ا مم انیهذه اهجناس هبد و ان
حدال اتصدافها بدذل  العدةض  یالدذام مقاةندة  هدذا العدةض فد یحكح اخة تعغدة عنده بالحدال ا

  فكدل اسدح الكدل ی داةا وجد م فعدل فدینئذ فاعًل او مفعد ًه و هیك ن الذام حی اةا انیفل
حدال ثغد م  یثغد م ذلد  العدةض لده فد یدل  عغدیدبمدا  یتدأتصدغح هنیت غت لمسدماه عةضدًا 

الأدار  یاب  عمرو فأو اسود اب  عمرو و ل اسود ید طویزتكغف مثًل تق ل  یحاا  الیعةض اخة له فل
ضأربتها او كبأا  ضأربت  راو نحد  تكل   و قدانجذب و جال  و قدتكل   و مصبح جالسا  و الدار مصبحا   یفو 

كبة  هدذه فقدس  یحال اتصدافه بعدةض اخدة و عغد یة و انفعال لغمفع ل فیاثغام عةض مفع لرا
 ما س اها.

د ابأوك یأزضدًا نحد  یتكد ن ثابادة اجدوز انیك ن الحال مناقغة  دل یجل انینا هیما  یو عغ
كدل  جل انیو كذا هًا یوك ابعث حیو ع وفا   دا ئدهیه یدل عغدیدمدا تك ن م داقة  دل  جدوز وق عده یم 

بعتأ  و القأو  رجأال  رجأال   یجأا نو   من  رطبأا  یهذا بسرا  اط   نح یحاًه خلفًا لغجمهو  و وفاقًا هخ 
فهدح یمدا ة ذلد  فكدل  یدغ یالدصلدورهم ملن غلّ  اخوانلًا  یناعنا ما قلو  یف یكلمت  فا  الو د یدا  بیالبر  

 ائنًا ما كان.قع حاًه كیصح انی (1)قة الذامیة حقیغ یمنه معن
ه نحد  یت دغ یتددل  عغدو خ   بعضهح ج از الجامد المأول بالم داذ بثغدث مسدائل: ان

  و یما ددافه یاد یأأدا  بیأأدا  یأأالبأأر  بعتأأ  زمفاعغددة نحدد   یتدددل  عغددئة و انیمضدد یاة قمأأرا  یأأبأأدت الجار
دف و هتحادایدف ی  و لعمةیماةتغ یا دخلوا رجال  رجال  ل نح  یتةت یتدل  عغان ل یدتأو ی  الده تكغ 

د او  فة لدلول او حدال منصدوبة بداهول او همدا حدال واحدد  یانه ت ك یالجزل الثان یو اخاغف ا ف
.یمنصوبا    بعامل واحد او معط م بحذم الفال و هذا ه  اهسد 

هددذه الحددال  یتكدد ن م  دد فة و تسددمان یسددغع: و هدد یةمأولددة فددیو قددال ا تقددع جامددد  غ
                                                           

 اهّلل مقامه یة همحالة. منه اعغیه م  و فیلما ف (1)
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تمثل  لللا بشلرًا و ًا یلقرءانلًا ع بذ لهدا نحد  یت طن الط  یبعدها و ه قًة مایبالم طئة هن الحال حق
ا  بكأذاسعة نح   یاو مالة عغم امرًا من عندنا یف  ُ   امر حكیلا یقو نح  ًا یسو او عددم  البأر بعتأ  مأد 

او تكد ن ن عدًا لصداحغها نحد    منأ  رطبأا  یأهأذا بسأرا  اطاو طو  نحد  لًا ین لیقات ابه اابعیقتّم منح  
دا  یأهذا خاتمهّلل حداو ا ًل نح  وتًا یتنحتون الج ال ب دك خاتما  ویهذا حداو فةعًا نح  ذا مالهّلل ذهبا  ه
  یادی  اهیهدات یة و فدیدكذا قال ا و الص اب مدا قغنداه مد  القاعدد  الكغنًا یءاسجد لمن خلقت طو 

 المفع هم. یناة و قد مة  ف یعند
 یقددًة هن معنددیحق یفأأة یة و تقدددیددةفالا یمعندد یالحددال منصددوبة المحددل عغدد یا یو هدد

كبا  یز یجا نق ل    یفضدغة فد یحدال الاغسدح و هد یفد یات  متبسأما  یلقحال الةك ب و  یف یا د را
هددا الجددة  و انمددا نصددغت لمددا حددذم عنهددا الجددا   فاعط ضددًا مدد  یهدد  ا یت اخدداه الددذیددالكددل  حق 

هددا یفقددة مفعدد لیالحق یفدد فالحددال  یابأأرهو  المسأألمات یاغددامهن كمددا فددیعلئددح الفضددل فانهمددا 
ه یدة الا وم و عامغهدا اسدح الدذام لمدا فیها اه  انها ظةم ماصل بالذام بخلم سایف یماجغ

كدان اذ هد  العامدل فدیدتحكدح بده لغدذام ا یم  شغح ذل  العدةض اهخدة الدذ اسدح الدذام و  یًا 
ق لد   یفد« جالسداً » یباب المفع ل فالعامل ف یالمنص ب كما مة  ف یاسح الذام ه  العامل ف

 ید فدیداثغاتده لز یمحدذوفًا و هد  العدةض الدذ« مسداقة»ه م  شدغح یلما ف« دیز» الدار جالسا   ید فیز
كبأا  یأز یجأا ن یفد«  اكغاً » یحال الجغ س و ف  یكمدا مدة  فد« جدال»ه مد  شدغح یدلمدا ف« دیدز»هد  د را

معمد ل «  اكغداً » یالمعند یس فدیة بالغداهة و كما انده لدیحدث الةاكغیل هیالمفع ل هنه بالمج
ة یددل مددع الةاكغیكدد ن معم لدده و انمددا اقاددةن حدددوث المجددیالغفدد  ان یجددوز فددیكددذل  ه« جددال»

 یالادد یة و الددذام هددیددالفاعغ یاسددح الددذام عغدد یفدد« جددال»عمددل یعددةض واحددد نعددح  یفهمددا فدد
س یو لدد یة امددة معندد یددو العامغ«  كددل»ل  ددل   اسددطة یة ه   اسددطة فعددل المجددیددتحدددث الةاكغ
عهدد منده یمدؤثة لفادًا و ان قغدت اسدح الدذام لدح یة فما ه  عامل مدؤثة معندیة لفایبمح  تسم

ه یدلمدا عمدل ف« دیدز»هد  د عمأرا  یأضرب ز یف« عمةاً » ی لسنا قدمنا ان العامل ف یة قغت بغیالعامغ
فانده خدلم قد ل  یه فصا  بق   الفعل عدامًل و هتسدا حش مد  قد لیشغحه عغ یو الق« ضةب»
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فصددل  یمددا ذهغددت كماتقددد   فدد یهجمدداع فددان بعدد  النحددا  ذهددل الددة ه خددلم ایالغصدد 
ل الحذ ه لغقائل المطغذ ول  تدد ةم عةفدت بالغداهدة یعًا لغدلیالمفع ل و كذل  هنا فك  مط

كبا  یجا  زق ل   یان ف ة یدان المكت ف ضأربت  مكتوفأا  ق ل   یو ف« جال»ة بد یحدث الةاكغیانه لحد را
س یلدو  الجمعأة یأضأربت  ق لد   یماعغقام فعغ  ابدًا كما ف س م یو ل« ض بت»تحدث بد لح

   الجمعدة ید ی  جه م  ال ج ه و انمدا تحددث اندت ضد ب  فد« ض بت»معم ل «    الجمعةی»
ولكد  « ضد بت»   الجمعدة   اسدطة فعغد  یثغت لیه و هذا ال  ف ی   الجمعة مض وب فیف

كانددت الةاكغ یقددة و هددیهنددا مق ولكدد  ك نهددا مق ونددًا  هددا « جددال» تحدددث   اسددطةة لددحیدداندده و ان 
بدد « عمدةاً »تحددث اند  لدح ضأربت عمأرا  ق لد   ی  ان فدیكمدا ان مد  الغد« جدال»ل   اسطة یالمج

ه مفعد ًه بده یاه اثدة فعغد  و لدذل  تسدمیس بمعمد ل لفعغد  ذاتدًا و انمدا مضد و یو لد« ض بت»
بضد ب  و انمدا « عدة   الجمید»تحدث و لح و  الجمعةیضربت  فان  فعغت الضةب به و كذل  

و « عمددةًا »ه و ثغدت لده هدذا ال  دف بفعغد  و هجدل ذلد  تنصدل یدمضد وب ف«    الجمعدةید»
كبا  یجا  زو كذل  «    الجمعةی» سدت یفذام هذا ال  دف ل« جال»ة بد یحدث الةاكغیس یلد را

ل و هدذا ال  دف ی هدا المجدحدال الةكد ب فحدال الةكد ب مقد ون یو انما جال فد« جال»معم لة 
« جددال»هددا ب ددغح یعمددل الددذام فیه فلجددل ذلدد   ددا  یددفكددالمفع ل« جددال»ث لدده   اسددطة حددد

كددان فیددالمقددد  مون غ مااوضددحنا  یة عغددیددالمفع ل یهددا معنددیةه مدد  اهفعددال و اهو ددام فغمددا 
تحكددح بدده  یاسددح الددذام هدد  ذلدد  العددةض الددذ یاسدداحقت النصددل مدد  العامددل فالعامددل فدد

ذلدد   یالحددال ذلدد  اهسددح و هدد  ا یعددل و العامددل فددبدداب المغاددد  و الفا یلغددذام كمددا مددة  فدد
كد یهما اما الفعل و اهنفعال فهما فعلن   یل الئ یالعةض اما فعل او و ف او ما و ضأرب حان 

كد یو اما الكح  و الك قتل و امدا المكدان  الجال و ل یاالبو ل یال وف و ال ضع فاو ام ماضمنة 
د ابأ  یأزنحد  « كدائ »ة یو امدا اهضدافة فغاقددالأدار  یة فو  الجمعینح  « المساقة»ة یو الزمان فغاقد

اهفعدال و  یل الدئد ع اهعدةاض تیدكدائ  عغدداهّلل فجم یاد عبأدا  یأزكدائ  ا د  عمد و و  یاعمأرو 
الحددال  یضددًا فددیاسددح الددذام عمددل هدد  ا یالددذام فغمددا القددت شددغحها فدد یة فددیددتصددغح لغعامغ
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 مثل: یو ف خاً یش یهذا كائ  بعغ یا خاً یش یهذا بعلفق ل  
 ث صأأأفحت یأأأكأنأأأ  خارجأأأا  مأأأ  ح

 

ود شأأأرب نسأأأو  عنأأأد مفتأأأأد   سأأأف 

 

كدائ  سدف م شدةب و كدذل  فد الددا   ید مسداقة فدیدز یاالأدار جالسأا   ید فأیأز یكأنه خا جًا 
 ع مسائغها  سح م اضع:یشة  جم یقاضیجالسًا و 

 یسدة و تسدمالمؤس یفهح معناها م  العامل و هدیاعغح ان الحال ن عان: فاما ان ه اهول:
كبا   یجا نضًا نح  ینة ایمغ و  المؤكدد  نحد  یفهدح و هدیل و امدا انیفهح الةك ب م  المجیفانه هرا

كدل شدت سلم ضلاحكًا ملن قولللا و نحد  ارسلنات للناس رسواًل  قدع ی دفة لغدذام  یدل  عغدیدل یو 
غحدذ  هدا یمدا مدة  و م داقة كد ابأوك ع وفأا  یأزاو ثاباة نحد   د ضاحكا  یجا  زحاًه مناقغة كانت نح  

ل بالصددفام و عدد  ئدد ت یو هدد قتلأأ  صأأبرا  و جأأا  ركضأأا  و خأأرج بغتأأة  المصددام  ال اقعددة حدداًه نحدد  
و  جأا  سأرعة  قداس نحد  یل ان كان مد  ند ع العامدل یو ق یاسیل قیو ق یالجمهو  ان ذل  سماع

انهدا  یفعندد انت الرجل علمأا   وفالن حات  جودا  و اما علما  ففالن عال  و اما نح  جا  ضحكا  اه  فل نح  
نكدة   دا  اسأدا  یأت زیرأذكةها او جامد  نح   یها اق ال مخاغفة ه طائل فیل فیزام ه حاهم و قییتم

جا وا الجما  و ادخلوا الدار االول فاالول و  بدم  یرج  عود  علو د وحد  یجا  زكانت كما مة  او معةفة نح  
 و نح  ق ل ال اعة:ر یالغف

 درهایأأأأالِعأأأأراك و لأأأأ  (1)و ارسأأأألها

 

 نغأأأ  الأأأدخال یشأأأفق علأأأیو لأأأ  

 

أأه  بقضو  كاسددةهح مددع مكسددو هح و هدد   یضددهح ایقاضددهح مددع قض یاضأأه  یجأأا وا قض 
هح و قدیكنا كغ  هح»اغع یة ع   ك« قض  ل المعةفدة یاعةاب السا ذ تأ دف بعد  و او  دًا او بددًه و تكغ 

كدد ن الحددیینكددة  و ه ضدد و   و عدد  الغغدددام یالدد  ی ن ك نهددا عغددیددال معةفددة و اجدداز الك ف  جدد از 
فالمحسد    یعبدا  المحس  من  افضأل مأ  المسأال ةا نح   یها معنی و   المعةفة اذا كان ف

كددان الاع « اذا احسدد  افضددل مندده اذا اسددال»ل یددل حدداهن و همددا باأویو المسدد ف مخص  ددًا یددو 
 اس ك نها نكة .یو الق یاسیس بقیبالسماع و ل

                                                           

 عد  تما  الدخ ل. ینغ  الدخال ا یخف عغیاهزمحا  و لح یحال المعا كة ا یا سل اه ل ف یا (1)
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قع نكدة  ان افدامم یه ولكد  قددیدعغف هنده محكد  یدل الحدال الاع  اح یو اه ل ف
ا باقد یفائد  و حصل لها تع تلاب او    دف نحد   الدار جالسا  رجأل یفح خغة نح  یم  لّملا جلاءهمُ 

عجبأت مأ  ضأرب و نحد  ن یاك سواًء للسائلیاابعا ا یقاو باضافة نح  من عند اهّلل مصّدقًا لما معلم 
 یة اقد ال اخدة او مسدغ قًا بنفدیداه یل فدیدو ق م املرًا ملن عنلدنای  ُ   امر حكلفیو نح   دا  یهّلل شدیاخ

تللاب معلللوكیللو مااهلكنللا مللن ق نحدد    یاامأأر  مستسأأهال   یبأأب امأأرُ علأأیالنحدد   یاو نهدد ا ااّل و للللاُ 
 مساخفًا به او اسافها  نح :

 یا  فتأأأریأأأش باقیعأأأ (1)ا صأأأا  هأأأل حأأأ   یأأأ
 

 االمأأأأال (3)ابعادهأأأأا یفأأأأ (2)لنفسأأأأهّلل العأأأأذر 

 

جدل یل یدو ق (5)ضأا  ی  مامأة بیأعلز او تدأول نحد  ییدالام یبل فائد  تحمل عغد (4)و ان وقعت
ز اهخالم فنحد  یان الأدار جالسأا   یفأك ن عامل الحال ه  عامل  احل الحال و منهح م  جو 

و العامددل ماعغددذ الاددةم و مدد  «  جددل»حددال مدد  « جالسدداً »قدد ل یفمدد  اجدداز اهخددالم رجأأل 
ز یلح و هد  فاعدل ماعغدذ «  جدل»ة العامل و الحذ انها حدال مد  یحال م  ضم« جالساً »ق ل یجو 

و «  جددل»الحددال  یالدددا   جددل و الفاعددل سددد  مسددد  الخغددة و العامددل فدد یالمسدداقة فدد یالاددةم ا
 «.المساقة»عامغه 

 یاعجبنأه اذا كان المضام بعضده نحد  یك ن  احل الحال المضام الیو اعغح انه قد
او تلًا یه میل ُل  لحلم اخیحل  احلدُم انیصدورهم من غّ  اخوانلًا و و  یاعنا ما قنو  (6)وجهها مسفرة

كددان یدالمضدام ال یو علماده  دحة الحكدح عغدفللًا یم حنیقلات عوا مللا ابلرهه نحد  یدمنسدوبًا ال ه او 
                                                           

 قد  . یا (1)

 معذ  . (2)

 النفس  یا (3)

 ان وقعت النكة . یا (4)

  .یجمع ا  (5)

 ك فت وجهها. یاسفةم المة   ا (6)
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هأذا شأارب و ان القأهّلل منفأردا   یاعجبنأو علًا یه ملرجعكم جمیلالالحدال نحد   یذ یالمضام عامًل ف
ا كان فیو ق (1)ق ملتوتا  یالسو ة عامل الحدال و  داحغها واحددًا او كال احدد یصیة ذل  هیغ یل لم 

م ضدع  یكد  فدیه ان لدحیدالل ان المضدامیدضدًا و قیة ذل  ایة اجاز  غیمنع و ع  بع  الك فی
ل اهی فع و ه نصدل لدح « اخ انداً »و « لحدح»حدال مد  « اداً یم»ام و قدال یدجدز وروم الحدال منده و او 

كدد ن یجددل انیلتدده تكغددف و هیتأو یو فدد« المغددة»حددال مدد  « فدداً یحن»لمددد  و ا یمنصدد ب عغدد
قنا.  الحال م  فاعل او مفع ل كما حق 

ارسللنات  داحغها نحد   یاعغح ان الحدال المؤكدد  قددتقع مؤكدد  لغفد  العامدل فد :یالثان
الملن ملن   و امدا تؤكدد  داحغها نحدملدبرًا  یوّللو ت سم ضاحكًا او مؤكد  لمعناه نح   للناس رسوالً 

ّللم جم یق هدذا  یو فد د معلومأا  یأهأو زو د ابأوك ع وفأا  یأزو اما تؤكد مضم ن جمغدة نحد  عًا یاالرضُ 
ك كد یالاأ كدد یاو تعادد ب أال  یأانأا زد اغةاض م  تفاخة  كدد یداو تحقال  ید جلأیأهأو زح  او هأو عمأرو مقهأورا  ة 

كد  كد  ال  یانا عبدك ذلاساةحا   ةها عد  الجمغدة و یجل تأخیو امثالها و  هّللید قادرا  علیانا زاو اساعلل 
 محغه. یالعامل ماعغذ هذه اهخغا  كما قدمنا ف

أول ن ماجددال یددة و یل اه  بعددد اهسددمیالمؤكددد  فمددنهح مدد  قددال انهددا هتجدد یو اخاغفدد ا فدد
كمؤكد  لغفعل و منهح م  اجاز ان االرض  یو التعثلوا قل یدهح ق لده تعدالیدؤیة و یددًا لغفعغیدتقدع تأ

  مددا یدیقع الحدال لاعیة ضد و   لغد  و قددیدة مد  غیو الاقدد نیتم ملدب یلثلم ولّ ةهدا و یو غن یمفسلد
كأل و    بدره یزیبعت البر  قفو  بعت الشاة شاة  و درهما  ل نح  یبازال اجزال ش اخذت زكوت  درهما  عأ  

 و امثال ذل .دره   یعاملت  درهما  فو   یاربع
كبأا  فدةمًا نحد  و اما المؤسسة فقددتقع اسدمًا م الثالث:   یت الهأالل بأیأرأو ظةفدًا نحد  جلأت را

ةمصدد   یة غیدقدًة ماعغدذ الادةم و جمغدة خغ یو الحدال حقنتله یز یقومه قل یخ   علو  السحاب
 (2)اه طلوا بعولكم لل عض علدّو ، و لئن اُله الذئ  و نحن عصل ا ة نح یس او شةطیبح وم الانف

                                                           

 مدق قًا. یا (1)

.اهغط ا ان یة ایمثال لغجمغة ال ةط (2)  تهغط ا بعضكح لغع  عدو 
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 قأدل یدو قد و ماطلعأت الشأم  یأجأا  زطدة نحد  ة الةابیدالم هو  و تجل الد او عندد فقدد الكنا یعغ
و الحددال مدد  واو كم یاهّلل الللرسللول یو قللدتعلمون انلل یلللم تللؤذوننمضددا ع مثغددت نحدد   یماخغددة عغدد

او ماغد     هدا نحد  اتلًا او هلم قلائلون یقجاءهلا ب سلنا بنحد  او  و منع ال او م  مصدد   بدد (1)«یتؤذونن»
 اال  لدد  یالادال یو الماضده یل  قیلذلك الكتاب ال ا ها نح و المؤكد  لجمغة قغغالضربن   ذه  او مكث 

انوا به ی تیماة نح  یجا یاه  ُ ما لنلا النلؤمن بد ه نح   یو المضا ع المنفستلاءون یلم من رسول ااّل
 نح : ماو بد باهّلل 

 بةیهّلل شأأأبیأأأماتصأأأبو و ف (2)عهأأأدتهّلل

 

ا  متیفمأأأا لأأأهّلل بعأأأد الشأأأ  (3)مأأأای  صأأأب 
 

 

و هد  ندام  و  (4)نأ یقمأت و اصأهّلل  عو سدمع و التملنن تسلتكثر ح  ن قدو المثغت المجةم م  
ها فداذا  دا م الجمغدة حداًه هبدد یها اسداقلل و الحدال مةتغطدة بدذیها ان الجمغة فیالضابف ف

كدان فیدالجمغة كنا یك  فیها فان لحیلها م  ا تغاا بذ ة و لهدا یدهدا كنایة حداح الد او لغد بف و ان 
ة و یو الجمددل اهسددم قأأدبددال او كالمضددا ع المثغددت مددع  یؤتیدد هح اهنفصددال یددنحدد  اسدداقلل 
و اما ان كان لها ا تغاا تا   بمدا قغغهدا فلتحادا   یالمثغت و المنف یو الماض یالمضا ع المنف

 سمعت. یواو كالم اضع الا یال
جأا  الحال مقامها الاأخة ع   احغها هنهدا  دفة لده ولكد  قدتتقدد  ت سدعًا نحد   الةابع:

 یاهسددح الادداهة مطغقددًا و رو یمها عغددی ن تقدددیددو منددع الك فضأأربت مكتوفأأا  اللأأ   و  دیأأضأأاحكا  ز
تكد  الحدال فعدًل و قد ل المنصد ب ان لدح ی افعده و فد یالمةف ع ان تقدمت عغ یعنهح المنع ف

ب ٔ  لأأوت یشأأتو امثددال العددةب  خّشللعًا ابصللارهم ی  ق لدده تعددالید المثغاددیددؤیالمثغددت مقددد  و 

                                                           

 .یم  فاعل تؤذونن یا (1)

 ا نفسی (2)

 عهدت .حال ع  كام  ماتصغ العاشذ و  یاح یالماال  ا و  یالصغابة ال و یتم یا تصغ  (3)

 دًا.یض به شد ی    ا (4)
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كانددت محصددو   نحدد  یل یددو امثالهددا و ق (2)لحلبأأةب الأأوت یشأأتو  (1)الحأأرب و جددل تددأخة الحددال اذا 
و ماارسلللنات ااّل  یق لدده تعددالعددد  ال جدد ب  یدل  عغددیددو  نین و منللذاین ااّل م شلل یمانرسلل  المرسللل

و  مررت بهند جالسةة زائد نح  یل   ج ب الاأخة اذا كان  احغها مج و ًا بحةم غیو كذا ق ُاقا للناس
 ة السابقة و لق له:یح للیج از الاقد ةیع  بع  الك ف

ا  عأأأنك  بعأأأد نأأأأیتسأأأل  ك یت طأأأر 

 

ك  حتأأأ  (3)یكأأأأنك  عنأأأد یبأأأذكرا
 

 

 و كذا:
 تأأأأأ  المأأأأأروة ناشأأأأألا  یاذا المأأأأأر  اع

 

كهأأأأأال  عل  (4)دی  شأأأأأدیأأأأفم لبهأأأأا 
 

 

ددل جمددع مددنهح فاجددازوا تقددد كددان  یح الحددال عغددیو فص   دداحغها المجدد و  بددالحةم ان 
كدان د و عمأرو یأ  بزیمأررت مسأرع  احدهما مج و  نحد  یاو اسم مررت ضاحكة بهّللمضمةًا نح   او 

 یاعجبنأك ن مج و ًا باضدافة نحد یة ذل  كأنیغ یو منع ه ف مررت تضحهّلل بهندالحال فعًل نح  
حددال مقددد  و اجدداز بعضددهح  یا یو قدد ل المثغددت عغدد ق ملتوتأأا  یهأأذا شأأارب السأأوو  وجههأأا مسأأفرة
كانددت اهضددافة غیالفصددل باقددد كاندددت  قیهأأذا شأأارب ملتوتأأا  السأأوحضددة نحددد  ةمیمها ان  و ان 

كبا  اال  زه نح  یاقد  الحال وجوبًا اذا كان  احغها محصو ًا فیجز و یمحضة لح  د.یماجا  را
كدان العامدل فعدًل ماصدةفًا فدیجوز تقد  الحال عند الغص یو اعغح انه  اهزمندة نحد   یة اذا 

كبا  جا   كبا  جأئ او  دی  زیجی اورا جدوز یل هیدو ق د مسأرعا  من لأقیأزكدد  (5)ت دغه الماصدةماو  دفة را
                                                           

   تةجع الحةب.یحال ك نكح ما ات یف یا (1)

 یفد یآخدة الحغغدة ا یقدال جدال الفدةس فدیل تجمع لغسغاا م  كل اوب هتخة  م  وجده واحدد یخ الحغغة (2)
 ل.یآخة الخ

اً  (3)  الغعد. یالنأعًا و یجم یا طة 

 ه.یعغ یة فیفانه حال ع  الكنا كهلً  یحال ال غاب و ال اهد ف یف یا ناشئاً  (4)

ث و یددقغدد ل علمددة الاأن یكاسددح الفاعددل و اسددح المفعدد ل و الصددفة الم ددغهة فانهددا ت ددغه الفعددل الماصددةم فدد (5)
 و الجمع. ةیالا ن
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هح قدد ل اهّلل تعدالیددالفعدل و  یل عغددیدالعامددل مطغقددًا و ق یح الحددال عغدیتقدد خّشللعًا ابصللارهم  یةم 
و مندع بعضدهح عد  تقدد   ب الحلبأةلأوت یشأتو  ب الحأربلأوت یشأتو المثل عند العةب خرجون ی

ضدعفه و هد  اجاهدام و تدةاٍل و  یلمجد و  نادةًا الدكالاةم و الجا  و ا یالعامل المعن  یالحال عغ
ح الحدال یجدوز تقددیل یقو الدار  ید قامما  فیزالحال نح   یمنهح م  اجازه ب ةا تقد  المغاد  عغ

حال مقد  و عامغه « منه»  و یمنه بسا یا  یالبر  الكر  بستضًا ظةفًا نح  یاذا كانت ظةفًا و عامغها ا
و الشم  طالعة ة المصد   بال او نح  یح الجمغة الحالیبعضهح تقدهجل ماعغقه و منع «  یبسا  »

ف یكو هل د یف جا  زیكقد   الحال وجوبًا اذا كان لها  د  الكل  نح  یو اجازه الجمهو  و  دیجا  ز
 (1).یة اق یظةم او اسح ق هن و لعل الاةف

كددان العامددل ضدعیل یدو ق كددأنیاددأخة الحددال عدد  عامغهددا اذا  مأأا جامدددًا نحدد   كدد ن فعددلً یفًا 
كدان یمد  افعدل الافضد یسدا نیو  بأا  یهأذا افصأح النأا  خ ل نحد  یاو  فة تفضداحسن   ل مدا اذا 
ح الفاضدغة لةفدع الغدغس یجدل تقددیف یاهخدة ی  احداهما مفضغة عغی  هسمیحال یعامًل ف

 یعجبنأیعدل نحد  او مصدد ًا مقدد ًا بالف د وحد  انف  م  عمأرو معانأا  یزو    من  رطبا  یهذا بسرا  اطنح  
ا بمللا یللوتلم خاویللتلللك بالفعددل نحدد   یضددم  معنددیكدد ن العامددل لفاددًا یاو  (2)هّلل صأأامما  یأأاعتكأأاف اخ

عامغده  یف و عنددیو هد  ضدع« ةیاشد» یهنهدا بمعند« تغد »ا  ان العامدل یم   ی   یعغ هلموا
منا فد یعغ«  تهحی »ماعغذ  ظةفدًا او كد ن العامدل یالمغادد  و الخغدة و اسدا ن ا مد  ذلد  ان یماقد 

ة ت سف الحال  یمج و ًا اخغة  هما ف    المخغةعنه و المخغة به نح  ق له:یجوز بقغ 
أأأ  یبنأأأا عأأأاذ عأأأوف و هأأأو بأأأاد  ذل 

 

 عأأأأد  وال   و ال نصأأأأرایك  فلأأأأ یلأأأأد 

 

بنصدل هلذه االنعلاك خالصلا للذُورنا  و كقةال  بعضدهح« كحیلد»ة یو  احل الحال كنا
ت ید  المندع و حمغد ا الغییو عد  الغصد  نلهیمیات بیلوو السموات مط و كقةال  بعضهح« خالصة»

ل ا اه یعغ  ه نح :یام و كذا ح وم الا غیالض و   و او 
                                                           

 حال. یا یمعناه عغ ةیاهسم یحال و عغ یا یف فیك یك ن معنیة یالاةف یبنالًا عغ (1)

 اهّلل مقامه یان اعاكف اخ ك  ائمًا. منه اعغ یة ذل  اعجغنیفان تقد (2)
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 ابسأأأأأأا  یر رطبأأأأأأا  و یأأأأأأكأأأأأأأن  قلأأأأأأوب ال 

 

أأأاب و الحشأأأف البأأأال (1)وكرهأأأا یلأأأد  (2)یالعن 
 

 

 یكماقدددمنا فدد« العندداب»عامغهددا و العامددل ماعغددذ  یانهددا حددال تقدددمت عغدد یو عنددد
ت هنأدا  یألنحد   یو الاةج یة الماعغذ و كذا ح وم الامنیو  احل الحال كنا المغاد  و الخغة

كدذا لد  قغدت « عنددنا»ة ماعغدذ یدحال مقدمة ع  كنا یه یو عندمة  عندنا یمق مأا  یدا  مقیألعأل  زو 
فدان ه  القسدح الصأبر محتسأبا   ینحو ان (3)نعح اذا عةض مانع له الاصد  وجل تأخةها عنهعندنا 

 لمكان ه  القسح.العتكف  صامما  نح  لها الاصد  و 
د  یدل اعةاضدًا عدید  هن لغ دیدهسح مفدةم حداهم عد یؤتیجوز انیاعغح انه  الخامس:

 قا ن بعضها بعضًا نح :ی
 ٍة یأأأبُ ْف  یلأأأیاذا مأأأا جلأأأت ل یعلأأأ

 

(4)ایأأأت ا  رجأأأالن حافیأأأارة بیأأأز 
 

 

 یلللیحی شلللرت بیان اهّلل نحددد   و« ازو »ازو  و الحددداهن لفاعدددل مصدددد  مدددأول بدددد ان« ا  یدددز»و 
او  یة  دفة للولدیدو منع بعضهح عد  ذلد  و اخدذوا الثاندًا و حصورًا یمصدقًا بكلما من اهّلل و س

م ا الج از اذا كان العامل اسح تفض یة اهولیحاًه م  ضم   منأ  رطبأا  یأهذا بسأرا  اطل نح  یو سغ 
  و النللار و یلو سلّخر لكلم اللد  نحد  یدغة الجمدع هسدمال عدیبصد یؤتیدجوز انیو الحذ ماذكةنا و 

االرض  یو التعثلوا قلبجمدع لجمدع نحد   یؤتیدجدوز انیو الشمس و القمر و النجوك مسخرات بلامره 
  ولكد  ی  هسدمیاو بحدال نقوت غالللا ملن بعلد قلوة انكاثلاً  یُالت او جمع لجنس نح  نیمفسد

دا  منحأأدریلقها نحدد  یلاتصددل بددذ یلغثددان یبجعددل اهولدد داً »فددد  ا  تأأ  مصأأع ِ حددال عدد  المفعدد ل و « مصددع  
 ع  الفاعل و نح  ق ل ال اعة:« منحد اً »

                                                           

 وكة العقاب. یا (1)

كل قغ ب الط (2)  اهّلل مقامه یة منها. منه اعغیوكةها ك  یة فاجامع فیو ذل  لما اشاهة ان العقاب هتأ

 تأخة الحال ع  العامل. یا (3)

 ةكغه.یك  له ظهة یكسكةان اذا لح  جلن (4)
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أأأ یعهأأأدُت سأأأعاَد ذاَت هأأأو  یمعن 
 

(1)فأأأأأأزدت و زاد سأأأأأأألوانا  هواهأأأأأأأا 
 

 

 ل نح :یعكس الاةتیو قد
 تجأأأر  ورا نأأأا یامشأأأ (2)خرجأأأت بهأأأا

 

أأأٍل  (3)َل ِمأأأرٍ  یأأأنأأأا َذ یَاَثَر  یعلأأأ  (4)ُمَرح 
 

 

ة كق لد  لقا دد السدفة یدندة حالیل الحدال اذا قدا  ق حدذم عامدیاعغدح انده قد السامس:
كبأا  ة نحدد  ق لد  یدسدافةم  اشدددًا و قددمت مدأجو ًا او مقال یا مأأجورا  و لغقدام  راشأدا   لمد  سددأل را

 یو نحد  ق لده تعدالمأا ضأربت جد اب مد  قدال  یفدرا  یأكج یبلأنحد  ق لد   یاو ج اب نفدف جلت یك
ج اب مد  سدأل  یفرا  یكجاو اسافها  نح  ق ل   نیقادا ینجم  عوامه بلحس  االنسان ان لنیو

ان تددد   یدد  یو تحددذم وجوبددًا فددقللان خفللتم قرجللااًل او رُ انللًا او جدد اب شددةا نحدد  دا  یأأأ ضأأربت ز
فددذهل الددثم   دداعدًا و نحدد   یاثأأ  زامأأدا  او  بعتأأ  بأأدره  فصأأاعدا  ل نحدد  یمةاتددل شدد یام  فددیددالز

دا  یأز یضأربو اذا وقدع الحدال نائغدة عد  الخغدة نحد  امدا  ث  زاو  و  جز ا  م  القر ان فصاعدا  یقرأت كل 
كدد   م لغاددو  یا قاممأأا   و قدد ل  یا  اخأأریسأأیا  مأأرة و قیأأمیأ تمخ نحدد  یحا ددل و منهددا اسددمال جامددد  

 ال اعة:
 ارا  جفأأأأأأأا   و غل أأأأأأأة  یأأأأأأالسأأأأأأأل  اغ یأ فأأأأأأ

 

(5)الحأأأأرب اشأأأأبا  النسأأأأا  العأأأأوارك یو فأأأأ 
 

 

 و كق لهح:
 الأأأأأأوالم  اوالدا  لواحأأأأأأدة یأ فأأأأأأ

 

تیأأأأالع یو فأأأأ  (6)ادة اوالدا  لُعأأأأال 
 

 

                                                           

ددحالهددا و  ذاماسددح امدة   و  سدعام (1) ان و هدد  یالنسدد یا السدغ انو عهدددم الماعدل حددال مد  فاعددل  یا یالمعن 
 زام.ه  فاعل  ه اهاو  زممز لدییتم

 بالمحغوبة (2)

 كسال (3)

 منق ش بالةحال  (4)

 حاضت. یعةكت المة   ا (5)

ام. یا (6)  الضة 
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أ قاممأا  و قأد قعأد خًا نحد  یة و منها  فام تضمنت تو یالمصدر یمنصوبة عغ یل هیو ق
  فام قامت مقا  المصد . یل هیو قش یأ قاعدا  و قد سار الجو النا  

صدد  عنده هدا اه  بفاعدل تیما هتدتح  معان یانا قدذكةنا سابقًا ان اهفعال الناقصة ه السابع:
و  ؟ع؟یعد  عغد ید ه  الفاعل و عغمده الةفدع كمدا رویفزد قامما  یكان زها نح  ق ل  یو حال تقع ف

 یذ یفلبدد لهدا مد  مسدم یعقل فعل بل فاعل فان الفعدل حةكدة المسدمیفعل قطعًا و ه كانان  
هدا یكد ن فیعغمهدا النصدل و هبدد و ان یالفضدغة الاد یفه« قائماً »ه  الفاعل و اما « دیز»حةكة فد 

هلحاقهدا بده  یتغحدذ بدالمفع ل و اه  فدل معند یحاد ؟ع؟یث عغیسانغف م  حدیة كمایمفع ل
ز ییدل فلتناسدغها و امدا الامیدة المفاعیكد ن لهدا هنهدا قا دة  و امدا سدایجوز انیبه فلاما المفع ل

 یحدال االدنفس فقغندا انهدا  یح معناهدا و مطابقدة لمدا فدیساقیناها یالحال و    یةمعق ل فغقیفغ
 ا .یحال الق ید فیكان ز

ام اشددد  یدو ه اشدكال فددان اهشدا ام و الكنادا  یأكأان هأأذا زسا دكل مندده نحد  یة مدا یدو غا
نده یبالحدال لاغ یؤتید  فداذا وقدع الفاعدل اشدد  ا هامدًا جداز انیاهعدل  تعد یا هامًا م  اهعل  و ف

كدان هدذا ماعیدحدال ك نده ز یكدان هدذا فد یفالمعن كأان ة و امدا مثدل یددیندًا بالزیدًا فكأند  قغدت 
د وسأط الأدار یأكأان ز   الجمعدة و ید یكان الص   مساقةًا او حا دًل فد یفالمعنو  الجمعة یالصو  

 یالمسدجد ا یفد یفالمسك  فاعدل و المسدجد ظدةم اكون مسكن  المسجد یمساقةًا و نح   یا
ه فیان جدوزیفكمدا للا مقلرًا یماُانت الحد قالدعال  یالمسجد كما ف یمساقةًا ف جدوز یهدا یقدال مقدة 

 یكدد ن مسددكنه مسدداقةًا فددیمعندداه « كدد ن مسددكنه المسددجدی»المسددجد و  یقددال مسددكنه فددیان
ةم قاعد  ف غهدا یع الم ا م ثح وقع امثغة معدوم  تخالفها ظداهةًا وجدل تأویجم یالمسجد فاذا اط 

كدل   یالحاهم الجامد  و الم طئدة حاد یكما فعغ ا ف دةم قاعددتهح و  ة یدكغ نه لغحالسا دیمدا تط 
قدًة لغمغادد  و یضدًا و دف حقیا دطلحهح فدان الخغدة ا یة عغدیدالخغ  یسا كغ ه فدیجل انی

  الحدال و ی   دینقد ل هندا اذ ه تغداد یأهأذا ز و و  الجمعأةیأالصأو  و  د وسط الداریز یق ل ن فیما كل
 ما  ح  وق عه خغةًا  ح  وق عه حاًه.الخغة و كل
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 فصل
كدان النصدل و الجدة  َعَغَمد و م  المنصدوبام المنصد ب  یبندزع الخداف  اعغدح انده لمدا 

 یث تجدة  فدیدحمسألمات نصل ما محغه الجة  نح  یجة  ما محغه النصل و یاغامهن فیُفْضَغٍة قد
كددذل  فدد ینصددل فددیث یددح  یابأأرهمحددل النصددل و   یة فددیل الماضددیددالمفاع یمحددل الجددة  و 

 هدددذا اهسددح الخدداص فهددد   یسددم ة حدددةم الجددة  و مدد  تغددد  الم اضددع مددایباقددد یا  ا هددا و هدد
نصدل ذلد  یحدذم ذلد  الحدةم و یه الفعدل   اسدطة حدةم فقدیدال یتعدد   یبه الذالمفع ل

ة و یاسدیبنفسده و لده م اضدع ق ی غه الفعدل بالماعددیفًا هن الفاح اخف  م  الجة  فیالمج و  تخف
عج تم ان جاءُم ذُر و والمخففة النا غة نح   انفاذا كان المفع ل مع  یة اما اهولیم اضع سماع

المفا حدة الم دغهة نحد   ان  و مأ  بد  یاعدیئه فان عجغت یم  مج یجالكح ام  ان یامن ابكم 
ل و ه  یلك یاكون دولا یالیُنح   یكامه و عد  منهح ك نه مع یم  ق یم  ان  ا یادا  قام  یعجبت ان  ز

ون الأدو الشأا   ذهبتة فمثل یباهلحاا بالمفع ل له انسل و اما الم اضع السماع التعاملوا و  اریتمأر 
الوهم او ودنوهم و عقدة النكاح  .یبعتهّلل زو مثل اذاُ   دا 

 فصل
ة و ه یددالحال یاهفعددال الناقصددة و قددد مددة  اندده عغدد یمدد  معمدد ل یو مدد  المنصددوبام الثددان

الحد وم  یة و الجدزل اهول مد  معمد لیدالمفع ل یة و معم هم افعال القغ ب عغدیلغخغ  یمعن
ة و هل یددمددال الحجاز یمدد  معمدد ل یان شددال اهّلل و الجددزل الثددان یأتیددة كمددا یددة و هل الاغ الم ددغه

و  یمنهددا مددا مضدد یة و اهغددةال و قددد مضددیغحددذ بدده مدد  الاحددذیو مددا  یس و المنددامیالم ددغهة بغدد
 ان شال اهّلل. یأتیما  یأتی

 ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭
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 املطلب الثالث

 المج ورات یق
 

ةهدا یهدا غیف الیالكدل  لكد  فضدغة اضد یابقًا ان الجة  هد  عغدح الفضدغة فدو قدشةحنا س
هددا اهضددافة و یفاه ددل فه مجلل ور و مللا سللواه ملحللق بلله یللالالموللاف ؟ع؟ یةالمددؤمنیكمددا قددال ام

  :یضم  قسم ی  ل  المج و ام ان شال اهّلل هنا فینح  نغ
 

 القسم االول
 االضاقا یق

  یحدذم الاندوینزلة كغمدة واحدد  فلجدل ذلد  ةان بمیصیةه فیغ یاسنام اسح ال یو ه
مدد  خدد اص  ی  لددلول و هددیمنزلددة الانددو ینددزل الثددانیكددان علمددة تمددا  الكغمددة عندددها و  یالددذ

ةهح یدد  مدد  غیة و بعدد  الماقدددمیدد  و امددا عنددد الك فیا ددطل  الماددأخ  یاهسددح هددذا عغدد
 یب اضافة اهفعدال الداسغا یان الح وم ه یضًا ح وم اهضافة ناةًا الیح وم الجة  ا یفاسم

هددذا اه ددطل   یفعغدد« دیددز» یتسددند المدد و  الدد یف ایفددان الغددال تضددد یأأمأأررت بزاهسددمال نحدد  
ه مج ور یالالمواف ؟ع؟ینهما فةا لق ل عغی  یها و عندیالضًا مضامیالمج و ام بالحةم ا
كددان الحدد وم للضددافة لددحو مللا سللواه ملحللق بلله  غحددذ یل یه شددیددالالمضددام یغددذ سدد یفغدد  

 ه و المج و  بالحةم مغحذ به فافهح.یالالمج و ام المضام یه فاه ل فیاللمضامبا
ة نحدد  یددة حددةم كمددا زعمدد ا و جعغدد ا اهضددافة همیسددت باقدددیضددًا لیوالحددذ  ان اهضددافة ا

 ةیة باقددیدد و ظةفیدخداتح مد  حد یاد یأخأات  حدنحد   مأ ة یة باقدیانید و  یغل  لز یاد یغال  ز
كدذل  لكدان المجد و  باهضدافة ایدال یضدةب فد یاو  یأضأرب النح   یف كدان اهمدة  ضدًا ی   اذ لد  

كدان الكددل مد  بدداب واحدد فغددح ه یللالالمولاف ؟ع؟ةیددغدذ مصددداا لقد ل اهمیمجد و ًا بددالحةم و 
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كدان الجدة یدد الاع یدة تفیدو هجل ان اهضدافة المعنومج ور و ما سواه ملحق به  ف باهتفداا ولد  
ه و ان كان مغح ظًا لكان المضدام نكدة  ه  یفل معن ك  الحةم مغح ظاً یبالحةم فان لح لجة 

كددددذا اهضددددافة الغفاد یأأأأغأأأأال  لزمعةفددددة هن  ة حددددةم و یهددددا تقدددددیس فیة لددددیددددنكددددة  بالغداهددددة و 
كددل  ه مسدداند لدده فددالحذ ان المضددامیددالالمضددام ه مجدد و  یدداله مجدد و  و محدد  ال ددغاهة 

كدل  ه مسد یل العامل معنیبالمضام و ق هدا یفال الكدل  فیحادا  اسدایاند لده و اهضافة و ه  
  سح مقامام: یال

ضددام الفعددل و ه الحددةم و یكدد ن اسددمًا فلیالمضددام ان ی دداةا فددیاعغددح اندده  اهول:
كدد  ی  الذیك ن مجةمًا ع  الانویان كدد ثأوب هد  علمدة تمدا  الكغمدة ظداهةًا  نحد  دراهأ  او مقدد ًا 

و عد  ند ن  دیأاثنأا زو شدغهها نحد  للل  یدا ابلیلّ لت ت ة نحد یدو عد  ند ن الا ندراه  عمأرو و د یثوب ز
حدذم عد  المضدام تدال المصدد  یو قد عشرو عمرٍو و شغهها نح  الصلوة  یمیو المقالجمع نح  

ضدام یة فلیدة ه كنایدحًا قدابًل لغانكیك ن ظداهةًا  د یجل انیو تاء الاُوة یاقاك الصلوة و انح  
دك  ال یأزك ن احد اهسدمال الم داةكة نحد  یقع هبد و انام و ه اسح اشا   و ه عغح و ان ویالكنا

 .یاة یو ه اسمال ال ةا و ه اسمال اهسافها  غ یاة یو ه اهسمال الم   لة غدنا یز
ه نحد  یداو مدأوًه الد یأغأال  زكد ن اسدمًا مامكندًا ظداهةًا نحد  یه انیالالمضام ی اةا فیو 

  و النللار یلمكلر الل ك ن ظةفدًا نحد یةمامك  ثح قدیو غ  ای   نفع الصامقی یان ینف  الصادقیوك ی
 دیأثأوب زك ن مالكده نحد  یو قدد خات  فضةك ن جنس المضام نح  یو قد السجن یا صاح یو 

كدل ً لده نحد  یو قدد  یو  ال مأیأك ن اسمًا لده نحد  یو قدجل  الفر  او مخص  ًا به نح   د یأك ن 
 د.یضارب زاو معم له نح  د یز

نددده بقدددد  تعدددةم ییف المضدددام و تعیدددللضدددافة ثمدددةام فمنهدددا تع  اعغدددح ان :یالثدددان
م زید تع یفاف دیغال  زه و قغ ل المضام فاذا قغت یالالمضام د و قغد ل یدف الغل  بقدد  تعدة 

  المدة   عد  الةجدل و قغد ل الغدل  ه یف الغدل  بقدد  تعدیدد تع یفافغال  امرأة الغل  و اذا قغت 
تخاغدف بحسدل القا دل و المقغد ل و امدا الاعدةم بحسدل  د م  ذل  و لغاعةم م جدام ویاز
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  یهدذا القسدح بالاخصد یسدمیو  یأتیدكما د یر زیت غیرأاذا قغت  ریغقغ ل المضام فكتعةم 
فدالحذ انهدا  دیأالضأارب زو الضأارب الرجأل مثدل  یمقابغة النكة  و امدا فد ی  المعةفة فینه و  یفةقًا  

ان  یندًا لده الغادة اهتدةیید تعیفیل یل ب یاقاةان ش ه فانیالف بقد  تعةم المضامید الاع یتف
كددل احددد فددان خصصدداه  زیمكدد  انیالضددا ب    و ان خصصدداه بالةجددل ید تعددیددكدد ن ضددا ب 

 نعت بالمعةفة نح :ی  بقد ه و امااز ع  ضا ب المة   و لذل  یتع
 یارانأأأأ (2)دیبأأأأهّلِل الشأأأأد (1)یان وجأأأأد

 

 عأأأذوال (4)مأأأ  عهأأأدت (3)هّلِل یأأأعأأأاذرا  ف 

 

 یل ق لدده تعددالیف بدددلیددد هددذه اهضددافة اه  الاخفیددل هتفیددد و قیل جددد بال دددف  ددف ا
ر عللم و ال یلاهّلل ب  یجلادل قلیو ملن النلاس ملن  یانه نعدت النكدة  و ق لده تعدال یعغ ًا بال  الكع ایهد
تاب من یهد  ُ بدالم »همدا هن یتكد ن نكدة  و ه حجدة فان ینغغیانه حال و  یعغ عطفه یر ثانیو ال

هدا نحد  یعغرب  ة و اسدادل ا بددخ ل یدف الحال عندد الك فیجوز تع یة و یحامل الحالی« الكعغة
كدان الزدك  یأدنا ال زیأزل یدل عنه بانه م  قغیو نجرب ضاربنا  هح یعغد ی  جدةیدون ماعددمیدفداذا 

كدان ز كدان ضداربنا «  ب ضداربنا»قدال ینفسده معةفدة و كدذل  ه ید فدیدحكح النكدة  و ان  اه  اذا 
كددان ضدداربنا فدد«  ب ضدداربنا»قددال یذلدد  ماعدددمًا فعنددد  د یددل  ددل هتفیددنفسدده معةفددة و قیو ان 

كدان قغدل اهضدافة مخص  دًا بعامغده و هدذا كدل  سدخیدالصدًا فدان المضدامیتخص ف فددان یه 
كددل  م جدد م قغددل الدداكغح فیغدددع الكددل  ابددداعًا و لددحیاهنسددان  نهدد   یةه المدداكغح عغددیددغیكدد  

المغادددد  و الخغدددة  یالجمغدددة ا یلن اسدددخ تددددخل عغددداهضدددافة و ذلددد  كسدددخافة كلمهدددح ان ا
ة و انمدا ابددعهما المداكغح یدالجمغ ی  عغدیك ندا قغدل م جد می  لدحیةهما و ذلد  ان الجدزئیفاغ

ه قغل مخص  ًا بعامغه و یالك  المضامیةا جمغة و كذل  هنا فغحیصی الحان هننعح هما 
                                                           

 شد  ال  ا  (1)

  فة ال جد (2)

 ماعغذ بالعذول  (3)

 م  عهدته  یا (4)
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صدًا و یاهضدافة فافدامم تخص یعغد ك  عامدل و ه معمد ل و انمدا ابددعهما المداكغح هكدذایلح
فعنددد بعدد  محضددة و الحددذ اندده ه اضددافة مأأررت برجأأل افضأأل القأأو  فددًا و امددا نحدد  یفددًا و تخفیتع 

ة یده معمد ل المضدام لغیدالك ن المضدامیقدال قددی  افةام اهضدافة اه  بدانیمحضة و ه فةا  
كد ن معمد ًه نحد  یو قدد ه وجأ حس  الو د مضروب العبد یزو ضاربنا و د یضارب زجهة اهضافة نح  

 یالماض یان اسح الفاعل بمعن یم  باب اضافة الصفة عغد ام  یضارب زو اخة  بعضهح  دیغال  ز
 ال .یكاس  عو  یكات  القاضس م  هذا الغاب یبابه خطاله نعح ل یعمل و قدذكةنا فیه

و ضأارب الرجأل الالصدفة نحد   یعغد الجدوز مخد ل یةها انده ی  اضافة الصفة و غیو الفةا  
 یالمضدام الد (1)ةیدو ان مندع بعضدهح عد  تحغ الدره  انأت المسأتحق و نح  الضارب رأ  الرجل 

 و نح :صلوتلم  یمیالمقو المستوطنا عدن و الضاربا رجل  جوز نح یالمضمة و 
 مسأأأأامعه  ی  االخأأأأال  بالمصأأأأغیلأأأأ

 

كأأأأأانوا ذو یالأأأأ   رحأأأأأ  یالوشأأأأأاة ولأأأأأو 

 

ز بعضددهح اضددافة المحددل  الدد الضأأارب و الضأأارب هأأذا و د یأأالضأأارب زالمعةفددة نحدد   یو جددو 
ز اضدافاها الدیو لح الالمعةم بد  یاجةاًل لها مجةالضاربهّلل و  غالمهّلل كدد  یجو  و الضأارب رجأل النكدة  

 یلحصد له و هد  مغندد یأالضأاربا زف و اجاز یلعد  حص ل تخف دیالضارب زمنع بعضهح م  مثل 
رب رجأل و و  (2)لهایك  ناقة و فصل مثل ینهح و قف و ه  تاٍ   میان اهضافة لمح  الاخف یعغ
 و نح :  یاخ

 یالبأأأأأد انأأأأأ یأ بأأأأأالموت الأأأأأذ
 

ف (3)مأأأأالٍ  ال ابأأأأاك   ینیت أأأأو 
 

النكددة  و قدددذكةنا ان اهضددافة  یهتدددخل اه  عغدد كأأ و  رب    هن ه و یلمحدد  الاخصدد
م جدةه اذا تعدیداله اه  ان المضدامیدالفًا بقد  تعةم المضامید تع یتفهبد و ان ه حكدح یدعغ ید 

كددان فددیددالانك ه حكددح یددعغ یجددةیالماعدددم ف یدخغ  عغددیددو ه  رب  و  كأأ نفسدده معةفددًا و یة و ان 
                                                           

 اهّلل مقامه یف. منه اعغیاه بل  الاع یتحغ یا (1)

ه.یالفص (2)  ل ولد الناقة اذا فصل ع  ام 

 ه ابًا ل . یا (3)
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ها الاخص  ه.ی  و ه م احة فیالنكة  فان شئت فسم 
و  دونو  یسأوو  لیعأدو   یشأب و ریأن و  مثألو  ریأغة نح  یالانك یو اما اهسمال الما غغة ف

او رك یأأت غیأأرأهددا انهدا هتتعددةم باهضدافة فددان ق لد  یل فیفقدددق ة و امثالهدایددغ یبمعند خأأالو  عأدا
فنداك ان اقادةان شدیعةم انه م  ه  و لیهمثلهّلل  فًامدا ید تع یدفیل یل ب دیس اهمدة كدذل  فاندا عة 

كدان ماسد اك ه نها« ةكیدغ» یهمحالدة ففد ب خصده لعدد  قغد ل القا ددل ه ر یأغعدةم یة لدده هیدان 
كددان فد یف اهتدةیددهجدل عددد  افدام  اهضددافة الاع  ت اثنددان و اندت ثالثهمددا و قغددت یدد  یاندده ان 

كدذل  لد  قغدت ر السكون یالحركة غة و كذا اذا قغت یعةم ذل  الغرك یت غیرأهحدهما  ت یأرأو 
عدةم ب خصده لعدد  قغد ل یلدحت مثلأ  یأرأةًا و قغدت یدا ك یالددن ینعح اذا كان مثل  جدل فد مثلهّلل

دا  یأت زیأرأد و قغدت یدبغد الدف ز یانه ل  كان ف یف  هتةی القا ل و اه  ف ضع اهضافة هفام  الاع
عدةم منده انده مثغده ه یفانده ت مثلأ  یأرأدًا معةفة و كذل  لد  قغدت یعةم مع ان  تحكح بان زیلح

 المعةفددة نحدد  ریأأغةه فاددد ة و لددذل  نعددت اهّلل بددد یددة غیددةه ه غیدداو غ یة اهناسددیةه مدد  سددایددمثددل غ
و انمدا قغندا انده  دفة ه بددل فدان ن یلم و ال الولالیم ولوب عللر الیللم غین انعمت عللیصراط الذ

كدان بددًه لقدا  مقدا  «   انعمتیالذ»س یحكح السق ا و ل یمنه فالمغدل هنا ساقطًا و كذا ل  
المغضد ب »ة المغضد ب فدان یه اهّلل  ةاا غیهدیس المةام انیو ل یمنه و  ح  المعنالمغدل

 ید الدداعید یه القدةلان و هیددل  عغیدو  یكمدا رو یلنصدا هدح ا«  یالضدال»ه م و یهح ال« هحیعغ
 ك ن قدطغل  ةاا المج س و الهن م و امثالهح فافهح.ی  مطغقًا فیة هذی ةاا غ

ة و اجداز یده عنهدا عندد الغصد یده الل  و شةطه مضدافًا تج یدخل عغیة الصفة فلیو اما غ
 ة العغح نح :یو كذا تنك االلف الرجل یالالثلثة االثواب  ن نح  یالك ف

 دك یأأأأرأ  ز (1)و  النقأأأأایأأأأدنا یأأأأعأأأأال ز

 

 مأأأأأأانی  یالشأأأأأفرت یل ماضأأأأأیبأأأأأاب 

 

كتسدددل المضدددام المدددذكة یة فقدیث و الادددذكیدددو مددد  ثمدددةام اهضدددافة اكتسددداب الاأن
كتفال بالمضامیالث ع  المضامیالاأن ق عأت بعأل اصأابع  ه نحد  یداله المؤنث اذا  غح اه

                                                           

 الةمل او الحةب عند الةمل. یا (1)
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كتفال بد قطعت ا ابعه یفانه   بالاال و نح :ارة یتلتقطه بعض الس ال  اذ یو قةئ فمك  اه
 ینقضأأأ یاسأأأرعت فأأأ یالیأأأطأأأول الل

 

أأأ  كل   یاو نقضأأأ  بعضأأأ (1)ینقضأأأ  
 

ا   یدز یو فدمامأة یاجمعأت اهأل الو نحد  قد لهح تجدُ   نفلس و تُ   نفس یو وقّ و كذا نح  
 ة م  المذكة نح :یكتسل المضام المؤنث الاذكیو قدالمولوما حّقلا  ؟اهع؟فاطمة
 یب أأوع هأأو (3)العقأأل مكسأأوف (2)رةانأأا

 

 رایزداد تنأأأویأأأ یالهأأأو یو عقأأأل عاصأأأ 

 

ة و یث اكتسدل الةحمدة الادذكیدحن ی  من المحسلنیرحما اهّلل ق ذل  ق له  یو حمل عغ
قأا  و قامأت غأال  هنأد ث المذكة و عكسه نحد  یجز تأنیه لحیالجز اهساغنال بالمضامیاما ان لح

 د.یامرأة ز
ان كاندا  یصدح  و الثدانیل واحدد و امدا ان هیشد یصح  اطلقهما عغیان اهسمان اما الثالث:

نًا كد یو ان كان احدهما مغهمًا و اهخة مععمرو و د یزاهخة نح   یصح اضافة احدهما الی  فلینیمع
ام  فائد  كالصفة و یك ن هحدهما زینهما و اهول اما انیمع یجوز اضافة مغهمهما الیفد یزو غال  
ه اضافة یجوز فیك ن فاهول یو العا  و الخاص و اهسح و الغقل او ه ی  م و اهسح و المسمالم 

و  یو نا  یطور سو سحق عمامة و فة یجرد ق و  یصلوة االولو مسجد الجام  اهخة كد  یدهما فائد  الیاز
و هدذا عندد  و یأذات و ذو صأبا  و د كرز یسعو د ی  زیعو كل الدراه  و بلد بغداد و كتاب المفصل و االحد 
الصفة و ه العكس  یمةامفه و ه الم   م ال یزون اضافة اهسح الیجیة فلی  و اما الغص ییالك ف

ل ا ماسمع ا خلم ذل  و اهول ه  الحذ لق له تعال ن یقیو حق ال یبجان  ال  بو و لدار االخرة  یو او 
 یةمسدم عة واه  فدل معندیة هندا غیدالعقغة ضد و   باطدل و اهملدة یدل مد  غیو المثغت مقد  و الاأو

 هما.یللضافة ف
دل الك ف ی  اه  فدیفی  الماضدایجدوز الفصدل  دیة هیقالت الغصد  الةابع:  ن یدال دعة و فص 

                                                           

 .یكل اعضائ (1)

 ة م  العقل.یكسغت الاذك (2)

 محاجل. (3)
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كددان المضددام   ددغه و الفا ددل القسددح جدداز نحدد  ی ددغه الفعددل و الفا ددل معم لدده او هیفقددال ا ان 
ذلك زا قةال  عامة  « قادل»فعدل مفعد ل و «  یدُز »فدد  ا اوالَدهلم شلرُاِئلم ن قتیر من المشرُین لكثیوُ 

 بالخف  و نح :« شةكائهح»بالنصل و « اوهمهح»بالضح و 
 السأأأأل  رأفأأأأة یَعَتأأأأوا اذ اجبنأأأأاه  الأأأأ

 

(2)االجأأأادل (1)فسأأأقناه  سأأأو  البغأأأاث 
 

 

 و نح « اهجامل»و خف  « الغغاث»بنصل 
 ومأأأأا  نفسأأأأهّلل و هواهأأأأایتأأأأرك 

 

 رداهأأأأأأأأا یلهأأأأأأأأا فأأأأأأأأ یسأأأأأأأأع 

 

و « وعددده»بنصددل قالتحسلل ن اهّلل مخللل  وعللَده رسللِله و نحدد  قددةال  « نفسدد »بخفدد  
 و نح :«  سغه»خف  

أأأهّلل بأأأالغنیوق  مأأأ  یأأأمأأأازال   یالم 
 

 و سأأأأواك مأأأأان  فضأأأأَل  المحتأأأأا  

 

 و نح : یصاحب یهل انت  تاركوا لث یو نقغ ا م  حد« المحاا »و خف  « فضغه»بنصل 
كأأأون و مأأأدحتیأأأب  (3)یَفِرْشأأأن (4)یر ال ا

 

 

(5)لیومأأأأأأا  صأأأأأ رٍة بعسأأأأأأیحأأأأأت كنا 
 

 

و سدماع هّلل یأهذا غال  ان شا  ا  ابأ  اخ یو حك دیهذا غال  وا  زو نح  «  خة »بخف  
 ة ذل  نح :یغ یف

 بأأأ  (7)اَ  والأأأدا یأأأا (6)انجأأأ 

 

(9)فأأنع  مأأا نجأأال (8)اذ نجأأال  
 

 

                                                           

 ة.ی ذال الط (1)

 الصقة. یل بمعنجمع اجد (2)

 .یا غح حال یا (3)

 ل . یمع مدحا یا (4)

 ش.یم  ال  یمكنسة العطا  و ه (5)

 ل.ی  لد نج یات یا (6)

 فاعل انجل. (7)

 ولداه. یا (8)

 ولدا. (9)
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 و كذا نح :« اذ» یال« ا یا»باضافة 
 اقِتهأأأیالمسأأأواَك ر (2)ینأأأد (1)احأأأا  یامت یتسأأأق

 

(4)الَرَصأأأأف (3)كمأأأأا تضأأأأم   مأأأأاَ  المزنأأأأة 
 

 

 و نح :« قاهایر» یال« یند»باضافة 
 ومأأأا  یالكتأأأاب بكأأأف   (5)كمأأأا خأأأط  

 

(7)لیأأأأأزیاو  (6)قأأأأأاربی یهأأأأأودی 
 

 

 و نح :« یه می» یال« كف  »باضافة 
(8)مأأ  طأأ    یمأأا ان وجأأدنا للهأأو

 

 

  ٍ  و ال عأأأأأأدمنا قهأأأأأأَر وجأأأأأأٌد صأأأأأأ  

 

 انه فاعل المصد  و نح : یعغ« دوج»و  فع «  ل  » یال« قهة»باضافة 
كأأان النكأأا  احأأل شأأ   یلأأل  

 

(9)فأأأأان نكاحهأأأأا م أأأأٍر حأأأأرا  
 

 

 انها فاعل او مفع ل و نح : یه و الهال فا غة عغیبخف  المطة و اضافة النكا  ال
 ف یسأأ یو قأأد بأأل  المأأراد (10)نجأأوت

 

 طالأأ  (11)خ االبأأاطحیشأأیمأأ  ابأأ  ابأأ 

 

 ح :خ اهباطح و نیطالل شیم  ا   ا  یا

                                                           

 اكًا.یاسا (1)

 بغل. (2)

 السحاب. (3)

 ل.یالمس یالحجا   ف یجمع   فة و ه (4)

. یا (5)  علمام المنزل كما خف 

 قا ب الح وم.ی یا (6)

 ل بعضها ع  بع .یزیاو  (7)

 عل . (8)

 مطة اسح  جل. (9)

 ة لعنه اهّلل.یال عة لمعو (11)

 هما.ینة و ح الیة و ا ام مكة و المدیاألوم (11)
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(1)كأأأأأأأن  ِبأأأأأأرَذْوَن اباعصأأأأأأا 
 

 

 ٍد حمأأأأأأأأاٌر ُد  َ بالِلجأأأأأأأأا یأأأأأأأأز 

 

 فا ل. یمنام« اباعصا »و « دیز» یال«  ةذون»باضافة 
ندة فدان حدذم المضدام یا  الق یه عند قیالحذم المضام او المضامیقد الخامس:

  :ین ع یه و ه  عغیالاعةابه المضام یخغفه فیفالغالل ان
 نح : یه بالمعنیالاساغدام المضام صح  ین ع مخص ص بالسماع و 

 یبأأ یالأأذ یُق حسأأبیأأعت یالتلمنأأ
 

كفأأأانیأأأا عتیأأأ یان بأأأ   یق مأأأا قأأأد 
 

ه هن الددةب یددجددال امددة ربدد  و ه حاجددة ال یاجللاء ابللك ل نحدد  یددذ و قیددعایا ا دد  ا ددیدد یا
ه فددان الغددة  یدد ددة  مدد  امدد  و ه حاجددة ال یالكللن ال للّر مللن امللن ة اهّلل و نحدد  یددغ یطغددذ عغددیالمضددام 

 یا  اهلأ  یت بأیأات میأشأر المنو نحد  « د عددلیدز»ح مقدا  الصدفة نحد  یك ن مصد ًا اقیمك  انی
هباغدال فضدغه و  یادا  فضل  یجلت زحل العجل و  یاقلوبلم العج   یاش بوا قت و نح  یة میمن

 سغا و نح : یدیمثل ا یاسبا  یدیتفرقوا او طغ ع ال مس و نح   یاد و الشم  یجا  زنح  
(2)لأأأأَة ارمأأأأداینأأأأاك لیتمل عتغأأأأأ لأأأأ 

 

 

كمأأأا بأأات السأأأل  دا (3) یو بأأت   (4)مسأأأه 
 

 

و نحدد   ی  الددذیكدددو ان عدد یاه مللن المللوت یللعل ی شللی یُالللذغددة و نحدد  یاغامدداض ل یا
اق لنلا  یر التلیلللا و العیُّنلا ق یا التلیلو اسل ل الق مون عطدال غدد و نحد   یاو  دون غد یحول ع ا  الی
ولملات قلة و نحد  یدة و اهل العیاهل الق  یالا یق ظغمدام و  یكدذ یا ه ملو ی شلی یبحلر لّجل یاوُ 
 الغحة و امثال ذل . یة الیمك  ا جاع الكنای

مضددام  یكدد ن المحددذوم معط فددًا عغددیجددةه ب ددةا ان یه عغددیددالالمضددام یغقیو قددد
دون علرض یت ه و نح  قةال  یمثل اخ یا قوالن ذلهّللی  ید و ال اخیما مثل زاهغغل نح   یبمعناه ف

                                                           

 ا اباعصا .ی یا (1)

 غة  جل ا مد.یل یا (2)

 المغس ع. (3)

 منع م  الن  . یا (4)
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 عمل اهخة  او ث اب اهخة . یا« اهخة »بجة  د االخرة ی یا و اهّلل یوة الدنیالح
كدد یه فامدا یالو ان حذم المضام  یالمضدام عغد یغقدیو امدا  بعأد و قبألضدح  المضدام 

اّلً ض بنا له االمثال    نح یاعةابه لك  بانو ماكدان حدال اهضدافة  یعغ یغقیو اما ًاّما تدعوا یاو وُ 
خأذ ربأ  و خمأ  ه المحدذوم نحد  یدالمثل المضدام یه عامل فیعطف عغیان و شةطه الغالل

 خذ ربع ما حصل و خمس ما حصل و نح : یا ماحصل
قأأأأأت امأأأأأال  فنعمأأأأأت الأأأأأنع  یعل 

 

  ِ (1) یبمثأأأل او انفأأأ  مأأأ  َوْبأأأل الأأأد 
 

 

ل و یخدد م شدد یبضددح الخدد م ا لمیقللال خللوف عللل ح او انفددع و قددةئیبمثددل و ددل الددد یا
 م  اول اهمة. یا« اول»بكسة م  اول ابدأ بد ا  قال یقد

ة یددغكأأل ف نحدد  یالمفددةم ان اضدد یجددل اضددافاه الددیاعغددح ان مدد  اهسددمال مددا  السددامس:
قّوللنا بعوللم نح  بعل  س حون ویقلك  یُ  قجوز قطعها نح  یو  لا قاٍن یُ  من علنعت نح  

