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 ) الفيوضاُت الَعِميَمة شرح الدُّرَِّة اليتيَمة ( ِللكالليِّ  

(ٌُ ٌُ َىِحىيَّ  (دراس

 الُملخَّص :

ُّا سهطَٝ٘ا خيؿ٢  أظٗطت ٖصٙ ايٚسضاغ١ٝ َعًٜ

امُس٘ ع٢ً أبٓا٤ ٖصا ازبٌٝ ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ ع٢ً 

ايرتاب ايصٟ عاف عًٝ٘، شيو ايعامل ٖٛ غامل بٔ 

 ،ٓٞ ٚأباِْت ايٚسضاغ١ٝ املٓعي١ٜ ايع١ًُٖٝ َباضى ايه٬ي

١َُ(، ع٢ً  ِٝ ُٔ يؿطس٘ املٛغّٛ بـ)ايؿٝٛناُت ايَع

َٓع١َٕٛ عٞب١ٖٜٛ َؿٗٛض٠ ٖٞ )ايٗسٖض٠ ايٝت١ُٝ( ٔيعامل 

سهطٍَّٞ ٖٛ اٯخط يف عساز املٓػٝني، إْٖ٘ غعٝس 

بٔ غعس بٔ ْبٗإ ايتُُٝٞ، نُا َضقست دَٗٛزٙ 

َٔ  ٔ خ٬ٍ شيو ايؿطح.ٚأؾٗط اختٝاضات٘ ايِٖٓش١ٖٜٛ 

ٚقس تهْٛت ٖصٙ ايٚسضاغ١ َٔ ث٬ث١ َباسح، 

ٞٗ ََْػُب٘ ٚسٝات٘، ٚاملبشح  املبشُح ا٭ٍٚ: ايه٬ي

٢ُٖ )ايؿٝٛناُت  ايجاْٞ: ؾطس٘ يًٗسٖض٠ ايٝت١ُٝ امٝلػ

 ايع١ُُٝ(، ٚاملبشُح ايجايح: اختٝاضاُت٘ ايِٖٓش١ٖٜٛ.

ٖٞ ٕٖ ايه٬ي ٌٖ أبطَظ ْتا٥ذٗا أ َٔٔ ايعًُا٤  َٜٚيَع

َٖت٘ بايٖٓعط إىل املٖس٠  ايصٜٔ أغُٗٛا يف بٓا٤ٔ ثكاؾ١ أ

ايٖع١َٖٝٓ اييت ظَٗط ؾٝٗا، ٖٚٞ ؾرت٠ اْكٛاع عًٍُّٞٔ 

يف ضقع١ اؾتٗطت بايعًِ غابٟكا، َٚكٓؿاُت٘ 

ٕٖ ؾطس٘ ع٢ً  املتٓٛع١ ؾاٖس٠٠ ع٢ً شيو، نُا أ

ٌٗ ٔع١ًُٖٝ عٔ ث٬ث١ ايٗؿط ٚح ايٗسٖض٠ ايٝت١ُٝ ٫ ٜٔك

ا٭خط٣، ؾكس اغتؿٗس بايؿٛاٖس مجٝعٗا مبا 

َٔٔ املػا٥ٌ  ؾٝٗا اسبسٜح ايٖٓبٟٛ، ٚعٌَّ يهجرٍي 

ٕٖ ايهتاَب يٝؼ بهتاب تعًٌٝ،  ايِٖٓش١ٖٜٛ َع أ

ٟٚ َع ْٔػب١ ا٭قٛاٍ إىل  ِٖ باشب٬ف ايِٖٓشٛ ٚاٖت

أقشابٗا ٚايرتدٝض غأيّبا، ٚظٗط أثُط عًّٛ 

سٚزٙ ايؿطٜع١ يف أَجًت٘ َٚكًٛشات٘ ٚس

ٚاختٝاضات٘ ٚإعطابات٘ ٚتعبريٙ، ٚقس غًب ع٢ً 

 اختٝاضأت٘ ايِٖٓش١ٖٜٛ َٛاؾكت٘ يًبكطٜني.

Abstract : 
This study showed a well-known 

Hadramischolar. His name 
isconcealedthat the people of this 
generation, who live on the landwherehe 
lived, do not recognize. He is Salem Bin 
Mubarak Al-Kalali.The study also 
showed the scientific status for his 
explanation entitled  (Al-Fayyodhat Al-
Ameema) of the famous 
syntacticalpoemwhich is (Al- Durra 
Alyateema) belonging to 
anotherHadramischolarwho is also 
considered among the forgotten 
scholars.He isSaeedBin Sa'adBin 
NabhanAl-Tamimi.His efforts as well as 
his famous syntactical choices have 
been spotted through that explanation. 

This studyis consisted ofthree 
chapters.The first chapter is about Al-
Kalali'slineageandlife.The second 
chapterdeals withhis explanationofAl- 
Durra Alyateema which is called(Al-
Fayyodhat Al-Ameema).The third 
chapter reveals his syntacticalchoices. 

The most importantresults of the 
study areas the following.Al-Kalaliis 
one of the scholarswho have contributed 
tobuild his nation's culture with regard 
tothescientificinterruption period thathe 
appeared in which is in 
anareapreviously knownto science, 
andhis variousworksbear witness to it. 

In addition, his explanationofAl- 
Durra Alyateemahas no less scientific 
importance 

than other three explanations, so he 
cited the all various citations including 
the Hadith.He gave reasons formany 
syntactical issues although thebook is 
not of explanations.He concerned 
himself withthe syntactical 
disagreementreferringmost likely the 
words to their right owners.Afterward, 
Sharia Science's effecthas been clearly 
arisen in his examples, 
terminologies,limitations,choices, 
parsing and expression.His agreement 
with Basra's people has dominated 
hissyntacticalchoices. 
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 : الُمقذِّمت

 اسبُُس هلٔل ضٚب ايعاملني، ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ضغٛي٘ ا٭َني، ٚآي٘ ٚقشب٘ أمجعني.

 َٔٔ ايسضاغات امٝلذس١ٜ، يٝؼ ٭ْٖٗا ملػ١ٝ ٚؾا٤ ُتَعٗس زضاغ١ ايؿدكٖٝات ايع١ًُٖٝ ٚآثاضٖا 

َٚٔسؿغ٠ ٯضا٥ِٗ امٝلدتًؿ١، ٚٔخس٠١َ يرتاخ  ٛٚع١،  سػب، ٚإُْٖا ٭ْٖٗا تٛثْٝل يعًَِٛٗ امٝلتٓ

َٜٚقٖكَط يف  ِٛٞطٙ  َٖتِٗ، ٚتعزاز ايٚسضاغ١ٝ أ١ُٟٖٖٝ إشا نإ ايعامل َػُّٛضا أٚ ْػَٝ٘ تاضُٜذ ٝق أ

ٍُ ٌُ بًٔسٙ، نُا ٖٛ سا  ؾدك١ٖٝ ٖصٙ ايٚسضاغ١! سكِّ٘ أٖ

ٞٚ ََْػٔب٘ َٚا  تهْٛت ايٚسضاغ١ َٔ ث٬ث١ َباسح، ذبٖسخ املبشُح ا٭ٍٚ عٔ ايه٬ي

٢ُٖ )ايؿٝٛناُت  ٜتعًل حبٝات٘، ٚذبٖسخ املبشُح ايجاْٞ عٔ ؾطس٘ يًٗسٖض٠ ايٝت١ُٝ امٝلػ

 ايع١ُُٝ(، ؾُٝا ضقس املبشح ايجايح أبطظ اختٝاضات٘ ايِٖٓش١ٖٜٛ.    

َٔٔ أبطظ ايكعٛبات اييت ٬ٜقٝٗا ايباسجٕٛ يف َجٌ ٖصٙ ا٭حباخ ٖٞ اعتُازِٖ ٚيع  ٌٖ

ٕٖ ايعٌُ  ع٢ً ْكٛم طبٛٛط١ ذبتاز إىل دٗس يف ذبكٝٔكٗا ٚإق٬ٔسٗا ٚتكٛمِيٗا، َع أ

ٕٖ ايؿدكٖٝات املسضٚغ١ يف ايػايب تهٕٛ غري َؿٗٛض٠،  يٝؼ بتشكٍٝل خايل، نُا أ

َٔ َٔٔ قبٌ;  ُٖا ٜتًٛب حبّجا يف املهتبات اييت ذبٟٛ طبٛٛطات، ٚضمبا مل ُٜهتب عٓٗا 

ٚضمبا ايٖػؿط إىل َٓاطكِٗ ٚايبشح عٔ آثاضِٖ عٓس أْاؽ ُضٖبُا ٫ ُٜسضنٕٛ أ١ُٜٖٖٝ ٖصٙ 

 ا٭حباخ.

 المبحث األول: اسمه وحياته

 :(1)امسه ومىلده

ٞٓ، ْٔػب١ ٯٍ عبس ٝن٬ٍ (2)غامل بٔ َباضى بٔ غامل     بٔ عبس ايطمحٔ ايٝه٬ي

ََٚعَطف  اسبُريٟ، ايصٜٔ اغتٛطٔ بعهِٗ َس١ٜٓ ايؿشط َٚا داٚضٖا، َجٌ تباي١ 

                                                           
ول وألاعررب، والقخايررر  وألاوظررا   للىرررا   م 1) رررا   َّ 99ر  94( ُيىظررس لترجهحررررم حضررسموت  صرررول وررال الررردا ا بنَّ الىَّ   وهررال الترجهرررة ألاطرراض لل بنررراّلِ

ا    هره الترجهة ثلهيره دمحم بً أبي ب س باذيب وال كحابرر ر عً بقولرم شيخىا. وقد أ ر عً الىَّ ر ُيعّبِ
م جهرو  علهرا  معاصس لر وأحد طببر  إهَّ

 .1164ر  1161/ 2حضسموت وال  دمة اإلارهب الشا عالم 

، الىرررا    اطرررم جرررد أبيرررر )عخرررد الرررسحهً( عمرررث جرررده ببيرررر )طرررالم(  ومرررا أاخخىررراه هرررو اإلاوجرررو   عمرررث ا   وطرررات ال ررر  اطلعىرررا عل  رررا م ررر م 2) ( قررردَّ

 الفيوضات  والقصايد  والعد  والر ير .
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ُٚٔيس يف تباي١ املؿٗٛض٠ بايعًِ ايٛاقع١ مشاٍ ايٚؿشط، ٚمل ُٜهَبط تاضُٜذ  حبهطَٛت، 

 .-يف سسٚز اط٬ِّع ايباسح  –٬َٝزٙ 

 طلُبه للعله:

ٔٚ اشباَػ    َِ يف َطس١ً ايؿباب ٚذبسّٜسا يف غ ١ ٚايعؿطٜٔ، ٚاؾتٗط َٔ ٜطًَٜب ائعً

ُٖس اسببؿٞ 1367ؾٝٛخ٘: عُط بٔ َباضى بٔ عٛض باُزٖباٙ ) ٖـ(، ٚيف غ٦ٕٝٛ عًٞ بٔ ضب

َٚعًٟٛ بٔ عبس ايطمحٔ املؿٗٛض )1333) ٖـ(، ايصٟ دًؼ أغبّٛعا يف تباي١ 1341ٖـ(، 

ٞٗ يف ايعًّٛ ايؿطع١ٖٝ يف َس ّٗا إىل ايٚؿشط. ٚقس ْبؼ ايه٬ي َُتٛٚد ١ٖٝ عٓس َطٚضٙ بٗا  ٠ ظَٓ

 َٔٔ ٚدٝع٠ دّسا، سٝح ٫ظّ ؾَٝد٘ ا٭ٍٚ عُط باُزٖباٙ ث٬ث١ أؾٗط أتكٔ ؾٝٗا نجرّيا 

 َٔٔ ايعًّٛ، ثِ ث٬ث١ أؾٗط أخط٣، عاز بُٝٓٗا إىل َػكط ضأغ٘ تباي١ يًسع٠ٛ بتٛدٝ٘ 

ِٖ عاز بعسٖا ٔبكشب١ ؾٝد٘ باُزٖباٙ ؾتشكَّل ي٘ َا أضاز، ٚقاض  ؾٝد٘، يهٖٓ٘ ُسِٛضب ُث

َّا  ٞٗ أعذٛب١ ظَاْ٘ ٚع١َ٬ زٖطٙ يف بًسٙ إَا ملػذس احملهاض يف َتباي١، ٚأقبض ايه٬ي

 َٚا داٚضٖا، ٚغاضت بؿٗطت٘ ايٗطنبإ يف سهطَٛت ٚخاضدٗا.

 أداؤه للعله:

ٞٗ تٛاؾس إيٝ٘ ط٬ُب ايعًِ ٚأغٖؼ َسضغ١ٟ ع١ًُ٘ٝ ربٖطز ؾٝٗا  ُٖا اؾتٗط ايه٬ي ٜي

ُٖا َٔ ٕٖ ايٚسضاغ١ ؾٝٗا ناْت َٓتع١ُ ايٖساضغٕٛ زؾع١ بعس أخط٣;  َٔٔ (3)ُٜ٪نس أ ٚ ،

ط٬ب٘: عٛض عًٝإ، ٚغاملني بٔ غطٚض، َٚباضى باضاؾس، ٚايكانٞ ؾٝذ بٔ عًٞ بٔ 

غامل َطاقب ايكها٠ مبس١ٜٓ ظظبباض عاق١ُ غ١ًٓٛ ايؿهًٞ، ٚايكانٞ سػني بٔ 

أمحس ضبُس بٔ ايؿٝذ أبٛ بهط ايكانٞ مبشه١ُ امله٬، ٚأؾٗط ط٬ب٘ عبس اهلل بٔ 

ُٖٔ 1428ايٖٓاخيب ) َٔ ٞٓ، ٚغريِٖ نجري  ٖـ(، ايصٟ تطدِ يبعض ؾٝٛخ٘ َِٚٓٗ ايه٬ي

 َتطنت ٝنتُب ايتاضٜذ تٛثَٝل أمسا٥ِٗ.

                                                           
 .19ثازيخ يا ع وال حضسموت  لعخد ال الق الخ اطيم ( ُيىظسم إاخات ما ليع م خوت مً 3)
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 : تىلًه الكضاء

 ١ٖٝ ٞٗ قها٤َ ايٚؿشط َٖس٠ ظَٓ يف ايػٓٛات ايعؿط ا٭خري٠ َٔ سٝات٘ تٛي٢َّ ايه٬ي

ِٕ تطن٘ َبهِّّطا، ٚنإ تطن ، (4)٘ يًكها٤ إخ٤ّ٬ أٚ إساي١ يًتكاعسقكري٠، َا ٜئبح أ

 ٚبعسٖا عاز إىل تباي١ ٚتؿٖطؽ ٔيًعًِ ٚايتعًِٝ ٚايتأيٝـ. 

 : مذهبه الفكهٌ

ٕٖ املصٖب ايؿكٗٞ ايػا٥س يف سهطَٛت ٖٛ َصٖب اإلَاّ ايٖؿاؾعٞ، زٖضَؽ  َعًّٛ أ

ٗٞ أقٜٛي٘ ٚؾطَٚع٘، َٚتبّعا يصيو ؾطح بعَض طبتكطات٘ ٚأيَّـ ؾٝ٘ نُا غٝأتٞ يف  ايه٬ي

 ٔشنط َ٪يؿات٘.

 رحلته:

ٞٗ يًٛب ايعًِ أٚ ٫ ؟ ٚمل ٜصنط ايٖٓاخيب  َٔٔ َعطؾ١ ٌٖ ضسٌ ايه٬ي  -مل ْتُهَّٔ 

غ٣ٛ ضسًت٘ إىل َٓٛك١ ايكساع يتًكٞ ايعًِ عٔ بازٖباٙ، ٖٚٞ َٔ  -ٖٚٛ َٔ طًبت٘ 

ايٚؿشط قطٜب١ َٔ تباي١. ٚقس ُشٔنط أْٖ٘ ضسٌ إىل غ٦ٕٝٛ ٔبس٫ي١ ٔشٞنِط ؾٝد٘ أعُاٍ 

 . (5) اسببؿٞ

 :العلنًُ أماىته

َٔٔ آنس ؾطٚط تٛيٞ ايكها٤، ٚقس  ٕٖ ايعًِ ُٜهػُب قاسَب٘ أَا١ْ، ٖٚٞ  ٫ ؾو أ

ٞٗ أَا١ْٟ ع١ًُٟٖٝ بطظت يف ْػب١ ا٭قٛاٍ إىل أقشابٗا ْٚٞكًٔٗا بٓٚك ٗا، ٚقس أٚتٞ ايه٬ي

شنط يف َكٚس١َ ٖصا ايؿطح غبب تأيٝؿ٘ أْٖ٘ مل ٜعجط ع٢ً ؾطٍح يًٗسٖض٠ ايٝت١ُٝ، ٚيف آخط 

َّا ٚقـ ع٢ً ؾطح املايهٞ  ٖصا ايؿطح شنط يف ايتٓبٝ٘ ا٭ٍٚ أْٖ٘ بعس ث٬ث١ عؿط عا

َٔٔ ت١ُٗ ايػٛٛ ايعًُ ٢ُٖ )ؾطا٥س ايٓشٛ ايٛغ١ُٝ(; إبطا٤ يًٚص١َ  ٞ، يًٗسٖض٠ ايٝت١ُٝ امٝلػ

َٔٔ ؾطح املايهٞ ُْكّٛقا نإ يف ٔغ٢ٓ عٓٗا إلمتاَ٘ ايؿطح قبٌ  ٚا٭عذب أْٖ٘ ْكٌ 

ا٫ط٬ع عًٝٗا، ٚقس غاعسٙ ع٢ً شيو أْٖ٘ مل ٜأشٕ ٭سٕس َِْػذ ؾطس٘ يف امٝلٖس٠ اييت غبكت 

سكٛي٘ ع٢ً ُْػد١ َٔ ؾطح املايهٞ، ؾًِ ٜٓتؿِط ؾطُس٘ قبٌ اإلناؾ١; ٚختِ ايتٓبٝ٘ 

                                                           
 .131( ُيىظسم القضا  وال حضسموت  لعخد السحهً ب يرم 4)

د باذيبم 5)  .1161/ 2( ُيىظسم جهو  علها  حضسموت وال  دمة اإلارهب الشا عال  محهَّ
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ٕٖ امل٪يـ َتُٚجًٟا بكٍٛ  َُتأخْط ٚأ ـُ عًٝ٘ أْٚٞ  ابٔ َايو يف ابٔ َعٛٞ ؾكاٍ: )) ٔيٝعًِ ايٛاق

 ا٭ٍٚ أسٗل بايؿهٌ َٓٚٞ:

 .(6)َػتٛدّبا ثٓا٥ٞ ازب٬ُٝ ((    ٖٚٛ بػبٍل سا٥ّعا تؿه٬ٝ   

ُٖا ؾٝ٘ بأؽ! ٚإيَّا ؾًٝؼ ٖٓاى زيٌٝ  َٔ ُٖا ٫ بأؽ ؾٝ٘ خؿ١ٝ  َٔ َٔٔ باب: اسبصض  ٖٚصا 

ـُ.  ع٢ً تكٗسّ ؾطح املايهٞ سٝح ايتأيٝ

 آثاره ومؤلفاته:

َٔٔ شيو  َٔٔ ايعًّٛ ايؿطع١ٖٝ ٚناْت َ٪يؿات٘ ُتُٚجٌ دع٤ّا  ٞٗ يف نجري  َْبؼ ايه٬ي

 َؿكٛز، ٚغٓصنُطٖا ناٯتٞ: ايٓبٛؽ، َٓٗا َا ٖٛ طبٛٛط َٚٓٗا َا ٖٛ

 يف العكًدَ:

 .)١ٖٜ  ـ ؾطح يف ايعكٝس٠ )يعَّ٘ ؾطح ع٢ً أسس املتٕٛ ايَعٜكٔس

 يف الفكه:

ٕٖ ٖصا املدتكط ٖٛ: املكٖس١َ اسبهط١َٖٝ ٚيٝؼ  ـ ؾطح ع٢ً طبتكط باؾهٌ )ا٭قطب أ

٢ُٖ طبتَكّطا (.  املدتكط ايًٛٝـ، ؾه٬ُٖا ُٜػ

 احملتاز ٭سهاّ ازببري٠ .ـ ايعٖس٠ ٚايصخري٠ يًُبتس٨ 

َٔٔ ايؿطا٥ض )ٚايُعٖس٠ ٖصٙ َٓع١َٛ ٫بٔ ْبٗإ(.  ـ شخري٠ ايٓاٖض ؾطح عس٠ ايؿاضض 

 يف اليَّحى:

 ـ إغعاف ايػايو بؿطح أيؿ١ٝ ابٔ َايو )ٜكع يف دعأٜٔ(.

 ـ ايؿٝٛنات ايع١ُُٝ ؾطح ايٗسٖض٠ ايٝت١ُٝ )ٚايٗسض٠ ايٝت١ُٝ يف ايٖٓشٛ ٫بٔ ْبٗإ، ٖصا ايؿطح

ٍٖٛ ٚقس اختكطٙ غري أْٖٓا مل ْٔكـ ع٢ً املدتكط(. َُٛ 

 يف ايتاضٜذ ٚا٭ْػاب ٚايرتادِ:

 ـ قكٝس٠ يف ايتاضٜذ ٚؾطسٗا.

