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حمددهلل ع ى دد  مدد، والددة  االالددعل االوددعة ى دد  يوددالح ا  ددية  ودد هللا، محمددهلل ال
ال   هللا ى  ح او ة اى   آلح االدحهح اود ة  اي د  هللا ىدا الدح،هلح اآلدح ال  هد ا 

 ال ،هي ا  االل،هل ا لهة هإحو،ا إل   اة الهلل ا.

 ا بعدأم

هددد لالاه دد  إلدد  احددا فددإا حدديش الحدد   أل،لددهلل ا  هدديه ى دد  اللودده    الماودداة 
اللوده  ،  مدا وهدة حدياش هدكا ال لد،جم إك صمددل ألعالدا الحدياش اللد  هه دح   مد، اهددلة 

االما،هحددا  اايدد  فدد   ف دح ههودد  الي دد، ، االمود،و   الاوددل فدد  ااولحدده،هلل  االلل  د  
 ما ااىليا ،ت الاايهللل ى   اها م،لك  صمله، ما حياش اللوه   هه ح. ل،هح  ث ًيا 

، ى د  الددهللف،ن ىددا اهدا م،لددك  امدل كلددك فيددهلل  ،ادت لددح اىليا دد،ت ا د،ا حي اًلدد
الددكلك يو ددت وا وليدد  ال دداه ى دد  هددك  ااىليا دد،ت  اهددهلل هللفلادد  إلدد  األل دد،ي  مى  دح

 هكا الما ان  ىهللل وماي  ه :
وا  لد،ج للودده   الئااوددهلل، اهددا م،لددك  ثدديت ى  ددح ااىليا دد،ت االدديهللاهلل  ا دد،ا  -1

ا  االمددياهلله  ار يهمدد،  وا مالالدد  لددح الل مدد،ه ف ددح هدد ا ملليددج لددح  دد ه  ح دد،
  ا د،ا ل حد   أل،لدهلل هلدع ااىليا د،ت ى  دحم فد يهللت وا وهي هد،  الص ش ا،ظي 

 اوص  ه،  اوهاة ههللياوله، ف  هكا الهحث.

وا هللياوا هك  ااىليا ،ت ُلظهي لاد، مدهللت لليدج الحد   أل،لدهلل اهدا م،لدك  اهد   -2
ا؟ الددكلك ويهللت وا ا ملح دد ً ، و،؟ ماالددئً ، وا مصحًئددي د د،ا فدد  اىليا دد،لح ى  ددح مح

وهي  ووه،ج هكا ااىلياع  ا ي يا الح   أل،لدهلل اماهصدح ف دح  الد ثي  همدا ودهيح 
 ما الاحا  ا.

ىدعة الاحدا الدك ا  د،ا لهدة ىظد ة و وا هكا الهحث  صمدل هد ا ى مد ا هد،ي  ا مدا  -3
 اهم،: اها م،لك  االح   أل،لهلل ا  هيه.  ا ثي ف  ل،ي   الاحا الليه 

ياودا هدك  ااىليا د،ت  الددة وهلليا ماهد، إا مد، الديش ف دح الحدد   الدكلك همدت ههلل
أل،لددهلل ه ئددظ  ددهلل  ى دد  ااىلددياع  الددة  اي ددح ىمددا وددهيح مددا الاحددا  ا  إا إكا  دد،ا 



 
-2- 

 اافدده هددكا ااىلددياع  الي ددت هللياوددا ااىليا دد،ت ال ئظ ددا وا الملل يددا ه،لحددهللاهلل  وا 
 الل  وايهلله، ىا ر ي .

أل،لدهلل ا  هديه ى د  اهدا م،لدك فد   لد،ج اودم ت هدكا الهحدث لاىليا د،ت الحد   
لالاه دد  إلدد  احددا اللودده  ،  ايلهددت المودد،و  ف ددح ى دد  حوددج اياهللهدد، فدد  اللودده   

،  هددد ا مددد، ف هددد،  ا ي ددد  ى ددد  مدددا ا احدديحح  ثدددة همدددت ههللياودددله،  اىي ددده، ىيً ددد
 ااىلياع ماه،.