عنهمدا بالحدال  یؤتی ة اهضافة و لذایل انهما معةفاان بنیو اذا قطعاا ع  اهضافة فق بعض یعل
نحد   یال نكةتدان و منهدا یدو قبأالبعل قاممأا  او مررت بالكل ف نح  یالحال الاع یذ یو اه ل ف

و  یسأو و یقصأارو  یلأدو  عنأدو  یكلتأو  كأال و منهداًا ملا تلدعوا یاو قدتقطع نح  بعرشلا  ینی تیكم یا
نلاه رحملا ملن عنلدنا و عّلمنلاه ملن للدّنا یاتو ن یُلتلا الجنتلو   یكال الرجلنح   ذاتو  ذو و اوالتو  اولوا
كدذا ذات بلجلا و ذا النلون و اوالت االحملال و اولوا قوة و د یز یسوو ر یاالقرار بالتقص یقصاراو علمًا  و 
و هّلل یهأذاذو هّلل یأدوالو هّلل یأحنانو «  یدلغ»اه  بعدد «  یسعد»ساعمل یو ههّلل یسعدو هّلل یلبو وحد  
 یهد یة الادیدةام منها الاكدةا  و هجدل ذلد  جعغد ا الا نینه ام ایهذه المثن یو قال ا فهّلل یهجاج

 یبمعنددهّلل یسأأعداجابادد  بعددد اقامددة و  یاقامددًة عغدد یا هّللیأألب یاول الاكددةا  علمددة لددذل  فمعندد
ندًا عغ یبمعند هّللیحنان اسعامًا ل  بعد اسعام و تدداوًه بعدد  یبمعندهّلل یأدوال  بعدد تحدن   و یدتحن 

كددف و  یا هّللیأأهجاجاسددةاعًا بعددد اسددةاع و  یا هّللیهأأذاذل امالددًة بعددد امالددة و یددتددداول و ق كفددًا بعددد 
ّرتة مةامًا  ل مح  الاكةا  نح  یس خص ص الا نیل  ن.یثم ارج  ال صرُ 

                                                           

 سك ن بل  عد و  ةا. یدو  فی یالمطة الذ یمة ایح جمع مید و الدیالو ل المطة ال د (1)
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ك یا  یو الددذ كددد امددة او تأ كدد   ه طغعددًا نحدد  یددان اهنسددان اذا ا ام اظهددا  تأ  یفدداك یأأاك ایأأاده 
ة یدكغ یو امثدال ذلد  فداذا ندام لنجأا النجأا  ااهغدةال او  یفددونأهّلل دونأهّلل او  االسد االسأدة او یالاحذ

كد اهجابدة فی یةًا ی غ أا  لأهّلل قد ل ید انید ید تأ أا  لب  هّلل و یألبقد ل یذلد  ف یثندیفسأعدا  سأعدا  لأهّلل او لب 
كد    مدة  بعدد  یادوال دوال قد ل یو اذا ا ام انهّلل یأحنانقد ل یحنانا  حنانا  ق ل ید انی یو كذا  هّللیسعد
 یبمعندهجأا  هجأا  او هأذاذ هأذاذ ق ل یو اذا ا ام انهّلل یدوال ق لیو  یثنیاو اسةع و اجاهد  یاخة

دهّلل یأهجاجو هّلل یهأذاذق ل یو  یثنیكف  كف  و اقطع اقطع  فت یت و اضدیدانهدا مصدام  ثن یو ظن 
ل یدة الغایدكنا یالماهة و ال یال« یلغ  »الكام و النا ل لها الفعل م  لفاها و شذ  اضافة  یال

  .یحنان یو حك
او  ثیحو  اذالجمل و ه   یاضافاه الجل یو م  اهسمال ما  كدان مد  اسدمال  اذاو  لم  و مدا 

جداز اضدافاه و  یأو  زمأ نح   یأتیاو لما  یك نه اسح زمان مغهح لما مض یف اذاو  اذالزمان بمنزلة 
 ا  ا ها فةاجع. یها و قد مة  احكامها فیال

 یة تضددافان الددیصدد فعنددد الغ یكلتأأو  كأأال و اعغددح ان مدد  اهسددمال مددا هدد  هز  اهضددافة نحدد 
كانددت مخاصددة نحدد  یالنكددة  ا ی ن فجددوزوا اضددافاهما الددیددالمعةفددة و امددا الك ف   یكأأال رجلأأضددًا اذا 
  یاهثند یدل  عغدیدما یجدل اضدافاهما الدیو دها ی  عندك مق وعة یتیكلتا جارو  عندك مستحس 

 د و عمأرویأكال زقال یفل  یكغما یو هتضافان الن یُلتا الجنتو   یكال البستانو كلتاهما و كالهما نح  
جدوز یو ن اتلت اُلللا یُلتا الجنتو كالهما جا  هما نح  یة الةاجعة الیالكنا یجوز مةاعا  لفاهما فیو 

 یلفاددان مفددةمان م ضدد عان عغدد یكلتأأو  كأأالل هن یددو هدد  قغ  جأأا ا یكأأال الأأرجلنحدد   یمةاعددا  المعندد
ًة یًة و اسدافهامیتضام شدةط یه و یاالمجم ع و منها  ی  كما ان الكل لف  م ض ع عغیاهثن

 یت قال عدوان و ق ل ین قویما االجلیا نح  (1)المعةفة یو الرجل جا ك فاكرم   یاالنكة  نح   یال
او ن یقیالفلل  یاالمعةفددة المثنددا  نحدد   یو قدتضددام الددهّلل یأأالجماعأأة احأأ  ال یاو ث بعللده یحللد

 یاةم اه  بغف  مغهح مقدد  نحد  المفةم المع یو هتضام البعرشلا  ینی تیكم یاالمجم عة نح  
                                                           

 ان كانت المعةفة مثنا  او مجم عة. (1)
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 ها مثغها نح :یجزل م  اجزائه و اه  اذا عطف عغ یا یاد احس  یز
 َلأأأَتْعَلَمْ   (1) ییتأأأهّلل خأأأالیفلأأأل  لق

 

 جأأأأأأا یهّلل فأأأأأأار  الهیأأأأأأو ا یأأأأأأیا 

 

ل تضدام و یدو قلم اشّد یامعةم نح   یاه  ال الموصولة یانا و هتضام یل ایتأو یفانه عغ
و فأار   ید ایأمأررت بزو فأار   یمأررت بفأار  ااذا كاندت نعادًا او حداًه نحد   جوز اضدافاها اه  یه

تا فد م و  یلدمنها  قدة مدا یمخالفدة مدا قغغده لحق یو هد  اسدح مال  عغد ریأغبا همدا و منهدا  یو قد مة 
ه جداز حذفده و ذكدةه نحد  یدالو عغدح المضدام  یلأو اذا وقعت بعدد  ركیمررت برجل غبعده نح  

ل یدضدماها فق ی  ثدح اخاغفد ا فدیة تندویو تضح  اذا قطعت بغ رهای  غیلاو ر ی  غیقبضت عشرة ل
كد    للضدافة یل ضمة اعةاب و حدذم الاندویاو خغة لها و ق  یلاسح  یفه بعدو  قبلضمة بنال 

كد  ز قغد  یلأاسدح  یفهد كل و بعلالمقد     یخغدة و الحةكدة عغد ی  فهدیًل الفداح مدع الاندویو جدو 
با هددا  یو قددد مددة  فدد اخأأرو  اولاغعهمددا مدد  اسددمال الجهددام و یو مددا بعأأد  و قبأألهددذا اعددةاب و منهددا 

و جلتأهّلل بعأد ال هأر ه نحد  یدالح بالمضدامیجدل اعةا همدا مدع الاصد یبع  احكامها و اعغح انه 
حدددذم یو قد بعأأأدهااو  قبأأأل داركك نان لغمكدددان نحددد  یو قدددد مأأأ  بعأأأد و مأأأ  قبلأأأ  و قبأأل العصأأأر 

   نح :یمع تةك الانو ع بانیف ین یه منهما و یالالمضام
 قرابأأة   (3)یكأأل مأأول ینأأاد (2)و مأأ  َقْبأأِل 

 

(4)  العواطأأأأفیأأأأومأأأأا  علیفماع فأأأأت  
 

 

بدالخف  بدل  هّلل االمر من ق ِ  و من بعِد ال  اذ  یو م  قغل ذل  و قةئ ف یا« قغل»بكسة 
خفضدان بدد ی  او یة مدع الاندویدالاةف ینصدغان عغدیف یند یه و هیدالحذم المضدامی  و قدیتنو
  و هما نكةتان لعدد  اهضدافة یبالخف  و الانوهّلل االمر من ق ٍ  و من بعٍد ضًا یه قةئ ایو عغ م 

هّلل االملر ملن ا نحد  یده بنیدالالمضدام یمعند ی  ع ض و ان ند یل معةفاان و الانویًة و قیلفاًا و ن
                                                           

 ع  اهع ان. (1)

 م  قغل الحةب. یا (2)

 ل.یق  (3)

 جمع عاطفة. (4)
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كدان المضدام یان عغیغنیل یبالضح و قق  ا و من بعدا  كدان نكدة  ه معةفدة و امدیدالالضدح اذا  ا اذا 
 ت ا  ه.یع بان س ال نویف

فاسداعمل مضدافة كالصدفام المضدافة « یالكداف»ان احددهما یدو لهدا معن حسأ و منها 
ل یددو ق حسلل لم جلللنم اهبادددال نحدد  یاو كاهسددمال الجامددد  فاةفددع عغددمأأررت برجأأل حسأأبهّلل نحدد  
ه وق عها معمد ًه لغحدةم الم دغه و الجدا   نحد  یاسح فعل و  حس  بحسأبهّلل و حسل ك اهّلل قلاّن ةم 
ت یأرأه نحد  یدالالمضدام یند ینئدذ مفدةم  و یفاسداعمل ح« ةیده غ» یو قدتساعمل بمعندره  

الضددح  و معناهددا  یة عغددیددفاكدد ن حدداًه و تكدد ن مغن دا  حسأأ یأأت زیأأرأفاكدد ن و ددفًا و  رجأأال  حسأأ 
ذلد  و قددتعةب نصدغًا اذا  یفحسدغ یاقبضأت عشأرة فحسأ  ل و یدما ق یو حسغ  عغ یحسغ

كدقغل و بعد نح  نك   و انكة ذل  بعضدهح  هذا عبدا  حسبا  م  رجلو هذا رجل حسبا  م  رجل ةم 
 السماع. یو المدا  عغ
كدقغل و بعد فان ار عل و اما  الضح  نح : یعغ یغنی  ید به عغ   معیفه  

كأأأل ثنیأأأو لقأأأد سأأأددت عل (1)ةیأأأهّلل 
 

 

(2)  مأأ  عأألیأأكلیت نحأأو بنأأیأأو ات 
 

 

 د  ها عغ   مجه ل نح :یارو تكسة اذا كانت نكة  و 
ٍ مقبأأأأأأأأٍل مأأأأأأأأدبٍر معأأأأأأأأا   ٍ ِمَفأأأأأأأأر   ِمَكأأأأأأأأر 

 

أأأ  السأأأ (3)كجلمأأأود   ل مأأأ  عأأألیصأأأ ر ح  

 

 مقط عة ع  اهضافة. م اه  مع  علبكسة الل  و هتساعمل 
كدد یجل كسة اخةه س ال كان  حیال الماكغح ی یف اهسح الیاذا اض السابع:  یغالمأحًا 

كد یاو شغ كد بخل ییظبو  یدلوهًا به  كدد  یفتام المقصو   ة و یداهخ یللمغدا  فد یرامأو المنق ص 
كد  یضرباكد  یالمثن كد  یاثناو شغهه  كدد  یدیأزو جمع المذكة السالح  و تقغدل واوه  یعشأرو شدغهه 

كد ی یاًل ثح تدغح فیحالة الةفع  یف  و نح : یدیمررت بزو  یدیت زیرأو  یدیهالال  زال الماكغح 

                                                           

 ذ جغل.یط  (1)

 م  ف قهح. یا (2)

 ح.یالحجة العا (3)
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(3)حسأأأأرة (2)یو اعقبأأأأون یبنأأأأ (1)یَْودا
 

 

 عنأأأأأأأأأد الرقأأأأأأأأأاد و عبأأأأأأأأأرة التقلأأأأأأأأأ  

 

كددان قغددل الدد او ضددمة كسددةم او فاحددة ابق كددد یددو ان  و تسددغح الددف  یمصأأ فو  یمسأألمت 
كد یالا ن  اًل نح :یل قغل اهلف المقصو   یو اجازم ُهذ یمسلماة 

 لهأأأواه  (5)و اعنقأأأوا (4)یسأأأبقوا هأأأو

 

ع (6)فت رمأأأأوا   و لكأأأأل جنأأأأ  مصأأأأر

 

  یأعلو هّلل یأعلو  یعلأة مطغقًا نح  یالكنا یاًل عند اهضافة الیغل فاق یلدو  یعلو اما الف 
 .یلدو كذا 

 یو ممات یایمحجوز فاحها و اسكانها و ند  اسكانها بعد اهلف كقةال  یال فیو اما ال
هدا الجمدع المدذكة یف الی  د ع اذا اضدییو هد  مطدةم عندد بند یعصاو ند  كسةها كقةال  

 ام.یباب الكنا یال فیة احكا  الیال و قد مة  سایبكسة ال یما انتم بمصرخالسالح كقةال  
ة و یدكنا یهتقطع ع  اهضدافة و هتضدام الد یو ه ذوو اما اهسمال الساة فمنها  الثام :

كدددصاحغة  هجددة و امددا  ذات بلجللاكدددصاحل مددال و ذو مأأال قدددعغح حكددح مثغهددا ممددا سددغذ و 
اهربدع اهول فغهدا ثغدث حداهم: القطدع عد  امدا  فأ و  ه و  ح و  اخو  اب یة و هیالخمسة الغاق

ال المداكغح یدة یدغ یبعضدها و اهضدافة الد یها حدذم هماتهدا و قددت غت فدیاهضافة و اهعةم ف
حدذم تغد  الحد وم و هأ  و  حأ  یاهعةاب بحد وم اعةا هدا و فد اخوكو  ابوك یفاهعةم اذًا ف

ال و تددغح یدوم اهعدةاب و تقغدل هدا حد یاهة فیل یكسة اواخةها و قیال الماكغح فی یاهضافة ال
فغهدا ثغدث حداهم: قطدع  فأوكال. و امدا یدب دد  ال یهنأو  یحمأو  یاخو  یابال الماكغح فاق ل یمع 

                                                           

 هغ . (1)

 .یاو ث ن (2)

فًا. (3)  تغه 

 .یه ا یا (4)

 اسةع ا. یا (5)

 انقطع ا. (6)
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د یأت فأا زیأرأال فاعةب بالح وم نحد  یة الیغ یو اهضافة ال ف مًا و تق ل یغدل واوها میاهضافة ف
ك ة انیدال یافة الدو اهضد« دیدفح ز»و جال د یز یف ین رت الو د یهذا فو زو  كدل  یفد یفأقدال یال فداه

 نح : فم و  یفمقال یو قد یف ین رت الو  یت فیو رأ یهذا فحال نح  
(2)لقمأأأ ی (1) ی  شأأأیأأأرویكأأأالحوت ال

 

 

 البحأأأأر فمأأأأ  ین و فأأأألأأأأاصأأأأبح ظمی 

 

و « دیدد»مثددل  حأأ فائهددا جددال الضددح  و الفدداح و الكسددة و فدداح الفددال افصددح و جددال  یو فدد
جدنس  یتضدام الدهبدد و انذو مطغقدًا و « دید»مثدل  هأ مطغقًا و جال « عصا»و « مل »و « لخل»

 ال عة نح : یز فیف اذ  و اج  یمحمد و ذو یصل  علماهة و اما ق لهح 
   الوجأأو یأأتبتأأذل فاهنأأأ المعأأروف مأأا لأأ 

 

 عأأأرف ذا الفضأأأل مأأأ  النأأأا  ذوو یانمأأأا  

 

 الصاحل نح : یًا مجةیها الل  ج یدخل عغیو قد
 ك یلهّلل اسأأأأأأفلبأأأأأأذ یفالاعنأأأأأأ

 

 ناید بأأأأأأ  الأأأأأأذویأأأأأأار یولكنأأأأأأ 

 

ل   بصاحل هذا اهسح.د یذو زو او 
 

 و القسم الثاین
 المج ور بالحرف

كاندا ظداه  یفعل او شغهه ال یصال معنیو ه  اسح خف  بحةم وضع ه   یاسدح سد ال 
و د حسأ  یأزب یمأرورو د ممرور ب  یزو د یانا مار  بزو الدار  یرجل فو مررت ب    نح  یالغف  او مقدر یف
 ی ن حد وم اهضدافة هضدافة اهفعدال الدیدها الك فیسم  یو  اسم  بلم و ابصرو  ید ع  االذید بعیز

اها بعضددهح حدد وم الجددة  هنهددا تجددة  معندد اها  یالفعددل الدد یاهسددمال و لددذل  سددم  اهسددح و سددم 
 مقالدة یغها فدیان شال اهّلل تفص یأتیاهسح و س یبعضهح ح وم الصفام هنها تحدث  فة ف

 الح وم فاةقل.
                                                           

 م  المال. یا (1)

 لك ةته. (2)
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 املطلب الرابع

 التواب  یق
 

هدا العامدل اوًه و یا جده الی : فامدا انیقسدم یاها لغع امل عغدیمعم ل یاعغح ان اهسمال ف
تقدع معم لدة اوًه و بالدذام  ینا اهسمال الایًا و بالاغع و نح  قد یها ثانیا جه الیبالذام و اما ان

اه دح  یعغد یًا و بدالاغع و هدیده العامدل ثانیا جه الینذكة هنا ما د انیالل السابقة و ن المط یف
س بقسدح  ابدع یان فدالحذ انده ند ع مد  الغددل و لدیدد و الغدل و اما عطف الغیثغثة النعت و الا ك

ل اه ددل ه تددابع و ه ماغدد ع و لدده عامددل مضددمة یاندده عددد یو امددا عطددف النسددذ فعنددد یأتیددكمددا 
خمسدة و حصد وها بدان الادابع  ینة العامل اهول فاد ة و انصف و امدا عندد القد   فهدیحذم بق 

ه ا  ه یدت جده العامدل ال یند یامدا  یاغع   اسطة حدةم او ه فداهول هد  عطدف النسدذ و الثدانیاما 
كیفامدا ان یفاهول الغدل و الثان كدان  ید و الثدانیدكد ن لده الفدال مخص  دة او ه فداهول الاأ ان 

 ان.یفنعت او جامدًا فه  عطف  م اقًا 
هددا هدد  یان فعدد  الجمهددو  ان العامددل فیددد و الغیددعامغهددا امددا النعددت و الا ك یو اخاغفدد ا فدد

ل عامغدده محددذوم و هدد  عدد  یدداهددا و امددا الغدددل فقیهددا تغعیل العامددل فیددالماغدد ع و ق یالعامددل فدد
جدل یو غالمأ  و  مأ د بغالیأمأررت بزجوز ظهو  الجا   مدع الغددل الماهدة نحد  یالجمهو  و عندهح 

ل عدد  العامددل یددل عامددل الماغدد ع نایددل عامغدده عامددل ماغ عدده و قیددو قد بأأ  یأأبزمددع المضددمة نحدد  
 ل محذوم.یالمحذوم و اما النسذ فع  الجمهو  عامغه عامل ماغ عه و ق

ددةم فدد یندد یو اقدد ل ان النسددغة  ه یددالماغدد ع و حصددل ف یتعغقهددا بالددذام بددالماغ ع فدداذا اث 
ة فدمسحاها  ا  عامًل ب الادابع هد  الماغد ع واه   یالادابع فالعامدل فد یمثل عمل تغ  النسغة فدأث 

دا حدذم اتصدل  یك  تابعًا و اما النسدذ فعامغده محدذوم و العداطف ماخدل عغدیلح العامدل فغم 
الخددا    یةام عد  ال اقددع م افقددة لدده و ه شد  ان عامغدده فددیددبدالمعط م و ذلدد  ان اهلفددال تعغ
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ل یه و لعمد و مجدیدل مسدند الید مجدیدلزد و عمأرو یجا  زاذا قغت ه كما یعغة عامل المعط میغ
ندة یالاكدةا  و وجد م الق  ی  و عدد  الحاجدة الدیالعدامغ یاخة و انما جمعاهما بال او هتحام لفاد

نحصدة یالقد   و  یس النسدذ مد  الا ابدع و اشداغه عغدیفحذم عامل المعط م هجل ذلد  فغد
 ان ان شال اهّلل.یام   ی  زیأتیافهح و انصف و سد و الغدل فیالنعت و الا ك یة فیالاغع

د ثددح بالغدددل ثددح یددان ثددح بالا كیددغددد  بالنعددت ثددح بالغیو قددال القدد   اذا اجامعددت الا ابددع 
د ثدح بالنعدت ثدح بعطدف یدثح بالا ك (1)ه بالغدلیبالنسذ ولكنا نذكة ما ه  تابع عندنا اوًه و نغد  ف

 قع:هذا المطغل م ا یالنسذ هنه خا   عنها فف
 

 املوقع االول
 ال دل یق

  و یددی  بالاةجمددة و الاغییعنددد الكدد ف یسددمیل یددة و قیة ا ددطل  الغصدد یو هددذه الاسددم
العدد ض و انددت  یة اوضددح مهلددة فددان الغدددل بمعنددیة و ا ددطل  الغصدد یسددم نه بددالاك یل یددق

منا ان مسم یتع ض اهول بالثان ف و یدالكام اهسمال ثمان: الدذام و الكدح  و یفاعغح انا قد قد 
تغددل عنهدا مدا ئًا فامدا انیذام شد یاهضافة و المكان و الزمان و ال ضع و الفعدل فدان نسدغت الد

ذام  یل مد  اعةاضدها او عغدیشد یبعضها او عغ یدل  عغیتغ  الذام بامامها او ما  یدل  عغی
 البأدل االشأتم یسدمیو الثالث  بدل البعل یسمی یو الثان بدل الكل یسمیةها فاهول یغ یاخة

فدًا شددیدتطغ یهن فد بأدل االضأافةبد  یسمیو اهحس  ان  غددل  یدًا و نعندیذ بددل اهشدامال تكغ 
 بأدل غلأطان فدد یمنه م  اهعةاض و الةابع ان كان ع  سده  او نسدالمغدل یضام الیاهضافة ما 

 بدل اضراب.و ان كان ع  عمد فد   یالمباناه بد یو سم  
                                                           

كیددنددا بالا كیمندده و ثن  حكددح المغدددل ینحدد  اباددد نا بالغدددل فاندده فدد (1) ثنددا  ید اه ددل ه فددیددد فاندده تأ حكمدده و ثغ 
ح حسدد  الاةت عنددا بددالعطف هندده خددا   عدد  الا ابددع فددافه  ل. مندده یددبالنعددت هندده  ددفة خا جددة عدد  اهول و رب 

 مقامه.اهّللیاعغ
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ف ا الغدل بانه تابع مقصد م ب ده بعضدهح بلواسدطة و یدالماغد ع مونده و ق یمدا نسدل الدو عة 
منده لغد ًا  دل س ذكدة المغددلیضًا كماتعغقت بالغدل و لیمنه اان النسغة تتعغذ بالمغدل یعند

ة الصددو  یضدما یكمد  فدیة ذكةه ما یبغ یؤمیاح  بدونه المقص م و هیعمدها العاقل هیله فائد  
حددةص ی یتددذكة المطغددل باه هددا  حاددد انیددربمددا ت مندده  غدددل الكددل اندد  فمدد  ف ائددد المغدددل

او د یأمأررت برجأل زاغقداه حسدنًا فاقد ل ی یه حایاهعةم ال یطغل معةفاه ثح تغق یالمسامع عغ
كامل ز  یف عغدیمنده ت طئدة لغا  دتصفه بصدفام فادذكة المغددلد انیاو ت  دیبرجل عال  فاضل 

منده عنددك اعدةم و الغددل ن المغددلكد یو ربمدا د رجأل عأال  یأمررت بزان الغدل ذو و ف نح  
او  خذ م  التمر رطال  و نصفا  بأوزنك عند المسامع فاخغة اوًه بما ه  اعةم عندك ثح تفسةه له نح  

  و یرالمأالمنیقأال امحًا و مفعدًا لغاد هح نحد  یةًا او مدحًا ثدح تصدة  باسدمه ت ضدیتذكةه بالصفة ت ق
ة لعنهمأا یأد ب  معویزیقال الفاسق الفاجر الذ   نح     ویاو لغاهج ؟ع؟طال یب  اب ی  علیاما  المتق

ار غاو لغفخة و اهساعلل نح  ا   ار زیانا الكر  او ل عبأدك ی  الأذلیانأا المسأكاو للساةحا  نحد  د یر الفر 
ة یدغ یالد یمأانید الیأز یالجأان یانأا المأذن  ال أاطللقةا  و اهعاةام كسةًا لغدنفس او اسداغفا ًا نحد  

 یمام الفصحال و اما بدل الدغع  فالمقصد م ت طئدة لدذكة الغددل و اشدعا  بانده اولدذل  م  ا ا
 دیأ  زیت عأیأرأة مفدام یو ه ش  ان مفامه غن  یدا  عیت زیرأبذل  الغع  م  ذل  الغع  نح  

د یدز یفان  تنسدل اوًه الدن  یدا  عیت زیرأاه بالنسغة و اما ینه و اولوید بعیة زید اولویفیه یاذ الثان
ح رؤیادده ثددح تددذكة العددیندده رؤیة عیددبالنسددغة و هن رؤ یه اولددهندد كددذا بدددل ی  لاةفددع تدد ه  كغدده و  ادد  

و مثدل دا  علمأ . یأعلمأت زبالنسدغة منده نحد   یبعةضها م  عةضها و اولد یاهضافة فان الذام اول
ه یدد و مضدافان الیدانهما لز یت الغل  او الفةس عغینق  فان  اذا   یهفرس  او دا  غالم  یت زیرأ

كددان هددذا عندددیة حیددبالنسددغة هجددل المالك یوجدده و هدد  اولدد یدًا عغددیددت زیفقددد    ینئددذ و ان 
صدةم عنده القصدد و النسدغة و یمنه مقصد مًا او س المغدلیباهضةاب انسل نعح بدل الغغف ل

كددل  المعصدد   و العاقددل المدداحف  عدد  مثددل بدددل الغغددف فاغددیددتنز ینغغددی كددل  اهّلل و    ان یه 
 ما شةحنا: یًا مقص م بالنسغة و ه  اربعة اقسا  عغضیمنه االمغدل
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بالغددددل المطدددا ذ و لعدددل الغددددل المطدددا ذ انسدددل و اعدددح  یسدددمیبددددل الكدددل و  اهول:
اهّلل اه  مجدازًا  یحسد  اطدلا الكدل عغدیو ه ید اهّلل اللذیلا الحمیلصلراط العز مثدل یهشاماله عغ
م صللراط یاهللدنا الصللراط المسللتق  نحدد« دیددز الحمیددالعز» یمطددا ذ مددع مسددم« اهّلل» یولكدد  مسددم

 : قسح ه  بدل الكل المع وم و قسح ه  ابددال اعدةم عد  یقسم یو ه  عغلم ین انعمت علیالذ
زه الك فیان و انكددة الغصدد یددسددم  ه عطددف   یو هدد  الددذ یاخفدد ة و معهددح یددة جدد ازه لغنكددة  و جددو 
 یسدح الماابعدة فدهدذا الق ی داةا فدیفان كان ع  معةفة فم ضح و اه  فمخص  و  (1)لیالانز

كد ن یه و انیدة و اهفدةام و اخویدف و الانكیدث و الاع یدة و الاأنیاربعة م  ع ة : اهعةاب و الادذك
فارة طعاك مساُا  یدا  علیت زیرأاوضح م  ماغ عه نح   كدل مد   دین، او من ماء صدیاوُ  و ه  بدل 

فانده ا اخانأا الحأارث یمثل  یفةا فاهة الیف ائد اهبدال و قال ا  یة اهمة انه اوضح و ه  احدیكل غا
كددذا ا الحأأارث یأأجددوز یه ل عدد  اهول باندده یددولدد  جعددل بدددًه ل جددل الضددح و اج د بكأأرا  یأأا غأأال  زیأأو 

 یل فل مدانع و عد  الثدانیاذا اتصغت به و اذا حصل الفصل ب  یالمحغ یال عغیجز امخال یلح
 اتغاعه و ه مانع م  ذل . ینغغیجل الضح  اذا كان مساقًل و اما اذا كان تابعًا فیبانه 

كلت الرغبدل الغع  م  الكل نح   :یو الثان ا كان الجزل منسوبًا الد ف ثلث یا الكدل  یو لم 
ثمثدل  یل فدیدمنده و قة ت بطده بالمغددلیه م  كنایهبد ف بددل و « ةیدك »ان  ر ملنلمیلعملوا و صلّمواُ 
 یهّلل عللل یادده و امددا ق لدده تعددالیاغة الجمددع ه كنیاندده فاعددل هن اه ددح ان الدد او علمددة  دد یعنددد

كددل فددان اهّلل هیفغدد الً یه سلل یللت مللن اسللتطاع الیللالنللاس حللج ال  نفسددًا اه  كغددف یس بدددل بعدد  مدد  
د به خاص و اوضح ذل  الخاص یلف  عا   ار« الناس»ع فد یة المساطیكغف غیس یوسعها و ل

 ة له.یكنافه  بدل المطابقة ه بدل بع  م  كل و لذل  ه « م  اساطاع»بق له 
ددف فددانهح اخاغفدد ا فددیهددذه الاسددم یبدددل اهشددامال و قدددذكةنا اندده فدد و الثالددث:  یة تكغ 

هن  یل هد  الثدانیدعغمده و ق ید هد  الم دامل عغدیزدا  علم  یت زیرأل ه  اهول هن یالم امل فق
ل العامدل م دامل یدد و هما بكل  اهطفال اشدغه و قیز یالث ب ه  الم امل عغدا  ثوب  یسلبت ز

                                                           

 مقامهاهّللیمنه اعغ . یاو كفا   طعا  مساك  ق له و ه (1)
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منده ف لمدا ذكةندا مد  ان المغددلیقدًة و هد  كدل  ضدعیالغدل حق یمنه مجازًا و عغالمغدل یعغ
و لعدل المصدطغح اهول  یناكغدف لده معند یغزمنا قغ ل هدذا اهسدح حادیبالنسغة و نح  ه یاول

مد  مضدافام اهول هنده امدا  دفاه  یاه  غدل اهضدافة هجدل ان الثدانیتسم یكان جاهًل فاهول
و دا  لونأ  یأت زیأرأو دا  علمأ  یأعرفأت زه مقدا ن بده نحد  یدة او مغكده او منسد ب الیداو الااه  ةیالغاطن
حدال هبدد  یا یباهضةاب انسل و عغدة یو اهخ دا  اخا یت زیرأو دا  فرس  یاخذت زو دا  ثوب  یسلبت ز

لف و الدل  عد  الدةابف بداه یكتفیة هنه م  اعةاض الذام و قةاناتها و منسدوباتها و قددیه م  كنایف
 یكانت ف یفانها لعهد النا  الاقت  اصحاب االخدود النار   نح  یی  كما ع  الك فییلحص ل الاع

دف ظداهة و مثدل مدا فدیده و فیدالندا  ف یةًا و قدال ا ایه ضدمیة فید و قد   الغص یاهخام ث یحدد یه تكغ 
 (1)قدسل  العماما و الرداء. ؟اهع؟كغث  ا 

س ماعغدذ حكدح و یقة مد  بداب الا ابدع و لدیالحق یل  فس ذی  و لیبدل المغا و الةابع:
قد ل یانغده و یةجدع و یثح  اكلتق ل یف ذهبتق ل ید انید زی یقة كأنیالحق یه و ه  فیذكةه لغانغ

ن دأ یالعغدح و هد  امدا  یباب فد یحاا  الیس مناا حكح و هیفه  كل  خغف و خطال و ل ذهبت
 ان.یع  سه  او نس

ةه اضدةابًا یدغدو لد  فادذكة غیتذكة اسمًا عمدًا ثح بدال و ه  انبدل اضةاب و  و الخامس:
اهضدةاب نعدح  یفد بألادةك یان ه یو اهولد دا  بل عمأرا  ید زیاركماتق ل  د خبزا  لحما  یارع  اهول نح  

ة ولدد  یددكنا یاحددد و اهضددافة الد ینحدد  النسددغة الد یذكة شخصددًا عغدیددد اهنسدان انیدد یافذ انیقدد
د ید یبمدا  یأتیدالمغادد  ثدح  یة اوًه ت طئة كماذكةندا فدیبمةجع الكنا یأتیالمةام ففهح یاقاصة به لح

كأر  مأ  عمأرو یأزو دا  غالم  یت زیرأنح   س بغغدف یمنده لمحد  الا طئدة و لدفدذكة المغددلد ابنأ  ا
د لحكمة و یسها ف .یوجه بع یمك  الحاقه باهضافة عغیه  ل ه  تعم   د كما مة 

كدان عد  ماهدة او یل هیااهة بل خلم و قغدل الااهة م  الی مسائل: غدل مضدمة سد ال 
قدع بددًه عد  اخدس منده و امدا عد  یة اعدةم مد  الماهدة فلیمضمة امدا عد  الماهدة فدلن الضدم

                                                           

 .؟ع؟  یالحس یه  اجع الیة مساتة فیل فاعل سغل و ه  ضمیو العمامة بدل م  نا ؟ع؟  یسغل الحس یا (1)
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تأهّلل یرأو  قمأت انأتان مثدل  یالغددل عغد یة اهول الدید  و عد  حاجة الضمیالمضمة فغعد  الفا
 ن ید و امددا الغصدد یددالا ك یعغدداك یأأتأأهّلل ایرأ ضدداً ی ن ایددد و حمددل الك فیددت كمأأررت بأأهّلل انأأت و انأأت 

 دا  یأضأربت  زل نح  یغدل ظاهة م  مضمة بدل الكل اه  م  الغایل هیالغدل و ق یفقدحمغ ه عغ
 یعغد (3)ا یأدا  ایت زیاخوك لقو  (2)اه یته  ای  لقیدیالزو  (1)د اخوكیهذا زفممك  نح   یو اما الغ اق

 اهخ. یة الیةجع الكنایان
كددان ظدداهةًا ف و امددا بدددل ة المدداكغح و یددجددوز عدد  كنایالددغع  و اهشددامال و الغغددف اذا 

هّلل یأعلو   مررت یالمسك یبضًا نح  یبدل الكل ا یل بج از الماهة ع  المضمة فیالمخاطل و ق
ل یدو قن خسل وا یه اللذیل  قیلملا ال ایوك القیل یجمعلنكم اللیل یو اسادل  بنح  ق له تعدال   المعولیالكر

و قد ل  جمالهّلل یتعجبنو اخ اته نح  تفعل فعل اهمة و  یضمة هز  اهساتا  و ه  فغدل ظاهة م  میه
ة بددل یدالكنادا  ضربت  یزنح   یك ن فیهذا ه مانع م  ان یة مقد  فعغیالعغ   السماع یالمثغت ف

ةمقصد م الغادة یاضدما  عامدل اخدة مدع انده غ یمقدمًا و ه حاجة الد« ض باه»مفع ل « داً یز»و « داً یز»
منا فعغك ة و یدة و الماهدة مد  الكنایة م  الكنایجوز ابدال الااهة م  الااهة و الكنایما ذكةنا  یما قد 

ة  دل یة الماهة م  الكناینمنع م  بدل یة الغدل حایجل اعةفیة م  الماهة مع الفائد  و هیالكنا
ج از  یدل  عغیو ة ینمنع م  ابدال الكنا یحا یاه و هنقد   شهام  النفیال اجل فائدته و خص  

لان لكلم قل یة و ق له تعالیة ما سمعت م  اهیابدال الماهة م  الكنا اهّلل اسلوة حسلنا رسلول یلقدُ 
ان   و ق ل ال اعة:رجو اهّلل یلمنُ 

 بلغنأأأأأا السأأأأأما  مجأأأأأدنا و ثناُنأأأأأا

 

أأأا لنرجأأأو فأأأو  ذلأأأهّلل م هأأأأرا   و ان 

 

ل بعضهح لدًا الّولنا و اخرنا یتكون لنا ع یو ق له تعال كسأرت ة عد  الماهدة یة الكنایغدلو مث 
و كما جاز ابدال اهسدح مد   اهایدا  جهالت  و ابغضت  ایكرهت زة یو ع  الكنااها یدا  اید و ق عت زید زی

                                                           

 مثال لغدل الااهة ع  الااهة. (1)

 ة.یة م  الكنایمثال لغدل الكنا (2)

 ة ع  الااهة.یمثال لغدل الكنا (3)
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ان تصأل  و نحد   (1)ولاع یللق اثاملًا یفعل  ذللك یو ملن جوز ابدال الفعدل مد  الفعدل نحد  یاهسح 
جوز ابددال الجمغدة مد  المفدةم یو  نیبانعاك و بن امّدُم بما تعلمون امّدُمو نح   رحمهّللیتسجد   

 نح :
 نأأأة حاجأأأةیا  اشأأأكو بالمد یالأأأ

 

 انیأأألتقیف یأأأك یو بالشأأأا  اخأأأر 

 

مأأا و را  ا  شأأرا  یأأمأأا صأأنعت أ خو  كأأ  مالأأهّلل أ عشأأرون ا  ثلثأأونغدددل مفصددل عدد  مددغهح نحدد  یو 
كدان نكدة  مد  یدق   وی  و مخاغفدی  و نكدةتیقعدان معدةفایو  را  و ان شأرا  تجأز بأ یأتصن  ان خ ل اذا 

 یس فددید مندده مددا لددیجددل اذا اسددافیل هیددبدددل الكددل مدد  الكددل و ق یمعةفددة هبددد مدد  نعادده فدد
 .یبالواد المقدس طومنه نح  المغدل

 املوقع الثاین
 دیالتوُ یق

ده ان السدامع غافدل او انده مسداخف  یت ك یحاا  اهنسان الیاعغح انه قد د ما نطذ اما لان 
حفادده و یقغغدده او هن یةه فددیددد اهمددة و شددد  اقغددال السددامع او تق ید ت دددیدد یبحكمدده و ق لدده او 

اد   بالنداطذ السده  او المجداز او المغالغدة و یاد   ان السدامع یكمدا سدمع او  یؤمی ینساه حایه
ك اول الكددل  و امثددال ذلدد  فلجددل  ید او لطدد ل الكددل  و خدد م عددد  الافددام السددامع الددیددالاأ

ك یال حاا  اهنسانیهذه اهمو    :یو معن  ید ما نطذ به و ه  لفایتأ
ةًا و یداهفعدال و اهسدمال ك  یفد یجدةیثغدث و  ید عغدیدزیة الغفد  و هیدفه  تك  یاما الغفا

 و نح : دید زیقا  قا  زًل نح  یالح وم قغ یف
 حلأأأأ  مأأأأا لأأأأ ی  یان ان الكأأأأر

 

(2)مای  مأأ  اجأأار  قأأد ضأأیریأأ 
 

 

 و نح :

                                                           

 غذ.یبدل  ضاعفیثح و اه یا اهثا  (1)

ح. یا (2)  ُظغ 
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 یلمأأأأا بأأأأ (1)یلفأأأأیفأأأأال وا  ال
 

 ال للمأأأأأأأأا بهأأأأأأأأ  ابأأأأأأأأدا  دوا  و 

 

و انأهّلل انأهّلل و بأهّلل بأهّلل حدةم واحدد اك دة نحد   یها ان كاندت عغدیو تكةا ها مع ما تعامد عغ
كدان   یان ان الكأراك ة م  حةم جاز تكةا ها بدل عمدام نحد   یو ان كانت عغضربت ضربت  و ان 

لللا یهّلل هللم قرحمللا ا یقفللة نحدد  یددكنا یالثددان یاهول ظدداهةًا فالمخاددا  جعغدده فدد یعمددام الحددةم فدد
ة یددؤكددد الكنایو قددا  قأأام  یأأدا  ان زیأأان زة الماهددة نحدد  یددجددوز تك یو  دا  انأأ  قأأام یأأان زو خالللدون 

و اك یأتأهّلل ایرأجدوز یو مأررت بأهّلل انأت و تأهّلل انأت یرأو قمت انأت الماصغة بالمةف عة المنفصغة نح  
نلتم عدُیو و نح   مررت بهّلل بهّللو  تهّللیتهّلل رأیرأو قمت قمت قدُتؤكد مع عمام نح   م انكم اذا ملّتم وُ 

ك ة اقاةانهدا بدد ترابًا و عوامًا انكم مخرجون  ُلال سلوف نحد   الفأا او  ثأ و ان كان المؤكد جمغدة فداه
ال سوف تعلمون  یلك قلاول یاولو ن یوك الدیك ما ین ثم ماادایوك الدیك ما یماادا و نح  تعلمون ثمُ 

و ضأربت  ثأأ  ضأأربت  قددال یؤم بعدداطف فلیدف الغدغس بددالاكةا  لددحیددو امددا ان خ یلللك قلاول یاولللثلم 
ك    یو قد قمت اناو منه قعدت جلست و ر یاجل جو ر یق جدیحقؤكد به الغف  نح  یف یك    المعنیقد

ف یله او له معن یلف  ه معن فأالن و ث یأث بیأحو   ی  بأیحأ یوقعأت فأةمع وم نح  یغ یتكغ 
كت  ابص  ابت  و منه  ثیث نبیخب  مهماامك  للتغاع.  یتجانس الغفا ینغغیو ا

دة عغد ید المعن یو اما الا ك  یاو عغد  یالعأو  الأنف ل نحد  یقدة ال دیحق یفهد  بالفدال مال 
كدد  یاو عغد یكلتأو  كأال  نحد  یمجم ع الجزئ   فهمدا یامدا الدنفس و العد اجمأ و  الكألتمدا  اهجدزال 

ن عغ فأة نفسأ  یجأا  ال ل نهمدا و تقد لیاو تجمدع  نأ  یعاو فأة نفسأ  یجأا  ال لقدة نحد  یالحق یتده 
و انفسأأهما و نفسأأها و نفسأأ  غهما نحدد  یة مطابقددة مددع تناسددل  ددیددجددل اتصددالهما بكنایو نأأ  یع

كددذل  انفسأأه  و انفسأأه   ز بعضددهح نه  یأأاعو نه  یأأاعو نهمأأا یاعو نهأأا یعو نأأ  یعو   نفسأأاهماو جددو 
ددد  همددا كناانه  یأأاعو ه  ونه یأأعو  نفوسأأه جددوز یسددماعًا و ه ماصددغة وجددل ة مةف عددة یددو اذا اك 

ك ة یدان بكنایدجوز اهتیفل دون انفسه یقا  الزبخلم قمت انت نفسهّلل دها اوًه بمنفصغة نح  یتأ
ه  و ضربته  انفسه   یمنفصغة و اما ف كل   جوز اهمةان.یفقاموا 

                                                           

  جد.یه (1)



382 

 

ن عغدیدو هما  یكلتو  كالفد  یو اما لغمثن ق لد   یتغد  النسدغة فمعند یاجاماعهمدا فد یده 
هدذه انهمدا جدالا ه عغدداهما و ه  یفمعن دان انفسهمایجا  الزق ل   یة معنیغدان كالهما یجا  الز

س ان یل لدیالمجد یكان فدیتغد  انهمدا معدًا شد  یابناهما و ه خغةهما و امثال ذلد  و امدا معند
 احدهما جال بنفسه و اهخة جال خغةه او عغده مثًل.

هأا اجمدع فاقد ل  یم فدیالكل و الصد یة فیباخالم الكنا اجم و كل و اما لغجمع فد  كل  أ   كل 
هأأ    كل  هأ   ك جمأأ و اجمعأون و جمعأأا  و اجمأأ  و كل   ق لدده یفدد« عدداً یجم»ل یددو ق  یأالجمد بددد یددو قددل  الاأ

كعلًا یاالرض جم یخللق لكللم ملا قلل كددذل  ید لعددد  الضدمیدحددال ه تأ للاّلً قة و  قددةال   یعغددللا یو اّنلاُ 
كدل و یة و قیالنصل لعد  الضم ت العبأد یاشأترجدوز یو   المضدمة جدوز ابددال الماهدة عدیل بدل 

كل   یجا  زجوز یة و هیلقغ ل   سه الاجزكل    دان یاختص  الزمانع یل یل بعضه و قیلعد  امكان مجد 
ةام یو قدد العامأة و  یأالجمد بدد ید  مثًل و اساغةب بعضهح الا كی  اثنیفان اهخاصا  بنفسه  كالهما 

كتأ بدد  اجمأ اغع یم اهجمدع و قددیحداهم كدل و  د بداخالم اجمأ بدد الكل  یق ید فیة الا كیتقو و  ا
 م ا مها. یم فیباخالم الصابت  و  ابص 

كتأأ  یو الخددلم جددال فدد جمعأأاوان و اجمعأأان ی ن لغمثنددیددو اجدداز الك ف ة یو سددا كتعأأا و  ا
 ضًا.یالا ابع ا

أ و وما  اجم  یسرت ة نح  ید النكة  ان افام عند الك فیجوز ت كیو  كل  و مندع  اعتكفت اسأبوعا  
أ  جدوز یة و ه عغدة  بمدنعهح نعدح هیم  ذل  الغصد  كل   صأمت شأهرا  نفسأ لل هدا  و ه صأمت زمنأا  
 لعد  الحاجة.

 
 املوقع الثالث

 النعت یق
ل ذاتدًا و اعةاضدًا سدغعة و انمدا اهلفدال وضدعت لهدذه یاعغح انا قددق  نا سدابقًا ان لكدل شد

  یدیه هجدل تعیدضدح  عدةض مد  اهعدةاض ال یحادا  الدیذكة اهنسان اسح ذام فیة فقدیالثمان
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  یاعدیل دا  العأال یأت زیأرأقد ل ید ع دة  فیبدز یك ن المسمیذل  اهسح كأن ی  فیاحد الم اةك
ف یدقدة هدذا النعدت سدغل تع یالحق ی  المدةام و فدیاغیةه و یمنهح المق ون  هذا العةض ع  غ

ددة و لددذا احادداج ا الددیددبددد ز یفددان المسددم م تنك  ك ن یو قددد«  یدیددالز» یف و الددل  فدداهلدد ید اذا تعددد 
و م یطان الللرجیاعللوذ بللاهّلل مللن الشللاو الددذ   نحدد  م یبسللم اهّلل الللرحمن الللرحلمحدد  المددد  نحدد  

ك ن هظهدددا  یو قددددرجأأأل تأأأاجر  یجأأأا نف نحددد  یددد  و هددد  اقدددل  مةاتدددل الاع یك ن لغاخصدددیقدددد
كجیبصأأأدقة قل تصأأأد او لل هدددا  نحددد  رز  عبأأأاد  البأأأر  و الفأأأاجر یأأأان ا  ح نحددد  یالاعمددد او  رةیأأألأأأة او 
او لغفخدة نحد    یانأا عبأدك المسأكاو للسداةحا  نحد   یو اعجم ی  عربیمررت برجلل نح  یلغافص

ة ذل  مد  یغ یال حا واحدةیصو نفخا واحدة و دقعا واحدة د نح  یاو لغا ك  ی  الحكید العلیانا ز
 م اقع الكل . ی  فیتحدث لغناطق یاهغةاض الا

ا كان الن ها و لم  ك ن م افقدًا لهدا یجل انیعت كما سمعت عةض الذام و ظهو ها و ظغ 
ة و حكمدده حكددح الفعددل یددف و الانكیددالاع  یاهعددةاب و فدد ی  مدد  خمسددة خصددال فددیاثندد یفدد

كددان نعاددًا لغددذام بددل  یادده الةاجعددة الددیه حددال كنایددف یةاعددیفاعغدده ف یبالنسددغة الدد المنعدد م ان 
كدأنیة و الاأنیالاذك یة و الجمع و فیاهفةام و الا ن یسغل ف كد ن و دف یث و ان كان بسدغل 

ة و  یاعغذ  هدا فحكمده بالنسدغة الدیما  فاعغده الماهدة حكدح الفعدل و فاعغده فافدةمه مطغقدًا و تدذك 
ث عغ ة لغ یتؤن   او المفص ل، یقیة الحقیحسل الفاعل او تذك 

كریرأفاهول نح   كریرجلو   یالرجل الكرو ما  یت رجال   كرامأا  و   یمیالكأر  یالأرجلو   یمی   رجأاال  
كرو الرجال الكرا  و  كریامرأتو مة یالمرأة الكرو مة یامرأة  كرو   یمتی  الكریالمرأتو   یمتی   و مأات ینسا  

 .ماتیالنسا  الكر
كریرأ نح  یو الثان كریرجلأو   ابو  یالرجل الكرو  ما  ابو یت رجال     ی  الكأریالأرجلو مأا  ابواهمأا ی  

كرو مت  یت رجأال  حسأنة  شأیأرأو   ابأاُه  یالرجأال الكأرو مأا  ابأاُه  یكر رجاال  و ابواهما  و  مأا  ابوهأایامأرأة 
 .یهذه فقس الغ اق یعغ

ع و ان تكغمددت یددالجم یالم ددهو  فافددةم فدد یه فددان تكغمددت عغددیدداهفددةام و اخو یو امددا فدد
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مررت برجأل قامأا ق ل ن یاغع ن الفعل فكما یفاتغعه لغماعغذ كما « ازم َشُن َلٍ  »و « یط»لغة  یعغ
ال  دف مد   ابدف  یو هبدد فد   اخوتأ یقأاممو    اخأوا یمأررت برجأل قأاممتق ل قاموا اخوت  و  اخوا 

كدان لماعغقده ففد دا  القأام یأت زیأرأنفسه نح   یبالم   م فان كان لنفس الم   م فف  یو ان 
دا  حسأ  الوجأ  یأت زیأرأ  ة نحدیدق   اهلف و الل  مقدا  الكنایو قد دا  القام  ابو یت زیرأماعغقه نح  

كامل الَ لق جمیكر كاملأة اال   مسأتورة االخأت حسأنة الشأیأ  ال لق  مدذهل  یو هدذا عغدمة یل المأرأة 
كاملأة اال   یأأزجدوز یمدذهل الجمهددو  فل ی  و امدا عغددییالكد ف كامأأل اال   یأزقددال یجدل انی ددل دا   دا  

  یدیأالزو  دا  حسأنة الوجأ ت هنأیأرأقدال ید و هجدل ذلد  یدز یة عائدد الدیال  ف ضدم یك ن فیل
تضددف الصددفة و و مددذهل الجمهددو  اشددهة و امددا اذا لددح الوجأأو  ی  حسأأنیدیأأالزو   یالأأوجه یحسأأن

الصدفة  یجدةیالمنعد م و  یة  اجعدة الدیدالمعمد ل كنا یك ن فدی فعت  ها المعم ل ف جل ان
دا  حسأنا  یأت زیرأة نح  یزییالام یاذا نصغت المعم ل عغ (1)الفعل مع معم له و كذا یمعها مجة

معدده كالفعدل مددع فاعغدده  یجدةیجددل انیالصدفة و  یة مسداو  فددیفدان الضددمحسأنة وجهأأا  هنأأدا  و  وجهأا  
ه  (3)دا  القأام  ابأا  یأت زیأرأزًا نح  ییك ن تمیان یعغ (2)حال یا یجوز نصل الماعغذ عغیالمقد  و  و جدة 
 باهضافة.

 یا یةه عغدیجل افةامه و تدذكینكة   یاو مضام ال م ل بد یو اذا كان ال  ف افعل تفض
افضأل او افضل رجل او د ینسا   افضل م  زاو   یامرأتاو امرأة او رجاال  او   یرجلاو ت رجال  یرأحال نح  

 او مجم عًا. یه اذا كان المنع م مثنیالو تجمع المضام یو ت ن امرأة
كدذا  ة یدفدةم و یو  او امأرأة او رجأل  المفعد ل فاقد ل یبمعند لیأالفعالفاعدل و  یبمعند فعأولذك 

 ل.یقتو نسا  صبور او رجال او امرأتان او رجالن 
دل  ید یعندیك ن م اقًا یه فقدیف یجةیل ینعت به شیصح انیما و اما لف  النعت فكل  

                                                           

 اهّلل مقامه یالفعل. منه اعغ یالصفة مجة یجةی یا (1)

 اهّلل مقامه یة. منه اعغیس ال كان النعت مع اهلف و الل  او مع الضم (2)

 مقامهاهّللی. منه اعغدًا قائمًا اباً یت زی  ة ل ض حه و ه  یو تةك امثال النعت مع الضم (3)
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كددان مصددد ًا فسددماع المقتأأولاو د الفاضأأل یأأزذام ظدداهة  بصددفة نحدد   یغاه عغددیبصدد نحدد   یو ان 
اسدح فاعدل او مفعد ل و عندد  یة بمعندیدهد  عندد الك فجمدع و یو ه یثندیؤندث و هیفل رجل عدل

و  یالمأأأدنو  یالمكأأأو ذو مأأأال هًا بالم ددداذ نحددد  یذوعددددل مدددثًل و جامددددًا شدددغ یة بمعندددیالغصددد 
و نحأو هأذا الرجأل  (2)و اسح الجنس الجامد هسح اهشا   ةیذو ال ام بالل  و یالمحغ   (1)الم   ل

رجأل مأا  یعنأدنحد   مأا شألتو  الرجل و حق  الرجل (3)د ُ انت الرجل كل الرجل و ِج نح   حق  و  جد  و كل 
كدذا  (4)خددا یو  شألت مأ  رجأل رجأالن حسأبهّلل مأأ  و  مأ  رجأأل (5)رجأل َشأرعهّلل یعنأأدبدالنكة  و 

هّللو هّلل م  رجال یكفاو  (7)انهاكاو  (6)هّللیرجال نهو   یرجل كو م  رجأل  (8)رجل هم  و مأ  رجأل  (9)هأد 
 حمار سو .و رجل صد  
 یه اللیلومًا ترجعلون قیواتقوا ة اذا كان المنع م نكة  لفاًا نح  یلخغ نعت بالجمغة ایو قد

 نح : یاو معن اهّلل
نی  یالللأأأ یو لقأأأد امأأأر  علأأأ  یسأأأب 

 

(10)ینأأأیعنیفأأأاعف  ثأأأ  اقأأأول ال 
 

 

 نح :« الق ل»ة قد   یة خغ یو ان وقع غ

                                                           

 القائح. یبمعن قا  یالذو ف وعهما هن  یو الا یكالذ (1)

قددع نعاددًا هسددح اهشددا   نحدد  هددذا یاسددح اهشددا   ف یفدد یمعندد یهن اسددح الجددنس الجامددد م ضدد ع لغدهلددة عغدد (2)
 الةجل. محمد باقة

 ة یه  بالكسة ماناه بالم الغا (3)

 ما شئت.خا  ی یا (4)

 حسغ . یا (5)

 حسغ . یا (6)

  .حسغ یا (7)

 مقص مك. یمهم م  ا یالمفع ل ا یمصد  بمعن (8)

 حسغ . یا (9)

 ل. خینیعنیت ثمة قغت هیفمض (11)



386 

 

(2)اذا جأأأأ   ال أأأأال  و اخأأأأتلط (1)یحتأأأأ
 

 

(5)ت الأأذم  قأأطیأأرأ (4)هأأل (3)جأأا وا بمأأذ  
 

 

ة  ابطدة یدها م  كنایل ن الذئل. و هبد ف یاه ذل  هنه عغیقال عند رؤیجالوا بمذا  یا
 ة المذكو   او مقد   نح :یاه یبارز  كما ف
 كأأ یفأأان قتلأأهّلل لأأ  (6)قتلأأوكیان 

 

 هّلل و رب قتأأأأأأل عأأأأأأاریأأأأأأعأأأأأأارا  عل 

 

 ه  عا  و نح : یا
 بعأأأد نجأأأد (7)تهامأأأَة  یَاَبحأأأَت ِحمأأأ

 

 ت بمسأأأأأتبا یأأأأأ  حمیو مأأأأأا شأأأأأ 

 

 ئًا.ینفس عن نفس ش (8)یومًا التجزیواتقوا ح  و ن
كدد یدة تف یدك ن المنع م ماعدمًا مد  غیو اعغح انه قد د و عمأرو یأزذ نحد  یداو باف الرجأال ذ 

م العامل نح    د و عمأرویأقأا  زاو بعامدل واحدد نحد  د و قعأد عمأرو یأقأا  زو د و قا  عمرو یقا  زمع تعد 
رجأال عأال  و و اه  فدةا بعطدف نحد   رجأال فضأال نحد  ه یداغع النعت بغفد  واحدد ان اشداةك ا فیف

الدغع  و قطدع الكدل و  یع و فدیدالجم یك ن النعدت ماعددمًا فغد  اهتغداع فدیو قدد كات  و شاعر
مددحًا او ذمدًا  یاعنأتنصدل باضدما  تةفع باضما  مغاد  و اما انقطع الغع  فان قطعت فاما ان

 ة ذل  نح :یاو اساةحامًا او غ
(1)سأأأأأأ   الُعأأأأأأداة و افأأأأأأة الجأأأأأأزر    هأأأ یالأأأذ یقأأأوم (9)ْبَعأأأَدنیال

 

                                                           

 .یاهطعا  حا یاطال ا عغ یعنی (1)

 ال النها .یل بضیظغمة الغ یا (2)

 الغغ  الممزو  بالمال. یممذوا ا یا (3)

 حقه. یقال فی (4)

 ل نه كغ ن الذئل. یا (5)

 غائل و فةا هح.ح القیبعد تسغ یا (6)

فها اهّلل. یه (7)  مكة شة 

 ه.یف یا (8)

 الهلك.  یهغك . م  الغعد كفةس ایه یا (9)
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 النأأأأأأأأأأازلون بكأأأأأأأأأأل معتأأأأأأأأأأرك

 

(2)بأأأأأأأأأأأون معاقأأأأأأأأأأأد االزریو ال  
 

 

كددان یدمدددحًا و ق یاعنأة یكددل واحدد الةفدع اتغاعددًا او قطعدًا و النصددل باقدد یجدوز فدیف ل اذا 
   نح :ی  اتغاع اهول لغاخصیالمنع م نكة  تع

أأأأأأأأٍل  یالأأأأأأأأ یأویأأأأأأأأو   نسأأأأأأأأوة ع  

 

(3)ی  مثأأأأَل السأأأأعالیو شأأأأعثا  مراضأأأأ 
 

 

كددل واحددد مدد  المنعدد م و النعددت مددع الق یو  لن یقللنددة امددا المنعدد م فنحدد  یجددوز حددذم 
كددان المنعدد م بعدد   (4)ان اعملل  سللاب اتو مللا منللا ااّل للله مقللاك معلللوك  و قاصللرات الطللرف و اذا 

كفأر یمأأا فأو منأا َظَعأأَ  و منأا َاقأاَ   نحد  یفأأاو  مأ مجد و  بدد  ضددم ون ی ن یك ففدال (5)النأا  اال  شأأكر او 
ل  سلفینًا و امدا حدذم النعدت فكق لده یضم ون م   فًا معیة یمطغقًا و الغص « یالذ» نا ی خلذُ 

ه اذا  دغح لمغاشدة  یدالمنعد م مضدافًا ال یح النعدت عغدیجوز تقدینة  الحة و یسف یا غص اً 
كرالعامل نح   جدوز اذا یو   تأیذلهّلل اشرف مقأا  تمن  و ش یر امرأة م  قریهذ  خو    وج  سجد  یهذا 

كبا  رجل. یجا نة نح  یالحال ینصل عغیكان المنع م نكة  و قد  النعت ان  را
ة ل ضدد حه و یه ال اضددح فالضددمیددحاددا  الیح فلیو اعغددح انهددح قددال ا ان ال  ددف لغا ضدد

ل ید  دف بده و قیه هیالم دا ال ید عغیزا یمعن ی  ف و لعد  مهلاه عغیلك نه اعةم اسح ه
س یل بجد از و دف المخاطدل و همدا الحدذ هن ال  دف لدیدل و قیداة الغیبج از و ف ضم

و ددف و م یا الحكللیللال اللله ااّل هللو العزة  كماعةفددت فنحدد  یدده اغددةاض ك یددح و فیلمحدد  الا ضدد
ةمقصدد م  و یةام غیة اذا وقددع او نقددد  تقدددیددة ثددح نقدد ل بالغدلیددة بددالان ن ال اهیهنمنددع كالغصدد 

                                                                                                                                              

 بالضح جمع جزو  و ه  اه ل تنحة. (1)

 جمع ازا  و المةام عفافهح. (2)

ل (3)  یالسدعالجمدع مةضدع و ع یمةاضدالمغغدة   الدة س و  یجمدع شدعثال ا شعث نة ویبل ز یجمع عاطل ا عط 
 لن جمع غ ل.یاخت الغ یسعل  و هجمع 

 لم.یمروع سابغام او طو یا (4)

 و ه  الناس. محمد باقة یاه   جل شكة او  جل كفة و المنع تان بع  اسح مقد  مج و  بف یا (5)
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ضأربتهّلل  یانأا الأذف المداكغح نحد  یجوز ت  ینصل و قةال  ال یعغوب یانك انت عاّلَك ال كذل  
كرمتهّلل  كد ن الم  د م اخد   یجدل انیة و هیالق ل بالغدل یو ه مانع منه   جه و ه حاجة الا

 ًا.یو اعةم او مساو
 

 املوقع الرابع
 العط  بالحرف یق

ه القد   مد  الا ابدع و عغد (1)المنسد ا یبالنسذ ا یسمیو  ف یو بال دةكة و قدد عدد  ندا مدا عة 
كدد ن تابعددًا لددذل  یف یددو ك یاعغددذ بدده بالددذام بخددلم الغدد اقیس منهددا هن العامددل یالاددابع لدد

جدن یانده لدحد و عمأرو یأجأا  ز یانده فد یه اهتدةیدعغة عامل المعطد میال اقع غ یالسا ذ و عامغه ف
تقد ل و جدال عمد و ففعدل   فلبدد مد  انیكد ن لفداعغیل و الفعدل ال احدد هیعم و بدذل  المجد

س المعطد م تابعدًا نعدح یدًا فغدیدةفدع زید یدهن فعدل ز یاهولد« جال»ةفعه ید و هیة فعل زیغعم و 
القدد   و اظهددا ًا  یًا مجددةیدده ولكنددا ذكةندداه هنددا شددغهًا مندده بددالا ابع و ج یددعغهدد  م افددذ لغمعطدد م

كدل ثداٍن  یهشاغاههح ف النسدغة و هد  ماغد   احدد الحد وم الم ضد عة  ی افدذ اهول فدیمحغه فه  
 المقالة الثالثة ان شال اهّلل. یشة  ح وفه ف یأتیو  لذل 

اُم یلو اّنلا او اة نحد  یدكنا یة عغدیدو كنا د و عمأرویجا  زظاهة نح   یجوز عطف ظاهة عغیو 
انلتم و ابلامُم و اك و االسأد یاة منفصغة نح  یكنا یو عطف ماهة عغ نیضالل م  یاو ق یهد یلعل

د بمنفصدغة یدالمةف عدة الماصدغة اه  بعدد الا ك یغدحس  العطف عیة هیو عند الغص االقدمون 
سأرت  ة قغل العاطف او بعدده نحد  یة كنایاو فصل غُنتم انتم و ابامُم و اسكن انت و زوجك نح  

تعلملوا انلتم ملا للمو دخلونلا و من صلح من ابائلم و مااشرُنا و ال ابامنا یو نح   ك یلیاجمعون و م  
زون العطف عغجی ن فیو اما الك فو ال ابامُم   المةف عة الماصغة مطغقًا نح : یو 

                                                           

 المنا  . یا (1)
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  یأأأ أأأل مأأأ  سأأأفاهة رأیو رجأأأا االخ
 

(1)نأأأأأاالیكأأأأأ  و اب لأأأأأ  لیمأأأأأا لأأأأأ  
 

 

ُنلت و  ؟لص؟مد  ق لده ی ویدو مدا « كد ی» یة المسداتة فدیالضدم یعطف عغد« اب»ان  یعغ
الجدا   و  ة المج و   بحدةم او اسدح اه  باعدام یالكنا یك ة عندهح العطف عغیو كذا ه ابوبكر و عمر

زونه بل اكتةاث و حمل الغص ی ن یالك ف فدان  ددو  مثدل  ؟مهع؟محمدذل  مخالفة ال یة عغیجو 
تساءلون به و االرحاك  یقاتقوا اهّلل الذ  ابعة النها  و قد قال اهّلل یمنهح كال مس فه و اله یاهّلل عل یصل
 ئك.قال للا و لالرض و نع د اللك و اله اباجوز اعام  الجا   نح  ینعح 

كدان نحد   یجوز عطف الفعل عغیو  كائندًا مدا  قلدك یه و یتلًا و نسلقیبله بللدة م یلیلنحالفعدل 
ملن تحتللا  یرًا من ذلك جنات تجل یان شاء جع  لك خ یما ق وردهم النار و ت ارت الذیوك القیقومه 

رات صل حًا یقلالم الصدفة و بدالعكس نحد   یجدوز عطدف الفعدل عغدیو  جع  لك قصوراً یاالنلار و 
جددوز یو ه یت مللن الحللیللت و مخلل   المیللمللن الم یخلل   الحللیو  ق وللنیصللاّقات و  و نحدد ث ن قلل 

و ه بدأس بعطدف دا  ضأرب عمأرا  و بكأرا  خالأدا  یأان ز  نحد  ی  مخاغفدیعامغ یمعم ل یالعطف عغ
كدددل حكدددح د عمأأأرا  و بكأأأر خالأأأدا  یأأأضأأأرب زعامدددل واحدددد نحددد   یمعمددد ل ی  عغدددیمعمددد ل جدددل یو 

كدان المعطد میمدا قغغده  یه بالنسدغة الدیعغلغمعط م ه  دغة مدا یدعغجدل لغمعطد م كمدا اذا 
كد ن المعطد م اسدمًا او خغدةًا یل وجل انیك ن المعط م  غة او كان اسح شیجل انیقغغه 

 حكح العامل السا ذ. یفخغةًا فان العاطف ف
كدان بندال الكدل  عغد حدذم المعطد م مدع العداطف مدع یاهخاصدا  قد یو اعغح انه لما 

ملنكم  یسلتویالفضدةب فانغجسدت و نحد   یاان اضرب بعصات الحجلر قان جسلت   نة نحیالق 
ا   یعندید یأأ صأرت مثأل ز یمأاادرقاتل و نح  ینفذ و لحیو م  لح یامن انفق من ق   الفتح و قات  

حدذم یو قغدت و قد یان اذا ما اتوت لتحمللم قلت یالذ یو ال علحذم العاطف نح  یةه و قدیغ
ملا  ی وا اللیلوقللم  نهمغكدح فنضدةب و نحد   یاقنورب عنكم اللذُر صلفحًا و ه نح  یعغالمعط م

  عغمدداح ان  یعنددیتللدخلوا الجنللا اك حسلل تم ان وا و نحدد  یدد  عمدد ا فغددح یالم و مللا خلفلللم یدیللن ایبلل
                                                           

 ناههیل یا (1)
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ت بالمكا ه ا  حسغاح ان تدخغ ا الجنة اه كدان العداطف یة و قدیدالجنة حف  حدذم العامدل ان 
ه  یاضأا  شأحمة یما كل سأودا  تمأرة و ال بسك  زوج  و نح  یول یاجك اسكن انت و زوواوًا نح  

 ضال.یكل  
 ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭
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 خامتة

 لحق بلذه المقالا من احكاك ندرت عن الفصول السابقایما یق
 لا ثلثا مطال :یو ق

 
 املطلب االول

 ه قصول:یتعلق بامر المعرقا و النكرة و قیما یق
 

 فصل
س لدده اسددح یام امددا مددا لددیو اهسددمال م ضدد عة لغمسددم یلفددال تابعددة لغمعدداناعغددح ان اه

كدان لده اسدح فماكدان اقدل اهشد یس عنه فیفغ زًا عمدا سد اه فهد  ییدال تمیهذا العغدح خغدة و امدا مدا 
كددان مم ز یددامیز عمددا سدد اه فامددا ییددخاغددف حددد  الامیزًا مع وفددًا فهدد  معةفددة و یددنكددة  محضددة و اذا 

ة فمةاتددل یز بالصددفة ال خصددیددامیز بالصددنف و امددا یددامین ع و امددا ز بددالیددامیبددالجنس و امددا 
المع وفددة ب خصددها و مددا  یان المعةفددة هدد یل مخاغفددة و قدددوقع اه ددطل  عغددیف لغ ددیددالاع 

ف  حقد انیذل  نكة  و ه بأس ولكنا ن  یس  قة المسألة فاذًا اشد  اهسمال تنكةًا هد  اسدح ینعة 
و   یشأبو  ریأن و مثأل و  ریأغل و مثغه یعةم منه شیلف  مغهح ه مثًل فانه  یشكد  یالجنس اهعغ

غحقدده ی  و امثالهددا مدد  اهلفددال العامددة ثددح كغمایاسددم خأأالو  عأأداو  دونو  یسأأوو  خأأالفو  لیعأأد
اك دة تعةفدًا  یحد الاعةم فكل جنس امن ینزله ع  حد الانكة الی (1)یما و تخص  فصغ یتع

ثدح نأاطق ثدح متحأرك بأاالرادة اك ة تعةفًا منه ثح ناٍ  م  الج هة و  مثًل تعةفه اك ةجس  فد  یع  اهعغ
الاعدةم و  یقاضدیهدذا مدا  یمثًل و ان كان ال سائف هتحصدد یزثح ر یبصثح   یفقثح عال  ثح رجل 

ددة مع یضددح  الددیالانكددة مدد  جدد هة الغفدد  ثددح قد فدده تع یددنددام خا جیمنك  فددًا و یة تخصصدده فاعة 
                                                           

  ان جنس و ناطذ فصل.یح  ان ناطذیح یقال فی  ییالفصل م  ا طلحام المنطق (1)
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حدد  الاعدةم  یخة    اسطة ذل  اهقاةان الیقاةن به و یل ما ن عًا ك یة  و هیالمخصصام ك 
و م جدام ذلد  تخاغدف بحسدل تعدةم  دیأغأال  زاعةم  ها نحد  یو  یقاةن بذام اخةیفغ بما 

د اك ة تعةفدًا مد  غدل  عدالح كمدا ی جل و غل  زه فان غل  عالح اك ة تعةفًا م  غل یالالمضام
ت یألققادةن بحدال نحد  یو ل بمدا ر ملن مشلرت یلملؤمن خ و لع لدقادةن    دف نحد  یعةفت و ل بما 

كبا   و ل بمدا هأذا الرجأل   باهشدا   نحد  یاعدیو ل بمدا هأذا مأ   سأمنا  ز نحد  ییدقاةن بامیو ل بما رجال  را
  یاعددیو ل بمددا  یالأأدار جأا ن یرجأأل فأ  بمكددان نحد  یاعدیو ل بمددا هأأا الرجأل یاای  بالندددال نحد  یاعدی

  یاعددیو ل بمددا  یجأأا ن یوانیأأرجأأل د  بنسددغة نحدد  یاعددیو ل بمددا ضأأة یصأألوة الجمعأأة فر زمددان نحدد  
كلأت و  ید جأا نیغال  لز    اسطة نح  یاعیو ل بما  یل جا نیرجة نح  یبالاصغ و غأذا  مأ  الحأالل ا

ا دطل  القد    یقدة اهمدة و امدا عغدیو امثال ذل  و هذا سدة  حق ر م  نصر لعمروید خیضرب لزمنه 
 فغنعن ن له فصًل اخة.