ََٔ اؾتٗط َِٓٗ. ٚ ٚٞ  ـ ضغاي١ يف ْػب آٍ ايه٬ي

ٖٛي١(. َُٛ  ـ تطمج١ يؿٝد٘ عُط بازٖباٙ )

ٖٛي١(. َُٛ  ـ تطمج١ ملٛىل ؾعب ايٓٗٛض أمحس بٔ قاحل )

                                                           
 . 268( الفيوضات العهيهةم 6)
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 يف الشعز:

ِٗ صبُٛع١ َٔ ايسٚاٜٚٔ ايكػري٠. ـ  زٜٛإ ؾعط )نبري( ٜٚيعَّ٘ ٜه

ـ قكا٥س يف َسح اسببٝب أمحس بٔ قاحل بٔ ايؿٝذ أبٞ بهط بٔ غامل )ث٬خ 

 قكا٥س(.

 وفاته:

ٖٛاٍ، غ١ٓ  َٔٔ أعُاٍ َس١ٜٓ ايؿشط ي١ًٝ ايج٬ثا٤، ايعؿطٜٔ َٔ ؾ تٛيف مبٓٛك١ َتباي١ 

َٔٔ أنتٛبط غ١ٓ (7)١اثٓتني ٚغتني ٚث٬مثا١٥ ٚأيـ ٖذطٜ ، ٖٚٛ َٛاؾل يًتاغع عؿط 

 ث٬خ ٚأضبعني ٚتػعُا١٥ ٚأيـ ي٬ًُٝز.

 المبحث الثاني: شرحه للذُّرَّة  )الفيوضاُث العميمت(

ٖـ( َٔ 1354ُتعٗس َٓع١َٛ ايٗسٖض٠ ايٝت١ُٝ يػعٝس بٔ غعس بٔ ْبٗإ اسبهطَٞ )

املٓعَٛات ايػ١ًٗ يتعًِٝ ايٓاؾ١٦ َباز٨ ايٖٓشٛ ايعطبٞ، ٚقس نتب اهلل هلا ايٜكبٍٛ 

ََٚؾَطَسٗا عًُا٤  اغتذاب١ يسع٠ٛ قاسبٗا يف َكٚسَتٗا; إش َسؿعٗا نجرْي َٔ ط٬ب ايعًِ 

ٞٚ ٚايعجُٝني ٚا٭ٖسٍ، ٚغٝأتٞ اسبسُٜح عٔ هلِ َهاْتِٗ ايعًُٖٝ ٞٚ ٚاملايه ١ نايه٬ي

 أبطظ مسات ٖصٙ ايؿطٚح يف ْٗا١ٜ ٖصا املبشح.

ٞٚ يًٗسٖض٠ ايٝت١ُٝ ٖٛ ايٖؿطح ايٛسٝس ايصٟ َا ظاٍ طبٟٛٛطا; إش     ََٚؾِطُح ايه٬ي

ِٔ تأيٝؿٗا ٚضٗبُا يف سٝ ََ َٔٔ َظ ٍٔ قطٜٕب  ٕٖ ايٗؿطٚح ا٭خط٣ ٝطبعِت يف ظَ ُّا أ ا٠ ُؾٖطاسٗا، عً

ٖٞ َعاقْط يًٖٓاظِ ٚؾطس٘ غابْل يتًو ايؿطٚح; ٚٔيٗصا ايػبب تأتٞ أ١ُٖٖٝ ٖصا  ايه٬ي

املبشح، ٚقس اعتُس ايباسح ع٢ً َكٛض٠ َٔ َكٛض٠ ايسنتٛض سػني عًٟٛ اسببؿٞ 

َٔٔ 1960عٔ ْػد١ يف َهتب١ ايػٝس دعؿط بٛمنٞ ) ّ(، ٖٚٞ ٚانش١ اشبط غ١ًُٝ 

ِٖ ايٓكل، ١٦ًَٝ  با٭خٛا٤ ٚخباق١ اإل١ٝ٥٬َ، عسُز قؿشاتٗا تػع ٚغتٕٛ َٚا٥تإ، َت

ْػُدٗا بعس ٚؾا٠ ايؿاضح بػت١ أعٛاّ، ٚمل جيتٗس ايباسح نجرّيا يًشكٍٛ ع٢ً ُْػذ 

ٕٖ ايبشح يٝؼ بتشكٝل يًؿطح.  أخط٣ يًُدٛٛط; ٭

                                                           
ن عمررررث صررررفحة قخيلررررة ال بنررررال عمررررث الشررررخ ة 7) ررررا ُ ّوِ

( هرررررا مررررا وجرررردهاه عمررررث ،رررربف  عرررر  مخ وطاثررررر  وهررررو مررررا أالحررررر الىررررا     وهررررو أقررررس  ِمهَّ

ال طررررىة ألرررري واباهايررررة وإحرررردب وطررررحين للالررررس ا  لهوعررررة مررررً ألاطررررخا  م  ررررام أنَّ الىررررا    مررررً طببررررر  وأنَّ مررررا ُ وِّ  ِ
ّ
ررررر ثرررروو ن عمررررث ؤلال تروهيررررة أهَّ

 عرررً مصرررداقية مرررا ُي حرررب ورررال اإلاواقرررع ا   وطررر
 
رررر محررردَّ  بررراليو، والليلرررة   ضرررب ات قسيررربن مرررً شمرررً و رررا  اإلاللررري برررالىظس إنرررث ثرررازيخ اليارررل  وأهَّ

ة.  ؤلال تروهيَّ



 
 

 
 
 

53 

بيدي  |الدُّرَِّة اليتيَمة ( ِللكاللي            ) الفيوضاُت الَعِميَمة شرح 
ُّ

 د. نجيب بن محفوظ الز
 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانيت واالحتماعيت

 م2016 يناير( 12( المخلذ )9العذد )

 امليهج واألسلىب:

ٞٗ َّٓٗذا ٚانض املعامل يف ؾطس٘ يًٗسٖض٠، ؾٗٛ مل ٜصنط بٝت ايٗسٖض٠  غًو ايه٬ي

ٚمل خيأيـ شيو إيَّا يف َٛٔنع  -ناًَٟا قبٌ ايبس٤ يف ايٖؿطح، ٚإُْٖا ٜأتٞ ب٘ صبٖع٤ّا 

ٜٚبسأ بصنط اغِ ايباب نُا ٚضز يف ايٗسٖض٠،  - (9)أٚ نإ ايبٝت َجاٟيا (8)ٚاسس

٢ٖٓ، ٚايٖٓهط٠ ٚضٖبُا تسٖخٌ يف ايعٓٛإ بعٜاز٠ أٚ تكسِٜ ٚتأخري نُا يف أبٛاب: املج

ٝٚٔ َعٓاٙ ٚسٖسٙ  ِٖ ُٜب ٚاملعطؾ١، ٚاملٓكٛبات َٔ ا٭مسا٤، ٚباب إعُاٍ اغِ ايؿاعٌ، ُث

ِٖ ٜؿطع يف ايٖؿطح َػتؿّٗسا بايكطإٓ ايهطِٜ نجريٟا ٚايٗػ١ٖٓ ٚايٚؿعط ٚايٓجط،  ايِٖٓشٟٛ، ُث

َٔٔ ا٭َج١ً يتٛنٝض ايكاعس٠، ُٜٚعٚسز ايؿطٚط اييت شنطٖا اي ٖٓشٜٕٛٛ يف َٚهجّطا 

ِٕ ناْت صبُٛع١ يف ْعِ غري ايٗسٖض٠ أت٢ ب٘ تٝػرّيا ي٬ٛب ايعًِ، ٚمل ٌُُٜٗ  املػأي١، ٚإ

اشب٬ف ايِٖٓشٟٛ، ٚنإ أَّٝٓا يف ْكٌ ا٭قٛاٍ ٚايًٗذات َكط١ْٚ بصنط أقشابٗا 

َُػٓس٠ إىل قا٥ًٝٗا، َطٚدّشا يف نجري َٔ املػا٥ٌ ٜٚعًٌِّ يرتدٝش٘ إشا استاز إىل تعًٌٝ، ٚ 

ٚقس ناْت أيؿ١ٝ ابٔ َايو سانط٠ٟ يف شٖٓ٘ ؾٝػتؿٗس بأبٝاتٗا نًَُّا ضأ٣ ساد١ يصيو 

َع ايتصنري أْٖ٘ قس ؾطسٗا، ٜٚػتأْؼ بايٓكٌ عٔ ابٔ عكٌٝ ٚايٓسَاَٝين ٚأبٞ ايٖٓذا 

ٌٚ ايؿٛاٖس ٚا٭َج١ً مبا يف شيو أَج١ً ايٗسٖض٠.  ٚاملايهٞ ٚغريِٖ، ٚقس ايتعّ إعطاَب ن

َٔٔ خ٬ٍ ٔشنِط ايعًٌ ايِٖٓش١ٖٜٛ، ٚٔشنِط ٚقس بست ظاٖط٠ ا ٫غتٛطاز يف ٖصا ايٖؿطح 

ايٚكَٝؼ ايكطؾ١ٖٝ، ٚتؿػري أيؿاظ ايٗسٖض٠، ٚؾطح َعاْٞ بعض أيؿاظ ايٖؿٛاٖس بأْٛاعٗا، 

َُػَُّات اإلعطاب نػبب ذبطٜو ايٖػانٔ ٚايتدُّل َٓ٘، ٚأسٝاّْا ٜٔكٌ  ٚٔشنِط بعض 

تاب١، ٚضمبا عصُضٙ أْٖ٘ أضاز إؾاز٠ٜ امٝلتعِِّ ايٖٓاؾ٧ ٚإغٓا٤ٙ عٔ ا٭َط إىل بٝإ اإل٤٬َ ٚايه

 ايٗػ٪اٍ أٚ ايطدٛع إىل ٝنُتب أخط٣ قس تهٕٛ ععٜع٠ يف شيو ايعَإ!

 مصادره:

ٞٗ أمسا٤ ايعًُا٤ ايصٜٔ أخص عِٓٗ ٫ٚ املكازض اييت اغتعإ بٗا يف  مل ُٜدـ ايه٬ي

أقشابٗا، ٖٚصا ٜطؾع َٔ ق١ُٝ ايؿطح ايع١ًُٖٝ ؾطس٘ ٖصا، بٌ نإ ُٜكٚطح بٗا ٚبأمسا٤ 

ُٔٔ ايعًُا٤ ايصٜٔ ٚضز شنطِٖ يف ثٓاٜا  نُا أْٖ٘ ُٜ٪نس ع٢ً ٔع١ًُٖٝ ايٖؿاضح ٚأَاْت٘، ؾ

ايٖؿطح: اشبًٌٝ، ْٜٚٛؼ، ٚغٝبٜٛ٘، ٚايهػا٥ٞ، ٚاملربز، ٚايؿٖطا٤، ٚا٭خؿـ، 

                                                           
 .68( ُيىظسم الفيوضات العهيهةم 8)

 .88  39  34( ُيىظسم اإلاصدز الظابقم 9)
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ادب، ٚأبٛ ايبكا٤ ٚايعداز، ٚابٔ ايٖٖٓشاؽ، ٚابٔ خٗطٚف، ٚازبطَٞ، ٚابٔ اسب

ايعهربٟ، ٚابٔ َايو، ٚأبٛ سٖٝإ ا٭ْسيػٞ، ٚابٔ عكٌٝ، ٚابٔ ٖؿاّ، ٚايسَاَٝين، 

ٚايؿانٗٞ، ٚايٖػعس ايتؿتاظاْٞ، ٚايػذاعٞ، ٚازبطداْٞ قاسب ؾٛاٖس ابٔ عكٌٝ، 

ٚابٔ عٓكا، ٚايٖؿاطيب، ٚأبٛ ايٖٓذا، ٚحبطم، ٚا٭َري، ٚإمساعٌٝ اسباَسٟ )يعَّ٘ َٔ 

َٔٔ ايٝهتب: ناؾ١ٝ ابٔ اسبادب، ٚأيؿ١ٝ ابٔ َايو، ٚايتػٌٗٝ، َعاقطٟ امل ٪يـ(. ٚ

ٚإعطاب ؾٛاٖس ابٔ عكٌٝ، ٚايهٛانب ايسض١ٖٜ ع٢ً َت١ُُ اٯدط١َٝٚ، ٚؾطح 

ايؿصٚض، ٚؾطح ابٔ عكٌٝ، ٚساؾ١ٝ أبٞ ايٓذا ع٢ً اٯدط١َٝٚ، ٚؾطح ًَش١ اإلعطاب 

املايهٞ يًٗسٖض٠ ٚمل َٜطز ٔشٞنْط ي٘  يبشطم، نُا أْٖ٘ أؾاض يف اشبامت١ إىل ٜأِخٔصٙٔ عٔ ؾطح

َُٔ أضاز ذبكٝل ٖصا ايؿطح .  ٫ٚ يؿطس٘، َٚعطؾ١ٝ ايٖٓكٛم املٓكٛي١ عٓ٘ َرتٚن٠١ ٔي

 شىاهده اليَّحىيَُّ:

١ٖٝ ٚايؿعط١ٖٜ ٚايٓجط١ٖٜ اييت ُت٪ٜس ايكاعس٠ أٚ  ١ٖٝ ٚاسبسٜج ْككس بٗا ايؿٛاٖس ايكطآْ

 عطنٗا ناٯتٞ:ُتدايؿٗا ٚيٝػت َٔ عٓس امل٪يـ، ٚغٓ

ــ ايكطإٓ ايهطِٜ: اغتؿٗس مبا٥تني ٚمثإ عؿط٠ آ١ٜ مبا ؾٝٗا املهطض عسا َا يف 

املكٚس١َ، َُٚٓٗذ٘ إٔ ٜصنط َٛنع ايؿاٖس َٔ اٯ١ٜ إشا ناْت ط١ًٜٛ، ٚأسٝاّْا ٜكتكط 

ع٢ً َٛنع ايؿاٖس ٚيٛ نإ املع٢ٓ ْاقّكا، ٚضمبا دا٤ مبا ُٜهٌُ املع٢ٓ عٓس 

 .(10)نإ املرتٚى دٛاّبا يًؿطط اإلعطاب، ٫غُٝا إشا

ـ ايكطا٤ات: اغتؿٗس بايكطا٤ات َتٛاتطٖا ٚؾاٚشٖا ٚمل َُٜطز سطٟؾا َٓٗا، ٚنإ ٜٓػب 

َٗس بٗا  ايكطا٠٤ يكاض٥ٗا ٚخباق١ إشا ناْت غبع١ٖٝ، ُٜٚٛٚد٘ ايتػاٜط ايكطا٥ٞ يف اٯ١ٜ املػتؿ

 .(11)َع٢ٓ ٚإعطاّبا

ٍٖٚ أسَس ــ اسبسٜح ايٖٓبٟٛ: اغتؿٗس بػبع١ أسازٜح  غ٣ٛ َا يف املكٚس١َ ٚاشبامت١، أ

َٗس  ٖصٙ ا٭سازٜح مبا ٜٓػٔذِ َع ايكاعس٠ ايِٖٓش١ٖٜٛ، ٚدعٌ ا٭خط٣ زيًٟٝا ع٢ً املػتؿ

ُٖٔ ُُٜٚجٌ باسبسٜح سػب، ٚإُْٖا نإ ٜػتؿٗس ب٘.(12)عًٝ٘ َٔ  ، ٚمل ٜهٔ 

                                                           
 .258  256  232  196  162  157  152  113  66  58  53  48  38( ُيىظسم 18)

 .228  176  167  165  184  74  67  41( ُيىظسم 11)

 . 228  161  164  148  32  27  8( ُيىظسم 12)
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ِٖ ُٜعطب٘ ٜٚٛٚنض  ِٕ ٜصنط ايبٝت، ُث ــ ايؿعط: اغتؿٗس باثٓني ٚث٬ثني بّٝتا، َٚٓٗذ٘ أ

ٝٚٓ٘، ٚيف ايػايب  َٔٔ ضٚا١ٜ أٚ أنَجط َٔ ٚد٘ إعطابٞ ؾإْٖ٘ ُٜب ِٕ نإ ؾٝ٘ أنجط  َعٓاٙ، ٚإ

 ٜصنط اغِ ايكا٥ٌ. 

 . (13)ملؿٗٛض٠ــ ايٖٓجط: اغتؿٗس بهجري َٔ ا٭قٛاٍ ٚايعباضات ٚا٭َجاٍ ايِٖٓش١ٖٜٛ ا

 أمجلته اليَّحىيَُّ:

ُٖا ٜػتؿٗس ب٘،  َٔٔ تأيٝؿ٘ ؾهًٟا ع ٞٗ نػريٙ َٔ ايٖٓشٜٛني ٜهطب أَج١ً  ايه٬ي

ٚبعض ٖصٙ ا٭َج١ً مل ٜتٖٛر َٓٗا ايرتب١ٝ ٚاإلضؾاز ٜٚكتكُط نطُبٗا ع٢ً تٛنٝض ايكاعس٠ 

ٕٖ بعهٗا اٯخط ٜتشكَُّل ٖسٜؾإ َٔ نطبٗا; ٖسْف عٞب ٟٙ بتٛنٝض ٚتٛبٝكٗا، غري أ ٛ

ٟٙ بتعسٌٜ ايػًٛى أٚ  ايكاعس٠ َجٌ: ٌٖ ظْٜس يف ايساض؟ ٚظْٜس ٜكّٛ ْٖٚٓس تكّٛ، ٖٚسف تطبٛ

ٖٛنُت  ٍٍ( يف ا٭مسا٤ اشبُػ١، غ ٌِ: شٚ َا َٜٝك ٍِ )ٚمل  َٔٔ ٖصا ايٖٓٛع: شٚ عً َعازب١ قه١ٝ، 

ِِ سٖت٢ تسخٌ ازب١ٖٓ، يٝت يٞ َاٟيا ؾأتكٖس م، يٝت يٞ ؾُٞ، د٦ت نٞ أقطأ ايعًِ، أغًٔ

َاٟيا ؾأْؿك٘، يٝت يٞ َاٟيا ؾأسر، قاض ايٚػعط ضخّٝكا، أنش٢ ايؿكٝ٘ ِٚضّعا، َا ظْٜس 

ِٕ ُتكًٞ تػذس هلل ٜطمحو، دايؼ ايعًُا٤ أٚ ايٗعٖاز، قُُت ّٜٛ  عامٟلا يهٖٓ٘ قاحل، إ

 اشبُٝؼ، ْعطُت يف امٔلكشـ، ؾٗسُت اسبطب إٜكاّعا يًكًض بني ايؿطٜٜكني.