 واشتمل هذا البحث على مقدمة، وتمهيد، وثالثة مباحث، ثم الخاتمة: 

 دديت ف هدد، وهم ددا هددكا الما ددان  اووده،ج األل دد،ي   اومدد، اللمه ددهلل فيددهلل هددهللمت ك ف،لميهللمدا
 ا ل ح   أل،لهلل  ال ل،هح لالاه   إل  احا اللوه  ،.ا صهلل  ، ماص ً ف ح للي ئً 

 المو،و  الل  اىليع ف ه، الح   أل،لهلل ا  هيه ى   اها م،لك.ما  :المبحث األول

 ااىلياع ى   اها م،لك. ي يا الح   أل،لهلل ا  هيه ف   المبحث الثاني:
 ووه،ج اىلياع الح   أل،لهلل ا  هيه ى   اها م،لك. المبحث الثالث:

 اف ه، وهة ال،وج الهحث. الخاتمة،ثة  ،ات 
وودد   وا و دداا هددهلل افيددت فدد  ىم دد  هددكا  اوا  ائددل هددح  إاددح   -للد،ل  –اهللا 

 .الة المال  االة الاال ي
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التمهيد: الشيخ خالد األزهري، 
 بيل( )الن هوكتاب

 أوالً: الشيخ خالد األزهري

 (اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه) -1
هدددا الحددد   أل،لدددهلل هدددا ىهدددهلل هللا هدددا وهددد  ه دددي هدددا محمدددهلل هدددا وحمدددهلل ا  هددديه 
الصيصد،اه الحدد،فل  الاحدداه الاهد،هللم  اددح  دد،ا  حددلا  هإ يد،هلل مالدد،ه   الصدد،مل ا  هددي  

 .،1لا ا لح وها الال هلل  وا وها الئ    ا  يج هد ل  ا الهلل ا،

 مولده ونشأته -2

مددا الهصدديل هصيصدد، مددا الددل هلل مالددي  اثم،ام،وددا ُالددهلل فدد  ودداا ثمدد،ا اثعثدد ا 
 .،2لالحا  اها  ئ  مل وه ح إل  الي،هيل  ثة حئظ الييآا ال ي ة  اوهللأل  ا  هي

 شيوخه -3

هيو الح   أل،لهلل ى   صم،ىدا مدا وى د،ا ىالدي م مداهة: وهدا الصداهلل هللااهلل هدا ود  م،ا 
  احدددي  الدددهلل ا  ح ددد  هدددا محمدددهلل الماددد،اه لت ودددداا ،3ل ،هدددد363المددد،ل   لت وددداا 

  امح ددد  ،5ل هددد،372ااإلمددد،ة ليدد  الدددهلل ا وهددا اللهددد،ا الحددما  لت وددداا  ،4ل هددد،371
امحمدددهلل هدددا ىهدددهلل المدددالة  ،6ل هدددد،378الدددهلل ا محمدددهلل هدددا وددد  م،ا ال ددد،ف ص  لت وددداا 

                                                 
() ترجمته:  فى نظرت 

  11/53  االأل ددددد  اللاف ي دددددا 3/424  اهدددددهللاول ال هدددداي اهدددددا إ ددددد،ا 2/287  اا ىدددددعة 283  3/113إ  دددد،ش الم اددددداا 
  ا حددد  3/171  اال ددداه العمددل ل وددأل،اه 26 -3/25  احددكيات الددكهج اهدددا اللمدد،هلل الحاه دد  3/273ايا دد،ت الصادد،ت ل ماوددداه 

  املصدددة 4/86  املصدددة المدد لئ ا 1/133  اال اا ددج الوددد،ويل ه ى دد،ا الم،ودددا الل،حدديل لدداصة الدددهلل ا الادد ه 433  154  1/124الظادداا 
لالاه د ، فد  الصد ه    اميهللمدا محييد 1/2  اااظدي و ً د،: ح،حد ا  دا ى د  اللالدي   5/343  اههلل دا اللد،يف ا 1/311الم هاى،ت الليه ا 