 
 فصل

نده او ه فداهول یل بعیةام منده شدیدة ما مدة  و ه  انده امدا یمًا اخة غیقسح تقسیاعغح ان اهسح 
 ح بالمعةفة و النكة .یا ل الاقس ؟ع؟یع  عغ یكما رو نكرة یو الثان معرفة

ة ضدح  یده مد  غیدةام منه شخ  خاص با ل ال ضع بامة خاص ل ح  فیو المعةفة اما 
افددةام فهدد  العغددح  ی عه فددیث شددیددو جددنس خدداص ه مدد  حا یمة فهدد  العغددح ال خصددیضددم

ف فهد  المعدةم بداهما  او باضدافة یدمة كحةم الاع یةام منه ذل  مع ضح  ضمیو اما  یالجنس
ةام مندده شددخ  خدداص با ددل ال ضددع بددامة مطغددذ یددمعددةم فهدد  المعددةم باهضددافة و امددا  یالدد

ةام یدجه الطغل فه  اهشدا   و امدا و یةه ه عغیةام منه حاضة لغیاقسا : فاما  یه فه  عغیل ح  ف
وجده  یام او حاضدة عغدیدل او مداكغح فهد  الكنایدوجده الطغدل او غا یمنه حاضة لنفسه ه عغد

 ة المغهمة فالمغهمام.یةام منه ال خصیالدع   فندال و اما 
فالمعا م هجل ذل  سغعة: اهعل  و المعةم باألما  و المعةم باهضدافة و اهشدا ام 
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نددا یعغ یم اقعهدا و بقد یع اهقسدا  فددیدو نحدد  قددذكةنا جم یالمغهمدام و المندامام و یدو الكنا
 اهعل  و المعةم باألما  و نح  ذاك وهما ان شال اهّلل هنا.

مة فدان یة ضدح  ضدمیداعغح ان العغح كماعةفت اسح وضع ل خ  با دل ال ضدع مد  غ
امددا عغددح علأأ  جأأن  او امددة مطغددذ فهدد   علأأ  شأأ  فهدد   یوضددعه امددة خدداص شخصدد یلدد ح  فدد

كد  یال خ  فه  اما منق ل ع  معن رله خاص  عغمدًا و امثالهدا و اسأد و اصمت و  (2)تغل و  (1)شم 
كد  یة معنیك  له قغل العغمیلح یعنیاما مةتجل  ضدًا امدا یو هد  اغ فأان و َفْقَع  و َحْنَتف خاص 

كد   (4)بعلبأهّللكدد  یزجدة او میدو حكمده الحكا یو هد  مغند (3)بر  نحأر كد  یاو مةكل اسنامد یزمفةم 
كدان اخدة اهول « هیدو»ك ن كغمة ینصةم اه  انیكما ه یعةب الثانیفاح اخة اهول بناًل و یف و ان 
كد ی كد  یاو مةكل اضافكرب  یمعدال سك   ك ة  فداهول معدةب بحسدل الع امدل و عبدا  و ه  اه

بدالل  نحد   یحغدك ن اسدح جدنس میمج و  باهضدافة و قدد مدة  احكدا  ذلد  اجمدع و قدد یالثان
كدد یو ذل  م  باب الغغغة كماالكتاب و النج  و  (5)تیالب عبأا  ابأ قع المضام م  هذا الغداب 

 و دانیأالزة نحد  یدعةم بالل  بعد الانكیو قدفرعون  یلكل موسو ت  ید لقیرب زنكة العغح نح  یو قد
 كما قال:دك  یدنا ال زیزاو باهضافة نح   دونیالز

 دك یأأأأرأ  ز (6)قأأأأاو  النیأأأأدنا یأأأأعأأأأال ز

 

 یمأأأأانی  یالشأأأأفرت یل ماضأأأأیبأأأأاب 
 

ف یدددعةم بدددالل  مدددع بقدددال الاع یو قدددد لیأأأد ال یأأأزف نحددد  یدددضدددام مدددع بقدددال الاع یو قد
د یدمز  ال دخ  یدیةام بده مدع تعیدو مع ذل  اما ان دیت الزیرأة نح  یح كما ه  عند الك فیلغاعا

                                                           

 اسح فةس. (1)

 غة.یا   قغ (2)

 لقل  جل. (3)

 اسح بغد. (4)

 اسح لغكعغة. (5)

 ل م  الةمل.یالك  (6)
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كد  او طال  یابكد اب او ه فه  اهسح و ان  د   بد  مثلً  ب ةو انف الناقة و  یالمص فمد  او ذ   فه  لقل 
ه یفه  كنبنت محمد كد  بنتاو ا  رسولاب كد  اب ق ل او بد  یو عغكلثو  ا   كد  ا   بد  ذل   یة الی یة و لعغ 

ح یة الاعادیدقصدد بالكنیو قده یلالرج  باسلم اب یكنیمن السنا و ال ّر ان ؟ع؟عغداهّللیع  ا  یما رو
عدد   یالصددغة تفددأًه او مفعددًا لغنغددز كمددا رو یفدد یكنیحًا و قدددیسددم ا  دد یأنف ن انیددا هنهددح كددان 

و النغز ذكة ال خ  بغقل سد ل  لحق بلمیص رهم مخاقا الن ا ان یاوالدنا ق یانا لنكن ؟ع؟جعفةیا 
 مثًل. ةیالعتاهیابكد  یة ُسْ  یاو كن

 ی  الحسد  الغصدةالغحدا  بسدنده عد یفد یاذكةه هنا روف احل انیث ش یحد یو رو
قملن  یللا النلاس انسل ونیامنغدة الغصدة  فقدال  ؟ع؟طالدلی د  ا د ی  عغدیةالمدؤمنیقدال  دعد ام

د یلرة بلن زیلد بن ع دمناف بن عامر بن عمل و بلن الم یانا ز یو ااّل قانا انس  نفس ینس نیقل یعرقن
الب  ا فقال له ه ا  یفقا  البنُ  طالدل  د  ی  ا د د یة اند  عغدیدا هذا مدانعةم لد  نسدغًا غیالك  

دًا یلز یسلّمان یا لكل  ان ابلیل د  كدلب فقدال لده  یعغدالمطغل    هاشح    عغدمنام    قصد
االسلم و ان اسلم ع لدالمطل  علامر  یا عللیلع لدمناف ق ل لت الكن یو ان اسلم ابل یباسم جلده قصل
 رةیلاالسلم و اسلم ع لدمناف الم  یاالسلم و ان اسلم هاشلم عمل و ق لل  اللقل  علل یق ل  اللق  عل
 یاهلا ملن ال للد االقصلید قسّمته العلرب مجمعلًا لجمعله ایز یاالسم و ان اسم القص یق ل  اللق  عل

 یسدم  یلقدل و قد عبأدفاهدة منده ان الصدفة و المصدد   بدد  یاناهداالسلم  یمكا ق لل  اللقل  علل یال
ة و یددكن اباسددمًا و الادداهة اندده ان قصددد بدده مددد  فغقددل و اه  فاسددح و المصددد   بددد عبأأد المصددد   بددد 

ر یلال خ ؟ع؟عغدداهّللیع  ا د یالذ   اشهة و لذا رو یح كان فیالقد یةهما اسح و لف  الغقل فیغ
و ان جمدع ملان یُتابله و التنلابزوا بااللقلاب بلئس االسلم الفسلو  بعلد اال یقلول قلیاللقل  ان اهّلل  یق

كددد  یفددداهسددح و الغقددل  كانددا مضددداف ؟ع؟جعفأأر الصأأأاد الددذكة قددد   اهسدددح  كددد یفددان  و  عبأأأدا   
 یللول و قطع الثان یاو كان اهسح مفةمًا و الغقل مضافًا او بالعكس جاز اتغاع الثان  یالعابد یز

ة مع اهسح و الغقل و ان یمدحًا او ذمًا و كذا الكن یاعنبالةفع باضما  مغاد  و بالنصل باضما  
كد یكانا مفةم   جغ ن اهضافة.یة یغص و جمهو  ال یمحمد المهد  جاز اهتغاع و القطع و اهضافة 
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هنهدا فالنأة ماندع  دةم یدخغهما الل  و یفل فالنةو  فالنبد  یع  اعل  اهناس یكنیو قد
دة فل یكنیاحمذ و ه یبمعن« افعل» یف یجةیبمنزلة العغح كما  ت فالنأا  و یأرأقدال ی هما ع  منك 

دفالنأة او ن ابأو فأالن و ا   فأالقدال یف اال  و االبهمدا یدخل عغیو قدفالنا  اخر  كن   همدا عد   یو امدا اذا 
 ف.یهما ه  الاع یاعل  الغهائح امخل عغ

بخدلم هنأة نصدةم یة العغدح فیكد انت ع  اسح الجنس غهنت و  هنةو  ه بد  یكنیو قد
و  یو ت ندا هنأا  یأقدال یاو كالمنددوب ف یكالمندام ینامیعها الل  و قددیجم یدخل عغیو  فالنة

 هال مضم مة عند ال  ل او مكسو  .  هاخة  یغیتجمع و تؤنث و قد
كمداتق ل  (1)ةیاهما  الجنسد یمطغقدًا لكد  كدذ ی  المسدمیعدیل یدو اما عغح الجدنس فق

حدذو كمأاتقول هأذا اسأامة مقأبال   (2)ةیاو الحضدور االسد اجرأ مأ  الثعلأ كماتق ل اسامة اجرأ م  ثعالة 
كدل فدةم فدةم مد  الجدنس یدیلاع ان هذه الغفادة م ضد عة عغمداً  یو عندهذا االسد مقبال  ق ل     
كدان زیم  غ  یحادا  الدی  ال دخ  فلیدید م ضد عًا لاعیدة ملحاة العم   و اهسداغةاا كمدا 

كدأنهح لمدا  وا ان اشدخاص اهناسدییالاع یمة فیضح  ضم سدم  ا یسدم  ن باسدح فدا اموا انی ی  و 
 یكل فةم فةم كما لد  سدم   یقع عغیز ظاهة ف ضع ا عغمًا ییةهح تمیك  هفةام غیضًا و لحیةهح ایغ

 یة الدید وهكذا و كذل  ت دید هذا زیكل واحد هذا ز یة الید فكنت ت یام  بدزیع افةام بنیجم
ام فانهددا یددة ذلدد  اهشددا ام و الكنایددكددل واحددد مدد  افددةام اهسددد هددذا اسددامة هددذا اسددامة و نا

ر یأاسأامة خح أول ق لهیذل   یوضعت لكل فةم فةم و لذل  تصغح لكل فةم فةم بخص  ه فعغ
 ی  ال خصدیدیذلد  لعدد  الاعو مدعبثعالدة  یة م  المسدمیباسامة خ یان المسم یالم  ثعالة 

ةًا فاع ی كدد یة فلیك ن له خ اص العغمیة یفلجل هذه العغم یفه لفایك ن منك    یأاودخغه الدل  
كد  و  (1)ا   عأامرو  (3) یلحصأایابأكدد البنأت و  االب و  اال و  االبه یدخل عغیو اسامة ول  ان ث لمنع  ةفه 

                                                           

 ة.یبالل  الجنس یكالجنس المحغ یا (1)

 ة.یاهما  الحضور یكذ یا (2)

 ة الثعغل.یكن (3)
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و ت  ف بالمعا م هذا اسامة مقبال  ل منها اهح ال كد یجیلغحصا  و بنت االر  لغغةاب و ة یاب  دأ
  .یهذا اسامة الجرنح  

للسددد و الحأأارث  یابأأو اسأأامة ان نحدد  یددة مدد  اندد اع اهعیددو قدوضدع ا مدد  هددذه اهعددل  لك 
ْغعان و قش   ان و  مقر اب و براقش یابلغض   بنأات اوبأر لضدةب مد  الغقدل و بنت االر  و حمار قب 

البأرة ة و یدة و الداهیدلغحدةب و المنا   قشأع  ة و یدلغمنشأعوب نحد   یلضةب م  الكمأ  و المعان
ك (2)ةیددلغكغزأبأأر لغفجددة  و فجأأار لغمغددة  و   یاولأأللوقددام و بكأأرة و غأأدوة و سأأحر لغغددد  و سأأان یو 

 اوالة.قال یؤنث و ید و قدیلغ ع
 لفص

كدد  اهسددح المفددةم عغمددًا لغ دخ  خص  ددًا او عم مددًا لكددان اسددمًا لغجددنس ماًه یاذا لدح
فده یتع  یحادا  فدیحدد  ذاتده نكدة  و  یمعد وم او مجهد ل فهد  فد یة س ال ظهةم فدیالماه یعغ
عةم بدداهلف و الددل  و اخاغفدد ا یمحغدده و قددد یعةم باهضددافة و قدددمة  فددیفقددد یامددة خددا ج یالدد
هدا الدل  یة و انما ضح  الیة و غیغ یف الهمز  المفا حة و هیان اما  الاع  هما فمنهح م  قالیف

ْم »لغة  یة و فیلئلت اغه باهسافهام ح كالسدؤال الم دهو  یهدا المدیضدح  الی« یطد»و نفة م  « ةیح 
لك دددة  ة و فاحدددت یف الدددل  و الهمدددز  و دددغیدددل ان اما  الاع یدددو قامسأأأفر  یا  فأأأیأمأأأ  امبأأأر امصأأأ

 ل انها الهمز  و الل  معًا ول  وجدوا  ابعًا لقال ا به.یخةص منهح و ق اهساعمال و ذل 
 یذ المطددا ذ هملددة الكتدداب و السددنة و العقددل ان الددل  هددیذ بددالاحقیددولكدد  الحددذ الحق

كددذل  المددیددالا غ یل بددالهمز  لغدهلددة عغددیف و جددیددحددةم تع  ف و یددحددةم تع  یح هددیت و 
ت و یددالا غ یل الدددال  عغددیددهددذا الكتدداب و الاةتسددت املادده مناسددغة  یالهمددز  لمددا ذكةندداه و ل

ةم ع  الل  و المی  انییالاع س هندا یو لد مأانح  ه و  یح  ا م حةم نفیاقد  الهمز  فغ  اخ 
 ة.یة كتغنا الحكمیطغل شةحه م  سایانه فغیم ضع  

                                                                                                                                              

 ة الضغع.یكن (1)

 اجمعه. یاخذ  ز  ةه ا (2)
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ة عغیثح ان ه  الاع  بدد  یمعه م عندد المسدامع فاسدم یشخ  خا ج یف قدتك ن مال 
و  ریأركأ  االماو عندد النداطذ نحد   قرعلون الرسلول یقرعلون رسلواًل قعصل یقارسلنا النح   ال  العهد

ان  یكمدا رون یالحملد هّلل رب العلالمع اهفدةام نحد  یاهساغةاا لجم یقدتك ن لدهلة الجنس عغ
  انلواع المحاملد یئًا جعلت جمیت شیماترُت و ال بقثح قال ن یالحمد هّلل رب العالمقال  ؟ع؟اباجعفة

وجّ  قما من حمد ااّل و هو داخ  قلهّلل  یان الدل  الداخغدة عغد یدل  عغدیدو هد   یاناهدملا قللت  ی عّز
 العغح نح : یع اهفةام و قدتزام فیلجم ید العم   اهساغةاقیث ه عهد تفیالجنس ح
 د مباركأأأأا  یأأأأزید بأأأأ  الیأأأأت الولیأأأأرأ

 

كاهلأأأ  (1)دا  بأعبأأأا یشأأأد   ال الفأأأة 

 

و االحأأد عشأأر الأأدره  ز نحدد  ییددو الامر یأأ  القأأو  الجمأأا  الغفجأأاالحددال  هددا نحدد   یحغ  یو قددد
حسد  وجهدده و  یا حسأأ  الوجأ  ی  كمدا فدییة كمدا هد  مخاددا  الكد فیددقددتك ن ع ضدًا عد  الكنا

م ضدع  یجدوزون ذلد  فدیة هیة ولكد  الغصد یده  بمنزلدة ا جداع الكنا ینئذ لغعهد الذیكأنها ح
ةهدا یغ یجدوزون فدیة و ال  دف الم داذ و ة كالصدغة و الصدفة جمغدة و الخغدیه الضدمی اةا فی

ة یدح كمداه  مخادا  الك فی دةمه و قددتك ن لغاعاد ی دةم یاف و البأرد بأرد  یلحاف الصأ یلحافنح  
م و انمدا الهكدح الده واحدد یس بجنس یة عنامًا لغحذ فان اهله لیو انكةه الغص « اهّلل» یكما ف عة 

قدة نحد  اسدمال اهّلل المحدل  یالحق یة عغدح و قددتك ن لغدهلدیه لغاعادیدفدخ ل اهلف و الل  ف
كد  دًا نكدة  الرب  ها  ة لده و یدقدة ال  و یحق یةه سدغحانه ولكد  الدةب  مخصد ص بده ایدقدع لغیفان رب 

وجدل  ه لغ یقة هذه المعدانیةها فان حقیو غ  یالع و  یالعلكذل   ف یدةه و قددتك ن لاع یدهّلل عز 
كدل اسدح  جا  الرجلل نح  یف الغای  لاع یة هذیغ یو فها الرجل یاایهذا الرجل و الحاضة نح   و 

ندًا و اه  ینة ان المةام منه فةم م  كل فهد  لغعهدد فدان المدةام فدةم مد  الكدل معیمخغاه فان كان ق 
كددد  یف الغفاددیددفهدد  لغاع  كددان مددع علمددة ال حددد   او الضأأربة و اسدداغةاا الجددنس كمددا مددة  سدد ال 

كد یالا ن كدد   یالضربتة  ف المفدةم منده بدالجمع نحد  یو هجدل ذلد  جداز ت  دا  المأو الضأرب او ه 
ن یخسلر ااّل اللذ یان االنسان لفلو جاز اهسا نال منه نح   لینار الصفر و الدره  البیاهلهّلل النا  الد

                                                           

 بأثقال الخلفة و عزائمها. یا (1)
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صغح للساعمال لكل فةم فةم فدان خد   بفدةم عغمدًا فهد  یبالل   یو ا ل الجنس المحغامنوا 
 (4)العقبة.و  (3)تیالبو  (2)الصعقو  (1)النج م  باب الغغغة نح  

 فصل
كدد  (5)اماده یمدا شداع فد یالمعا م المذكو   نكدة  و هد یاعغح ان ما س  او رجأل الم جد م  

كد   یقغدل امدا تدؤثة فدیهدا یو ا مأاو م  و  یذكد الصاحل او ه نح   الاما تقغل  یو ه شم المقد   
كد یتع   ی  فدیاحكدا  الاندو یأتیو سد حأارثو عبأا  ده حسدنًا نحد  یدو اما هتؤثة ولك  تزالرجل فه 

 مقالة الح وم ان شال اهّلل.
ة و الجمدع و احكدا  المدذكة و المؤندث و شدة  یداحكا  الا ن یو اما المطغغان اهخةان فف

 یندذكةها فدناةندا ان یدها هنا و ان كان فیفلنع« الاغصة »كتابنا  یناهما فیعلماتها فقداسا ف
مقالددة  ین ال قددت اعددز  مدد  ذلدد  و لنددا اشددغال مهمددة فنقاصددة فددالخاتمددة ولكدد  بدددا لنددا تةكهددا ه

 مقالة الح وم بح ل اهّلل و ق ته. یماذكةنا فغن ةع اهن ف یاهسمال عغ
 ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭

                                                           

 .ایلغث  (1)

 ل.یغد    نفیلقل خو (2)

 لغكعغة. (3)

 غة.یأل (4)

 افةامه. یف یا (5)
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 الثالثةلة االمق
 الح وف یق

 
وضدعها و انمدا وضدعت  یةمسداقغة فدیاخس الكغمام م جًة و امناهدا  تغدًة هنهدا غ یو ه

ك نهددا كاهسددح و الفعددل فقددال  یاهددا اه  بنفددیا ؟ع؟یف عغددیددو لعددل ذلدد  سددة  عددد  تع  ةهددایلغ
فنداه  یما جاء لمعنث اخة یحد یو ف س باسم و ال قع یل یالحرف ما ان   عن معن و هجل ذلد  عة 

ةمغحد ل معده ال قدت و نقسدح الحد وم یاهسداعمال و غ یةمسداقل فدیغ یمعند یبانه ما مل  عغ
ةالعامغدة فغنجعدل یةعامغة فغنقد  العامغة فانهدا اشدةم مد  غیا عامغة و غ  هنهیقسم یاوًه عغ

   و نعن ن لكل قسح مقصدًا:یقسم یالمقالة اوًه منقسمة عغ
 

 املقصد االول
 الح وف العاملا یق

ده و امدا هدی  فانهدا امدا عامغدة لمدا فیقسدم یعغد یو ه عامغدة  یهدا مد  مسدحة الفعدل و ظغ 
 تغددة النصددل او الخفدد  او  یو اهسددفل الدد یاهمندد یالددهدد  الجددذب  یطغعهددا الددذ یبمقاضدد

كدان حكیس هذا الكتاب م ضع  ی  و لیالاسك مدًا عدةم مد  نحد  یان اسةا  هدذه اهمدو  و مد  
  یقسددم یضددًا عغددیمنا هددذا الكتدداب و لحننددا و اشددا اتنا حكمهددا فغنقسددح هددذا المقصددد ایتقسدد

 نعن ن كل قسح بمطغل:
 ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭
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 لب االولاملط

 الح وف العاملا بس   ش اها الفع  یق
 هذا الم ل  فصول  یفف

 
 فصل

 ت بالمش لا بالفع یسم یالح وف الت یق
بدداب  یمددا سددمعت فدد یا ددطلحهح عغدد یهنهددا تنصددل اسددمالها و تةفددع اخغا هددا عغدد

اها ا  اهسدد م الدددؤل منا سددة  نصددغها و  فعهددا و انهددا  یالمةف عددام و سددم  بحدد وم النصددل و قدقددد 
 یقًة و منصو ها مفع ل مخص  كالمفع ل اهول فیالفعل و مةف عها فاعل حق یتتضم  معن

.و  تیلو لك   و  كأن  و  َان  و  ِان   یو الغةض هنا شة  اح ال ح وفها و ه« عغمت»باب   لعل 
ك یبالكسة فه ِان  اما   ه.ید ثغ م المسند لغمسندالیلاأ

 ربف ما بعدها بما قغغها. یبالفاح و ه افهح منها س  َان   یل فیو كذا ق
ك یه عغیلثغ م  فة المسند لغمسندال یفه كأن  و اما   د.ینح  الاأ
مه السامع و ثغ م المسند لغمسندال یفه لك   و اما   ه.یهساد اك خلم ما ت ه 
 ل غالغًا نح :یه و تتعغذ بالمساحیثغ م المسند لغمسندال یلامن یفه تیلو اما 
 عأأأأأودیت الشأأأأأباب لنأأأأأا یأأأأأالیف

 

(1) یفأأأاخبر  بمأأأا فعأأأل المشأأأ 
 

 

« وجدددم»نزلهددا منزلددة یو بعدد  العددةب  مللّت ق لل  هللذا یتنیالیللو قدددتتعغذ بددالممك  نحدد  
و تخدا   یتنأیلو  یتأیلقدال یو  ا  الصأبا رواجعأایأت ایأالیت و منده یدتمن یا دا  شاخصأا  یت زیلق ل یف

 باهسمال.
اهشدفاا مد   یاعمل فده و قدتسدیهظهدا   جدال ثغد م المسدند لغمسدندال یفه لعل  و اما 

                                                           

 اض ال عة.یل  یكحغ (1)
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ه عغدة یلجعل ثغ م المسدند لغمسدندال یعنیل یلغاعغ یه و قدتأتیالمسندال یوق ع المسند عغ
نأا نتغأدما قغغها نح     انهدا ییو عد  الكد ف یخشلیتلذُر او ینلًا لعّلله یقلوال لله قلواًل ل و یفر   عملهّلل لعل 

هدل  یاحأدث بعأد ذلأهّلل امأرا  ی لعل  ا  یالتدره نح  یهسافها  حص ل المسند لغمسندال یقدتأت
لیك لعّلله یدایلو ماحدث امةًا ا  ه و نحد  ی ُّ ع دة  لغدة اربدعلعأل   یو فدا  ه  یزكدی  یدریدما یا یّا

لعلّ   ؟ع؟یة العسدكةیم ددم  و مد  تفسد رعأل  ف و سك ن الل  و یبالاخف لعلو  عل  و  لعل  اشهةها 
فمعنداه انده ن ملن قل لكم لعّلكلم تتقلون یاللذخلقكلم و  یاع لدوا ابكلم اللذاذا قدال  یعندیمن اهّلل واجل  

فه   یخشیتذُر او ینًا لعّله یقوال له قواًل ل ی  و اما ق له تعالییالاع یخغقكح لاتق ا او اعغدوا لاتق ا عغ
ه و یددلا قددع المحغدد ب و تةج   یفهدد یةه تعددالیددالةسددالة و امددا مدد  غ یالدد ؟ع؟یل م سددیددمدددا ا  لاةغ

و تخدا  بدالممك  و    حاصألیأ  مواصأل و لعأل  الرقیأعأل  الحبلاهشفاا م  المك وه كمدا مدة  نحد  
 ًا نح :یك ن خغةها فعًل ماضیقد

لُت قرحأأأا  دام  بعأأأد صأأأحة (1)ا  یأأأو ُبأأأِد 

 

(3)تحأأأأول  ابالسأأأأأا (2)انأأأأأایلعأأأأل  منا 
 

 

نها و ق ل یة فیجوز اثغام ن ن ال قایو  أو اسقاطها و ق ل  یلعل  رعأ   و  لغأ   و  لعأ   و جدال  یلعل 
أتقال یث و یو قدتغحقها تال الاأن (4)لعا و  ان  و  ألن  و  لون  و  غ    و ع   و  و رغ    ون یل یدو عق لعل  جد  

العدةب نصدل اهسدح و الخغدة  هدا و ة  منهمدا او كسدةها و عد  بعد  یدبفاح الدل  اهخ عل  و  لعل  بد 
له بع  باضما  لعل  اباك من لقا   یحك  «.ك نی»او «  جدی»و او 

كالم ِان  اعغح ان  مسألة: مكسدو   ان  تكد ن   انیاعیها كما مة  و یغید ثغ م ما یكسو   لاأ
                                                           

 ل ممه.یسیو ه یدمی یالذ (1)

 آجالنا. (2)

 شدائد. (3)

 كما قال ال اعة:« لعل» یلعال بالمد بمعن یو قدات (4)

ددغه عغدد  كحیلعددال اهّلل فض 

 

 حیل ان امكدددح شددد یب ددد 
 

 مقامهاهّللیمفضا . منده اعغ یا
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كاندددت الهمدددز  مفا حدددة یمحغهدددا و معم ل یجدددز وضدددع المصدددد  فدددیالهمدددز  اذا لدددح هدددا و ان جددداز 
 ة :یمك  وضع المصد  مقامها ك یه یفالم اضع الا

اء اهّلل ال خلوف یللاال ان اوحكمه نحد   یاو فانا انالناه ابادال الكل  نح   یتك ن ففمنها ان
 لم.یعل

جلتأهّلل و دا  جأال  یث ان زیجلست حالجمغة نح   یهنهما تضافان ال اذو  ثیحو منها بعد 
 ر.یدا  امیِاذ ِان َ ز

جأا  ح د  الصدغة نحد   یبخدلم مدا لد  كاندت فدملا ان مفاتحله  و منها بعد الم   ل نحد 
د  ثغد م حدةا مكانده هن الجمغدة  دغة مد یا مكانأ  (2)ما ان َحأرا (1)الافعل و ان  فاضل  یعند یالذ

 ح  ها. یواقعة ف ان  و  یالاةف یالم   ل الحةف
و دا  لقأأام  یأأاقسأأمت ان زو ن انللا انالنللاه یحللم والكتللاب الم للتقددع ج ابددًا لقسددح نحدد  و منهددا ان

لد ه تا  انهّلل قام  نح   ال خغةها  یك  فی  اذا لحییج اب القسح عند الك ف یقدتفاح ف كدأنهح او 
 ام .یق یاقسح عغ یمعن یعغ

اهعاقددام فاقدد ل  یكدد ن القدد ل بمعنددیاه  ان  ع للداهّلل یقللال انللنحدد  « قدد ل»تقددع بعددد و منهددا ان
ها كذا یف یقولنئذ یح  یادا  عأال  یأأتقأول ان زالاد  نحد   یكد ن بمعندیبفاح الهمز  او  هذ  المسألة َان َ

 هجل ان  فاضل. یااخصهّلل بالقول انهّلل فاضل ة نح  یةمحكی تا  ذل  او كانت غ
قللًا مللن یتللك بللالحق و ان ق یُمللا اخرجللك ابللك مللن بتقددع حدداًه مق ونددة بددال او نحدد  و منهددا ان

 ن لكارهون.یالمؤمن
حامدل انهدا كسدةم یو  ُلون یلن ااّل انللم لیو ماارسلنا ق لك من المرسل نح  اال  ل منها بعد یو ق

 قرأ القر ان.یمن  اال  ان   یعجبنیمامطغقًا نح   اال  جل الكسة بعد یل یهجل الل  و ان ق
ح د  الصدفة  یبخلم مدا اذا وقعدت فدمررت برجل ان  فاضل   نح  یاو تقع  فة هسح ع

                                                           

 هذا مثل. (1)

 جغل بمكة. (2)
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 ان  فاضل. یمررت برجل عندنح  
عللم انلك لرسلوله یواهّلل ة نحد  یها بالل  اهبادائیتقع بعد عامل معغذ ع  عمغه فو منها ان

ةم لكةاهدة مخد ل الحدةم  ان  ذل  ان الل  م قعها قغل  ون لكاذبون یشلد ان المناققیواهّلل  و اخ 
دا  یأعلمأت ان زمدا بعددها و امدا نحد   یعمدل فدیالحةم و لها  د  الكل  و تمنع ما قغغها ان یعغ

ل و یدكدذا ق قداه  مع  یالماض یست للبادال هنها هتدخل عغیفاحت الهمز  هن الل  ل الفتقر
 یمكسدو   هنهدا فد ان  القسدح و  یماضمنان معنشلد یواهّلل و كذا علم یواهّلل  یان ق له تعال یعند

 یةماضددم  معنددیغ« عغمددت»فددد  دا  الفتقأأریأأعلمأأت ان  زابادددال الكددل  و الددل  لغقسددح و امددا قدد لهح 
 ی داةا فدید و الدل  لغقسدح و هیعغمت تحقذ فقة ز یمعغ مه ا« دًا هفاقةیان ز»القسح و جمغة 

 .قد یالماض یمخ لها عغ
خغدة بده عد  اسدمال یهن المصدد  هد انأ  فاضأل یأزتقع خغةًا ع  اسدح ذام نحد  و منها ان
ن یو المجلوس و اللذ ین و النصلااین هادوا و الصلابئین امنوا و الذیان الذل و منه یالذوام اه  باأو
 نلم.یفص  بیاشرُوا ان اهّلل 

كیو  یط یُاّل ان االنسان لنح   كال  و منها بعد   سةم هجل الل .حامل انها 
   العقاب.یان ابك لس و منها المق ون خغةها بالل  نح  

 رجون .یانه  ال ید حتیمر  زنح   یحتو منها ال اقعة بعد 
 دا  فاضل و ان عمرا  جاهل.یان زنح   یو منها الاابعة ل احد  م  ما مض

علمأت حد  حكدح المصدد  هسدمها فن یالمفا حة فم ض عة لاك ن مع خغةهدا فد َان  و اما 
ا  هن یدیدز یبغغند یاد یأانأهّلل ز یبلغنالجامد نح   ید و كذا فیا  زیمعناه عغمت ق دا  قام یان ز

فنحد  ة یالضأاربو ة یالفرسأة نحد  یالمصددر یال النسغة مدع الادال اذا لحقادا اخدة اهسدح افامتدا معندی
 یكدد ن مفا حددة فددت  انیاعددید فیددد او اسدداقةا  زیددة زیمسدداق  یبغغندد یاالأأدار  یدا  فأأیأأان ز یبلغنأأ

 م اضع:
 انزالنا. یاكفلم انا انالنا یوولم تقع فاعًل نح منها ان
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 اشةاككح. یاو التخاقون انكم اشرُتم  ة بالق ل نح یة محكیاو تقع مفع ًه غ
اسداماع نفدة مد   یاانه اسلتم  نفلر ملن الجلن  یال یق  اوح او تقع فاعل فعل المفع ل نح 

 الج .
ادد  و مددنهح مدد  جعددل یرؤ یااالرض  یاتلله انللك تلل یو مللن انحدد  الحددال  یاو تقددع مغاددد  فدد

 الفعل. یذل  فاعل الاةم لاضمنه معن
لان ملن المسل حو مثغده  انأهّلل فاضأل یكان عنداو تقع  الحة لغمغاد  نح   و ن یقللوال انلهُ 

كدذل  نحد  یلد ه ثغدت ك نده مد  المسدغح یمحدذوفًا ا« ثغدت»فاعل  ی  هییعند الك ف لأو   و 
 ل  ثغت ض ب  ض با . یعنیتهّلل ضرب یانهّلل ضربتن

انأأهّلل فاضأأل  ینحأأو اعتقأأاد (1)ه خغةهددایددو ه  دداما عغ« قدد ل»ة یدداو تقددع خغددةًا عدد  اسددح غ
اعتقأاد جل كسدةها بخدلم یة و خغة فینئذ محكیح ان   فان جمغة« ان  فاضل یق ل»بخلم 

فاحدت  ة اذ لد یدة للعاقدام و الجمغدة خغ یدكد ن الكنایان یضدًا عغدیجل كسةها ایف د ان  حقیز
 ه.یفاكسة فان  حق  یقولس المةام ذل  و كذا ید ك نه حقًا و لیاعاقام ز یلصا  المعن

انله لحلق مثل  ملا انكلم  او باهضدافة نحد ذلك بان اهّلل هو الحق او تقع مج و   بالحةم نح  
 تنطقون.

 یكم و انللیانعمللت عللل یالتلل یو اذُلل وا نعمتللل مدد  ذلدد  نحدد  یاو تقددع معط فددة او تابعددة ل دد
 ن انلا لكم.یالطائفت یعدُم اهّلل احدیو اذ و نح  ن یالعالم یلتكم علقّو 

 ها الفاح و الكسة:یجوز فیو قدتقع و 
من عم  منكم سلوًء بجلاللا ثلم تلاب ملن بعلده قانله غفلور نح   فا  الجزا كما اذا وقعت بعد 

 قة م بالفاح و الكسة. میرح
 و كق ل ال اعة: ان اهّلل موهنذلكم و نح   ذلهّللو  هذاب ةا تقد   واو الع فو بعد 

                                                           

. یا (1)  خغة ان 
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(1)لأأذو َحأأَدب یجأأار یعلأأ یهأأذا و انأأ
 

 

 الجأأأار یعلأأأ یْحنأأأی  بمأأأا یأأأعل (2)احنأأأو 

 

 ه ال جهان.یجوز فیف
 كما قال: ةیاذا الفجامو بعد 
كنأأأت ُار كمأأأا قیأأأز (3)یو   دایل سأأأیأأأدا  

 

(5)و اللهأأأأأأاز  (4)اذا انأأأأأأ  عبأأأأأأد القفأأأأأأا 
 

 

ّنلا ملل نح  یم ضع الاعغ یاو وقعت ف قدةئ بدالفاح و م ین ق ل  نلدعوه انله هلو ال لّر اللرحاّنلاُ 
لم یو صلّ  عللل مسداأنف نحد  یدل الدع   و الكسة هنه تعغیالكسة اما الفاح فغحذم الل  لاعغ

 ان صلوتك سكن للم.
 بعدها نح : ال و اذا وقعت بعد فعل قسح و ه 

أأأأأهّلِل العلأأأأأ یاو تحلفأأأأ  یبرب 
 

 یالأأأأأهّلل الصأأأأأبیابوذ یانأأأأأ 
 

ة و یددعنددد بعدد  الك ف یعلأأة و الفدداح هضددما  یاوجغدده الغصدد  ة ویددالج ا  یفالكسددة عغدد
دا  یأوا  ان زة نحد  ی  الكسدة عندد الغصد ی  ول  اضدمة فعدل القسدح او ذكدة مدع الدل  تعدییالغغدام
تدذكة   اذا اضدمة الفعدل و لدحیة ج از ال جهیع  الك ف یو حك دا  لقام یحلفت ان زاو قام  او لقام  

 دا  قام .یوا  ان زالل  نح  
 یااحمأد ا   یانأ یقأولضدًا قد ل لغقائدل اهول نحد  یو خغةهدا ا« قد ل»و اذا وقعت خغةًا ع  

و  یللا و التعل یان لك ااّلتجوع قمسغ قة بمفةم نح   واوو اذا وقعت بعد حمد ا   یمقولحمد اهّلل او 
الجدددا   او  یحتأأأنام و اذا وقعدددت بعدددد یفقدددةئ بدددالعطف و اهسدددا یللللا و التولللحیانلللك التوملللؤ ق

 ید حتأیأمأر  زة كسدةم نحد  یدو بعدد اهبادائانهّلل فاضأل  یعرفت امورك حتالعاطفة فاحت نح  
                                                           

 عطف. یا (1)

 اعطف. یا (2)

. یا (3)  اظ  

 خغف الة س. (4)

هزمة طةم الحغق  . ا (5) كغه. منده اعغیل ما یخغف الناس لاحص یم ی یجمع ل   مقامهاهّللیأ
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 ة.یاهسافااحَاال ة بمنزلة یاهبادائ یحتهن رجون  یانه  ال
انده حدةم اسدافاا  و  یفالكسة عغ اما انهّلل فاضلح نح  یف المیباخف اماو اذا وقعت بعد 

كد ن یل یدو بعدد الاةك« ئاً یشد» ی  اسدافها  و مدال العامدة بمعندانها مةكغة م  همدز یالفاح بمعن
 فه  ظةم نح :« حقاً » یبمعن

(2)رتنأأأا اسأأأتقلوایَان ج (1)أحقأأأا  
 

 

(3)قیأأأأأأأته  فریأأأأأأأتنأأأأأأأا و نیفن 
 

 

هدذه الكغمدة  یو اخاغفد ا فدعلم یالجرك ان اهّلل و الغالل الفاح نح   الجر  و اذا وقعت بعد
و قدتسداعمل « حقداً »او « حدذ» یةهدا و اهن تسداعمل بمعندذك یاقد ال ه فائدد  فد یو ا غها عغد

  .یمیفان كسةم الهمز  بعدها فلجل النهّلل یالجر  التالقسح نح   یبمعن
ال  ة بددد یعنددد الغصدد  یالمكسددو   تسددم ِان  اعغددح اندده قدتدددخل ه  مفا حددة بعددد  مسددألة:

تددخل حغفدة هن حقهدا انبدالل  المز یو تسدمد من لأق یلزالمغاد  نح   یهنها تدخل عغ االبتدا 
المزحغقدة بالقدام  یمفعدت و ربمدا تسدم یالخغدة ا یهن لها  د  الكدل  فزحغفدت الد ان   یعغ

 ال:یاربعة اش یفادخل هذه الل  عغ ال  قس   ییعند الك ف یفانها بمعناها و ه
ة و اجداز یة جمغدة شدةطیدة مداض و غیداحدها الخغة ب ةا ك نه مؤخةًا عد  اهسدح مثغادًا غ

و م یخللق عول یانك لعلو علم یان ابك لو   الدعاء یلسم یان ابالج اب نح   یح مخ لها عغبعضه
 ل شذ  ق له:یو ق تیو نم ییانا لنحن نحو دا  لعندك یان ز

 و تركأأأأأا   (4)ما  یو اعلأأأأأ  ان تسأأأأأل

 

 لأأأأأأأال متشأأأأأأأابهان و ال سأأأأأأأوا  

 

ذ الفعدل عدد  یددو تعغ یالخغددة المنفد یهجدل مخدد ل الدل  عغد« لددل»و فداح ه  « ان»بكسدة 
كددان الق« ان»ث كسددةم یددالعمددل ح س  ددالحًا لغددل  یلدد یاس ان هتعغددذ هن الخغددة المنفددیددو 

                                                           

 حذ. ی  ف یا (1)

 نهض ا و ا تحغ ا. یا (2)

 مافةقة. یا (3)

 الناس. یعغ (4)
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ح و یاعغدح ان الاسدغ یمفا حة و الل  مكسو   و المعن ان  ة ذل  و یال عة غ یان معن یا  یوالذ
كدل مد  لدح یعندیتةك ق ل هافعل ما دا هان و ه سد ال  اه   ح الغهدحیقدل ه هد  مد  اهدل الاسدغیه 

 یدا  لعسأأیأان زو دا  لأنع  الرجأأل یأان زة عدد  سدمع و نطدذ كمددا زعمد ا. و اجداز بعضددهح یدكد ن روایان
  قائغ ن بدان هدذه الدل  ه  قسدح و ییو قدعةفت ان الك فدا  لقد قا  یان زو اجاز الجمهو  قو  یان

كدد ن یان یفعغدد قأأدة یه  اهبادددال و اجدداز بعضددهح باقددد یمعندد یعغدددا  لقأأا  یأأان زمنعدد ا عدد  مثددل 
كانددت للباددال تكسددة و ان امخغددتدا  لقأا  یأأعلمأأت ان ز یفد ان  فداح همددز  یالدل  لغقسددح   (1)و ان 

اًل لما لنح  ما أبأ (2)اوله ه  قسح وجل الفصل یف یالذ ان  خغة  یعغ د یأزكق لد   (3)نلمیوقّ یو اّنُ 
 .یقیكما ان عمرا  صد یقیصد

دا  لعمأأرا  یأأان زالخغددة  ددالحًا لغددل  نحدد   یقددد  عغددة الحددال ان تیددهددا معمدد ل الخغددة غیو ثان
 ر.یومئذ لخ یان ابلم بلم الخغة مون معم له نح   ینئذ عغیو قدتدخل ح ضارب

او عدد   ینللا لللللدیان علو ذلللك لع للرة  یان قلل و ثالثهددا اهسددح ب ددةا تددأخةه عدد  الخغددة نحدد 
ح معمد ل الخغدة یع بعضدهح تقددو مند دا  جأال یأالأدار لز یان فأو   یدا  مقأیأان عنأدك لزمعم له نح  

 اهسح. یعغ
المفا حدة نحد   ان   خغدة یو شذ  مخ لها عغدان هذا للو القصص الحق و  ابعها العمام نح  

 م.ی  علیو اّن اهّلل لسم و قةال  ُلون الطعاك یااّل انلم لقةال  
و منعهدا  (4)دیأمأ  حبهأا لعم یولكننأكما قدال ال داعة  لك   المكسو    ان   ن بد یو الحذ الك ف

ل ا ال عة بد یالغص   «.لك  انا»ة و او 
                                                           

 امخغت الل . یا (1)

  .ی  اللمیوجل الفصل   یا (2)

نهمدا بدد یو كدان الخغدة ذا ه  فصدل   ان  خغدة  یتددخل عغد یل بالل  الایح لما جیف المیقةال  تخف یهذا عغ (3)
 مقامهاهّللی. منده اعغمابدان    الكام و یث فصل  یح یقیكق ل  كما ان عمةًا  د ما

 د.یس یا (4)
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الجمددل  یئهددا لغدددخ ل عغددیو ته (1)بعددد هددذه اهحددةم السدداة ةیأأمأأا  حرف و قدتدددخل
انملا  یالل یوحیلقل  انملا  لعمدل النصدل نحد مأا  الكافأة  یة بدل عمدل و تسدمیة او اهسدمیالفعغ
غهدا عد  اهخاصداص یتزه تیأل یل اذا مخغدت عغدیدو ق الملوت یساقون اللیُ نما و نح   اللكم

 یو قاس عغد یكما حكدا  قام  یانما زنح   انما یو ند  اهعمال فد یتما قا  زیلقال یباهسمال فل
و  تیأل یالسماع و اجاز اهعمال بعضهح فد یو منع بعضهح اقاصا ًا عغ یذل  بعضهح الغ اق

 .لعل
دا  یأان زاو قاممأان دا  و عمأرا  یأان زاسمال هدذه اهحدةم بالنصدل نحد   یعطف عغی مسألة:
المحددل اذا وقددع  یالمعطدد م الةفددع عطفددًا عغدد یجددوز فددیة و یو قددال بعدد  الغصدد  قأأام  و عمأأرا  

كدان العامدل  و ن و رسلوله یء ملن المشلرُیاّن اهّلل بل  نحد  لكأ   او  َان  او  ِان  المعط م بعدد الخغدة و 
انده مغادد   یغدالمحدل  دل ع یس بدالعطف عغدیهح ان الةفدع لدیو عد  محققد یهدا الغد اقیقس عغ

س الةفدع فاندا قددحققنا ان اهنسدان یفدان محدل اهسدح لد یةجح عنددید یحذم خغةه و ه  الدذ
ها الناسدخ نعدح بعدد هدذه الع امدل یس انه كانت جمغة سابقة امخل عغیغدع الكل  ابداعًا و لی

س محل منصد ب هدذه الحد وم الةفدع فدل یة فغیصاغ منها جمغة اسمیتقع كغمام تصغح ان
و  سد له  یا ن و رسلولهیء من المشلرُیاّن اهّلل ب  یق له تعال یالمحل فمعن یعطف عغلغ یمعن

  وقد ع هدذا العطدف قغدل اسداكمال ییح الكل  و اجاز بع  الكد فیل منهح و هذا م  فصی ة
لم اهّلل و رسلوله ملن قولله یاغنل یح الكل  كماقال اهّلل تعالیضًا م  فصیالخغة و ه بأس به و ه  ا

كددان ا دن یددهح  سدد له مدد  فضددغه و مثددل هددذا الحددذم میهح اهّلل مدد  فضددغه و اغنددیاغندد یلمعنددو 
ن امنلوا و یان اللذ یلللم قولله تعلال (2)مقامندا هدذا یاخاصا  الكل  ل ج م اهعل  فف یالفصحال ف

ان اهّلل و مالئكتله  و قدةال  بعضدهحوك االخلر یلملن املن بلاهّلل و ال ین هادوا و الصلابئون و النصلاایالذ
  ةفع الملئكة و ق ل ال اعة: یالن  یّلون علصی

                                                           

 الح وم الم غهة بالفعل. یا (1)

 مقامهاهّللیه. منده اعغیكان كلمنا ف یالذ ان  منص ب  یمقا  العطف عغ یف یا (2)



419 

 

(1)نأأأة رحلأأأ یبالمد یهّلل امسأأأیأأأفمأأأ  
 

 

  یأأأأأأأأأبهأأأأأأأأأا لغر (2)اریأأأأأأأأأو ق یفأأأأأأأأأان 
 

 و ق له:
أأأأأأا و انأأأأأأت  (3)و اال    فأأأأأأاعلموا ان 

 

(5)شأأقا  ینأأا فأأیمأأا بق (4)بغأأاة 
 

 

 ضًا نح :یا تیل یمثل هذا العطف ف یو رو
(6) یا لمأأأیأأأو انأأأت  یتنیالیأأأ

 

 

  ی  بهأأأأا انأأأأیبلأأأأد لأأأأ یفأأأأ 
 

ة لثقغهدا فاهمدل غالغدًا فاغدز  ه  اهباددال یالمكسدو   عندد الغصد  ِان   و قدتخفف مسألة:
مطدةمًا اال   یة و الدل  بمعندیدناف ِان ن و هد  األهندأ ان یده الك فیدعغ یو الذ ٌد لقام یِان زبعدها نح  

ذهل یدو  ال م ضدع بعددها  یسد غ ذلد  فدید اه  قدائح ولكد  یما ز یاد لقام  یان زق ل   یفمعن
 مثل ق له: یو اما فان هذان لساحران  یكة بسغل هذا الق ل ع  ق له تعالیالاكغفام الةك

   مأأأ  ال مالأأأهّللیالضأأأ (7)انأأأا ابأأأ  ابأأأاة

 

كأأأأرا  المعأأأأادن  كانأأأأت  (8)و ان مالأأأأهّلل 
 

 

هدح اه  ان قأو ید لأ یان زو نح   ة یدالك ف ید و  م  عغدیدس  غعیة الدل  و لدیقدال باقددیفدل الغ 
سدت بكاشدفة عد  یهح فدان قدةال  القدةال لیةم  عغدیدف الن ن و هیباخفنلم یوقیُاًل لما ل و انبقةال  

 ه.یحسل    یو كل قا ئ قة  عغ یال ح

                                                           

 المنزل. (1)

 اسح غلمه او فةسه. (2)

 نا.ی  الیتةسغ ا الغاغان لح یا (3)

 ظغمة. (4)

 خلم. یف (5)

 نة و َعَغح.یالمة   الغ (6)

 الاغح. یمانع یا (7)

 امن الكةا .م  المع یا (8)
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ف وا لیكاد الذیاالقعال الموج ا نحو و ان  (1)ةًا بعدهایقع ك یو  ن یالقونك و ان نونك لمن الكاذبینُ 
ُانت لك و  دت لتردیان  ُثو ن یرة و انُ   و نح :ن یرهم لفاسقان وجدنا ا

 نأأأأهّلل ان قتلأأأأت لمسأأأألما  یمیشأأأأل ت 

 

أأأأأت عل   هّلل عقوبأأأأأة المتعمأأأأأدیأأأأأحل 

 

و عد   حلأف بأ  ان جأا  ل اطبأا  ی یو الأذو نحد  قد لهح اًل یان ل ثلتم لقللو م  قةال  ا   مسع م 
غدد ا بق لدده تعددال ان یة قدددتقع بمعنددیال ددةطان   ان ییالكدد ف ن ئاجللرمّنكم شللنیو ال یالمخففددة و مث 

 قةال  كسة الهمز . یفُم قوك ان صّدو
اسدمها ك نده مضدمةًا محدذوفًا عندد  یجل فیعامغة ولك   یالمفا حة فاغق َان  و تخفف 

 ة لغ أن و حمغ ا ق له:یبع  و قال بعضهح ان الضم
(2) یأأأأأث مریأأأأأ  و غیأأأأأِبَاْنأأأأأهّلل رب

 

 

(3)و َاْنأأأأهّلل تكأأأأون هنأأأأاك الثمأأأأاال 
 

 

جدل یاهمالهدا و قدال بعضدهح اهسدح الاداهة و  یالض و   و اجاز بعضهح اعمالها فد یعغ
س لالنسلان ااّل یان للانده و  یان یلم ان الحملد هّلل رب العلالمیو اخلر دعلوك ن خغةها جمغة نح  یان

ف الند ن و یدقدةال  تخف یفدالنار و من حولللا، و الخامسلا ان غول  اهّلل  یان بورت من قو  یما سع
 كسة الضام و ق له:

 الملأأأأأون فجأأأأأادوایعلمأأأأأوا ان 

 

 وا بأأأاع   سأأأاللسأأأألیقبأأأل ان 

 

كددان ماصددةفاً یغی ی  الفعددل الددذینهددا و  ددیفصددل  یو قد عغح انهددا مخففددة مدد  یلدد (4)هددا ان 
هدح اه  بدد ه فانهدا شددینها و  دیفصل  یه (5)ةیالمثقغة هجل ان المصدر د اهتصدال ی  الفعدل الغ 

 ة ویفددان وقعددت مفصدد لة بددد ه احامغددت المصدددرفعأأل یان ال یعأأز  علأأه نحدد  یددبمددا تدددخل عغ
                                                           

ن. یا (1)  بعد ا 

 ل.یخص یا (2)

 اث.یالغ (3)

 مقامهاهّللیمنه اعغ ك ن قداقاةب اجغهح.یان  یان عسة الماصةم ه مصد  له نح  یهن غ (4)

 ة.یان المصدر یا (5)



411 

 

عللم ان و و نعللم ان قلد صلدقتنا  ةها فنح یو اما الفصل بغو حس وا ان التكون قتنا  المخففة نح 
ان للو نشلاء و ان للو اسلتقاموا و ره احلد یلحسل  ان للمیه احلد و ویلقلدر علیحس  ان للنیوو كون یس

 (2)هذه الم ا م خاٍل ع  ال جه و قدسمعت ال عة. یف (1)جاب اهضما یو ااص ناهم 
َكأَاْن  (4)و افأراد خبرهأا (3)عمغهدا مدع جد از ثغد م اسدمها یغقیو  كأن  فف و قدتخ نحأو قولأ  

 و ق له: (6)ُخل َ  (5)  رشایدیور
(9)بوجأأأأأأ  مقسأأأأأأ  (8)نأأأأأأایُتواف (7)ومأأأأأأا  یو 

 

 

(12)السأأأل  (11)وار  یالأأأ (10)ة تع أأأویأأأكأأأأن ظب 
 

 

 حذم اسمه نح :یو قد« ةیظغ»ة نصل یروا یعغ
 و وجأأأأأأ  مشأأأأأأر  اللأأأأأأون

 

أأأأأأأأانا  حیكأأأأأأأأأن ثأأأأأأأأد   ق 

 

 و نح :ت ن باالمس ُ ن لمو نح  

                                                           

 اهّلل مقامه یةه. منه اعغیة شأن او غیاضما  اهسح ضم یا (1)

 اهّلل مقامه یع. منه اعغیبأن  ر  یا (2)

 عد  حذفها. یا (3)

 ك ن جمغة.یه یا (4)

 الحغل. (5)

 ف.یالغ (6)

  مًا.یاذكة  یا (7)

 نا المة  .یتأت (8)

 حس   (9)

 تمد  عنقها. (11)

  احل الو ا. (11)

 ح.یشجة عا (12)
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أأأأأأأهّلَل اصأأأأأأأ ال یال  ال یل أأأأأأأ (1)هوَلن َ

 

أأأا  َكأأأَاْن قأأأد الم  (2)حأأأرب فمحأأأذورها 
 

 

الم دغهة  یسدت  هدا  دل هدیزعمها القد   عاطفدة و ل یالا یفاهمل و ه لك   و قدتخفف 
فاقدد   الجمغدة فغهدا و اه   یةًا فان مخغت عغدیالجمغة لفاًا او تقد یمثقغة و مخففة فادخل عغ

كدان بعددها « لكد »هن « عمد و»جدن و  فدع یعمد و لدح یاد لكأ  عمأرو یأز یجأا ننح   مهمغدة و ان 
 بعم و. یعد  م و  یاد لك  عمرو یمررت بزقد  مغاد  نح  یمج و  
 

 فصل
 هدا جدنس  ینفدیو ِان  ة لغجدنس و تعمدل عمدل یدالناف یة و تسدمیدبالاغ  یتسم ال و منها 

ضدًا نكدة  یة و خغةهدا ایالجنسد مأ قدد  بعددها ینكدة  ماصدغة  هدا و ال یاهسح بأسةه و تدخل عغ
قدًة و تةفددع یتنصدل اهسددح هنده الفضددغة حق یالددا  فهدد یه مدد   جدل فدد یاالأدار  یال رجأل فأأنحد  

فانهدا لثغد م  ان  عكدس  یه عغدیثغد م المسدند عد  المسدندال یالخغة هنه العمدد  اذ المدةام نفد
اسمها معًا بمنزلة المغاد  و الخغدة مةفد ع بماكدان مةف عدًا بده ل ان ه مع یه و قیالمسند لغمسندال

 عةم منه وه  هذا الق ل.یقغل مخ ل ه و قد مة  ما 
كد ن المةفد ع عمدد  و المنصد ب حداًه و یف  یلأال احدد تعمدل عمدل  ید  هدا نفدیو ان ار

كد ن الةجدل فدیح یفان المعند ال رجل قامما  فضغة نح   دیدحدال الق ینئدذ عدد   نئدذ یه حا  و تعقغ 
ل هن النكدة  ینئدذ ب دیضدًا و هتعقغده حیالجدنس ا یل تصدغح لنفدیدو ق دیبل رجالن او ازبق ل  

ضدًا و اذا جهدل الخغدة یا (3)اهة ذل  م  اهخغا یما وقعت و فید العم   كیتف یاا النفیس یف
وجل  یال احد اغ وجل ذكةه لغجهل به نح  ك  ر م  ا  عز   یاال فأوت   نحدةًا یدو اذا عغح جاز حذفده 

                                                           

 اسادفال. یا (1)

 نزل. یا (2)

 اهّلل مقامه یث. منه اعغیاهحام یا (3)
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ده بعضدهح بدالخغة یحذفده ح (1)ئیح و الطی جل الامینا و یعغ یار یال ضلهح و نح   نئدذ و خص 
ال  مًا للمة نح یة  تعایحذم الخغة ا هامًا لحكمة احامال معاٍن ك یالمةف ع مون المج و  و قد
ه الده  یفدالمعنال  ا  ال الأ  االدةمع و امدا  ید فدیو المةام الا دالمسجد  یصلوة لجار المسجد ااّل ق

لك  اهّلل م ج م  یبمعن اال  ا ه م  اله كائ  او م ج م و  یالجنس ا یه لنفیكائ  او م ج م و ه ف
غضأبت مأ  ال و لا  نحأو جلأت بأال زاد یشأ (2)ه هتعمدل یة اذا مخل الجا   عغدیكما مة  و قالت الغص 

اذا كان ال  بالفاح و تهمل  یجلت بال ش و شذ ریغ ی ن فقال ا ان ه هنا اسح بمعنیو اما الك ف  یش
و اوجل ناقون یلا غول و ال هم عنلا یال قو الدار و ال عمرو  ید فیال زاهسح معةفة او منفصًل منها نح  

تفعل و قال بعضهح ان (3)ال نولهّللنئذ بعاطف و انكة ال ج ب بعضهح لق لهح یبعضهح تكةا ها ح
 یتدخل عغد  احدهما انیم ضع یة لف  الفعل اه  فیغ یداخغة عغالمهمغة ال ال ة یجل تك ی

هّلل یأال سأال  علالددعال نحد   یاسدح بمعند یت مةحغدًا او عغدیده لق یاال مرحبأا  الفعل المقدد  نحد  
الفعدل هتكد    یهذه الم اضع هنها اذا مخغت عغ یفال فكأنه قال ه ُسغمت سلمًا قال ا هتك   

فالن اب  نح  ر یغ یبمعنال تك ن هما انیو ثان یال صّد  و ال صلّ  معال نح  ةیًا غیاه  اذا كان ماض
و ان كان اسمها معةفًا بالل  ن یلم و ال الوالیرالم ووب علیغو كان بال مال و   یكان بال شو   یال ش

كدالجنس و یو قدد الأدار و ال المأرأة یال الرجل فأةها نح  یفلبد م  تك    جعدل اسدمًا لهدا نحدیجعل 
 یجنسدًا و انحصدة فد ؟ع؟مع وم بحذ القضال فكأنه جعل اسمه ؟ع؟هنهة و ال اباحس  لها یقض

 و لق ل ال اعة:فرعون  یلكل موسالفةم كال مس و ذل  كما قال ا 
 الازال لمأأأأأا یاشأأأأأا  مأأأأأا شأأأأألت حتأأأأأ

 

(4)یة مأأأ  شأأأأننا شأأأانیال انأأأِت شأأأام 
 

 

كددان اسددمها مفددةمًا او جمددع تكسدد مسددألة: ال و  ال شأأجرو  ال قأأو و  لأأدارا یال رجأأل فأأة نحدد  یاذا 

                                                           

 غة.ید قغیكج (1)

 هتعمل ه. یا (2)

 ة.یالعط یالن ل ا (3)

  .یبغ یمخفف شانن ا (4)
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   و كذا ان كان جمعًا بالف و تال نح :ینصل بل تنویما  یعغ یبن ال هنود و رجال
 مجأأأد عواقبأأأ  یان الشأأأباب الأأأذ

 

  ی  تلأأأأأأذ  و ال لأأأأأأذات للشأأأأأأیأأأأأأف 
 

كدان و ق یعغد یجدةی  فقدف و یحدذم منده الاندویل یدبكسة الاال و جوز فاحهدا و ق ل یدمدا 
فددًا و عدد  ی  تخفی  ان حةكددة اهسددح للعددةاب و حددذم الانددوییلكدد فه الفدداح و عدد  ایددجددوز فیه

كدان یدل و كیدل مد  امعدال الغید  هندا ق ییبندال و قد ل الكد ف ی  هدییجمهو  الغصد   یغندیف 
 او مجم عًا كق له: یال ان كان مثنیال یعغ

عأأأایِ  بأأأالعیَتَعأأأز َ فأأأال ِالفأأأ (1)ش ُمت ِ
 

 

اد   تتأأأاب  (3)المنأأأون (2)ولكأأأ  لأأأور 

 

 و ق له
 َ  و ال ابأأأأاَ  یْحَشأأأأُر النأأأأا  ال َبنأأأأی

 

(4)نلواال  و قأأأأأأأأأأأأأدعنته  شأأأأأأأأأأأأأ 
 

 

 لذكةه فائد  ل ه  املاهح. ید و ه ا یعغة الغنال اخالم شد یو ف
كدان اسدمها مضدافًا او شدغهه ف ال و ال غأال  سأفر حاضأأر   نحد  ییعدةب عندد الغصد یو امدا ان 

و اجدداز د عنأأدنا یأأال خبأأرا  مأأ  زو جأأبال  حاضأأر ال طالعأأا  و حأأا  فعلأأ  محمأأود یال قبو طالبأأا  علمأأا  ممقأأوت 
ال حأول و نحد   یاسدم یو فد ال طال  جبال  عندناشغه المضام الغنال فجاز عندهح  ی ن فیالغغدام

هما عغد ه و ال خلای  قیال ب وج ه خمسة: فاحهما كما قةئال قوة اال  با   عمدل ال اعمدال  یو ضم 
 ا قال ال اعة:قةال  الةفع و كم یة عغیاه یكما ف  یل

 قلأأأأت معلنأأأأة   یو ماهجرتأأأأهّلل حتأأأأ

 

 هأأأأذا و ال جمأأأأل یفأأأأ یال ناقأأأأة لأأأأ 

 

 نح : یو فاح اهول و  فع الثان

                                                           

 م  الاماع. (1)

 جمع وا م. (2)

 الم م. (3)

اهح امو . یا (4)  اهم 
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 نأأأ یبع (3)الَصأأأغار (2)لعمأأأرك  (1)هأأأذا

 

كأأأأأأأأأان ذاك و ال اب یال ُا  َ لأأأأأأأأأ   ان 

 

 نح  ق له: یو  فع اهول و فاح الثان
 هأأأأأایف (5) یو ال تأأأأأأث (4)فأأأأأال لغأأأأأٌو 

 

(7)ٌ  یهأأأأأا ملأأأأأیفو ال  (6)ٌ  یو ال َحأأأأأ 
 

 

 و بحأأأر (9)سأأأاهرة (8)هأأأا لحأأأ یو ف

 

(10) یو مأأأأا فأأأأاهوا بأأأأ  ابأأأأدا  مقأأأأ 
 

 

 نح  ق له: یو فاح اهول و نصل الثان
أأأأةیأأأأال َنَسأأأأَ  ال (11)و  و ال َخل 

 

 

 الراقأأأأأ  یاتسأأأأأ  ال أأأأأر  علأأأأأ 

 

 النصل و الةفع نح : یالثان یتك   ه وجل فاح اهول و جاز ففان عطفت و لح
 مثأأأل مأأأروان و ابنأأأ فأأأال َاَب و ابنأأأا  

 

 و تأأأأأأزرا یاذا هأأأأأو بالمجأأأأأد ارتأأأأأد 

 

 یال ابا  لأ  و ال غالمأقغة  یهما شاذ  و اجازوا عغیبالفاح ف ال رجل و امرأةم  ق لهح  یو ما حك
ك ة یبفاح المل   ف دغه ا اهول باهضدافة   لأ  یال اب ل  و ال غالمح و كسةها فاك ن مع بة ولك  اه

 یدیأال ضدًا نحد  یة الدل  ایدة الل  و اجداز بعضدهح الفصدل بغیلغفصل بغا هیال ابا  فجز یو لذل  لح

                                                           

 .یثا  اهخ ان عغیا یا (1)

كح. خ (2)  لو جد 

(3) .  الذل 

 السقف. (4)

 ة.یالغ ینسغة اهثح ال (5)

 الهلك. (6)

 ه.یل  عغیما  یاهت یا (7)

  ان ساهة .یح یا (8)

 الفل . (9)

 حاضة. (11)

 ه  داقة. (11)
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و بدالعكس و مثدل هّلل یأال علجوز حذم اسمها مع اثغام الخغة نحد  یو  و  لهّللیال یال غالمو بها لهّلل 
 الدار. یك  احد فیالق ل یلم  ال احد ق ل  

ل و نصددغه یددلغاةك (1)ة جدداز فاحددهیددل اذا و ددفت بمفددةم ماصددل النكددة  المغنیددق مسددألة:
ال رجأل محل  فع باهبادال نحد   یمةاعا  لمحل النكة  و جاز  فعه مةاعا  لمحغها مع ه هنهما ف

ل باندده خغددة یددف ولدد  قیسددخ یغهح لغةفددع عندددیو تعغددف یأأال رجأأل ظرو فأأا  یال رجأأل ظرو هأأا یف فیأأظر
نئددذ  ددل هدد  جددزل یس بصددفة حیف عندددنا فغددیدده  جددل و هدد  ظ  یا یمغاددد  محددذوم لكددان اولدد

كأأریأأمأأررت برجأأل ال ظرقددال مدد  یهًا بمایل ه مددع اسددمها ت ددغیددل باةكیددة و قیددجمغددة حال   یف و ال 
كدذا یو الق ریغ ی فة و الحذ  ان ه هنا بمعن« فیه ظ »ث وقع یح جدوز یاس هنا مدع الفدا ا و 

او  ناحأا  فعلأ  عنأدیال رجأل قبكد  النعدت مفدةمًا نحد  یفدان لدح ال ما  مأا  بأارد عنأدنانح   یف (2)الثغثة
ال مأا  عنأدنا او ف یأالأدار ظر یال رجأل فأك  ماصًل نح  یاو لحفا  عندنا یال غال  سفر ظرالمنع م نح  

ال رجأل و امأرأة  نحد  ال المعطد م بددون تكدةا   یامانع الفاح و جاز الةفع و النصل كما فما  بارد 
كدان الغددل معةها یال احد رجل و امرأة فو الغدل المنكة نح  ها یف ال احأد فدة فدالةفع واجدل نحد  فان 
 د.یها و ال زیال امرأة فالمعط م المعةم نح   یجل الةفع مع تكةا  ه فیو كذا ها ید و عمرو فیز

ةام منهمدددا یة الحكددح ولكددد  قددددیددداغیلدددح ةیأأأال  التبر یو اذا مخغددت همدددز  اهسدددافها  عغدد
 نح : یاهسافها  ع  النف
(3)ا  لهأأأأا جلأأأأد یلأأأأیاال اصأأأأ بار لل

 

 

 یالقأأأأا  امثأأأأال (4)یالأأأأذ یقأأأأاذا  ُاال 
 

 خ و اهنكا  نح :یةام  هما الاو یو قد

                                                           

 فاح ال  ف المفةم الماصل. یا (1)

 الفاح و النصل و الةفع كالصفة المفةم . یا (2)

ٌت و  غة. (3)  ت غ 

 الم م. (4)
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أأأت شأأأب (1)اال ارعأأأوا  (2)بت یلمأأأ  ول 
 

 

(4)بعأأأد  َهأأأَر  (3) یو اذنأأأت بمشأأأ 
 

 

 نح : یةام  هما الامنیو قد
أأأأ (5)اال  مسأأأأت اع رجوعأأأأ  یعمأأأأر ول 

 

ْت  (6)ْرَاُب یأأأف 
َ
 د الغفأأأالتیأأأ (7)مأأأا َاثأأأأ

 

 یبمنزلدة اتمند یل هدیدمةاعا  محغها مع اسمها و الغائها فق  فع هذا الخغة و یو اخاغف ا ف
جوز مةاعا  محغها مع اسمها و ه الغاؤها اذا تكد  م و هتعمدل یفل تیلبمنزلة  یفل خغة لها و ه

كدان مضدافًا او شدغهه و قیان كان مفةمًا و  یغنیاهسح ف یاه  ف كدالمجةم   یل هدیدعةب نصغًا ان 
 م  همز  اهسافها .