 الشزح:مظاهز التًسري يف 

َٔٔ أِٖ َعاٖط ايتٝػري يف ٖصا ايؿطح تبػٝط اسبسٚز ايِٖٓش١ٖٜٛ، ٚتٛنٝض ائعًٌ   ٌٖ يع

 َٔٔ ايتع١ًُٖٝٝ تٓعرّيا ٚتٛبٟٝكا، ٚايُبعس عٔ ايتأٌٜٚ َا اغتٛاع، ٚإٜطاز ا٭بٝات املٓع١َٛ 

َٔٔ أ ِٖ غري ايٗسٖض٠ اييت دبُع ايؿطٚط أٚ ا٭دعا٤ اييت تٓهٟٛ ذبت قاعس٠ ٚاسس٠، ٚ

املعاٖط أّٜها ضبط ايٖٓشٛ ايٓعطٟ ٚايكٛاعس اجملطز٠ بايتٛبٝل; ٚشيو بإعطاب ايٖؿٛاٖس 

ٝ٘ا غايّبا، ٖٚصا َا ٜٓؿُسٙ ط٬ب ايعًِ ٚخباق١ ايٓاؾ١٦ َِٓٗ.  مجٝعٗا إعطاّبا تؿكًٝ

 اخلالف اليَّحىٍ:

ٗٞ ِٖ ايه٬ي َّا نبرّيا، ٚعٓس ٔشنطٙ يًد٬ف ٜصنط  اٖت باشب٬ف ايٖٓشٟٛ اٖتُا

ا٭قٛاٍ َٓػٛب١ٟ إىل أقشابٗا، ٚيف ايػايب ُٜطٚدض بٝٓٗا نُا غٝأتٞ يف َبشح 

ِٕ َٜشهٞ اشب٬ف زٕٚ تطدٝض، نكٛي٘ عٔ أزا٠ ايتعطٜـ:  َٔٔ ايٖٓازض أ ا٫ختٝاضات، ٚ

                                                           
 .223  161  144  58  27( ُيىظسم 13)
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ـُ با٭ٔيـ ٚاي٬ّ ٖٛ َصُٖب اشبًٌٝ، ُٖٚع٠ ١ٖٝ، ٖٚٛ ُٖع٠ قٛع  ))ٚايتعطٜ )أٍ( عٓسٙ أقً

سصؾت يف ايٛقٌ يهجط٠ ا٫غتعُاٍ، ٚعٓس غٝبٜٛ٘ َا ُٜٛاؾك٘ يهٖٓ٘ ُٜدايؿ٘ يف أقاي١ 

ٕٖ ايتعطٜـ باي٬ّ ٚسسٖا،  َُعتٙس بٗا يف ايٛنع، ٚعٓ٘ أّٜها أ اهلُع٠، ؾعٓسٙ أْٖٗا ظا٥س٠ 

شت يهجط٠ ا٫غتعُاٍ ٚاهلُع٠ٝ ُٖع٠ ٚقٌ ُدًبت يًتُهني َٔ ا٫بتسا٤ بايػانٔ، ٚٝؾٔت

 .(14)َع اي٬ّ((

 ىٍ:اليَِّح التعلًُل

َٔٔ ايٛادب إؾطازٙ بايٚصنط، ٚايٖٓاظط جيس  ٌُ باضْظ يف ٖصا ايؿطح بطّٚظا جيعٌ  ايتعًٝ

ٞٗ تٓتُٞ إىل ائعًٌ ا٭ٚي١ٖٝ نُا ُٜػُٝٗا ابٔ ايػطاز ٚابٔ  ٕٖ ائعًٌ اييت دا٤ بٗا ايه٬ي أ

ُّ ايعطبَها٤ ايكططيب، ٖٚٞ ائعًٌ ا ، ٚيٝػت ٖٓاى (15)يتع١ًُٖٝٝ اييت ُٜعَطُف بٗا ن٬

َٔٔ أِٖ ائعًٌ اييت ٚضزت يف ٖصا  ١ٖٝ أٚ عًٌ ثا١ْٝ ٚثايج١ إيَّا ْازّضا، ٚ ٔعًٌ قٝاغ١ٖٝ ٫ٚ دسي

ُٖا غٝأتٞ يف ا٫ختٝاضات:  ايؿطح ظٜاز٠ ع

ِٕ ٜٛؾ ٛٙ ٭قايت٘ ـ قاٍ عٔ اختكام ازبٚط با٫غِ: ))اختٖل با٫غِ; ٭ِْٖٗ قكسٚا أ

يف اإلعطاب سطنات٘ ايج٬ث١ ٜٚٓككٛا َٔ املهاضع ايصٟ ٖٛ ؾطع٘ ٚاسّسا َٓٗا، ؾٓككٛٙ 

ٜهٕٛ َعُٛي٘ ٖٚٛ ايطؾع  َا مل ٜهٔ َعٍُٛ ايؿعٌ ٖٚٛ ازبٗط، ٚأعٛٛٙ َا

 .(16)((ٚايٖٓكب

ٚقاٍ عٔ اختكام ازبٚط با٫غِ ٚازبعّ بايؿعٌ: ))إُْٖا اختٖل اشبؿض با٫غِ 

ـْ; إش َسيٛي٘ بػٝط، ٚايؿعٌ ثكٌٝ; إش  ٚازبعّ بايؿعٌ ٕٖ ا٫غِ خؿٝ قكّسا يًتعازٍ; ٭

ـُ  ـٗ اسبطنات ؾٝأعٛٞ اشبؿٝ ُٕ أخ َسيٛي٘ َطنَّب َٔ اسبسخ ٚايعَإ، ٚايػهٛ

ٌِ ٔخؿ١ٝ  ٌُ ايؿع ٍَ ٔثك ٌَ اسبطن١، ُٚتعاز ٍَ ٔخؿ١َّٝ ا٫غِ ٔثك ـَ; ٔيتعاز ٌُ اشبؿٝ ٌَ، ٚايٖجكٝ ايٖجكٝ

 .(18)ُعهربٟ ٔعًًٟا ث٬ّثا أخط٣. ٚقس شنط اي(17)ايػهٕٛ((

ٕٖ ٜا٤  ـ ٚقاٍ عٔ ا٫غِ ايصٟ اتكٌ ب٘ ٜا٤ املتهًِ: ))إُْٖا ٝقٚسضت اسبطن١ٝ ؾٝ٘; ٭

ٌٗ ايٛاسس ٫ ٜكبٌ سطنَتنِي يف  امٝلتهِِّ تػتسعٞ اْهػاَض َا قبًٗا ٭دٌ املٓاغب١، ٚاحمل

                                                           
 . 132ر  131( الفيوضات العهيهةم 14)

حو  البً الظساجم 15) حا   البً 54/ 1( ُيىظسم ألاصول وال الىَّ  .23مضا  القسط  م   والس ا عمث الىا

ر قصد السَّ ع والىصب واللس. 8( الفيوضات العهيهةم 16) ا للحسكةا بهَّ ا( ولم يلهث ا ثخع  سم )ال باة ... واحد 
َّ
 . وذك

 .12( الفيوضات العهيهةم 17)

 .65/ 1( ُيىظسم اللخا   للع بريم 18)
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ٍٕ ٚاسس (( ا ايٝا٤ ٖٚٞ ، أٟ: ايعاٌَ ًٜٛب سطن١ غري اسبطن١ اييت ًٜٛبٗ(19)آ

َٔٔ سصف إسساٖا  ٌٗ سطنَتنِي طبتًؿَتنِي، ؾ٬ ُبٖس  ٌٗ ايٛاسُس ٫ ٜتشُ ايهػط٠، ٚاحمل

ٕٖ اإلناؾ١ إىل ايٝا٤  ٚإبكا٤ ا٭خط٣، ؾشصؾٛا َا ًٜٛبٗا ايعاٌَ ٚأبكٛا َا ٜٓاغب ايٝا٤; ٭

 .(20)ٖٞ ايٛاض١٥ ٚامٝلعتٗس ب٘ ٖٛ ايٛاض٨

ٌَ ـ ٚقاٍ يف ٔع١ًَّ قطف َا ٫ ٜٓكطف: ))  إشا ٝأنٝؿت َعًَٛات َا ٫ ٜٓكطف أٚ َزَخ

ٕٖ ا٫غِ إُْٖا  َٔٔ أ َُا غبل  ع٢ً مجٝع َعًَٛات َا ٫ ٜٓكطف )أٍ( ٚدب قطٝؾٗا; ٚشيو ٔي

َٔٔ خٛاٚم ا٭مسا٤، ؾإشا  ٕٖ اإلناؾ١ ٚ)أٍ(  ّْ أ ُُٜٓع َٔ ايكطف إشا أؾب٘ ايؿعٌ، َٚعًٛ

 .(21)(زخًت إسساُٖا ع٢ً َا ٫ ٜٓكطف ظاٍ عٓ٘ َؾب٘ ايؿعٌ (

ـ ٚقاٍ عٔ ْٕٛ املج٢ٖٓ: ))ٔعّٛنا عٔ ايتٜٓٛٔ ايصٟ نإ يف ا٫غِ املؿطز ٔيذرِب ايَهعـ 

. ٚنٕٛ ايتٜٓٛٔ ٔعّٛنا عٔ ايتٜٓٛٔ ؾكط قٍٛ ازبُٗٛض، (22)ايصٟ ٜيشك٘ بؿٛات ايتٜٓٛٔ((

ٚعٓس ايعداز ٔعّٛنا عٔ اسبطن١ ؾكط، أٚ يعٗٛض سهِ اسبطن١ ٚايتٜٓٛٔ ٚيٝػت 

ُٜؿِٗ َٔ ن٬ّ غٝبٜٛ٘، ٚدعًٗا ايؿطا٤ تؿطٜٟكا بني أيـ ايتج١ٝٓ ٚأيـ ٔعّٛنا َُٓٗا نُا 

ُٖا ٫ ٜرتتب عًٝ٘ ؾ٤ٞ َٔ  .(23)املٓكٛب املٕٓٛ يًٛاسس يف ايٛقـ، ٚقٌٝ غري شيو 

ِٕ ُٜطاز أٟ  ُِ إيَّا بعس تٓهريٙ بأ ـ ٚقاٍ عٔ ؾطط ايتٓهري يف ايتج١ٝٓ: ))٫ٚ ُٜج٢ٖٓ ايَعًٜ

ٖٛض  ٢ُٖ ب٘، ُثِ ُٜع َُػ ٍٗ ع٢ً ٚاسس  ٕٖ ايَعًِ ٜس عٔ ايع١ًُٝ ايتعطٜـ بـ)أٍ( أٚ ايٓٚسا٤; ٭

ٍٗ ع٢ً ايؿٝٛع ؾٝتٓاؾٝإ(( ١ٖٝٝ تس  .(24)ايتؿدٝل، ٚايتجٓ

ـ ٚقاٍ عٔ ٔبٓا٤ عؿط عٓس تطنٝبٗا َع اثٓني: ))ؾأعِطب اثٓا إعطاب املج٢ٓ، ٚأقِٝ 

ٓٔ٘ ٚاٚ ايعٛـ، ٫ٚ ُٗ ِٕ ٜكاٍ أْٖ٘  ٜكعؿط َكاّ ايٕٓٗٛ، ُٚبين ع٢ً ايؿتض ٔيَتَه ض أ

 .(25)((َهاف

                                                           
 .14( الفيوضات العهيهةم 19)

 .194/ 4( ُيىظسم اإلاقاصد الشا ية  للشاط  م 28)

 .521/ 1. وُيىظسم اللخا   للع بريم 25( الفيوضات العهيهةم 21)

 31( الفيوضات العهيهةم 22)

ررانم(  وا24اإلاظررةلة ) 211  والحليررين  للع بررريم 1/187  واللخررا   للع بررريم 18/ 1يرم ( ُيىظررسم ال حررا   لظرريخو 23) / 2زجشرراف الضررس   ببرري حيَّ
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 32( الفيوضات العهيهةم 24)

 .33الفيوضات العهيهةم ( 25)
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ِٕ ُقٚسضت يف أٍٚ ايه٬ّ ايصٟ  ـ ٚقاٍ عٔ ايؿطط ا٭ٍٚ َٔ ؾطٚط إعُاٍ إّشا: ))إ

ّٛا يف ايه٬ّ  ِٕ ٚقعت سؿ ٍّ قبًٗا; ٭ْٖٗا س٦ٕٓٝص يف أؾطف ضباهلا، ؾإ ٚقع دٛاّبا يه٬

ًُٔت (( ِٖ ِٕ اعتُس َا بعسٖا ع٢ً َا قبًٗا ٝأ  .(26)بأ

ِٕ  ـ ٚقاٍ يف تعطٜـ ايهُري املػترت ٚدّٛبا: )) ؾاملػترت ٚدّٛبا ٖٚٛ ايصٟ ٫ ميهٔ أ

ٌٖ ايعاُٖط ٫ٚ ايهُري ايباضظ ضبً٘; يهٕٛ عاًَ٘ ٫ ٜطؾع إيَّا ايهُري املػترت ((  .(27)حي

ٕٖ( ٚأخٛاتٗا عًٝٗا: )) ٫ٚ ٜتكٖسّ خرب ٖصٙ اسبطٚف عًٝٗا ٚيٛ  ـ ٚقاٍ عٔ تكٗسّ خرب )إ

ٕٖ ظٜس; ظطٟؾا ٚصبطّٚضا، ؾ٬ ُٜكاٍ: قا٥ ٕٖ ظّٜسا ٫ٚ يف ايساض إ ٕٖ ظٜس، ٫ٚ عٓسى إ ُّا إ

ٖٛتٗا (( ٕٖ عًُٗا باسبٌُ ع٢ً ا٭ؾعاٍ ؾًِ َٜٞكٛ ٝق  .(28)ٔيهعؿٗا يف ايعٌُ بعسّ تكٗطؾٗا; ٭

٢ُٖ )٫( ايترب١٥ ؾٗٞ اييت ُٜطاز بٗا ْؿٞ  ٕٖ( ُٚتػ َٖا )٫( ايعا١ًَ عٌُ )إ ـ ٚقاٍ: )) ٚأ

ٓكٝل، حبٝح ٫ ٜبك٢ ؾطز َٔ أؾطازٙ ملٓاغبتٗا هلا يف مجٝع ازبٓؼ ع٢ً غبٌٝ ايت

ٕٖ( يًُبايػ١ يف اإلثبات، ؾٝهٕٛ َٔ باب محٌ ايٖٓعري  ٕٚ )إ إؾاز٠ املبايػ١ يف ايٖٓؿٞ نُا أ

 .(29)ع٢ً ايٖٓعري ٚايٖٓكٝض ع٢ً ايٖٓكٝض ((

ـ ٚقاٍ يف ايتٛنٝس بايٓؿؼ ٚايعني: )) ٚجيب إؾطاز ايٖٓؿؼ ٚايعني َع املؿطز، 

مجعُٗا ع٢ً )أؾعٌ( َع املج٢ٖٓ ٚازبُع ... ؾهإ ايكٝاؽ ْؿػاُٖا أٚ عٝٓاُٖا، ٚ

يهِٖٓٗ َعَسيٛا عٔ شيو يف ايًػ١ ايؿكش٢ نطا١ٖ ادتُاع تجَٓٝتنِي ؾُٝا ٖٛ نايؿ٤ٞ 

 .(30) ايٛاسس ((

ـ ٚقاٍ عٔ ايؿطط ا٭ٍٚ يف املؿعٍٛ ي٘: )) نْٛ٘ َكسّضا ٌٖٚ ُٜؿرتط َع شيو نْٛ٘ 

ٝ٘ا أّ ٫؟ ؾ ٝ٘ا، أٟ: َٔ أؾعاٍ ايٖٓؿؼ ايباط١ٓ قًب ٝ٘ خ٬ف ٚا٭قٗض اؾرتاط نْٛ٘ قًب

ٕٖ أؾعاٍ ازبٛاضح ٫ دبتُع يف ايٖعَإ َع ايؿعٌ  نايطغب١ ٚايطٖب١ ٚايتععِٝ ٚاإلد٬ٍ; ٭

 .(31)املعٌَّ ((

                                                           
 .63( اإلاصدز الظابقم 26)

 .118( اإلاصدز الظابقم 27)

 .178( اإلاصدز الظابقم 28)

 179( اإلاصدز الظابقم 29)

 185( اإلاصدز الظابقم 38)

 .237ر  236( اإلاصدز الظابقم 31)



 
 

 
 
 

59 

بيدي  |الدُّرَِّة اليتيَمة ( ِللكاللي            ) الفيوضاُت الَعِميَمة شرح 
ُّ

 د. نجيب بن محفوظ الز
 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانيت واالحتماعيت

 م2016 يناير( 12( المخلذ )9العذد )

 مىقفه ِمً أصىل اليَّحى:

ٗٞ ُٔٔ ايػُاع قٛي٘  ايه٬ي َٔٔ أٌٖ ائعًِ ٜعتٗس بايػُاع ٚايكٝاؽ ٚاإلمجاع، ٜؾ نػريٙ 

، ٚقٛي٘ يف املًشكات (32)عٔ سصف أسس َعُٜٛيٞ )٫ت(: ))ؾ٬ جيتُعإ ٔيعسّ ايػُاع((

باملج٢ٖٓ: ))ٚعبٛ: ا٭بٜٛٔ يٮب ٚا٭ّ يف تػًٝب ايتج١ٝٓ مساعٞ نُا قٖطح ب٘ غري ٚاسس 

َُع١ًًَّ نتعاضن٘ َع ايػُاع يف . َٚٔ أِخٔصٙ بايكٝ(33)(( اؽ أْٖ٘ ٜتُػو ب٘ إيَّا يف َٛانع 

إعُاٍ اسبطٚف املؿبٗات بـ)يٝؼ(، قاٍ: ))ٚأنجطٖا عًُٟا )َا( ايٓاؾ١ٝ، ٚنإ ايكٝاؽ 

ِٕ ٫ تعٌُ ٔيعسّ اختكاقٗا(( ، أٚ ايهطا١ٖ ايٖٓش١ٖٜٛ نُا يف ايتٛنٝس (34)ؾٝٗا أ

٢، قاٍ: ))ؾهإ ايكٝاؽ ْؿػاُٖا أٚ عٝٓاُٖا، بايٓؿؼ ٚايعني َٚٛابكت٘ يًُ٪نَّس املجٖٓ

يهِٓٗ َعَسٝيٛا عٔ شيو يف ايًػ١ ايؿكش٢ نطا١ٖ ادتُاع تجَٓٝتني ؾُٝا ٖٛ نايؿ٤ٞ 

َٖا )٫ت( ؾتعٌُ عٌُ يٝؼ بإمجاع َٔ (35)ايٛاسس(( . َٚٔ اإلمجاع قٛي٘: ))ٚأ

ٜٕٛٛ عًٝ٘ . ٚاستٖر يًؿطٚط ٚايكٛاعس با٫غتكطا٤ ايٓاقل ايصٟ ب٢ٓ ايِٖٓش(36)ايعطب((

 قٛاعسِٖ، ٚشنط نجرّيا َٔ ايًٗذات َٓػٛب١ إىل أقشابٗا.

 املصطلحات:

ٟٙ ٚحيٗسٖا حبسٚز ع١ًُٖٝ أٚ  املكًٛشات اييت ٚضزت يف ٖصا ايؿطح أنجطٖا بكط

َُبٖػ١ٛ، ٚقس ٚضزت بعض املكًٛشات املؿرتن١ بني ايبكطٜني ٚايهٛؾٝني  تع١ًُٖٝٝ 

ش ٜػتعٌُ ٖصٙ املكًٛشات ُٜؿري أسٝاّْا إىل نايٓعت ٚاشبؿض ٚ)٫( ايترب١٥، ٖٚٛ إ

اشب٬ف يف تػُٝتٗا، ؾٓطاٙ ٜكٍٛ: ))ٚايتعبري باملهُط ٚايهُري يًبكطٜني، ٚايهٛؾٕٝٛ 

، ٜٚكٍٛ أّٜها: )) ٚازبٗط عباض٠ ايبكطٜني ٚاشبؿُض (37)ٜكٛيٕٛ ايهٓا١ٜ ٚاملهين((

سٝاّْا، َجٌ: . ٖٚٓاى َكًٛشات غريٖا أؾٗط َٓٗا ٜػتعًُٗا أ(38)عباض٠ ايهٛؾٝني((

امٝلطنَّب ايتكٝٝسٟ، ٚاحملٍُٛ ع٢ً املج٢ٓ ٫ املًشل باملج٢ٓ، ٚا٭َج١ً اشبُػ١ ٖٚٛ أزٗم 

َٔ ا٭ؾعاٍ اشبُػ١، ٚا٫غِ ايٖٓل ٫ املٛقٍٛ اشبام تبّعا يًٖٓاظِ، ٚ)أٍ( اييت يبٝإ 

                                                           
 .166( الفيوضات العهيهةم 32)

 .32( اإلاصدز الظابقم 33)

 .162( اإلاصدز الظابقم 34)

 185ظابقم ( اإلاصدز ال35)

 .166( اإلاصدز الظابقم 36)

 .189ر  188( اإلاصدز الظابقم 37)

 .256( اإلاصدز الظابقم 38)
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 بسٍ اسبكٝك١ أٚ يبٝإ ايٛبٝع١، ٜا٤ ايٓؿؼ ٫ ٜا٤ املتهِِّ، ٚبسٍ ايؿ٤ٞ َٔ ايؿ٤ٞ ٫

 نٌٍّ َٔ نٌٍّ.