 .51 -1/46ا ا   االث،ا   اميهللما محيه اللالي   
 

 .3/26  احكيات الكهج 3/273  ايا ،ت الصا،ت 3/171ااظي: ال اه العمل  ،1ل

 .3/424  اههللاول ال هاي 3/172ااظي: ال اه العمل  ،2ل

 .2/332ليصملح ف : ا ىعة  ،3ل

 .3/167  اا ىعة 3/312ااظي: حكيات الكهج  ،4ل

 .1/231  اا ىعة 7/313ااظي: حكيات الكهج  ،5ل

 .6/151  اا ىعة 1/117ااظي: الها ا  ،6ل
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  ،2لهددد،338  اى دد  هددا ىهددهلل هللا الودداهايه لت ودداا ،1ل هددد،338الصدداصيه لت ودداا 
 .ةار يه

 تالمذته -4
لال  الح   أل،لهلل ماالج حد   الحد اب هأل،ايد،  ودل هلل الودلهللاه   مد، لالدهللي ل هدياه 
ف  ا  هي  ااالئل هح أل ده  ث دي  امدا لعم دك : وهدا اللهد،ا حده،ج الدهلل ا اليود عا  

 ااها الح،صج الماليه  ار يهم،. ،3ل هد،823لت واا 

 مكانته، ومؤلفاته -5

  ا ثددي الائددل ،4لاحدد،يك فدد  ر يهدد،  اوهدديو ال  هددا هددين الحدد   أل،لددهلل فدد  الليه ددا 
 .،5لهلال،ا ئح إلألعالح اا احه،

اهدددهلل لددديك م لئدددد،ت  ث ددديلم ماهدددد، المأل دددا   اماهددد، الم هددددان  امدددا م لئ،لددددح 
 الم هاىا: 

اههلل حييح وأل  الدهلل لاي أل،لدهلل ىمدي الهللوداه  فد  مص دا    دا  األلغاز النحوية: ،1ل
ة مدا الدد 2116 -هدد1426االلحدي ا ال اا الليه ا ه،ليد،هيل  فد  اللدهللهلل الياهدل 

43- 128. 
اللالدددي   هم دددماا اللا ددد     هدددل هم هلدددا ى وددد  الح هددد  احدددي ،   مدددل  ،2ل

ا وددل،ك الددهلل لاي ىهددهلل الئلدد،ش  -،و ً دد -ح،حدد ا ل حدد    ددا الل  مدد   ثددة حييددح
ااحدددي  فددد  ألمودددا وصددد اه فددد  م هلدددا ال هددددياه  -يحمدددح هللا للددد،ل  -هح ددديه

 ة.1887 -هد1413  واا 1ل ىعة الليه     

لمدددي ا ال دددعج فددد  الدددا،ىا اإلىدددياج  ا لدددي  هدددد لإىدددياج ا لئ دددا،   هدددل  ،3ل
 ة.1824 -هد 1343هم هلا مال ئ  اله،ه  الح ه  اوااهلل  همالي 

                                                 
 .6/251  اا ىعة 3/123ااظي: ال اه العمل  ،1ل

 .4/317ااظي: ا ىعة  ،2ل

 .1/232  اا ىعة 3/121ااظي: حكيات الكهج  ،3ل

 .3/172ااظي: ال اه العمل  ،4ل

 .1/133  اال اا ج الو،ويل 3/26حكيات الكهج  ،5ل
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الحااحد  ا  هي دا فد  حد  ولئد،ظ الميهللمدا الص ي دا فد  ى دة اللصا دهلل   هدل فد   ،4ل
 م لها محمهلل ى   اله    هلل.ت  اف  الم لها الو ئ ا ه،لي،هيل  هلل.ت.