 
 فصل

و  الَت و   یال  المشأبهة بلأ و ةیأمأا  الحجاز ها مسحة الفعل و  ائحادهیف یم  الح وم الا و
 یة لمعناهددا و تنصددل اخددة عغددیددالفاعغ یفاةفددع اسددمًا عغدد  یلأأحدد وم تعمددل عمددل  یفهدد ِاْن 

عدد  ظهو هدا  یالحالدة المخص  دة ا یعد  وجد م ف اعغهدا فد یح وم تدل  عغ یة و هیالحال
اهسددح و الفعددل كمددا  یالمطغددذ و هتخددا  بالحددال و تعمددل فدد یلغنفدد یباغدد  الصددفام و هدد

ة عغ  حاهتها. یثغ م وج م ف اعغها ف یكانت اهفعال الناقصة المثغاة مال 
  یلأنصدغ ن  هدا كمدااهمغ ا یهمغ نهدا و هی ن فیمی ن و اما الامیفاعمغها الحجاز مافاما 

                                                           

 ح.یكف  ع  القغ یا (1)

 شغابه. (2)

 غوبة.یحد  ال  یمخ ل الةجل ف (3)

 الكغة. یاقص( 4)

 ت.یا لی یا (5)

 صغح.ی (6)

 فاقت. افسدم و (7)
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ث قدال یدد حیداهح ندزل القدةلان المج  و بغغدییو الحذ مع الحجاز   اال  المسهّللی  ال یلو قال ا 
ة ان المةفد ع اسدمها و یعمغهدا فعد  الغصد  یو اخاغفد ا فدملا هلن امللاتلم و ما هلذا بشلرًا  یاهّلل تعال

  ییة و عد  الكد فیو كأنه مح  تسدم ماة لد یة و الخغ یاهسم یالمنص ب خغةها و هاشعة معن
ف اذ ه كغمدا ندزع یضدًا سدخی  ابندزع الخداف  و هد یاهول فقدف و نصدل الثدان یانها عمغدت فد

هح ان الةفددع عغددح الُعَمددد و یخدداف  وجددل النصددل و نحدد  عغمنددا  غةكددة سددامتنا سددل  اهّلل عغدد
 یهدا مسدحة الفعدل و انهدا بمعندیف مأا ة و ه شد  انیدة و النصل عغح الفضدل و المفع لیالفاعغ

 یة كمدا مدة  فدیالحال یو تنصل منصوبًا عغ یالمعن یانه فاعل ف یفاةفع اسمًا عغ كونیال و  یل
 مج و ًا نح : ماك ن خغة یباب اهفعال الناقصة و قد

ا  یا حسأأأیأأألأأأو انأأأهّلل     خلقأأأت حأأأر 

 

 قیأأأأو مأأأأا بأأأأالحر  انأأأأت و ال ال ل 
 

لكأ  و د قاممأا  بأل قاعأد یأمأا زةفدع مدا بعددهما نحد  ی لكأ و  بلو ان اضةب ع  خغةها بنح  
و ال قاعأدا  و د بقام  و ال قاعأٍد یما زنح   جوز الجة و النصلیخغةها المج و   یو ان عطف عغقاعد 

كیز   .یل یكما ف ید النفیام  الغال لاأ
 ها:یش وطًا مخاغفًا ف ماو ذك وا هعمال 

 ة وجوبًا نح :ید  فان اقاةن ابطل عمغها الغص یالمكسو   الزا ِانقاةن مةف عها بد یمنها ان ه
 جأأأب  ولكأأأ  (1)و مأأأا ان طبنأأأا

 

 نأأأأأأأایو دولأأأأأأأة اخر (2)انأأأأأأأایمنا 

 

 و نح :
 مأأأأا ان انأأأأت  َذَهأأأأٌ   (3)غدانأأأأة یبنأأأأ

 

 ولكأأأ  انأأأت  ال أأأزف (4)ٌف یو ال َصأأأر 

 

و حمددل ذلددد  « فاً ی ددد »و « ذهغدداً »ت بنصددل یدددالغ یو انكددة بعضددهح هدددذا ال ددةا و رو
                                                           

 عامتنا. یا (1)

  ا م سغل ابالئنا. (2)

    ع.یم   یح (3)

 فضة خالصة. (4)
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 ة مؤكد  ه زائد  كافة.یناف ِاْن ان   یة عغیالك ف
ملا محملد ااّل و ا ااّل واحلدة و ملا امرنلمثدل  یفلتعمل فد اال  خغةها بد  یو منها ان هتناق  نف

 و نح :را  ید اال  سیما زو اجاز بعضهح النصل  ها و ان  ا  الكل  م جغًا نح   رسول
 و مأأأأأأا الأأأأأأدهر اال  منجنونأأأأأأا  باهلأأأأأأ 

 

 و مأأأأا صأأأأاح  الحاجأأأأات اال  معأأأأذبا 

 

هن فمعندد ه  و مددا الدددهة ا یالثددان یةًا و معنددیة سددیسددید اه  یدداهول مددا ز یو الادداهة انهمددا مددأو 
جدوز یل یدو ق یح المعندیسداقیة اهضما  هیدو  مو ان منجن ن باهغه و المنجن ن الدوهب و بغی

جوز ب ةا ك ن الخغة م دغهًا بده نحد  یل یو ق د اال  قامما  یما زالنصل ب ةا ك ن الخغة و فًا نح  
.یما ز  د اال  اسدا 

اً  یاقددد  الخغددة عغددیو منهددا ان ه كددان ظةفددًا او جددا   و   مأأ  اعتأأ  یمأأا مسأأنحدد   اهسددح و ان 
 و نح :لا  م  اعت  یما مس یحك

ٌل قأأأوم  یفاخضأأأ  للعأأأد یو مأأأا ُخأأأذ 
 

ٌل  (1)ولكأأأ  اذا ادعأأأوه  هأأأ    ُمَ أأأذ َ

 

 :یو حك
 قأأأد اعأأأاد ا  نعمأأأته  (2)فاصأأأبحوا

 

 ش و اذ مأأأا مأأأثَله  بشأأأریاذ هأأأ  قأأأر 

 

ل بعضهح « مثغهح»بنصل  و عد   یمغند یهنه اسح مدغهح مضدام الد یانه مغن« مثغهح»و او 
ال ج م ب ة مدثغهح و  یما ف یل حال ایمثل حالهح و ق یف یة ایالاةف ی  ج از اناصابه عغییالك ف

ًا و عد  یة و ع  بعضهح ج از الاقدیالحال ینعت النكة  اذا تقد  اناصل عغ ح ان كان ظةفًا او جدا  
 ة.یمع ال وااسمها  یمانع م  تقد  خغةها عغ یبع  اخة ج ازه مطغقًا و ه  الااهة و ا

 هما فان قد    فع نح :یاقد  معم ل منصو ها عغیو منها ان ه
ْفهأأأأأا المنأأأأأازَل  كأأل مأأ  وافأأ  یمأأأأأ  منأأأأأ (3)و قأأأأأالوا َتَعر َ (2)انأأا عأأارف یمنأأ (1)یو مأأا 

 

                                                           

 .یالعد یا (1)

  اروا. یا (2)

 المنازل. یف یا (3)
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 و اجازوا تقد  الاةم و المج و  لا سعهما نح : یالمن یو اه ل ما انا عا م كل م  واف
 كنأأأت امنأأأاو ان  (5)لأأأذ (4)حأأأز  (3)بُاهبأأأة

 

كأأل حأأ  (7)ایأأمواف (6)یوافیأأ  مأأ  یفمأأا 
 

 

  .یًا كل حیم اف ی افیو اه ل فما م  
 یل اندده ممندد ع و ان اعمغددت فعغددیددق یة حاددیددل جدددًا عنددد الحجازیددو امددا ه فاعمالهددا قغ

كدد ن مدددخ هها یان یهتددزام بعدددها و عغدد ِانال دد وا الماقدمددة مدداخل ال ددةا اهول هجددل ان 
م مةف عها نح : یو حكد افضل منهّلل ال اح  نح  ینكةت  تعة 

أأأأت سأأأأواد  ا  یأأأأالقلأأأأ  ال انأأأأا باغ (8)و حل 
 

(9)ایأأأأأأحبهأأأأأأا متراخ یسأأأأأأواها و ال فأأأأأأ 
 

 

 یل انهمدا ندام ان و الغالدل حدذم خغةهدا حادیدو قا  یأفال الحمد مكسوبا  و ال المال باقو نح  
 ل بغزو  ذل  نح :یق

 رانهأأأأأأأایمأأأأأأأ  صأأأأأأأد  عأأأأأأأ  ن

 

(10)  ال بأأأأراٌ  یفانأأأأا ابأأأأ  قأأأأ 
 

 

 ذكة نح :یو قد یه  ةا  ل یا

                                                                                                                                              

 .یات (1)

 عا فه. یا (2)
 ُعد  . (3)

 ضغف اهمة. (4)

 احاص . (5)

 قا ل.یم   (6)

 مقابًل. (7)

 حغة. (8)

 ًا.یما ان (9)

 ل.یه ر یا (11)
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 ایأأأأاالر  باق ی  علأأأأیفأأأأال شأأأأ (1)َتَعأأأأز َ 
 

 ایأأأأأأأأا  واق یممأأأأأأأأا قضأأأأأأأأ (2)و ال وزٌر  
 

ها خدلم یان و فیاهح یها تال لغمغالغة و خصت بنفیدم فیمؤنثة ه و ز یفه الت و اما
ل هددا مةفدد ع فمغاددد  او منصدد ب فمعمدد ل فعددیئًا و ان ولیانهددا هتعمددل شدد یفمددنهح مدد  ذهددل الدد

 یجدا   فد یل هدیدو ق  یلأل تعمدل عمدل یدالم غهة بالفعدل و ق ان  ل تعمل عمل یمحذوم و ق
ك ندده المةفدد ع و یكدد ن معم ههددا اسددح زمددان و ی دداةا انیان و یدداهح حددذم احدددهما و الغالددل 
كددذا نحدد  ی یالددذ ن یالت حلل افددذ الحكمددة غغغددة حددذم المنصدد ب هندده الفضددغة اه  انهددح قددال ا 

انهددا اسددمها و قددةئ بخفدد   یعغدد«  یحدد»  مندداص و قددةئ  ةفددع ی  حددیس الحددیلدد یامنللان 
 نح :«  یح»ة یغ یمخ له عغ یانها جا    و حك یعغ«  یح»

 هّلل ِلَلْهفأأأة مأأأ  خأأأامفیأأأعل (3)یلهفأأأ

 

 ریأأأ  الت مجیحأأأ (4)جأأأوارك یبغأأأی 
 

 ة و نح :یهم له مج یا
أأأا ذكأأأر (5)الت  رة او مأأأ یأأأجب یهن 

 

 االهأأأأأوال (6)جأأأأأا  منهأأأأأا ب أأأأأامف 

 

 یة الددیاعمالهدا فدداك ة الغصد  یو اخاغفدد ا فد (7)ةیدلغددة العال یتعمدل فد یفهدد ةیأعالان الو امدا 
ك و  ةیأرا  مأ  احأد اال  بالعافیأان احد خالج از نح   یة الیالمنع و اك ة الك ف و ان ذلأهّلل نافعأهّلل و ال ضأار 

ا هدیو عغ« عغداماً »بسدك ن الند ن و نصدل ن تدعون ملن دون اهّلل ع لادًا امثلالكم یان الذها قةئ یعغ
 ق له:

                                                           

 ا غة. یا (1)

 مغجأ. (2)

 .یحزن (3)

 ذما . (4)

 هنا او هذا ال قت.یس هیل یا (5)

 ا فازعة.یرؤ یل ایط م بالغی یالذ (6)

 ما و ال مكة. یا ض تهامة و ال یما ف ا نجد ال یة هیالعال (7)
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 احأأأأد یا  علأأأأیان هأأأأو مسأأأأتول

 

  یاضأأأأأعف المجأأأأأان یاال  علأأأأأ 
 

 
 فصل

فانهدا حدد وم وضدعت هن ددال طغددل  حأأروف النأأدا و مد  الحدد وم العامغدة عمددل اهفعدال 
 وا هّلل و للرسللول اذا یاسللتجاهقغددال مدد  المخاطددل و لددذل  عغددة عندده بالدددعال قددال اهّلل سددغحانه 

ا اهّلل او یدق لد ا  یاقل  ادعلوا اهّلل او ادعلوا اللرحمن  ح و قدالكح باسدمكیاذا نام یا كمییحیدعاُم لما 
ثیالتدعوا الا  حم  و قال یق ل ا    ان یةًا واثغدو اه فاغدیدق لد ا ك  یارًا یلوك ث ورًا واحلدًا و ادعلوا ث لورًاُ 

كمدا ان  بعتأهّللاهن ال مثدل  یمعن یعغدعوتهّلل ة معناها یح وم الندال هن ال الدعال فعند الاعغ
ة واجل الحدذم و منصدوبًا یوجه الفاعغ یمةف عًا عغ یتقاض یثغت و تحقذ فه ان  و  ان   یمعن
 هد بك نه منص ب المحل نصل الاابع و لدذل  تعغدة یو  یة و ه  المنامیالمفع ل یمعن یعغ

دع  المطغد ب و هد  مددع ه فالمددع  مفعد ل یدجدد اهنسدان مد  نفسده انده یعنه ابدًا بالمفع ل و 
فهدد  ضددح  بنددال ه  فددع عنددد الجمهددو  و  یةم المعددةم و الجددنس المحغددمنصدد ب فددان ضددح  المفدد

هددذا  یاهن وجدده الغنددال و فدد یاحقددذ الددهدد  الغنددال و لددح یضددم نه ضددح  اعددةاب و اهقدد یة یددالك ف
 الفصل مسائل:

 یاایأو ا یأ  و ی  و ممددومتیمقصدو ت یاو  الهمأزةة: یدثمان یح وم النددال و هد یف مسألة:
 وا.و  ایهو  ایاعندنا و  یما ق  یعغ

د یددلغغع یو الغد اق یاالممددوم  خددلم نحد   یو فدد یأأ زل نحدد  یدفدالهمز  المقصدو   لغق 
هح اه  ان  دالحة ا یأل یدًا و قیددًا معنویدد لغفغاده المغعدد  عند  تغعیدل منزلدة الغعیدندزل الق یالغ 

ها و هد یعًا و هیلها جم ایلغما سف و  یال یلهما و ق « اهّلل»اسدح  یفدندة یالماع یا   الغاب و اعم 
لهدا مدع عدد  ا یأاخد   هدا و  والغندبدة و  ایأو  وا  یو تتعد  یا للمسألمیأا   و یأاهساغاثة نحد   یو ف

 نح : یالغغس بالمنام
لأأأَت امأأأرا  ع   مأأأا  فاصأأأ برَت لأأأ یُحم ِ

 

 ا ُعَمأأأأأرایأأأأأ  بأأأأأامر ا  یأأأأأو قمأأأأأت ف 
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او جزئده نحد   وسل  اعلرضیجدوز حدذم الحدةم نحد  یهدا و یًل عغیفصا  الف الندبة ملد
ماندع حدذفها عد  یا عغدام اهّلل و ی یبالفاح اع اد اهّلل  یان اّدوا ال ل منهیو ق لا الثقالنیسنف   لكم ا

 یو المندام ا للمأا  و للعشأ یأو الماعجل منه نحد  ا   یو المساغاث نح   دا یا زیالمندوب نح  
كدذا عد  اسدح الجدنس غیتطو ینافید هنه یالغع و  یدیأا رجأال  خأذ بیأ  نحد  یعدة المیدل الص م و 

ة یدو الكنادا  یأا ضأاربا  زیأق لهح و  یعغالوج  ا حس یو  ا غال  فاضلیو ا رجل یمثغه النكة  مطغقًا نح  
 و نح : تهّللیاك قدكفیا ایالمخاطغة نح  

 ا انتأأأأأایأأأأأا ابجأأأأأر بأأأأأ  ابجأأأأأر یأأأأأ

 

 طلقأأأت عأأأا  ُجْعتأأأا یانأأأت الأأأذ 

 

 قداحس  ا  و قداسأتا
جدوز یالدل  كمدا ه یبدذ« هدذا»اصدف یة ان یدمد  غ« هدذایا اید»مد  جوز الحدذم یو كذا ه

ثلم انلتم هلؤالء جوزون الحذم م  اسدح اهشدا   نحد  ی ن فیة و اما الك فیعند الغص « ا هذای»م  
 و لق ل ال اعة: تقتلون

 یلهأأا قأأال صأأاحب ینأأیع (1)اذا هملأأت
 

(3)و غأأأأأأرا  (2)بمثلأأأأأأهّلل هأأأأأأذا لوعأأأأأأة 
 

 

هأ  ح نحد  یتغددل بددماه  ان« اهّلل»لفاة جوز الحذم م  یا هذا و هی یا و اجدازه بعضدهح الل 
 ل ق ل ال اعة:یبدل

هأأأ  ربأأأا  فلأأأ  اریرضأأأ  یت بأأأهّلل الل 
 

 ایرك ا  راضأأأأأأیأأأأأأ  الهأأأأأأا  غیأأأأأأاد 
 

ام و یدمعةفدة كاندت و الم  د هم و الكنا یا یجوز الحذم م  العغح و المضام الیو 
 الناح و النثة. یاس لك ةته فیق لیة و قیالناح عند الغص  یحذم حةم الندال ض و   ف

د یأا زیأاقسا  فقسح منها مجةم ع  اهضافة و شغهها معةفدًا نحد   یاعغح ان المنام مسألة:
و المةكدددل بعلبأأأهّلل كدددد  یهدددذا القسدددح المةكدددل المزجددد یو فدددا رجأأأل یأأأاو مخصصدددًا بالنددددال نحددد  

                                                           

ت. (1)   غ 

 حةقة القغل. (2)

 ش ا. (3)
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كدد دان یأالزكدد  یو المثندتأأبط شأرا  عغمًا نحد   یاهسنام قغدل النددال  یو المغندن دویأالزو المجمد ع 
 یل انده مغندید  و قیكل  العدةب مضدم مًا بدل تندو یس ال كان عغمًا ا  ه فما كان كذل  جال ف

كدان محغده ای هد لغغنال نصدل الادابع فانده یالضح  و  یعغ كدان یاغدع المحدل ولد   ضدًا الةفدع لمدا 
كدان المندام و ه مجمد ع  یمثندة یداهخدة غحیقغدل النددال مع بدًا  دح یلنصل الاابع وجه فدان 

 یو امدا المعادل و المغنددون یأا زیو دان یا زیغه نح  یاو مجم عًا فنا یه الضح  و ان كان مثنیظهة ف
ة الضدح  لماسدمعنا مد  ضدح  الادابع و یو قغندا باقدد  یبویا سأیأو ا قأا  یأهمدا نحد  یقد  الضمة فیف

لمفددةم المعةفددة ا یة المنددامیددبنصددل المحددل لمددا سددمعنا مدد  نصددل الاددابع و قددال بعدد  الك ف
المضدام  یه سدغل الغندال و انمدا نصدل المندامیدس فیة اذ لیمةف ع لاجةمه ع  الع امل الغفا

 یعغد یلنصل الاابع ولك  وجده الغندال خفد یانه مغن یهح نصل الاابع و اهق یةم  عغیلط له و 
ام یدلغاالضدح  كا یعغ یدا حذم الف اهخة فغنیا زی دیا زیل ا ل یه و قیوجه وج یاهة لیو لح

ذ یددة حجددة و ط یدده م قددع اهلددف و ذلدد  خددةص مدد  غیددو فدداح المضددام ل قدد ع المضددام ال
ل وجده الغندال وق عده م قدع یدالسدماع و ق یلسان العدةب هكدذا و المعد ل عغد یف یالسلمة انه بن

كدان یدو ه بأس به ك « امع ك» یالكام ف  یة الدیدة و اذا نقغدت الكغمدة المغنیان دائ« امعد »ةًا اذا 
كیأفال اجل اهعدةاب فاقد ل  یذل  الغف  و ن م یة معنیبغ ةیالعغم كأ  یأو ا هأالال  یأو ف یأا  ا یأو ا 
  .یة تنویفاضح  بغمنذ 

و قدد ل  لبأأ  یا غأأافال  و المأأوت یأأنددة نحدد  قدد ل الدد اع  یة المعیددنصددل النكددة  غیو  مسددألة:
 و ق ل ال اعة: یدیا رجال  خذ بی یاهعم
كبأأأأا  امأأأأا عرضأأأأتیأأأأأ غ  (1)ا را  فأأأأبل 

 

 ایأأأأمأأأأ  نجأأأأران ان الَتالق ینأأأأداما 
 

ا موالنأا یأنحد   یو معند دنایا ربنا و سینصل المضام باهضافة المحضة لفاًا نح  یل یو ق
 یةالمحضددة و المعدد ل عغددیغ یو جددوز بعضددهح الضددح  فددالوجأأ  ا حسأأ یأأةالمحضددة نحدد  یاو غ

 د ویأرا  مأ  زیأا خیأو   یقا  بعباد  المأالمنیا رفیو ا طالعا  جبال  یه بالمضام نح  ینصل ال غیالسماع و 
                                                           

 12نة و ما ح لها.یمكة و المد یت الع وض و هیات یاما عةضت ا (1)
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كدان و الحدذ بدذل  یداح  بمدا بعدده ایدو شغه بالمضدام هن معنداه  عج یمًا الیا حلی   یثلثأة و ثلثأًا 
ا یأهمدا نحد  یالمضام و المضا ع له اذا جاز مخ ل الدل  عغ یعغمًا و اجاز بعضهح ضح  المنام

 و اه  فل. (1)ا ضارٌب رجال  یو ضارب الرجل 
عغح نح   یماصل مضام ال اب العغح المفةم الم   م بد  یو الفاح فجوز الضح  ی مسألة:

ل الصفة یق ل و هجل تةك یفاح اتغاعًا لفاحة ا   عغیاه ل و  ید عغیضح زیف دید ب  سعیا زی
فداح اعةابدًا و ید فیسدع ید الدیدفاح بناًل و هجل اقحا  اه   و اضافة زیمع الم   م عند اخة ف

كدان یغ یة عغح او كان مفص ًه او كان اه   مضافًا الیغ یمناماهول اقةب و ان كان ال ة عغدح او 
ا یأو  نأاید بأ  اخیا زیو نح  د الفاضل ب  عمرو یا زیو د یا رجل ب  زیجل الضح  نح  یة ا   یال  ف غ

ان سدغل الفداح  یضدًا بنداًل عغدیا ابأ ة الم  د م بدد یدغ ی ن اجدازوا الفداح فدیو الك ف د الفاضلیز
 بفاحهما و اسا هدوا بق له:ف یال رجل ظرباب  یما فل كیالاةك

(3)یو ابأأأ  سأأأعد (2)فمأأأا كعأأأ  بأأأ  مامأأأة
 

 

 ا ُعَمأأأأأأر الجأأأأأأوادایأأأأأأبأأأأأأأجود منأأأأأأهّلل  

 

كداه    یبفاح عمة و الج ام و ع  بع  العةب ضدح  اه د  اتغاعدًا لضدح  المندام و اهبندة 
د یأا زیأو هند بنت عمأرو ا یاهحكا  ه الغنت و ه المصغة فالم   م  هما واجل الضح  نح   یف
 همدا  یو المجمد ع المسدم یع  بعضهح و المثن بنتالم   م بد  یالفاح ف یو حكعمرو  یُبنَ 

 اهحكا . یكالمفةم ف
  مدد  یة الندددال  ددفة لماقغغدده حددذم الانددویددغ ی  فددی  عغمددیو اعغددح اندده اذا وقددع اه دد   دد

ك دة  وق عده فدو ان د بأ  عمأرویأز یجا نالم   م و اهلف م  اه    سمًا نح    یمدا حدذفا هجدل 
المصدحف لقغاده  ید فلجل ذلد  اثغاد ا اهلدف فدیالكتل عند اهسان یكل  العةب و تك  ه ف

 ضًا لغض و   نح :ی  ایز الانویو اج  یاب  مر یسیعه نح  یف
                                                           

 هذا مثل المضا ع. (1)

 مقامهاهّللیمثل به. منه اعغیهغ  عط ًا و  ینفسه بالمال حا یقه عغیآثة  ف یالذ یامیكعل    مامة ه  كعل اه (2)

  جل آخة ج ام. (3)
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   بأأأأأ  ثعلبأأأأأةیة مأأأأأ  قأأأأأیأأأأأجار

 

(1)  الرقبأأأأةی ا  غلأأأیتزوجأأأت شأأأ 
 

 

د ابأ  یأزثغدت اهلدف نحد  یند ن المخغةعنده و ی  ی  عغمدیقع  دیو ان كان اه   خغةًا او لح
ا سأعد یأاتغع بمضام بغفاه نحد   یمنام یجوز ال جهان فیو كذا نا ید اب  اخیز یجا نو نح  عمرو 

ه ال جهددان امددا الضددح  یدد  ف اجددل النصددل للضددافة و امددا اهول ففیالسددعد یامددا ثددانسأأعد االو  
ه مد  اهول یدالل ان المضدامیدضدافة اهول و قو ا یاقحا  الثان یل عغیفغلفةام و اما النصل فق

ا سدعد اهوس سدعد اهوس و یة یفالاقدد و رجل م  قالها یق   ا  نح   ینة ما لغثانیمحذوم بق 
تكددةا  محدد   یتقدد ل ان الثدداند جدددًا و لدد  انیدو هدد  بعخمسأأة عشأأر ل اهسددمان مةكغددان نحدد  یدق

كأنده ه شد یعغ ال ال و دا  قأام  یأان  ان  زة نحد  یدو اشدغاهه ك  ل و اهول هد  المضدامیلفد  اهول و 
 و ق ل ال اعة: الدار یرجل ف

 یِلمأأأأا بأأأأ (2)یْلفأأأأیفأأأأال وا  ال
 

 و ال ِلِلمأأأأأأأأا بهأأأأأأأأ  ابأأأأأأأأدا  دوا  

 

 نصل.یك  و اهول مضام فغذل  یكأن لح یالثان« ا سعد سعد اهوسی»فك    الل  فق ل  
 نه نح :یتنو یطة  اله ال جهان المساحذ لغضح اذا اضیجوز فیو مما

(4)هأأأأأایعل (3)ا م أأأأأریأأأأأسأأأأأال  ا  
 

 

 ا م أأأأر السأأأأال یأأأأهّلل یأأأأ  علیو لأأأأ 

 

نت نح :  و منها النكة  المقص م  اذا ن  
 بأأأا  یغر یشأأأعب یأ عبأأأدا  حأأأل  فأأأ

 

 أ لالمأأأأأأا  ال ابأأأأأأا  لأأأأأأهّلل و اغترابأأأأأأا 

 

لفخدة  همدا ذ ایدغیغًا لح تفخة   لؤمًا تفخة و اغاةابًا و هیغ  یشعغ یا عغدًا حل  فی یو المعن
 نح :ا انت یها الةفع و النصل فاق ل یفاجازوا ف یة المخاطغة منامیو منها ان وقع الكنا

 ا انتأأأأأایأأأأأا ابجأأأأأر بأأأأأ  ابجأأأأأر یأأأأأ

 

 طلقأأأت عأأأا  جعتأأأا یانأأأت الأأأذ 

 

                                                           

 ٭. مة اخ الها و العصغة اق امهایك  بع  النسخ ٭ یف یالمصةع الثان (1)

  جدیه (2)

 ح.ی جل قغ (3)

 غة.ی ها و كانت جم م  تزو  یعغ (4)
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 قداحس  ا  و قد اسأتا
انده قدال  یكمدا حكداك یأا ایأجدوز یهجد  بده الةجدل و یح الدغط  النداتن السدة  یو اهبجة العا

كفیا ایاكغح یو ا ام ان هی جل ه   تهّلل.یاك فقد 
كدان المندام مسألة: كدان معداًل او مقصدو ًا ففدید یمضدافًا الد یاذا  ال یدال یال المداكغح فدان 

كدان  دفة فف یا فتأایأو  یا قاضأیأوجه واحد و ه  الفاح نح   هدا ال جهدان الفداح و السدك ن یو ان 
كددان  ددح یا مكرمأأیأأو  یا ضأأاربیأأنحدد    ال سدداة وجدد ه: حددذفها نحدد یددال یة و ددف ففددیددحًا غیو ان 

ن اسلرقوا یاللذ یاع ادیو مفا حة نح  كم یال خوف عل یاع ادی و ثغ تها ساكنة نح اع اد قاتقون ی
و اجداز بعضدهح حدذم اهلدف و اهجادزال ملا قّرطلت  یعل یا حسرتیو قغغها الفًا نح  انفسلم  یعل

 ضًا نح  ق له:یبالفاحة ا
 یمأأأا فأأأات منأأأ (1)و لسأأأت براجأأأ 

 

(2)یت و ال لأأأو انأأأیأأأال بلبلهأأأف و  
 

 

ضددح  اهسددح یال و یددحددذم الیا لهفددا و مددنهح مدد  یددبقدد ل لهددف بفدداح الفددال و المددةام  یا
كدد اه  و اهب و الدةب نحد  یما اهغغل عغیفعل ذل  فیضح  المجةم ولك  یكما ا ا   یأه اهضدافة 
همدا یال ففیدال یفا الدیاضداذا  اال و  االبقدةال  ضدح  الغدال و امدا  یعغ یرب السجن احّ  الو  یالتفعل

او ا ابأأت یأأث مكسددو   نحدد  یددال تددال تأنیددل الیة و اربددع اخددة و اهربددع تغدددیالسددت  الغغددام الماضدد
 ا اباا و ربما جمعت مع اهلف نح :یف یك ن تخفیحامل انیو ا ابت یمفا حة نح  

كأأأا (3)یقأأأد َانأأأ یتقأأأول بنتأأأ  انا

 

أأأأأهّللیأأأأأ   او عسأأأأأاكا (4)ا ابتأأأأأا عل 

 

 ال نح :یالندبة و ربما جمعت مع الل ان اهلف الف یو ق
 نأأأأأا فانمأأأأأایالزلأأأأأت ف یا ابتأأأأأیأأأأأو 

 

 شأأأایش مادمأأأت عایالعأأأ یلنأأأا امأأأل فأأأ 

 

                                                           

 لبمد ك. خ (1)

 فعغت كذا. یل  ان یا (2)

 ن  فسافة.یحان ح (3)

 تجد رزقًا. (4)
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ة ضد و   و یدغ یة ج ازه فدیة م  الك فیحال الض و   و ع  ك  یز عند الجمهو  فیو ه  جا
و  ة بالهدالیهدذه الادال عندد الغصد  ی قدف عغدیو   یأا ابأات غریأنأا یكأنأهّلل فنحد   ا اباتیضًا یسمع ا

ا یأال نحد  یدال یالدالمضدام  یمضدافًا الد یاجاز بع  ال قف بالاال لصو تها و اما اذا كان المنام
و  ا   او عأ    یاما ساكنة او مفا حة و اما اذا كان المضام الثدان یال و هیحذم الیفل یغال  غالم

ك ة ف بنأأتاو  ابنأأةاو  ابأأ المضددام اهول  ال یددو فدداح الال و اهجاددزال بالكسددة  ایددهددا حددذم الیفدداه
 ال نح :ی هما و جال اثغام الا اب  ا   یالسغع  یل و قدقةئ فیلغاةك

 ینفسأأأ (1)َق یا ُشأأَق یأأأو  یا ابأأأ  امأأیأأ
 

فتنأأأأأأأ   دیلأأأأأأأدهر شأأأأأأأد یانأأأأأأأت خل 
 

ا التلومیو ابدالها الفًا نح    .یو اهجع یا ابنة عم 
 كغمام: یاه  ف الجوز ندال المعةم بد یه مسألة:

 فان المانع ا تفع بالفصل.د و الحارث یا زیبالل  نح   یة محغیغ یمنها اذا كان معط فًا عغ
جددوز ابقددال یجددوز حددذفهما و یو « اهّلل»و الددف « الیدد»ه الددف یددثغددت فیو « اهّلل»و منهددا اسددح 

 ة.یو حذم الثان یاهول
ك ة حذم حةم الندال منه و جال مع حةم الندال نح : الل ه و منها   و اه

أأأأا یانأأأأ  اذا مأأأأا حأأأأدث الم 

 

هأأأ  یأأأاقأأأول   همأأأایأأأا الل   ا الل 

 

ة یددو هدد  عدد ض غ« الیدد»  انهددا عدد ض عدد  ییمدده فعنددد جمهددو  الغصدد یم یو اخاغفدد ا فدد
ندا بخ»  انهدا مد  یینهمدا و عندد الكد فیث جمع  یكذبه ال عة السا ذ حیمع وم و  فهمدا « ةیدُام 

ب م   یكغماان و ظن  یفهد  مندام« اهّلل» یبكسدة الهمدز  و ضدح  الدل  بمعند یالعغدة  یِاُلهأانه معة 
ب ف  یكدائ  و المندام یالكدائ  الدذ یعنی یَاِشْرَاه یَاهالدع ام  یبحذم حةم الندال كما عة 

أ السدامع كمدا اذا سدئغت  ی  الجد اب فدیتمكد یسداعمل فدیو قد ا ا یبد  یبه اخضع م  المنام
هأأ  نعأأ  تقدد ل د قأأام  یأأز هأأ  نعأأ   تقدد لقا  لأأهّلل یصأأد یانشأأدك بأأا  هأأل تعلمنأأل لدد  یددو اذا قالل  و الل 

ه  اال  اناظها  الند   نح   یساعمل فیقد  .یتدعونانا الازورك الل 
                                                           

 اهخ. یذ ایة شقیتصغ (1)
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مدثًل او الم  د ل  دیأالمن لأق زاذا كانت اسمًا نحد   الة المغدو  بد یو منها الجمل المحك
كدد  بده كمدا اذا خفدت احددًا ت ددغهه و و الجدنس الم دغه (1)یالتأو  یالأذالم ضد ع ل دخ  عغمدًا 

جوزوندده ی ن یددة و الك فیال ددعة عنددد الغصدد  یفدد (2)و مقددا  الضدد و  ا السأأل ان یأأو ة فأأیا ال لیأأتقدد ل 
 مطغقًا نح :
ایأأأأأأف  ا الغالمأأأأأأان اللأأأأأأذان فأأأأأأر 

 

 شأأأأأرا یاكمأأأأأا ان تكسأأأأأبا لأأأأأیا 

 

ل انهدح یدحدال هد  ندام  و ق یا یا غلمدان الغدذان و عغدیدل فیداسداقامة ال دعة لد  ق یناةًا ال
م بدالل   الدال و حةم الن ی  ایف اهسح بالایحغ ا تع یلح فدالمطةم انهدح اذا ا اموا نددال المعدة 

و ا هأذا الرجأل یأو هأا الرجأل یاایاو اسح اهشا   ثدح خصصد هما بدذل  اهسدح فقدال ا  یا یت  غ ا ال
اسددح  یه و اخاغفدد ا فددیددحددةم تنغ« هددال»و  یمنددام« یا»فددد هأأذا الرجأأل یااینهمددا نحدد  یجمع  یقددد

تغد  الدذام المغهمدة  یفد یمعند یهنه اسح مال  عغ یال ه  و ف لد یالجنس ال اقع بعدها فق
ا م  ه  الةجل و اما مدا بعدد ی یم   لة ا یو ه یال ه  خغة مغاد  محذوم و الجمغة  غة یو ق

ك ة انده و دف و ق حدةم مد   یاایأان  یعندد یقد ی یان و الدذیدل هد  عطدف  یداهشا   فع  اه
سدت بمةكغدة نحد  یفدال ت دغه المةكدل و لز الیدةعزیهًا بالمةكل و غیح وم الندال و ان كان شغ

  ق لده یاندًا ان اهنسدان حدیع یمنها و ذل  انا ندة یاایك  یو امثالها فغ هاتیاو  هال  و  لوال و اماو  اال
 یخطددة  غددال الع  ددیة ذلدد  و هیددئًا غیقصددد ابدددًا شددیقصددد اه  ندددال الندداس و هیههأأا النأأا  یاای

ا مد  هد  یدا مد  هد  الةجدل او ید« هدا الةجدلیاای»د مد  قصدی یة و اندیل م  هدذه الاقدامیش یالغدو
دًا و قدددقغنا یدز« دیدا زید»بددد  یندامی  كمای هددذا الغفد  الةجدل المعد یندامیة  دل یدم  د م بالةج ل

 واحدةم نددال مخصد ص بدالجنس المعدةم كمدا ان  یاایأقصدد فدد یة مدا هیجوز تقددیمك  ًا انه ه
                                                           

ا یدا سدغفع یدمخاطغًا امة    ؟ع؟ یث عغیحد یك  عغمًا ل خ  كما فیالم   ل و ان لح یعغا یدخل یو قد (1)
الخغدة. منده  ی  مددلیل  دیهنهدا شد یعغد یا الادید  النسدال ی  كمدا تحدیهتح یا الایا ماكغة  یة یا بذیة یج 
 مقامهاهّللیاعغ

 منها مقا  الض و  . یا (2)
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غحذ  هددا اسددح یو قددد هأأایاایقددال یو   یأأهأأا  تنبغحذ  هددا یحددةم ندددال مخصدد ص بالمندددوب فقددد
حدذم یو قددتخفف و هأا الرجأل یاقدال یف ایحذم عنها یف هایاای خففیو قدهذا یاایقال یاشا   ف
 یمدثًل كمدا قددمنا فد (1)یالتو  یالذة الكغمام مثل یحذم م  سایكما ا الغال  یقال یو ها یاعنها 

و  یو منددام دیأأا زیأأ یمةفدد ع فدد« دیددز»بلتكغددف كمددا ان  یالم  دد ل ثددح الجددنس المةفدد ع منددام
قصددها العدةب یذك وه مح  الفال ه یه و الذیالنصل و هذا ه  ق ل ه تكغف ف (2)محغهما

فددان  یبطددلن قدد ل یدل عغددیددكغمددة ندددال فددان عددد  ذكددةهح ه یاایأأذكة ان یددو هتقددل ان احدددًا لددح
هدح منهدا مد  فهدح و تسدح  كغماتهدا باسدمال و انمدا فتفسدةه و لدحالعةب تكغمت بما تكغمدت و لدح

اها بما سم    .یسم 
حكمدده العطددف النسددذ المجددةم عدد   ین عددان: بدددل و فدد یاعغددح ان ت ابددع المنددام مسددألة:

ان یدحكمهمدا عطدف النسدذ ذو الدل  و عطدف الغ ید و فدیدةهمدا مد  النعدت و الا كیالدل  او غ
 عند بع .

كدان وحدده فاقد ل ما مدة   یمساقل كالماغ ع و له حكمه عغ یاما الن ع اهول فه  منام لد  
اذا د و رجأل یأا زیأوحدده و ا رجأال  یأة كمداتق ل یدمدع قصدد الانكد و رجأال  یأا زیأو  د اخانأایأا زیأو  د اخیأا زی

د و یأا زیأو اجداز بعضدهح طالعا  جبال  و د و عبدا  یا زیو و رجال  او  ا عبدا  و رجلیف و یقصدم الاع 
كدذا  یبدالةفع عطفدًا عغد د و عمأرویا زیالم ضع و  یعطفًا عغعمرا   و مدنهح دا  یأا عبأدا  و زیأالغفد  و 

بالضدح  ا ذا المأال بكأر یأو د یأا عأال  زیأالغدل كمدا هد  مخاا ندا نحد   یان مجةیعطف الغ یم  اجة
 (3)هما.یف

كانددت تابعددة لغمنددام یو امددا الندد ع الثددان المعددةب ُتعددةب بدداعةاب ماغ عهددا معددا م  یفددان 
ا رجأال  و الحأارث یأالل  نحد  یعطف النسذ ذ یل بج از الةفع فیقكانت تغ  الا ابع او نكةام و 

                                                           

 قال الذ و الغت.یف یو الا یال م  الذیحذم الیكما  یا (1)

 د و الةجل.یمحل ز یا (2)

 .یالمثال اهول و الثان یف یا (3)
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ةفع بده سد ال یمدا یعغد یو ان كاندت تابعدة لغمغندهأا الرجأل یا ایأ یكما تقد ل فدا عبدا  و الحارث یو 
ة یدفان كانت مضدافة و لفاا هذا یو  یا فتیو  یا قاضیاو مقد   نح  د یا زیكانت الضمة ظاهة  نح  

كد  كد الوج  الحس  عندهح  هدا الةفدع و النصدل و  همدا قدةئ یجدوز فی الحسأ او مفةم  مق ونة بالل  
و د ذا المأال یأا زیأو د غأال  عمأرو یأا زیجل نصغها نح  یة یو ان كانت معنو ریمعه و الط یا ج ال اّوبی
هأأ  یا تمأأیأأ كل  كأأ  او    اه ددل و حضددو ه لغندددال و عدد  جماعددة مدد   یح فددیغددة تمددیغ یناددةًا الددكل 

سدت   اجغدة النصدل بخدلم مدا اذا یاجداز  الةفدع و ان كاندت مضدا عة لغمضدام فغ  ییالك ف
د یأا زیأتك  مضدافة جداز ال جهدان نحد  ها النصل و ان لحیجل فیفانه  یكانت المضا عة منام

د یأا زیأو الحأارث و د و الحارث یا زیو   یاجمعو   اجمعون یا تمیو دا  یزو د یا عال  زیو ف یال رو ف یال ر
 د اغغل قال ال اعة:یالا ك یو الةفع فدا  یزو د یز

 ُسأأأأ رن سأأأأ را (1)و اسأأأأ ار یانأأأأ

 

 ا نصأأأأأأر نصأأأأأأر نصأأأأأأرایأأأأأألقامأأأأأأل  

 

المنسد ا  یو اخادا  بعضدهح الةفدع فدل یأد ال ویأد زیأا زیأم   فًا نحد   یو كذا اذا كان الثان
كدان الدل  عا ضدة فدالةفع او هزمدة فالنصدل مدیدالل  و منهح مد  اخادا  النصدل و ق یذ ع ل ان 

كددان المنددامیتجددو و هأأا النأأا  یاایمددذهغهح او اسددح اهشددا   نحدد   یعغدد ةیأأاو  یا یز الخددلم و اذا 
ضدًا یجدوز النصدل ایوجدل  فدع الادابع عندد بعد  و  ا هأذ  المأرأةیأو ا هأذا الرجأل یو تلا النفس یاای

  .یعند اخ 
 یو امدا فد (2)ةل ذو الجمأیأد ال ویأا زیعندهح مثل ماغ عه نح   یو اعغح ان تابع تابع المنام

كددان مضددافًا معنویف یاكدد ن تابعددًا ل  ددف یفالاددابع عندددهح  یا هأأا یا ایأأًا نحدد  یددجددل  فعدده و ان 
حكددددح  یكدددد ن المعطددد م فددددیجدددل انیف هأأأا الرجأأأأل و عبأأأأدا یا ایأأأأجدددوز یو هالرجأأأل ذو المأأأأال 

جدوز یبدالل  و یك ن محغیهبد و ان یاق   مقا  الةجل هن و ف یجوز انیه و هیعغالمعط م
و د یأهأا الرجأل زیاایجوز یو كذا هها الفاضل و الحس  الوج  یا ایجوز یو كذا ها الرجل الحس  الوج  یا ای

                                                           

 قسح بالقةآن. (1)

 ة.یمجامع شعة النا  (2)
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 یحمددًل عغددذا المأأال ال  ددف و  یو حمددًل عغدد« هددذا»بدددًه مدد  د و ذو المأأال یأأا هأأذا الرجأأل زیأأجددوز ی
ا هأذا یأنحد  « هدذا» یغدجدز اه  حمغده عیو اذا كان الاابع عطف النسذ مجةمًا عد  الدل  لدح« هذا»

 الرجل و ذا الجمة.
ل ید ال ویا زیالمضم   نح   یه   فة لغمنام یالمفةم الذ یجوز عطف المضام عغیو ه
 «.لیالطو» یو اجاز بعضهح الةفع حمًل عغ« دیز» یعطفًا عغذا الجمة جوز یو ذو الجمة 

د یالعغح انه ل  كان جنسًا فد یاعغح ان حكح اهلف و الل  ف مسألة: بدالل   یاه دل محغ 
كدد یدلدز  ف یباهتفداق یسدمی دا  عغمدًا لده و  یثح ك ة اسداعماله لفدةم حاد و الأنج  و ت یأالبه الدل  

كدد الصعق  ه یدكد ن الدل  فیالفضأل و الحسأ  و العبأا  و اه  فان كان منق ًه م  الصفة او المصدد  
كدان منقد ًه مد   یعلأو  محمأد یسدت فدیس بمطدةم كمدا انهدا لیة و لدیعا ضة لغمدح ال  دف و ان 

فاقد ل اهسدد و الكغدل كل  و اسد اه ل مد  او ذ   جاز مخ ل الل  نح   یةهما فان كان فیغ
نئددذ او یف العغددح حیتضددفامددا ان یدخغدده الددل  اه  اذا وقددع اشدداةاك لفاددیكدد  منقدد ًه لددحیو ان لددح

 نًا نح :یاه ل مع یتعةفه بالل  و ان كان ف
 دك یأأأأرأ  ز (1)و  النقأأأأایأأأأدنا یأأأأعأأأأال ز

 

 یمأأأأأانی  یالشأأأأأفرت یل ماضأأأأأیبأأأأأاب 
 

 و نح :
 د مباركأأأایأأأزید بأأأ  الیأأأت الولیأأأرأ

 

كاهلأأأ یشأأأد   دا  باعبأأأا  ال الفأأأة 

 

كدذا نحد    یاالثنأغزمهدا الدل  اه  یع مد  الغ الدل فیو اعل  اهسا  و ا یأالثرفقددجال بدل ه  و 
عدةم یا مد  مون غغغدة هنده هحامدل انهدا وضدعت هكدذیو  یالمشأترو السماك و و  یالعو الدبران 

كد  بابده یال لها و ذكةنا ذل  هندا و ان لدحیة هذه اهشیعغح فةمیة هیلها اجناس و ان فةض جنس
 الندال. یه فیس الحاجة الیلمس

احددددًا ه بقصدددد محددد  اهقغدددال  دددل بقصدددد اهسانصدددا  و  یالمندددام ینامیقدددد مسدددألة:
 یو فدد ایأأه فددالحةم الم ضدد ع لهددذا یددهدد  فخغصدده ممددا یه و یددا جدده الیاو  یأتیدد یاهسدداغاثة حادد

                                                           

 ع الحةب عنده. مل وق (1)
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ة المخاطدل یدكنا یبده ه  جدة ولكد  مفا حدة كمدا تددخل عغدالمساغاث یاهغغل تدخل عغ
لده و هنده اقدةب مد  المدد  و انسدل  ةفدع   المسداغاثینده و  دیلغفدةا  لأ  ل نح  یو الغالهّلل نح  

و ان عطفدَت  (1)یا لأیأحد  ال المداكغح فاكسدة نیدبه ه اه  اذا كان المساغاثیالص م المطغ ب ف
 كسة الل  نح :یبه بل حةم ندال المساغاث یعغ

 الأأأدار مغتأأأرب (2)دیأأأهّلل نأأأا  بعیأأأبكی

 

ان للعجأأأأأ یأأأأأ   ا َللكهأأأأأول و ِللشأأأأأب 

 

 به و ان اعدم حةم الندال فاحت نح :اذ بالعطف عغح انه مساغاث
   معأأأأا  یا َللمسأأأألیأأأأا َللرجأأأأال و یأأأأ

 

 مأأأأنك  و انصأأأأارٍ  یریأأأأ یمهأأأأاجر 

 

 و نح :
 یا اَلمثأأأال قأأأومیأأأو  یا َلقأأأومیأأأ

 

ه  فأأأأ   ادیأأأأازد یالنأأأأا  عتأأأأو 

 

 قال ال اعة:د القتلنهّلل یا لزیالمهدم نح   یالمنام یدخل هذه الل  عغیو قد
 بأأأأأا  یُكل یا َلبكأأأأأٍر َاْبِشأأأأأُروا لأأأأأیأأأأأ

 

   الفأأأأأراریأأأأأ  ایأأأأأا لبكأأأأأر ایأأأأأ 

 

   ایأنحد   مأ دخل یدو قدد یأ  لزیا للمسألمیأله ه  مكسو   نحد  المساغاث یدخل عغیو 
اهسدداغاثة مخص  ددة بفددلن  ی  ایبدده و لدده ه  تخصددالمسدداغاث یو الددل  فددمأأ  الأأ  الفأأرا  
ك ة خامده بداهلف حیهجل فلن و  ضدًا یقدل حدذفها ایو دا یأا زیأنئدذ نحد  یجوز حذم الدل  فداه

 نح :
  یأأأأأا قأأأأأوِ  ِللعجأأأأ  العجیأأأأاال 

 

(3) یأأأأأو ِللغفأأأأأالت َتعأأأأأرُ  لالر 
 

 

ك دةا و قدد یا للمأا  و للأدواهیساغاث به لغاعجل نح  یغحذ  غاب اهساغاثة ما یو  قع یاذا 
 بل ه  نح :

                                                           

 .یو انصة یا نفس ت جهی یا (1)

  فة نال (2)

 لغعاقل. (3)
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(1)قأأأأأةیا عجبأأأأأا لهأأأأأذ  الفلیأأأأأ
 

 

 قأأأأأةیهأأأأأل تغلأأأأأَب  الُقَوبأأأأأا  الر 

 

غة و یغة او لددنفس المصددیل ا ددابه مصددیشدد یلغافجددع عغدد یالمنددام ینامیو قددد مسددألة:
 یفاندت عغددا یأوا زو دا یأا زی  اخةه الف نح یه فیدخل عغیو قد واو  ای و ته  و   الندال و حةفه 

غحذ بدده هددال یف الغددغس بالنددال و قدددیددل بددذل  ان خیدهزمددة و ق ایأأ ل مددعیدو ق واا  منهددا مددع یدخ
 الض و   كق له: یفان و غت حذفاها اه  فدا  یوا زالسكت نح  

(2)وا حأأأأأر  قلبأأأأأا  ممأأأأأ  قلبأأأأأ  شأأأأأب 
 

 

 سأأأأق  (3)عنأأأأد  یو جسأأأأم یو مأأأأ  بحأأأأال 

 

  و یة ضد و   بدال جهیدغ یال  ل اثغاتهدا فد یكسةها و اجاز بعضهح ف نئذ ویجوز ضح  الهال حیو 
ز الك ف ة یددغ یغحذ هددذه اهلددف المنددامیو قدددد یأأا زیأأ ن اهسدداغنال بفاحددة بدددًه عدد  اهلددف نحدد  یددجددو 

 غة ق ل ال اعة:یة الغعد اما مثال الافجع لما ا ابه مصید و مع الهال لغایالغع یل ذل  فیالمندوب و ق
كبأأدا مأأ  حأأ  یحبنأأی   مأأ  الفأأوا 

 

 و مأأأأأأ  عبأأأأأأرات مأأأأأأا لهأأأأأأ  فنأأأأأأا  

 

و منددع بعدد  الحدداا اهلددف بدداخة بتا  یوا مصأأغة فكقدد ل المصدداب یو امددا نفددس المصدد
وا د و اجداز بعضدهح الحاقهدا بالغددل نحد  یدان و الا كیدالصفة اذا كان ابنًا و بع  اخة عطف الغ

كدان المنددوب یدل الك فو قداد و وا عمأرا  یوا زعطف النسذ نح   یو تدخل عغدا  یغالمنا ز  ن اذا 
 ن یدالك ف یو حكدف یأدا  ال ریأوا زل تقد ل یدو قفا  ید ال ریوا زم   فًا تغحقها باخة الصفة فاق ل 

كددان مضددافًا او شددغه مضددام الحددذ اهلددف اخددةًا نحدد   (4)وا رجأأال  مسأأجا  وا و نأأا  یرالمالمنیوا امو ان 
و ا  یوا موسأ ن یدو اجداز الك فوا موسأا    و تحذم لهدذه اهلدف مدا قغغهدا مد  الدف نحد طالعا  جبال 

كددان و اجدداز الك فیحددذم الانددویكددذا  قغل یو قددددنا  یأأوا غأأال  ز  نحدد  ی ن اثغددام الانددویدد  ان 
ضدًا الضدمة یحدذم ایو   یأدیوا غأال  زو اجاز بعضهح   یدنیوا غال  زال مع كسة قغغها نح  یاهلف 

                                                           

 ة.یالداه یا (1)

 با م. (2)

 هجغه. یا (3)

 .یاه بث ب و نح ه فه  المسجیت تغطیة المیلمكان الف الافجع و تسج« یالمسج»حذم الف  (4)
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و ان اوقدع  (1)وا حأذاما ة نحد  یداو الغنائا عبأدالملكا  وة نحد  یداو الكسدة  اهعةا دا  یأوا زة نح  یالغنائ
 داغه بالمدذكة یلئل یوا غالمكأاًل نحد  یاا و جعغت اهلف یلغس ابق یحذم الضمة و الكسة  ف

كدان المافجدع لده  ی اغه بالمؤنث و المثنیلئلوا غالمكمو و  وا غالمهوو واوًا بعد الضمة نح   فان 
كددان مضددافًا د یأأوا ز  ضددح  نحددیغحددذ بدده الددف یمفدةمًا و ه جددوز یو   یرالمأأالمنیوا امنصددل نحدد  یو ان 

و ه المدغهح  وا جأبال ل بسدماع یدو ق وا رجال قال یجوز ندبة النكة  فلی  حال اهضطةا  و هیالانو
خد   الندبدة بالمعةفدة السدالمة عد  اه هدا  و اجداز یة و اسح اهشا   و الم  د ل و یو الكنا یاكد 

و هد  عغددالمطغل  وا م  حفر بلأر زمزمأا م هو  الصغة نح   الة مغدو بد یل غ ن ندبة م   یالك ف
بدالف الندبدة و  یؤتیدغددلها بداهلف یال او یدحدذم الیلغدة مد   یال فعغدیو اذا ندب المضام لغ

غأأال  ال یدجدوزوا حددذم یال السداكنة جداز حددذفها و ابقاؤهدا مفا حددة و لدحیددلغدة مدد  اثغدت ال یعغد
 .یغالم

الكدل   دا  مد  عدامتهح انهدح  یاهخاصدا  فد یلما كان بنال العدةب عغداعغح انه  مسألة:
لك دة  وق عده و ا ام   یالمندام یو اك دة ذلد  فد (2)حذف ن م  بعد  الكغمدام ح وفدًا اعاغاطداً ی

ح یمددًا اخددذًا مدد  الاددةخیة هددذا الحددذم تةخیو ا ددطغح النحددا  باسددم ینددامیسددةعة اعددل  مدد  
م نی  و قددیدیل و الاغیالاسده یبمعن  یة ضد و   كمدا فدیدغ یالضد و   و فد یفد یة المندامیدغ ةخ 

و  یده هنددا و امددا حددذم المنددامیددالاغصددة  مفصددًل فلنع یة فقدددذكةناه فددیة امددا الاصددغیالاصددغ
 هذه المسألة مطالل: یحذم الض و   فنذكةهما هنا و ف

ة مساغاث مج و  بدالل  و ه منددوب و ه یك ن معةفة غیب ةا ان یةخح المنامی اهول:
ا یأح نحد  یجدوز عنددهح تدةخیاسدنام عندد اهدل الغصدة  فلیضام و ه مضا ع له و ه مةكدل ذم

ح ی  جد از تدةخییو ع  الك ف ا تأبط شرا  یو ه ا طالعا  جبال  یو ه ا عبدا  یو ه دا  یوا زو ا لجعفر یو رجال  
 ه و اسا هدوا بق ل ال اعة:یالالمضام بحذم عجز المضام

                                                           

 الكسة و ه  اسح امة  . یعغ یحذا  مغن (1)

 ة اساحقاا.یبغ یا (2)
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 فكأأأل ابأأأ  حأأأرة (1)ابأأأاعرو التبعأأأد

 

  یأأأأجیتأأأأة فیم یدعو  داعأأأأیسأأأأ 
 

 مةخح ابا ع و  و كذا ق له:« ابا ع و»و 
 ا ال عكأأأر  و اذكأأأروایأأأخأأأذوا ح كأأأ  

 

   تأأأأأذكریأأأأأو الأأأأأَرْحُ  بالغ (2)اواصأأأأأرنا 

 

سأاعة  یا عبأد هأل تأذكر لأیأه نحد  یدالحدذم المضدامیمةخح ال عكةمدة و قد« ال عكة »و 
ح یان الاددةخ یا  یو الددذ ا تأأأبطیأأقددال یضددًا فیسددنام اةخح ذواهیددل قددد یددا عغددد عمدد و و قیدد یعنددی
جدوز یه فانده هیدالما اذا حذم المضامیح هسیلغاةخ یحس  اذا عغح المحذوم و اه  فل معنی

ة یدهدل هد  مدةخح عغدد شدمس او عغدد المطغدل او غ ا عبأدیأل یدعغدح اذا قیانه ه یمع الغغس اهتة
 ةام و مع الغغس ابدًا.جوز مع جهل السامع بالمیةه فلیذل  و كذل  غ

كدان یدةخح ازیدك ن ما یجل انیالمع وم عند الجمهو  انه  :یالثان د مد  ثغثدة احدةم او 
ا جعأف و یأة او بالقصدد نحد  یدث س ال كان اقل منها او اك ة و س ال كان معةفًا بالعغمیاخةه تال تأن

كدذا یعغمدًا مدةخما هأ  یأ   یة و شدا  معددةفایدار  لدد جیمدةخما شأأا یأو  یا جأاریأ  لدد جعفددة و هغدة و 
 بالقصد نح :
(3)یریعأأأأأأأأذ یالتسأأأأأأأأتنكر یجأأأأأأأأار

 

 

 یریأأأأأبع یعلأأأأأ یو اشأأأأأفاق (4)یریسأأأأأ 
 

كدان غ یمدیاق یا یا شأا ادجنأیأة و نح  یا جاری یا  داةا عندد الجمهدو  یالادال یة ذیدو ان 
كددد  یدًا عغددیددكدد ن عغمددًا زایان عندددهح و ه  حكأأ و د یأأزةخح نحدد  یددو هسأأعاد و جعفأأر ثغثددة احددةم 

ح الصداحل و یتدةخ یف ا صا یمه نح  یو اجاز بعضهح تةخا رجل ی  بالقصد نح  یلمعالجنس ا
كأرانح   كد وان حدذم منده اهلدف و الند ن ثدح ابددل الد او الفدًا و امدا الك فیتدةخ یفد (5)اطر    ن یدح 

                                                           

 ة.یالجاهغ یت فیمعال لغم« هتغعد»هغ  و  یم  بعد ا (1)

 ا ی جل م   حح او قةابة جمعه اوا ة كفا غة و ف ا ل. مع یاآل ة  ما عطف  عغ (2)

 ه.یقد  عغیحاوله عما یما  (3)

 .یةیبدل عذ (4)

 خدع بكل . ایضةب لم  ی (5)



437 

 

ح یاهوسف ا  ه و فصل بعضهح بج از تةخس ال كان ماحةك یمطغقًا ا یح الثلثیفقداجازوا تةخ
 ح المذكة.یح المؤنث اك ة م  تةخیوسف مون ساكنه و تةخاهماحةك

 یة عغدیداةكد ن الغقیةخم ن الكغمة و ی  فانهح اما یقسم یح عندهح عغیو اعغح ان الاةخ
 یناادة الداكغح بالغداقی ینااة ایة المحذوم و لغة م  یح بنیسم ن هذا القسح انه تةخیحالها و 

مةخح  هغ ل و بفاح الفال مةخح جعفة و بكسدة الحدال بضح الل  ا صا  یو ا جعف یو ا بهل یفاق ل 
 یة مجدةیدجد ون الغقیقطعد ن النادة عد  المحدذوم فیةخمد ن الكغمدة و یمةخح  احل و اما 

بضدح الدةال مدةخح حدا ث و ا حأار یأبضدح  الفدال و  ا جعأفیأق لد ن یالضدح  ف یغن نده عغدیاسح  ة سه ف
جدوز اسداعماله یوم و هدذا القسدح اذًا هالمحدذ یند ینااة و لغة مد  هیسم ن ذل  بد لغة م  هی

ح لللاغداس بالمدذكة و یبضح  الما مسل  ینااة و تق ل یبغغة م  ه« مسغمة»مع اهشاغاه فلتةخح 
ك دة فددیدمدةخح ا همأأز یأتخدف الغدغس جدداز نحد  ان لدح  یا همددز  فانهدا لغمؤندث و المددذكة سد ال و اه

 من . ایو ا حار یو ا جعف ینااة نح  یلسان العةب لغة م  
دتا معدًا یدامتدان زیاخةهدا ز یاعغح ان الكغمة ان كانت اك دة مد  اربعدة احدةم و فد الثالث:

كد  یفهما ف و كهمز  اهلحاا مع صحرا  و  یمك  و مسلمون و مسلمان و مروان و اسما  حكح ال احد  
كد  و ا مرو یو  ا اس یقال یح قغغه حةم مد  زائد حذفاا فیو امثالها او حةم  ح علبا و حربا  اهلف 

 و منه:ا عل  یو ا حرب یو ا صحر یو ا مهّلل  یو ا مسل  یو ا مسل  ی
 محبوسأأأأأة یتأأأأأیا مأأأأأرَو ِان َ م یأأأأأ

 

 أ ییأأأو ربهأأأا لأأأ  (1)ترجأأأو الحبأأأا  

 

 و منه:
 مأأا كأأان مأأ  حأأدث یا اسأأ  صأأبرا  علأأیأأ

 

(3)و منت أأأأأر (2)یان الحأأأأأوادث ملقأأأأأ 
 

 

س یة و منقد م و لدیدهن ا دغهما مخاا منقأا یأو  ا م تأایأ« منقدام»و « مخادا »نح   یو تق ل ف
                                                           

 العطال. (1)

 بعضها. یا (2)

 بعضها. (3)
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ز بعضهح حذم المد  اه غیحةم المد  زائدًا ف و ا منأق یأو ا م أت یأتقد ل ضًا بدانیة ایهما و جو 
ق لد ن یغقد ن حدةم المدد  لقغدة الحد وم فیف« عغدام»و « ثم م»و « دیسع»مثل  یخالف ا القاعد  ف

ال هندا ید  مدع ان الد او و الیفةعد ن و غدزن یفد ا غأزنیو  ا فرعیو اجاز بعضهح  ا عبایو ا ثمو یو  یا سعی
و  (1)ا هأر یأو ا حأار یأو ا جعأف یأة ذل  حذم منه حدةم واحدد نحد  یمد  و ان كان غ یساا حةفیل

ا یأأو  یا ثمأأیأق لدد ن یف بمددا « قغنسد  »و « ثمدد م»مثددل  یو امددا فد نلا ابللكیقض علیا مللال لللیلو قللالوا قدةئ 
اًل نحد  یدمدامك  اخدةه واو قغغهدا ضدمة اه  قغغدت كل  العدةب اسدح  یس فیانه ل یناةًا ال یقلنس
كدان اخدةه تدال تأن یادلو  یالتغاز المةكدل  یوحددها هنهدا كالكغمدة ال احدد  فدث حدذفت یدو ان 

  یا سیو  ا بعلی« هیغویس»و « بعغغ » یو كذل  ف ا سعالیو ا عفرنا ی« سعل »و « عفةنا » یفاق ل ف
ح العدم المةكل و ه  اه  ب لللاغاس و یتةخ و بعضهح منع م ا خمسة ی« خمسة ع ة» یو ف

نح   یة  حةفًا م  اهولیو ربما حذف ا مع الكغمة اهخ« هیو»ح المخا   بد یة منع م  تةخیع  الك ف
ز و مع اهم  یة جایح مع الغغس غیو انا قدقدمنا ان الاةخ ی احغ یفا صا  یع ة و یاثن یفا اث  ی

 م  الغغس ه بأس به.
 ید عغدیدكدل  دالح لغنددال الزا یمقا  الض و   و هد  فد یف یة المنامیةخح غیقدو  الةابع:

 ث نح :یثغثة احةم او مخا   باال الاأن
 ضأأأأو  نأأأأار  یعلأأأأ (2)تعشأأأأو یلأأأأنع  الفتأأأأ

 

(3)لأأة الجأأوع و الَ َصأأرِ یُف بأأ  مأأال لیأأظر 
 

 

 یا المنأون ب أال یعلأ ی  حأیلأناادة و نحد  یلغدة مد  ه یف    مالد  و ن نده عغدیظ  یا
لغدة مد   ی ن اجدةاله عغدیناادة و اجداز الغصد یلغدة مد  ه یالد و اوجدل بعضدهح اجدةاله عغدبخ

 ضًا حف  الغغس كماعةفت.یهذا المقا  ا ینااة و اه ل فی
ندة  فدع الصد م و یا  ق یداخاصا ًا لق یحذم العةب حةم الندال م  المنامیقد مسألة:

                                                           

ح هةقل. (1)  مةخ 

 ًل و قصدها.یم  ع ا النا  اذا  آها ل  تع  (2)

 الغةم. (3)
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ه و الا جه و اهشا   و امثالها نح   حذم م  الجدنس و اهشدا   و یو ههذا وس  اعرض عن یمد 
 ن جوزوا الحدذم مد  اسدح اهشدا   هنده معةفدة ی  و الك فییالمندوب و المساغاث عند الغص 

و ل یأاصأبح لد و امدا یدو الق ل بانده خغدة مغادد  بعثم انتم هؤالء تقتلون  یقغل الندال و لهح ق له تعال
كرا   یحدذف ن المندامیل قدیدل شد اذ و قید  فقحذم النددال مد  النكدة یف (1)افتد م نو و اطر  

ا قد   یدة اه یه و الاقددیدانهدا حدةم تنغ یعغداال ف یدباخفا اسلجدوا یلاال  یاخاصا ًا نح  ق له تعدال
 اسجدوا و نح :

 یالبلأأأ یعلأأأ یا دار مأأأیأأأ یا اسأأألمیأأأاال 
 

 و الزال مأأأأأأأأنهال  بجرعامأأأأأأأأهّلل الق أأأأأأأأر 

 

ة یدفانهدا غ االضة  وق عها بعد یو ه یأتیه كما ی  الندال و الانغیم اةكة   ایك ن یو اههنأ ان
ك و  (2)فلأأةو  فأأل یالندددال و هدد یه و قدددذك وا اسددمال هتسدداعمل اه  فددیددد الانغیددعامغددة و فائدتدده تأ

مانو  َمْكَرمان  یمدا هد  عغدلكع و كدل یبمعن ملكعانح و النائح و یح و الغئیالك  یبمعن نومانو  َماْلَ
ًا لغمدذكة نحد  یبضدح الفدال و فداح العد ُفَعأل یما ه  عغده السل  و كلیو الغالل ف َمْفَعالن ا یأ  سدغ 
ًا لغمؤندث و قا َلكأاِع یأو ا َخبأاِث یأبفاح الفال و كسة الل  نح  َفعاِل و كذا ا ُلَك  یو ُخَبث  ل قد ل یدسدغ 