 أثز علىو الشَّزيعُ يف شزحه:

ِٕ ٜعٗط أثُط شيو يف أَجًت٘ َٚكًٛشات٘ ٚسسٚزٙ     ٞٗ عامل ٚؾكٝ٘ ؾ٬ غطاب١ أ ايه٬ي

َٖا املكًٛشات ؾٓذس  ٚاختٝاضات٘ ٚتعبريٙ ٚإعطاب٘، ؾا٭َج١ً قس غبل اسبسٜح عٓٗا، أ

ُّ اسٔبه١ُ عبٛ:عٓسٙ َكًٛض )٫ّ اسبه١ُ( بسٟيا َٔ )٫ّ ايتعًٌٝ(، ٜ  كٍٛ: )) ٫ٚ

ص، بهػط ْٕٛ ايٛقا١ٜ، ٚإُْٖا مل 56طايصاضٜات:  چڄ ڄ  ڄ  ڃ ڃ ڃچ

ٕٖ أؾعاي٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل َٓع١ٖ عٔ ايتعًٌٝ ٚا٭غطاض(( ، (39)تهٔ ٖصٙ اي٬ّ يًتعًٌٝ ٭

َٔٔ نٌٍّٝ(; ٔيٝكٖض إط٬ٝق٘ ع٢ً ٍُ نٌٍّٝ  َٔٔ ايٖؿ٤ٞ( ٔعّٛنا عٔ )بس ٍُ ايٖؿ٤ٞ   َٚكًٛض )بس

  پپ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ َا خيتٗل باهلل تعاىل ٔئكٖش١ ٚقؿ٘ بايٖؿ٤ٞ نُا قاٍ تعاىل:

َُٖٓعٙ 19طا٭ْعاّ:  چڀ  ڀ  ڀ ص; إش بسٍ ٝنٌ َٔ نٌ ًُٜٛل ع٢ً شٟ ا٭دعا٤ ٚاهلٝل 

٢ُٖ ايبسٍ املٛابل أٚ َٛاؾل َٔ َٛاؾل  .(40)عٔ شيو، ُٜٚػ

ٕٖ عٖطف  َٖا أثطٖا يف اسبسٚز ؾبعس أ ايه٬ّ عٓس ايٓٗشا٠ شنَط بعَض َا خطز عٓ٘ ٚأ

ؾكاٍ: )) ٚخطز ايه٬ّ عٓس املتهًُني، أعين: عًُا٤ ايتٛسٝس ؾٗٛ عٓسِٖ عباض٠ عٔ 

َٖا (41)املع٢ٓ ايكا٥ِ بصات اهلل اشبايٞ عٔ اسبطف ٚايكٛت (( ، ٖٚصا قٍٛ ا٭ؾاعط٠، أ

تعطٜؿ٘ ٫غِ ايؿاعٌ . ٚبعس (42)أٌٖ ايٗػ١ٖٓ ؾتعطٜـ ايه٬ّ عٓسِٖ ٖٛ تعطٜـ ايٓٗشا٠

قاٍ: )) ٫ٚ َٜطز ع٢ً اعتباض اسبسٚخ يف سٚس اغِ ايؿاعٌ َا نإ يف سٚس اغِ ايؿاعٌ 

يًجبٛت نايطاظم ٚايعامل ٚعبُٖٛا َٔ أمسا٤ اهلل تعاىل; ٭ْٖ٘ َبيٙن ع٢ً ايتذطٜس َٔ 

َُػتؿاز َٔ  ائعًِ اسبسٚخ امٝلعتَبط يف ٚنع ايٚكؿ١ ٚا٫غتُطاض، ٚيٝؼ َسيٟٛيا يًؿغ بٌ 

ٌٖ َا ٖٛ قؿ١ ي٘ تعاىل َػتُٙط ي٘(( ٕٖ ن  .(43)بأ

                                                           
 .69( الفيوضات العهيهةم 39)

ررررانم 1277/ 3( ُيىظرررسم شررررسي اللا يرررة الشررررا ية  البررررً مالررر م 48) حرررروي ورررال ضررررو  ال رررربف 1964/ 4  وازجشرررراف الضرررس   ببرررري حيَّ   والحوجيرررر الىَّ

بيديم العقدي  لىجيب   .115ر  113الصا

 .6( الفيوضات العهيهةم 41)

بيررديم 149/ 1( ُيىظررسم البرهرران وررال أصررول الفقررر  ببرري اإلاعررانال اللرروي  م 42) حرروي وررال ضررو  ال رربف العقرردي  لىجيررب الصا   54ر  51  والحوجيررر الىَّ

حويين واللغويين وال العقيد   لصبي العدويم   .93ر  33وأ  ا  الىَّ

 .245هيهةم ( الفيوضات الع43)
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، ٚيف (44)ٚأثطٖا يف اختٝاضات٘ ناختٝاض أمسا٤ اهلل اسبػ٢ٓ أعطف املعاضف 

ُٜكٚسّ ٭مسا٤ اهلل  َٚ إعطابٗا جيعًٗا َطؾٛع١ أٚ َٓكٛب١ أٚ صبطٚض٠ ع٢ً ايتععِٝ تأزّبا، 

ات ؾٝٗا س١ٛٝ ؾطع١ٖٝ نايتعبري ، ٜٚعٚبط بتعبري(45)اسبػ٢ٓ بكٛي٘: )) ٚيؿغ ازب٬ي١((

عٔ ؾعٌ ا٭َط بؿعٌ ايٗسعا٤ عٓسَا ٜهٕٛ َٔ ايعبس يًُعبٛز، ٚيف بٝإ ا٭ٚد٘ ازبا٥ع٠ 

ِٕ قًَت يف غري ايكطإٓ...(( َٚنٌ (46)يػ١ ٚإعطاّبا عٓسَا ٫ َتطز ب٘ قطا٠٤ ٜكٍٛ: )) ٚإ ٚ ،

َّع١ يف أٚا٥ٌ بعض ايٗػٛض إىل  اهلل أعًِ  عامل٘ ؾكاٍ: ))إعطاب اسبطٚف املك

َّا يف قٛي٘ تعاىل:(47)((مبطازٙ   چٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ . ٚدعٌ َطدع نُري ايػا٥ب َعًٛ

; ٚشيو ٔئصٞنِطٙ يف غٛض٠ ايعًل قبًٗا ٖٚٛ ايصٟ (48)ص، ؾكاٍ: )) أٟ: ايكطإٓ ((1طايكسض:

ِِ املٓاغب١ بني ايٗػٛض، ٖٚصٙ َػأي١ هلا تعُّل  ًٞ ٝأَط ايطغٍٛ بكطا٤ت٘; ٚهلصا اضتباط ٔبٔع

بتشسٜس ظَإ ي١ًٝ ايكسض; إش اٯ١ٜ إسس٣ اٯَٜتنِي ايًَتنِي ٜتهٕٛ َُٓٗا ايسيٌٝ املطنَّب 

ٕٖ ي١ًٝ ايكسض يف ضَهإ ٫ يف غريٙ.  ع٢ً أ

 الفيوضاث وشروحاث الذُّرة اليتيمت:

َٔٔ ٚغا٥ٌ َعطؾ١ َٓعي١ ايٖؿطح عٓس نجري َٔ ايباسجني املعاقطٜٔ َعكُس َٛاظ١ْ بٝٓ٘ 

خط٣ يف َٛانع طبتًؿ١; إش بٗصٙ ايٛطٜك١ تهٕٛ ايٓتا٥ر أقطب يًٚكسم ٚبني ايٗؿطٚح ا٭

ٕٖ املًَٛٛب يف َجٌ ٖصٙ ا٭حباخ اإلجياُظ ؾإْٖٓا غٓذطٟ َٛاظ١ْ بني ٖصٙ  عٓسِٖ، ٚ٭

ٌٗ ؾاضح يف أغًب  ايؿطٚح زٕٚ شنط ايٓكٛم; إش َا غٓصنطٙ مسات عا١َ ايتعّ بٗا ن

َٔٔ خ ٬هلا تتٔهض أٚد٘ ايتؿاب٘ ٚأٚد٘ ايتُاٜع، املٛانع ٚأقبشت َّٓٗذا ٜػري عًٝ٘، ٚ

ٕٖ املٛانع امٝلدتاض٠ يف ايٛطٜك١ ا٭ٚىل قس  ٕٖ ٖصٙ ايٛطٜك١ أغًِ; ٭ ٔٚ ايباسح أ ٚيف ظ

 تهٕٛ َٓتكا٠ ملكًش١ ؾطح َا; ؾُتب٢ٓ ع٢ً شيو ْتا٥ر ٫ تكُسم إيَّا ع٢ً تًو املٛانع.

                                                           
 .188( اإلاصدز الظابقم 44)

ررا عمررث اإلاشررهوز عىررد اإلاعررسبين  والحعخيررر اإلاوا ررق للرردلي  هرروم واطررم ألاحظررًا لقولررر جعررانثم45)   و،يرهررا [188]ألاعررسافم  چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ ( جسي 

 مً آلايات.

 .85  82( الفيوضات العهيهةم 46)

 .172( الفيوضات العهيهةم 47)

 .118( اإلاصدز الظابقم 48)
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 أبزس السنات العامُ:

ٚسات ْعِ ايٗسٖض٠ ايٝت١ُٝ يف ايٖٓشٛ ٫بٔ ْبٗإ غٓصنط أبطظ ايٚػُات ايعا١َ يف ؾط

٢ُٖ 1362ٖـ(، ٖٚٞ أضبع١ ؾطٚسات: ؾطح ايه٬يٞ )1354ايتُُٝٞ اسبهطَٞ ) ٖـ( امٝلػ

)ايؿٝٛنات ايع١ُُٝ بؿطح ايٗسٖض٠ ايٝت١ُٝ( ٖٚٛ َٛنٛع ٖصٙ ايٚسضاغ١، ٚؾطح ضبُس بٔ 

٢ُٖ )ؾطا٥س ايٖٓشٛ ايٛغ1367ُٝعًٞ املايهٞ ) ١ ؾطح ايٗسٖض٠ ايٝت١ُٝ(، ٚؾطح ٖـ( امٝلػ

ُٖس بٔ قاحل ايعجُٝني ) ، ٚؾطح ايسنتٛض -يٝؼ ي٘ اغِ غ٣ٛ شيو  –ٖـ( 1421ضب

٢ُٖ )غٝح ايٚسمي١ ؾطح ايٗسٖض٠ ايٝت١ُٝ(، ٖٚصٙ ايٚػُات ٖٞ:  عبس اهلل قازضٟ ا٭ٖسٍ امٝلػ

ٍَ ٜأتٞ بأبٝات ايباب ايٖٓ ٕٖ ا٭ٖس ِشٟٛ نا١ًَ يف ـ عٓس ؾطسِٗ يٓعِ ايٗسٖض٠ ظبس أ

ٌٚ بٝت َٓؿكٌ عٔ غريٙ ُثِ  َٖا ايعجُٝني ؾإْٖ٘ ٜأتٞ به ٌٚ باب ُثِ ٜؿطسٗا، أ بسا١ٜ ن

ٖٞ ٫ ٜصنط بٝت ايٗسٖض٠ ٚإُْٖا ٜؿطح ا٭يؿاظ صبعأ٠  ٕٖ ايه٬ي ََُذٖع٤ّا، يف سني أ ٜؿطس٘ 

َُُّٖٝعا، ٖٚهصا ؾعٌ املايهٞ.  َاظّدا املنت بايؿطح َع احملاؾع١ ع٢ً املنت 

ٖٞ خاٜيـ يف بعهٗا،  ٕٖ ايه٬ي ـ ايتعّ أنجطِٖ بتػ١ُٖٝ ايٖٓاظِ يٮبٛاب ايِٖٓش١ٖٜٛ إيَّا أ

ؾعاز يف تػ١ُٖٝ بعض ا٭بٛاب أيؿاٟظا ٚاغتبسٍ أخط٣، نُا يف أبٛاب: املج٢ٖٓ، ٚايٖٓهط٠ 

 ٚاملعطؾ١، ٚاملٓكٛبات، ٚباب إعُاٍ اغِ ايؿاعٌ.

ٞٚ ٚا٭ٖسٍ َٖا أغًٛب املايهٞ  ـ ِٜػًب ع٢ً أغًٛب ايه٬ي ايرتنٝب ٚايُعُل، أ

َُبٖػط .   ٚايعجُٝني ؾٗٛ تعًُٝٞ 

ٌٙ َِٓٗ اغتؿٗس بايكطإٓ ايهطِٜ ٚايٗػ١ٖٓ ٚايؿعط ٚايٖٓجط، ٚنإ ا٭ٖسٍ أنجط  ـ ن

َٔٔ شيو  ٞٗ ُثِ ايعجُٝني ُثِ املايهٞ، ٚقطٜب  ١ٖٝ ًٜٝ٘ ايه٬ي إٜطاّزا يًؿٛاٖس ايكطآْ

 ا٭سازٜح ٚايؿعط.

َٔٔ أيؿ١ٖٝ ابٔ َايو، ٚقس نإ ـ يف  ٌٙ َِٓٗ بأبٝات  أثٓا٤ تٛنٝض ايكٛاعس ٜػتعني ن

ا٭ٖسٍ أنجطِٖ سٖت٢ أْٖ٘ شنط أبٝاّتا ٜؿٛم عسُزٖا عسَز أبٝات ايٗسٖض٠، ُٜٚدٌٖٝ يًكاض٨ أْٖ٘ 

َٔٔ ايٗسٖض٠ ؾ٤ٞ! ؾهأْٖ٘ اربص  ٜكطأ ؾطّسا ٭يؿ١ٖٝ ابٔ َايو، ٚمتٗط قؿشات يٝؼ ؾٝٗا 

 ٖض٠ ْك١ٛ ا٬ْٛم ملػا٥ٌ ا٭بٛاب ايٖٓش١ٖٜٛ مجّٝعا.ايٗس

ٕٖ ايؿٖطاح قس اغتٛؾٛا َا ْكل َٔ ايكٛاعس،  ََنت طبتكط يًٓاؾ١٦ ؾإ ٕٖ ايٗسٖض٠  ـ ٭

ِٖ املايهٞ. ٞٗ ُثِ ايعجُٝني ُث  ٚنإ ا٭ٖسٍ أنجطِٖ ُثِ ايه٬ي
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ٚٞ ٌٚ قطا٠٤، امناظ  ـ ٚضزت بعض ايكطا٤ات يف ؾطَسٞ ايه٬ي ٚا٭ٖسٍ َع تٛدٝ٘ ن

ّٓا َٛنع ايؿاٖس،  ٚٝ َُب ٞٗ يف ايتٛدٝ٘، ٚإشا نإ يف ايبٝت ضٚا١ٜ طبتًؿ١ شنطٖا  ايه٬ي

.ٚٞ  ٚمل ٜٗتِ اٯخطٕٚ بصيو ناٖتُاّ ايه٬ي

ٕٖ ايعجُٝني  ٞٗ ايؿٛاٖس ٚا٭َج١ً مجٝعٗا يف ثٓاٜا ايٖؿطح، يف سني أ ـ أعطب ايه٬ي

ٌٖ ايؿطاح إعطاّبا.أعطب أنجطٖا، ٚا٭ ٌٖ املايهٞ أق  ٖسٍ أعطبٗا يف اهلاَـ، ٚيع

ٞٗ بايتعًٌٝ نجرّيا ٭١ُٖٖٝ ائعًٌ ا٭ٚي١ٖٝ يف تٛنٝض ا٭سهاّ ايٖٓش١ٖٜٛ  ـ اٖتِ ايه٬ي

َّا نبرّيا. َٖا غا٥ط ايٗؿٖطاح ؾًِ ٜٛيٖٛا اٖتُا  يس٣ امٝلتعُِّني، أ

٠ٟٖٚ إىل ََٔ غبك٘ َعع ٞٗ آضا٤  َٔٔ ـ ْكٌ ايه٬ي َٖا بٓٚكٗا  َٖا ٔشنّطا ٚإ  أقشابٗا، إ

 َكازضٖا، ٚمل ٜٓكٌ اٯخطٕٚ إيَّا ؾ٦ّٝا ٜػرّيا َٔ شيو.

ٌَ ؾطُح ايه٬يٞ باشب٬ف ايٖٓشٟٛ بني ايبكطٜني ٚايهٛؾٝني ٚأؾطاز ايٓٗشا٠،  ـ سٜؿ

 ٜٚطٚدض بني ا٭قٛاٍ، يف سني تعٖطض اٯخطٕٚ يًد٬ف يف َػا٥ٌ ضبسٚز٠.

َٔٔ َُ ٖٚصا أمنٛشز  ٞٚ: قاٍ ابٔ ْبٗإ: ٚأْكِب ٔي ٌٍ ٔبـ)ٜئ(ؾطح ايه٬ي َٔٔ ٔؾِع  ...ا ناَضَع 

ِٕ ٜصنط ايبٝت: = ِٕ ٖٚنض املككٛز ٔبباب ْٛاقب املهاضع ُزٕٚ أ ٞٗ بعس أ قاٍ ايه٬ي

ِٕ َهُط٠ بعسٙ،  )) ٚأخص يف ايٖٓٛاقب ٖٚٞ ٔقػُإ; ٔقػِ ٜٓكُب بٓؿػ٘ ٚٔقػِ ٜٓكب بأ

َٔٔ ٚبسأ با٭ٍٚ، أٟ: ايصٟ ٜٓك ب بٓؿػ٘ ٖٚٛ أضبع١ ؾكاٍ: )ٚاْكب ٔيُا ناَضَع( ا٫غِ )

ؾعٌ ٔبـ ئ(، ٖٚٞ سطف بػٝط ٚيٝؼ أقًٗا ٫ ايٖٓاؾ١ٝ ؾأبسيت أيؿٗا ّْْٛا خ٬ٟؾا يًؿطا٤، 

 ،ٌُ ِٕ ؾُشصؾت اهلُع٠ ربؿٟٝؿا ٔخ٬ٟؾا يًدًٌٝ ٚايهػا٥ٞ، ٖٚٞ يٓؿٞ: َغٝؿع ٫ٚ أقًٗا إيَّا أ

ص، 91طط٘:  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌچ أٟ: ٔيٓؿٞ ايؿعٌ املػتكَبٌ، عبٛ:

ٚإعطاب٘: )ئ( سطف ْؿٞ ْٚكب، )ْربَح( ؾعٌ َهاضع َٓكٛب بًٔ ٚع١َ٬ ْكب٘ ؾتض 

َٔٔ أخٛات نإ تطؾع ا٫غِ ٚتٓكب اشبرب، ٚامسٗا َػترت  َٔٔ )َبِطَح(  آخطٙ َتكٚطف 

ب ٚع١َ٬ ؾٝٗا ٚدّٛبا تكسٜطٙ عبٔ، عًٝ٘ داض ٚصبطٚض، )عانؿني( خرب ْربح ٖٚٛ َٓكٛ

 . (49)ْكب٘ ايٝا٤ ْٝاب١ عٔ ايؿتش١ ٭ْٖ٘ مجع َصنط غامل ((

                                                           
 .62ر  61( الفيوضات العهيهةم 49)
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 ويَّته النَّْحالمبحث الثالث: اختياراُت

   ٚٞ َُكتٔكّطا  ٖصا املبشح ٜؿتٌُ ع٢ً أؾٗط اختٝاضات ايه٬ي يف املػا٥ٌ ايِٖٓش١ٖٜٛ، 

ٛٚبت  ِٕ أقٌ اشب٬ف يف ٖصٙ املػا٥ٌ ٚأؾٗط ا٭قٛاٍ ؾٝٗا زٕٚ تؿكٌٝ، ُٚب ع٢ً ْٚك٘ ٚبٝا

ٟٚ ايصٟ تٓتُٞ إيٝ٘ َطتب١ٟ نُا ٚضزت يف ايؿطح، ٚقس ٚاؾل  ٌُ تبّعا يًباب ايِٖٓشٛ ٖصٙ املػا٥

ايهٛؾٝني أٚ أؾطاز ايٓٗشا٠ يف يف بعهٗا اإلمجاَع ٚازبَُٗٛض، نُا ٚاؾل ايبكطٜني أٚ 

 بعهٗا اٯخط.

 باب الكالو والكلنُ وأقسامها:

ٞٗ عٔ عسز أقػاّ ايه١ًُ: ))أٟ: ايه١ًُ ث٬ث١ أْٛاع ٫ ضابع هلا  (1 قاٍ ايه٬ي

َُٔ ظاز ضابّعا ٚمٖساٙ خايؿ١ٟ ٚع٢ٓ بصيو اغِ ايؿعٌ، عبٛ: ق٘  باإلمجاع، ٫ٚ ايتؿات ٔي

ـَ عٔ اغهت(( ٍُ ، ٖٚ(50)ؾإْٖ٘ َخًٜ َٔٔ ايٓٗشا٠، ٫ٚ خيطم ٖصا اإلمجاَع قٛ صا إمجاع 

 .(51)امٝلدأيـ باشبأيؿ١ ٫غِ ايؿعٌ ٖٚٛ أبٛ دعؿط أمحس بٔ قابط

ٞٗ عٔ زخٍٛ )أٍ( املٛقٛي١ ع٢ً ايؿعٌ: ))٫ٚ تسخٌ املٛقٛي١ ع٢ً ايؿعٌ  (2 قاٍ ايه٬ي

ُٔ عٓك ا، قاٍ: َٔ إيَّا يف نطٚض٠ ايؿعط ٔخ٬ٟؾا ٫بٔ َايو، قاٍ ايؿانٗٞ: ٚخايؿ٘ اب

، ؾابٔ َايو (52)ع٬َات ا٫غِ )أٍ( بأقػاَٗا اٯت١ٝ إيَّا املٛقٛي١ ع٢ً ا٭قض ((

أداظ زخٛهلا ع٢ً ا٭ؾعاٍ املهاضع١ بك١ًَّ نُا أداظ ايكٝاؽ ع٢ً َا ٚضز َٓٗا، 

َٔٔ باب ايهطٚضات مبؿَٗٛ٘  ٚاستٖر بج٬خ ُسذر; ايؿٛاٖس اييت ٚضزت يٝػت 

املٛق٫ٛت ا٭خط٣، ٚتؿطٜٟكا بني )أٍ( املٛقٛي١ ٚ  يًهطٚض٠ ايؿعط١ٜ، ٚقٝاّغا ع٢ً

ٕٖ شيو ْازْض ُٜشؿغ ٫ٚ ُٜكاؽ عًٝ٘  .(53))أٍ( ايتعطٜؿ١ٖٝ، ٚازبُٗٛض أمجعٛا ع٢ً أ

 باب أقساو اإلعزاب:

1) ٗٞ ُِ املٓكٛم  قاٍ ايه٬ي ٢ُٖ ا٫غ عٔ غبب تػ١ُٖٝ ا٫غِ املٓكٛم بٗصا ا٫غِ: ))ُٜػ

َٓكّٛقا ٭ْٖ٘ ْكل سطنَتنِي َٔ سطنات اإلعطاب، أٚ سبصف آخطٙ عٓس غٝبٜٛ٘(( 

َٝت ايؿتش١(54) ََٚبٔك  .(55). أٟ: ْكل يف إعطاب٘ ايه١ُ ٚايهػط٠ 

                                                           
 .6( اإلاصدز الظابقم 58)

 .184/ 3  وههع الهوامع  الظيوطيم 1289/ 5( ُيىظسم ازجشاف الضس   ببي حيانم 51)

 .8( الفيوضات العهيهةم 52)

 . 498ر  487/ 1  واإلاقاصد الشا ية  للشاط  م 197/ 1( ُيىظسم شسي الخظهي   البً مال م53)

 .15العهيهةم ( الفيوضات 54)
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ٞٗ عٔ عسز ا٭مسا٤ اشبُػ١ ٚإعطابٗا: ))ا٭مسا٤ اشب (2 ٌٗ اغِ قاٍ ايه٬ي ُػ١ ٖٞ ن

َؿطز َعتٌ اٯخط بٛاٚ قبًٗا ن١ُ يف ساي١ ايطؾع، أٚ أٔيـ قبًٗا ؾتش١ يف ساي١ 

ايٖٓكب، أٚ ٜا٤ قبًٗا نػط٠ يف ساي١ اشبؿض، ٚبعهِٗ دعًٗا غت١ بعٜاز٠ ٖٓٛى... 

. ٚنُْٛٗا مخػ١ ٖٛ قٍٛ ايؿطا٤ َٚٓػٛب إىل (56)اييت ُتعطب با٭سطف ايج٬ث١((

ٞٚ ٚأبٞ ، ٚنْٛٗا (57)ايهٛؾٝني ُتعطب باسبطٚف َٔ َهإ ٚاسس ٖٛ قٍٛ ايٖعداد

ٞٚ َٚٓػٛب إىل ايبكطٜني غري غٝبٜٛ٘ ُٔ (58)عًٞ ايؿاضغ َٝ ، ٚاختٝاضٙ ٖصا ٖٛ )) أب

ِٕ َكته٢ ايعاٌَ،  ٕٖ اإلعطاب إُْٖا د٤ٞ ب٘ ٔيبٝا املصأٖب، ٚأبعسٖا عٔ ايتهًُّـ; ٭

َُكٖسض َتٓاظع ؾٝ٘ زيًٟٝا، ٚإي  ٌِ  .(59)ػا٤ ظاٍٖط ٚإف بايٚس٫ي١ املًٛٛب١ ((٫ٚ ؾا٥س٠ يف دِع

ٞٗ يف تج١ٖٝٓ بعض ا٭مسا٤ املٛقٛي١ ٚاإلؾاض٠: ))ؾ٬ ُٜج٢ٖٓ املبين ع٢ً  (3 قاٍ ايه٬ي

ِٕ( قٝػ١ َػتك١َّ، ٚإُْٖا تػٖٝط بايعٛاٌَ ْعّطا يكٛض٠  ِٕ( ٚ)ايًصا ا٭قض، ٚعبٛ: )شا

ََ َُطاز  ١ٖٝ ؾُبٓٝا ع٢ً َا ُٜؿانٌ إعطاب٘، ٖٚصا  ٔ قاٍ أُْٖٗا ًَشكإ باملج٢ٓ يف ايتجٓ

. أٟ: يٝؼ بتج١ٝٓ قٓاع١ٕٖٝ َتبّعا يًكاعس٠ ايِٖٓش١ٖٜٛ ٚإُْٖا قٝػ٠١ يًٚس٫ي١ (60)إعطاب٘ ((

١ٖٝ ١ٖٝ ٖٛ تعطٜؿٗا قبٌ ايتجٓ ١ٖٝ، ٚتعطٜٝؿٗا بعس ايتجٓ  .(61)ع٢ً ايتجٓ

َٚٔنًتا(: ))أخص ع٢ً َا ًٜشل ب٘ بؿطط (4 ٞٗ يف إعطاب )ٔن٬  إناؾت٘ إىل  قاٍ ايه٬ي

ِٕ أنٝؿا إىل ظاٖط ناْا با٭يـ ضؾّعا ْٚكّبا ٚد٘طا، ُٜٚكٖسض اإلعطاب  املهُط... ؾإ

ٕٖ يؿعُٗا َؿطز  ١ٖٝ ٭ ٕٖ هلُا سٟعا َٔ اإلؾطاز ٚايتجٓ ع٢ً ا٭يـ ناملككٛض; ٚشيو ٭

، ٚإسبام ن٬ (62)َٚعٓاُٖا َج٢ٖٓ، ؾأعطبا ناملؿطز تاض٠ ٚناملج٢ٖٓ أخط٣ ((

١ٖٝ، ٚايهٛؾٕٝٛ ٚنًتا باملجٖٓ ٕٖ ايًؿغ َؿطْز ٚاملع٢ٓ تجٓ ٢ ٖٛ قٍٛ ايبكطٜني ٭

                                                                                                                                        
 .81/ 1( ُيىظسم اللخا   للع بريم 55)

 .27ر  26( الفيوضات العهيهةم 56)

 .135/ 1( ُيىظسم ههع الهوامع  للظيوطيم 57)

 (.28)اإلاظةلة 193  والحليين  للع بريم 18  وؤلايضاي  ببي عمال الفازس  م 3( ُيىظسم الله   ببي القاطم الصجاجالم 58)

 .142/ 1ط  م ( اإلاقاصد الشا َية  للشا59)

 .32( الفيوضات العهيهةم 68)

 .98/ 1( ُيىظسم اللخا   للع بريم 61)

 .33( الفيوضات العهيهةم 62)
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جيعًُْٛٗا َٔ املج٢ٖٓ سكٝك١ يؿٟعا َٚع٢ٓ، ؾٗٞ َجٌ: قاسَبا ظٜٕس، يف ايٚس٫ي١ ع٢ً 

 .(63)ايتج١ٖٝٓ

 باب األفعال وإعزابها:

ٞٗ يف بٓا٤ ايؿعٌ املانٞ ع٢ً ايؿتض: ))َا مل ٜتكٌ ب٘ نُري ضؾع َتشٚط (1 ى قاٍ ايه٬ي

ؾإْٖ٘ ُٜػهَّٔ، عبٛ: نطبُت، َٚا مل ٜتكٌ ب٘ ٚاٚ مجع ؾإْٖ٘ ُٜهِ، عبٛ: نطبٛا، 

ََٔ ٜبين ايؿعٌ املانٞ ع٢ً ايػهٕٛ إشا (64)ع٢ً خ٬ف ا٭قٌ (( . ٖٚٛ ُٜٛاؾل 

اتكٌ ب٘ نُري ضؾع َتشٚطى ٚع٢ً ايهِ إشا اتكٌ ب٘ ٚاٚ ازبُاع١ نايعطبؿطٟ، 

ٚاملربز ايصٜٔ ٜبْٓٛ٘ ع٢ً ايؿتض يف مجٝع ُٜٚدايـ املتكٚسَني ناشبًٌٝ ٚايؿطا٤ 

َٚٚاٚ ازبُاع١ تٛدب ي٘ ايهِ  أسٛاي٘; إش أيـ ا٫ثٓني إشا اتكًت ب٘ تٛدب ي٘ ايؿتض 

 .(65)ؾاختاضٚا ايؿتش١ ٔئدؿَّتٗا

ٞٗ عٔ ايعاٌَ يف ضؾع ايؿعٌ املهاضع: ))اإلعطاب خاٙم باملهاضع، ٖٚٛ  (2 قاٍ ايه٬ي

ٌَ عًٝ٘ ْاقْب  ، َٚزَضَز يف (66)ؾٝٓكب٘ أٚ داظّ ؾٝذعَ٘((َطؾٛع أبّسا ست٢ ٜسخ

. ٚيف غبب اضتؿاع املهاضع (67)إعطابات٘ ع٢ً ايتعبري بايتذٗطز َٔ ايٓاقب ٚازباظّ

أقٛاٍ أُٖٗا: يٛقٛع٘ َٛقَع ا٫غِ نٛقٛع٘ قؿ١ ٖٚٛ عاٌَ َعٟٓٛ ٚب٘ قاٍ 

غٝبٜٛ٘، أٚ ملؿابٗتٗا اغِ ايؿاعٌ يف سطنات٘ ٚغهٓات٘، ٚعًُٝٗا ايبكطٜٕٛ، أٚ 

َٔٔ ايٓاقب ٚازباظّ ٖٚٛ قٍٛ ايؿطا٤ ٚٚاؾك٘ ابٔ َايو، أٚ يسخٍٛ اضت ؿع بايتذٗطز 

املعاْٞ املدتًؿ١ عًٝٗا نا٭مسا٤ ٚعًُٝٗا ايهٛؾٕٝٛ، أٚ أْٖ٘ اضتؿع بايعٚا٥س يف أٚي٘ 

 .(68)ٚب٘ قاٍ ايهػا٥ٞ

 باب ىىاصب الفعل املضارع:

1) ٗٞ عٔ أقٌ )ئ(: ))ٖٞ سطف بػٝط، ٚيٝؼ أقًٗا )٫( ايٓاؾ١ٝ ؾأبسيت  قاٍ ايه٬ي

ِٕ( ٜؾُشٔصؾت اهلُع٠ٝ ربؿٟٝؿا ٔخ٬ٟؾا يًدًٌٝ  أيٝؿٗا ّْْٛا خ٬ٟؾا يًؿطا٤، ٫ٚ أقًٗا )٫ أ

                                                           
 .164/ 1  واإلاقاصد الشا ية  للشاط  م 398/ 1(  واللخا   للع بريم  62)اإلاظةلة439/ 2( ُيىظسم ؤلاهصاف  لألهخازيم 63)

 .54( الفيوضات العهيهةم 64)

 . 319/ 1  واإلافص   للصمخشسيم 129/ 2  واإلاىصي  البً ج  م 88/ 4للهبر م  ( ُيىظسم اإلاقحضب 65)

 .61( الفيوضات العهيهةم 66)

   و،يرها.113  57( ُيىظسم اإلاصدز الظابقم 67)

بيرررديم   وايرررحبف الىصرررس   351  وثوجيرررر اللهرررع  البرررً ال خررراشم 328/ 3  وشرررسي الخظرررهي   البرررً مالررر م 12/ 3( ُيىظرررسم ال حرررا   لظررريخويرم 68) للصَّ

 .2/ 6قظم ألا عال(  واإلاقاصد الشا ية  للشاط  م  12)اإلاظةلة 127
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ٌُ اإلؾطاُز ٚعسّ ايرتنٝب ٖٚٛ قٍٛ ازبُٗٛض، ٚقس ضٖز (69)ٚايهػا٥ٞ (( . ٚا٭ق

 .(70)غٝبٜٛ٘ ٚغريٙ ع٢ً ايكا٥ًني بايرتنٝب

ٞٗ يف تٛدٝ٘ قٛي٘ تعاىل: (2 ص: )) ٝقط٨ 71طاملا٥س٠:  چٱ ٻ ٻ ٻچ قاٍ ايه٬ي

ٔٚ ع٢ً أقً٘  يف ايػبع١ بايٖٓكب، ٖٚٞ قطا٠٤ غري أبٞ عُطٚ ٚايهػا٥ٞ إدطا٤ّ يًع

َٔٔ غري تأٌٜٚ; ٭ْٖ٘ باعتباض ز٫يت٘ ع٢ً عسّ ايٛقٛع ٥٬ُِٜ )إٔ( ايٖٓاقب١ ايٖساي١ ع٢ً 

َٗني ايٖطؾُع، ٖٚٞ قطا٠٤ أبٞ عُطٚ ٚمحع٠ ايطدا٤ ٚايُٛع ... ٚايجاْ َٔٔ ايٛد  ٞ

ِٕ( املدؿؿ١ ايٖساي١ ع٢ً  ٞٚ ع٢ً تٓعٌٜ اسبػبإ َٓعي١ ائعًِ ؾ٥٬ُِٝ )أ ٚايهػا٥

ٕٖ ايتأٌٜٚ خ٬ف  َٔٔ ايجك١ًٝ ... ٚايٖٓكب أضدض ٭ َُدؿؿ١  ايتشكٝل، ٚتهٕٛ س٦ٕٓٝص 

ہ  ہ  ھ  ھ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ چ ا٭قٌ، ٚهلصا أمجعٛا ع٢ً ايٖٓكب يف:

ِٕ( 2طايعٓهبٛت:   چھ  ص; ٚإُْٖا مل ٜكط٤ٚا ؾٝ٘ بايطؾع يعسّ ٚدٛز ايؿاقٌ بني )أ

ٞٗ(71)ٚايؿعٌ خب٬ف ايؿكٌ بـ ٫ (( َا اختًؿٛا ؾٝ٘ إىل َا اتؿكٛا  ، ؾطٖز ايه٬ي

َٔٔ املٛانع اييت جيٛظ  عًٝ٘ ٚظاز ايطدَٛع إىل ا٭قٌ يف عسّ ايتأٌٜٚ، ٖٚصا املٛنع 

 )ِٕ َٔٔ ايجك١ًٝ اييت تؿٝس ايتٛنٝس ٚ)أ ِٕ( امٝلدؿَّؿ١  ؾٝٗا ايٛدٗإ، أعين صب٤ٞ )أ

ٖٚٛ  ايٓاقب١ يٮؾعاٍ; ))٭ْٖ٘ َتٛغط بني ائعًِ ٚاشبٛف، ؾإشا غًب أسس ططٜؾٝ٘

ِٕ( بعسٙ، ٚإشا غًب ايٛطف ايجاْٞ ٖٚٛ ايطدا٤  ائعًِ قاض مبٓعي١ يٛ ؾٖسزت )أ

ِٕ( اشبؿٝؿ١ ْؿػٗا ايٖٓاقب١ يٮؾعاٍ(( ِٕ ٜكع بعس )إيَّا( )أ ، (72)ٚاشبٛف مل جيع أ

ِٕ( ايٖٓاقب١ يٮؾعاٍ ز٫ي١ ع٢ً عسّ  ٕٖ ايٖٓكب ٜهٕٛ بـ)أ ٚتٛنٝض شيو: أ

ِٕ( ز٫(73)اسبسٚخ ١ًُٔ هلُا، ; إش يٝؼ يف )أ َٔٔ عسَ٘ ؾٗٞ ضبت ي١ ع٢ً ٚقٛع ايؿ٤ٞ 

َٔٔ ايجك١ًٝ ٚامسٗا نُري ايؿإٔ  َُدؿَّؿ١   )ِٕ ٫ٚ أثط يـ)٫( يف ايعٌُ، ٚايطؾع تهٕٛ )أ

 َٔٔ ِٕ( ٚايٝكني املػتؿاز  َٔٔ )أ ضبصٚف ز٫ي١ ع٢ً اسبسٚخ يتٓاغب ايتٛنٝس امٝلػتؿاز 

ٌَُ اسٝبػبإ ع٢ً ايٝكني ٚايعًِ ٫ ع٢ً ا ٔٚ ٔيتٝكُّٓ٘ ٖٚٛ قٍٛ غٝبٜٛ٘ )سػب(، ؾُٝش يع

ٚا٭خؿـ، ٚ)٫( ٔعٛض عٔ ايتؿسٜس أٚ عٔ امسٗا احملصٚف، ٚايؿعٌ ُضٔؾع ٭ْٖ٘ يف 

                                                           
 .61( الفيوضات العهيهةم 69)

 .33/ 2  واللخا   للع بريم 5/ 3( ُيىظسم ال حا   لظيخويرم 78)

 .68ر  67( الفيوضات العهيهةم 71)

 .289( ُيىظسم العل   للوزاقم 72)

حو  البً الظساجم   7/ 3( ُيىظسم اإلاقحضب  للهبر م 73)  .1648/ 3  وازجشاف الضس   ببي حيانم 289/ 2وألاصول وال الىَّ
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ِٕ( ؾٝ٘، ٚ)نإ( تا١َ ٫ ذبتاز إىل خرب ٭ْٖٗا مبع٢ٓ  َٛنع خربٖا ٫ٚ عٌُ يـ )أ

ُٕ ؾت٠١ٓ، ٖٚصا قٍٛ ايبكطٜني ٭ْٖٗا  ِْ٘ ٫ تهٛ تأتٞ سسخ ٚٚقع، ٚايتكسٜط: ٚسػبٛا أ

)ِٕ َٔٔ أْٛاع )أ ٕٖ )٫( (74)٫ٚبٖس َع ايػني أٚ )٫( يًتؿطٜل بٝٓٗا ٚبني غريٖا  ، أٚ أ

ِٕ( ٚايٓكب، ٖٚصا ع٢ً غري قٍٛ ايبكطٜني  .(75)سايت بني )أ

ٞٗ عٔ اسبطٚف ايٖٓاقب١ يًؿعٌ: ))ٖٞ قػُإ: قػِ ٜٓكُب بٓؿػ٘،  (3 قاٍ ايه٬ي

ِٕ( َهُط٠ بعسٙ ... ٚملَّا ٢ْٗ ا يه٬ّ ع٢ً َا ٜٓكب املهاضع بٓؿػ٘ ٚقػِ ٜٓكب بـ)أ

 )ِٕ ِٕ( َهُط٠ بعسٙ دٛاّظا، ٖٚٛ قػُإ: َا ُٜهُط )أ أخص ٜتهًِ ع٢ً َا ٜٓكب بـ )أ

ِٕ( بعسٙ ٚدّٛبا(( . ٖصا قٍٛ ايبكطٜني، ٚايهٛؾٕٝٛ (76)بعسٙ دٛاّظا، َٚا ُٜهُط )أ

)ِٕ  .(77)جيعًٕٛ ايٓكب بٗصٙ اسبطٚف ْؿػٗا ٚيٝؼ بإنُاض )أ

 ارع:باب جىاسو الفعل املض

ٞٗ عٔ دعّ املهاضع إشا ٚقع دٛاّبا يًًٛب: ))ايًٛب جيعّ املهاضع 1 ـ قاٍ ايه٬ي

ايٛاقع بعسٙ إشا غكٛت ايؿا٤ َٓ٘، أٟ ايؿعٌ املهاضع، ٚٝقكس ب٘ ازبعا٤ يًًٛب ايػابل 

َُكٖسض أٚ (78)عًٝ٘(( ٕٖ ازبعّ بؿطط  . ٖٚٛ قٍٛ اشبًٌٝ ٚاملرٚبز ٚغريُٖا، ٚقٍٛ غٝبٜٛ٘ أ

 ٘ٔٓ ُٗ  .(79)َع٢ٓ ايؿطط نُا قاٍ ايؿطا٤ٔيَتَه

َّا: 2 ٍُ( َٔ قٍٛ ظٖري ميسح ٖط  ـ ٚيف إعطاب ايؿعٌ )ٜكٛ

ُّ ٍُ ٫ غا٥ْب َايٞ ٫ٚ َسِط َّ َػػب١ٕ      ٜكٛ ٜٛ ٌْ ِٕ أتاٙ خًٝ  ٚإ

ٗٞ ٕٖ املطؾَٛع ْؿَػ٘ دٛاب، أٟ: ٖٛ دٛاب َع٢ٓ ٫ يؿٟعا قاٍ ايه٬ي : ))قٛهلِ: إ

ٌٚ دعّ، ٚازبٛاب ٖٛ ازب١ًُ نُا َٖط، ٖٚصا املطؾٛع ب٬  يهْٛ٘ َطؾّٛعا بايصٟ يف ضب

ٕٖ ا٭زٚات ملَّا مل ٜعٗط أثطٖا يف ايؿطط املانٞ  تكسٜط ؾا٤، ٚإُْٖا مل ٜعٗط ؾٝ٘ ازبعّ ٭

ٕٖ املطؾٛع ٖٛ ازبٛاب  َنُعٜؿت عٔ ايعٌُ يف ازبٛاب، ٚشٖب املرٚبُز ٚايهٛؾٕٝٛ إىل أ

بتكسٜط ايؿا٤، أٟ: ؾٝكٍٛ إىل آخطٙ، ٚاملهاضع َع ايؿا٤ ُٜطؾع ٚدّٛبا يهْٛ٘ خرّبا ملبتسأ 

                                                           
 .48  ومعاوي الحسوف  للسماويم 138/ 1  ومعاوي القسآن  لأل فشم 166/ 3( ُيىظسم ال حا   لظيخويرم 74)

 .133/ 1( ُيىظسم الحلة وال القسا ات الظخع  البً  الويرم 75)

 .68ر  61( الفيوضات العهيهةم 76)

 . 6/ 2  واإلاقحضب  للهبر م 17/ 3( ُيىظسم ال حا   لظيخويرم 77)

 . 48( الفيوضات العهيهةم 78)

 . 135/ 2  واإلاقحضب  للهبر م 45م 3  ومعاوي القسآن  للفسا م 93/ 3( ُيىظسم ال حا   لظيخويرم 79)



 
 

 
 
 

69 

بيدي  |الدُّرَِّة اليتيَمة ( ِللكاللي            ) الفيوضاُت الَعِميَمة شرح 
ُّ

 د. نجيب بن محفوظ الز
 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانيت واالحتماعيت

 م2016 يناير( 12( المخلذ )9العذد )

ٌٚ دعّ دٛاب ايؿطط، ٚشٖب  ضبصٚف ع٢ً ايتشكٝل، ؾازب١ًُ ا٫مس١ٝ َع ايؿا٤ يف ضب

ٕٖ املطؾٛع ُٜكٖسض تكسمي٘ عٔ ا٭ زٚات ٜٚهٕٛ زاٟيا ع٢ً ازبٛاب، ؾهأْ٘ غٝبٜٛ٘ إىل أ

. ٚدٛاب ايؿطط إشا ٚقع (80)قاٍ: ٜٚكٍٛ إٕ أتاٙ خًٌٝ ّٜٛ َػػب١ ٜكٌ إىل آخطٙ((

ٖٛؽ ايطؾَع ٖٛ (81)َهاضّعا ٚؾعٌ ايؿطط َانّٝا ؾؿٝ٘ ايٛدٗإ ايطؾع ٚازبعّ ; ٚايصٟ غ

ِٕ ٜهٕٛ ايصٟ بع سٙ غري صب٤ٞ ؾعٌ ايؿطط َانّٝا ٭ْٖ٘ مل ٜعٗط عٌُ ازباظّ ؾٓاغب أ

ٌْ ع٢ً ازبٛاب ُٜٚكٖسض تكسمُي٘، ٚيٛ نإ  صبعّٚ، ٖٚٛ إش ُضؾع مل ٜهٔ دٛاّبا ٚإُْٖا زيٝ