 ال اعة:
ُف ثأأأأ  او ِ ُف مأأأأا ُاَطأأأأو  ِ  یُاَطأأأأو 

 

 دتأأأأأأ  لكأأأأأأاعیت قعیأأأأأأب یالأأأأأأ 

 

 د جدًا.یا لكاع، بعیقال لها یدته یةه قعیلغض و   و تقد
 

 فصل
 االختصان یق

  یدون تخصدید یة عامدل ظداهة اشدعا ًا بدانهح یداعغح ان العةب قدتنصدل كغمدة مد  غ
نهح و ان النحددا  فةقدد ا ذلدد  یددع  یالم  دد م باغدد  الكغمددة او مدد  هدد  مدد  مدددل لها و ذلدد  شددا

                                                           

   نفس  م  ال د .یتخغ یضةب فی (1)

 ل.یا ل فل و فغة فلن و فلنة كذا ق (2)
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 دف و   فجعغ ا فةقدة منهمدا مد  بداب اهخاصداص و فةقدة منهمدا مد  بداب اناصداب ال یفةقا
 یحسدغه و المقصد م فد یكل كغمة و مقا  عغ یع م  باب واحد اه  ان المضمة فیالجم یعند

او ت اضدعًا و اسداةحامًا  نحأ  ال محمأد النقأا  بالنأا عمل ذل  فخةًا نح  یهذا العمل امو  فاما 
ك ن یدو قدنحأ  معاشأر الفقهأا  النقأول بارامنأا ح نحد  یام  ت ضیاو لز شناید عی  زهینح  المساكنح  

عمأرو  یجأا ناو لغدذ  نحد  د العأال  الفاضأل یز یجا ناو لغمد  نح  د یالحمد   الحمد نح  یلغامج
و امثدال ذلد  فاضدمة قغدل المنصد ب    الأدنفیدا  المسأكیأت زیأرأاو لغاةحح نح    یالم ذول اللل

هدذا  یفد یاعنألةكاكتها ولك  نفس لف  « اخ   »و « اذ   »و « امد »ناسل لف  یو ه یااو  یاعن
 .یساعمل هجل هذه المعانیالمقا  

المؤنث مطغقًا ثدح  یف تهایاالمذكة مطغقًا و  یف هایاهذا الغاب اساعمال لف   یف یو حك
هأأا الجأأواد یا یعلأأقددال یفقددال ا  تهأأا المأأرأةیاو هأأا الرجأأل یابددالل  بعدددهما نحدد   یاسدداعمال لفدد  محغدد

كدذا یدعامدد الفقی  اهجد ام یمد   د یو عغدو اندا المخصد ص بدالج م ا یةام عغدیو  ریعتمد الفقی ة و 
ة یدو اندا المخصد ص بالعغ م یاهّلل او اند یة الدیدد فقید  العغیم    یان یا ا  یر الیها العبد فقیا یان

معمد ل لدد اخد  مد   یابصدو   النددال و ه نددال فمدنهح مد  قدال ان  یأتیداهّلل و قال ا انه  یة الیفق
نفسده و مدنهح  یو ندام یالضح  و مندام یة عغیقال انها مغنالمضا ع واجل الحذم و منهح م  

هدا العغدد مدثًل او یهد  ا یعندیم  قال انهدا مع بدة و خغدة مغادد  محدذوم او مغادد  لخغدة محدذوم 
ذل  ب اهد مد  اشدعا  العدةب و ه بكدل  الفصدحال و ه  یأت ا عغیها العغد المخص ص و لحیا
ة یقدع بعدد ضدمیة المداكغح و هیة و الغالل انه بعدد ضدمیضم ة و قال ا الغالل انه بعدیة و ه روایا

 الغائل و ه اسح ظاهة.
الأدار اخأوك  یه  فأیابمعناها نح   یانها تأت یو قدنص  ا عغ یالذ یبمعن یاان  یا  یوالذ

هأا الرجأل یام  د لة فق لد  هأ  ضأربهّلل یاضأرب اق لهح  یف یا ن ان یا  و ذكة النحویالمع یقاله ف
« یالدذ»خغدة مغادد  هز  الحدذم و الجمغدة  دغة « الةجدل»ه و یدحدةم تنغ« هدا»م   لة و « یا»
كأل قدال یقدة الةجدل كمایاندا حق یقدة ایه  الةجل و اهلف و الدل  لغحق یانا الذ یا فأالن الرجأل 
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كر  الضیانا افق ل  الرجل نع  الرجل  ف و یقدة الةجدل اكدة  الضدیاندا حق یاندا الدذ یاف یها الرجل ا
تكغدف و  یحادا  الدیه و هیدو هذا ال جه وج الة بمدخ ل یمدل ل الكنا  یفهح تخصیبذل  

أخذونده بددًه یام القد   فدان وقدع ی  ان ذل  م  م ایة هت  ف قغت قد مة  عغیان قغت الكنا
 و ه حة . یجوز عندیسك  قغغ  و اه  ی یضًا بدًه حایك  هنا ایفغ

الضدح  یعغد یو المعةم بعدها مغند یناعو  یاة نح  یهنا كغمة تفس هایاتق ل ان و ل  ان
كأأر  الضأیانأأا ا و محغده النصدل فق لد  ف و ذلدد  یالجدد ام اكدة  الضد یمعنداه اندا اف یهأا الجأواد ا

ف و هذا الق ل اقدةب یالاخص یفصح  معنقة الجواد یانا الجواد كل الجواد حقكق ل     بل تكغ 
ضة  عدد  ند   یهساعمال فلست بن  العةب و انما تسانغف م  م اضع ایل یو اهنأ و المعان

ك ن مد  هدذا الغداب و یمك  انیزماننا ا طل   یه و ههل العةاا فی  عغییاهل الغغة و النحو
بأ  فأالن  یا علأیأانا اذا كان اسمه محمد و  ا محمد معترف بفالنیانا  ك كهح  یكتغ ن فیه  انهح 

كذا  هأا یانأا اك  ی د  فدلن فغد یعغد یمحمدد و اندا ا یو مقصد مهح اندا ا یاذا كان اسمه عغمتقبل 
 ة.یمنه و ه ض الرجل

بأأهّلل اهأأل الفضأأل و و   یسأأبحانهّلل الع أأة الخطدداب نحدد  یدد  بعددد كنایقددل  وقدد ع الاخصددیو 
ك ن نكدة  و ه اسدح اشدا   و ه م  د ًه یو ه الك ن المنص ب معةفًا بد یان ینغغیو  الرحمة اتوسل

و مضافًا نحد   (1)كشف الضبابیما  یبنا تمو نح  لفضل بهّلل ا  نرجو اك ن عغمًا نح  یة و قدیو ه كنا
هن افاخدا هح غالغدًا باهنسداب  یبنأو االل و  االهألو  المعشأرقع بدد یو اك ة ما و امروته حمالا الحط  

 بالجمغة هذا الن ع احد ان اع المنصوبام.
 ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭

                                                           

 .ی ها ع  الدواه یذ و كنیالسحاب الةق (1)



442 

 

 
 املطلب الثاین

 س   انحطاطلاعمللا ب یالح وف العاملا الت یق
 عن درجا الفع  و االسم و خساستلا

 اقساك: یعل یو ه
ًل فانصددغه و امددا یالفعددل و تمنعدده عدد  الاةفددع فامددا تمنعدده منعددًا قغدد یفمنهددا مددا تدددخل عغدد

كغ   حسددل انحطاطدده  یه عغددیددعمددل فیاهسددح ف یدخل عغددیددًا فاجزمدده و منهددا مددا یددتمنعدده منعددًا 
 فصدل. یخفضه ولن ة  كل قسح م  هذه اهقسا  فیف

 
 فصل

الفعددل مددع  یالفعددل و تنصددغه و سددة  عمغهددا فدد یمدد  الحدد وم العامغددة حدد وم تدددخل عغدد
ذ عدد  اه تفدداع و ال ددغاهة یددل و تعویدداهسددح ان عمغهددا عمددل ت ق یهددا و عغددیلل الفعددل عغیاسددا

نصددغم بدداقاةان المددةلا  المصددغ غة فاغدد  الحدد وم اذا اتصددغت یبالمغددد  كمددا ان نددو  ال ددمس 
ه یددة و غغددل عغیدد تغددة المفع ل یة الددیدداه تفدداع الاددا   فنزلادده عدد   تغددة الفاعغبالفعددل منعادده عدد  

ة و یاربعدة عندد الغصد  یناسل ذلد  فةاجدع و هدیمقالة الفعل ما  یث ك نه مفع ًه و قد مة  فیح
كأأو  یحتأأة یددو زام الك ف اذنو  َانو  یكأأو  لأأ  یة هددی  فعنددد الغصدد ییع ددة  عنددد الكدد ف ال  و  یال  

 هما.یا  نصًا عغلح یفان ةیفا  السببو  ةیواو المع  ییلعل اهخ و  اوو  الجحود
اُّللم للند نحد  یدة مناو   ه الاأ یغا یالزمان المساقغل ال یالفعل ف یلنف یفه ل فمنها 

  عدد  یعیو قددخلقلوا ذبابلًا یللنو نحد   ینلا موسلیرجل  الی ین حتلیه عاُفین    عللنو ًا یوك انسیال
 تمنوه ابدًا.یلن نح  ابدا  ة بد یالغا

او ال ت سلوا یلكلالمخففة سد ال كاندت مدع الدل  نحد   ان یبمعن یة و هیالمصدر یكو منها 
كبدونها نح   جدا   ابددًا و النصدل بدد  یكل ان یة فاجة  اهسح و قیغیو قدتك ن تعغ یتكرمن یجلتهّلل 
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وا بقد ل العدةب   انهدا نا دغة ابددییو عد  الكد ف (1)ال ت سلوایلكلمضمة  بعددها و  م  بق لده  ان ًا و  م 
كد مأ یكل ل  جئاد  مدثًل تقد ل یو اجا  ا بان هذه الكغمة تقال اذا ق ِلَ  مكان  م یك  یو معناهدا 

ة یمصددر یم قعهدا فهدان ذ ام  فان  ح  وقد ع ید و الق ل بانها م اةكة ط یس  غعیافعل ما و ل
 ة نح :یغیلئل تأس ا و اه  فاعغ یا ال ت سوایلكنح  

(3)النأأأا  اصأأأبحَت مانحأأأا   (2)فقالأأأت أ كأأأل َ 
 

 

 َتُغأأأأأر َ و ت أأأأأدعامأأأأأا انیك (4)لسأأأأأاَنهّلل 

 

 و نح :
 ة مأأأأأأأأیأأأأأأرق ینیلتقضأأأأأأأ یكأأأأأأ

 

(5)ر م أأأتل یأأأغ یأأأأا وعأأأدتن 
 

 

 و نح :
 تنفأأأأأ  فضأأأأأر  فانمأأأأأااذا انأأأأأت لأأأأأ 

 

أأأی   نفأأأ یضأأأر و یمأأأا یك یالفتأأأ یرج 

 

ة یدعد  الك ف وكلون دوللا یالیُسغقها ه  نحد  یحامل اهمةان اذا لحینفع و یضة و یهن  یا
كمأا الت لمأوا و اسا دهدوا بق لده  مأایكانهدا مخففدة  یعغد كمأانصل الفعل بعد   یاالت لمأوا النأا  

 ما هتاغم ا.یك
اهباددال نحد   یم ضدع  فدع عغد یكد ن مأولهدا فدیاهباددال ف یة فاقع فیالمصدر َانو منها 

ة نحد  یدالفاعغ ی عدًا عغدكد ن مأولهدا مةفی  فیقدیة الیدغ یو بعدد فعدل مال  عغد ر لكمیتصوموا خان
او  للا یاعقلاردت انة نحد  یدالمفع ل یم ضدع نصدل عغد یاو ف تخش  قلوبلمن امنوا انی ن للذیالم

اطمل   یواللذق لده  یحامدل الجدة  و النصدل فدیو وك ال مرّد له ی ی تیمن ق   انم ضع جة  نح   یف
بدالةفع و  تّما الرضلاعایلاراد انلملن قدةال  یكمدا فد مأاو بعضهح اهمغها كاخاهدا  یئتیخط ی فر لیان

                                                           

 ها.یلدخ ل الل  عغ (1)

 مانحًا.مفع ل اول لد (2)

 ًا.یمعط (3)

 مفع ل ثان. (4)

 س.ة مخاغیقضال غ یا (5)
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هددا یاقددد  عغیاح  الةضدداعة و هیددة لمدد  ا ام اندده یددل اهیددهددذه مخففددة و تأو ان  ان ییعدد  الكدد ف
دل بق لده  أدابالعصأا ان یكأأن جزامأمعم ل معم لها عند ق   و اجدازه بعضدهح و مث  و شأفا  و ق لده  اجل 

 و ه  ض و  . یتسألهّلل جابرا  انیع
هدا یم ج اب لق ل سدا ذ و حدةم جدزال لكدل  ذكدة قغدل و اشداةا فحة یو ه اذنو منها 

فلتنصدل اذا اذن اظنأهّلل صأادقا  فاقد ل احبأهّلل ق ل لد  احدد یاول الج اب نح  ان یتتصد  فان
كرمهّللالح   نح   یوقعت ف كرمهّلل یان تأتناو  انا اذن ا  و امثالها و نح :وا  اذن الاخرج او  اذن ا

أأأأأ (1)رایه  شأأأأأ یفأأأأأ یالتتركن 
 

 

(2)اریأأأأأاذن َاهِلأأأأأهّلَل او اط یانأأأأأ 
 

 

ه و یددالة المضدافة فحددذم المضدامیدالاةف  اذاضد و   و زعدح بعضددهح انهدا اسدح و ا ددغها 
وقدت  یفد یا یانه اذا احغغاناذا  اظنهّلل صادقا  ق ل   ید فمعنیس بذل  الغعیالن ن بدل عنه و ل

ن یدالاظن  فحدذم المضدام یاحغغان و عد  ن یملن الولال قعلتللا اذن و انلابددًه نحد   اذاه و ند  
 فأا او  واوعدد  اشداةاا الاصدد  فدان سدغقها  یة الدیدة انها اسح من ن و ذهل بعد  الك فیالك ف

كد ن المضدا ع بعددها یها انیو كذا اشاةا فؤتوا یل ثوا، قاذًا الیو اذًا الجاز النصل و الةفع كقةال  
 یفددذن اصأأدقهّلل اق لدد   یفمعنددان نصددل مدددخ لها باضددما  یة فیدداخغ  لغجزائیددمسدداقغًل ل

ق  یاذن تصدد یل مغاد  و خغدةه محدذوم ایق  و قیجزاؤك تصد یالمثال اهول فكأن المعن
تكدد ن و انانأأا احبأأهّلل بعددد قدد ل القائددل اذن تصأأد  جددل  فددع ق لدد  یواجددل و مددا قغندداه انسددل ف

 ماصغة بالمضا ع و ه بأس بفصل القسح نح :
 ه  بحأأأأأأأأأأأأأأربیاذن وا  نأأأأأأأأأأأأأأرم

 

(4) یالمشأأأ ال فأأَل مأأأ  قبأأل (3)ُ  یشأأی 
 

 

 یاو الاددةم او الندددال او الدددعال او بمعمدد ل الفعددل و حكدد ةیأأال  النافاو « هحینددةم»بنصددل 
                                                           

 غًا.یغ  (1)

ا. یا (2)  اتفة 

 جعغه شائغًا.ی یا (3)

 اض ال عة.ی  یالدخ ل ف (4)
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كدان قیدفال ال  وا و كیمع اسا اذن ع  بع  العةب الغال ال قدف الفدًا  یقغدل ن نهدا فدیل یدف 
بداهلف  ل اذا اعمغاهدا فاكتغهدایل  هما معًا و قیل ه هنها حةم و قیاها و قیغًا لجانل اسمیتغغ

 ة.یاها فاكتغها بالن ن لئلتغاغس بالزمانیو اذا الغ
 یاو معند یالمضمة  بعد الل  ان كانت مسغ قة بك ن نداق  مداٍض لفادًا و معند انو منها 

و  ولملمیماُان اهّلل لة و الل  ماعغقة بمحذوم و الخغة ه  مدخ لها نح  یعند الغص  ل او  ماًا بد یمنف
النا دغة و  یان الدل  هد ی ن الدیدو ذهل الك ف ال  الجحودهذه الل  بد  یو تسم م فر للیكن اهّلل لیلم
 ق له: یماعغقة بمحذوم ه  الخغة و قد  ة  بالخغة ف یه

 تكأأأ  اهأأأال  لتسأأأموسأأأموت و لأأأ 

 

 صأأأأأأابیَ  قأأأأأأد یولكأأأأأأ  الُمَضأأأأأأ 

 

 ق له: یو ف
كأأأ ا   عمأأأرو و لأأأ  یلقأأأد عزلتنأأأ  ا

 

كنأأأأت ح   ا  السأأأأمعایأأأأمقالتهأأأأا مأأأأا 

 

و و ذلد  مماندع « مقالاهدا»ح معم ل  غاها و ه  یلز  تقد انمنصوبة بد « هسمع»كان فغ  
 یضًا و اجاز بعضدهح ذلد  فدیة اخ اتها ایسا ی ل ف كانخا  بد یزعح بعضهح ان هذا الحكح ه

ع بعضهح فاجاز فیا ظ  كأذاید لیأماجا  زنح   یكل فعل منف یضًا و وس  العاطفدة اذا  اوو بعدد  فعأل 
 و نح : ینیتقض یحا یا یحق ینیاللزمنهّلل او تقضم ضعها نح   یحت ح وق ع 

 یالستسأأأأأأهل  الصأأأأأأع  او ادرك المنأأأأأأ
 

 فمأأأأأأا انقأأأأأأادت االمأأأأأأال اال  لصأأأأأأابر 

 

 سغح و نح :یاه  ان یاسل  یالقتل  فالنا  او ة نح  یاهسا نائ اال  ام ك او وق ع  یحا یا
كنأأأت اذا غمأأأزت قنأأأاة قأأأو   و 

 

كعوبهأأأأأا او تسأأأأأتق   مایكسأأأأأرت 

 

كدان الفعدل مسداقغًل بالنسدغة الد یحتح و بعد یتساقاه  ان یا المدذكو  قغدل و  یالجا   ان 
 قلول الرسلولی یو دلالوا حتلو نح  ء یتف یحت یت   یققاتلوا التة انها بنفسها نا غة نح  یع  الك ف

 الشأم ت لأ   یرن حتیالسة نح  یو الغائ تدخل الجنة یاسل  حتة نح  یان: العغیهذه معن یحتو لد 
 ید حتأیأمأر  زةفدع نحد  یالحال مسغغًا عما قغغها فضغة تح  الكل  قغغه  یو ان كان الفعل بمعن

فانده اسداقغال  یابل ی ذن للی یاب   االرض حتلنجل النصل نح  یة ذل  فیغ یو اما ف رجون یال
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 یحتأ یریسأ جغ ن نصل ذلد  و نحد  ی ن هیة و الك فیلعد  السغغ ت ل  الشم  یرن حتیالسو 
  امدا  دن م یاو طغدل محضد یمسدغ قة بنفد ةیفا  السأببس بفضغة  ل خغة و بعد یهنه ل ادخلها

مأهّلل ید حاضأرا  فیأ  زیلأو موتلوا یلم قیعل یقویالفنح   یالنف نأا یقلمأا تأتو ر اٍت فتحأدثنا یأانأت غو كل 
 و امتنا فنكرمهّللو اما  ن م الطغل فنح  فتحدثنا 

 حایفسأأأ (1)عنقأأأا   یریا نأأأاَ  سأأأیأأأ

 

 حایمان فتسأأأأأأأأأتریسأأأأأأأأأل یالأأأأأأأأأ 

 

 ونا فنكرمهّلل یاال  تأتو اسألهّلل العفو فانجو و  یكم غو یحّ  علیه قیالتط وا قو 
 ا ابأأأ  الكأأأرا  اال تأأأدنو فتبصأأأر مأأأایأأأ

 

كمأأأأ  سأأأأمعا  ثوك فمأأأأا را    قأأأأد حأأأأد 

 

ابللل  االسلل اب اسلل اب  یلعّلللو مللًا یُنللت معلللم قللاقود قللودًا عو یتنیالیللو هّلل یأأنأأا فنع یهأأال تأتو 
ل اهق یعغ السموات قاطل   و لنا فنكرمهّللیأتجة بلحاجة و یةال  النصل و انكةه بعضهح و او 

 فأأأأأارجو ان (2)یهأأأأأل تعرفأأأأأون لبانأأأأأات

 

 الجسأأأأد یرتأأأد بعأأأأل الأأأرو  فأأأیف یتقضأأأ 

 

فدان الفعدل اذا هّلل یأجازیلأ  ضأربت  فاضم  وق ع الطغل نحد  یل شةا اهسافها  ان هیو ق
 او طغدل نحد  یسدغقها نفدیان لدحنصل ما بعددها و یاعذ  سغ  مصد  مساقغل منه و قدیوقع 
مد  ن دال و اذا سدقف الفدال  (3)ی س الرس  و هّنلوا انللم قدُلذبوا جلاءهم نصلرنا قنّجلیاذا است یحت

بدداب  یمدد  المضددا ع بعددد الطغددل المحدد  و قصددد بدده الجددزال لغطغددل جددز  الفعددل كمددا مددة  فدد
  مد  اهمثدال و الحدذ ة ذلیغ یال ك بجذع النخلا تساقفیال یهزّ و  تعالوا ات اسمال ال ةا نح  

و الحدذ بعضدهح نحد  صأ  فنجالسأهّلل و نأزال فنكرمأهّلل ة الماصدةفة نحد  یبعضهح بذل  اهفعال غ
جامع مضدم ن مدا یب ةا انواو الع ف  اكفف و كذا بعد یهنه بمعن نا  النا یث یحسبهّلل الحد

لد او اه  بعدد سدمع نصدل الفعدل بعدد ایل لحیو ق ةیواو المعزمان واحد و بعد  یقغغها و ما بعدها ف
كأل السأمهّلل و و شأت  عمأرا  یماجا نأا و نحد   یو اهمة و الامن یو النه یالنف یواحد م  اربعة و ه التأ

                                                           

 ة.یضةب م  الس (1)

 .یحاجات (2)

 فًا.یه تخفین ن یحذم احد یا غه ننج (3)
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 و ق له:تشرب اللب  
 مثلأأأأ  یال تنأأأأ  عأأأأ  خلأأأأق و تأأأأأت

 

(1) یهّلل اذا فعلأأأأت ع أأأأیأأأأعأأأأار عل 
 

 

و  ینأی و تع یهأل تزورنأو قددجال بعدد اهسدافها  نحد   ضأحهّللیت  جا  و یالیو و ازورك  یزرنو 
عهدا یجم یفد یو المعنداال تزورنا و تكرمنأا او عةض نح   یو تكرمن یهال  تزورن  نح  یبعد الاحض

 مع اكةام . یا یو تكرمن یهل تزورنفق ل   م 
ضددًا منهددا بعددد الددل  الجددا   اذا یجددوز الةفددع ایالجدد از ف یمضددمة  عغدد اننصددل بددد یو قد

و  یاضدما ها ق لده تعدال یو ال داهد عغدن یلعلالمو امرنلا لنسللم للرب انحد  « ماكدان»سغقه لف  یلح
 یبعددها فهدان   ان النا ل ه  الدل  و اذا ظهدةم ییو ع  الك فن یامرت الن اُون اول المسلم

ك ح یسدداقیامددةم بددان اسددغح و ه یمضددمة  و المعندد انالغددال و  یان الددل  بمعندد یا  ید والددذیددتأ
قدال ان یمكد  انیذه  عنكم الرجس ید اهّلل لی یانما  مثل یة نعح فیة ذل  و كذا الثانیبغ یالمعن

قالتقطلله ال ذهل و امدا ق لده یدد اهّلل انید یانمدا  یاضدما  فدالمعن یحادا  الدیو ه ان یالدل  بمعند
تضددمة بعددد ه   ان  ان یكدد ن فاغددیهن یمضددمة  ا انبمعناهددا و  یفهددكللون للللم عللدوًا یقرعللون ل

ك ة یدالغدال و ان قدةن الفعدل بدلل ناف یبمعند یة فهدیاعدو اما ال ان یبمعن ید فهیالعاقغة و اما الاأ
و  اوبعدد  انجدوز اضدما  یضًا یو اعلم اه  الكتاب یلئاللغفصل نح   اناو زائد  مؤكد  وجل اظها  

 ل الفعل نح :یتأو یس فیح لیاسح    یاذا كان العطف  ها عغ ث و  الفا و  الواو
 اعأأأأأزٌة  (2)و لأأأأوال رجأأأأأال مأأأأ  رزا 

 

(3)اسأأأأوَ ك علقمأأأأا  او یو اِل سأأأأب 
 

 

و ماُللان ل شللر  المفددةم و نحدد  یاددأول الددیل انقددد  یو «  جددال» یعطددف عغدد« اسدد لك»فددد 
 و نح :« اً یوح» یعطف عغ« ةسلیاو »و رس  رسواًل یًا او من وراء حجاب او یكّلمه اهّلل ااّل وحیان

 ینأأأأأیو لأأأأأب  عبأأأأأا ة و تقأأأأأر  ع
 

 مأأأ  لأأأب  الشأأأفوف یاحأأأ   الأأأ 

 

                                                           

 عا . فة  (1)

 غة.یاسح قغ (2)

.یالحنال و كل ش (3)  ل مة 
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 و ق له:
  یر  فُارضأأأأأأألأأأأأأأوال توقأأأأأأأ  معتأأأأأأأ

 

كنأأأت اوثأأأر اترابأأأا  علأأأ   یِتربأأأ یمأأأا 
 

 و نح :
(3)ثأأ  اعقلأأ  (2)كا  یسأأل یقتلأأ (1)و یانأأ

 

 

 البقأأأر (5)لمأأأا عافأأأت (4)ْضأأأَربیكأأأالثور  

 

« تسدمع»بنصدل تأرا  ر مأ  انیأخ یدیأتسأم  بالمعم اضدع شداذ  نحد   یفد انحذم یو قد
افعغده كددم ان یااكدت افعل  بعد م ینفس (6)نهفتبعدها و نح   اننة وج م یبق  انحذم عنها 

 دم للهیال اطلل  ق یبلل  نقللذف بللالحق عللل أخددذك و قددةال یقغددل ان یا أخأأذكیخأأذ اللأأ  قبأأل و ق لدده 
قدداس ی  انده ییة و عد  الكدد فیبالنصدل و هددذه الم اضدع سددماعاع للد  یتل م ونبالنصدل و قددةال  

  كل لعد  اهنااا .یها و یعغ
 

 فصل
دًا یدلما كان الحةم اخس الكغمام و امونهدا بع و منها الح وم الجازمة لغفعل اعغح انه

كددان شددأنه السددك ن و الاسددفل و اهناصدداب اه  ان لدده م جددام و اخددس م جاتدده  عدد  المغدددل 
ة یددمندده النصددل و اهناصدداب هملددة حكم یمندده الاسددفل و اهنخفدداض و اعغدد یالسددك ن و اعغدد

نداه و اذا تعغدذ  هدا مدا یانها فاذا تعغذ بكغمة ما شأنه النصل نصدل كمدا  یهنا م ضع  یس هیل
الجدز  هنده قطدع الحةكدة و  یسمیشأنه الخف  خف  و اذا تعغذ  ها ما شأنه السك ن سك  و 

                                                           

 مع. (1)

  جل. (2)

 اه.یم یاعط (3)

 مال.خام الغقة و ت ةب الیل (4)

 كةهت المال. (5)

 ةم.یتح (6)
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كتدأثیةام تدأثیهذه الاأث اه تفداع  یقاضدیل مةتفدع یة الحجدة اذا شددمته ب دیةام ثقغده و غغااده 
ل الجدز  اجاذبان فان غغل جهة الةفع اناصل او جهة الخف  انخفد  و ان تعدامه حصدیف

نفسده فدان  یجز الخف  فان الفعل مةتفع فیالفعل و لح یو هجل ذل  جاز النصل و الجز  ف
ة یصدیطاوعده الفعدل حصدل الجدز  و امدا انیالحدةم حصدل النصدل و ان لدح یغغل جهاه عغ

 ك ن فافهح.یالفعل مغغوبًا لغحةم فل
 فنق ل اعغح ان ج از  الفعل ن عان:

   اربعة احةم:جز  فعًل واحدًا و هین ع 
كددان  دددو ها عدد  اهسدداعلل تسددم یو هدد ةیأأال  ال لبمنهددا   یوضددعت لطغددل الاددةك فددان 

و ان  یالتفأأارقنالاماسددًا نحدد   یو ان  ددد م عدد  وجدده المسدداوا  تسددمالتشللرت بللاهّلل  ًا نحدد یددنه
و ان  دد م عد  وجده نا او اخط نا یالتؤاخذنا ان نس معال نح  ی د م ع  وجه الخض ع فه

لغ ددفاعة نحدد   یو ان  ددد م عدد  مسدداعطف فهدد  یو  االثنأأیأأالتسأأافر ا شددام نحدد   یة فهددیددالهدا
و  التشأأرب الحأأامل و انأأت مستحصأأفو قدددتك ن لغمعالجددة نحدد   سأأو  عملأأ  یالتالاخأأذ فالنأأا  علأأ

ةام منده العاقدل یدة العاقدل و یغ ینهیو قدالتكت  هكذا ح نح  یو لغاعغ ةیالتلع  بالحة نح  یلغاحذ
مددا تدددخل عغدد یعنددی متأأاعفسأأد الشأأاة الیالنحد    یهتدددعها تفسددد و امثددال ذلدد  مدد  اهغددةاض و قغ 

 ًا لغفاعل نح :یالماكغح مغن
 مأأأأأدامُعها (2)حأأأأأورا   (1)الاعأأأأأرف  ربربأأأأأا  

 

فأأأأأأأأات علأأأأأأأأ  كأأأأأأأأوار یمرد   اعقأأأأأأأأاب ا

 

 و نح  ق ل احدهح:
 اذا مأأأأا خرجنأأأأا مأأأأ  دمشأأأأق فالنعأأأأأد

 

(4)هأأأا الجراضأأأ یابأأأدا  مأأأادا  ف (3)لهأأأا 
 

 

                                                           

 ع بقة ال حش.یقط (1)

 جمع حو ال. (2)

 ها.یال (3)

ك ل كن (4)  ة لعنه اهّلل.یبه ع  معو یاأل
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الُنْهَلهّلل و انت القأادر و  یق للدق  عنیال اهلمن و انت مطلغمفع ل نح   ینك ة جزمها لغمغیو 
 ل.یه  المدع  و اك ة منه جزمها المخاطل و الغا یهن المنهحف نا  یعل

م ف یالا یالمعان یامةًا عغ ةیال  ال لبو منها  ل اذا یمقالة اهفعال و جزمها الماكغح قغ یمة 
ِ لكأ قوموا فالُ ًا لغفاعل نح  یكان مغن

و اقدل منده جزمهدا فعدل اُم یلقلنحمل  خطا یو ق لده تعدال َصل 
 و ق له:لت خذوا مصاقكم  یو ما رو ق ذلك قلتفرحواالفاعل المخاطل نح  قةال  

 شیر قأأأریأأأا ابأأأ  خیأأألأأأتق  انأأأت 
 

 نایحأأأأوامج المسأأأألم یلتقضأأأأ یكأأأأ 

 

 الض و   حذم الل  و بقال الجز  نح : یو جال ف
كأأأُل نفأأأ (1)محمأأأد ُتْفأأأِد  (2) نفسأأأهّلل 

 

 

(3)اذا مأأأأأأا خفأأأأأأت مأأأأأأ  امأأأأأأر تبأأأأأأاال 
 

 

قل   یو ق لده تعدال فعألیقأل لأ  ضدًا نحد  یالنثدة ا یة فدیدلافد نفس  و اجاز بعد  الك ف یا
ك دة  الحدذم یدة مد  اضدما  ال دةا لمدا فیو هدذا اهندأ ممدا زعدح الغصد  فل وا ین امنلوا یللذ ه مد  

ل هدذه الدل  السدك ن و كسدةم ل ا دیدغفد وا و قیةه اغفد وا ان قغدت لهدح اغفد وا یهنهح قال ا تقدد
 الفأا و الأواو ها یح و اذا مخل عغیل و قدتفاح عند سغیةملیاهبادال و ه  حدس م  غ یل ق عها ف

 قووا تفثلم.یلثم، صّلوا معكیصّلوا قلیلم یولت ت طائفا اخ نح   یهو  هوسكنت كهال  ث و 
او  ل و منها  و الجدز  و قغدل  یو النفد ة و اهخاصاص بالمضدا عیالحةف یو ت اةكان ف لم 

ة یدهمدا افامتدا الاق یهمدا و اذا مخغدت عغیو ج از مخ ل همز  اهسافها  عغ یالمض یال یالمعن
اتعرفوا منا الو ق له دًا ینا ولین ّبك قولمنح    نا.یقیألم 

و بجدد از انقطدداع تفعلل  قمابّل للت رسللالته و ان لللمبمصدداحغة اما  ال ددةا نحدد   لأأ و تخددا  
و ذكدة  یفدانقطع النفد ئا ملذُوراً یكلن شلین ملن اللدهر للمیاالنسلان حل یعلل یه  ات ها نح یمنف ینف

ابخلم  لّذبوا بملا للمالحدال نحد   یها مسامة الیفان منف لم  و لله ی تلم ت ویلطلوا بعلمله و لّمایحیبل ُ 
                                                           

 لافد. یا (1)

 فاعل تفد  (2)

 فسامًا. (3)
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احذم مجزو  یل قدیق ا یقاربت المدنح   لم  ا امخغها و جال الحدذم بعدد  یانة و لم  ضدًا یا لأ و لم 
  :نح

 اْسأأأأأُتوِدعَتها یعتأأأأأهّلل التأأأأأیاحفأأأأأ  ود

 

(2)ان وصأأأأألت و ان لأأأأأ  (1)و  االعأأأأأاربیأأأأأ 
 

 

 الض و   نح : یو مجزومها ولك  ف ل   یتصل و قدتفصل  و ان لح یا
 رسأأأأأومها (4)قفأأأأأارا   (3)هأأأأأایفأضأأأأأحت مغان

 

 اهأأل مأأ  الأأوحش ُتوَهأأِل  یكأأأن لأأ  سأأو 

 

او تخا   قوللوا ذوق نده و نحد  یسد م  یاب ذوقوا علذایلب  لّملا ها نح  یبا قع ثغ م منف لم 
المسداقغل  یا قدع حصد له فدیمدا ه یجوز اسداعمالها فدیفل قلوبكم یمان قیدخ  االیاسلمنا و لّما

ا نح   و  لأ ناصدل بدد یو ان جدز  بدد یف لأ ة و یالمصددر انل قددتتعا ض یدمدثًل و قصأر الحأر  بأردا  یلم 
 نح : ةیال  الناههمل یةتفع الفعل بعدها كما یف ل  قدتهمل

 و اسأأأرته  (5)لأأأوال فأأأوار  مأأأ  نعأأأ 

 

(7)وفأأون بالجأأاریلأأ  (6)فا یو  الصأألیأأ 
 

 

 فصل
 یو تسدم ی  احدداهما سدغل اهخدةیجمغاد یو م  الح وم العامغة حد وم تددخل عغد

 یة مع احكامها و الغةض هندا ذكدة ح وفده فهدیالمقالة الثان یبح وم ال ةا و قد مدة  اسمال له ف
او  لوالجز   یة ه فیال ةط یغحذ  ها فیو  ِان  لوما.و  لوالو  َام 

كدان  اناما  اح  الكدل  یدفقد مدة  شةحها مع اهسمال هنها كانت كاه   لكغدح المجدازا  و مدا 
                                                           

 الن اا. یجمع اعةب م  العةب بمعن (1)

 تصل.لح یا (2)

 منازلها. (3)

 ام.یخال (4)

 غة.یقغ (5)

 ه الحةب.یم ضع وقع ف فالیالصغ (6)

 بذمة. (7)
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تسداعمل  یو هد یالماضد یو قد مة  انها تخدا  باهسداقغال و ان مخغدت عغد انها اه  ب ة  یف
 اهمة الم ك ك. یف

كددان یبددان مددا لدد ی جدد م ثددح تجددازس بمیفقدوضددعت لفددةض مددا لدد لأأوو امددا  س بم جدد م لدد  
ة ل جد م جمغدة یدة او جعغیدوج مه فجمغة ال ةا هندا عغدة واقع یاةتل عغیاثة  یم ج مًا لكان ا

ة لاهدو  عدد  وجد م جمغدة ال دةا ان یدة او جعغیدالجزال كما كان عدد  جمغدة الجدزال عغدة واقع
ة یدو ت جدد بده فغكدل واحدد  منهمدا عغ ة هدذا ال دةایتق   بغو اه  لجاز ان یك  لها عغة اخةیلح

و مدنهح مد   یة و النحا  اخاغف ا فمنهح م  قال انهدا همانداع اهول همانداع الثدانیة او جعغیواقع
مدا  ینفد یل تقاضیاماناع هماناع و ق یدل  عغیعكس الق ل و منهح م  اطغذ و قال انها حةم 

ل دةا و الجدزال معدًا و مدنهح مد  انكدة افامتهدا ا ید اهماناع فدیل انها تفیةه و قیغز  ثغ ته ثغ م غی
ة ذلد  ال دةا لدز  یك  لج ا ها سغل غید اماناع ال ةا ثح ان لحیل انها تفیاهماناع مطغقًا و ق

كانت الشم  طالعة لكان النهأار موجأودا  وو و لو شئنا لرقعناه بلا اماناعه نح   لان ق لو  لملا الللا ااّل یللوُ 
 ی ویدو  عصلهیخل  اهّلل للمی  للو للمینعم الع د صللله سغل اخة فل نح   و اما ان كاناهّلل لفسدتا 

د عدد  ال جد م ه اهمانداع یدتف لوع هذه اهق ال خا   ع  القصد فان یهذا الخغة ع  عمة و جم
كدذا هیدفان قصد منكة افامتها اهماناع ما ذكةندا فقدا داب ولكنده بع كد ن یجدل انید عدنهح و 

ة فاددد ة و یدد ددحة الكددل  الجعغ یفدد یكفددیة  ددل یددقیة حقیددة خا جیدد  ال ددةا و الجددزال عغی دد
ددا انهددا لفددةض مددا لددیقدددعةفت ممددا   ة لغجددزال فلبددد و یددة او جعغیددس بم جدد م و هدد  عغددة واقعین 

تةتدل لأو بدد  یفالجمغادان معددوماان فدان فةضدت اهولدضدًا معددومًا هنده معغ لده یك ن الجدزال ایان
اه فغدذل  یما  یعغ یها ظهو  وج م اهولیة تةتل عغینة و ان فةضت الثایها وج م الثانیعغ صدح  ین 
لو كان النهار موجودا  لكانت الشم  و موجودة  یاالخال  موجودة لكانت الحم یلو كانت العفونة فتق ل ان

كانأت الحمأصح  یلاهة ك ن ال مس طالعة و ه یاطالعة  لجد از  موجأودة لكانأت االخأال  متعفنأة یلو 
  ییالنحدو یاخة كاهساحصام او الغضل مثًل و م  ثح اشاغه اهمدة عغد بسغل یحدوث الحم

ان قفق له سغحانه   لأوفدل اهلهدة م جد م  و ه الفسدام ولكند  فةضدت بدد لملا الللا ااّل اهّلل لفسلدتا یلوُ 
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عدد  اهلهدة هن عدد   یتدة الفسدام اسدادلغت بده عغدت انها م جغة لغفسام فغما لحیوج م اهلهة فة 
االرض ملن شلجرة اقلالك و  یو للو ان ملا قل یغة ظهو  عد  وج م اهلهة فافهح و اما ق لده تعدالالفسام ع

لمات اهّلل یال حر  ة یا یفالمةام لنفدن قغل نفام الكغمام كما قال فمّده من بعده س عا ابحر مانفدتُ 
لملات ابللنفد ال حر ق ل  ان یاخة كغمدام و هد  محدذوم و عدد  نفدام ال« لنفددن»فدالجزال  یتنفلدُ 

 بذكة ال اهد ع  ذكة الم ه م هذا. یشاهد نفام اهبحة و كل  مساأنف فاكتف
لأو فضدًل عد  اهضدعف نحد   یة الجدزال لغ دةا المفد وض اهقد یدمعغ ل ینف لوةام بد یو قد

ة یدل السغطان فضدًل عد  غیس بمعغ ل مجید لیخ و  ز یعنید یاخرا  ز یجا  السل ان ما قدر عل
فضًل عد  عدد   یالو اسمعلم لتوّلوا  ل و منهیة م  ذل  القغیتك ن اهضًا انیمك  ایالسغطان و 

 .یذ اهولیا ل  ن بالط ینئذ یاسماعهح و ح
 یار ملن االملر یُث یعكم قیطیلو المضا ع نح   یو ان مخغت عغ یلغماض لوو ا ل وضع 

ددا تدددخل عغددیلدد  اطدداعكح و قغ  یو لك نهددا بمعنددن یاطل للوا العلللم ولللو بالصللالمسدداقغل نحدد   یًلم 
 جز   ها اه  اضطةا ًا نح :یلح یالماض
 بعأأأأد موتنأأأأأا (2)اصأأأأداُنا یولأأأأو تلتقأأأأ(1)

 

(3)نا مأأأأ  االر  سبسأأأأ یو مأأأأ  دون رمسأأأأ 
 

 

كنأأأأت رمأأأأة یل أأأأل  صأأأأدا صأأأأوت (4)و ان 
 

 

  أأأأربیو  (5)هأأأأشی یلأأأأیلصأأأأوت صأأأأدا ل 

 

عغددذ ة هنهددا تیددقیة بالاعغیال ددةط لأأو یبعدد  الغغددام و تسددم یل ان جزمهددا مطددةم فددیددو ق
كددان الاعغ یالجدد اب عغدد ل بالمسدداقغل نحدد  یالمسدداقغل و ول یذ فددیددال ددةا فددان  هددا مدداض او 

اةكد ا هن الخطداب یلد  شدا ف ا ان یالم یا ضلعاقًا خلاقوا عللیلن لو ترُوا ملن خلفللم ذایخش الذیول
                                                           

 ة المجزو .یهذا ال عة مثال لغ (1)

 ا  اتنا. (2)

 المفاز . (3)

 ًا.یعامًا بال (4)

 ةتا .ی (5)
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 ها مضا ع تخغ  للساقغال كق له:یقغل الاةك و ان ول
(3)اال  م هأأأأأرا   (2)الراجأأأأأوك (1)لفأأأأأهّللیال

 

 

(4)مایُلأأأأَق الكأأأأرا  ولأأأأو تكأأأأون عأأأأدُخ  
 

 

ك ة و ول یالماض یذ فیو ان كان الاعغ ل نح  یو ه  اه ر ملن یلُث یعكم قیطیلو ها مضا ع او 
 ل  اطاعكح. یااالمر لعنّتم 

اسددح مةفدد ع او منصدد ب معمدد ل لفعددل  یمطغقددًا بالفعددل و قدتدددخل عغدد لأأوو تخددا  
الاداهة مغادد  و مدا بعدده  یاو اسدح هد  فد محدذوم كأانفسةه ما بعدده او حدال لدد یمحذوم وجوبًا 

 و كق له: رك قالهایلو غخغة نح  
 اصأأأأابك  (5)ر الِحمأأأأا یأأأأاخأأأأال  لأأأأو غ

 

 الأأأدهر َمْعَتأأأٌ   یعتبأأأت ولكأأأ  مأأأا علأأأ 

 

كرمتأ یألأو زو نحد   یلأو ذات سأوار ل متنأالمثل  یو ف و د یأالأتم  ولأو خاتمأا  مأ  حدو نحد   دا  ا
 نح :

(6)َشأأأأأأِرٌ   یر المأأأأأأا  حلقأأأأأأیأأأأأألأأأأأأو بغ
 

 

أأأأأان  (8)یبالمأأأأأا  اعتصأأأأأار (7)كنأأأأأت كالغص 
 

 

 یو اخاغفدد ا فدد ولأأو انهأأ  صأأبرواالم دددم  الم  دد لة و  ددغاها نحدد  « ان  » لأأو یغددیةًامددا یو ك 
ها فع  جمهو  الغص  قدد   ی  انه مغاد  فمنهح م  قال ه خغة له و مدنهح مد  قدال لده خغدة ییمحغ 

ولد   دغةهح  یقدد  مدؤخةًا ایل یدو ق لنلاا لللم اّنلا حمیلو اولد  ثابدت  دغةهح كق لده  یه ایدمقدمًا عغ

                                                           

 جدك.یه (1)

 ل . خیالةاج (2)

 الةاج ك. حال م  مفع ل (3)

 ةًا.یفق (4)

 قضال الم م و قد ه. (5)

.یشةا    (6)  قه اذا غ  

ة. (7)  ذو الغص 

ة ب ةب المال قغاهعا (8)  ًل.یًل قغیصا  ازالة الغص 
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 یمعند یفانهدا تعطدَان  ه یدول  ثغت  غةهح و الددال  عغ ی  انه فاعل لد ثغت اییثابت و ع  الك ف
 یامددا مدداٍض معندد لأواه ددل و جدد اب  یعغد ی  اهنددأ و جددةییالثغد م و ه شدد  ان مخاددا  الكد ف

هددذه الددل  بددد ه   یل  اك ددة و تسددمنئددذ بددالیاو لفاددًا و اقاةاندده حعصلله یخلل  اهّلل لللمیلللو لللمنحدد  
فمدع الدل   للو نشلاء جعلنلاه اجاجلاً ك ن بدل ه  نحد  یو قددلو نشلاء لجعلنلاه حطاملًا ف نح  یالاسو

كددان الجدد اب منف یالجدد اب و بدددونها عغدد یتةاخدد یتدددل  عغدد ك ة حیددحضددو ه و ان  نئددذ یًا فدداه
مه م  الل  نح    نح : ما  یكان النافو قدتقاةن  ها ان ولو شاء ابك ماقعلوه تجة 
 ار لمأأأا افترقنأأأایأأأال  یولأأأو نع أأأ

 

 یالیأأأأأار مأأأأأ  اللیأأأأأولكأأأأأ  ال خ 
 

و ر یلولو انلم امنوا و اتقلوا لمثوبلا ملن عنلد اهّلل خة مق ونة بالل  نح  یو قدتجاب بجمغة اسم
 ل ج اب لقسح محذوم.یل الل  للبادال و الجمغة مساأنفة و قیق

او اما    :اًل نحیمها یو قدتغدل م ام 
(1)مأأأأأا اذا الشأأأأأم  عارضأأأأأتیرأت رجأأأأأال  ا

 

 

(3)ْ َصأأأأأُر یف یمأأأأأا بالعشأأأأأیو ا (2)یْضأأأأأحیف 
 

 

ها  و امأا ید فكان فقیت العلما  اما زیرأد مائمًا نح  یو لغا ك یل ذل  اغغغیل و قیلغافص یفه
و حدذفت للخاصدا  نحد   یةیكما سمعت او تقد یه م  تك    ظاهةیفلبد ف عمرو فكان متكلما  

 ین قلیقاملا اللذذكةه و امثدال ذلد  و نحد   یاو فل حاجة ال یةه فلام یةه اما غیو تقدفعال   دیاما ز
تق   مقا  حةم ال دةا و جمغاده و  یو ه یالمعن یالااهة اه  انه ف یح لها فیو ه قس  یقلوبلم ز

م فیل ل ید اساغزا  شیتف كدان معناهدا فد یل و هجل ذل  عد  امأا ق لد   یحد وم ال دةا و 
ه یددح المضددام الی دداكل ذلدد  فحددذم المضددام و اقددید فعددالح او مددا یددامددا شددأن ز یاد فعأأال  یأأز

نفسده عندد الداكغح و حدذم المضدام و اقامدة  یجدده اهنسدان فدی یالدذ یمقامه هذا ه  المعن
د مغادد  مد طن یدفز د فاضأرب یأامأا زك  منها و اما نح  یع فغیه مكانه مع بًا باعةابه شایالمضام ال

                                                           

 ا تفعت. (1)

 الةجل. یا (2)

 غةم الةجل.ی یا (3)
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خغدةًا « فاضد به»س یة و لیه غ« فاض به»ة یك ن سنامًا لكنایخغة كما مة  و انما ذكة ل یحاا  الیه
فصدل یالفدال ماعغدذ مدا بعددها و  یقد  عغدیة هتقع خغةًا ابدًا و یله كما زعم ه هن الجمغة الطغغ

و  الجمعأة یأامأا و  دیأالأدار فز یامأا فأو م قالتقللر و املا بنعملا ابلك قحلّدث یتلیاما النح   اما  ینها و  ی 
كبا  فانا مسافر و فص   مأتو ر فانا ضاربهّلل یاما ضرب االمو اما را اقدد  معمد ل مدا یو ه اما افحامأا  فانأا تكل 

اقددد  یل هیددو قدا  فانأأا ضأأارب یأأز یان جلتنأأة هددذا الم ضددع فلتقدد ل مددثًل یددغ یهددا فددیبعددد الفددال عغ
كلیفالد طعامهّلل یاما زقال نح  یها فلیمعم هن فصاعدًا لمابعدها عغ قع كغمة ال دةا مدع یو قد أ

ان ملن المقل ب نح  اما م  وطها م  اجزال جزال  یفاسداغنم یحلان و جنلا نعلین قل و  و ایقاما انُ 
دقه قیه ابه ققدر علیاما اذا ماابتل و ان ع  ج اب امابج اب  و ان  امأاجدز  بدد یو هاهانن  یقول ابیه ا

امأا الصأدود ال ذم اه  لضد و   و مثغد ا بق لده جل الفدال بعددها و هتحدیكان بعدها فعل مضا ع و 
ة الضد و   لعدد  خ وجده عد  الدوزن لد  یدغ یل عغدیدل ضد و    دل ملیدس ملیو هذا ل ك یصدود لد

 ولك  ذكة بعضهح:« كحیاما الصدوم فل  دوم لد»قال 
 ك یفامأأأأأأأأا القتأأأأأأأأال ال قتأأأأأأأأال لأأأأأأأأد

 

(2)المواكأأأأ  (1)عأأأأرا  یرا  فأأأأیولكأأأأ  سأأأأ 
 

 

 یسلت قلیشلترطون شل وطًا لیرجلال  (3)اما بعلد ما بلال ؟لص؟یغولك  مع ذل  رووا ع  الن
فل وا اللمیقاما اللذنح  « الق ل»مع الفا  حذم یو حكم ا بندو ه و قدُتاب اهّلل   یتتلل یاتیلتكلن انُ 

 منه الخطغة المذكو  . یقال لهح و عندیف یاكم یعل
امأا و اما علمأا  فعأال  منه نح  قةب یذكة بعد الفال اما بغفاه او بما یما  اماذكة بعد یو اعغح انه قد

و د یأد فذو عبیاما العبو اما ابوك فال ابا  لهّلل و اما البصرة فال بصرة ل  و  قی  بصدیقا  فلیاما صدو   یبدنا  فسم
  نصغهما و ان كدان ییجل عند الحجازیمصد ًا او و فًا منكةًا  امافان كان بعد د ید فقدقا  زیاما ز

                                                           

 جمع عةض. (1)

 جمع م كل د الةكغان. (2)

اول كددل  بعددد « مابددال»و ق لدده « بعددد» یمددع مدددخ لها محددذوفان و وقددف عغدد« الفددال»الادداهة ان مدد  الخطغددة  (3)
 مقامهاهّللیع. منه اعغیو حذم الفال مع الق ل شا« ق لاما بعد الحمد فأ»ال قف فكان المحذوم 
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  و ال  ددف ییزون النصددل كالحجددازیددجیل و یددح و قیتمددیبندد جددل  فعدده عندددیمصددد ًا معةفددًا 
نمدا  فدع و امدا یاهباددال ا یل فدالةفع عغدیجیةهما مةفد ع معةفدًا و منكدةًا اه  مدا سدیالمعةم مةف ع و غ

فمعناه ان اما علما  ز فق ل  ییانه تم یل حال و عندیل مفع ل له و قیالمصد  المنكة المنص ب فق
ل مفع ل مطغذ لمدا بعدد یفعالح و اما المصد  المعةم المنص ب فقث العغح یسألت عنه م  ح

 ة.یالحال یالفال و اما نصل ال  ف المنكة فعغ
  لدد بف عددد  وقدد ع یجمغادد یاربعددة وجدد ه: احدددها انهددا تدددخل عغدد یعغدد یفاددأت لأأوالو امددا 

بالسلوات عنلد الملرتلم  یامتل یاشلّق عللللوال ان ؟ع؟و ق لهن یلوال انتم لكّنا مؤمن نح  یة باهولیالثان
هل ه  فاعل فعل محدذوم  لوالالمةف ع بعد  یفمعناه ل ه مخافة ان اشذ و اخاغف ا فُ  صلوة 
اباهدا عنده او  هدا باه دالة او باهباددال و الاداهة انده فاعدل حدذم فعغده كمدا هد  یلن لوالاو مةف ع بد 

للوال ةهدا اظهدة نحد  یغد یدة ولد  ارید  لك نده مد  اهفعدال العامدة نحد  خغدة هل الاغ ییمذهل الكد ف
ك ة انهددا یدهدا كنایجدوز اهمدةان ان عغدح و ان ولیو ثوا عللد باالسلالك لللدمت الكع لا یقوملِك حلد ة فداه

ند ب بعضدها یام یدو الكناللوالت لماخلقلت االقلالت و منده لأوال  و لأوالك و  یلأوالة  فع و سمع یكنا
كأنا ع  بع  نح   كأنت و ال انت  خ یمحغه انده تدو  یف یأتی  و یاحضلغ لوال یل قدتأتیو قما انا 

 ان شال اهّلل. یل و للسافها  و تأتیلغعةض و ق یقًة و قدتأتیحق
كرمتهّلل.یلوما زنح   لوالمثل  یفه لوماو اما   د ال

م ف  ة ان شئت فةاجعها.یالمقالة الثان یو اما اسمال ال ةا فقدمة 
 

 فصل
خدلم ماقغغهدا  یعدها عغان حكح ما ب یح وم تدل  عغ یو منها ح وم اهسا نال و ه

او  اال   یو ه  اعامتها. یمغحث اهسا نال فل حاجة ال یشةحها ف یو قدمض لم 
 

 فصل
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هندا عغ یو م  الح وم العامغة ح وم تقاض ه یدجة  ما اقاةنت به م  اهسمال فانها لمدا نغ 
 یمقاماتهددا و السددك ن فدد یاعغدد یمدد  ثقغهددا تخفدد  مددا تتعغددذ بدده و حقهددا و مقامهددا الخفدد  فدد

  یة حدیدت بد ن ن ال قایهتتعغذ باهفعال هنها هتقغل الخف  و لذل  فد یاسفل م جاتها و ه
ال الماكغح و ان قغت فمابالها قغغت السك ن و الجدز  قغدت انمدا ذلد  لمدا ذكةندا مد  یاقاةنت  

ه مد  غغغدة الحدةم و یاهخة و اما الخف  فلبد ف ی  و عد  غغغة احدهما عغیتدافع اهقاضائ
هد   یالنصل المنخف  بالذام ع  الةفع الدذ یالفعل و اما اهسح فمقامه الذات یغل عغغیه

عًا و ثقغده هجدل یالةفع فاذا تعغذ به الحةم خفضده سد  یحذ  المفع ل كما ان مقا  الفعل الذات
  الفعددل و اهسددح هن الحددةم یمناسددغة النصددل و الخفدد  هددذا و الحدد وم الخافضددة روابددف  دد

 یاهسداعمال الد یحادا  فدیة مساقل بنفسده فلجدل ذلد  یةه غیغ یف یعنم یدل  عغیقًة یحق
 یث اهعغدید  اهسدح و الفعدل فمد  حی د ی ابطد یاسح او فعل فالح وم الجدا   وضدعت لمعند

ده الدذیقدع فیحصدل لهدا مسدحة منده و یبا تغاطها بالفعدل و  یتتق  نصدل بده المفعد ل ی یهدا ظغ 
  فددالخف  باطنده نصددل و ظدداهةه خفدد  و بطنهددا فداذا ظهددة منهددا ظهدة بددالخف ینصدغم فددیف

و هجل تغد    یابرهو مسلمات نح   یاغامهن فیالمج و  ظاهةه مج و  و باطنه مفع ل و لذل  
 یقاضیة و یه الضمیساتة فیة فزعم ا ان الجا   بنفسه كالفعل فیالك ف یالمسحة اشاغه اهمة عغ

كددذل  و قدا دداب فددیالفاعددل و لدد بفعددل او شددغهه محددذوم  ة فاندده ماعغددذیذلدد  الغصدد  یس 
الخفد  للسدح و  یعطدیأخدذ النصدل عد  الفعدل و یفغاطنه ماصل بالفعل و ظاهةه باهسدح و 

 ناسل المقا .یما یها ههغها فغن ةع فیان هذه الحكح و قداشةنا الیهنا م ضع  یس هیل
 یاهسددح ا یف الفعددل الددیة هددذه الحدد وم بحدد وم اهضددافة هنهددا تضددیددالك ف یسددمیو 

كغها ع  ون حةفًا سدغع منهدا تجدة  یاهسح و ه یوم الصفام فانها تحدث  فة فت بطه و ح 
و سددغع منهددا تخددا   یعلأأ و یالأأو  یفأأو  عأأ و  مأأ و  الأأال و  البأأا  یة و هددیددح و الكنایاهسددح الصدد 

 لعأل  ة و یدالهذل یمتأ یو ثغث شاذ  و ه یحتو  رب  و  منذو  مذو  التا و  الواو و الكاف یح و هیبالص 
 حد .یولنذكة كل واحد  عغحاشا و عدا و  خال ی  و هیو ثغث منها ذوام حال یكو ة یغیالعق
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 فغها معان: البا اما 
 كتبت بالقل . اهساعانة نح 

جعدددل الفعدددل یة بدددانیدددقیة الحقیدددو الاعد ملللّرت بلللهو  ذهللل  اهّلل بنلللورهمة نحددد  یدددو الاعد
علماهدا  دحة اطدلا    حد وم الجدة  ویمخص  دة بالغدال مد   د یالهمز  او المثقل و هدیكذ

قصدد یل اه  انیشد یة فدیدس مد  الاعدیة ذلد  فغدیده و امدا مدا هد  غیال یالمعد   یاسح فاعغه عغ
 خرجت م  الدار.ضًا نح  یةها ایحصل م  غیمدخ له فذل   یة اضافة الفعل الیبالاعد

كد یو الاعو نتم تعملون.و منه  بعتهّلل هذا الثوب بهذا الثم     ادخلوا الجنا بماُ 
وا م  هذا الغاب د یامسكت بزو  یدیخذ بال  ل نح  و  اصدل یبمكدان  یا دیمررت بزو عد 
دًا ید ال  ل  ل معناه ان  ام  م زیة هتفیان كانت لغاعد« دی ز»ان بال  یا  ید والذیبمكان ز

 ة.یس م  باب الاعدیفغ یعل یفه  ما   مع  و ان كانت لغ  ل او كان الغال بمعن
وامسللحوا منهددا و  یاشللرب بلللا ع للاد اهّلل ینللًا یع  نحدد  ییالكدد فمددذهل  ی  عغددیو الاغعدد

 ؟ع؟جعفدةیعد  ا د یو رو ؟لص؟اهّللت  سد لیدة عندامًا ههدل  یو انكدةه بعد  الغصد برءوسكم 
ن قلال برءوسلكم ان المسلح ین الكالك ققال و امسلحوا برءوسلكم قعرقنلا حلیثم قّص  ب ثیحد یف

ملا وصل  الن بلالرویب عض الروس لمكان ال اء ثم وص  اللرجل  ین بالوجله ققلال و ارجلكلم اللیدیلسُ 
 عوهیاهّلل للنلاس قولبعولا ثم قسر ذلك رسول ین وصللما بالروس ان المسح علین قعرقنا حیالكع 

ه انده یغویة و مخدالفاهح ههدل الحدذ و نقدل عد  سدیعدةم عندام الغصد یالخغة و م  امثدال ذلد  
 یل عغددی  و ان هدد  اه  لغاسددجیغاغعددل الغددال لیسددغعة ع ددة م ضددعًا مدد  كتابدده مجدد یانكددة فدد

كدل الةجدل و معداما  ال د ید العامة فییو تأ ؟مهع؟محمدمخالفة ال عة یمسح كل الة س و غسل 
 هذه فقس ما س اها. یو عغ ؟مهع؟تی  ع  اهل الغی  اهخذییو الك ف

عنها و ع  مدخ لها الحال نح   یغنیاو  م م ضعها  یصغح فی یالا یو المصاحغة و ه
  .یقدمخغ ا مع الكفة و هح قد خةج ا معه او كاف  یا ر و هم قد خرجوا بهقد دخلوا بالكف

 ع . یا س ل سائ  بعذاب واق و المجاوز  نح  
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 دغة « بده»ك ن یحامل انیو  راً یقاس ل به خ ل تخا  بالسؤال و كذا او موا مثاًه له یو ق
وك تشللقق یللو  یتعددال ل هتخددا  بالسددؤال لق لددهیددةًا بدده و قیددفاسددأل خغ یعنددیو قدددمت « ةاً یددخغ»

 المجاوز . یًة ك نها بمعنیة كغیع  الغما  و انكة الغص  یاالسماء بال ماك 
جاندددل و  یفدد یا یو ماُنللت بجانللل  ال  بللنحدد   یفأأأقددع مكانهددا ی یالاددد یة و هددیددو الاةف

 سحة. یف یاناهم بسحر ینّج 
 بدلها. یاعقبة شهدت بدرا  بال یان یسرنیمانح  « الغدل»حس  مكانها ی یالا یة و هیو الغدل

نار یت منله بلدو من اه  الكتاب من اننح   یعلم ضعها  یحس  فی یالا یو اهساعلل و ه
وا بلم  و نح  (1)هیه  امنكم عل لیبدل ون علل یبدلت امزون یاذا مّ   لم.یانكم لتمّ 

 ثاقلم لعّناهم.یق ما نقولم مة نح  یو السغغ
اندده هجددل  یفعندددبللاهّلل  یُفللا بدده مدد  نحدد  و امددا مددا مثغدد د بقأأام  یأأ  زیلأأد نحدد  یددو الا ك

 اكتف ا باهّلل. ی  ایالاضم
 اعغذ به تحت عن ان خاص.یاذكة ما د انیو القسح و ار

 «.لطف» یل ضم  معنیو ق یال یا یاحس  بة نح  یو الغا
 .یانت و ام یبابة نح  یو الافد

ةجدع یهدا یعانسدم نه باهلصداا و اغغدل می یالغدال ال  دل الدذ یمعدان یو كأن اه ل فد
 ها.یةًا فه  ا ل معانیًل و تقدیذل  ول  تأو یال

ة و یدة لغدة خزاعیدة و المسداغاث و كسدةها مدع الكنایدمكسدو   اه  مدع الكنا یفه الال و اما 
ع الماهدةام و لهدا یدح و نقدل فاحهدا مدع جمیبفاح المدعل  یلالمضمة  نح   َانربما فاحت قغل 

 ضًا معان:یا
جعل  لكلم ملن انفسلكم ازواجلًا و  و شدغه المغد  نحد السلموات  یا قلهّلل ملمنها المغد  نحد  

 شاء اناثًا.یل  لمن ی
                                                           

 ه السل .ینا و آله و عغینغ یعق ب عغیة ع  یه  ق ل اهّلل سغحانه حكا (1)
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 السرج للدابة.و اهخاصاص نح  
 انما الصدقات للفقراء. و اهساحقاا نح 

نلتم و د یل یقعلال لملا و  یدیلن یمصلّدقًا لملا بل دا  لعمأرو ویأما اضأرب زة العامل نح  یو تقو انُ 
 ا تع  ون.یلل ؤ

 نح : لیو الاعغ
ة (1)یلتعرونأأأأأ یو انأأأأأ (2)لأأأأأذكراك ِهأأأأأز 

 

 

لأأأ  الق أأأر (3)كمأأأا انأأأتقل   العصأأأفور بل 

 

 ؤمنون.ین الیه اقئدة الذیال یو لتص  و نح 
مد   یاسدامع الد یا سم  اهّلل لمن حمدهو نح   یالج  مسم یج یُ  ة نح  یو اناهال الغا

 .یالذ یال یا یللذ یوّجلت وجلو  (4)حمده
 ما.یوك القین القسف لینو  الموازو  م  خلون م  شوال كتبت  لخ نح  یو الاار

 .یأتیو القسح و 
ك.و الاعجل نح      در 

 لدوا للموت و ابنوا للخراب.و العاقغة نح  
 بعده. یااقم الصلوة لدلوت الشمس ة نح  یو الغعد

ون لالذقلان یو اهساعلل نح   وا منهدا ن یتّلله للج ل اهذقدان و یعغد یاخلّ  اسل تم و ان و عدد 
ان  یخصدنا ایاخغا ندا عد  سدامتنا و  یفد یخا   هح ان شدال اهّلل و الدذیها و ذل  یعغ یاقللا 

 غفة لها.یاسأتح فغها  ب 
 الخر االجُل.ی  الح نح  یامة عا یالقسح ف یو بمعن

                                                           

 .یتغ ان (1)

 ن اا. (2)

ك جناحه. (3)  حة 

 .ی  و اذ هح نج یسامع ن الی نح  (4)
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 .یق  لع اد م نح یو الاغغ
ف وا للذیو قال الذة نح  یو الاةف ُان خینُ  هح. یف یا هیلرًا ماس قونا این امنوا لو   حق 

حامددل یو ردف لكللم د و مثغدد ا بددد یددل لغا كیو قددال ا قدددتج یا هّلل و للشللوایللو اهسدداغاثة نحدد  
 اقترب للناس.اقاةب لكح نح   ی  بمعنیالاضم یعند

س یو ل  یاسرائیبوونا بنلمكان م یاذ بوونا البرهو  شكرت ا لمكان  شكرت  و قدتك ن زائد  نح  
و عددتأ  الأدراه  و كدذل  « وزناده»محذوفة م   ی ل ه« وزناه»قال یزائد  هجل انه ل  المال وزنت  یالل  ف
 ها او كغها.یه اك ة معانیع م الیها اهخاصاص و یو عم م معان كلت  البر  

 فزعم ا انها ا   الح وم الجا   و هاعةم له وجهًا و لها معان: م و اما 
عدد   یبعدد  مددا تحغدد ن و رو یا تنفقللوا ممللا تح للون یتللتنللالوا ال للّر حلللن  نحدد  یمنهددا الاغعدد

 (1)ع.یالجم یهتقع م  اهّلل عغ« م » عنده علم من الكتاب یالذ یق له تعال یف ؟ع؟جعفةیا 
 لا من اساور.یحّلون قیو قاجتن وا الرجس من االوثان ان الجنس نح  یو  

 د مال .یاخذت م  زو د  ید یكسرت م  ز  نح  ییو الاغ
 یاًل مللن المسللجد الحللراك الللیبع للده للل یاسلل  یسلل حان الللذ قددًة نحدد یمسددافة حقو ابادددال ال
كتاب م  زةًا نح  یاو تقد یالمسجد االقص  عمرو. ید الیهذا 

هح یةم  عغدیدة و یك نها هبادال الزمان بخلم الك ف ؟مهع؟ة خلفًا هل محمدیو منع الغص 
 ق له:

أأأأأأة الِحْجأأأأأأریلمأأأأأأ  الأأأأأأد (2)ار بُقن 
 

 

 و مأأأ  شأأأهر (4)مأأأ  حجأأأج (3) یاقأأأو 

 

 یملن طللوع الفجلر اللث اعددام الصدغ   یحدد یو ف« مذ حج  و مذ مهة» یة و رویروا یعغ

                                                           

 همقاماهّللی  ه لغكل. منه اعغیساعمغها اهّلل لغاغعی یعنی (1)

 الحجة كجسح منازل ثم م. (2)

 خغ ن  (3)

   یسن (4)
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وجلّ  علل ث اخدةیحدد یو فدغل وب الشلفق  یطلوع الشمس و من غ وب الشلمس الل  یقلرض اهّلل عّز
 الخغة. ن صلوةیالجمعا خمسًا و ثلث یالناس من الجمعا ال

بد ه او اسدافها  بدد  یاو نه یتسغذ بنفة انیالعم   و شةطها عند الغص  ی  عغیو الانص
ه  تحس ملنلم  التضرب م  احد وو  لم من ذُر من ابلمی تیو ماك ن مج و ها نكة  نح  یو ان هل

 فلر لكلم ملن ی ی اةط ن ذل  اسادهًه بق لده تعدالی ن هیو الك ف ر اهّللیمن احد و ه  من خالق غ
كان م  م رو ق ل العةب ذنوبكم   ن.یو لقد جاءت من ن   المرسل یتعال و ق له قد 

 ا من االخرة.یوة الدنیتم بالحیو رضو الغدل نح  
ملاذا خلقلوا ملن و وك الجمعلا یلللصللوة ملن  یاذا نلود   نحد ییة كما ه  عند الك فیو الاةف

 االرض.
 ئاتلم اغرقوا.یمما خط ل نح یو الاعغ

 ذكة اهّلل. ع  یا ا قلوبلم من ذُر اهّللی  للقاسیقوو المجاوز  نح  
 ه.یال یا قربت من و اهناهال نح  

ذبوایو نصرناه من القوك الذ ة نح یو اهساعلل عند الك ف  هح.یعغ یا نُ 
  .یث من الطیا اهّلل الخ یمیعلم المفسد من المصلح، لیاهّلل و الفصل نح  

 .ینو ون من طرف خفی و م افقة الغال عند بعضهح نح 
 «.یمااكف» ی  معنیو الااهة انها لاضمء یعنكم من اهّلل من ش یمااغننح   عند یل بمعنیو ق

 ه ناة.یو فت  م  رأ  الجبل یرأة نح  یو الغا
« ملن»د بقوللك یلو ملا ت ح م  اهّلل فقال یقال له ان المس یانه قال لنصةان ؟ع؟و ع  الةضا

 عوللًا او كللون میُللال عض مللن الكلل  ق« مللن»د بقولللك یللاابعللا اوجلله ال خللامس للللا وت  یعللل« مللن»و 
الوللد ملن الواللد قیس  یكون علیُالخ  من الخمر ق   المناُحلا او یسل  یكلون عللی  االسلتحالا اوُ 

فدانقطع   المخلو  ملن الخلالق او عنلدت وجله اخلر قتعرقنلاه یس  یكون علیُالصنعا من الصان  ق
« ملن» ؟ع؟  و اهساحالة و الخ و  و الصدو ؛ و ق لدهیلغاغع یتأت م اهة م  هذا الخغة ان یف
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هذه مد  كلمد  تناسدل اربعدة اوجده ه خدامس لهدا ه « م » یعنیاابعا اوجه ال خامس للا  یعل
 هذه. م  یع معانیان جم

ان المثدل  یو فد مأ  معأ نحد   بلأ و  مأ و  لأدنو  یلأدو  عنأدو  بعدو  قبلبجة   م خا  یو 
كدذا َجدة    بالص رة یأتیان (1)حمل الِفهر م  بل یق انی یفالنا  ال كدأن اه دل یاسدم یعلأو   عأو    و 

 ًل.یحًا او تأویه اما تص یها الیةجع اغغل معانیو  (2)الن ؤ م  یمعان یف
ذكةه یدو ان لدح بعأل یبمعند یو هد یعلأو  عأ  یة كما تأتیاسم یقدتأت م ان  یا  یوالذ

 یسداعمغ ن اهلفدال فدیو انمدا هدح  یح بالمعدانیس م  شدأن العدةب الاصد یة اذ لیالق   و ه ض
ملنلم و نحد  د یقمنللا قلائم و حصلفس ونها بالقةائ  فم  م اضع اساعمالهح نح  یها و الق   یانمع

كدل  یهدذه المد ا م بمعند یفد یو هرات یهالم لنفسه و منلم مقتصد و منلم سابق بالخ الدغع  و 
بعضددهح ظددالح  یة و المعنددیددالمغاددد  ه الخغ  یمعندد یجددد مدد  نفسدده انهددا تسدداعمغها عغددیاحددد 

ما یمغادد  مضدام هسد« منها»او « منهح»ةام فد یهح مقاصد و بعضهح سا ذ بالخلنفسه و بعض
و  یفاناة مداذا تدة یة عندهح بالجمغة هذا ما ا یة  الح للبادائیاذا كان بعدها و ف منكة غ

 ضًا.ی  ایقد ذكةه بع  المحقق
 فغها معان: ع و اما 

 سرت ع  البلد.ة نح  یة س اها الغص یالمجاوز  و لح
 بعد طغذ. یا لترُ ن ط قًا عن ط قة نح  یعدو الغ

 و اهساعلل نح :
أأأأهّلل ال افضأأأألت فأأأأ (3)ال  (1)یفت زونأأأ (4)یانیأأأو ال انأأأت د یعنأأأ  حسأأأأ  یابأأأأ  عم 

 

                                                           

  .یم  ا یا (1)

 لالن ة. خ (2)

 هّلل م   ا   عم  . یا (3)

 .یمال  امة (4)
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 اللتنا عن قولك. یو ما نحن بتارُل نح  یو الاعغ
 ق   التوبا عن ع اده.ینح   م  یو بمعن
 .ینطق عن اللویما الغال نح  یو بمعن

 ت ع  القو .یرمنح   و اهساعانة
هّلل.و نح  ئًا ینفس عن نفس ش یالتجز و الغدل نح   ص  ع  ام 

 ة نح :یو الاةف
 ته یأأأث لقیأأأوا  سأأأراة ال لأأأق ح

 

 ایأأأو التأأأهّلل عأأأ  حمأأأل الرباعأأأة وان 
 

ُ  یا قیو التن یل ق له تعالیحمل بدل یف یا  .یذ
 محذوفة نح : یل قدتك ن زائد  ع ضًا ع  اخةیو ق

 حمامهأأأأاأتجأأأأزع عأأأأ  نفأأأأ  اتاهأأأأا 

 

 هّلل تأأأدف یأأأ  جنبیعأأأ  بأأأ یفهأأأال التأأأ 

 

  .ی  جنغی  یفهل تدفع ع  الا یا
هدا ولد  بضدةب یهدا الیةجع اغغدل معانیها المغاعد  و المجاوز  و یمعان یو كأن اه ل ف

 ل.یم  الاأو
 فغها معان: یفو اما 

ة نحد  یداو مجازن یبول  سلن یقلة نح  یو الزماناالرض  یادن یق ة نح یة المكانیمنها الاةف
لان لكلم قلو رحملا اهّلل  یاصلحاب الجنلا قلو نح  وة یالقصان ح یو لكم ق اهّلل اسلوة رسلول یلقلدُ 
 حسنا.

 م.یه عذاب عویما اقوتم قیلمّسكم قة نح  یو السغغ
 مع امح. یاامم  یقال ادخلوا ق   نح ییو المصاحغة عند الك ف
 ها.یعغ یاجذوع النخ   یالصل نكم ق  نح  ییو اهساعلل عند الك ف

  .یاالخرة ااّل قل یا قیوة الدنیقما متاع الح  مفض ل و فاضل نح  یسة  یو المقا
                                                                                                                                              

 .یو تس سن یتقهةن (1)
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   نح :ییالغال عند الك ف یو بمعن
(2)منأأأأا فأأأأأوار  (1)و  الأأأأروعیأأأأركأأأأ  یو 

 

 

(4)یو الكلأأأأ (3)طعأأأأ  االبأأأأاهر یرون فأأأأیبصأأأأ 
 

 

 بطع . یا
 اف اههح. یال یااقواهلم  یلم قیدیقرّدوا انح   یال یو بمعن

 «.امخغ ا» ی  معنیتضم یا  یو الذلا یقال ارُ وا قل زائد  نح  یق و
 ل.یها ول  بضةب م  الاأویال یةجع الغاقیة و یها الاةفیمعان یو كأن اه ل ف

  یالو اما 
 ة نحد یدو الزمان یالمسلجد االقصل یمن المسلجد الحلراك الل ة نح یفلناهال المسافة المكان

 حكح ما قغغها. یدخل فیه یالفمدخ ل  ایر ال ایغ ییو الم  یوو ر  یالل یاك الیثم اتّموا الص
عددددد   یو روالمراقلللللق  یكم اللللللیدیلللللقاغسللللللوا وجلللللوهكم و انحددددد   مأأأأأ  یو تكددددد ن بمعنددددد

 و الااهة ان المةام معناها. للا من المراققیتنز ؟ع؟عغداهّللیا 
 مع ام الكح. یا اموالكم یالت ُلوا امواللم ال نح  م  یو بمعن
 :نح  یف یو بمعن

كأأأأأأأأأأأأأننیأأأأأأأأأأأأبالوع یفالتتركنأأأأأأأأأأأأ  ید 
 

 اجأأأأرب (6)بأأأأ  القأأأأار (5)یالنأأأأا  م لأأأأ یالأأأأ 

 

 ل.یه ول  باأویال یةجع الغاقیة و یها اهناهال و اهتصال بغایمعان یو كأن اه ل ف
 فغها معان: یعلو اما 

                                                           

 الخ م. (1)

 جمع فا س. (2)

 د.یجمع ا هة الاهة و الور (3)

 ة.یجمع كغ (4)

 مده ن. (5)

 ة.یالق (6)
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 الفلك تحملون. یلا و علیو علمنها اهساعلل نح  
 ن غفلا.یح ینا علیو دخ  المدة نح  یو الاةف

كد و   نح : ع المجاوز  
 ریبنأأأأو قشأأأأ یت علأأأأیاذا رضأأأأ

 

 رضأأأأأاها یلعمأأأأأر ا  اعجبنأأأأأ 

 

 .یت عنیاذا  ض یا
 مع ظغمهح. یاهلملم  یو ان ابك لذو م فرة للناس عل   نح ییو المصاحغة عند الك ف

 كم.یما هد یو لتك  وا اهّلل علالل  نح   یل بمعنیو ق
 ذن . یو للم عل نح  عند یو بمعن
 م  الناس. یاالناس  یاذا اُتالوا عل نح  م  یو بمعن
 ان ال اقول. یق علیحقالغال نح   یو بمعن
و أ  مأ  رحمأة ا  ییأانأ  ال یع  علأیدخل الجنأة بسأو  صأنیفالن الاهساد اك نح   یو بمعن

 ها ناة.یف
 ل.یه ول  بضةب م  الاأویال یةجع الغاقیها اهساعلل و یمعان یو كأن اه ل ف

 فغها معان: الكاف و اما
الدهان. یه نح  ق له تعالیمنها الا غ  قكانت وردةُ 

ما هدل عند بع  نح  یو الاعغ وهُ   ُ  كم.یو اذ
كأ  و قد لهح  ریأك ، ف اصأبحتیأكجد اب  ی  كماقال بعضهح فییو اهساعلل عند الك ف

 كما انت.
كما و المغام   نح   كما و  تیدخل البیسل    دخل الوقت.یصل  

مثله شیل و اما « فعدل ذلد یمثغد  ه»قدال یست الكام زائد  فانه اما مثدل مدا یفغء یسُ 
 ل.یس كصفاه شیل یةام م  المثل الصفة فالمعنیل و اما یس مثغه شیل یفالمعن

 ه.یال یةجع الغاقیه و یها الا غیمعان یو كأن اه ل ف
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 التا . و كذا یأتیلغقسح و  یفه الواوو اما 
 ًا نح :یان كان الزمان ماض م  یة الزمان فاك نان بمعنیفهما هبادال غا منذ و مذو اما 

أأأأأة الِحْجأأأأأرِ یلمأأأأأ  الأأأأأد  ار بُقن 

 

   مأأذ حجأأأج و مأأذ دهأأأریاقأأو 

 

 و نح :
   و عرفأأأانیأأحب یقفأأا نبأأهّلل مأأأ  ذكأأر

 

 و ربأأأأأ  عفأأأأأت اثأأأأأار  منأأأأأذ ازمأأأأأان 

 

 ومنا.یمنذ  اوت  مذ یمارأان كان الزمان حاضةًا نح   یف یو تك نان بمعن
 یا  یومیأمنأذ  اوت  مذ یمارأمعًا ان كان الزمان معدومًا نكة  نح   یالو   م یو تك نان بمعن

  .ی میتما  ال یف
هما مخففدة و یفف رب  و اما  ها لغام اشهةها ضح  الةال و فاح الغال م دم  و مخففة و ضدم 

ضح  الةال و اسكان الغال و فاحهما م دم  و مخففدة و ضدح  الدةال و فداح الغدال م ددم  و مخففدة 
جدل ك نهدا یل هیدمخاصة بالنكة  الم   فة و ق یبعدها مفا حة و لها  د  الكل  و ه تا  مع

ز  بنكدة  یدة مغهمدة ممیدكنا یندة و قدتددخل عغدیم   فة و فعغها ماٍض محذوم غالغدًا مدع الق 
ز و ییددة مطابقاهددا لغامیددة و اوجددل الك فیة عنددد الغصدد یددة مفددةم  مددذكة  ه غیددمنصددوبة و الكنا

 نة نح :یا  الق یالجمل و قدتحذم لق یفادخل عغ لكافةما  اغحقها ی
 لقهأأأأأایهأأأأأة یلأأأأأق الكریفأأأأأذلهّلل ان 

 

 ومأأأأا  فربمأأأأایسأأأأتغ  یدا  و ان یأأأأحم 

 

رب رجأل  ی  فمعندییة و اسح عند الك فیحةم جة  عند الغص  یا قع ذل  و هیربما  یا
ها  فع باهبادال و ه خغة له و تةم لغاقیل او ك یقغ  ل نح :یغة م  هذا الجنس و محغ 

   لأأأأ  ابیاال رب مولأأأأود و لأأأأ

 

 لأأأأأد  ابأأأأأوانیولأأأأأد لأأأأأ   یو ذ 

 

كاسأأیأأة نحدد  یددو لغاك  ا رب یأأو قدد لهح بعددد شددهة  مضددان  مأأةیو  القیأأة یأأا عاریالأأدن یة فأأیا رب 
انوا مسلمیوّد الذیابما و قوم  یصوم  و قاممة ل یصاممة ل  ف وا لوُ   ن.ینُ 

 یسلالك هلة نحد  یدو زمان رأسأها یكلت السمكة حتاة نح  یة مكانیهناهال الغا یفه یحتو اما 
ل یدو قنصأفها  یسهرت البارحة حتأقال یل فلیاخة ال  یو الغالل اساعمالها عغ مطل  الفجر یحت
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 بع  الغغام. یف یعتقال ینًا فیقغل حاؤها عیما قغغها و قد یماخل ف یحتما بعد 
أ   یاخرجهأا متأن ق لد یة فیداهبادائ مأ  یعنددهح بمعند یة فهدیدالهذل یمتو اما  مد   یاكم 

ه و قال شاعةهح:  كم 
(2)بمأأأا  البحأأأر ثأأأ  ترفعأأأت (1)شأأأرب 

 

 

(4)جیخضأأأأر لهأأأأ  نلأأأأ (3)لجأأأأج یمتأأأأ 
 

 

 ة نح  ق لهح:یغیالعق لعلو اما 
أأأأأأألك  عل  نأأأأأأأایلعأأأأأأأل ا  فض 

 

كأأأأأأأ  شأأأأأأأریبشأأأأأأأ    ی  ان ام 
 

 : هما نح  یة و رویكس ون همها الثانیو قد یحذم همها اهولیبجة  الجللة و قد
 هأأأأأأأایعل یمكننأأأأأأأیلعأأأأأأأل  ا  

 

 دیاو رشأأأ (5)ریأأأجهأأأارا  مأأأ  زه 
 

.لغام  یج ون  غاقیو ه  لعل 
ها بثغث: احدداها یحًا و یفلتجة  مع بًا و ه اسمًا    یكو اما  ة یاهسدافهاممأا  خا   جة 

ة یدو الثان ِلأَ  و الهدال لغسدكت و معناهدا « مایك»و ا غها  م یكق ل ن یل یكما اذا سأل ا ع  عغة ش
 ة نح :یالمصدر ما 

 تنفأأأ  فضأأأر فانمأأأااذا انأأأت لأأأ 

 

 نفأأأ یضأأأر و یمأأأا یك یراد الفتأأأیأأأ 

 

كأة مضدمة  نحد  یالمصددر انكافدة عد  عمدل الجدة  و الثالثدة  مأا ل یو ق و  یتكرمنأ یجلأت 
ل یة نا ددغة لغمضدا ع فاقدد  الددل  قغغهدا بدددلیمصددر یكأقددد  یان یكأبعدد  انذكة یدداذا لدح یاهولد

 الت سوا.یلكح  ك ة  ذكةها معها ن
 انها جا    اسح الزمان. الت یل فیو قد مة  ما ق

                                                           

 السحائل. (1)

 ا تفعت. (2)

 م  لج . (3)

 ع مع الص م.یالمة  الس   ینئ (4)

 .یمكننی ماعغذ (5)
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ة یو انكةه بعضدهح و قدال   قد ع ضدملوال  و لوالك و  یلوالنح   لوالو عد  بعضهح م  الجا    
كأنا.ام تتغامل نح  یالجة  بدًه ع  الةفع و الكنا كأنت و ال انت   ما انا 

كددل حددةم مددیی  و الكدد فیو عدد  بعدد  المحققدد كددل  یبمعندد یأتیدد  حدد وم الجددة   ان 
  ن م  اهنابة اه  شذوذًا سماعًا.یحةم منها و منع الغص 

 باب اهسا نال. یها فیفقد مة  الق ل ف حاشاو  عداو  خالو اما 
اهسدح و اضدافاهما و  یاعغح ان هذه الح وم وضعت لجدة  الفعدل و مدا بمعنداه الد مسألة:

اهسدمال حا دل فلجدل ذلد  تحادا   یدخ لها عغدكد  لدیربطهما به و ل ه الفعدل و شدغهه لدح
حسددل اخددالم المقامددام  یك ن و ددفًا عغددیك ن فعددًل و قدددیماعغددذ تتعغددذ بدده و هدد  قددد یالدد

كدان فعدًل او و دفًا او  یك ن الماعغذ ظاهةًا فیفقد الغف  فان ظهة فه  س ال تقد  او تأخة و س ال 
ل ال  یهلو اللذو نحد  لم یر الم ولوب عللیللم غیعللانعمت معناه نح   یة الی یال  ف او ما  یما او 

 فه  مأول بالمعغ م و نح :السماء اله  یق
 بهأأأأأأا یشأأأأأأتفیشأأأأأأهدة  یو ان لسأأأأأأان

 

 ا  علقأأأ  (2)مأأأ  صأأأب   یعلأأأ (1)و هأأأو   

 

ة و اخاغفد ا یكد  الماعغدذ ظداهةًا وجدل الاقددیالصدعل و ان لدح یمعن یة العغقح الی یف
خدد   الفعدل فالمحدذوم یه انه اذا  د   بما یفصل فالمقد  هل ه  فعل او  فة و الق ل ال یف

و امثال ذل  و اه  فان وقدع بعدد مةفد ع  الدار رجل یما فو ذلك قسم  یاهّلل شك و ه  ق یوقفعل نح  
ا  هن المدؤخة فاعدل یدو ان تأخة المةف ع فاندت بالخالدار  ید فیزك ن خغةًا نح  یفالمقد  و ف ل

ده اوفدذ بمدا فد ة ال  فیالق ل باقد یجوز عندیو  ة و یالضدم یو ك نه مغاد  و المةف ع خغةًا و لعغ 
هح اه  انیالخغة الاأخ یاه ل ف كدان المجد و  یل یدةام حصة و قیة الغ  جدل حدذم الماعغدذ اذا 

او خغدةًا نحد  االرض  یالسلموات و ملا قل یسل ح هّلل ملا قلیاو  غة نحد    من السماء یُص فة نح  
او اهّلل شلك  یوقل او  افعدًا لاداهة نحد نتله یز یقومله قل یقخل   علل او حاًه نحد  ان العاة هّللو الحمد هّلل 

                                                           

 دها لغة همدان.یت د (1)

طه اهّلل عغ (2)  ه.یسغ 
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كافیاو مددع ق  دن اصللنامكمیللم و تللاهّلل  ُیوالقللرءان الحكللكددان الجددا   واو القسددح او تدداله نحدد   ة یددنددة 
 یو فدد  یأأو  الجمعأأة صأأمت فیأأأ ة نحدد  یطة الافسدیشدد  ی  او عغددیو الغندد (1)بالرفأأا كق لد  لغعدد وس 

 ینفد یل اذا كان  فة او خغةًا او  غة او حداًه او اعامدد عغدیبابه و ق یكل  تقد   فبع  ذل  
 یالأذو  د  صأقریأجأا  رجأل بةفدع الفاعدل نحد  یجاز ان یاو اسم یاو اسافها  حةف یاو فعغ یحةف
 اهّلل یوقلو السأو  احأد  ی  فأیلأاو  مأاو ف یكتفأ  سأ یجأا  بشأر علأو ت اخأو  یالب ید فیزو  الدار ابو  یف

 ه.یو قدعةفت ق لنا فشّك 
 لزو  الماعغذ ساة: یم  الح وم ف یو اسا ن

ذلد  تأمدل و  یفد یفدل ماعغدذ لده و عندد ر اهّللیه  من خالق غ د نح یاحدها: الحةم الزا
 ه  منهح تحكح.

 ة نح :یغیالعق لعل  : یالثان
 یالنأأد ی  الأأیأأجیا مأأ  یأأو داٍع دعأأا 

 

  یأأأأأأسأأأأأأتجب  عنأأأأأأد ذاك مجیفلأأأأأأ  
 

 و ارفأأأ  الصأأأوت مأأأرة یرفقلأأأت ادع اخأأأ

 

  یأأأأأأالمغأأأأأأوار منأأأأأأهّلل قریلعأأأأأأل ابأأأأأأ 
 

 لوال .و  لوالكو  یلوالنح   لوالالثالث: 
 ت.یلقاو  ت یرب رجل صالح لقنح   رب  الةابع: 

 د.ید  ل انكا  عایه تأمل شدیف یو ل  یكاف التشبالخامس: 
ه و یدعغ ة الفعل عمدا مخغدتیهنها لانح حاشاو  عداو  خالالسامس: حةم اهسا نال نح  

 ها.یضًا فأجةه فیالا وم ا یامة الماعغذ جاٍ  ف یع ما ذكةنا فیجم
 خمس: یة و هیاهسم یبع  هذه اهحةم عغ یأتیقد مسألة:

ها بعضهح بال عة نح :  فمنها الكام و خص 
كنعأأأأأأا یبأأأأأأ كأأأالبرد المأأأنه   ی  جأأأأأأ    (2)ل ثلأأأأأأث  (1)ضأأأحك  عأأأ  

 

                                                           

 ا .یاهلا (1)

 اهناث م  اوهم الضأن. (2)
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 یعلأأالجانددل و  ینئددذ بمعنددیح عأأ كدد ن یف مأأ همددا یاذا مخغددت عغ یعلأأو  عأأ و منهددا 
 الف ا نح : یبمعن

(2)لأأأأةیللرمأأأأا  در یفلقأأأأد ارانأأأأ
 

 

 یمأأأرة  و امأأأام ینأأأیمیمأأأ  عأأأ   
 

 و نح :
(5)بعأأد مأأا تأأ   ظمالهأأا (4) یأأمأأ  عل (3)غأأدت

 

 

(8)دا  مجهأألیأأبب (7)لیو عأأ  قأأ (6)تصأأل   
 

 

ومأان یت  مذ یمارأاسح مةف ع نكة  او معةفة معدوم او ه نح   یاذا مخغاا عغ منذ و مذو منها 
كدان « اهمدد»نئدذ مغاددلان و مدا بعددهما خغدة عنهمدا و معناهمدا یفهمدا ح و  الجمعأةیمنذ او  ان 

كددان ماضدد« اول المددد »الزمددان حاضددةًا او معدددومًا و   مددان او اول یادده و اهمددد یما   یًا فددالمعنیان 
محذوفدة و هد   تامدةكأان ل ظةفدان و مدا بعددهما فاعدل لدد یدل بدالعكس و قید   الجمعة و قیالمد  

كدان  ی مان او فیمد  كان  یف ی  اییع  جمهو  الك ف ل ظةفدان و ید   الجمعدة و قیدمدد  اولهدا 
ضددًا عدد  بعدد  ی مددان و هد  ایهدد   یة مدد  الزمدان الددذیمدا بعدددهما خغددة لمغادد  محددذوم و الاقددد

 ة كانت و ه  الغالل كق له:یالجمغة فعغ یة او مخغاا عغیالك ف
 زار دا  ایأأأأمأأأأذ عقأأأأدت  (9)مأأأأازال

 

 فسأأأأأما فأأأأأأدرك خمسأأأأأة االشأأأأأبار 

 

                                                                                                                                              

 الذائل. (1)

 ها الطع .یاعغح عغیحغقة  (2)

 القطا . (3)

 فةخها. یعغ (4)

  .ی  ال  بایما   (5)

م م  العطش. (6)  تص  

  .یم  الغ یالق ة اهعغ (7)

 قها.یجهل ط ی یالمفاز  الا (8)

 قال الةجال.ی (9)
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 ة نح :یاو اسم
(1)اف یأأأالمأأأال مأأأذ انأأأا  یو مازلأأأت ابغأأأ

 

 

(3)و امأأأردا (2)  شأأأبتیدا  و كهأأأال  حأأأیأأأول 
 

 

الجمغدة و  یزمد  مضدام الد یل الدیدالجمغدة و ق یل الدیدنئذ ظةفان مضافان فقیو هما ح
 ك ن ه  الخغة.یالجمغة  یة زم  مضام الیجل تقدیل مغادلان فیق

 یارات یقملنلم هلالم لنفسله و ملنلم مقتصلد و ملنلم سلابق بلالخكمدا ذكةندا نحد   م نها و م
 بعضهح و النكةام اخغا .

هدد  عدد  العمددل نحدد   البأأا و  عأأ و  مأأ بعددد  مأأاةًامددا تددزام كغمددة یك  مسددألة: ممللا و هتكف 
ل یلكدل شد یا  یلما كل شأًلما تزام بعد الل  نح  یو قغ  و بما نقولم یعما قلو ئاتلم اغرقوا یخط

لدت  یل م  هذه اهحةم عغدیو ان مخل ش و الجمغدة  دغاه و  یبالم  د ل الحةفد مأاجمغدة او 
ف وا یوّد الذیابما  و تكفهما غالغًا نح  الكافو  رب  قدتزام بعد   و كق له:نُ 

(5)و  مشأأأهدیأأأ ی زنأأأیماجأأأد لأأأ  (4)اخ
 

 

 ت نأأأ  مضأأأارب ُف عمأأأرو لأأأ یكمأأأا سأأأ 

 

 و قد هتكف  نح :
 لیف صأأأأأأقیبسأأأأأأربمأأأأأأا ضأأأأأأربة 

 

(7)و طعنأأة نجأأال  (6)ی  ُبصأأریبأأ 
 

 

 و نح :

                                                           

 القا ب لغحغح. (1)

 م  ال غاب. (2)

 م  ه شعة ل جهه. (3)

 ه  اخ. یا (4)

  .یحةب  ف   (5)

 بغد  بال ا . (6)

 واسعة. (7)
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 و ننصأأأأأأأأأر موالنأأأأأأأأأا و نعلأأأأأأأأأ  انأأأأأأأأأ 

 

(2)  و جأأأأار یأأأأعل (1)كمأأأأا النأأأأا  مجأأأأرو  
 

 

 : ؟لص؟یمد  النغ یل فیو ق
كمأأأأأأا سأأأأأأاعة كأأأأأأان اال    فمأأأأأأا 

 

 نأأأأأا الأأأأأدرریرأ یاو اقصأأأأأر حتأأأأأ 

 

 ة نح :یالجمغة اهسم یو قدتدخل عغ
أأأأأل (3)ربمأأأأأا الجامأأأأأل  ه یفأأأأأ (4)المالب َ

 

(6)نه  المهأأأأأأأأاریأأأأأأأأب (5)جیعنأأأأأأأأاجو ال 
 

 

 ةًا نح :یعمغها بعد الفال ك  یغقیو  رب  و قدتحذم 
 و مرضأأأ  (7)قأأأد طرقأأأت یفمثلأأأهّلل حبلأأأ

 

(9)محأأأول (8)تمأأأام  یتهأأأا عأأأ  ذیفأله 
 

 

  ب مثغ  و بعد ال او اك ة نح : یا
(11)سأأدول  (10)یل كمأأو  البحأأر ارخأأیأأو ل

 

 

(12)یبتلأأأأأأیبأأأأأأانواع الهمأأأأأأو  ل یعلأأأأأأ 
 

 

 و نح :بل َمْهَمٍ  ق عت بعد َمْهَمٍ  نح   بلو ربما حذفت بعد 

                                                           

 ماغ  . یا (1)

 ظالح. (2)

 ع م  اه ل مع  عاته.یالقط (3)

 الماخذ لغفئة. (4)

 ل.یجمع عنج   الج ام م  الخ (5)

 جمع مهة ولد الفةس. (6)

 ًل.یت لیات (7)

 الع ذ . (8)

 ه ح ل.یعغ یم  ات (9)

 ا سل. (11)

 اساا ه. (11)

 .یخاغةنیل (12)
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(1)بأأأأل بلأأأأد ملأأأأال الفجأأأأا  قتمأأأأ 
 

 

(2)كتانأأأأأأ  و جهرمأأأأأأ  یشأأأأأأتریال 
 

 

  ل  ب مهمه و  ب بغد و بدونه  اقل نح : یا
(3)طللأأأأأأ  یرسأأأأأأ  دار وقفأأأأأأت فأأأأأأ

 

 

(4)وة مأأأ  جللأأأ یأأأالح یكأأأدت اقضأأأ 
 

 

 یغه و هد  سدماععم یغقیو  رب  ة یحذم حةم الجة  غیو كذل  قد« الغدا  یاقض» یو رو
 ة و نح  ق له:یبخ یا ف اصبحتیكج اب م  قال  یبالجة  ف ر و الحمد  یخكق له 

 لأأأأأةیالنأأأأأا  شأأأأأر  قب یل ایأأأأأاذا ق

 

كل  كف االصأأأأاب یأأأأاشأأأأارت     بأأأأاال

 

محذوفددة و  مأأ بددد « م هددح»بجددة  ت ثوبأأهّلل یبكأأ  درهأأ  اشأأترنحدد   یاسددیل و قیددكغ یالدد یا
 الحجة . یف یا دا  و الحجرة عمرا  یالدار ز یان فكق لهح 
 

 فصل
 القسم یق

كدد ضدةب و هد  ان ل یقغغد  شد یقدع فدیو م ك معناه م كل جدًا و ه  مأخ ذ م  القسدح 
ه ثح   اقس  یبالقسح فمعن یقة تسمیقة فاغ  الحقیة حقیصیذل  ف یق یفاان 

اه ثح اطغدذ عغد قه و اثغ  اده فداذا قدال یذ مددعاه و ت غیدل لاحقیفعدل مد  حغدف ب د یاحق 
و القسدح اسدح لغحغدف و  یذلد  المعند یقدة فدیو  دا  حق اقسأ عغدة عنده بدد   هأذا هكأذابأا مثًل 

كان ا اذا تحالف ا یمیم اقة م  ال ی  و هیمیبال یسم  ی  مانهح.یض   ن بای  هنهح 
كدل احدد مد  غیاده امعدال هیل و ت غیذ ال دیدو لما كان تحق ل و شداهد یدة ملیدسدمع مد  

بده مددعاه فدذل  ال داهد هد  المقسدح یفد یالمددعصددا یشاهد  دا  یذل  ال ی  فیاحا

                                                           

 غغا ه. (1)

 ة.یبسف جهةم یا (2)

 ما شخ  م  آثا  الدا . (3)

 م  اجغه. یا (4)
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نًا یمسداع یفمعنداه احقدذ ذلد  بداهّلل ااقس  بأا  ان هأذا هكأذا حقذ اهمة به فاذا قغت  یالذ یا
 عغح ان ذل  اهمة مق   محقذ.یفاذا ق   ه اهّلل  یایو ت غ یقیتحق یباهّلل ف

كددذل  قدد ل القائددل  كددذب عغددة ذلدد  اهمددة یدداشددهد بحق یا اشأأهد بأأا و  اهّلل  یبدداهّلل فغدد  
او الغدال لغ  دل و لماكدان اهّلل  یاشدهد اهّلل و اذا قد  ه تحقدذ مدا امعد یة ایدلفضحه او الغدال لغاعد
كدذبت ممد  هان یقد  المدةام بداهّلل المحقدذ حادیمحققًا ثاباًا تصل تحق قدة  باحقدذ یتكد ن اذا 

نكدة تحقدذ یحغدف كاذبدًا ی  واحددًا فكدان مد یاهما مجةیةمحقذ به و اج یاهّلل فان  و غت غ
ل ال یاهّلل هذا ه  اه ل ف ل الیتحق یاهن ال ف یذل  ثح ح   و هد   بعأته لفد  یدذ اهمدة كمداح  

و ة اهّلل نحد  یداهن دال و امدا اذا اقسدح بغ یة قغدل الداكغح ولكد  شداع فدیالضدم یضًا اخغا  عمدا فدیا
كدد ن یةهمددا مدد  خغقدده ممددا یو غ او كمددا اقسددح اهّلل بال ددمس و القمددةلعمأأرك او و حقأأهّلل او وتأأهّلل یح

ح یبدذل  العاد یقدیو تحق یاحقدذ ذلد  وا دًل قسدم یح فدالمعنیقسدح اه  بدالعایمدًا اذ هیعا
 یةضدیئًا هیكد ن المقسدح بده شدیح محققًا فهذا محقذ و اه  فدل و هبدد و انیفان كان ذل  العا

بم تده و  یغدالی   مد  هیدقسدح بحیصغه به و لدذا هیاحقذ ما ی یالمقسح بعد  تحققه و فنائه حا
مهددح یه فندداؤه و ان اهّلل سددغحانه انددزل قسددمه منزلددة اقسددا  خغقدده حددیددعددز  عغیه  ددة س مدد  ه كغ    

 حغف به.یبفنائه ف یةضیمة هیبغسانهح و هجل ان ما خغقه لحكمة عا
رتهّلل ا و  نشدتهّلل ا  : قسح سؤال نح  یض   یو اعغح ان القسح عغ رك ا  و  عم  ك ا  قعدو عم 

 ان شال اهّلل احكامها. یأتیو س با  هذا هكذاو قسح اخغا  و اعل  نح   با  لتفعل   و 
صدة ماقددروا یام  و النقیده بالزیدة اهسداعمال تصدةف ا فیدكلمهدح ك  یثح لما كان القسدح فد

 ن كتفددیضددًا و یحددذف ن الغددال ایو مددة   بأأا كتفدد ن بقدد لهح یو  اقسأأ حددذف ن لفاددة یه فمددة  یددعغ
و « اهّلل»خدا  الجدة  بغفد  یل ید  و قییمذهل الك ف یبالجة  عغالمصحف او الكعبة او ا  بق لهح 

اهمدو  العادا  نحد   یغددل ن عنهدا الدل  الجدا    فدیةه النصل بفعل القسح و مدة  یغ یالمخاا  ف
 یمددثًل كمددا فددسأأمت اقكتفدد ن بددد یو  بأأا حددذف ن یو امثالهددا و مددة  الخر االجأأل یأأ  الو   الحأأارب  

غدددل ن الغددال واوًا لقددةب یو مددة    اتانأأا رسأأول  یو اقسأأ  لأأو شأأو نحدد  ق لدده  اقسأأمت اقسأأمتث یالحددد
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و ُوَكَلأة و تراث و وراث فعغ ن ذل  نح  یبع  الم اضع  یغدل ن ال او تالًا هنهح فیالمخة  و مة  
ة یدهیغددل عنده بالهدال الانغیو  حدذم الجدا   یو قدسعة و عدة ؤخ ون نح  یغدل ن و یو ربما  ُتَكَلة

و اذا هأا لعمأر ا  ذا  یو حكدهأا ا  ذا  یاو ال ها ا  ذا قال یو بد ذال اهشا   بعدها ف« اهّلل»قغل لفاة 
ك ة حذم همز  « اهّلل» یمخغت عغ ضدًا یا« هدا»حدذم الدف یو قد« هدا»و اثغدام الدف « اهّلل»فاه

و هأا أ  قدال یو ه اهلدف مد  الهدال ف« اهّلل»حذم الهمز  م  یهو قد ما ا  قال یكماها ا  قال یف
قدال یوحددها ف« هدا»او هد  حدذم الدف « اهّلل»حذم همز  ی همز  مفا حة و « ها»قغل الف یقد

  
َ
كد ن   یل یاهمدة ذا او فاعدل ا یم  جمغة جد اب القسدح و خغدة مغادد  محدذوم اذا ل یثح قَهأ

اهّلل الحاضددة  یمدد  تمددا  القسددح امددا  ددفة هّلل ا ذال یدددها بدددل و قكدد ن ذا و الجدد اب بعددیذا او ه
قدال یهمز  اسافها  للنكدا  ف« اهّلل» یدخل عغیو قد یذا قسم یالناظة او مغاد  خغةه محذوم ا

كذا یف یدیقوم  عبد م  عبی آ  ل كذا و  كأذا فعدل او للسدافها  نحد  یق   و هیه یاقول   كأان   آ  
حة او تسدهل كمدا هد  یالفدًا  د « اهّلل»تغدل همز  فاما ان« اهّلل» یاهسافها  عغفاذا مخغت همز  

كدأن فا « اهّلل»مثًل و اذا كان قغل آلرجل  یاس فیالق فاقد ل  یبعأت دارقد ل  جدل یتحذم الهمز  
كأذا  كأذا قدال یحدذم همدز  اهسدافها  و یو قدأفا  لقدكان  كأان  ع هدذه یدجم یجدة  فدیو فأا  لقأد 

.« اهّلل»الهال و الهمز  لفاة  یف الصو   هنهما ع ضان ع  حةم الجة 
  یی ةفدع الند ن و همزتده عندد الكد فمأ  ا  یاق لد ن ی  و یمدیجمع  م یاأت ن بغف  یو مة  

غددل الهمدز  همدًا یو قد  ا  الافعأل یمأیق لد ن یحغف بمفدةمه فیة و ل و قددیقطع و عند الغص 
بفداح الهمدز  و كسدةها و   ا  یأاقدال یحدذم الند ن فیو قد ی قسدمم  اهّللیلد یا م  ا یلأقال یف

بفدداح الددل  و ضددح     ا یلأأح و یبفدداح الهددال و ضددح  المدد  ا  یهأأقال یح و قدددیبكسددة الهمددز  و المدد
ح و بكسدة یث المدیدبكسدة الهمدز  و بفداح الهمدز  و ت غا  ا   ضًا فقال ایال ایح و ربما حذف ا الیالم

ال یدمكسدو   و ربمدا حدذف ا الهمدز  و ال  ا  قال یضًا فیحذف ن الهمز  ایح و قدیاح المالهمز  و ف
ح و یبضدح المد ُمأِ  ا بكسدةهما و ِمأِ  ا  بفاحهمدا و َمأَ  ا  ح و الن ن و یبضح  المُمُ  ا  فقال ا 

كد ضةب و ه  الح كأقدال ی   فیكسة الن ن و مة  بغف  العمة  « عمدة اهّلل»بنصدل  ذاعمأر ا  مافعلأت 
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مدا  یا یلعمة اهّلل قسدم یبضح  الةال العمر ا  ل یه الل  فقیاسا هد عمة اهّلل و ربما امخل عغ یا
 اقسح به.

و اقسأأأ  وا  قدددال یجمع نهدددا مدددع القسدددح فلیاعغدددح انهدددح اذا ابددددل ا الغدددال واوًا ه مسدددألة:
ة یدالكنا یو هتددخل عغد یبأا  اخبرنأقدال یكما  یوا  اخبرنقال یقسح السؤال فل یهتساعمل ف

 یوالنلللار اذا تجللل ی شللی  اذا یللواللو اذا تكدد   الدد او بعددد واو القسددح نحدد  بأأهّلل قددال یكما وكقددال یفل
 واو القسح و لكل وجه. یل هیل ان الماك    واو العطف و قیفق

و  یتربأ یلد او و حكدضًا خ اص ایو لها ا« اهّلل»ة لف  یغ یو اذا ابدل ا ال او تاًل فلتدخل عغ
ل انهمدا بددهن مد  یو لذا ق« اهّلل»شذوذًا و كذل  الهمز  و الهال مخص  اان بغفاة  ترب الكعبة

 ال او.
كدان القسدح لاحق مسألة:  یدل  عغدیدال لفد  یثغثدة اشد یحادا  الدیذ اهمدة یداعغدح انده لمدا 
 ما اقسح له. یدل  عغیبه و لف  المقسح یدل  عغیالقسح و لف  
.یالقسح فه  ما مدة  م  الغال او ال او او الاال او غ یدل عغیاما ما   ةها كما مة 

قةنه یح و یقه اهمة باحقذ ذل  العایصل اهنسان تحقی یح الذیبه فه  العاو اما المقسح
كدان لفد   یم  اهّلل قسمیا یا لعمر ا و  م  ا یاة نح  یقة جزل جمغة اسمیالحق یبه فه  ف فان 

كددیاعیلغقسح وجل حذم الخغة كما مة  و ان لح ناً یالقسح ماع   ا  یمأیو عهأد ا  و امانأة ا     
 ُمْ  ة وجل حذفها مع ال او و الاال و ه  الجة  و یة فعغیجاز الحذم و اهثغام و ان كانت القسم

م و جاز ال جهان  مع غ یالع ض الا (1)و ح وم م یامخفف   ةها.یمة 
كدد ن اه  جمغددة فهاتددان یقدده و اظهددا  ثغاتدده فلید تحقیدد ی یهمددة الددذلدده فهدد  او امددا المقسددح

الجمغة المقسح لده بجد اب القسدح و  یالجمغاان  ا تا كجمغة واحد  كال ةا و الجزال و سم  
كدان القسدح سدؤالاه بماعغدذ القسدح او المقسدحیتسدم یه اعةم وجه المناسغة و اهولد ًا یلده فدان 

او  اال  صد  بد یو قد او اسافها  یفماعغقه امة او نه أا جلأتو  نشأدتهّلل بأا  اال  فعلأتنحد   لم  و ربمدا  لم 
                                                           

 الثلثة الماقدمة. یعطف عغ (1)
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 ة.یًا فماعغقه خغ یو ان كان خغ  با  لتفعل الطغل نح   یك ن خغةًا بمعنی
ال  القسأ  الم دغهة المكسدو   او بدد  ِان  ة مثغاة و تصد  بد یو اعغح ان ماعغذ القسح اما اسم

س ی  ان الدل  مطغقدًا جد اب قسدح و لدییو عندد الكد ف ان  غة بعد و حكح هذه الل  كالل  الداخ
كأأل یأأل عامأأهّلل زعندددهح ه  ابادددال و اسا ددهدوا بق لدد   ة المغاددد  و یددغ یث مخغددت عغددیددحد ا

  هد لهح:یكذل  
   لعجأأأأأأأأوز شأأأأأأأأهربةیا  الحلأأأأأأأأ

 

 مأأأ  اللحأأأ  بع أأأ  الرقبأأأة یترضأأأ 

 

كدد قدال ذلد  اه  عندد تأیهنه ه د قام یظننت لزهح یةم عغیو ه  یجدةیكدد الاد  و مدع الاأ
و ألفعلأ  المضدا ع نحد   یثدح ان هدذه الدل  تددخل عغدص یهّنوا ما للم ملن محلالعغح نح   یمجة

لقلد سلم   نحد قأد المصدد   بدد  یو الماضد یك ابك قترضیعطیو لسوف  س نح یحةم الانف یعغ
ل عامأهّلل ة اذا تقدد  نحد  معمد ل الخغد یو عغدد یأالأدار ز یلفالخغة المقد  نح   یو عغنا یلقد ات و اهّلل
كل یز كل ید یل عامهّلل زو د قام  یالدار ز یلفو د ا كل یل عامهّلل زو أ و للنعم نحد   بأل و  نع  یو عغد قد ا

دا  یأان  زنحد   ان  ة ذلد  اه  اذا كاندت بعدد یدغ یو هتدخل عغن یالمتك   ین و ل ئس مثویدار المتق
  .ییة و ه  قسح عند الك فیع هذه الصو  ه  ابادال عند الغص یجم یف یو ه لقام 

د یأوا  ال زو  د قاممأا  یأوا  ما زة نح  یالاغ  ال ة او بد یالحجاز ما ة مصد   بد یة منفیو اما اسم
  بقأام  یدا  لأیأوا  ان زنح  ان  او بد  ها رجل و ال امرأةیوا  ال فو  الدار یوا  ال رجل فو  ها و ال عمرویف

 ما هو بمن لق.دا  یوا  ان زو 
ك ة تصددیو اما فعغ  بدالن ن نحد  (1)ةه بدالل  و كسدعهیة فان كان الفعل مضا عًا مثغاًا فداه

اهّلل  یولئن ملّتم او قتللتم اللله نح  یماعغذ المضا ع مقدمًا عغ یدخل الل  عغیاه  ان وا  الضرب   
و بعد  العدةب  اً ی  حءاذا ما مّت لسوف اخ  س نح یحةم الانف یو كذا ان مخل عغ تحش ون

 بالن ن وحدها نح : یكتفیالمضا ع و قد یكسة ه  القسح الداخغة عغی

                                                           

 خةه.اتصال آ یا (1)
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َرن   (1)ل مأأأأأرةیأأأأأو قت
َ
 فانأأأأأ  (2)َاْثأأأأأأ

 

(4)قصأأأدیو ان اخأأأاه  لأأأ  (3)فأأأر  
 

 

كتفال بالل  ع  الن ن عند الغصد یو ه جدوزون بدل ی ن یدالضد و   و الك ف یة اه  فدیجوز اه
الحدال جد اب القسدح و ه  یو منع بعضدهح عد  وقد ع المضدا ع بمعند ضربیدا  لیان زض و   نح  

كدان المسدامع عغدد یأز یصأل  یوا  له ل ق ع مثل ق ل  یل فیش نئدذ یح یكتفدیشد   ولكد   یاذا 
و ه و مندع المدانع ن عد  الحدال عد   انو  مأاه بدد یًا فنفیبالل  هن الن ن للساقغال و ان كان منف

كدان ماضدا یلاهو هما ف انو  (5)ما وا  نحد   قأد  الدل  و یالجمدع  د یًا مثغادًا فداهولیلحال و ان 
 یاحددهما كمدا فد یو ان طال الكدل  جداز اهقاصدا  عغد بل و  نع  یبالل  ف یكتفیو لقد خرج 

 و نح :قد اقلح ان قال  یاللا یوالشمس و ضحسو   ال مس 
(7)بأأأأا  حلفأأأأة فأأأأاجر (6)حلفأأأأت لهأأأأا

 

 

(10)و ال صأأال (9)ثیحأأد فمأأا ان مأأ  (8)لنأأاموا 
 

 

 بد ه نح : ینفیو قدد یوا  ماقا  زنح   ماًا فغد یًا منفیو ان كان ماض
 ا عأأذابه یالأأدن ی  فأأیحأأ   المحبأأ

 

بته  بعأأأأأأأأدها سأأأأأأأأقر   وا  ال عأأأأأأأأذ 

 

له ج اب شةا مساقغل و قغل ذلد  ال دةا قسدح قةندت اما  ال دةا بدد و ان كان المقسح
                                                           

 غة.یقغ (1)

 اقاغ   قاتغه. (2)

 هد . (3)

 قصد طغل ثا ه.یلح یا (4)

 ماعغذ بمنع. (5)

 لغمحغوبة. (6)

 كاذب. (7)

 الةقغال. یا (8)

 محامث. (9)

 مسادفن بالنا . (11)
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فعل  ملا یوللئن للملك ن الج اب ماعغقدًا لغقسدح ه لغ دةا نحد   نةیم طئة مع یه  مفا حة تسم
الماقدد  ةًا اكتفد ا بجد اب یكلمهح شةا و قسدح ولد  تقدد یو ذل  انه اذا اجامع فسجنّن یامره ل

كرمت  یان جا  زمنهما كما ه  عند الجمهو  س ال كان المقد  ه  ال ةا نح   فحذم هنا د وا  ا
كرمتأهّلل  ل نح  ماعغذ القسح ا  القسح المغف فعل  ملا املره یللئن للماو المقدد  نحد  وا  ان جلت ال

ز الك فسجنّن یل كتفال بج اب ال ةا و ان تأخة لق له:یو جو    ن اه
ْثُتأأأُ  ال ِ كأأأان مأأأا ُحد   و  صأأأادقا  یأأألأأأل  

 

 ایأأأللشأأأم  باد (1) ینهأأأار القأأأ یاصأأأ  فأأأ 
 

قدال ا اذا تقددمهما مغادد   الضد و   و یحمدل عغدیة ان الل  زائد  ه م طئة او یو ع  الغص 
قأ  یدا  وا  ان یان زو ق  اق  ید وا  ان یزبج اب ال ةا مطغقًا نح   یكتفیاه ل  یبالفعل او ف

ز و ان وقدع  ق  وا  اق یدا  ان یان زاو ق  ید ان یزو اق   و منهح م  اوجل الحذم و مدنهح مد  جدو 
مد  ذكدة الخغدة و الصدغة و حدذم الماعغدذ او ا  یدخغدة او  دغة اندت بالخ یفاقدة الدیقسح بعدد مدا 
و ان وا  هأو صأام   یجأا  الأذاو  وا  لصأام  یجا  الأذو د وا  قام  یزو د وا  لقام  یزالعكس نح  

ك ة المج فعأل یلأل  لأ القسدح نحد   ینة عغدیئ بالل  الم طئة لاك ن ق یحذم القسح و قد   فاه
 یحدذم الندافیو قد ان اطعتملوهم انكلم لمشلرُونم طئدة نحد  ئ بل ه  یجیو قد سجن یما امر  ل

 و نح :  ا  ابر  قاعدا  یمیه  ماعغذ القسح نح   یم  المضا ع الذ
(3)دیأأأأا  ذو حیأأأأاال یعلأأأأ (2)یبقأأأأی  

 

 

 و اال  (5)انیأأأأأبأأأأأ  ال  (4)بمشأأأأأم ر 

 

قأد و نح   دی زقا  وا و د وا  قام  یزحذم ماعغذ القسح اذا ت سف القسح او تأخة نح  یو 
س بماعغدذ ولكد  یئ بعد الجمغة كل  لدیجیو قدد وا  یقا  زو د قام  وا  یز و نح وا  لقوا ا  

                                                           

 ف.یشد  حة  الص   (1)

 .یغقیه یا (2)

 القةن. ید  و هیجمع ح (3)

 .یالجغل العال (4)

  .یاسمی (5)
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 یا سللری  اذا یللال عشللر و الشللف  و الللوتر و اللیللوالفجللر و لالماعغددذ نحدد  ق لدده  یًل عغددیكدد ن ملددی
ألفعلأ  ندة نحد  یكاندت ق  ة اذایعداقغ  لدهلدة القصد  بعددها و قدتحدذم القسدمیؤخذن و لیل

 ماعغذ القسح. یة اهساعمال فیك عو  و ذل  ان   یضیعو  العااو ال افعل  عو  و كذا 
ل یدبكسة الدةال او فاحهدا و ق ِرَ الفعل یجذ نح  یق   مقا  القسح بع  ح وم الاصدیو قد

ُلاّل  حقأا  ألفعلأ  وا نحد  و مدا اشدغهه كأال  و  ق عأا   و نأا  یقیو  حقأا  ق   مقامه یو قد« حقاً » یه  اسح بمعن
  و امثالها و كذا الازا  ندذ  نحد  نشهد و اشهد و  شهد ا و شلد یاهّلل و علم اهّلل و  علمین ذّن و اهّلل یل
 و امثال ذل .عهد ا  ألقوم   یعلو عاهدت ا  ألفعل  او عهد نح  ألفعل   یعل

 ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭
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 املقصد الثاین

 ر العاملایلح وف غا یق
ذ و یالحقدا ید  عغدیدالزا یالمعان یة  و انما وضعها ال اضع جل  شأنه لادل  عغیك  یو ه

 یتدددل  عغددقأأام  فعغهددا و  یتدددل  عغدد ضأأربقددة و یالحق یتدددل  عغدد دا  یأأزافعالهددا و  ددفاتها مددثًل ان 
كی فاها و اما ف اضل ما  د و یدل و الاغعیداق د و الید و الا ددیداعغذ  هذه اهمو  الثلثة م  الاأ

ف اضدل  یتد  مد  هدذه الثغدث و انمدا هدفغح یأتی  و اه تغاا و امثالها مما یه و الاحضیالانغ
ل مد  تغد  الجهدام یف م الناطذ شدیة تعةض تغ  اهمو  فا ام ال اضع جل  شأنه ان هیعةض

ل ان فصد یف ضع لكل جهة منها لفاًا فغن ة  كل واحد مما و غنا مد  الفدال هدذه ال جد ه فد
 اعغذ باهسمال.یاعغذ منها بالفعل ل ةفها ثح ما یشال اهّلل ولنقد  ما 

 
 فصل

 ح وف المصدر یق
ان المدةام مصدد  ذلد  الفعدل و ذلد  اذا  یالفعدل لغدهلدة عغد یح وم تدخل عغ یو ه

 َانو  مأا یالمصد  و هد یتح ل الفعل ال یتغ  الح وم حا یحاا  الیم ضع المفةم ف یوقع ف
 ة.یهمزة التسوو  یالذو  لوو  یكو  َان  و 

ان المدةام مد  ذلد   یاو المسداقغل فاددل  عغد یفا  ل بالفعل الماصدةم الماضد مااما 
اباهددا عدد  ظددةم ی ةحغهددا و تخددا  بن یالم االرض بمللا رح للت یضللاقت عللل الفعددل مصددد ه نحدد 
ذرو   مددد  یاالافعلأأ  مأأا ذر  شأأار  و  ددغاها نحدد   یه هددیددالمصددد  المددأول ال یالزمددان المضددام الدد

و  یتلقنأمأا لأ  یتهأددننحد   لأ بدد  یشا ا و  دغاها اذًا فعدل مداٍض مثغدت الغفد  كمدا ذكدة او منفد
و ا یلا باقیا ما اللدنیالدن یبقوا قالغلغة نه  یة كما فیة خلفًا لغع  الغص یقدتك ن  غاها اسم

 نح :
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 ِد بعأأأأأأأأأد مأأأأأأأأأایأأأأأأأأأا   الُول (1)أ عالقأأأأأأأأة

 

(4)الم لأأأ  (3)رأسأأأهّلل كالَثغأأأا  (2)افنأأأان 
 

 

ًا و مجدد و ًا نحدد   كدد ن  ددغاها جددا   ز بعضددهح  كدد ن د یأأماعأأدا زو د یأأمأأاخال زو جددو  مأأا بددالجة  و 
 ة.یمصدر

او نلللا یللللوال ان ملللّن اهّلل علنحددد   یالفعدددل الماصدددةم الماضددد یفلتددددخل اه  عغددد َانو امدددا 
 یعغدد یاو اهمددة و النهدد ضأأربیان یعجبنأأیالمضددا ع فانصددغه اذًا و تخصصدده باهسدداقغال نحدد  

ندددًا یعان قغدددل همدددز  « اسدددد»و « حیتمددد»و عددد   التقأأأ او    ان قأأأ یأأأكتبأأأت البعددد  نحددد  مددذهل 
 ن دون:یف

 منزلأأأأة   (6)مأأأأ  خرقأأأأا  (5)أ عأأأأ  ترسأأأأمت

 

(8)هّلل مسأأأجو یأأنیمأأأ  ع (7)مأأاُ  الصأأبابة 
 

 

دت فغالجمغدة یالم ددم  المفا حدة فا  دل بمعم ل ان  و اما  هدا اذا كاندت عامغدة و اذا كف 
 یففدد یأانمأا قأا  زاو د قأام  یأعلمأت انمأا زد و یدا  زیدق یادا  قأا  یان ز علمت ة نح یة او الفعغیاهسم
 د.یا  زیق یعنیالكل 

لاأمبده و  یعندیتأأدب ی یضأربت  لكأ نح  ال ها یالمصد  اذا مخل عغ یتأول ال یفه یكو اما 
 و قدمة  شةحها. ان یتخا  بالمضا ع هنها بمعن

و اك دة  یالامند یانهدا هتنصدل و تفهدح معندو السدغ  اه   یالمعند یفد َاْن كدد  یفهد لوو اما 
                                                           

 ًا.اتحل  حغ (1)

 شعو . یا (2)

  .ینغام الغ (3)

 ابسه.یالمخاغف  طغه   (4)

 تأمغت. (5)

 اسح  احغاه. (6)

 ة ع  الدمع.یة المال، كنایبق (7)

 ل.یسا (8)
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 یاعّمللر یوّد احلدهم للو یلنحد   ود  یأامهاندد  و بعدد  یادهنون یلوّدوا للو تلدهن قنحد   ود  وق عهدا بعدد 
 ل ق له:یة و م  القغیالاعم

ك لأأأأأأو مننأأأأأأت و ربمأأأأأأا كأأأأأأان ضأأأأأأر   ما

 

(1)  الُمْحَنأأأقیو هأأأو المغأأأ یمأأأ   الفتأأأ 
 

 

 و كذا:
 هأأأأأأا و معشأأأأأأرا  یتجأأأأأأاوزت حراسأأأأأأا  عل

 

(3)یمقتلأأأ (2)سأأأرونیحراصأأأا  لأأأو  یعلأأأ 
 

 

نصدل الفعدل بعددها مق وندًا بالفدال یكان قغغهدا ف یالذ یع  فعل الامن لوبد  یساغنیو قد
كان لنح   و ه  یاوم  او اتمند یان یُرة قلاُون ملن الملؤمن یلو ان ل یاوم  قال تعال یامال فأحأج  یلو 

ه و یمضدد یعغدد یالماضدد یغقددیصددح  وضددع المصددد  م ضددعها مددع مدددخ لها و یجدد اب لهددا و 
ك دة مندع ك نهدا مصددر ه یدة جد اب محدذوم و فیة و تقددیتخغ  المضا ع للساقغال و ع  اه

ف شد  د.یتكغ 
ث یحما ة و حةفًا نح  یو ان كانت تساعمل م   لة اه  انها قدتساعمل مصدر یفه یالذو اما 

كخ ضدهح و  یاخاضلوا  یاللذو خولتمُ  یًا نحد  ق لده تعدالیقدتك ن م   لة و قدتك ن حةفًا مصدر
ُاللذ ینالت انفسلم ملنلم قل ؟ع؟ینح  ق ل عغ الةخدال و  یكندزول نفدس فد یا الرخلاء یناللت قل یالل الء 

 ة اهّلل و كق ل ال اعة:یتغ  یا شر اهّلل ع اده ی یذلك الذ یكق له تعال
 مَنعأأ یمنأأ  المعأأروف یت مأأ  یأأا لیأأ

 

 ذو  رجأأأال سأأأر  مأأأا صأأأنعوایأأأ یحتأأأ 

 

 ثأأأأل نأأأأامله ت رز  رجأأأأال میأأأأا لیأأأأ

 

كالأأأذیقأأأوت بقأأأوت وسأأأ   وسأأأعوا ی  

 

اندذا ك و هد  فاعدل  یاتنلذرهم لم ءانذرتلم اك لمیسواء عل یفكق له تعال ةیهمزة التسوو اما 
 «.س ال»

 یعنددیتأأرا  ر مأأ  انیأأخ یدیأأتسأأم  بالمعالمصددد  بسدداب  مقددد  نحدد   یأول الفعددل الددیو قددد
                                                           

 قغغه. ی  فیم  تمك  الغ (1)

 خف ن.ی (2)

 .یقاغ یا (3)
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كدذل   د یأأكأاد زفعدال المقاربددة و ال د وع نحد  أول بالمقدد  الفعدل بعدد ایددسدماع  و هد  مغادد  و 
سدغ  الفعدل مصدد ًا بدل سداب  یالق ل و قد یشةع ف یاقول یانشأ قةب م  الخ و  و  یا  رجی
ظننأت و قأو  یدا  یأان زه نحد  یدًا او مفعد ًه او حداًه او مضدافًا الیدقدع فداعًل معنوی یالم اضع الا یف
 ذل .و امثال وك ولدت ی صن  وید یكان زو قو  یدا  یز

 
 فصل

او المضدا ع ثدح  یالماضد یذ س ال مخغدت عغدیلغاحق یو ه قد و منها حةم الا قع و ه 
ل مد  الحدال مدع ت قدع السدائل او عدد  ت قعده كمداتق ل یدافامم الاق  یالماض یاذا مخغت عغ

ن التقتلا یقئتل یا قلیلقدُان لكم او نح  قد قامت الصلوة و منه  ریقد رك  االمة ینااة  ك ب اهمیلم  
المضدا ع المجدةم مد  نا دل و جداز  و حدةم  یة الماصدةم و تددخل عغدیدغ یو هتددخل عغد

 یقلدن  ذ نحد یدالاحق یو قدتقاصدة عغدصأد  یان الكأذوب قدضدًا نحد  یل ایدد الاقغیدس فافیتنف
و ه ن یعلم اهّلل المعلوقیقلدمقدا  المدد  نحد   یة فدیدد الاك یل  ل قدتفیو قالسماء  یتقل  وجلك ق

قأد و قد واهّلل لقلوا اهّلل   الفعل القسح نح  ینها و  یفصل  یئًا و قدیذ منه شیحقد م  الایاعةم از
كأأذا  یلعمأر نددة یا  الق یددحددذم الفعدل بعدددها عنددد قیالقسددح و قد یفدد یو ذلدد  لغا سدع الددذقأأال 
 نح :

(2)ر ان ركابنأأأأایأأأأالترحأأأأل غ (1)َاِفأأأَد 
 

 

كأأأأن  َقأأأْد  (3)لمأأأا تأأأزل برحالنأأأا  (4)و 
 

 

 
 فصل

                                                           

 قةب. یا (1)

 ابغنا. (2)

 بمنزلنا. یا (3)

 كأنها قد زالت. یا (4)
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 یانفسأت ال نأا  قدال یالحدال  یذ فدییة و عدد  الاضدیالادأخ یس ایو منها حدةم الانفد
مخص  ددة بالفعددل  یو هدد یك ابللك قترضللیللعطیو لسللوف نحدد   سأأوفقددة یالحق یوسددعاه و هدد  فدد

حدذم الد او یو قد یسأقدال یاًل فیقغل ال او یو قد سوقال یالمساقغل و قدتخفف بحذم الفال ف
و  سأوفسدًا مد  یاقدل تنف ی  و هدیالسد یقدغیحدذم الد او و الفدال معدًا فیو قد سأفقدال یوحدها ف

   معها لغمضا ع اهساقغال.یاعیم ض عة لاأخة الفعل ع  الحال و  یه
 

 فصل
هأل الجمغدة مطغقدًا اه  ان  یو هما تددخلن عغد هل و الهمزةو منها حةفا اهسافها  و هما 

كدل  یتددخل عغدشدذوذ و الهمدز   یاه  عغ د قا یهل زقال یة فاعغها مقد  فلیفعغ یهتدخل عغ
و  قأد یبمعندهأل ل ا ل یو قد قام  یهل زو د یهل قا  زو د قام  یأ زو د یأ قا  زو د قا  یأ زجمغة نح  

ث اخدة یحدد یو فداللذُر  یالعللم و ال قل یكلن قلیللم ؟ع؟لق له یقد ات یااالنسان  یعل یه  ات منه
العغدح الحدامث  یك  فدیو لح یالعغح اهزل یفانه كان ف یو هتنافالذُر  یكن قیالعلم و لم یُان ق

 ثح حذفت الهمز  لك ة  اهساعمال.  ییأ هل عرفت الدار بالغرل یق قد یو هجل ك نها بمعن
اهّلل مللا  یو تقولللون علللو د قأأام  یأأأ ز اهثغددام و اهنكددا  نحدد  یو فددةا اخددة ان الهمددز  تسدداعمل فدد

 قد. یاه ل بمعن یام هنها فاهثغ یهتساعمل اه  ف هلانكا ًا و   یدنیأ زقال یو التعلمون 
نشل   وللمعةفده نحد  یقددة  بدامة یان یلحمدل المخاطدل عغد یالناف یو قدتدخل الهمز  عغ

قدة للنكدا  یالحق یهنها هندا فددًا ینا ولین ّبك قولمو س ذلك بقادر یمًا و ولیتیجدت یلك صدرت و ولم
 ا ًل. یالناف یفلتدخل عغ هلاثغام و اما  یو انكا  النف

اهطدةام و تدأول مدع مددخ لها  یة عغدی همز  الاسدو یة و تسمیلغاسو ا و الهمز  تساعمل مع 
 تنذرهم.لم ءانذرتلم اك لمیسواء علمعها اه  شاذًا نح   هلساعمل یالمصد  و ه یال

 ة كغمام اهسافها  نح :یو سا هلبخلم « ا »ل الهمز  بعد یجیو ه
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 ُتْقأأأَل عبرتأأأ لأأأ  یبكأأأ (1)ریأأأا  هأأأل كج

 

(3)مشأأأكو  (2) یو  البأأأیأأأاثأأأر االحبأأأة  
 

 

ك   المولطر ویلجیاّملن و الولمات و النلور  یاك ه  تستوو  و امثدال ذلد  و اذا ف تصأبر یأا  
 .ینیسقیا  م   ی عمنیم  اعامته نح   ینغغیبعد اسح اسافها   ا جالم 

أ او دا  یأ ز ما ذكةه ذاكة نح  ق ل  یو م  خ اص الهمز  ج از حذم الفعل بعدها اعامامًا عغ
 هكذا.هل و هتساعمل  دیمررت بزو د یقال زو دا  یت زیرألم  قال د یأ بزاو د یز

و ، د قأام یأأ و زنحد   هألهدا یدخل عغیدو ه ثأ و  الفا و  الواو یو تخا  الهمز  بالدخ ل عغ
 وثم اذا ما وق  امنتم.و قانتم له منك ون 

و ل مأ  ربأاع یأو هل ترك لنا عقنح   الهمز  یو هتدخل عغ هل یو تدخل هذه الح وم عغ
كرمهّلل.و قل  انتم مسلمون   ث  هل ا
و فائدددتها فائددد  الهمددز  هلل  ثللّوب الكفللار  اهثغددام نحدد  یة فددیددبك نهددا لغاق  هأألو تخددا  

امددا جددزال  یاهلل  جللااء االحسللان ااّل االحسللان ثو دد ا و نحدد  یفمعندداه  لددح یالندداف یالداخغددة عغدد
 اهحسان اهحسان و نح :

 ان غأأأوت (4)ةیأأأا اال  مأأأ  َغزِ و هأأأل انأأأ

 

 ة ُاْرَشأأأأأأأدیأأأأأأأت و ان ُترشأأأأأأأد غزیأأأأأأأغو 

 

ة ییدجوز حذم حدةم اهسدافها  و اهقاصدا  باغیو قد القال یهمز  ف هلو قدتغدل هال 
 د قا .ی  ز یا د قا یزالص م كالمسافهح فاق ل 

 سة:یا تتعةم بالقةائ  نذكة منها م ید  و اغةاض شایلمعاٍن عد یأتیو اعغح ان اهسافها  
 قالوا نع د اللك. یما تع دون من بعد فمنه طغل فهح ع  جهل نح 

 ون نحن انصار اهّلل.یاهّلل قال الحواا یال یمن انصاا   نح یو منه تح 
                                                           

 اسح  جل. (1)

 الفةاا. (2)

 .یمجز (3)

 غةیقغ (4)
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   السموات و االرض.یاعلم غ یولم اق  لكم انخ نح  یو منه تو 
 ن و اتخذ من الملئكا اناثًا.یكم ابكم بال نیوق صف ل نح یو منه تكذ

 اهّلل ما التعلمون. یوتقولون عل و منه انكا  نح 
 .یا موسینك یمیما تلك ب ناس نح یل و ایو منه تق 

 ن من دون اهّلل.یالل یو اّم  یءانت قلت للناس اتخذونةالمخاطل نح  یضا  لغیو منه ا
 ادك.یا بنیكم یاعلد الولمة نح  یو منه تذك

 ا.شفعوا لنیه  لنا من شفعاء قو منه تحسة نح  
  .یخ و  من س  یقل  الو منه تمٍ  نح  

 ولم نش   لك صدرت.و منه امانان نح  
 تؤقكون. یانو  ن تذه ونیق ه نح  یو منه تنغ
 س اهّلل بكاٍف ع ده.یولة نح  یو منه تق 

 ه  جااء االحسان ااّل االحسان.و منه اشعا  نح  
 ع د ابامنا.ینترت ما وصلوتك ت مرت انو منه تهكح نح  

ارهون.نح   یمنه النفو   ونلامكموها و انتم للاُ 
ُ  یانو منه اهساغعام نح    .یللم الذ
 وقت تون السحر و انتم ت ص ون. و منه اهساقغا  نح 
 اللدهد. یال اا یما لو منه الاعجل نح  

م اتیاسرائیس  بن ع نح یو منه الاق   نا.یا بیناهم من ای ُ 
 ن.یمل هو یمن هذا الذة نح  یو منه الاحق
 ك ما الحاقا.یالحاقا ما الحاقا و مااداح نح  یو منه الاعا

  .یاما تجو منه اهساغطال نح  
 ه  من مّدُر.د نح  یو منه ال ع
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  .یصن  الحكیأهكذا و منه اهساهزال نح  
 و امثال ذل .