 ِٕ دٛاّبا ملا غكٛت َٓ٘ ايؿا٤ ٖٚٞ ٫ تػكط إيَّا يف ايؿعط ع٢ً قٍٛ ايبكطٜني، ٚميهٔ أ

 ٖٕ َٔٔ دٛاب )إشا( املطؾٛع; ٭ ٕٖ غكٛط ايؿا٤ ٖٓا نػكٛطٗا  ُٜشتٖر يًُربز ٚايهٛؾٝني بأ

ِٕ( ٖٓا أؾبٗت )إشا( يف أْٖٗا )) ملَّا مل َٜٓذعّ بٗا  ٌُ )إ ؾعٌ ايؿطط مل َٜٓذعّ ؾع

 ، إناؾ١ إىل قٛهلِ ع٢ً ا٭قٌ يف عسّ ايتكسِٜ.(82)((ازبٛاب

 باب اليِّكزَ واملعزفُ:

ٞٗ عٔ أقٌ اغِ اإلؾاض٠ )شا(: ))أيؿ٘ أق١ًٝ ع٢ً ا٭قض، ٚقاٍ  (1 قاٍ ايه٬ي

٭يـ ظٜست يًتهجري بسيٌٝ غكٛطٗا يف ايتج١ٝٓ، ايهٛؾٕٝٛ ا٫غِ ٖٛ ايصاٍ ؾكط ٚا

ُٚنعت يًتج١ٖٝٓ نـ)أْتُا(  ١َٝ )شا( بٌ ٖٞ قٝػ١  ِٕ( يٝؼ تجٓ ٕٖ )شا ِٕ(، ُٚضٖز بأ عبٛ: )شا

١ٖٝ ٖٛ قٍٛ ايبكطٜني، ٖٚٞ عٓسِٖ عني ايه١ًُ (83)َٚ)ُٖا((( . ٚايكٍٛ بأْٖٗا أقً

ٟٙ( بتؿسٜس ايٝا٤، ُس صؾت ايٝا٤ ايجا١ْٝ ؾكاض )شٟ( َٓكًب١ عٔ ٜا٤، ؾأقٌ )شا( ٖٛ )َش

 .(84)بتدؿٝـ ايٝا٤، ُثِ ٝأبسيت ايٝا٤ أيٟؿا ي٦َّا تًتشل بـ)نٞ(

 باب الفاعل وأحكامه:

ٞٗ يف ضبرتظات تعطٜـ ايؿاعٌ: ))خطز 1 (1 ـ ٚيف َٓع صب٤ٞ ازب١ًُ ؾاعًٟا قاٍ ايه٬ي

َٖا عبٛ قٛي٘ تعاىل: ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ہچ با٫غِ ازب١ًُ ؾ٬ جيٛظ صب٦ٝٗا ؾاعًٟا، ٚأ

﮲  ڇ ڇ ڇ  چ ص، ٚقٛي٘ تعاىل:35طٜٛغـ: چے  ے  ۓ   ۓ 

                                                           
 .188ر  99( الفيوضات العهيهةم 88)

 .497  وشسي ابً الىاظم  البً الىاظمم 78/ 2ب  للهبر م   واإلاقحض66/ 3( ُيىظسم ال حا   لظيخويرم 81)

 .134/ 6( اإلاقاصد الشا ية  للشاط  م 82)

 .118( الفيوضات العهيهةم 83)

بيديم 95)اإلاظةلة 2/669( ُيىظسم ؤلاهصاف  لألهخازيم 84)  قظم ألاطها (. 47) ألاطها  61(  وايحبف الىصس   للصَّ



 
 

 
 
 

70 

بيدي  |الدُّرَِّة اليتيَمة ( ِللكاللي            ) الفيوضاُت الَعِميَمة شرح 
ُّ

 د. نجيب بن محفوظ الز
 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانيت واالحتماعيت

 م2016 يناير( 12( المخلذ )9العذد )

ٕٖ ايؿاعٌ ؾُٝٗا نُري عا٥س ع٢ً 45طإبطاِٖٝ:   چڇ ڍ ص، ؾ٬ ٜكٗض أ

َكسضُٖا املؿّٗٛ َُٓٗا، أٟ: بسا ٖٛ أٟ ايبسا، ٜٚتبٖٝٔ ٖٛ، أٟ: ايتبٝٗٔ، ٚازب١ًُ 

، (85)َؿػط٠ يًهُري(( َٔ قٛي٘ يٝػذٖٓٓ٘ ٚقٛي٘ نٝـ ؾعًٓا يٝػت ؾاعٌ بٌ ٖٞ

ٕٖ ايؿاعٌ ُٜهُط ٚازٝبٌُ يٝػت نصيو ، ُٚبين ع٢ً شيو (86)ٖٚٛ قٍٛ ايبكطٜني ٭

ُِٓع ٔبٓا٤ ا٭ؾعاٍ ايٓاقك١ يًُذٍٗٛ; إش غٝكّٛ اشبرب َكاّ ايؿاعٌ ٚاشبرب ٜهٕٛ  ََ

ٕٖ اشبرب غٝهٕٛ ب٬ َبتسأ ، ٚقس أداظ (87)مج١ً، إناؾ١ إىل ٔع١ًَّ أخط٣ ٖٚٞ أ

ِٕ ٜهٕٛ املػٓس إيٝٗا صب٤َٞ ايؿاعٌ مج ََٔ ٚاؾكِٗ، ٚاؾرتط ايؿطا٤ أ ١ًٟ ايهٛؾٕٝٛ ٚ

ُٔ ٖؿاّ ايتعًٝل با٫غتؿٗاّ، عبٛ: ظٗط يٞ  َُعِّك١، ٚخٖل اب ِٕ ُتػَبل بأزا٠  ٝ٘ا ٚأ قًب

أقاّ ظٜس، ٚقس ُْػب ايكٍٛ بازبٛاظ إىل غٝبٜٛ٘ عٓس إعطاب آ١ٜ غٛض٠ ٜٛغـ، ٚايصٟ 

 .(88)ازب١ًُ عًٝ٘ ٜعٗط أْٖ٘ دعٌ ايؿاعٌ ضبصٟٚؾا زيَّت

ُٚدس  (2  ِٕ ٞٗ يف أسهاّ ايؿاعٌ: ))َٚٓٗا أْٖ٘ ٫ جيٛظ تكسمُي٘ ع٢ً ايؿعٌ، ؾإ قاٍ ايه٬ي

يف ايًؿغ َا ظاُٖطٙ أْٖ٘ ؾاعٌ َتكٚسّ ع٢ً ايؿعٌ ٚدب تكسٜط ايؿاعٌ نُرّيا َػترّتا 

َٖا ؾاعٌ بؿعٌ ضبصٚف َٖا َبتسأ عبٛ: ظْٜس قاّ، ٚإ ٚدّٛبا  يف ايؿعٌ عا٥س ع٢ً املتكٚسّ إ

، ٖصا قٍٛ ايبكطٜني، (89)ص((6طايتٛب١:  چې ې ى ى ائچ عبٛ:

َٚ)إشا( ايؿططَٝتني ؾاعًٟا يًؿعٌ ايصٟ   )ِٕ ٚايهٛؾٕٝٛ ُٜعطبٕٛ ا٫غِ املطؾٛع بعس )إ

َٖا ا٭خؿـ ؾ٬ تكسٜط ٫ٚ تكسِٜ عٓسٙ إش ُٜعطب٘ َبتسأ  بعسٙ ٫ٚ ُٜكٚسضٕٚ ضبصٟٚؾا، أ

ٌٖ (90)خربٙ ازب١ًُ اييت بعسٙ قٜٛيٞ ايهٛؾٝنَي ٚا٭خؿـ أٜػط ٚأبًؼ يًٖٓعِ ، ٚيع

 ايكطآْٞ.

                                                           
 .136ر  135( الفيوضات العهيهةم 85)

 (.68)اإلاظةلة  525( ُيىظسم اإلاظاي  اإلاشللة  ببي عمال الفازس  م 86)

بيديم 87)  قظم ألا عال (. 38)اإلاظةلة  137( ُيىظسم ايحبف الىصس   للصَّ

  وايررررحبف 559/ 1  ومغ رررر  اللخيررررب  البررررً هشررررا،م 367  ومشررررل  إعررررسا  القررررسآن  إلالرررري القي رررر  م 179/ 5( ُيىظررررسم إعررررسا  القررررسآن  للىحرررراضم 88)

بيديم الىص  قظم ألاطها (.115)اإلاظةلة99س   للصَّ

 .137( الفيوضات العهيهةم 89)

 (.85)اإلاظةلة  615/ 2  وؤلاهصاف  لألهخازيم 327/ 2( ُيىظسم معاوي القسآن  لأل فشم 98)
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ٞٗ يف َا ٜٓٛب عٔ ايؿاعٌ بعس سصؾ٘: )) ٫ٚ ٜٓٛب غري املؿعٍٛ ب٘ َع  (3 قاٍ ايه٬ي

َٖا ايهٛؾٕٝٛ (91)ٚدٛزٙ بٌ ٜتعٖٝٔ عٓس ٚدٛزٙ يًٓٚٝاب١ (( ، ٖٚٛ قٍٛ ايبكطٜني، أ

 .(92)ِؾٝذٝعٕٚ شيو، ٚا٭ٚىل إْاب١ َا ٜكع عًٝ٘ اٖتُاّ املتهِّ

 باب املبتدأ واخلرب:

ٞٗ يف ضبرتظات تعطٜـ املبتسأ: ))اسرتظ بايعٛاٌَ ايًؿع١ٖٝ عٔ ايعٛاٌَ  (1 قاٍ ايه٬ي

ٕٖ ايكشٝض أْٖ٘ ايعاٌَ يف  املع١ٖٜٛٓ ٖٚٛ ا٫بتسا٤، ايصٟ ٖٛ دبٗطز ا٫غِ يإلغٓاز ؾإ

ََٚضٖز . ٚشنط ايعهربٟ مخػ١ أقٛاٍ يف ايعاٌَ ايصٟ ضؾع املبتسأ، (93)املبتسأ((

ٕٖ اإلغٓاز ٜهٕٛ بعس ٔشنط املبتسأ ؾٝهٕٛ  تؿػري ا٫بتسا٤ بايتذٗطز يإلغٓاز بأ

ٕٖ تؿػري  َُدايـ يًكاعس٠، ٚبٖٝٔ أ ايعاٌَ َتأخّطا ع٢ً املعٍُٛ يؿٟعا ٚتكسّٜطا ٖٚصا 

ّٝا ، ٚؾٖػط ايعدادٞ ا٫بتسا٤ (94)ايبكطٜني ي٬بتسا٤ ٖٛ ٚقٛع ا٫غِ أٟٚيا َكتهّٝا ثاْ

بتسأ يًؿاعٌ َٚهاضعت٘ ي٘ يف استٝاد٘ إىل خرب نُا استاز ايؿاعٌ إىل مبؿاب١ٗ امل

 .(95)ؾعٌ

َّا  (2 َّا: ))٫ بٖس يف تكسٜطٙ نّْٛا عا ٞٗ يف تكسٜط اشبرب إشا نإ نّْٛا عا قاٍ ايه٬ي

ناسبكٍٛ ٚا٫غتكطاض أٚ ايهٕٛ ٚايجبٛت ٚايٛقٛع ٚايٛدٛز، ؾٝتعٖٝٔ تكسٜط ٚاسس 

ِٖ ايصٟ شٖب إيٝ٘  ٕٖ ا٭ضدض تكسٜط املتعًل بكٝػ١ ا٫غِ، َٔٔ ٖصٙ، ُث ابٔ َايو أ

ٕٖ احملصٚف املكٖسض مبا شنط ٖٛ اشبرب ٚسسٙ،  ٕٖ ا٭قض أ ؾُٝكٚسض نا٥ٔ أٚ َػتكط; ٭

َٔٔ: ظْٜس عٓسى، أْٖ٘  قاٍ ايؿانٗٞ: قاٍ بعُض املتأخطٜٔ: ٖٚصا ٖٛ اسبٗل إش املؿّٗٛ 

جملاظ ٖٚٛ اغتكطاضٙ يف املانٞ َُػتكط ٫ اغتكط ٖٚٛ ع١َ٬ اسبكٝك١، ؾإشا أضٜس ا

َٔٔ عبٛ: ظْٜس يف  ٕٖ املؿّٗٛ  ٝقٚسض اغتكٖط ٫ َػتكط، قاٍ ايػعس ايتؿتاظاْٞ: اإلْكاف أ

َٔٔ نإ  ْٔ ؾٗٛ  ايساض، أْٖ٘ ثابت ؾٝٗا أٚ َػتكط ٫ ثبت أٚ اغتكٖط، ٚإشا ٝقٚسض نا٥

سٜط بايؿعٌ اختاضٙ . ايتك(96)ايتا١َ ٚايعطف بايٓػب١ إيٝ٘ يػٛ ٚإيَّا يعّ ايتػًػٌ ((

                                                           
 .141( الفيوضات العهيهةم 91)

بيديم 38اإلاظةلة ) 268( ُيىظسم الحليين  للع بريم 92)  قظم ألاطها (. 78إلاظةلة )ا 77(  وايحبف الىصس   للصَّ

 .145( الفيوضات العهيهةم 93)

 .127ر  125/ 1( ُيىظسم اللخا   للع بريم 94)

حو  للصجاجالم 95)  .36( ُيىظسم الله  وال الىَّ

 .158( الفيوضات العهيهةم 96)
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ا٭نجطٕٚ ٖٚٛ قٍٛ ايبكطٜني; ٭ْٖ٘ ا٭قٌ يف ايتعُّل ٫ٚ ٜتعَّل ايعطف باملؿطز إيَّا إشا 

ََٔ قٖسضٙ امّسا نبعض  ّٗا ب٘، ُٚسٖذ١  نإ ا٫غِ َٔ يؿغ ايؿعٌ أٚ مبعٓاٙ أٚ ؾبٝ

ٕٖ ا٭قٌ يف اشبرب اإلؾطاز، ٚازب١ًُ ٫ تكع يف  ايهٛؾٝني ٚابٔ ايػطاز ٚابٔ دين أ

ٌْ يًشصف ٚايتكسٜط ٕٖ يف تكسٜط املؿطز تكًٝ  . (97)َٛنع٘ إيَّا بعس تأًٜٚٗا مبؿطز، ٚأ

3)  ٖٕ ٞٗ يف تعٗسز اشبرب: )) ٚجيٛظ تعٗسز اشبرب َع نٕٛ املبتسأ ٚاسّسا; ٭ قاٍ ايه٬ي

ِٕ ُٜٓعت بٓعٛت َتعٚسز٠ عبٛ: ظْٜس ناتْب  اشبرب نايٓعت، ٚايؿ٤ٞ ايٛاسس جيٛظ أ

ُٔ  ، ٖصا(98)ؾاعْط (( قٍٛ ازبُٗٛض َٔ ايبكطٜني ٚايهٛؾٝني، ٚقس خايـ اب

ََٔ ٚاؾك٘ َٔ عٞبٜٛٞ املػطب يف تعٗسٔز اشبرب ؾُٓعٛٙ، َٚا ٚضز َٓ٘ ٜهٕٛ  عكؿٛض ٚ

ِٕ ٜهٕٛ خرّبا ملبتسأ ضبصٚف  َٖا أ َٖا إٔ ٜهٕٛ ٚقٟؿا ٚإ ا٭ٍٚ ٖٛ اشبرب َٚا غٛاٙ إ

 .(99)ُٜكٖسض

 باب اليَّىاسخ:

ٞٗ عٔ تػ١ُٖٝ (1 ٢ُٖ ا٭ؾعاٍ ايٓاقك١  قاٍ ايه٬ي ا٭ؾعاٍ ايٓاقك١ بٗصا ا٫غِ: ))ُتػ

ُٖٔ قاٍ ب٘ (100)ٔيعسّ انتؿا٥ٗا مبطؾٛعٗا عٔ َٓكٛبٗا(( َٔ ، ٖصا أسُس ايكٜٛيني، ٚ

ابٔ عكؿٛض ٚابٔ خطٚف ٚابٔ اشبباظ ٚايطنٞ ٚابٔ َايو يف ؾطح ايتػٌٗٝ ٚأبٛ 

َٔ(101)سٖٝإ ُٖٔ قاٍ ب٘ ، ٚايكٍٛ اٯخط يس٫يتٗا ع٢ً اسبسخ زٕٚ ايعَٔ، ٚ

ََٚعٜهَؼ ايٖؿاطيب ؾذعًٗا صبطز٠ (102)اشبٛاضظَٞ ٚابٔ ٜعٝـ َٔ ؾٖطاح املؿكٌ  ،

، ))ٚنُْٛٗا (103)يًٚس٫ي١ ع٢ً ايعَإ عٓس امٝلشكِّكني صبطز٠ عٔ ز٫يتٗا ع٢ً اسبسخ

ٍٗ ع٢ً اسبسخ ؾ٬ تعٌُ يف ظطف ٫ٚ صبطٚض، ٖٚٛ َصٖب املربز ٚابٔ ايػطاز  ٫ تس

ٞٚ ٚابٔ دٓٚ ٞٓ ٚابٔ َبطٖإ ٚا٭غتاش أبٛ عًٞ ٖٚٛ ظاٖط َصٖب ٚايؿاضغ ٞ ٚازبطداْ

                                                           
 .112  وثوجير اللهع  البً ال خاشم 174/ 1( ُيىظسم شسي اإلافص   البً يعيشم 97)

 .151ةم ( الفيوضات العهيه98)

 .193/ 1  وشسي اإلافصَّ   البً يعيشم 86/ 1( ُيىظسم اإلاقسَّ   البً عصفوزم 99)

 .154( الفيوضات العهيهةم 188)

  ازجشرراف 4/175  وشررسي كا يررة ابررً الحاجررب  للس رر  م 134  وثوجيررر اللهررع  البررً ال خرراشم 385/ 1( ُيىظررسم شررسي اللهرر   البررً عصررفوزم 181)

انم   .1151/ 3الضس   ببي حيَّ

 .353/ 7  وشسي اإلافص   البً يعيشم 283/ 3( ُيىظسم الحخهير  لل وازشميم 182)

 .179/ 2  و144/ 2( ُيىظسم اإلاقاصد الشا ية  للشاط  م 183)
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ُٚٝت ْاقك١ (104)غٝبٜٛ٘(( َٔٔ ازبُع بني ايعًَتني يف ايتػ١ُٝ؟ أٟ: ُغ ، َٚا املاْع 

ٔيػبَبنِي; ٔيعسّ ٔز٫يتٗا ع٢ً ايٖعَٔ ٚٔيعسّ انتؿا٥ٗا مبطؾٛعٗا; قٝاّغا ع٢ً متاَٗا 

ُٚدس أٚ سكٌ أٚ سس خ ناْت تا١َ ٔيس٫يتٗا ع٢ً ايٖعَٔ، ؾإْٖٗا إشا دا٤ت مبع٢ٓ 

َُٗا انتؿا٩ٖا مبطؾٛعٗا ؾاعًٟا.  ٚمتا

2)  ِٕ ٞٗ يف تٛٗغط خرب ا٭ؾعاٍ ايٖٓاقك١: ))جيٛظ يف خرب ٖصٙ ا٭ؾعاٍ أ قاٍ ايه٬ي

 چھ ھ ےے ھچٜتٖٛغط بٝٓٗا ٚبني امسٗا، عبٛ قٛي٘ تعاىل:

. ٖٚٛ قٍٛ ازبُٗٛض يتكٗطؾٗا يف ْؿػٗا َٚا تكٖطف يف ْؿػ٘ (105)ص((47طايطّٚ:

تكٖطف يف َعُٛي٘، خ٬ٟؾا ٫بٔ زضغتٜٛ٘ يف )يٝؼ( ٚابٔ َعٛٞ يف )َا زاّ(، ٚمل 

ٜعتٖس ازبُٗٛض بعسّ ايتكٗطف ايٛاض٨ عًُٝٗا، ٚقس شنط ابٔ َايو اإلمجاع ع٢ً 

َُٓدطم مبدايؿ  .(106)تُٗادٛاظ ايتٛغط تبّعا ٫بٔ عكؿٛض ٚغريٙ، ٖٚٛ 

َٖا )٫ت( ؾتعٌُ عٌُ )يٝؼ(  (3 ٞٗ عٔ عٌُ )٫َت( يف غري اسٔبني: ))ٚأ قاٍ ايه٬ي

ِٕ ٜهٕٛ امُسٗا ٚخرُبٖا بًؿغ اسٔبني، ؾ٬ تعٌُ يف غريٙ  بإمجاع َٔ ايعطب بؿطط أ

ِٕ ضازؾ٘ ٚشيو ٔئكَّتٗا يف ايه٬ّ، ٖٚصا َا عًٝ٘ غٝبٜٛ٘ ٚازبُٗٛض، ٚقٌٝ ٫  ٚإ

ؾٝ٘ ٚيف َا ضازؾ٘ نايػاع١ ٚا٭ٚإ، قاٍ ايؿانٗٞ: ٖٚٛ ربتٗل باسبني بٌ تعٌُ 

ظاٖط عباض٠ ايتػٌٗٝ، ثِ قاٍ: ٚدعّ يف ايؿصٚض ٚؾطس٘ بأْٖٗا تعٌُ يف اسبني 

. ٚنْٛٗا تعٌُ يف اسبني َٚطازؾات٘ ٖٛ قٍٛ (107)بهجط٠ ٚيف ايػاع١ ٚا٭ٚإ بك١َّ((

ََٔ ٚاؾك٘ ٚ ٚٞ  (108)أبٞ عًٞ ايؿاضغ

 باب التىابع:

1) ٗٞ عٔ تٛنٝس ايٖٓهط٠: )) ٫ جيٛظ تٛنُٝس ايٖٓهط٠ عٓس ايبكطٜني  قاٍ ايه٬ي

; ٭ْٖٗا ؾا٥ع٠١ ٫ عا١َ، غري َع١ٖٓٝ ٫ٚ خاق١ بؿ٤ٞ، ٚايتٛنٝس ُٜعٝٚٔ (109)((

ِٕ، ٚأداظ ايهٛؾٕٝٛ تٛنَٝس ايٖٓهط٠ بػري يؿعٗا  .(110)ُٜٚدٚكل ؾٝتٓاقها

                                                           
انم 184)  .418. ويىظسم مغ   اللخيب  البً هشا،م 1151/ 3( ازجشاف الضس   ببي حيَّ

 .157( الفيوضات العهيهةم 185)

انم ( ُيىظسم ازجشاف الضس   186)  .242/ 1  وشسي الحصسيح  لألشهسيم 1169/ 3ببي حيَّ

 .166( الفيوضات العهيهةم 187)

 .255  ومغ   اللخيب  البً هشا،م 57/ 1( ُيىظسم ال حا   لظيخويرم 188)

 .186( الفيوضات العهيهةم 189)

بيديم 118)  قظم ألاطها (. 48) اإلاظةلة 61( ُيىظسم ايحبف الىصس   للصَّ
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ٍَ: ))ٜك (2 ـُ ايبٝإ ايبس ٞٗ يف َا ٜؿاضم ؾٝ٘ عٛ ِٕ ُٜعَطب قاٍ ايه٬ي ٗض يف عٛـ ايبٝإ أ

بسٍ نٌٍّ يف ايػايب، ٚخطز بايػايب سايتإ: ا٭ٚىل َا إشا ٚدب شنطٙ عبٛ قٛيو: 

ِٕ ميتٓع إس٬ٝي٘ ضبٌ ا٭ٍٚ عبٛ: ٜا ظٜس اسباضخ... َٚا  ْٖٓس قاّ ظْٜس أخٖٛا... ٚايجا١ْٝ أ

ٔ عٓكا٤، ُشنط يف ٖاتني اسبايَتني ٖٛ ايصٟ عًٝ٘ عا١َ ايٓٗشا٠ املتأخطٜٔ ٚعٔ اب

ٞٗ اثَٓٞ عؿط (111)ٚاسبٗل دٛاظ إعطاب٘ بسٟيا يف ٖصا ٚغريٙ(( . ٚقس شنط ايعٓاب

 .(112)َٛنّعا بعٜاز٠ َٛنع ع٢ً ؾٝد٘ أبٞ سٖٝإ

َٔٔ نْٛ٘  ٞٗ: ))أٟ  ٬ُُ( قاٍ ايه٬ي عٓس ؾطح قٍٛ ايٖٓاظِ: )ٚنٌ متٝٝع بؿطط ٜن

ٚشيو ساقٌ بايٓٚهط٠  ْهط٠; ٭ْٖ٘ ملَّا نإ ايػطُض َٓ٘ ايتؿػري ٚإظاي١ اإلبٗاّ

َٔٔ ايعبح ٚايعٜاز٠ يػري غطض، ٚأداظ ايهٛؾٕٝٛ تعطٜؿ٘  ايتعَٛا تٓهريٙ اسرتاّظا 

 َػتسيني بكٍٛ ايؿاعط:

َٚٔطبَت ايٖٓؿَؼ ٜا قٝؼ عٔ عُطٚ ِٕ عطؾَت ٚدٖٛٓا      َقسزَت   ضأٜتو ملَّا أ

ٕ  (113)عًــ٢ ظٜــاز٠ أٍ(( إٔ  ، ٖــصا قــٍٛ ايبكــطٜني ٔيدؿَّــ١ ايٓهــط٠، ٚأدــاظ ايهٛؾٝــٛ

ٜهٕٛ َعطؾـ١، ُٜٚٛٚدـ٘ ايبكـطٜٕٛ َـا ٚضز َٓـ٘ َعطؾـ١ بعٜـاز٠ )أٍ( ايتعطٜــ إٕ نـإ          

َُعٖطٟؾا بٗا، ٚإٕ نإ تعطٜؿـ٘ باإلنـاؾ١ ؾعًـ٢ ايتؿـبٝ٘ بـاملؿعٍٛ بـ٘، أٚ عًـ٢ تهـُني         

ــعع      ــطف ازبـــط، أٟ: بٓـ ــس، أٚ عًـــ٢ إغـــكاط سـ ٌٍ َتعـ ــ ــسٟ َعٓـــ٢ ؾعـ ايؿعـــٌ غـــري املتعـ

 .(114)اشباؾض

ٞٗ عٔ تكسِٜ  (3 ايتُٝٝع ع٢ً عاًَ٘: ))٫ ٜتكٖسّ ايتُٝٝع ٔيصإت أٚ ْػب١ ع٢ً قاٍ ايه٬ي

َُتكٚطٟؾا، ؾ٬ ُٜكاٍ: عٓسٟ ظّٜتا  عاًَ٘ ًَٟٛكا امّسا نإ ايعاٌَ أٚ ؾعًٟا داَّسا أٚ 

 ٖٕ ُٖس، ٖٚصا َصٖب ازبُٗٛض; ٚشيو ٭ ٌْ، ٫ٚ ضدًٟا َا أسػٓ٘، ٫ٚ ْؿّػا طاب ضب ضط

َٔٔ ايتُٝٝع ٖٛ اإلبٗاّ أٟٚيا ِٖ ايتؿػري ٚإظاي١ اإلبٗاّ، ٚتكٗسَ٘ ع٢ً شيو  املككٛز  ُث

ٕٖ ايتُٝٝع نايٓعت يف اإلٜهاح ٚايٓعُت ٫ ٜتكٖسّ ع٢ً  ايعاٌَ ُٜٓايف املككٛز، ٚ٭

                                                           
  ِمً ك ( عمث ،ير عا ثر وال الحعخير بر)بدل الش   (ا لشهست ا.196ر  195هةم ( الفيوضات العهي111)

ُ
 . واطحعه  مص لح )بدل ك

 .83ر  77  والحليان وال جعيين ع ي الخيان  للعىابيم 1946ر  1944/ 4( ُيىظسم ازجشاف الضس   ببي حيانم 112)

 .228( الفيوضات العهيهةم 113)

بيديم 79/ 1  ومعاوي القسآن  للفسا م 285/ 1( ُيىظسم ال حا   لظيخويرم 114) قظم ألاطها (  واإلاقاصرد  22)اإلاظةلة  44  وايحبف الىصس   للصَّ

 .528/ 3الشا ية  للشاط  م 



 
 

 
 
 

75 

بيدي  |الدُّرَِّة اليتيَمة ( ِللكاللي            ) الفيوضاُت الَعِميَمة شرح 
ُّ

 د. نجيب بن محفوظ الز
 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانيت واالحتماعيت

 م2016 يناير( 12( المخلذ )9العذد )

ُٔ َايو تكسمَي٘ ع٢ً عاًَ٘  ٞٗ ٚاختاضٙ اب ٞٗ ٚاملربز ٚاملاظْ عاًَ٘، ٚأداظ ايهػا٥

 ٚاغتسيٛا بكٍٛ ايؿاعط: امٝلتكٚطف، عبٛ: ْؿّػا طاب ظْٜس، ٚعطٟقا تكٖبب بهط،

 .(115)أتُٗذُط ي٢ًٝ بايؿطاِم سبَٝبٗا    َٚا نإ ْؿّػا بايؿطام تُٛٝب ((

ٍُ ايهــٛؾٝني ٚاملــاظْٞ ٚتًُٝــصٙ املــربز، ُٚخــٚطز ايبٝــت             ٚازبــٛاظ املــصنٛض ٖــٛ قــٛ

ــط٣    ــ١ أخـ ــت بطٚاٜـ ــ١ ايبٝـ ــا ضٚاٜـ ــات َٓٗـ ــَتني   (116)بتدطجيـ ــَتنِي ايًـ ــاف إىل ائعًـ ، ُٜٚهـ

ٗٞ ٌْ يف املع٢ٓ. شنطُٖا ايه٬ي ٕٖ امٝلُٖٝع ؾاع  أ

 باب املستجيِ:

ٞٗ يف صب٤ٞ املػتج٢ٓ مج١ً يف ا٫غتجٓا٤ املٓكٛع: ))َا تكطض َٔ ٚدٛب  (1 قاٍ ايه٬ي

َٔٔ ن٬ّ تاّ َٛدب غٛا٤ نإ َتكًٟا أٚ َٓكّٛعا ٖٛ املؿٗٛض  ايٖٓكب يف ا٫غتجٓا٤ 

١ٖٝ، ٚقس ُغُع ايطؾع َت٢ تٛؾطت ايؿط : ايسْٝا ٚط نكٛي٘ املعطٚف يف ٝنتب ايعطب

ِْ، ٚقط٨: ڤ ڤ چ ًَع١ْٛ ًَعٕٛ َا ؾٝٗا إيَّا ٔشنُط اهلل َٚا ٚا٫ٙ أٚ عامْل أٚ َتعِّ

، ؾكٌٝ املطؾٛع يف مجٝع شيو بسٍ (117)ص، بايطؾع249طايبكط٠:  چڤ ڤ ڦ

ٍَ بعس ايه٬ّ ايتاّ املٛدب يػ٠١ سهاٖا أبٛسٖٝإ ٕٖ اإلبسا  بعض َٔ املػتج٢ٓ َٓ٘; ٭

ٕٖ املطؾٛع َبتسأ ُسصف خرُبٙ يس٫ي١ َا  ٚخٖطز عًٝٗا ايكطا٠٤ املصنٛض٠، ٚا٭قض أ

ٌْ َِٓٗ ؾًِ ٜؿطبٛا،  قبً٘، أٟ: إيَّا ٔشنُط اهلل إىل آخطٙ ؾًٝؼ مبًعٕٛ، ٚإيَّا قًٝ

ٚازب١ًُ يف شيو نِّ٘ اغتجٓا٤ َٓكٛع ؾُشُّٗا ايٖٓكب، ٚصب٤ٞ ا٫غتجٓا٤ مج١ً ٖٛ 

ُٔ ٖؿاّ ِٕ (118)تبّعا يًؿطا٤ ٚابٔ خطٚف ٖٚٛ ا٭قض (( َا دط٣ عًٝ٘ اب . ا٭قٌ أ

ٜهٕٛ املػتج٢ٓ يف ا٫غتجٓا٤ املٓكٛع َؿطّزا، ٚقس أداظ صب٦ٝ٘ مج١ًٟ مجاع٠١ َٔ 

ٌٙ َٔ اإلعطاب، ؾتهٕٛ  ايٓٗشا٠ ٚدعًٛا ٖصٙ ازب١ًُ ايجا١َٓ َٔ ازٝبٌُ اييت هلا ضب

ٌٚ ْكب ع٢ً ا٫غتجٓا٤ املٓكٛع، َِٓٗ ايؿطا ٤ ٚايػريايف ٚابٔ خطٚف ازب١ًُ يف ضب

                                                           
 .225ر  224( الفيوضات العهيهةم 115)

بيد451/ 1(  والحخهير  لل وازشميم 65)اإلاظةلة  394( ُيىظسم الحليين  للع بريم 116)  قظم ألاطها (. 18)اإلاظةلة 38يم   وايحبف الىصس   للصَّ

انم 117)  .275/ 2( قسأ ب ا عخدهللا وأبي وألاعهش  ُيىظسم الخحس ا حيط  ببي حيَّ

 229ر  228( الفيوضات العهيهةم 118)
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ٞٗ ْٚكًُت ْٖك٘ ايٖػابل ناًَٟا  ٚابٔ ايٓاظِ ٚابٔ ٖؿاّ ٚغريِٖ ٚتابعِٗ ايه٬ي

 .(119)يٛنٛس٘ بايؿٛاٖس ؾأغ٢ٓ عٔ ايتؿكٌٝ

 : باب املفاعًل

1) ٗٞ عٔ اؾرتاط إٔ ٜهٕٛ املؿعٍٛ ٭دً٘ َكسّضا: ))أداظ ْٜٛؼ نْٛ٘  قاٍ ايه٬ي

َٖا ايعبَٝس ؾصٚ عبٝس، بٓكب ايعبَٝس، مبع٢ٓ: َُٗا ُٜصنط  غري َكسض نكٛهلِ: أ

ؾدل َٔ أدٌ ايعبٝس ؾاملصنٛض شٚ عبٝس ٫ غري، ٚأْهط غٝبٜٛ٘ ْكَب )ايعبَٝس( 

ٖٚي٘ ايعد َٖا ٚقاٍ: إْٖ٘ يػ١ خبٝج١ ق١ًًٝ ٚأٚدب ايطؾَع، ٚأ از ع٢ً سصف املكسض، أٟ: أ

ٕٖ ايعبٝس  متًو ايعبٝس، ٚايصٟ عًٝ٘ أنجط ضبكِّكٞ املتأخطٜٔ نابٔ ٖؿاّ ع٢ً أ

ُٖا دا٤ ع٢ً ٖصا ايرتنٝب َٓكٛب ع٢ً أْٖ٘ َؿعٍٛ ب٘، أٟ: َُٗا شنطت  َٔ ٚعبٛٙ 

َٖا ايبكط٠ ؾ٬ بكط٠ يهِ، أٟ: َُٗا تط٣ ايبكط٠، ٖٚصا ٖٛ  ايعبٝس، ٚعبٛ قٛهلِ: أ

١ٖٝ خب٬ف ايصٚات، ٚايٖطؾع عٓس غٝبٜٛ٘ ع٢ً (120)ض((ايطاد ٕٖ املكسض ُٜؿعط بائعِّ ; ٭

َٖا ايعبٝس ؾأْت َِٓٗ شٚ عبٝس; ٭ْٖ٘ عِٖٝٓٗ ٚيٛ  تكسٜط ضبصٚف يف ايه٬ّ، ٚاملع٢ٓ: أ

ِِٓٗ داظ ايٖٓكب يتؿبٝٗ٘ ا٫غِ باملكسض يف زخٍٛ )أٍ( ايتعطٜـ عًٝ٘ َع  ٚٝ َُٜع مل 

 .(121) نْٛ٘ َٓكّٛبا

ٝ٘ا: ))ٌٖ ُٜؿرتط َع  (2 ِٕ ٜهٕٛ املؿعٍٛ ٭دً٘ َكسّضا قًب ٞٗ عٔ ؾطط أ قاٍ ايه٬ي

ٝ٘ا، أٟ: َٔ أؾعاٍ  ٝ٘ا أّ ٫؟ ؾٝ٘ خ٬ف ٚا٭قٗض اؾرتاط نْٛ٘ قًب شيو نْٛ٘ قًب

ٕٖ أؾعاٍ ازبٛاضح ٫ دبتُع  ايٖٓؿؼ ايباط١ٓ نايطغب١ ٚايطٖب١ ٚايتععِٝ ٚاإلد٬ٍ; ٭

ٝ٘ا ٖٛ َصٖب ا٭نجطٜٔ (122)ٌ ((يف ايعَإ َع ايؿعٌ املعَّ ، ٚاؾرتاط نْٛ٘ قًب

، ٚيعَّ٘ أضاز أنجط املتأخطٜٔ نايؿًٛبني ٚابٔ (123)نُا ٚقؿ٘ إبطاِٖٝ بٔ ايكِٝ

، ٚإُْٖا مل ٜصنط امٝلتكٚسَٕٛ ٖصا ايؿطط ٭ْٖ٘ (124)اشبٖباظ ٚايٗطْسٟ ٚغريِٖ

ٕٖ أؾعاٍ ازبٛاضح ٫ َُػتػ٢ٓ عٓ٘ ٔبؿطط اذباز ايٖعَإ; ٭ دبتُع يف ايٖعَإ َع  ))

                                                           
 .489  ومغ   اللخيب  البً هشا،م 212  وشسي ابً الىاظمم 166/ 1( ُيىظسم معاوي القسآن  للفسا م 119)

 . 237( الفيوضات العهيهةم 128)

 .197/ 2  وأوضح اإلاظال   البً هشا،م 389ر  388/ 1( ُيىظسم ال حا   لظيخويرم 121)

 .237ر  236( الفيوضات العهيهةم 122)

 .346/ 1( ُيىظسم إزشا  الظال م 123)

انم 124)  .131/ 2  وههع الهوامع  للظيوطيم 1383/ 3( ُيىظسم ازجشاف الضس   ببي حيَّ
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ٕٖ املكسض ٫ ٜهٕٛ  َٔٔ يؿغ ايؿعٌ; ٭ ايؿعٌ امٝلعٌَّ، نُا أْٖ٘ مل ُٜؿرتط أيَّا ٜهٕٛ 

 ، ٖٚصا يف غا١ٜ ايٛنٛح.(125)ٔع١ًَّٟ ٔيؿعًٔ٘ ((

 باب إعنال اسه الفاعل:

ٞٗ عٔ إعُاٍ اغِ ايؿاعٌ بايؿطٜطنِي املعطٜٚؾنِي: ))ٚايتعّ أْت بؿطٜطٝ٘:  ـ قاٍ ايه٬ي

 ڳ ڳچُا نْٛ٘ يًشاٍ سكٝك١، عبٛ: أْا ناضب ظّٜسا اٯٕ، أٚ سها١ٜ عبٛ:ٖٚ

َٔٔ أَٛض 18طايهٗـ:   چڳ ڱ َٔٔ ايؿطٜطنِي اعتُاُزٙ ع٢ً ٚاسٕس  ص... ٚايجاْٞ 

َُدَبط عٓ٘ أٚ َٛقٛف (( ِٕ يًبكطٜنَي ٚمل (126)أضبع١: ْؿٞ أٚ اغتؿٗاّ أٚ  . ٚايؿططا

َٕ  .(127)ٜؿرتٞطُٗا ايهٛؾٝٛ

 النتائج

ًُسٍز، وأشهُزها:ىتائُج هذه   الدِّراسُ كجريَ يلنُسها الكارئ ب

  َٖت٘، ٚتػٝري ساي١ َٔٔ ايعًُا٤ املٛٔدٗني ايصٜٔ أغُٗٛا يف بٓا٤ ثكاؾ١ أ  ٗٞ ُٜعٗس ايه٬ي

١ٖٝ اييت دا٤ ؾٝٗا، ٚآثاُضٙ ؾاٖس٠٠ ع٢ً شيو.  بًسٙ إىل ا٭ؾهٌ بايٖٓعط إىل املٖس٠ ايعَٓ

 ٗٞ َكٓؿات عس٠ يف صبا٫ت ايعًِ املتٓٛع١، َٚٓٗا ايٖٓشٛ ايصٟ ؾطح  خًَّـ ايه٬ي

ََتنِي إسساٖا أيؿ١ٝ ٖٚٞ أيؿ١ٖٝ ابٔ َايو، ٚا٭خط٣ غري أيؿ١ٖٝ ٖٚٞ ُزٖض٠ ابٔ  ؾٝ٘ َٓعٛ

 ْبٗإ.

  َُّ٘تعٗس ٖصٙ ايٚسضاغ١ ٔبهّطا ٚشاُت دٖس٠; إش أباْت دٗٛز عامٍل ٚاغع ايؿِٗ مل ُٜعط سك

َٔٔ أع٬ّ ايٖٓشٛ، ٚقٖسَت ؾطّسا َٔٔ املها١ْ ايعًُ ُّا  ٖٞ َعًٜ ١ٖٝ، ٚأبطظت ايه٬ي

َٔٔ ؾطٚح ايٗسٖض٠ ايٝت١ُٝ ٔيتتٔذ٘ إيٝ٘ أْعاض ايباسجني.   َػُّٛضا 

  ّأقاّ ؾطَس٘ يًٗسٖض٠ ع٢ً ٍَٓٗر ٚانض املعامل ز٫ي١ ع٢ً بطاعت٘ يف ايتأيٝـ، ؾكس قٖس

ٕٖ بع ض ُؾٖطاح املٓعَٛات ٫ ٜؿعًٕٛ شيو ٔيؿطس٘ مبكٚس١َ ٚختُ٘ خبامت١، يف سني أ

نِْٛٗ ٜؿطسٕٛ أضدٛظ٠ ع١ًُٖٝ، ٚبني امٝلكٖس١َ ٚاشبامت١ َٓٗر َٓهبط عِطّنا 

                                                           
 .277 /3( اإلاقاصد الشا ية  للشاط  م 125)

 .246( الفيوضات العهيهةم 126)

بيديم 164/ 1( ُيىظسم ال حا   لظيخويرم 127)  قظم ألاطها (. 112اإلاظةلة )  98ر  97قظم ألاطها (  و 92اإلاظةلة ) 86  وايحبف الىصس   للصَّ
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َٚٓاقؿ١ٟ ٚتعطٜٟؿا ٚتعًًٟٝا ٚاغتؿٗاّزا ٚمتجًٟٝا ٚاغتٝعاّبا ٔيٝهتب املتكٚسَني ٚتّٓٛعا يف 

 املكازض.