 فصل
.و  َبَسلو  اجلو  ریجو  یاو  یبلو  نع  یجاب و هیو منها ح وم اه  ِان 

 دیأأ مأا قأا  زاو  دیأأ قأا  زج اب  یف نع نح   یة ما سغذ م  مثغت او منفیلاق  یفه نع اما 
نللا نحللن ال للال و نحدد   كددذل  فددن ین قللال نعللم و انكللم اذًا لمللن المقلل بیءان لنللا الجللرًا انُ  ة یددغ یو 

هدا لغدام: یاهمدة كمداذكةم و ف یانعأ  تقد ل د یأماقأا  زاو د یأقا  زمدٍع فقال  یاهسافها  اذا امع
 نحأ قدال ینهدا حداًل فیقغل عی  و كسدةهما و قددی  و فداح الند ن مدع كسدة العدیالن ن و الع فاح

جد اب  یفد نعأ نحد   یو النهد یزرنأجد اب  یفدنعأ  بفاح الن ن و الحال و قدتقع ج ابًا للمة نحد  
ج اب العدةض نحد   یو فهال تزورنا ج اب  یفنع    نح  یج اب الاحض یو ف یالتزرنم  قال 

 اال تزورنا.ج اب  یفنع  
جد اب مد   یفد یبلأو ق لد   یولست ب بكم قالوا بلنح   یجاب النفیفمخاصة با یبلو اما 

ز  ینفد یاذا جال بعد همز  ماخغدة عغد یبلم قع  نع مخغةًا و اجاز بعضهح وق ع  دیماقا  زقال  فجدو 
بمنزلدة ق لده اثغام و هد   یو انكا  النف یان اهسافها  انكا  یناةًا ال ألست بربك ج اب  یفنع  

 ةًا له و اسا هد بق ل ال اعة:یتق  نع فاق ل  انا ربك 
 جمأأأأ  ا   عمأأأأرویل یأأأأ  اللیألأأأأ

 

 بنأأأأأأا َتأأأأأأداٍن  (1)انأأأأأأا فأأأأأأذاكیو ا 

 

كمأأأأا ارا  ینعأأأأ  و تأأأأر  الهأأأأالل 

 

كمأأأأأا عالنأأأأأیو    یعلوهأأأأأا النهأأأأأار 
 

ضدًا تسداعمل بعدد یا یبلأاندا و زعدح بعضدهح ان یجمدع ا   عمد و و ایل یدان الغ نعأ فاثغت بدد 
 جاب مسادًه بق له:یاه

 نهأأأایو ب ینأأأیو قدبعأأأدت بالوصأأأل ب

 

 بعأأأأأأدا  یان مأأأأأأ  زار القبأأأأأأور ل یبلأأأأأأ 

 

ةهمددا مدد  حدد وم یو غ یبلأأو  نعأأ جدداب بددد یل ذلدد  شدداذ  و هیددغعدددن بالمخففددة و قیل یا
                                                           

 اهجاماع. (1)
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 جاب اسافها  اه  ماكان بالحةم.یاه
هأل جد اب مد  قدال  یفد وا  یاغزمهدا القسدح نحد  یفغلثغام بعدد اهسدافها  و  یاو اما 

سداعمل بعددها فعدل القسدح یو هانه لحق  یو اب ینك وحّق هو ق  ائوستن یو و نح  ق له دا  یت زیرأ
بحدذم ا   یاو وا   یاتقد ل  یلعمأرو  ا و  الأرببده بعددها اه  كد ن المقسدحیو ه« اقسمت»كد 

ائهددا ی یففددا   یاو اذا قغددت  یعمأأرل یاو  یو ربأأ یاو هأأا ا  ذا  یاو « اهّلل»حددةم القسددح و نصددل 
 ثغثة اوجه حذفها و فاحها و ابقاؤها ساكنة.

كدان او منفیلاصد ان  و  ریجو  بسلو  اجلو  احسد  مد   نعأ ل یدًا و قیدذ خغة تقدد  م جغدًا 
 الخغة. یف نع احس  م   اجلاهسافها  و  یف اجل

كد ك یة عغیمغن ریجو   ف نح :یالكسة و قدتفاح 
 اول مشأأأأأرب (1)دو الفأأأأأر یو قلأأأأأ  علأأأأأ

 

كانأأأت ابیأأأاجأأأل ج  (2)حأأأت دعأأأاثر یر ان 
 

 

ن نح :  و قدتن  
 ریأأأأأفقلأأأأت ج (3)تیو قاملأأأأة اسأأأأ

 

(6)انأأأ  (5)مأأأ  ذاك یاننأأأ (4)یَاِسأأأ 
 

 

منا ان ه كل تنویاسم ینها عغیو بعضهح اسادل بانو ة یاهسدم یدل  عغدید  یاها و قدقد 
مكد  هدذا القد ل یو « بعدد» یبمعند هأاتیهكما ان « اعاةم» یل اسح فعل بمعنیو ق صٍ   یكما ف

ر یأجة نحد  یو قددتق   مقدا  الجمغدة القسدم ریأجة لدد یخص  د یجداب فدأیع حد وم اهیدجم یفد
 «.نعح واهّلل هفعغ »كأن  قغت الفعل  

                                                           

 روضة. (1)

 اضه.یح (2)

 حزنت. (3)

  .یحز (4)

 .یمخغ ا م  األس (5)

 نعح. الهال لغسكت. یجاب ایحةم ا (6)
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 فقال ا نح : ِان  و اما 
   قأأأأأد عأأأأأالكیقلأأأأأ  شأأأأأیو 

 

أأأأأأ   كبأأأأأأرَت فقلأأأأأأت ان   و قأأأأأأد 

 

دده»َان   یا  یو الهددال لغسددكت و الددذ الم ددغهة و الهددال اسددمها و خغةهددا  مدد  الحدد وم« ان 
كدذل  و امدا مدا ق یمحذوم ا ان  و فقدال هّلل یأال یلعأ  ا  ناقأة حملتنأل انده قدال  جدل لةجدل یدانه 

كبها  ة مضم ن الدعال فاد ة.یة اه  انها اساعمغت لاق یجا یفلتحامل الم غهة فغاك  ا را
 

 فصل
م هندا ذكدة اموام العطدف احكا  العطف و المقص  یو منها الح وم العاطفة و قد مض

و  الأواوكدد  یالمعند یوج ه اهعدةاب مطغقدًا و فد یالغف  ف یال ةكة ف یة تقاضیح وم  ابط یو ه
ا یتقاضدان لدح اوو  ا و د یأز یحتأ، دیأثأ  ز، دیفز، دیالقو  و ز یجا نعند بع  نح   یحتو  ث و  الفا 

 د هذا او هذا.یترو الدار ا  عمرو  ید فیأزاضةابًا نح  
ل و عنددد یدة تةتیدد  مد  غی  الماعدداطفیكدل  الندداس لمطغدذ الجمددع  د یفدد یفهد الأأواو امدا

ذلد   ی دنف ا فد یذلد  حاد یل و قدداطال ا اهخدالم فدیدة انها لغاةتیة و الك فیبع  الغص 
و د و عمأرو ی  زیالمال بو نك یو ب ینیهذا قرا  ب ه نح یل فیما هتةت ی  وق عها فیل اهولیكتابًا و مل
و قوللوا حطلا و ادخللوا  یة اخدةیدا یو فدو ادخللوا ال لاب سلجدًا و قوللوا حطلا و ق لده و عمرو  دیتقاتل ز

عدد   یو امددا مددا رو یو ارُعلل یو اسللجدو القصددة واحددد  و تقددد  المددؤخة  تغددة نحدد  ال للاب سللجدًا 
و عددد   یقابلللدو بملللا بلللدو اهّلل تعلللال« ان الصلللفا و المللل وة ملللن شلللعائر اهّلل» ق لددده یفددد ؟ع؟الصددداما

وجلّ  ة ال ض ل یا یف ؟ع؟جعفةیا  ف ولد  قدال قائدل یالاكدال یفقددحمغ ه عغدابلدو بملا بلدو اهّلل عّز
ذلد  الحكدح المدذكو  ولكد  المدداكغح  یل فدیددكد ن الاةتیغدز  انیل مطغقدًا ولكد  هیدانهدا لغاةت

و م یو منلك و ملن نلو  و ابلرهال دةم نحد   یلح  فدیذلد  الحكدح و قدد یل فدیدلح  الاةتیقد
 یلح  فددیو قدددر االرض و السللموات یللوك ت للّدل االرض غیلللغعددد نحدد  القددةب و ا یلح  فددیقددد

مدع مدا المراقق و امسحوا برءوسكم و ارجلكم  یكم الیدیقاغسلوا وجوهكم و او اهسفل نح   یاهعغ
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سدا  نحد  ی  و الیمدیال یلح  فدیو قد خلق السموات و االرض یالذضًا و نح  یها م  ال ةم ایف
ة ذلد  یدو غ ملانلم و علن شلمائللمیعلن اضدًا و نحد  ی  باب ال ةم ااو ذل  م ان الصفا و الم وة

و اوفدذ نعدح  یل الغاة و هد  اولدیل اه  بمةجح فل مانع م  الاةتیغد  ب یح هیهن الماكغح الحك
عدة قغمدا یح و مدع ذلد  الطغیؤخة مدا حقده الاقددیدة و یقد  مدا حقده الادأخیح ربما یس بحكیم  ل

ث یددذلد  الح یفد یالقغدل هد  اهولدد یمدًا فدان اول خدداطة فدیكد  ال ددخ  حكیتغغدف و ان لدح
العسدكة  یالسدغطان ثدح الد یا جه الدیان اهنسان بالطغع  یه اهنسان بطغعه اهتةیا جه الی یالذ

كدان مقصد مه المجد یالجدلوز  ثدح الد یا جده الدیاذا كان مغح ظده ال دةم و  ل و یالسدغطان اذا 
افدام   یًل و اك دة منهدا فدیًا قغدیدد الفدال تةاخیتةاٍخ و تفل م  مون افام  یفال او لغاةت یعیذل  طغ

العمدل ه  ی  فدیم داةك (1)كغهدا یك نا فدیه هبد و انیعغنعح المعط م و المعط م ث  یالاةاخ
ث یحدد یة فدیبصدیعد  ا د یالذام كمارو ی  فی یك نا ماغایان ینغغیال قت و المكان و  یف

  ملن الملئكلا و یل  ان ج رئیال و  اعوم من ج رئل ل قایس ه  جغةئیقغت جعغت فداك ال و  ل
ل الملئكا و ال و  یقول اهّلل ت ارت و تعالیس یان ال و  هو خلق اعوم من الملئكا ول  .یاناه تنّز

اختصأأ  و   نحدد  ی  اثنددی دد یالعامددل الددذ یاهسددح فدد یو تخددا  الدد او بعطددف اهسددح عغدد
د ضأربت یأزنحد   یاجنغد یعغ یعطف سغغذل  الغحال و ب یف یو تقد  اهولد و عمرو یتضارب ز

 ة بددالحكح لغمعطدد م نحدد یددة و اولوید خص  ددیددة فافیددمز یو بعطددف معطدد م ذ عمأأرا  و اخأأا 
و لكلل  جعلنللا مللنكم شللرعًا و و بعطددف المددةامم نحدد   یالصلللوات و الصلللوة الوسللط یحللاقووا عللل
 ه المعطدددد م مونیدددد ددددامل عغیان اخددددة او لغددددةض اخددددة یددددح او لغیلغا ضدددد یؤتیددددو  منلاجللللاً 

و بجد از فصدغها عد  ملان ین ت لوءوا اللدار و االیاللذه و بعطف عامل محدذوم نحد  یعغالمعط م
 ه نح :یعغالمعط م یو باقدمها مع معط فها عغو من خلفلم سدًا  ها نح  المعط م

 مأأأأأة  یبأأأأأة  و نمیجمعأأأأأَت و فحشأأأأأا  غ

 

(2)یخصأأأاال  ثلثأأأا  لسأأأَت عنهأأأا بمرعأأأو 
 

 

                                                           

 كل ح وم العطف.  یف یا (1)

 منزجة. (2)
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و المجدد و  نحدد   یضددًا و بجد از العطددف  هددا عغدیا اوو  ثأ و  الفأأا  یو اجداز بعضددهح ذلد  فدد
ف اصأبحت یأكقدةال  الجدة  و بجد از حدذفها مدع امد  الغدغس نحد   یفدامسحوا برءوسلكم و ارجلكلم 

د قأام  عمأرو یأزو د قعأد عمأرو یأقأا  زو د عمأرو یأقأا  زجوز نحد  یو اما مع ت هح الغغف فلت یف امسیك
 یالتحلوا شلعائر اهّلل و ال الللدنح   ینه ال لئها یبال احامال الغغف و یجیفان بحذم ال او قاعد 

أا لئهدا یو باقال رقث و ال قسو  و ال جلدال نح   یاو نف و ال القالئد و املا العلذاب و املا السلاعا نحد  ِام 
مدا سدغذ و  یة عغدیدو بعطدف الثمانوعشأرون اربعأ و وعشرون ثلث ف نح  یالن یبعطف العقد عغ

كأیددبددد او الثمان یتسدم قولون یسللة اول الددو  و مندده یددنده هجددل ان السددغعة عددم كامددل و الثمانة و 
ل لم و  لل لم رجملًا بال یثلثا رابعلمُ  لل لم ی  و یلقولون خمسا سادسللمُ  و قوللون سل عا و ثلامنلمُ 

الثامندة و بعطدف النعد م  یو هد لات و ابكلارًا یثان قدال  یالدمسلمات مؤمنلات  یق له تعال یكذا ف
 المنع م نح :المافةقة مع اجاماع 

  یرجأأأأل حأأأأز (1)ت و مأأأأا بكأأأأایأأأأبك
 

(4)و بأأأاٍل  (3)مسأأألوب (2) یَرْبَعأأأ یعلأأأ 
 

 

ه الا ن  ة نح :یو بعطف ما حق 
 ة مثلهأأأأأأأایأأأأأأأة ال رزیأأأأأأأان الرز

 

 فقأأدان مثأأل محمأأد و محمأأد 

 

و مؤمنلًا  یتلیو لملن دخل  ب یو لواللد یرب اغفرل خاص او بالعكس نح  یو بعطف عا   عغ
و ا  یأاالنب یمأات النأا  حتأنحد   یحتأة یو ت ا ك اهخاقلم و منك و من نو  ثین مییاذ اخذنا من الن 

 دا  یأت زیأرألمد  قدال دا  یم  و زقال یة معها فلیو باماناع الحكااهّلل ولكن رسول نح  لك باقاةانها بد 
فلر یمن امن منلم باهّلل و النح   ینیو بالعطف الاغق حد  ة و اهغدةال نیو بالاحدذوك االخر قال و ملنُ 

ن یاللذ یك و اللیال یوحیاللحذ نح   یو عطف السا ذ عغ المروة و النجدةو نح  اها یناقا اهّلل و سق
                                                           

  .یس كغكال  جل حزیل یا (1)

  .یمنزل (2)

 ة.یآثا ه بالكغ یالعاف (3)

 ثا ه مند سًا.بع  آ یالغاق (4)
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 نح : یاو بعطف من ق لك 
 لأأأتعلم  (1) ییتأأأهّلل خأأأالیفلأأأل  لق

 

 هّلل فأأأأأأار  االحأأأأأأزابیأأأأأأو ا یأأأأأأیا 

 

د یدكل واحدد تع یبه المةكل و اذا ا مم نف یتنفد و عمرو یز یماجا نو اعغح ان  اذا قغت 
كددذل  النهددد و ال عمأأرو یأأز یماجأأا نفاقدد ل  یالندداف د یددفیفاندده التشأأرب السأأمهّلل و اللأأب  نحدد   یو 

 یالتسلتومثدل  یو امدا فدالتشرب السمهّلل و ال اللب  ع  كل واحد تق ل  یة و ان ا مم النهیالجمع
  و ی  اثندیة تتحقدذ  دیفادزام طدةمًا فدان الاسدواء و ال االموات یاالح یستویماو ئا یالحسنا و ال الس

ك ة انینف اسلكن انلت و زوجلك خ ا دها نحد  حذم العامدل المعطد م بدال او و هد  مد  یت و اه
د یو اعام  العامل بعد ال او تف ضا  شحمةیما كل سودا  تمرة و بو مان ین ت وءوا الدار و االیالجنا و الذ

ك وحده  ی  النافئ ع  كل واحد اك ة م  اعامیالمج ید نفیتف د و ماجا  عمرویماجا  زد نح  یالاأ
لما عاهدوا علدًا  یموس یكف وا بما اوتیو و لمها نح  یعغ یخیو قدتدخل همز  اهسافها  الاو  و و وُ 

 ق منلم.ین ذه ق 
و انكدة بعد  ك و اماتله قلاق ره یخلقلك قسلّو ل تدةاٍخ نحد  یدل مدع قغیدد الاةتیدفاف الفأا و اما 

جداب بانهدا هندا یو   یأدیتوضأ فغسل وجه  و   و لنح اهلكناها قجاءها ب سنال لق له یة الاةتیالك ف
 یققدسل لوا موسل المجمل نح  یل المجمل عغیو م  هذا الغاب عطف تفص یل الذكةیلغاةت

ل و یدالاةت یفد یكفدیو  یملن اهلل ینلو  اّبله ققلال رب ان ابنل یناد و نح اُ ر من ذلك ققالوا ارنا اهّلل 
تلر ان اهّلل انلزل ملن السلماء ملاًء وللم نح  هیعغك ن اول حص ل المعط م بعد المعط م یالاةاخ

 یفلشدعا  سدةعة تقضد یقجعلله غثلاًء احلو یاخ   المرعل یالذو اما ق له قتص ح االرض مخورة 
كددددان المعطدددد م مسددددغغًا ید الاسددددغیددددو قدتفثأأأأ   یبمعندددد یا او هددددیالزمددددان و فنددددال الدددددن ل اذا 

و تخدا  الفدال  هیلعل یققول یقوُاه موس ه و كان المعط م جمغة او  فة نح یعغلغمعط م
الصغة مع خغ   تغ  الجمغة ع  العائدد و عدد   دغ حها لك نهدا  دغة نحد   یبعطف جمغة عغ

كددذل  فدد دیأأغضأأ  هأو زیقأأو  اخأأوك فی یالأذو عكسدده نحدد  د اخأأواك یأغضأأ  زیقومأأان فیاللأذان   یو 
                                                           

 ع  اهنصا . (1)
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هددا عدد  العا تللر ان اهّلل انللزل مللن السللماء مللاًء قتصلل ح االرض مخوللرةولللم الخغددة نحدد  د و یددمددع خغ  
 عكسه نح :

 المأأأا  تأأأارة   (1)حُسأأأُر ی ینأأأیفانسأأأان ع

 

 غأأأأأأر یف (2)ُجأأأأأأ  ُ یبأأأأأأدو و تأأأأأأارات یف 

 

قأو  عمأرو یمررت برجل و عكسه نح   ضحهّلل عمرویقو  فیمررت برجل الصفة نح   یو كذا ف
ر یأ یدا  یأعهأدت ز یو الثدان ر الأذبابی یغض  فیدا  یعهدت زالحال نح   یو كذا اهمة ف ضحهّلل هویف

  زبالأأة یم رنأأا مأأابكمدداتق ل العددةب  یالأأ یل الفددال العاطفددة بمعنددیجیو قددد غضأأ  هأأویالأأذباب ف
ضدًا اجداز  یا یو حكد«  ی د»بحدذم ة یأم رنأا مأا زبالأة فالثعلب یة و حكیالثعغغ یال یعنیة یفالثعلب

 س:یضًا و منه ق ل امةئ القیا ماحذم 
   و منأأأأزلیأأأأحب یقفأأأأا نبأأأأهّلل مأأأأ  ذكأأأأر

 

(6)فحومأأل (5)  الأأدخولیبأأ (4)یاللأأو (3)بسأأقط 
 

 

 عأأأف رسأأأمهایلأأأ  (8)فأأأالمقراة (7)فتوضأأأح

 

 لمأأأأأأا نسأأأأأأجتها مأأأأأأ  جنأأأأأأوب و شأأأأأأمأل 

 

كانددت او غیلغسددغغ یو قدددتأت كرمأأ  یأأزةه نحدد  یددة فاخددا  بالجمددل جددزال  ان و د فاضأأل فأ
كرمأ  یلق د یأأزة قغغهدا فق لد  یال دةط اذاة یة بصدغ   تقدددیو تعدةم السدغغمأ  جأا ك فأع أأ  و تأ  فأ

كرم  كةمده»ق ل ت الح هن فاضل فأ ن یملن نلار و خلقتله ملن طل یخلقتنلو نحد  « اذا كان فاضدًل فأ
كدذا فدداخة  و ك  یاقلال قلاخ    كدان  قلاخ   منللا قانللك ة نحد  یددالدل  العغ یةًامدا تكد ن بمعندیاذا 

                                                           

 نك ف.ی (1)

 ك ة المال.ی (2)

 منقطع الةمل. (3)

 ع  .ی مل  (4)

 م ضع. (5)

 م ضع. (6)

 م ضع. (7)

 م ضع. (8)
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لغدهلدة  یو قددتأتغضأ  عمأرو ید فیأقأو  زیة عاطفدة نحد  یح و قددتك ن السدغغیهن   ج یام یرج
و قسلّ ح ان قدال  یالداذا جلاء نصلر اهّلل و اذا زالأت الشأم  فصأل  ا نحد  تلز  مابعدها لماقغغهد یعغ

ك وق نلت تسلم  الصلّم و یلسلتمعون الیو ملنلم ملن  نح  یها همز  اهسافها  اهنكا یقدتدخل عغ
كم ی تیلر اهّلل یلملن الله غة نحد  یالسدغغفأا   یو قدتددخل عغد یالعمل یك وق نلت تللدینور الیمنلم من 

كدذا فغدح  یعنیه اقالت ص ون ی  تسكنون قیكم بلی تیر اهّلل ین اله غمو اء اقالتسمعون یبو اذا كان 
ا   ددا كهما یخددا  الدد او و الفددال بجدد از حددذفهما مددع معط فهمددا و یهتسددمع ن و هتغصدد ون و 

كأ  الناقأأة طلالماصدغة نحد    یاان اضللرب بعصلات الحجلر قان جسللت و الناقدة و نحد   یاحأان یرا
مقددد   یالعاطفددة عغدد یو هدد« فددال فانغجسددت» یو تسددم« نددایاوح» یفضددةب و هدد  عطددف عغدد

 .یةیا  شكل غ یا یأ شكلك  شكل یو ماادرحة و نح  یفص
او اماتلله قللاق ره ثللم اذا شللاء انشللره نحدد   یل الدد اقعیددالطو یل و الاةاخددیددفغغاةت ثأأ و امددا 

ثلم خلقكلم ملن نفلس واحلدة  بالذكة م  اخة نحد  یهن واحدًا اهح م  واحد و اول یالذكة یالغفا
خلقكم من نفس واحدة و جعل   یهو الذ یة اخةیل ایال او بدل یبمعن یل هیو قجع  منلا زوجلا 

 و منها:منلا زوجلا 
 ان مأأأأ  سأأأأاد ثأأأأ  سأأأأاد ابأأأأو 

 

 ثأأ  قأأد سأأاد قبأأل ذلأأهّلل جأأد  

 

 و قدت ضع م ضع الفال نح :
 تحأأأأت الَعجأأأأا  ینأأأأیالُرَد  (1)كهأأأأز  

 

   ثأأأ  اضأأأ ربیأأأاالناب یفأأأ یجأأأر 

 

اه تقدال  یلمجدةم الادد   فد ثأ ك ن یبع  و قد یع  الح وم بمعنب یأتیغعد انیو ه
اّل سوف تعلمونو ن یوك الدیك ما ین ثم ماادایوك الدیك ما یماادا نح  و قدد  ُاّل سوف تعلمون ثمُ 

 وثم اذا ما وق  امنتم به االن.د  للساغعام نح  یالمف یها همز  اهسافها  اهنكا یتدخل عغ
و د فقأأام  یأأزو د فوجأأد یأأزاجددازوا  یزائددد  حادد یهددذه الحدد وم تددأتة ان یددو قددال بعدد  الك ف

ح مطغقدًا یكدل  الحكد یام  فیلغز یذل  و ه معن یمنع ن ذل  و اخطأوا الخطال فی ن یالغص 
                                                           

 صف عدو فةس.ی (1)



498 

 

كیزام انما یو ما كیزام لغاأ قلملا اسللما و  یق له تعدال یهذه الح وم فقال ا ان ال او ف ید فید و ه تأ
فغمدا  یز فدالمعنیةعزیالقةلان غ یست  ها و الحذم للخاصا  فیزائد  و ل ناهین و نادیتّله للج 

ه كان ما كان و نام ه او فغما اسغما و تغ   ق له: یناه و كذل  فیاسغما كان ما كان و تغ 
(1)یو انتحأأأ یفلمأأأا اجزنأأأا سأأأاحة الحأأأ

 

 

(4)عقنقأأل (3)حقأأاف یذ (2)بنأأا ب أأ  خبأأت 
 

 

 و نح :
 ه ی  فأأأأیالأأأأرحم  ان لأأأأ یو لمأأأأا رأ

 

 د و ال نأأأأأأاٍ  اخأأأأأأا  عأأأأأأ  الغأأأأأأدریرشأأأأأأ 

 

 بنأأأت وامأأأل (5)ه  تغلأأأ یو صأأأ   علأأأ

 

 البكأأأأر (6)ةیأأأأه  مثأأأل راغیفكأأأانوا علأأأأ 

 

 و كذل  نح :
 یاذا اصأأأبحت اصأأأبحت ذا هأأأو یارانأأأ

 

(7)ایأأأأت عادیت امسأأأأیفأأأأث  اذا امسأأأأ 
 

 

لم انفسللم و یلم االرض بما رح ت و ضاقت علیاذا ضاقت عل یحت یمثل ق له تعال یف ث و 
جددوز امثددال هددذه اهسددادههم مدد  یه یو عندددلم یه ثللم تللاب علللیللان الملجلل  مللن اهّلل ااّل الهّنللوا 

العغددح و  یعغددح عغمهددا اه  اهّلل و  سدد له و الةاسددخ ن فددیة  و هیددالقددةلان هن محددذوفام القددةلان ك 
 كماقال ال اعة: ثمةقال یها الاال فیقدتدخل عغ

 یسأأأبنی  یالللأأأ یو لقأأأد امأأأر  علأأأ
 

 ینأأأیعنیقلأأأت الت ثمأأأة یو مضأأأ 
 

نكد ون ذلد  و ی ن فیدل و امدا الك فیة و العطف  ها قغیعاطفة عند الغص  یفه یحتو اما 
د اناهددال المسددافة و انددت اذا یددضددمة عامددل بعدددها و الحددذ انهددا حددةم تفیة و یددابادائ یقددال ا هدد

                                                           

 مقامهاهّللیة. منده اعغیالس یسة فیالجانل اه یاعامد عغ یا (1)

 المطمئ   م  اه ض. (2)

 الةمل المنعطف. (3)

 مل المجامع.الة (4)

ث  (5) .یغة كما قال ا تمیالقغ یناةًا ال« تغغل»ان   21 ح بنت مة 

م.یم   غا الغع (6)  ة اذا    

 مجاوزًا عنه. یا (7)
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و  یحتأئ بدد یداناهدال المسدافة تج یتفهدح اماددام فعغد  الدد انیمسافة و ت  یذ یاسندم فعًل ال
 اولها م  مون ال سف فاد ة و انصف. یست بعاطفة اخة المسافة عغیل

ب أل فأالن كد ن فعدًل نحد  یجدوز انیل یدة ك ن المعط م اسدمًا و قیو ش وطها عند الغص 
كرمت  حتو  منعنا دانقا   یحت  قالیة فلیالكنا یو هتدخل عغخادما  ل   یجعلت نفس یا

كلأت السأمكة حتأه نحد  یالمعط م عغ ك ن المعط م بع یان ینغغیو  انا یحت رأسأها  یا
 او شغهه نح : المشاة یجا  الحا  حتو 

  فأأأف رحلأأأ ی یكأأأ (1)فةیالصأأأح یالقأأأ

 

 نعلأأأأأأأأ  القاهأأأأأأأأا یو الأأأأأأأأزاد حتأأأأأأأأ 

 

مأات النأا  و  االلأوف یهأ  االعأداد حتأیفأالن ة لده نحد  یداو غا كالمها یة حتیالجار یعجبنیو 
 ا .یاالنب یحت

 و منقطعة.ض بان: ماصغة  یفه ا و اما 
ل الهمدز  یمعاملدة هنهدا عدد یت بالماصغة هتصالها بدالهمز  و تسدمیاما الماصغة فسم
و ماصدةفاته و  یال ابأالغالغدًا ا  ه و قددتك ن بعدد  سأوا بعدد  یالا یة و هیس ال كانت همز  الاسو

 و نح :تنذرهم لم ءانذرتلم اك لمیسواء علاه ح نح   یمابمعناهما عغ
 مالكأأأا   یفقأأأد بعأأأد یو لسأأأت ابأأأال

 

 نأأأأأأاٍ  ا  هأأأأأأو االن واقأأأأأأ  یأمأأأأأأوت 

 

  ماتوعللدون اك یللو ق  یان ادا و امدا نحدد لم و دعوتملوهم اك انللتم صللامتون یسللواء علللو نحد  
هن الد یال ابأالو  السأوا س مد  هدذا الغداب هن یل لدیدفقامدًا  یجع  له ابی سلواء الجدزال نحد   یتدأو 

 یمكد  ذلدد  فددیتنددذ هح و هان اندذ تهح او ان لددحهح یسدد ال عغدد یاتنلذرهم لم ءانللذرتلم اك لللمیعلل
بلهمدز  اسدافها  او ان ید  فالغالل اتیة الغفایغ یة فیالاسو یو ان قصد معن« یان ام »ق ل  

 و نح : ألضربن  أ قا  ا  قعد مجةاهما نح  (2)ةهمایغ یو جوز بعضهح جة ألضربن  قا  او قعدنح  

                                                           

 المال. یف یا (1)

 «.یهابال»و « س ال»ة یغ (2)
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 ت بعأأأد یأأأتناه یعلمأأأ یاذا مأأأاانته

 

 فأقصأأأر یا  تنأأأاه (1)یملأ طأأأال فأأأاُ  

 

ة ال دةا یدهما تك ی اةط ن فیه و یل عغیال ةا ه مل ید معنییاذ تق یو ه  اه جح عند
 و:قمت او قعدت  یسوا  علنح   اوةام یحذم الهمز  و ا یال ابالو  سوا جوز بعد یكل حال و  یف

 م أأأأأرفبعأأأأأد ال یو لسأأأأأت ابأأأأأال

 

كجأأأأرت او اقلأأأأتیأأأأحتأأأأوف المنا   ا ا

 

همز  اهسدافها  نحد   ا  یو قدتغأ قمت او قعدت  یالابالفلتق ل  اولهمز  قغل ئ بایو هتج
جددل یو د مللا توعللدون یلل  اك بعیللو ق  یان اداو ءانللتم اشللّد خلقللًا اك السللماء  و د عنأأدك ا  عمأأرویأأأ ز

 سأل  ها ع  واحد م  ماعدم و قدتحذم الهمز  نح :یان
 ایأأأو ان كنأأأت دار یمأأأا ادر یلعمأأأر

 

 مأأأأأر ا  بثمأأأأأان  الجیبسأأأأأب  رمأأأأأ 

 

   نح :یای  فعغیو تقع   د عندك ا  عمرویهل زنح   هلو قدتقع بعد 
قن (4)مرتاعأأأأا   (3)فیأأأألل  (2)فقمأأأأت (5)یفأأأأأر 

 

 

(8)حلأأأ  یا  عأأأادن (7)سأأأرت (6)یفقلأأأت أ هأأأ 
 

 

   نح :یایو اسم
كنأأأأت دار یلعمأأأأرك مأأأأاادر (9)ایأأأأو ان 

 

 

 ث بأأأ  منقأأأریث بأأأ  سأأأه  ا  شأأأعیشأأأع 

 

 د قام  ا  قاعد.یأ زو د ا  عمرو یأ قا  زقع بعدها مفةم نح  یو قد

                                                           

 فُامهل. (1)

 م  الن  . (2)

 ال.یلغخ (3)

 خائفًا. (4)

 .یاسهةن (5)

 المحغوبة. (6)

 .لً یسا م ل (7)

 ا الن  .یرؤ (8)

 طغل العغح. یكنت ف یا (9)
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د یأت سأوادا  مأ  بعیأاذا رأسغقها همز  غالغًا نح  یاهضةاب و ه یبمعن یو اما المنقطعة فه
ماند ن و هدذه ا  و مدا بعدد  یندیقی بألنهمدا ان مدا بعدد یشدا  و الفدةا   ی ل هد یا انها البل ا  شاة

اك له ال نات و لكلم نح  « یه»ة یجل تقدیه المفةم و یل تدخل عغیةعاطفة و قیة غیعند الغص 
 ن یددعددًا و الك فیو الهمددز  جم بأأل یابدددًا بمعندد ا ة ان یو عدد  الغصدد ه یللقولللون اقت یال نللون و اك 

 ة المذكو   و ق ل ال اعة:یخالف هح و لهح اه
 یعتیالمنأأأا  ضأأأج یفأأأ یمیت سأأألیأأأفل

 

 جنأأأأأأأة ا  جهأأأأأأأن  یهنالأأأأأأأهّلل ا  فأأأأأأأ 

 

 اهسافها  نح : یبمعن یو تأت
(1)ت بواسأأأأطیأأأأنأأأأهّلل ا  رأیذبتهّلل عكأأأأ

 

 

 االیأأأَخ  (3)ال أأأال  مأأأ  الَربأأأاب (2)َغَلأأأَ   

 

و كذا اذا جدالم بعددها ن یهو مل یر من هذا الذیاك انا خ وحدها نح  بل یبمعن یو قدتأت
  و جدد اب یو جدد اب الماصددغة احددد اهمدد الولمللات و النللور  یاك هلل  تسللتو اما  اهسددافها  نحدد 

 نع . المنقطعة ه و
عدالح   جد م احدد  ا مقا  اساعمال  یفم كل جدًا و الفةا ان  ف اوو  ا   یلفةا  و اما ا

 یهتعغدح هدل    اومقدا  اسداعمال  ی  احددهما و فدیعدیه انیدفعغدا  ا  عمرا  یت زیأ رأ  نح  یال ق
كغیدقد ل   یت احددهما او یدقد ل ما  یفغده اندا  او عمأرا  یأت زیأ رأمنهما واحدًا ا  ه نح   و همدا ایت 

 ا ت احددهما و جدد اب یدفدان معناهدا     « نعددح»و « ه»، اول الفدةا ان جد اب یدواحددًا و ق یسدمی
 هما و ه اعةم الفةا بما قال ا.یت ای  فان معناها     ییالاع

 یء قلیُل  شل ؟ع؟عغدداهّللیو ع  ا دن  او اختها یتزو  زة بعد الطغل نح  ییفغغاخ اوو اما 
ل  شلیختلار ملا یار یله بالخیلقصاح ه ق« او»القرءان  لذا یلجلد قعلیالقلرءان قملن للم یء قلیشلاء وُ  هُ 

قدال ُالحجلارة او اشلد قسلوة  یثم قست قلوبكم من بعلد ذللك قلللل ها  نح   یو تأت اریقاالول الخ

                                                           

 بغد. (1)

 غغس. یف یا (2)

 امة  . (3)
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ما ی ین و لمیابلم عن السامع ؟ع؟اهما  ال  ید انلیل یقول القائل  اُللت خ لاًا او لحملًا و هلو الین للمُ 
ان یال ی لم عن السام  حتیاند به ی یب   یادا س معنلاه یعللم انله قلد اُل  و للیعلم ماذا اُ  و انُ 

نفسله  یسلتدرت عللیخ ره ثم  ی لف قیرتف  انیب  اشد قسوة الن هذا استدرات غلف و هو عّزوجّ  
اهدة مد  هدذا یو ن یضلالل م ل یاو قل یهلد یاُم لعللیلو اّنا او ا یالخغة و م  اه ها  ق له تعال ال لف
جدوز اذا قغدت یدا  او عمأرا  یأت زیأرأ ن فنحد  یده الك فیدضدًا كماذهدل الیابل  یبمعن یة انها تأتالخغ

انأا اقأول د و ت غاده لعمد و و كق لد  یدة عد  زیبه ال ؤ یفانف بل یبمعناو غغطًا فاساد كه بد « داً یز»
ا  او لسأت دیألست زو تك    العامل نح   یاو نف یو شةا بعضهح تقد   نه یاو رجل م  عندثح تق ل 

ة م جغدة كماسدمعت و یدل هن اهیست هذه ال د وا ب دیو لدا  او التضرب عمرا  یالتضرب زو عمرا  
و وك یلومًا او بعلض یل ثنا و لحص ل ال   بعد الخغة نح   جال  العلما  او الزهادللباحة نح   یتأت

و او قعلل  او حللرف  الكلمللا اسللمد نحدد  یددح و الاةمیو لغاقسدد یُونللوا هللودًا او نصللاال نحدد  یلغافصدد
   نح :ییال او عند الك ف یقدتك ن بمعن

 ته یأأأأأخ رأیقأأأأأو  اذا سأأأأأمعوا الصأأأأأر

 

(2)او سأأأاف  (1)  ملجأأأ  مهأأأر یمأأأاب 
 

 

اق   یل یو ق فورًا نح   اوة مقا  یالثان ام  هح مخ ل ال او عغیو اما شاُرًا و اماُ  هدا الغهدح اه  یةم 
 ة.یو ه ض او یق ل ا هما معًا بمعنیان

ا و اما  یفداو  یبمعند یة فهدیال دةط اما یح كما مة  فیال و المیبال مایابع  الغغام  یو ف ِام 
 نحدد  یاخددةامأأا كدد ن مصددد  ًا بددد یهبددد و ان امأأاه بددد یددعغع اهحكددا  المددذكو   اه  ان المعطدد میددجم
 یعغد امأافدان تقدد  او   و امدا مدع یئیاحدد ال د یالكدل  معهدا عغد یو مغندد و اما عمرو یاما ز یجا ن

غددو لغمدداكغح بعددد یتتقددد  جدداز انفكمددا مددة  و ان لدحد او عمأرو یأأامأأا ز یجأا نه نحدد  یددعغالمعطد م
او او عمأرو عةض ش   ل  فاق ل یثح ل بما د یقا  زل نح  ق ل  یه شیعغالمعط م یالحكح عغ

د   ال دعة فاقد یع  اخاهدا فد اماه و قدتنفةم یعغالمعط م یعةضه قغل الحكح عغیا ام  ا ها  او 
                                                           

 ولد الفةس. (1)

 ة الدابة.یآخذ بنا  (2)
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 نح :
 قأأأأأدتقاد  عهأأأأأدها (1)ُتِلأأأأأ  ُ بأأأأأدار

 

 الهأأأأأأأایو امأأأأأأأا بأأأأأأأاموات الأأأأأأأ   َخ  

 

 نح : اال  ة یو قدتخغف الثان
 بصأأأأأد  یتكأأأأأون اخأأأأأفامأأأأأا ان

 

 ینیمأأأ  سأأأم یفأأأاعرف منأأأهّلل غثأأأ 
 

 یو ات أأأأأأأأأأأأذن یو اال  فأأأأأأأأأأأأاطرحن
 

 ینأأأأأأأأأأأیهّلل و تتقیأأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأأدوا  اتق 
 

 ة غالغًا ال او كما مة  و قدتةم بل واو نح :یو تغز  الثان
نأأأا شأأأالت ِنعامُتهأأأاتیالی (2)مأأأا ُام َ

 

 

 نأأأأار یجنأأأأة امأأأأا الأأأأ یامأأأأا الأأأأ 

 

  .یالم ضع یف« مایا» یو رو
 

 فصل
ة تد بف مابعددها یدضدًا حد وم  ابطیا یاهعدةاض و هد یو م  الح وم ح وم اهضةاب ا

 نح  الخلم. یبما قغغها ول  عغ
 ددفحًا و ضددةب عندده یجددل انیاكغح بكددل  امددا عمدددًا او سدده ًا فیاعغددح ان اهنسددان قددد

ة یددو امددا لةفددع تدد هح المخاطددل شددةكة غ یالثددان یةه امددا ههمددال اهول و الحكددح عغددیدداكغح بغیدد
ةه و امثدال ذلد  مد  اهغدةاض ف ضدع ال اضدع یدغ یه معه و امدا هثغدام ضدده عغدیعغالمحك  

كداعةاب   یلو ه و  لك و  بل یضًا ح وفًا و هیجل  قد ه لذل  ا عند بع  و اعدةاب مددخ لها 
 ها كالعاطفة.ما قغغ

د بأل عمأرو یأق  زیلأو د بأل عمأرو یأقأا  زجداب او امدة نحد  یالمفدةم بعدد ا یفادخل عغ بل اما
حكددح  یل تجعددل الماغدد ع فددیددل انهددا تسددغل الحكددح عمددا قغغهددا و تجعغدده لمددا بعدددها و قیددفق

مدا قغغهدا  ینف ین   عغ یفه بل یال ال الاابع و ان ضمت  یعنه و تنسل الحكح الالمسك م
                                                           

ا بدا . یا (1)  ام 

 ماتت و ا تفع جنازتها. یباط  قدمها ا (2)
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قد  م مدا  یاو نهد یو ان وقعدت بعدد نفددا  ال بأل عمأرا  یأاضأرب زاو د ال بأل عمأرو یأز یجأا نل تقد كدأن
كنأأت عالمأأا  بأأل جأأاهال  قغغهددا و جعغددت ضددده لمددا بعدددها نحدد    یل هددیددو قد بأأل عمأأرو یأأقأأ  زیالو مأأا 

 یعندده و تدددخل عغدده كالمسددك میددعغالمعطدد م ینئددذ لجعددل الحكددح اهول بالنسددغة الددیح
ن و تللذاون یو تلل تون الللذُران مللن العللالماهددح منهددا نحدد   یاخددة یجمغددة الدد الجمغددة للناقددال مدد 

كرمتأ  یأضأربت زو لاددا ك الغغدف نحد  ماخلق لكم ابكم من ازواجكم ب  انلتم قلوك علادون  و دا  بأل ا
قللالوا اتخللذ الحددذ نحدد   یقافدده عغددیه و ایددلصددةم المخاطددل عدد  الحكددح السددا ذ و اهنكددا  عغ

و اغغدل اسداعمالها بعدد  قولون به جنا ب  جاءهم بالحقیاك  نح  والرحمن ولدًا ب  ع اد مكرمون 
 .یالنف

الم ددغهة بالفعددل اه  انهددا خففددت  لكأأ    یهدد یاه ددل م دددم  و هدد یفدد یفهدد لكأأ و امددا 
او  یالمفدةم بعدد نفد یضًا قدتددخل عغدیا یاهضةاب بالمناسغة و ه یفاهمغت ثح اساعمغت ف

 یهذا الكدل  ثابدت محقدذ و انمدا تنفد یك بالةجل ففعد  م و ما مررت برجل لك  امرأة نح   ینه
ماُلان محملد ابلا احلد ملن رجلالكم ها ال او نح  ی هذا الكل  ت هح شةكة المة   معه و قدتدخل عغ

كدذل  ان وقدع بعددها یخاغف ن انها مع ال او لیو هن ییاهّلل و خاتم الن ولكن رسول سدت عاطفدة و 
 جمغة نح :

(1)ُر بأأأأأواِد  یان ابأأأأأ  ورقأأأأأا  الُتْ شأأأأأ
 

 

 الحأأأأأرب تنت أأأأأر یفأأأأأ (3)عأأأأأ یوقا (2)لكأأأأأ  

 

و  یع ان اع الكدل  اه  بعدد اهسدافها  و الاةجدیضًا و تقع بعد جمیة  اید المغایها جمغة تفیو اذا ول
ة   قدد ع یك نهددا مخففددة اضددةا  یل و اسا ددكل بعضددهح فددیددماق ی  عغددیو العددةض و الاحضدد یالامندد

 «.بعم و یلك  م و »ه هضما  یو ه اشكال فك  عمرو د لیمامررت بزالمج و  المفةم بعدها نح  
صددا قغغهدا یجاب او امة ب ةا ان هیالمفةم مسغ قة با یضًا قدتدخل عغیا یو اما ه فه

                                                           

 غدو م  المة  بسغل الجد .یما  (1)

 مخففة مهمغة. یفه (2)

 قااله. (3)
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ز مخ لهدا یدو اج دیأرجأل ال ز یجأا نقدال یفلدا  ال عمأرا  یأاضأرب زو د ال عمأرو یأهأذا زبعدها نحد   یعغ
جدوز یو ه یال ابأ  عمأ یا ابأ  اخأیأزام بعضدهح النددال نحد  و اقأو  ال اقعأد ضًا نحد  یالمضا ع ا یعغ

و و ال بكأر و ال خالأد هدا الد او فاقد ل یتددخل عغاه  اند ال عمأرو ال بكأر ال خالأد یأجأا  زقال یة ه فلیتك 
كأأل زكدد ن عامغهمددا فعددل مدداٍض للشدداغاه بالدددعال نحدد  یاشدداةا بعضددهح ان ه ه  یاد ال عمأأرو یأأا

هنده  یالمنفد ینطق  اذًا احدد بالماضدیدف جددًا فلیل و ه  كدل  سدخ اغه بالدعایاكل عم و ف
كدان هدذا هدد  المدانع لددز  المندع عد  المضددا ع ای هح قد ل امددةئ یةم  عغددیدضدًا و ی داغه بالددعال ولدد  

 س:یالق
قأأأأأأأت (1)كأأأأأأأأن دثأأأأأأأارا   (3)بلبونأأأأأأأ  (2)حل 

 

 

(7()6)ال عقأأأأاب القواعأأأأل (5)یتنأأأأوف (4)عقأأأأاُب  
 

 

و الاداهة انهدا   الجمل یل یالفت یجزیانما ا هدوا بق له و اس  یلو عد  بعضهح م  ذل  
 اهسا نال. یكما مة  ف ریغ یبمعن

و انهأا البأل ا  شأاة سد امًا  یللضةاب نح  قد ل مد     یاذا كانت منقطعة تأت ا و قد مة  ان 
. یاساد اكًا ادا  او عمرا  یضربت زنح   اوكذل     ل عمةًا كما مة 
 

 فصل
 ا.یو  هاو  اماو  اال یقال الذاهل و هیه الغافل و ایساعمل لانغو م  الح وم ح وم ت

                                                           

  جل  اٍع. (1)

 ا تفع. یا (2)

  إبغه. (3)

قت.فاعل  (4)  حغ 

 م ضع مةتفع م  جغل. (5)

 جغال  غا . (6)

 ددغا   یه عقدداب الق اعددل ا یة تندد فیدد فعددت بغغ ندده عقدداب ثن یا حغقددتس و یامددةل القدد یاسددح  اعدد مثددا  (7)
 مقامه اهّللی. منده اعغیابغه م  قغل تن ف یة عغیالجغل و الحا ل انه اغ



516 

 

 یه نفس المخاطل الیدتهما ت جیفاتح  هما الكل  و فایفهما حةفا اسافاا   اماو  اال اما
ل فائددتهما یو قس مص وقًا عنلم یلم لی تیوك یاال  و اال ان وعد اهّلل هو الحق اهساماع و الفهح نح 

 الندال نح : یةًا عغیك اال الجمغة و تدخل  یة و تدخلن عغد مضم ن الجمغیت ك
 یهلللو قاصلللد یللللا الملللوت اللللذیاال ا

 

للل  خلیلللققلللد اقن یارحنللل  (1) یللللتُ 
 

 

و قدتغددل همزتهدا هداًل و  قحاقلایاملا واهّلل لقلد تقّمصللا ابلن ابلالقسدح نحد   یةًا عغدیك  اماو 
   نح :یحةم تحض اال یل قدتأتیو ق  عو  ه و  ا قال یو تقصة و  عماقال ینًا و یو ع هماقال ی

 رایأأأأأأأأأأأاال رجأأأأأأأأأأأال  جأأأأأأأأأأأزا  ا  خ

 

(3)تیأأأتب (2)م ضأأألة یدل  علأأأیأأأ 
 

 

اال لغعةض فهما اذًا مخاصداان بالفعدل نحد   االو  اماان یأتیو قد« حقاً » یبمعن اماو قدجال 
 ضًا.یة ایاهسم یو اجاز بعضهح مخ لهما عغرا  ی  خیتنزل بنا فتص

كدددد  یةًامدددا تددددخل عغدددیلمفدددةم و ك ا یفاددددخل عغددد هأأأاو امدددا  و هاتأأأا و  هأأأذااسدددمال اهشدددا   
 و ق له: ها ا  ذا  اسح اهشا   بالقسح نح  ینها و  یفصل  یقد

 و تعلمأأأأأ  هأأأأأا لعمأأأأأر ا  ذا قسأأأأأما  

 

(4)  تنسأأأألهّللیأأأأفاقأأأأدر بأأأأذرعهّلل و ان أأأأر ا 
 

 

و هأأا انأأت ذا و  هأأا انأأا ذاو هللا انللتم اوالء تح للونلم  ة المةف عددة نحدد یددنهمددا بالكنایفصددل  یو قد
 ًل نح :یةهما قغیبغ

 تكأأ  قبلأأتهأأا ان تأأا عأأذرة ان لأأ 

 

 البلأأأد یفأأأان صأأأاحبها قأأأد تأأأا  فأأأ 

 

 ا.یفقلت لها هذا لها ها و ذا لو ق لهح 
ها بعضدهح مد  حدد وم الانغ ایأو امدا  دها بالمنددامیدفقدد عدد   یه و هد  اهقدةب فدان مد  خص 

                                                           

  .یحةب  ف   یبه عما   حمه اهّلل ف ی ث ؟ع؟  ینةالمؤمیال عة هم (1)

 المة   الناعمة. (2)

 :یة و هیاهشعا  اآلت یم  اهفعال الناقصة و حالها ف (3)

ادددد ددددل لم   یاددددیو تقددددح    یتةح 
 

 تیها األثداو  ان  ضدیو اعط 
 

 

 تدخل. (4)
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و ه  یصدح  المعندیضدًا یه ایدك نهدا لغانغ یع م ا مهدا و امدا عغدیدجم یف یة منامیتقد یحاا  الی
ف او تمد   نحد  یقةال  الاخف یعغا اسجدوا یاال او امة نح   یها منامیغیة فاك ة مایتقد یحاجة ال

ع یدها فعل المد  و الذ  و الاعجدل و لجمیغیو قدا ربتما غارة یل نح  یاو تقغمّت ق   هذا  یتنیالی
 هذه الح وم  د  الكل  كاهسافها .

 
 فصل

اها القددد   حددد وم  یوبخ  هدددا عغدددیدددل  و یدددو مددد  الحددد وم حددد وم  تدددا ك الفعدددل و سدددم 
ة یعهدا اسدافهامیجم یو فد لومأاو  لوالو  اال  و  هال   یخ انسل و هیة بالاو یبالاسم ی  و هیتحض

اال  و دا  یأهال  ضربت زخ نح  یك ن معناها الغ   و الاو ی یالماض یانها اذا مخغت عغ یو ه ش  ف
كرمت الع ن اتخذوا من دون اهّلل ق بانًا و للوال یقلوال نصرهم الذو ه باابعا شلداء یلوال جاءوا علو لما  ا

 یبمعند ی  فهدیالاحضد یالمضدا ع بمعند یو قدال ا انهدا فدلوما اهنأت الفجأار و اذ سمعتموه قلتم 
 ضًا ان كانیالمضا ع ا یانها ف یاهمة و عند
لوملا  غدام  نحد یة طغدل و لدح هیدعدل مد  غفیالمخاطل بانه لدح ه یالحال ل   عغ یبمعن

كانددت بمعنددلأأوال تضأأرب عمأأرا  و   الفسأأا  یاال  تهأأو هأأال  تكأأر  العلمأأا  و نللا بالملئكللا یت ت  یو امددا اذا 
 .یأتیما س یعقل الغ   عغی  و ه بأس بالق ل به اذ هیاهساقغال فاناسل الاحض

 ةًا نح :یمة  او تقدالفعل لفاًا كما  یو لهذه اهحةم  د  الكل  و تدخل عغ
ون عقأأأر  افضأأأل مجأأأدك  (2) یأأالن (1)تعأأد 

 

عأأأا (4)یالَكِمأأأ (3)لأأأوال یضأأأوطر یبنأأأ  (5)المقن 
 

 

                                                           

 جة . (1)

ة م  الن ا. یجمع ناب و ه (2)  المسن 

 ل ه تغارزون. یا (3)

ح.ال جا (4)  ع المسغ 

 د.یضة م  حدی  سه   یم  عغ (5)
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 ة ض و   نح :یاهسم یو قدتدخل عغ
 ارسأأأألت بشأأأأفاعة یلأأأأیقولأأأأون لی

 

 عهایشأأأأف یلأأأأیفهأأأأال  نفأأأأ  ل یالأأأأ 

 

للوال حد  قة الفعل بعده و تقد  الاةم م  باب اهتساع نیها ظةم فمدخ لها حقیو ان ول
قللوال ان نحد  ة یو فعغهدا ب دةط لأوال  یفصدل  دیو قداذ دخلت جنتك قلت و قلوال اذا بل ت الحلقوك 

ساعمل یلغعةض و  ی  فهیخ و تحضیو اذا خل المقا  ع  ل   و تو ن ترجعونلا ینیر مدیُنتم غ
 یالاد لأوو   یلق اجل   یلوال اخلرتن اللو را  ی  خیاال تنزل بنا فتصالمخففة نح   اال یذل  المعن یف

كلت نح   یالامن یبمعن  .یاما تع ف علنح   اماو لو نزلت فأ
 

 فصل
 ان.و  یا یة كغمة و هی ها عند ا ام  تفس یة تؤتیو م  الح وم ح وم  ابط

كدل كغمدة مددغهح نحد  یلافسدد یفهد یاامدا  او جمغددة مغهمدة نحدد  د یأز یابوعبأدا  ا یجأأا نة 
 او حةكة نح :مات  یق رفد  ایهر

 انأأأت مأأأذن  یبأأأال رف ا یننأأأیو ترم

 

 یاك ال اقلأأأأأأیأأأأأأا (1)لكأأأأأأ  یننأأأأأأیو تقل 
 

 یًا معناه نح  ق له تعالیالق ل مؤم یمعن یهتفسة اه  مق ًه مقد  الغف  ماًه عغ انو 
كددذا « ندداهینام»ة لغندددال المفهدد   مدد  ق لدده یتفسدد« حیا ا ددةهیدد»فق لدده م یا ابللرهیللنللاه ان یو ناد و 

فسدة بده المفعد ل الاداهة یو قد« كتغدت»ة لغكتابة المفه مدة مد  یفست« قح»فق له   ان ق  یكتبت ال
و مدا بعدد حدةم بله ان اع لدوا اهّلل  یماقلت للم ااّل ملاامرتن و هیان اقذق یوحیاّمك ما  ینا الیو اوحنح  

« تقد ل»و اذا وقعدت بعدد  انفسة بدد یس م   غة ما قغغها فان ما قغغها تا   اه  انه مغهح فیالمفسة ل
كتمانأ  یث ایتقأول اسأتكتمت  الحأدة نحد  یدالكنا یة حكدیدفعل مسدند لغكناو قغل  قدال یف سأألت  

كتمانأ یتقول استكتمت  الحدفاحت فقغت  یامكان  اذاذل  بضح الاال ول  جئت بد   ث اذا سأألت  
 بفاح الاال هنها ظةم و ناح بعضهح ذل  فقال:

                                                           

ن یا (1)  .یلكن 
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كن  فعأأأأال  تفسأأأأر « یا»ت بأأأأأ یأأأأاذا 

 

 رف  ضأأأ   معتأأأأیأأأفضأأأ   تامأأأهّلل ف 

 

 ومأأأأأا  تفسأأأأأر ی« اذا»و ان تكأأأأأ  بأأأأأأ 

 

 ر م تلأأأأفیأأأأففتحأأأأة التأأأأا  امأأأأر غ 

 

 
 فصل

س اهمددة یلدد یاكأأال  قدد ل یفبغضأأهّلل یفأأالن و منهددا حددةم الددةمع و الزجددة كمدداتق ل ل ددخ  
لاّل یاعمل  صلالحًا ق یلعلّ  یرب ارجعونس له نح  یكماتق ل و قدتك ن  معًا لغطالل ما ل ملا ترُلتُ 

لاّل یو اتخذوا من دون اهّلل اللا لهظها  ك نها منكة  نح  ة ی ها بعد الحكا یؤتیو قد كونلوا لللم علاًاُ 
ُلاّل بل  تح لون و  یط لیُلاّل ان االنسلان ل و ُلاّل والقملر اذًا ظدةم نحد  یفهد« حقاً » یبمعن یو قدتأت

اّل اذا بل ت التراق لان الیطم  ان ازیثم مثل ق له  ی  فیو تحامل ال جه یالعاجلا وُ  اّل انلهُ  تنلا ایدُ 
 «.حقاً » یفان جعغاه تما  السا ذ  مع و اه  فغمعندًا یعن

 
 فصل

او  ل و ه و  ما یمدخ لها و ه ید نفیو منها ح وم تف  ان.و  ل و  لم 
كون یملا یهح بق لده تعدالیالحال ان نفت المضا ع عند الجمهو  و  م  عغ یلنف یفه مااما 

و قدتددخل  بله یماقللت لللم ااّل ملاامرتننحد   یالماض یو قدتدخل عغ یابّدله من تلقاء نفسان یل
ملا هلذا بشلرًا و قد مضدت نحد    یل ن عمل یعمغها الحجازیة فیالصالحة لغجمغة اهسم یعغ

 هًا لها بد ه كق له:یغها مع النكة  ت غیو ند  تةك
ت عل  ةیأأأأأنأأأأأا تحیو مأأأأأا بأأأأأأ  لأأأأأو رد 

 

(2)عأأأرف الحأأأق عاُبهأأأایمأأأ   یعلأأأ (1)لیأأأقل 
 

 

 ماتنفقون ااّل ابت اء وجه اهّلل.تعمل نح  لح ةیالفعغ یو ان مخغت عغ
ال رقلث و نحد   ةیأال  التبرالمسما  بد  یو ه ان  الجنس تعمل عمل  ید  ها نفیو اما ه فان ار

                                                           

 عا ها.خغة  (1)

 غها.یع یا (2)
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 نح :  یلو قدمضت و قدتعمل عمل  الحج یال قسو  و ال جدال ق
(2)رانهأأأأایعأأأأ  ن (1)مأأأأ  صأأأأد  

 

 

(3)  ال بأأأأرا یفانأأأأا ابأأأأ  قأأأأ 
 

 

ة و قدد سدماها القد   یضدًا انهدا قددتك ن اضدةا یو قد مضت و قد مة  ا شبهةال  المبد  یو تسم
ال تقد ل د یأأ جأا ك زقد ل احدد یكدأننعأ  ة مناقضدة لدد یدو قددتك ن ج ا د ال عمأرو یأجا  زعاطفة نح  

كدان بعددها جمغدة اسدم یة هذه الم ا م لغنفدیغ یف یةًا و تأتیفاحذم الجمل بعدها ك  ة یفدان 
كدد   م نحدد یًا لفاددًا او تقدددیماضدد هددا او فعددلً یتعمددل فلددح تللدرت القمللر و ال للللا ان ین  للیال الشللمس  ةًا 
و  یقلال صلّد  و ال صللّ و م یلا و ال ت ثیناقون و ال ل و قیلا غول و ال هم عنلا ی  سابق النلار و ال قیالل

 ةها نح :یجل تك یالدعال فل یقدتدخل عغ
 الأأأبال یعلأأأ یا دار مأأأیأأأ یا اسأأألمیأأأاال 

 

 نهال  بجرعامأأأأأأهّلل الق أأأأأأرو الزال مأأأأأأ 

 

جددل ان تكدد   مددع یالمسدداقغل فكددذا ه یهنهددا بمعنددال فأأل  ا  فأأاك و داك یأأال شأأل ت و 
مفدةم خغدة او  دفة  یضًا اذا مخغت عغدیو تك   اح  اهّلل الجلر بالسوء من القول یال المضا ع نح 
كاتأأ یأأزاو حددال نحدد   كبأأا  یأأجأأا  زو انلللا بقللرة ال قللارض و ال بكللر و  د ال شأأاعر و ال  و د ال ضأأاحكا  و ال را

  انهدا ییو ع  الكد ف  یغض  م  ال شو جلت بال زاد   الخاف  و المخف ض نح  یقدتعاةض  
ةاهدا یةهح یدد جددًا و غیدها و مابعددها مخفد ض باهضدافة و هد  بعیاذًا اسح و الخاف  مخل عغ

 یا ددل المعندد صددح  ی  و ان لددحی  ماطددالغیئی  شددیها زائددد  هنهددا اعاةضددت  ددیسددم  یحةفددًا و 
س المدةام یسم نها زائد  فغیو د و ال عمرو یز یماجا نة المق ونة بالعاطفة نح  یباسقاطها كاهضةا 

المجمد ع المةكدل  یافاوم الكل  بامخالها و اخةاجها و اهقةب ان الجدا   ماخدل عغدی ها ان ه
كیسددت باسددح و ه زائددد  و قدددتجیو ل  یسللتویما نحدد  مدد  اهول یالثددان ید اذا فهددح نفددیددئ لغاأ

و  كم حجلایكلون للنلاس عللیلئال  النا ل و المنص ب نحد  یو قدتعاةض   اء و ال االمواتیاالح
                                                           

 اعةض. (1)

 الحةب. یا (2)

 ه زوال. (3)
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بعلض  ی تیلوك یل  المعمد ل و العامدل نحد  یو  دان التفعلوه تكن قتنلا    الجاز  و المجزو  نح ی 
ها  دد  الكدل  عند الجمهو  فغ ماس لها  د  الكل  بخلم یو لمانلا ینف  نفسًا ایات ابك الیا

هح اه  ان  ن یدبه القسح له  د  الكدل  و امدا الك ف یاغقیماعغذ القسح فان ما یتقع فعندهح الغ 
 لغض و   نح : یال  النفحذم یل قدی ون لها تصد ًا و قیفل

 دیأأأا  ذو حیأأأاال یعلأأأ یبقأأأی  
 

 ان و اال یأأأأبمشأأأأم ر بأأأأ  ال  

 

 .یغقیه یا
او  ل و اما    از  مفصًل.الج یفقدمضاا ف لم 
 الن ا ل. یفقدمضت ف ل و اما 
غل ور  یان الكلاق ون ااّل قل ة نح یاهسم یو تدخل عغ یضًا م  ح وم النفیا یفه انو اما 

 یو عغددؤمنن بلله و ان مللنكم ااّل واردهللا یللولللدنلم و ان مللن اهلل  الكتللاب ااّل ل یان املللاتلم ااّل الالئللو 
ة اه  یدالنافان  یل هتدأتیو قدعون من دونه ااّل اناثًا یو ان  یان اردنا ااّل الحسن ة نح یالجمغة الفعغ

اكما مة  او  اال  و بعدها  ان عنلدُم ملن  یهح ق لده تعدالیةم  عغدیدو لا حاقظ یانُ   نفس لّما علنح   لم 
انلت لك  ن یدالقدةلان و قدد عدد  الك ف یة  فدیدك  یو اسلطان بللذا  مد  هدذا الغداب و هد   رةیلو انُ 

 ان هذان لساحران. یالح وم الم غهة و منه ق له تعال یفاه ح  كما مة  
 اهفعال الناقصة. یاحكامها ف یة و قدمضیم  الح وم الناف یه ی   یفعغ  یل و اما

مابعددها و  یعمدل فدی  باصد  ها تمندع ماقغغهدا انیة عند القائغیو اعغح ان الح وم الناف
دا  ال یأأزو دا  یأأضأأربت ال زتقدد ل عندددهح انمكدد  یزهددا فلیح یل ممددا فددیهددا شددیاقددد  عغیتمنددع ان
 (1).یو كذا الغ اقدا  ضربت و ال عمرا  یال زو دا  یال ضربت ز ل تق ل ضربت 
 

                                                           

من ندة كضدد مد  ة و یدثهمدا مغنیح و شدد الضدام و ت غیبكسدة المدمد  لغة العدةب لفادة  یاعغح انه قدجال ف (1)
و لكنهدا اسدح ه حدةم. « مد  لمطمعداً  یان فد»المثدل  یجابة و فاه یمع ذل  مطمعة ف یو ه یهل النف یبمعن

 اهّلل مقامه یمنه اعغ
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 فصل
 ث.یالاأن یالفعل او اهسح فادل  عغ یتدخل عغ یث الایو م  الح وم ح وم الاأن

و ضأربتا حد  و المفا حدة نضأربت مثل  یو المكسو   فضربت مثل  یفمنها الاال الساكنة ف
كدد  یتددخل عغد یو الادال الاد ضأرب یو ضربت  و ضرب  مثل  یالن ن المفا حة ف او طلحأة اهسدمال 

كدددد  كدددد القاممأأأة الصدددفام  أأأة او الحددد وم  كدددد رب  كدددد  یحبلأأأو اهلدددف المقصدددو    و نفسأأأا  و الممددددوم  
ه مفصًل ف كغ   دها هنا فان العمة اشةم م  ذل .یكتابنا الاغصة  فلنع یقدشةحنا ذل  

 
 فصل

 الالمات یق
كددالل  الجازمددة لغفعددل فدد یو قددد مددة  شددةحها فدد  یالجدد از  و الجددا    للسددح فدد یم اضددعها 

م فدد كیدد  یالحدد وم الجددا    و المعةفددة و قددد مددة  م فددیددان المعةفددة بددالل  و ه  الاأ  ید فقددد مددة 
ح القسد یو ه  القسدح فقدد مدةم فد لأوالفقدمضت عند شة   لوالالح وم الم غهة و ه  ج اب 

 اعامتها. یفل حاجة ال
 فصل

 دینون الت ُ یق
كددد یددم دددمً  مفا حددة مددع غ یو هدد فمكسددو   معهددا و مخففددًة  اضأأربنان  و اضأأربان  ة اهلددف 

ك یحادا  الدیقددوقع و ه یسداكنة و انهدا تخدا   بالمسداقغل فدان الماضدد د و الحدال معدد  یدتأ
ك یه و انما تحاا  الیعغ یما ه یعغ مسداقغل  یاهغغدل فد یالمسداقغل فاددخل فد ید فدیدالاأ

كدداهمة و النهدد یه معنددیددف هأأل و التفعلأأ  و افعلأأ  و العددةض نحدد   یو اهسددافها  و الامندد یالطغددل 
كدان مصدد ًا بمدا اال  تفعل  و هال  تفعل  و تهّلل تفعل  یلو تفعل    یدل  عغدیدو امدا الخغدة المحد  فدان 

كد ه  القسح نح  یالا ك جداز مخ لهدا ّنلك یاّملا ن و نلذه ن بلك اّملا د  نحد  یدو مال المزوا  لتفعل  د 
كیه و قدیعغ  ج اب ال ةا اذا كان ال ةا مساقغًل نح : ید فیدخل ن ن الاأ
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 ع كأأأ یفأأأزارة  (1)فمهمأأأا تشأأأأ منأأأ 

 

 منعأأأأایو مهمأأأأا تشأأأأأ منأأأأ  فأأأأزارة  

 

 منع  و ق له:ی یا
 یالثأأأر یفأأأ یزرانأأأیال  (2)نبأأأت   نبأأأات

 

 نفعأأأأأایر یأأأأأأتأأأأأهّلل ال یما یثا  متأأأأأیحأأأأأد 

 

 و نح :ان تفعل  افعل نح   ما ال ةا بل تقد   یال ةا اك ة و ربما مخغت ف یو مخ لها ف
(4)  بامأأأ یمأأأنك  فلأأأ (3)ْثَقَفْ  یأأأو مأأأ  

 

 

 بأأأأأة شأأأأأافیقت یابأأأأأدا  و قتأأأأأل بنأأأأأ 

 

و بجهأأد مأأا تأأبلغ  ا ًا نحدد  یددة ال ددةا اخایددغ ید  فددیددمددال الزا یتغدد یو قدددتغحذ اهفعددال الادد
نالده اه  یطغدل امدةًا هیضدةب لمد  ینأ  یبأأل  ماتجن   ویدفا اه  یالدذ (5)اتحقذ یانهّلل یما ار ینیبع

بدد ه اذا كاندت ه  یل الند ن بعدد المنفدیل تجدیدو قربما تقأول  و كجر ماتفعل  و قل  ماتقول  بم قة و 
ة یداه یل ان ه فدیدو قن هلملوا ی ن اللذیواتقلوا قتنلًا التصلاسًا و اسا هد بق لده یق یماصغة بالمنف

هًا بدد یت دغ لأ ل تددخل بعدد یدو قد یأضرب  زیالدار  یال فمنفصغة نح   ةی  النافال ل معیو قدتج ینه
 نح : یال  النه

 علمأأایحسأأب  الجاهأأل مأأا لأأ ی

 

   معممأأأأایكرسأأأأ ی ا  علأأأأیشأأأأ 

 

ًا یدو ربما لحقت المضدا ع خالال  یقوم  اال  قلید مایزقال یفل مابد  یالمنف یو قل  مخ لها عغ
اسددح الفاعددل  یل تدددخل عغددیددو قانأأت تفعلأأ  لضدد و   نحدد  ا یل ذلدد  فددیددع مددا ذكددة و قیددمدد  جم

 اضطةا ًا نح :
(3)املأأأودا (2)بأأأ  (1)ان جأأأا ت (6)تیأأأار

 لأأأأأأأأأب  البأأأأأأأأأرودایو  (4)مأأأأأأأأأرجال    

                                                           

 م  ذل  الةجل. (1)

 ز ان.یكنغام الخ یا (2)

 الحةب. ید ك  فی یا (3)

 قال.ی یا (4)

 مقامهاهّللیق  به. منده اعغی  و اتیالع یا اه    یا (5)

 .یاخغةن یا (6)
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 مأأأأأأأاال  لأأأأأأأ  معأأأأأأأدودا   یریأأأأأأأو ال

 

(6)احضأأأأأأروا الشأأأأأأهودا (5)أقأأأأأأامل    
 

 

 و نح :
 فأأأایعأأأنك  حن یت شأأأعریأأأا لیأأ

 

 وفایأشأأأأأأأاهرن  بعأأأأأأأدنا السأأأأأأأ 

 

اعغدذ بده جدا   سدا ذ یب دةا ان ه وا  القأوم له مثغاًا نحد  ا ع المقسحغز  الن ن المضیو 
 یك دة ذلد  فدیشداذ  و اوسأ   یتأیان ب یعل  ربأیلأو ق لده اهّلل تحشل ون  یو لئن ملّتم او قتللتم اللل نح 

او اهسافها  و مع  یاهمة و النه اهزمة مع  یل هیبالكسة و ق ِام  ا و اذوعلدون یملا  ینلیقاما ت نح   ِام 
قدال یفارضأوا و اخشأوا و اغأزوا و انصأروا   نحد  یفداح مدا قغغهدا اه  مدع المدذك یالفعدل  یمخغت عغ

كدان مكسدو ًا یدضح  و مع المخاطغة مكسدو  هن مدا قغدل الیفارض  و اخش  و اغزن و انصرن  ال ان 
كددد یددحددذفت ال كددان مددا قغددل الارمأأ  و اضأأرب  و اغأأزن كددد  یارمأأو  یاضأأربو  یاغأأزال   حددًا ال مفایددو ان 
قددال یة فیددال بعددد الفاحددة لغددة طائیددل حددذم الیددو ق  یارضأأو   یاخشأأال بالكسددة نحدد  یددحةكددت ال

 اضأربنانو اضربان غحذ بالفاحة یو   یاخشو   یارمو اغزون و اضرب  مفا حة نح   یو الغ اقارض  
كدان عغ یل الفعدل بداٍا عغدیدالفداح و ق یعغد یل الفعدل المفدةم المدذكة معهدا مغندیو ق ه مد  یدمدا 
  یارمأو اغأزون مثدل  یح اهخدة و فدیالصدح ی  فدیعةاب و انما فاح ما قغغها هجاماع السداكناه

لخد م اضأربان  یحدذم اهلدف فدیلطدةم الغداب و لدح  یارضأو   یاخشأمثل  یلةفع اهلاغاس و ف
دخل ید  الن ندام و هیلغفصدل  د اضربنانحذم الف یفة الحةكة و لحیمد  و ه  خغیالغغس و قد

                                                                                                                                              

 المة  . (1)

(2) .  بال اب 

 مًا.ناع (3)

   الجع م  و الغس طة.یشعةه   یا (4)

 ا زو  المة  .یانت  (5)

ها زوجا . (6)  ا  تنكة ذل  و تعاةم ان 
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ه و هد  مدا یغ یعغ (1) یو جمع المؤنث عند الجمهو  لغزو  الاقال الساكن یفة المثنیالخف ة حد 
 یالحدذم فد ینغغدیحدد  و هیة عغدیدحدد  و الا نیؤخذ الند ن كغمدة عغدی  و یكغما یك ن فی

الند ن سداكنة هن اهلدف  یغقدی ن فجدوزوا فمدنهح مد  ید  و اما الك فیكغما ی  فیالاقال الساكن
ها كالحةكة و منهح  ف.یقةال  الاخف یعغ و التت عاناحةك بالكسة نح  یق ل یم   لمد 
كدل واحدد  مد  الند نیو اعغح ان الغص    یی  ا دل  ة سدها و عندد اك دة الكد فیة زعمد ا ان 

 الم دم  ا ل المخففة و الن ن المخففة تحذم اذا الاقت ساكنًا بعدها كق ل ال اعة:
أأأأأأأأأأهّلَل انیأأأأأأأأأأَ  الفقیالُتهأأأأأأأأأأ  ر َعل َ

 

 الأأأأأدهر قدرفعأأأأأ ومأأأأأا  و ی (2)تركأأأأأ  

 

قددال یهددا و اه  لكددان یت فاحددة ماقغغهددا لادددل  عغیددن  فحددذفت المخففددة و ابقیددهته یا
ةم  مدا حدذم هجدل یدمدا الحقدت بده اذا ضدح  او كسدة مدا قغغهدا ف یحال ال قدف عغد یو ف« هته »

حال ال قف و المخففدة المفاد    یف یارمو اغزو حال ال  ل و  یفارم  و اغزن المخففة فاق ل 
  .یهًا لها بالانویت غ اضرب ، اضربا یا قغغها تقغل الفًا كق ل  فم

 
 فصل

 نیالتنو یق
ك یو ه الكتابدة لهدا  یس فدید و لدیدن ن ساكنة تغحذ اهسدح بعدد الحةكدة او الفعدل ه لغاأ

حددال  یاهبادددال و ال قددف فاكتددل الفددًا فدد یحددال الةفددع و الجددة هن بنددال الكتابددة عغدد ی ددو   فدد
 اقسا : یحال الفاح و ه  عغ یالفًا فالنصل هنها تقغل 

و د یأهأذا زامك  م  عمل العامدل نحد  یغحذ اهسح المعةب فی یالامك  و ه  الذ االول 
 د.یمررت بزو دا  یت زیرأ

و ان احللد مللن   نحدد  یةمعیددان المغحددذ بدده فددةم غ یدل  عغددیدد  یة و هدد  تنددویددالانك  یو الثأأان
                                                           

 اهّلل مقامه ی  نح  اض بنان. منه اعغی  الن نیجمع المؤنث بسغل لزو  الف   ی  فیلزو  الاقال الساكن (1)

. یا (2)  تذل 
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 ضًا.یو ان كان لغامك  ان یالمشرُ
وه تنو و الثالث  مأررت بكأل و نلأذ یحه المحدذوم نحد  یدال  عد  المضدامی  تعدویما عد 

و بعأد و  قبألند ن ی  و اه  لكدان یعد ض باندویه اذا حدذم وجدل انیدالس ان المضدامیو لقامما  
ن هجدل ذلد  اهتدةیدتنك یه فداذا حدذم عدام الدیدالاعةم بالمضامیان اهسح  یعند  یةه فند  

ماكدان  یه عام الدیالتعةم الكل و اذا حذفت المضاماخوانهّلل  مررت بكل واحد م ان  ل  قغت 
 ة.ی  تنكیقة تنویالحق یة فه  فی  الانكیم  تنكةه فناسغه تنو

وه تنددو و الرابأأ   غدد ه بمددا یمددا عددد   ینددًا فددینددا تنویقددال ا انددا    یضددح  الثكغددی  مقابغددة و عغ 
كدان یدهنها غقات من عر یق له تعال یثغت فینا انه ل  كان لغامك  لحیفة  مسلمات ة منصدةفة ولد  

س ع ضدددًا عددد  یمدددثًل و لددد مسأأألماتاحدددد بدددد  یاذا سدددم یعندددیاهعدددل   یثغدددت فدددیة لدددحیدددلغانك
مقابغدة  یجمدع المؤندث فد یقال هد  فدیغذ اه  انیه و ه لغاةنح فغحیه اذ ه مضام الیالالمضام

سددقف مدد  یا لددح   ددةم و انمددیل اندده تنددویددمناسددل و ق یجمددع المددذكة هن هددذا معندد یالندد ن فدد
 عرفأاتسدقف مد  نحد  یل انه لغصةم و الامك  و انمدا لدحیف و قیها ضعیث فیهن الاأن عرفات

  تمكد  یانده تندو یعند یه الجمع السالح و اهولیهنه ل  سقف لاغعه الكسة  و ه  خلم ما عغ
هددا لغددام فمددنهح مدد  جددوز حددذم یفف عرفأأاتهن الجمددع المؤنددث السددالح مددامك  و امددا نحدد  

  هد لهح:یث و یة و الاأنی  و ابقال الكسة  مةاعا  لغجمع و العغمینوالا
 مأأأأ  اذرعأأأات و اهُلهأأأأا (1)تنورتهأأأا

 

 یدارهأأا ن أأر عأأال (2)یثأأرب ادنأأیب 
 

فداح ی  و یحدذم ند ن الاندویةالمنصدةم فیغ یمجدة عرفاتو  اذرعاتنح   یجةیو منهح م  
خاغف الغغام ی  الحاقًا بالجمع السالح و مایالجة و النصل هنها عغح و مؤنثة و اهشهة بقال الانو یف
  تمكد  یتندو مسألمات  یف فاندوی  مقابغة فانده سدخیتنو یة و ه ا یقیغه بعغة حقیمك  تعغیه هیف

 ع افةام ذل  الن ع مجةاها.یجم یلجة یكغمة م  كغمام ن ع ه معن یول  اخاغف ف
                                                           

 المحغوبة. ینا ها ا یال یناةم بقغغ یا (1)

 نال.یما ها مةتفع ه یف ا اها و امنیك یا (2)
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ادةنح  هددا فداذا خغددت منهددا ی یالقدد اف ی  الادةنح و ذلدد  ان حد وم المددد  فدی: تنددوو ال أام 
   فاغحذ الفعل و المعةم بالل  نح :یئ بالانویج

أأأأأ  و العتابأأأأأا (1)اللأأأأأوَ  عأأأأأاذُل  یَاِقل 

 

 ان اصأأأأأبت لقأأأأأد اصأأأأأابا یو قأأأأأول 

 

قدال یست باسمال مامكندة فیفانها ل مٍ  و  صٍ  نح   ی  اخة قد اهمغ ه و ه  ما فیو هنا تنو
دا انهدح یو   یالمقالدة اهولد یة كمدا حققنداه فدیدتنك  یقدال انده تندوی  تمكد  و ه بنكدة  فیانه تنو ن 

ماقدال ا و ان  ی  تدةنح و ه عد ض و ه مقابغدة عغدیس باندویة الغاة و لدی  تنكیعده تنو یاخطأوا ف
كیهدد  اه  تنددو الضددح  و  یعغدد یت ا ددغت فكمددا ان الكغمددة قدددتغنیهمددا سددم  ید او بنددال و بأیدد  تأ

و ه مدانع منده  ی  كمداتةیالاندو یعغد یكذل  قدتغنالكسة  یعغ یالفاح و قدتغن یعغ یقدتغن
كیفًا فه  تنویةًا و تع یقة و هتقغل تنكیالحق ی  جه و الكغمة فعل ف كید  تأ  صأٍ   ید فدیدد هن الاأ

كدذا فداذا اقسدا  الاندوید  بندال هنهدا بنیاو هد  تندو ص اك ة م   و  تأرن و  ریأتنكو  تمكأ    اربعدةیت 
ك  و تد ة فانصف. دیتأ

 
 فصل

 ء السكتها یق
كددان الكغمددة حةفددًا مقصددو ًا نحدد   یاخددة الكغمددة فدد یهددال تددزام فدد یو هدد او مأأا و ال ال قددف اذا 

كددذل  تغحددذ الددف الندبددة و والهددا و هنأأا الغنددال نحدد   یقددًا فددیاسددمًا ع  و واغالمأأا  الهددا نحدد  یو 
كغمدة  یفدت عغدو اذا وق  یأری االمو رو  یأ االمو را  یأ االماهنكدا  نحد   یو فد  یواغالمكو واغالمكمو  

ان تغد  الحةكدة اللزمدة نحد  یدهة  هدا فاغحدذ الهدال لغیة و ه شدغیدة اعةا یدمحةكة اهخة بحةكدة غ
و ثمأأ  و بحكمكأأ  و ضأأربتك  و هلمأأ  و ضأأربت  و هنأأ  و مسأألمون  و مسأألمان  و ضأأاربان  و همأأا رجالنأأ  

كدل  ف یك ون  یاو   یهو هو  و   یغالمو   یقاضو   یعصاو ضربن  و ان لقن  و اضربن   و امثال ذلد  و 
ال قدف و هتغحدذ مدا حةكدة الغندال  یجامدع سداكنان فدیها لئلیلف  ما قغل اخةه ساك  اح   ال

                                                           

 ا عاذلة.ی یمةخح ا یمنام (1)
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 یبقد یو ان اعدل  حدةم حاد یو تغحدذ اخدة الماضد خمسة عشرو الدار  یال رجل فة نح  یه عةضیف
و رمأ  یلأ و غأز  یلأ و اخشأ  و ارمأ  و اغأز  مثل  ی جحان ف یجوز فیو ق  و ر  حةم لز  الهال نح  

و انما ذل  لةفع اهجحدام و بعد  العدةب ان تق اق  و ان ت  اع  مثل  یو ا جح منه ف ش  یل 
حدذم منده یما لدح یقف ن عغیل و یحذم م  اخةه شیالسكت بماحةك اهخة ما لحغحذ هال یه
 مأا و الحاقها ضًا باهسكان یمحذوم اهخة ا یقف عغیو بعضهح ت یلو لعل ل باهسكان نح  یش

مأال و اما المج و   باهضدافة نحد  م   یعلو م   یالة نح  یة المج و   المحذوفة الفها ك یاهسافهام
ال قدف نحد   یال  دل مجدة یجدةیال  دل اه  ان یها هز  و قدتحذم فدیفاهلحاا فمثل م  و م  

ثغاهدا یحةكهدا مد  یو حدذ هدذه الهدال السدك ن و ان وقعدت بعدد اهلدف و ه خلذوه یسللطان یهلك عن
  .یة او بالكسة  هلاقال الساكنیهًا لها بد هال الكنایو ًل بالضمة ت غ

 فصل
د انكا ها باهسدافها  بدالهمز  فمدة  یام  تغحذ اخة كغمة ت یز یو منها ح وم اهنكا  و ه

م  بعدد ند ن ایباثغام الز  یدنیأزجن یتق ل انه لحغه و انید تكذیفا د یجا  زل یاؤها كما اذا قیتزام 
 د   یمد   یذلد  ا ی د   فدینكة بدذل  مد  یدًا جال فی   ان زیق ل ذل  م  هی  او یالانو

  ینهددا و  ددیه ال قددف و اهنكددا  بددالهمز  بددل فا ددل  یدد دداةا فید و یددل زیجددیف هیددهددذا و ك یفدد
زام حدةم مد  جدنس الحةكدة و هدال فاقد ل یدالمدذكو  بغفاده و بحةكتده ف یحكدیةًاما یاهسح و ك 

كدان اخدة الكغمدة حدةم عغدة أذهبتا  ، ذهبتقال لم  قال یو ربما أذهبتو  ، ذهبتقال  لم  و ان 
كدان  دحغأزو  یو  المعأال  و   ی القاضأغحذ  هدا هدال نحد  یساك   ال و هدال یدزام یدح سداك  یو ان 

كدان ماحةكدًا فاغحدذ مدد   عغد  یتضأربألأ و   یدنیأزنح   و دونا  یأأزوفدذ الحةكدة و هدال نحد   یو ان 
د  بعددد یددالمكسددو   الهمددز  المخففددة مزان تغحددذ مددد  اهنكددا  بددد جددوز انیو رو  یأأآالمو   یأأدانیأز

ل یدو منه مدا ق  یتضرب ِانأل ال نح  یك ن المد  اذن اه  یاوله همز  اهنكا  فل یالمذكو  مدخغة ف
كدان المحكد  یأ انأا ِانفقدال ة یأأت أرج ان اخصأبت البادلةجدل  معط فددًا و   دفًة و م  د فًا او یو ان 

دا  یأأأزالكددل  نحدد   یمناهدد یه او فعددًل و فدداعًل او فعددًل و مفعدد ًه تقددع مددد  اهنكددا  فددیددمعط فددًا عغ
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  یأأضأربت عمرونو دا  و عمأرا  یأت زیألقانكدا   یفد  یأدا  و عمرونیأزو ل یدا  ال ویت زیرأانكا   یفال  یال و
.انكا   یف  ضربت عمرا 

 فصل
قد ل ید انید یماكدان  یقطع كلمده و نسدید ان هی یه م  یحاا  الیو منها حةم الاذكة و 

تجدانس تغد  المدد  حةكدة اخدة د و هبدد و انید یاذكة ماكان یان یغحذ مدًا باخة كغمة قال الیف
ال یدصدغه بدد یو السأفر  یكنت عازمأا  علأ یم  العامو د اخذت یقاال زو  ید اع نیقولو زیق ل یالكغمة كأن

كأان شأجاعا  عالمأا   یفیهأذا سأح اهخدة نحد  یساكنة ان كانت الكغمة  دح  یالأو فعأل  یقأدو مأ  
كانددت معاغددة اهخددة سدداكنًا حأأارث  و غأأزو یو العصأأا  و  یالقاضأأندده نحدد  یمددد  ذلدد  الحددةم بعیو ان 

 ام  هال السكت.یهذه الز یغیه
 فصل

 یكمال المعند یا  ل  ها الیبح وم الصغة هنه  یام  و تسمیو م  الح وم ح وم الز
الكدل   یاو الغفد  ه انهدا زائدد  فد یحس  المعن ید فیام  انها تزیقصد بالزیان یف  و اهولو الغ

ك یؤتیددهندده  او اسدداقامة الددوزن و حسدد  اهمال و سلسددة الغفدد  و لدد ه هددذان  ید المعنددیدد هددا لاأ
كدل  اهّلل و  سد له و اویة مدةجح و یدحدًا مد  غیان لكدان زائددًا و لغد ًا و تةجیالمعن ائه ی دندزه عنهدا 

هتتفداوم  یقدة المعندید هن حقیدامتهدا مدع افامتهدا الا كیهح و الفصدحال و قدال ا  زیسل  اهّلل عغ
قصدد یان یذهغان باةكهدا و قددقغنا ان اهولدیدباةكها و اما كمالده او كمدال الغفد  فدل شد  انهمدا 

 الال .و البا  و  م و ه و  ماو  َانو  ِان یام  الكمال و هیام  زیبالز
كیدالنافمأا  تزام مع  یالمكسو   المخففة فه ناِ اما  اهسدح و  یو تددخل عغد ید النفدیدة لاأ

 الفعل نح :
نأأأا  جأأأب  ولكأأأ  (1)و مأأأا ان طب ُ

 

 نأأأأأأأأأایانأأأأأأأأأا و دولأأأأأأأأأة اخریمنا 

 

و الم  د لة  یاجل  ما ان جل  القاضة نح  یالمصدرما  د مع یو قدتزما ان ناصر لنا و نح  
                                                           

 عامتنا  (1)
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أاو بعد د یاال ان قا  زة نح  یاهسافااحاال و بعد ه یما ان مكّناُم قیولقدمكّناهم قنح   أا ان نحد   لم  لم 
 جلست جلست.

أاالمفا حدة المخففدة فادزام بعدد  َانو اما  و القسدح نحد   لأو  یو  در یلّملا ان جلاء ال شلنحد   لم 
ن ه دا  اذكةه ا   یو الذ یكذا ذكةه الةض  ی انا اناهنكا  نح   یو قدتزام فوا  ان لو قمت قمت 

 ه نح :یالمكسو   و قدتزام بعد كام الا غ انغحذ اهنكا  یما 
(2)بوجأأأأأ  مقسأأأأأ  (1)نأأأأأایومأأأأأا  توافیو 

 

 

 وار  السأأأأل  یالأأأأ (3)ة تع أأأأویأأأأكأأأأأن ظب 

 

.یروا یو هذا عغ  ة الجة 
مأا یمتأو قلت لهّلل  یاذا ماجلتنل نح  یقغان یاو مع ِاْن و   یاو  یاو  یمتو اذا فازام مع ما و اما 

كرمهّلل یتكرمن املا نلذه ن بلك قانلا ملنلم و مأا تأذه  اذهأ   یأاو  یًاما تدعوا قله االسماء الحسنیاو  ا
ق ملا رحملا ملن اهّلل لنلت و قدتزام بعدد بعد  الحد وم الجدا   نحد  ما تذه  اذه  انیاو  منتقمون

دددت ز یكمأأأا ان عمأأأرا  اخأأأ یقید صأأأدیأأأزو ئلللاتلم اغرقلللوا یمملللا خطو   یللللللللم و عماق  امتهدددا بعدددد یو قغ 
 ن و مث  ما انكم تنطقون.یما االجلیاو ر ما جر  یم  غنح  المضام 

ة نحد  یالمصددران و بعدد دا  و ال عمأرا  یأت زیالرأنح   یفازام بعد ال او العاطفة بعد نفال و اما 
نحد   یلده منفدان المقسدح یبه لادل  عغدو قغل المقسحعلم اه  الكتاب یمامنعك ان التسجد و لئال

امتها و ك نهدا یحامل عد  زیكذا قال ا و ما یوك القیال اقسم بفعل القسح نح   و قغلال وا  ال افعل 
 اول الكل .« اقسح»ك ن كما زعماح و یانه هال  یًا فمعنینف

هأل و بعدد التضأرب مأ  احأد نحد  ال و بعدد لم ملن ذُلر ی تیلمانح   مال تزام بعد یفقم  و اما 
 ه  تحس منلم من احد.نح  

 د بعال .یما زو د بقام  ی  زیلنح  ما و   یلد بعد یفانها تزالبا  و اما 
                                                           

 نا.یتأت (1)

 حس . (2)

 تمد  عنقها. (3)
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واذ لمكددان م یاذ بّوونللا البللرهو « شددكةته»لمكددان شأأكرت   مثددل  یل زائددد  فددیددفقالأأال  و امددا 
  .یاسرائیبّوونا بن

مثله شیل یفقال ا زائد  فالكاف و اما  م فء یسُ   مغحث ح وم الجة فةاجع. یو قد مة 
 ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭
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 مةاتالخ
 لا مسائ :یتعلق بالجم  و قیما یق

 
 یمقدمدة الكتداب ان الكدل  هد  مدا تضدم  اهسدنام اه دغ یاعغح انا قدقددمنا فد :یاهولد

د یأزو د قأام  یز  نح  ی  او اسح و فعل او فعل و اسح مغف ظی  اسمیمقص مًا بالذام س ال كان  
او احددهما مقدد ًا د یأأ قأا  زاو د یأأ قأام  زج اب م  قال  یفنع    نح  یاو مقدرد یضرب زو ضرب 

كدد   یلصل ر جمو  مأ  قأا جد اب مد  قدال  یفدد یأزمون اهخة نحد   كدان الجدزلان  او  د قأا یأزمفدةمًا 
 یكدد ن اخغددة بجددزل عدد  جددزل فددیان یو المددةام باهسددنام اه ددغ د قأأام  االبیأأغأأال  ز  نحدد  یمددةكغ

كد  یًا عغیاه ل س ال كان باق هنده اضأرب و  (2)انأت حأر  و  (1)بعتاو ه نح  قام  د یزو د یقا  زا غه 
د یددز»ق لدد   یفددضأأارب ابأأو  و ٍد یأأز َضأأْرُب نحدد   یو خددة  باهسددنام اه ددغ« لاضددةب»مددأخ ذ مدد  
ة الفعدل ه مد  یدفدان اسدنامها لحكا« دیدد ماغد   العغیدز»ق لد   یفدد یم لو  العبو « ضا ب ا  ه

و المدةام بالمقصد م  د قأا  ابأو یأزاو د ابو  قأام  یز  عح  نحیس مةامنا بالجزل المفةم  ل ماینفسها و ل
 یجدالن»ق لد   یفدضأرب ابأو  یس بكدل  یك ن اهخغا  هجل نفدس المخغةعنده فغدیبالذام ان

ة  دل هجدل یدالكنایس هجدل نفدس ذیة لدیدالكنایذ یفدان اسدنام الفعدل الد« ضدةب ا د هی جل 
كددذا  كددذا « ضددح  سددنهید و یددجددال ز»ق لدد   یفددضأأحهّلل سأأن  یالمغاددد  و  ق لدد   یفددد یأأ أأرج زیو 

جأا  و ق لد  « اقسمت بداهّلل هفعغد »ق ل   یفاقسمت و كذا ق ل  « دیخة  زی   یخة  یفلن »
كددذا « د فاكةمددهیددان جددالك ز»ق لدد   یفددد یأأز و « ضددح یجددال ا دد ه  یالددذ»ق لدد   یفددجأأا  ابأأو  و 

نا تغ كدل جمغدة كدل    الجمغدة و الكدل  فكدل كدل  جمغدة و ه ی  الفةا  یممااخةجنا م  حد 
هدا مد  اسدنام یس بكل  ولك  الجمغة هبد فیمقص مًا بالذام جمغة و له یس اهسنام فیفان ما ل

 كماعةفت م  اهمثغة انفًا.
                                                           

 مقامهاهّللیاهن ال. منده اعغ یفانه اساعمل ف (1)

 .یكذا ان ائ (2)
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ة مدا  دد ها اسدح نحد  یة فاهسمیة و ظةفیة و فعغیثغثة اقسا : اسم یالجمغة عغ دة:یالثان
كد  د ها فعل ل یة الایو الفعغدان یقام  الزو د قام  یز و د قاممأا  یأكأان زو ضأرب اللأ  و د یأقا  زفاًا 

كد ق  و د یقو  زیو ظننت  قامما   « قدا »و  تغدة « قدا »فاعدل « دیدز»اه دح فدان  یعغدد قا  یزاو حكمًا 
ّذبتم یق و ات اهّلل تنك ون یا یاه كما ان نح  یمقدمة عغ ة و یدفعغخرجلون یخاشعا ابصارهم و قًاُ 
أ  ددد ها ظددةم او جددا   نحدد   یة الاددیددو الاةف ی شللی  اذا یللواللل و یددماق یعغددا عبأأدا  یأأكددذا نحدد  
ة یماعنددنا هد  اسدم یعمل الاةم و المج و  و عغدیم   ی   یو هذا عغد یالدار ز یأ فو د یعندك ز
همدا یه و ه عغدة  بماتقدد  عغیو المةام بالصدد  المسدند او المسدندالد یأ مستقر عندك زة یاذ الاقد

كرمأ  یاذا جا ك ز م  الح وم و اما نح  و ومأان یتأ  مأذ یمارأو أ عنأدك عمأرو و د یأالأدار ز یأ فأو د فانأا ا
ة الةفدع و ید  واماجا ت حاجتأهّلل و بس  ا  و د ینع  الرجل زو قاما اخواك و لدوننا یو بشر و ماذا صنعت 
ة بحسددل یددة و الفعغیكددل واحددد  اهسددم یحامددل فددیو امثالهددا فعمأأرو قأأا  و د یأأقعأأد زالنصددل و 

 ة.یة او اه ال او ال وایلم الاقاماخا
 یهدد یفالصددغة یو ه الكغددة یس بالصددغةیو مددا لدد یو الكغددة یضددًا بالصددغةیو تنقسددح ا

و ه  یس بالصددغةیخغةهددا جمغددة و مددا لدد یة الاددیاهسددم یهدد یالمغاددد  و الكغددة یة عغددیددالمغن
جمغادان « ا د ه قدائح»و  «قدا  ا د ه»فدد د ابأو  قأام  یأزاو د قأا  ابأو  یأزه  الجمغة المفةم  نحد   یالكغة
د ابأو  غالمأ  یأز  نح  یباعاغار یو كغة یان و قدتك ن الجمغة  غةیان و تما  الكل  كغ ی غ 

غلمدده »باعاغددا   یكددل الكددل  و الكغددة یبالنسددغة الدد یالصددغة« ا دد ه غلمدده منطغددذ»فددد من لأأق 
 د.یقا  زو د قام  یزفنح   یو ه الكغة یس بالصغةیو اما ما ل« منطغذ

انها سدت و ذلد   یل انها سغع و عندیه محل لها م  اهعةاب فق یالجمل الا الثدة:الث
مددا اخادداروه و  یة و الصددغة عغددی یالمسدداأنفة و المعاةضددة و الافسدد یالجمددل و هدد یهدد  اه ددل فدد

ةجداز  و الاابعدة لمدا ه یو المجاب  ها القسح و المجاب  هدا شدةا غ یأتیناها  فة كما مة  و ی  
 عةاب.محل له م  اه

«  حمده اهّلل»فدان مات فأالن رحمأ  ا  و كذا د قام  یزة نح  یاهبادائ یاما المساأنفة و تسم
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 لد  اهّلل الخللق ثلم ی  یل واُ یلو و للمو  یضًا لفاًا و معنیقًة و مساأنفة ایمنقطعة ع  سابقها حق
كم منله ذُلرًا انلا یوا عللقل  سل تل ی وه و مثل ق له تعالیهنهح لح یمنقطعة معن« دهیعیثح »فد ده یعی

ا»فجمغة  االرض یمّكّنا له ق ن  كدان مادأخةًا عد  معم لده مغغد« انا مك  د یأزنحد   یمساأنفة و منها مدا 
د اظ  قأام  یزالما سف فم  باب المعاةضة نح   یمنقطعة و اما المغغ« اظ »فجمغة  قام  اظ 

 ع جمغة واحد .یفالجمدا  قامما  یاظ  زو اما 
ة الكددل  او یدد  مد  شددأنهما اهتصدال لاقویئی  شددیتعادةض  دد یالادد یهدو امدا المعاةضددة ف

ل مدد  یمددا و عددد  ك نهددا معم لددة ل ددهددا تناسددلی دداةا فینه او حصدد ل بدددال او تدددا ك و یتحسدد
   الفعل و معم له نح :ینسغة كما   ی  طةفیاجزائها و تقع غالغًا  
 و الحأأأأأأأأوادث جمأأأأأأأأة یو قأأأأأأأدادركتن

 

(2)زلقأأأو  ال ضأأأعاف و ال ُعأأأ (1)اسأأأنُة  
 

 

 و نح :« اسنة»و « یام كتن»  یمعاةضة  « و الح امث جمة»فجمغة 
لْت   و الأأأأأأأأأأدهر ذو تبأأأأأأأأأأدل (3)و بأأأأأأأأأأد 

 

 بالصأأأأبا و الشأأأأأمأل (5)َدُبأأأأورا   (4)فأأأأا  یه 

 

   المغاد  و الخغة نح :یو ما « فاً یه»و « بدلت»  یمعاةضة  « و الدهة ذو تغدل»فق له 
 یبأأأأالفت (7)عثأأأأرنیا  یأأأأو اال (6)ه یو فأأأأ

 

 حیو نأأأأأأأأوا (8)مللنأأأأأأأ یوادب النأأأأأأأ 
 

و منده اهعادةاض بالجمغدة د اظأ  قأام  یأزة المغغدا  نحد  یدو منه اهعاةاض بالجمغة الفعغ
                                                           

 .یام كتنفاعل  (1)

 جمع اعزل م  ه سل  له. (2)

 اهزمنة. (3)

 .ح حا   یر (4)

 ل.یح م  جانل السهیر (5)

 تغ  النسال. یف (6)

ًا.ی (7)  عدمن له شة 

 الندب. یا (8)
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 المخصصة نح :
 نحأأأأأأأ  بنأأأأأأأاَت طأأأأأأأار 

 

(1)النمأأأأار  یعلأأأأ ینمشأأأأ 
 

 

   ما ا غهما المغاد  و الخغة نح :ی  الفاعل و الفعل و  یمعاةضة  « بنام طا ا»فد 
َة بعأأأد مأأأا (2)یامیأأأو َتْه  یو انأأأ  بَعأأأز َ

 

أأأتیممأأأا ب (3)ُت یأأأت ل    (4)ننأأأا و َتَ ل 
 

 

كلمأأأا (5)یلكأأأالمرتج  ظأأأل  الغمامأأأة 

 

 ل اضأأأأأمحلتیأأأأأتبأأأأأوأ منهأأأأأا للمق 

 

خغةهدا و  (6)یو ه« یلكالمةتج»  یو   ان    اسح یجمغة معاةضة  « بعز  یامیو ته»فق له 
قللان و  نللزل قللالوا انمللا انللت مفتللریا واهّلل اعلللم بمللا یللا مكللان ایللو اذا بللّدلنا ا  ال ددةا و ج ابدده نحدد  ی دد
كدذا قدال ا و  یبلملا قالتت علوا الللو یرًا قلاهّلل اوللیلًا او ققیلكلن غنیتفعللوا قلاتقوا النلار و قلان تفعلوا و للنلم

   القسح و ج ابه نح :یو  « یفاهّلل اول»الااهة ان الج اب 
  یبهأأأأأ یعلأأأأأ یو مأأأأأا عمأأأأأر یلعمأأأأأر

 

(8)االقأأأارع یعلأأأ (7)لقأأأد ن قأأأت َبْ أأأال   
 

 

منصد ب بندزع الخداف  لدد « فدالحذ»و ق لده قال قالحق والحق اقول المألّن  یو كق له تعال
  الم  دد ل و یو  ددم یو انلله لقسللم لللو تعلمللون عولل  الم  دد م و  ددفاه نحدد  یمحددذوفًا و  دد اقسأأ 

  غاه نح :
 عأأأأرف مالكأأأأا  یهّلل یأأأأواب یذاك الأأأأذ

 

هأأأأات الباطأأأألیأأأأو الحأأأأق    دف  تر 

 

                                                           

 الُغُسف. (1)

 ع ذ شغه الجن ن. یا (2)

دم. (3)  تغع 

دم. (4)  تغع 

 ه.یالكام لغا غ (5)

 .یلكالمةتج یا (6)

 باطًل. یا (7)

 جمع اقةع. (8)
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  نحد  یفی  الماضدای  الم  د ل و  دغاه و  دیةضدة  دة معایجمغدة قسدم«  یوا »فق له 
اشأترا  و الأف درهأ   یبأأر یاشأتر  الجا   و المجد و  نحد  یو  ال اخا  فاعل  لعمرو و د یهذا غال  وا  ز
 ده نح :ی  الحةم و ت كیو   بوا  الف دره 

 تیأأألا  لینفأأأ  شأأأیت و هأأأل یأأأل
 

 تیت شأأأأبابا  بأأأأوع فاشأأأأتریأأأأل 
 

 الفعل نح :س و ی  حةم الانفیو  
 یو سأأأأوف اخأأأأال ادر یو مأأأأاادر

 

 أ قأأأأأأأأأو  ال حصأأأأأأأأأ  ا  نسأأأأأأأأأا  

 

 و الفعل نح : قد  یو  
(2)اوطأأأأت عشأأأوة (1)أ خالأأأُد قأأأد وا 

 

 

 نأأأأا بسأأأأار ی  فیو مأأأأا العاشأأأأق المسأأأأك 

 

 و نح : و الاراها تزال ظالمةه نح  یو منف ی  حةم النفیو  
 زةیأأأزالأأأت عز (4)دهمأأأا  (3)یفأأأال و ابأأأ

 

 ل للزنأأأأد قأأأأاد یأأأأق قومهأأأأا مأأأأا یعلأأأأ 

 

 ة نح :یتك ن ان ائة فاعةم المعاةضة بانیو ان اشاغه المعاةضة بالحال
ْغَتهأأأأأأأأأأأأأأایان الثمأأأأأأأأأأأأأأان (5)  و ُبل ِ

 

 

(6)ترجمأأأأان یالأأأأ یقأأأأداحوجت سأأأأمع 
 

 

و بالاصدددد  بالفدددال او حددددةم  شلللتلونیجعللللون هّلل ال نلللات سللل حانه و للللللم ملللا یو و نحددد  
اللدهان   یلفا دغة  دا االء ابكما تكذبان یق   اهساقغال نح  و قلاذا انشلقت السلماء قكانلت وردًةُ 

 .یو سوف اخال ادا یو مااداو نح   س لیومئذ الیق  ی 
 ة نح :یاما مع حةم تفس یه فهیالفضغة الكاشفة لما تغ یو اما المفسة  فه

                                                           

 قسح. (1)

 انًا.یظنًا من  انه سا ا كان عم ة ع  ان  ما فعغت بفلن العاشذی، كنایعم (2)

 قسح. (3)

 امة  . (4)

 معال. (5)

 ةه.یاعام  الكل  و تفس یا (6)
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 انأأأت مأأأذن  یبأأأال رف ا یننأأأیو ترم

 

 یاك ال اقلأأأأأأأیأأأأأأألكأأأأأأأ  ا یننأأأأأأأیو تقل 
 

بدان ا دنع و امدا بدونده  یة الجدا   اینقدل انده باقددان لدح الفللكه ان اصلن  یلنا الیقاوحو نح  
 یو اه ح ان المفسة  بل حةم بدل عغدن هلموا ه  هذا ااّل بشر مثلكم یالذ یو اس وا النجو نح 

ان لجمغدة یدان و ه مانع م  وق ع جمغدة عطدف  یعطف   یان ن ع م  الغدل فهیان عطف الغ
و « مثدل ام »ة یتفسد« خغقده»فدان ُمثل  ادك خلقله ملن تلراب  عنلد اهّلل یسلیان مثل  ع و مثل یاخة

ة یتفسدد« تؤمندد ن بدداهّلل» فجمغددةم تؤمنللون بللاهّلل یكم مللن عللذاب الللیتجللارة تنجلل یهلل  ادّلكللم عللل نحدد 
و «  یمثدل الدذ»مفسدة   یو هن خلوا من ق لكم مّستلم ال  ساء ی تكم مث  الذیو لّما لغاجا   و مثل 

ة لهدا یان المفسدة  ان كاندت بدل حدةم تفسد یو اه دح عندد نأارید اع أ  الأف دیز یاحس  المثل 
« دیدز»فعدل مدؤخة و « قد لی»فدد   یقأول الحمأد   رب العأالمیتكل  یأد یأزمحل ماابدلت منه فق لد  

كذایتكل  یدا  یت زیرأفاعل مقد  و ق ل    ة.یالحال یمحل النصل عغ یف قول 
كددان او حةفیو امددا  ددغة الم  دد ل اسددم مددذهل الجمهددو  امددا الم  دد ل  یًا فهدد  عغددیددًا 

و هأ  افضأل یق  ایل مه نح  یفلنه عندهح ه  المساحذ للعةاب مون  غاه هنها م  ق یاهسم
كد ن  یو اما عغ المساعا  م   الو قال ا اعةاب  غة  ه  شلتیامرر بأو ه  جا  یزر ا مااخاةنداه مد  

اعةا هدا اعدةاب م  د لها و ان لها محل مد  اهعدةاب و  ینة ه ها  الم   ل فهیالصغة  فة مغ
مدا قدال ا مدع  دغاه  یفهد  عغد یالمفةم و ه  اشاةاا بل م جل و امدا الم  د ل الحةفد یتأول اللح

كدذا قدال ا ولد  قدال  یالمصد  ه الصغة وحدها فه یمأوهن ال وحددها ه محدل لهدا مد  اهعدةاب 
مصد ه ه انهدا مدع الفعدل  ان المةام یالفعل فادل  عغ یة تدخل عغیقائل ان الم   هم الحةف

مصدددد  ذلددد  الفعدددل فددداذا ذكدددة  یكددد ن حدددةم و فعدددل بمعندددیهن یالمصدددد  و ه معنددد یبمعنددد
ضدًا محدًل مد  یكد  لده  ام  فغد  قدال قائدل ان لهدا ایل و اسدقف لدحیع  الدل یه اساغنیعغالمدل ل

 محل الةفع. یفان قمت  یاعجبندًا فق ل  یك  بعیاهعةاب لح
م انلللك لملللن یوالقللرءان الحكلللو نحددد   اقسأأأ  بأأا  الفعلأأأ القسددح فنحددد  و امددا المجددداب  هدددا 

محدل  یفانها فدد وا  الفعل  یقال ز ك ن له محل نح یو اما مجم ع القسح و ج ابه فقدن یالمرسل
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 المفع ل.
او  لوماو  لوالو  لوو  اذاة جاز  و امواته یو اما المجاب  ها ال ةا غ  یاذا جلتنأفنحد   فیأكو  لم 

كرمهّلل  ة مقادةن بالفدال او یدل  ها شةا جاز  غیاج یحكمها الا یو قال ا و فف تجل  اجل  یكو ا
 بدلها. یه یة الایالفجائ اذا

 یهن المعطدد م فددد فاكرمتأأ  یأأز یجأأا نو امددا الاابعددة لمددا ه محددل لهددا مدد  اهعددةاب فنحدد  
 ه.یعغحكح المعط م

انها ع دة و  یعندهح و عند ضًا سغعیا یلها محل م  اهعةاب و ه یالجمل الا الةابعدة:
هدا و ال اقعدة ج ابدًا لغ دةا الجداز  و الاابعدة یال هدا و المضدامة و المفعد لیة و الحالیالخغ  یه

هدا و اه دح ان ال اقعدة یلمفةم و الاابعة لجمغة لها محل و الجمغة المسا نا  و ال اقعة مسندًا ال
.   غة منها كما مة 

بداب  یة فمحغها الةفع فدیغةًا لغمغاد  او  الحة لغخغ ال اقعة خ یة فهیاما الجمغة الخغ 
ال  ة و یددالحجاز مأأا و  كأأادو  كأأانبدداب  یة و النصددل فددیددالمغاددد  و الحدد وم الم ددغهة و هل الاغ 

د یأزالخمس لغمخغةعنده نحد   یة مطا ذ فیها م  ضمیس و افعال القغ ب و هبد فیالم غهة بغ
و نحد  السأم  رطأالن بأدره  ة نحد  یقدد  الضدمیو قدم  ابأو  قأاالقد   و  ی   یعغدد ضأربت  یأزاو قا  

 ة و قدمة حكمه.یضم یوعده اهّلل و قدهتحاا  ال یا یُ  وعد اهّلل الحسن قةال 
التق بللوا اسدداك ا ًا و  یاو التمللنن تسللتكثر ة فم ضددعها نصددل نحدد  یددو امددا الجمغددة الحال

لع لون یحدث ااّل اسلتمعوه و هلم لم من ذُر من ابلم می تیما   ویسكةان یا یالصلوة و انتم سكاا
حددال مدد  « غعغدد نیو هددح »او مدد  فاعغدده و جمغددة « هحیأتیدد»حددال مدد  مفعدد ل « اسددامع ه»فجمغددة 

 و قدمة احكا  الحال مفصًل.« اسامع ه»فاعل 
ع لد  یقلال انل ة بالق ل نح یقدتقع محك ی ها فمحغها النصل و هو اما الجمغة المفع ل

 او مةامم الق ل نح :ا اّنا لذائقون نا قول ابنیقحق علو نح  اهّلل 
 انأأأت مأأأذن  یبأأأال رف ا یننأأأیو ترم

 

 یاك ال اقلأأأأأأأیأأأأأأألكأأأأأأأ  ا یننأأأأأأأیو تقل 
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نلو  ابنله و  ین و نلادیلكلم اللد یان اهّلل اصلطف یا بنلیلعقلوب یه و یم بنیبلا ابره یو وصو نح  
كأنحد  ظأ  ًا لغداب یدتقدع مفعد ًه ثانو بأنارُ  معنا  یا بنیمعزل  یُان ق و ثالثدًا لغداب ل ظننتأهّلل تأ
كبشأأأهّلل قرنأأأ  منكسأأأر نحددد  اعلأأأ   م ضدددع  یتقدددع و قددددعغذ عنهدددا العامدددل فاكددد ن فدددو اناعلمتأأأهّلل 

 یاو فدطعاملًا  یللا ادُلینولر ایقلو  ین احصلیالحلزب یلنعلم ا  نح  یًا هثنی  ان كان ماعدیالمفع ل
جنلا و تفكل وا ملا بصلاح لم ملن یاو للم  عرفأت مأ  انأت،ل احد نح   یم ضع مفع ل واحد ان تعد

و  یكل فعدل قغغد یذ فیجوز الاعغی ل ظ   غاب ذ یخا  الاعغیل هیو قن یوك الدیان یس لون ای
  و فائدد  الحكدح یهدذا تكد ن الجمغدة سدام  مسدد المفعد ل یفعغدظأ  و علأ  ة یعغذ فعل غیل هیق

 الاابع نح : یذ تاهة فیباب الاعغ یبالنصل ف
 قبأأأل عأأأزة مأأأا البكأأأا یو ماكنأأأت ادر

 

 تولأأأأت یت القلأأأأ  حتأأأأو ال موجعأأأأا 

 

هدا ی  ثانیهثند یل تعددیدفققأرأ یدا  یأسأمعت ز  نحد  یالماعغقة باسدح عدسم   یو اخاغف ا ف
 اهول. یة و اه ح عندیل ل احد و الجمغة حالیجمغة و ق

اهدا و تقدع بعدد كغمدام منهدا یهدا فمحغهدا الجدة و هبدد مد  خغ یالو اما الجمغة المضام
وك یلانلذر النلاس ظدةم و  یو هدوك وللدت یل یو السلالك عللسدمًا نحد  اسمال الزمان ظ وفًا كانت او ا

زون یللوك الللتال  یللنللذر ی مفعدد ل ثددان و یو هددلم العللذاب ی تیلل وك یللهللذا ة بدددل و یددو الثانوك هللم بللاا
عندد اذا باهتفداا و اذ الجمغدة:  یخغة و م  اسمال الزمان ثغثة تجل اضدافاها الد یو هنطقون یال

االجمهو  و  كدد یة و قیباهسم  یعند القائغ لم  كدان مسداقغًل فهد   و  اذال ان اسح الزمان المدغهح ان 
كد یان كان ماض تأهّلل یتقأول اتو « زمد  الحدا  قدام »جدوز یو ههّلل زمأ  تقأد  الحأا  یاتفاق ل  اذًا فه  

وا عغزم  قِد  الحا  و زم  الحأا  قأاد   زون یل یه بق لده تعدالیدو  م  ةم یدو اهنصدام انده هوك هلم بلاا
  و ی میدالجمدل ك یالد یسمع اضدافة المثندیو لح یخغة ع  المساقغل بالماضیةًاما یك هن اهّلل 

 ةیأاو منهدا دا  ضأربت  یأزاو ث ضأربت  یأجلأ  حة نحد  یدالفعغ یو اك ة اضافاها ال ثیح  و منها یوقا
 ة الماصةم فعغها نح :یالفعغ یعلمة فانها تضام ال یبمعن
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(3)ل شأأأأعثا  یأأأأال  (2)قأأأأدمونی (1)ةیأأأأبا
 

 

(4)سأأأأأأأأنابكها مأأأأأأأأداما ین علأأأأأأأأكأأأأأأأأأ 
 

 

 و
 السأأأأالَ  رسأأأأالة یقأأأأوم یالأأأأ (5)یالكنأأأأ

 

كأأأأأأانوا ضأأأأأأعافا  و ال عأأأأأأزالیأأأأأأبا  (6)ة ما
 

 

َل المصدةاع اهول و كم التلابوت ی تیلا ملكله ان یلاالمفةم نحد   یل انها انما تضام الیو ق و َاو َ
ه یدتسدغح ف یال قت الذ یوقٍت  احل  سلمة او ف یاذهل ف یاتسل   یاذه  بذنح   ذومنها 

 جمغة فعغها ماصةم مثغت نح : یضافان الیفانهما  ثیرو  لدنو منها 
 لزمنأأأأا لأأأأدن سأأأأالمتمونا وفأأأأاقك 

 

(7)هّلل مأأأنك  لل أأأالف َجُنأأأوٌ  یأأأفال 
 

 

 و نح :
(8)لبانأأأة یث اقضأأأیأأأرفقأأأا  ر یلأأأیخل

 

 

 مأأأأ  العرصأأأأات المأأأأذكرات عهأأأأودا 

 

 نح :قامل و قول و منها َان اضما   یل ان الفعل بعدهما عغیو ق
جأأأأأاِل یأأأأأقأأأأأول   نِهُل منأأأأأایأأأأأا للر 

 

انایمسأأأأأأأرع     الُكهأأأأأأأوَل و الُشأأأأأأأب 

 

 و نح :
(9)ف انأأت بصأأالحیأأو اجبأأت قامأأل ك

 

 

نأأأأأ یحتأأأأأ   یعأأأأأواد یمللأأأأأت و مل 
 

                                                           

 بعلمة. (1)

 ل.یبالخ یا (2)

 مغغةًا. (3)

 ممًا. یخمةًا ا (4)

 مقامه اهّللی ا   س ًه. منده اعغ یا« اهك»فق لهح  یبغغه عن یفلن ا یال یقال الكنی ی ة مغغغًا عن یا (5)

 م  ه سل  له. یجمع اعزل ا (6)

 ل.یما یا (7)

 حاجة. (8)

 بق ل انا  الح. یا (9)
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ة یدالفجائاذا و اخ اتهدا او بددان بعدد الفأا  و اما الجمغة ال اقعة ج ابدًا ل دةا جداز  مق وندة ب
 یفد« یه هام»فجمغة ذرهم یله و  ی قال هادول  اهّللیمن  یفمحغها الجز  نح  ق له تعال انبعد 

 المقد   كالمذكو   نح :الفا  محل الجمغة و  یبالجز  عطفًا عغذرهم یو محل جز  و لذا قةئ 
 شأأأأكرهایفعأأأأل الحسأأأأنات ا  یمأأأأ  

 

 و الشأأأأأأأَر بالشأأأأأأأأر عنأأأأأأأأد ا  مأأأأأأأأثالن 

 

هدذه الصدو   یل الجمغدة فدیدو ققنطلون یلم اذا هلم یدیلئا بملا قلّدمت ایان تصل لم سلو نح  
 واقعة م قع مضا ع مجزو  و ه  مفةم.

  یلوك البیل ی تیلملن ق ل  ان  و اما الاابعة لمفةم فمحغها بحسل اعةاب ذلد  المفدةم نحد 
ابنلا انلك جلام  محل النصل و  ینعت فه یومًا ترجعون قیاتقوا محل الةفع و  یف قعت نعاًا فه یق

كدان عطفدًا عغدد من لأق و ابأو  ذاهأ  یأزمحدل الجدة و نحد   ینعدت فده ی  قیوك الایالناس ل  یفدان 
ن هلملوا ملنلم هل  هلذا ااّل بشلر یاللذ یو اسل وا النجلوالجمغة فلمحل له او حاًه فمنصوبة و نحد  

عطدف  ق ولنیر قلوقلم صلاقات و یالط ی وا الیاو لم  محل النصل و یف« یالنج »بدل م   یه
 حال و منصوبة. یو ه«  افام» یعغ

الغددل  ی داةا فدیبداب النسدذ و الغددل و  یقدع فدیلها محل و ذلد  و اما الاابعة لجمغة 
د قأا  اخأو  و قعأد ابأو  یأزو اعةا هدا بحسدل ماغ عهدا نحد   یة المدةام مد  اهولدیدباأم یك ن اوفیان 

امللّدُم بمللا تعلمللون. امللّدُم  یواتقللوا الللذمددذهغهح و نحدد   یعغدد یالجمغددة الصددغة یبددالعطف عغدد
 ون.ین و جنات و عیب نعاك و بن
فلللر ق یطر. ااّل ملللن تلللولیلم بمصلللیلسلللت علللل مدددا الجمغدددة المسدددا نا  فنحددد و ا عذبللله اهّلل یوُ 

ااّل و قددةال  اًل مللنلم یقشلل بوا ااّل قللل اهسددا نال المنقطددع و قددةال  یمحددل النصددل عغدد یفالجمغددة فدد
 اهسا نال. یمحل النصل عغ یفكل ذل  ف لا ما اصابلم یامروتك انه مص

فانهدا ر مأ  ان تأرا  یأخ یدیأتسأم  بالمعة نحد  یدهدا بالمغادائیلو اما الجمغة ال اقعة مسدندًا ا
محدل الةفدع  یفد« لاندذ تهح»فان تنذرهم لم ءانذرتلم اك لمیسواء علمحل الةفع و مغاد  و مثل  یف

 و مغاد  و ان الهمز  سابكة لها.
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سلجنّنه یل اتیلثم بدا للم من بعد ما رووا اال ة فنح یها بالفاعغیو اما الجمغة ال اقعة مسندًا ال
للم اهلكنللا یاو لللم،   قعلنللا بلللمیللن لكللمُ یاالرض و ت لل ی  للللم التفسللدوا قللیللاذا قو  فانهددا لللد للللمُ 

 مقا  الفاعل و مةف ع. یعها فیجم
اهدة لغندزاع فائددد  فانهدا ابددًا جمغددة و یفل یو امدا ال اقعدة  دغة فددان وقعدت لم  د ل اسددم

 الاابع و قد مةم. ید الفائد  فیفاف یضًا جمغة و اما ان وقعت لم   ل حةفیت ابعها ا
كانددت  ددفة او بالمعددا م یددالجمددل الخغ  الخامسدددة: ة ان ا تغطددت بددالنكةام المحضددة 

كدل ذلد  ب دةا وجد م یة المح  منهمدا تحامدل اهحامدالیالمحضة فحاًه عنها و مع غ   و 
تابًا نق مه، لم تعوون قوماً یتنزل عل یحتنح   یو انافال المانع اهول یالمقاض اهّلل مللكللم، ملن  ناُ 
كد    فا اسلتطعما اهلللا یا اه  ق یاذا ات یحتو منه ه ی  قیوك البی ی تیق   ان هدا اههدل هنده لد  قدال یو 

« اسداطعماها»ة لز  خغد  الصدفة مد   ابطدة الم  د م و لد  قدال ی فة الق  یو ه« اساطعماهح»
افة و اهطعا  و یمغح ل و ه  الضاهغها لة یو كنا« اذا»جزال « اساطعما»كان مجازًا و ل  ان تق ل 

التق بلوا الصللوة و انلتم  ة المخاطدل ویفانهدا بعدد ضدمو التملنن تسلتكثر ة نح  یز و الثانیةعزیمثغه غ
  حالهدا و یتغدتصدفها و لد  انفانها نكة  مخصصة فغ  انهذا ذُر م ارت انالناه  و الثالثة یسكاا

ا یلو ا  اهفدةام و نحد  یدیه شائغة الانكة لعدد  تعیف یفان المعةم الجنسحم  اسفارًا یُمث  الحمار 
 و نح :  نسلخ منه النلار یللم الل

نی  یالللأأأ یو لقأأأد امأأأر  علأأأ  یسأأأب 
 

 ینأأأأیعنیت ثمأأأأة قلأأأأت الیفمضأأأأ 
 

ل  شلو اما مثال وج م المانع فنح   فدان هندا مانعدًا مد  الحدال هنهدح الزبلر  یء قعللوه قلیوُ 
كددل شدیلدح تللاب ملنل و نحدد  یفعغدد ا   ُ تكرهللوا ان یعسلل اذ ه عامددل لغحدال و نحدد اهّلل سلل ق  و لللوال
ل  شلمنعهمدا معدًا نحد  یة و مثال ما یفان ال او تمنع ال  فر لكم یئًا و هو خیش طان یو حفولًا ملنُ 

غدز  انهدح یصدعدون و الحدال فانده یسدمع ن یغدز  ان مد  یمانع ال  ف فانه یاذ ّسّمعون یمارد. ال
قدع یفمسداأنفة اذ اهن دال هعبأد بعتكأ  او  یهأذا عبأد صدعدون و امدا نحد یة حدال السدماع یدغ یف

  فًة و ه حاًه.
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فانهمدا هبدد لهمدا مد  ماعغدذ المجأرور و الجأار و ال أرف  غه الجمل و هد  یما یف السامسدة:
كددان بددارزًا و اه  قددد  لهمددا و زعددح  یة الددی ددیه او مددا یددمدد  فعددل او و ددف او مددأول ال معندداه فددان 

ان الاددةم و الجددا  منصددوبان و النا ددل ك نهمددا الأأدار  یعمأأرو فأأو  د عنأأدكیأأز ن ان نحدد  یددالك ف
« مسدداقة»ةه و قدا ددا  ا الخطددال  ددل النا ددل یددل المغاددد  فددان الخغددة غیدد  لغمغاددد  و قیمخددالف

 و كق له:لم یر الم ووب علیلم غیانعمت عل محذوفًا و ه  الخغة بالجمغة اهمثغة
 مسأأأأأأود  یل فأأأأأأیو اشأأأأأأتعل المبأأأأأأ

 

(2)الغضأأأا (1)جأأأزل یفأأأمثأأأل اشأأأتعال النأأأار  
 

 

 یاعنأدك او الدار  ید فیزو  یبسح اهّلل كما رو یاسح نفس یام یبسم اهّلل الرحمن الرح و نح 
 فد اله مأول    ف و ه  المعغ م و نح :السماء اله  یق یو هو الذ الدا  او عندك و نح  یمساقة ف

 بهأأأأأا یشأأأأأتفیشأأأأأهدة  یو ان لسأأأأأان

 

 ا  علقأأأ  (3)مأأأ  صأأأب   یو هأأأو  علأأأ 

 

 الج ام و منه: یة الیفحاتح م قوم   یفالن حات  فمأول بالصعل و نح  « عغقح»فان 
 الحأأأروب نعامأأأة یو فأأأ یاسأأأد علأأأ

 

 ر الصأأأافریتنفأأأر مأأأ  صأأأف (4)فت أأأا  

 

كرمأأت مثددل  یل ان الجددا  فددیددالجغددان و ق یالدد« نعامددة»ل و یالجددة یة الددی ددی« اسددد»فددد  ماا
 یفغ  تعغذ بالفعدل لفسدد المعند یماعغذ بحةم النفمااهنت المحس  لمكافات  و ب  ی  لتأدیالمس

مااكةمددت و امددا  یةام مندده اهنددت و هدد  معنددیددفامددا « مااكةمددت»و هدد  تدد هح فددان الماعغددذ مجمدد ع 
كددددذا اهخددددة و اخاغفدددد ا فددددیمااكةمادددده ا ام  تأم یقددددال الماعغددددذ اه ام  المحذوفددددة ای ان  یغدددده و 

شدد  ان النقصددان و الحاجددة لغجددا  ه  الماعغددذ هددل هدد  الجددا  او المجدد و  و ه یالمحاددا  الدد
 یمحاددا  الدد یث اهعغددیددالمجدد و  و مدد  ح یمحاددا  الدد یث اهمنددیددالمجدد و   ددل الجددا  مدد  ح

هدا اه  یاهتصدال باهسدمال و العمدل ف یالماعغذ و ل  ان تق ل بع  اهفعال ناقصة هتقدد  عغد
                                                           

 ابس.یالحطل ال (1)

 شجة. یجمع غضا  و ه (2)

طه اهّلل عغ (3)  ه.یسغ 

 نة الجنا .یالغ (4)
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 یغقدة  هدا او بمدا فدحدال الحد وم مةتغطدة باهفعدال ماع یا ی  اسطة ح وم فهما مةتغطدان فعغد
 معناها و تتعغذ اهفعال باهسمال   اسطة الح وم.

شأكر و   ملن السلماء یُصلصفة نحأو  (1)جل حذم الماعغذ اذا كان احدهمایبالجمغة 
سلتك  ون یاالرض و ملن عنلده ال یالسلموات و ملا قل یس ح له ما قلیاو  غة لم   ل نح  عند البال  

قخل   او حداًه نحد  نا انكلااًل یان لدو ان العاة هّلل و العل  عند ا  و الحمد هّلل او خغةًا نح  عن ع ادته 
و   یهأل عنأدك شأو اهّلل شلك  یوقلاو  افعدًا لاداهة نحد  ن ینا مكلیوك للدیلنتله و انلك الیز یقومله قل یعل

كدان الجدا  واو القسدح او تداله نحد  والقلرءان  المةام ان الماعغدذ  افدع الاداهة ه الادةم و الجدا  او 
كددان ق یدداذ هدن اصللنامكم یللم، تللاهّلل الُیالحكلل  هددا نحدد   یسدداغنینددة یذكة فعددل القسددح معهمددا او 

و   یأو  الجمعأة صأمت فیأأة نحد  یطة الافسدیشد  ی  و قدال ا او عغدیو الغند (2)بالرفا قال لغع وس یما
 بدل.« هیف»ه مقد  و یمفع ل ف«    الجمعةی»عندنا 

بحدةم او فعدل  ینفد یاو حداًه او اعامدد عغدل اذا كان احدهما  فة او  غة او خغةًا یو ق
د یأزو الأدار ابأو   یفأاو  یعند یالذو مع  صقر او د  یجا  رجل بةفع الفاعل نح  یاو اسافها  جاز ان 

 یافأو احد  یعنداو السو   ی  فیلاو ما و ف یمع  ساو كتف   یجا  بشر علو اخو   یعنداو ت یالب یف
ل یدل ه  مغاد  مخغة عنه  همدا و قیضًا اق ال فقیما الااهة امةف عه یو فهل عندك احد و ا  شهّلل 

 یعدل عغدیفاعل و قدعةفت ان المخاا  ان العمل لغماعغذ المحذوم و المةف ع فاعغه و ل  لدح
د یأالأدار ز یفأق لد   یلقغت ان المةف ع الماأخة خغة و المغاد  هد  ال  دف المحدذوم فدان معند

هأل عنأدك و اهّلل شك  یوقمثل  یمال نعح ف یم ج م عندال یامال  یعندد و یالدا  ز یالكائ  ف
 و امثال ذل  المحذوم فعل و المةف ع فاعل بل ش .نفا   یما عندو احد 

حكمهما بعد المعا م و النكةام حكح الجمدل و قددمة فهمدا  دفاان لغنكدة   السابعدة:
و   السأحاب یو الهأالل بأاالفأق  یت الشأم  فأیرأو حاهن بعد المعةفة نح  جبل  یت رجال  علیرأنح  

                                                           

 الجا  و الاةم.  یا (1)

 ا . یاهلا (2)
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 ف عندك.یاح  السو شمراخ   یالتمر ف یعجبنینح   یمحاملن ف
 ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭   ٭
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 ةیتوص
ف هدذا الكتداب عد  یباصدن یمدد  اشداغال یو  دةفاها فد یاتعغت نفس یان یا بنیو اعغح 

ا دةف  و جدل انلده ه ی تیدد حیدة و ماكندت م داغًل بده و اریة الحكمیالمطالل العغ یالا جه ال
اهعدةاض  یكد ن لكدح عدذ  فدیالقصد و لئل یاهح عغیع  كتل العامة و احمغ  و ا یة اخ انیسا

و ابطغت  ییه هضعت سعیهذا الكتاب و ضغف معان یحل مغان یتسع فة فغ  لحیع  عغ   الع  
بالغاط  اذا ذ الااهة یتطغ یه ما تقد  به عغیذكةم ف یفهمه و اعغح ان یفاسع ا شدك اهّلل ف یجهد

 ذ آخة.یه م  ط یتهاد الالغاط  اذا لح یه و اهسادهل م  الااهة عغیو غت ال
سدادل ن بصدةم یعدالمهح و جداهغهح  یث ا ید  ان هتك ن كطلب عصةنا حیو او 
ال و عغمال النح  فكدأن اعدةاب اهلفدال لهدح ی  لغعامة العمیة الم ض عة ماعغدیالق اعد الغفا

 یكد ن مخص  دًا بغفد  معندیاه  ان یالمعند یدل عغیحال ان اهعةاب ههادون به و الیل یمل
بده اه  یهاددیًل یك ن ملدید  لمعان مافةقة فلیخاص و اما اذا كان اهعةاب  الحًا هلفال عد

كددل منصدد ب مفعدد ل یتددة كددل مةفدد ع مغاددد  و ه  سددادل ن بصددةم یبدده مددثًل و ا اهددح مائمددًا اندده ه 
و ا ام  الدنفس فلتكد  اندت مدثغهح  یل منه بالمعنیش یسادل عغی  ا  ملح یان یاهلفال حا

و المغاددد  مددثًل مددا قصددده المدداكغح مغاددد  و  یه لفادد یة مددثًل امددة معندد یدد ددل اعغددح ان المغادائ
ضدًا یة العدةب فدانهح ایو الخغة ما قصده الماكغح خغةًا و القص م تطدا ذ سدج یة امة معن یالخغ 

 مهح نعددح ربمددا تخددالف الق اعددد الم ضدد عة الصددام   عدد  اكغمدد ن عدد  قصددیانسددان مثغدد  
هددذا الكتدداب مدد  سددخافة  یة منهددا فددیددك  یة كمددا اطغعددت عغددیددة  الفطددة  اهلهیددع المغیالطغددا

هح عغیم ا ة یدالق اعدد الغفا یالعغح بضدةس قداطع و  كد نهح الد یاتهح و لك  الطلب لعد  َعض 
نددامون مدد  ید ولكدنهح یددد و لهدح مفددة عای دددالحددة  ال ید و وقعدد ا فدیدددًا لغقدد    داروا كالعغیدتقغ

كددل عغددا   الدد ید فةاجددع انددت فددیددمكددان بع الغفدد  و  یعغدد یو احكددح مدد  المعندد یالمعندد یفهددح 
اهلفددال  ی  فددیةًا مدد  اللحنددیددك  یا  یه و انددیدد هددا ال یهادددیة  یددالكددل  ك  یقددةائ  فدد یلغمعندد

فهمدد ن یة و یدداهعددةاب بالكغزماننددا هددذا تةكدد ا  یع العددةب فددیددبددالقةائ  و هددا جم یعةفدد ن المعنددی
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اوًه  یمنها فداعةم المعند یفهح المعانیها و یة اهلسنة ه اعةاب فیمخاطغاتهح و سا یف یالمعن
 ل.یتص یحا یحسل المعن یو اجة اهعةاب عغ
سدمام  یالد یتهاددتك ن فهمًا ولد  ا مم ان  فاحفاها اذا ا مم انیال یایو هذه و 

ة و اثددة و ه شددةال یددد النحددا  و ا قددائهح مدد  غیددعددد تكدد ن مدد  عغاهلفددال مدد  اهعددةاب و مدد  الق ا
ة لسدان العدةب و تكغمهدح و هدح تكغمد ا و عغد وا عد  یدة الطلب و اعغح ان سدنام عغدح الع  یكسا

سدح العدةب لفادًا مغاددلًا و لفادًا خغدةًا و لفادًا فداعًل و لفادًا مفعد ًه و انمدا یمةاماتهح بالفدال و لدح
ز الم ضد عام یدةه و میداوًه و بعضدها عد  غ ؟لص؟عد  واضدع النحد  د  بعد  هدذه اهلفدال 

حسدل انادا هح فمد  خدالف  یحسل ا ائهح و وضع ا ق اعد عغ یها عغی ن و تصةف ا فیالنحو
ه فانه لدح یاهمال و قصد المعن یالق اعد الم ض عة مع م افقاه لغعةب ف خدالف العدةب یهتضة 

جد ون مخالفدة یدخل اذن الطدلب ابددًا و یده و هد  سدهل ولكد  هدذا ممدا یو انما خالف النح 
س ذلد  اه  مد  شدد  یعدونها جهالة و لدیخلم الض و   نع ذ باهّلل و  ی  ائماهح مجةییالنحو

ًا فد یث جعغندیدح یمدا مد   بده عغد یاحمدد اهّلل عغد یدهح و تعغدهح لهح. و اندیتقغ ع یدجم یحدة 
ح لهدح ه یمعص   و ان اهّلل امةندا بالاسدغة الیة وجه لغیح م  غیالاسغ یف ینفس یالعغ   هتطاوعن

 ة لغمناسغة:یةًا لغمثل السایو اق ل مغ ی  مثغیة الخاطئیلسا
 تفا ا اهغهداابت الح و   ان

 

 قددایش  قیعددیح انیكدد  یو ا دد 

 

الملل م  ط له فقطعدت الكدل   یهذا العغح و اخذن یف یه كلمیال یو هذا آخة ما اناه
د العددةب و العجددح و الدده یمحمددد سدد یاهّلل عغدد یو ظدداهةًا و باطنددًا و  ددغ   و الحمددد هّلل اوًه و اخددةاً 

  .یاعدائهح اجمع ی  و لعنة اهّلل عغی  الطاه یغیالط
 نةسالحجة الحرا  م  شهور یثالث شهر ذ ی  فی  ب  ابرهیف  كریو قدفر  م  تصن

 مهاجرها السال  ی  و االلف م  الهجرة علی  بعد المأتیست و سبع
 دیذا  با  المجیا  مستغفرا  مستعیمصلحامدا  

 د.یم  شر اصحاب التقل