 ٗس باسبسٜح ايٖٓبٟٛ، ٚمل اغتؿٗس ايٖؿاضح بايكطإٓ ايهطِٜ نجرّيا، نُا أْٖ٘ اغتؿ

 ٜٔهٔ بايؿعط ٚا٭َجاٍ ٚا٭قٛاٍ.

  ٙيف أَجًت٘ اإلق٬س١ٖٝ َٚكًٛشات٘ ٚسسٚز ْٔ ٚٝ نإ يًؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ تأثرْي ب

ٚاختٝاضات٘ ٚتعبريٙ ٚإعطابات٘، ٖٚصا ُٜؿري إىل ا٭ثط اإلجيابٞ ع٢ً ايٖؿطح ايصٟ ٜأِسَسَث٘ 

.ٚٞ ٛٗع ثكاؾ١ ايه٬ي  َتٓ

 ٗٞ ُٖا أع٢ٛ ايٖؿطَح ق١ُٟٝ  أٚىل ايه٬ي َٔ َّا ٚانّشا بايتعًٌٝ ٚاشب٬ف ايٖٓشَٜٛنِي  اٖتُا

 ع١ًُٟٖٝ ٚتع١ًُٟٖٝٝ.

  ٍخ٬ َٔٔ َٔٔ خ٬ٍ َٓٗذ٘ نُا غبل، ٚ ٞٚ ايع١ًُٖٝ ٚانش١ٟ  ظٗطت ؾدك١ٖٝٝ ايه٬ي

َُشكِّٟك ُّا، ٚإُْٖا نإ بأسّجا ٚ ا عطن٘ آضا٤ ايٖٓاظِ، ؾًِ ٜهٔ َٛأؾٟكا ٫بٔ ْبٗإ زا٥

ُٛدست ي٘ طبايؿاْت َٚٓاقؿات يبعض تًو اٯضا٤.   ؾ

  ٛٗيًٗسٖض٠ ايٝت١ُٝ َها١ْٟ عاي١ٝ بني ث٬ث١ ايٗؿطٚح ا٭خط٣، ؾ ٚٞ ٜتبٛأ ؾطُح ايه٬ي

 دسْٜط بايٚسضاغ١ ٚايتشكٝل.

 ٚٞ ايِٖٓش١ٖٜٛ َٛاؾك١ٝ ايبكطٜني، ٫ٚ ٜعين شيو أْٖ٘ ٜتعٖكب  غًب ع٢ً اختٝاضات ايه٬ي

ُٔٔ َٛاؾكت٘  هلِ، نٝـ ٚقس اختاض بعض آضا٤ ايهٛؾٝني ٚأؾطاز ايٓٗشا٠، ٜؾ

َٔٔ َٛاؾكت٘ أؾطاز ايٓٗشا٠  ايهٛؾٝني دِعًٝ٘ عسز ا٭مسا٤ مخػ١ ٚيٝػت غت١. ٚ

ض ٚع٢ً ايهِ َٛاؾكت٘ يًُتأخطٜٔ نايعطبؿطٟ يف بٓا٤ ايؿعٌ املانٞ ع٢ً ايؿت

ٚع٢ً ايػهٕٛ، َٚٛاؾكت٘ ايؿطا٤ يف ضؾع ايؿعٌ املهاضع ٔيتذطزٙ َٔ ايٓاقب 

ٚازباظّ، َٚٛاؾكت٘ ابٔ عكؿٛض ٚابٔ خطٚف ٚابٔ اشبٖباظ ٚابٔ َايو ٚايطنٞ ٚابٔ 

َايو ٚأبٛسٖٝإ يف تػ١ُٝ ا٭ؾعاٍ ايٓاقك١ بٗصا ا٫غِ ٔيعسّ انتؿا٥ٗا مبطؾٛعٗا عٔ 

ََٔ ٚاؾك٘ يف صب٤ٞ املػتج٢ٓ مج١ًٟ يف ا٫غتجٓا٤ املٓكٛع. َٓكٛبٗا، َٚٛاؾك١ ايؿطا٤ ٚ 
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 : المراحع والمصادر

ا٥ت٬ف ايٓٗكـط٠ يف اخـت٬ف عبـا٠ ايهٛؾـ١ ٚايبكـط٠، عبـس ايًٛٝــ بـٔ أبـٞ بهـط            (1

ٖـــ(، ذبكٝـل: ايـسنتٛض طــاضم ازبٓـابٞ، عـامل ايهتــب،      802ايؿـطدٞ ايٖعبٝـسٟ )  

 ّ.1987ٖـ ـ 1407، 1بريٚت، ط

2)  ٛ ــإ     ايتٛدٝــ٘ ايٖٓشــ ٟ يف نــ٤ٛ اشبــ٬ف ايعكــسٟ يف تؿػــري ايبشــط احملــٝط ٭بــٞ سٝ

ــٔ ضبؿــٛظ ايٗعبٝــسٟ، داَعــ١ ايػــٛزإ       ــسنتٛض ظبٝــب ب ــٛضاٙ(، يً ا٭ْسيػــٞ )زنت

 ّ.2011ٖـ ـ  1432يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا، 

إثبات َا يٝؼ َجبٛت َٔ تـاضٜذ ٜـاؾع يف سهـطَٛت، يعبـس اشبـايل بـٔ عبـس اهلل بـٔ          (3

 ّ.٬1989ز، دس٠، ، زاض ايب1قاحل ايبٛاطٞ، ط

ــٛف        (4 ــٝين نٓت ــٔ ؾت ــٞ ضبُــس قــ٬ح ب ــس٠، ٭ب أخٛــا٤ ايٖٓشــٜٛني ٚايًػــٜٛني يف ايعكٝ

 ّ.2013ٖـ ـ  1434، 1ايعسْٞ، املرياخ ايٖٓبٟٛ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ازبعا٥ط، ط

ايسنتٛض : ، ذبكٝل(ٖ 745إ ا٭ْسيػٞ)سٖٝٞ اضتؿاف ايهطب َٔ يػإ ايعطب، أب (5

ُٖ  .ٖ 1418، 1اشباظبٞ، ايكاٖط٠، ط س، َهتب١ ضدب عجُإ ضب

6) ٌٚ ُٖـ  إلأيؿ١ٝ ابٔ َايو،  إضؾاز ايػايو إىل س س بـٔ أبـٞ بهـط بـٔ قـِٝ      بطاِٖٝ بـٔ ضب

ــ١ ــل(ٖ 767) ازبٛظٜـ ــ :، ذبكٝـ ُٖـ ــاض، ط  ضب ــًـ، ايطٜـ ــٛا٤ ايػـ ــًٗٝٞ، أنـ ، 1س ايػـ

1422 ٖ. 

ٖــ(، ذبكٝـل: عبـس     316ا٭قٍٛ يف ايٖٓشٛ، أبٛ بهط ضبُس بٔ غـٌٗ ابـٔ ايػـطاز )    (7

 ّ. 1988ٖـ  1408، 3ايؿتًٞ، َ٪غػ١ ايطغاي١، بريٚت، ط اسبػني

٭بـــٞ عبـــس اهلل سػـــني املعـــطٚف بـــابٔ خايٜٛـــ٘  ، إعـــطاب ايكـــطا٤ات ايػـــبع ٚعًًـــٗا  (8

ــل(، ٖ 370)  ،1ط  ،عبــس ايــطمحٔ ايعجــُٝني، َهتبــ١ اشبــاظبٞ، ايكــاٖط٠      :ذبكٝ

1413 ٖ. 

ايربنـات   ٞبـ ٭شٜٛني ايبكطٜني ٚايهـٛؾٝني،  يف َػا٥ٌ اشب٬ف بني ايٖٓ اإلْكاف (9

 .ٖ 1419، املهتب١ ايعكط١ٜ، بريٚت، (ٖ 577) ا٭ْباضٟ

( ٖ 761ُــاٍ ايــسٜٔ بــٔ ٖؿــاّ ا٭ْكــاضٟ ) زبأٚنــض املػــايو إىل أيؿٝــ١ ابــٔ َايــو،   (10

 . ٖ 1420ضادع٘ ٜٛغـ ايؿٝذ ايبكاعٞ، زاض ايؿهط، بريٚت،



 
 

 
 
 

80 

بيدي  |الدُّرَِّة اليتيَمة ( ِللكاللي            ) الفيوضاُت الَعِميَمة شرح 
ُّ

 د. نجيب بن محفوظ الز
 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانيت واالحتماعيت

 م2016 يناير( 12( المخلذ )9العذد )

(، ذبكٝـــل: سػـــٔ ؾطٖـــٛز، زاض  ٖ 377اإلٜهـــاح ايعهـــسٟ، ٭بـــٞ عًـــٞ ايؿاضغـــٞ) (11

 .ٖ 1408، 2ٚت، طايعًّٛ، بري

ــٝط،   (12 ــط احملـ ــ٭ايبشـ ــٞ بـ ــٞ )سٖٝـ ــل(ٖ 745إ ا٭ْسيػـ ــازٍ  :، ذبكٝـ ــٛز  عـ ــس املٛدـ عبـ

 .ٖ 1413، 1ٚآخطٜٔ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ط

ٔ  املًـو  عبـس ي ايؿكـ٘،  أقٍٛ يف ايربٖإ (13 ٔ  اهلل عبـس  بـ ـ  بـ ٞ  ٞأبـ  ازبـٜٛين  ٜٛغـ  املعـاي

، َكــط ،املٓكــٛض٠ ،ايٛؾــا٤ زاض ايــسٜب، ضبُــٛز ايععــِٝ عبــس: ذبكٝــل ،(ٖ 478)

 .ٖ 1418 ،4ط

ــٞ        (14 ــسٜٔ أب ِٕ يف ايٖٓشــٛ(، يؿــٗاب اي ــإ )نــُٔ: ضغــايتا ــإ يف تعــٝني عٛـــ ايبٝ ايتبٝ

ٖــ(، ذبكٝـل: ايـسنتٛض إبـطاِٖٝ ضبُـس أبـٛ       776ايعباؽ أمحس ا٭قبشٞ ايعٓـابٞ ) 

 ٖـ.1417، 1عبا٠، َهتب١ ايعبٝهإ، ايطٜاض، ط

15) ٖٓ ايبكـــا٤ ايعهـــربٟ  ٞبـــ٭شـــٜٛني ايبكـــطٜني ٚايهـــٛؾٝني، ايتبـــٝني عـــٔ َـــصاٖب اي

ــ١ ايعبٝهــإ، ايطٜــاض، ط    :ذبكٝــل (،ٖ 616) ــس ايــطمحٔ ايعجــُٝني، َهتب ، 1عب

1421 ٖ. 

ــٌيايـــتدُري،  (16 ــٛاضظَٞ   كـــسض ا٭ؾانـ ــِ بـــٔ اسبػـــني اشبـ ــل ،(ٖ 617)ايكاغـ  :ذبكٝـ

 .1990ّ، 1ايسنتٛض عبس ايطمحٔ ايعجُٝني، زاض ايػطب اإلغ٬َٞ، بريٚت، ط 

ؾــاٜع زٜــاب، زاض  :، ذبكٝــل(ٖ 637) محــس بــٔ اسبػــني بــٔ اشببــاظ ٭٘ ايًُــع، تٛدٝــ (17

 . ٖ 1423، 1ط ،ايػ٬ّ، ايكاٖط٠

ُٖس بـٔ أبـٞ بهـط باشٜـب،      (18 دٗٛز ؾكٗا٤ سهطَٛت يف خس١َ املصٖب ايؿاؾعٞ، ٔيُش

ُٖإ، ا٭ضزٕ، ط   ّ.2009ٖـ ـ 1430، 1زاض ايؿتض يًسضاغات ٚايٓؿط، ع

َٔــٔ َٓــادِ          (19 سهــطَٛت ؾكــٍٛ يف ايــسٍٚ ٚا٭عــ٬ّ ٚايكبا٥ــٌ ٚا٭ْػــاب أٚ ؾــصٚض 

ــسيؼ اشبهــطا٤، دــس٠، ط        ــٔ أمحــس ايٓــاخيب، زاض ا٭ْ ــاف، عبــس اهلل ب ، 2ا٭سك

 ّ.1999ٖـ ـ  1419

ايــٖطٗز عًــ٢ ايٓٗشــا٠ )نــُٔ نتــاب: زضاغــات ْٚكــٛم يػٜٛــ١(، يًــسنتٛض ضبُــس           (20

 ّ.2006ٖـ ـ 1427، 1إبطاِٖٝ ايبٓا، زاض ابٔ سعّ، بريٚت، ط
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ؾطح ابـٔ ايٓـاظِ عًـ٢ أيؿٝـ١ ابـٔ َايـو، ٫بـٔ ايٓـاظِ أبـٞ عبـس اهلل بـسض ايـسٜٔ بـٔ               (21

ــريٚت،ط      ــ١، ب ــب ايعًُٝ ــٕٛ ايػــٛز، زاض ايهت ، 1َايــو، ذبكٝــل: ضبُــس باغــٌ عٝ

 ّ.2000ٖـ ـ 1420

 ايػـٝس،  أمحـس  :، ذبكٝـل (ٖ 686باشٟ )آًطنٞ ا٭غـرت يؾطح ناؾ١ٝ ابٔ اسبادب،  (22

 ، ز ط، ز ت.يكاٖط٠ا ايتٛؾٝك١ٝ، املهتب١

(، ذبكٝـل: ايـسنتٛض عبـس    ٖ 672ؾطح ايهاؾ١ٝ ايؿاؾ١ٝ، زبُاٍ ايسٜٔ ابٔ َايـو )  (23

 . 2013ٙ ـ  1434، 1املٓعِ ٖطٜسٟ، داَع١ أّ ايكط٣، َه١، ط

املهتبــ١  ،، ذبكٝــل أمحــس ايػــٝس (ٖ 643ٛؾــل ايــسٜٔ ابــٔ ٜعــٝـ) ملؾــطح املؿكــٌ،  (24

 ،ز ط،ز ت.ايتٛؾٝك١ٝ،ايكاٖط٠

ٖـــ(، ذبكٝــل: َٗــا 381٭بــٞ اسبػــٔ ضبُــس بـٔ عبــس اهلل ايــٖٛضام ) ايعًـٌ يف ايٖٓشــٛ،   (25

 ّ.2000ٖـ ـ 1421، 1َاظٕ املباضى، زاض ايؿهط املعاقط، زَؿل، ط

غٝح ايسمي١ بؿطح ايسض٠ ايٝت١ُٝ، يًسنتٛض عبس اهلل قازضٟ ا٭ٖسٍ، زاض اجملتُـع،   (26

 ٖـ .1420، 1دس٠، ط

ــاب (27 ــ٭ غــٝبٜٛ٘، نت ــطٚ ايبؿــط ٞب ــٔ عُ ــإ ب ــٔ عجُ ــرب ب ــل ،(ٖ 180)قٓ ــس: ذبكٝ  عب

ُٖ ايػ٬ّ  ، ز ت.1، طبريٚت ،ازبٌٝ زاض ،ٖاضٕٚ سضب

ّ(، يعبــس 1966ـ     1932ٖـــ / 1385ـ     1351ايكهــا٤ يف سهــطَٛت يف ثًــح قــطٕ )  (28

ٖـــ ـ     1423، 1ايــطمحٔ بــٔ عبــس اهلل بهــري، املعٗــس ايعــايٞ يًكهــا٤، قــٓعا٤، ط    

2002.ّ 

ًــٞ بــٔ سػــني املــايهٞ، ؾطا٥ــس ايٖٓشــٛ ايٛغــ١ُٝ ؾــطح ايــسض٠ ايٝتُٝــ١، حملُــس بــٔ ع  (29

 ٖـ .1346َٛبع١ َكٛؿ٢ ايبابٞ اسبًيب ٚأ٫ٚزٙ، َكط، 

ايـطمحٔ   ايؿٝٛنات ايع١ُُٝ ؾطح ايٗسٖض٠ ايٝت١ُٝ، يػامل بٔ َباضى بٔ غامل بٔ عبس (30

ٖـــ(، َكــٛض٠ ٚضقٝــ١ عــٔ َكــٛض٠ ايــسنتٛض سػــني اسببؿــٞ عــٔ   1362) ايٜهًٜــأيٞ

 اٚظٜط.طبٛٛط١ َهتب١ ايػٝس ضبػٔ بٔ دعؿط بٛمنٞ، غٌٝ ب

ٟ   ٞبــ ٭ ايًبــاب يف عًــٌ ايبٓــا٤ ٚاإلعــطاب،     (31 ازبـــع٤ ا٭ٍٚ  ،(ٖ 616) ايبكــا٤ ايعهــرب

زاض ايؿهــط، ٚازبــع٤ ايجــاْٞ ذبكٝــل: عبــس اإليــ٘ ْبٗــإ،   غــاظٟ طًُٝــات، :ذبكٝــل

 .ٖ 1422، 1زَؿل، ط
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(، ذبكٝــل:  ٖ 377املػــا٥ٌ املؿــه١ً املعطٚؾــ١ بايبػــسازٜات، ٭بــٞ عًــٞ ايؿاضغــٞ)       (32

 َٛبع١ ايعاْٞ، بػساز، ز ط، ز ت. ق٬ح ايسٜٔ ايػٓهاٟٚ،

 ســام: ذبكٝــل (،ٖ 437)ايكٝػــٞ طايــب أبــٞ بــٔ هــٞمل ايكــطإٓ، إعــطاب َؿــهٌ (33

 .ٖ 1405 ،2، طبريٚت ،ايطغاي١ َ٪غػ١، ايهأَ قاحل

َعاْٞ ايكـطإٓ، يٮخؿــ ا٭ٚغـط ، ذبكٝـل: ايـسنتٛض ؾـا٥ع ؾـاضؽ، زاض ايبؿـري،          (34

 ّ.1981ٖـ ـ 1401، 2ط

ٖـ(، ذبكٝل: عطؾإ بٔ غًِٝ سٗػ١ْٛ، 384يٗطَاْٞ )َعاْٞ اسبطٚف، ٭بٞ اسبػٔ ا (35

 ّ.2008ٖـ ـ 1428املهتب١ ايعكط١ٜ، بريٚت، ز ط، 

ــطا٤)     (36 ــاز ايؿ ــٔ ظٜ ــ٢ ب ــطإٓ، يٝشٝ ــاْٞ ايك ــس    ٖ 207َع ُٖ ــل: أمحــس ظبــاتٞ ٚضب (، ذبكٝ

 ّ.1980، 2ايٓذاض، عامل ايهتب، بريٚت، ط

َـاظٕ   :، ذبكٝـل (ٖ 761ُاٍ ايسٜٔ ابٔ ٖؿـاّ) زبَػين ايًبٝب عٔ نتب ا٭عاضٜب،  (37

 .ٖ 1419، 1املباضى ٚضبُس عًٞ محس اهلل، زاض ايؿهط، بريٚت، ط

املكاقــس ايؿــاؾ١ٝ يف ؾــطح اشٝب٬قــ١ ايهاؾٝــ١، ٭بــٞ إغــشام إبــطاِٖٝ بــٔ َٛغــ٢    (38

(، ازبــع٤ ايجايــح ذبكٝــل: عٝــاز بــٔ عٝــس ايجبــٝيت، َعٗــس ايبشــٛخ ٖ 790ايؿــاطيب )

 .ٖ 1428 ،1ايع١ًُٝ ٚإسٝا٤ ايرتاخ داَع١ أّ ايكط٣، َه١، ط

ُٖ ايعباؽ ٞب٭ املكتهب، (39 ُٖ: ذبكٝل ،(ٖ 286) املربز ٜعٜس بٔ سضب  اشبـايل  عبس سضب

 ، ز ط، ز ت.بريٚت ،ايهتب عامل ١ُٝ،هع

املكطب، يعًٞ بٔ َ٪َٔ ابٔ عكؿٛض، ذبكٝل: أمحس ازبٛاضٟ ٚعبـس اهلل ازببـٛضٟ،    (40

 ّ.1971ٖـ ـ 1391، 1َٛابع ايعاْٞ، بػساز، ط

 1421 عًِ ايٖٓشٛ، ؾطح ايؿٝذ ضبُس بٔ قاحل ايعجُٝني )َٓع١َٛ ايسض٠ ايٝت١ُٝ يف (41

 ّ.2007ٖـ ـ  1427ٖـ(، َ٪غػ١ غطاؽ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ايهٜٛت، 

 :ذبكٝــل ،(ٖ ٬911ٍ ايــسٜٔ ايػــٝٛطٞ )زبــ ُٖــع اهلٛاَــع يف ؾــطح مجــع ازبٛاَــع، (42

 .تز  ،ط عبس اسبُٝس ٖٓساٟٚ، املهتب١ ايتٛؾٝك١ٝ، ايكاٖط٠، ز

 