 ههللل ف  حيش هال هللل الهيهللل ل هاال يه   هل هلحي ده محمدهلل ى د  حودا  فد  ال ،5ل
 ة.1866هاهللاهلل  م لها ا اهلللا  م هلا اإليح،هلل 

م ددا  لالددح   محمددهلل ه ددا اللددهللهلله  فدد  م هلددا هددااه ه،ليددد،هيل ا صي آلحدديش ا ،6ل
 .،1لة  اى  ح ح،ح ا ل ح   محمهلل وه  الاص،1357 -هد 1274

 هلددددا مالدددد ئ  الهدددد،ه  الح هدددد  حددديش ا  هي ددددا فدددد  ى ددددة الليه ددددا   هددددل هم ،7ل
 ة. 1855 -هد1374

فدد   -هللا للدد،ل  حيحمدد -الددهلل لاي الهددهلليااه  هددياا  حدديش اللاامدد  الم،وددا  احددي  ،3ل
اله،حدددث محمدداهلل ى دددهلل اههدددا   -،و ً دد -ة  احييدددح1833 1هللاي الملدد،ي     

ة  1834 -هدددد1414فدد  يوددد،لا م،صودددل ي ه   ددا ال ادددا الليه دددا فدد  اليددد،هيل  
 .1161يهة اه  ف  م لها ال   ا ه

للمدددي ا  ههددد،مشماالددد   ال دددعج إلددد  هااىدددهلل اإلىدددياج اهدددا هحددد،ة   هدددل  ،8ل
ال دعج،   مد، حييددح اله،حدث وحمددهلل ىهدهلل الل  دد  ىهدهلل هللا فدد  يود،لا م،صوددل ي 

  اهدد  فدد  م لهددا ال   ددا ة1878 -هددد 1388فد     ددا ال اددا الليه ددا ه،ليدد،هيل 
 .641هيهة 

هلل لددايا  فددد     ددا ال ادددا الاه دد  إلددد  احددا اللوددده    اهددا محيددده فدد  يوددد،لل   ،11ل
حييدددح الدددهلل لاي أل ددديه ىهدددهلل اليا ددد  ىهدددهلل  الصددد ه ا ا الليه دددا فددد  اليددد،هيل: 

ة  هإحدديا  وودددل،كا، ا وددل،ك الدددهلل لاي فدد،     ددد  1887 -هدددد1417ال   دد   
 هلل ،ج.

حود ا ىهددهلل الل  د  حودا المحيالدد،اه   محمدهللحييدح ا وددل،ك الدهلل لاي  والجزز  الثزاني
الدددهلل لاي الددهح  ىهددهلل الحم ددهلل محمدددهلل ا وددل،ك  ة  هإحدديا  ووددل،كا،1886هددد  1416

 .،2لىههلل ال ي ة

                                                 
 .261 -2/258ااظي: الملصة الح،م  ل لياث الليه  الم هان ل هلل لاي محمهلل ى و  ال،لح ا  ،1ل

ثددة حييلددح اله،حثددا ثي ددد، إوددم،ى   فدد  يودد،لا هلل لدددايا  فدد     ددا ال اددا الليه دددا فدد  ص،ملددا وة اليدديت  هلادددااا لماالدد  الاه دد  إلدد  احدددا  ،2ل
 ة هإحيا  ا ول،ك الهلل لاي ىههلل الئل،ش هح يه  يحمح هللا لل،ل .1883هد 1413اللوه  ، ف  واا 
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ااوددلظهي ا ودددل،ك الددهلل لاي محمدددهلل حودد ا المحيالددد،اه وا   دداا ل اه ددد  صدد ه ث،لدددث 
 . ال ا لهكا الص ه اصاهلل.،1لاللوه   ما حيش ف ح الح   أل،لهلل الث ث ا أل ي 

 وفاته -6
حدية وداا ألمدا لداف  الحد   أل،لدهلل هلدهلل ل هلل لدح في  دا الحدج  فد  الل،ودل ىحدي مدا الم

يحمدح هللا للد،ل  فد  ليهدا  –الولم،وا ما الهصيل ف  هي ا الح،ج أل،يج اليد،هيل  اهللفدا 
 .،2لالهللااهللاي حهك

 ا: كتاب النبيل إلى نحو التسهيلثاني  
 لدد،ج للوددده   الئااودددهلل ال م دد  المي،الدددهلل،  اهدددا الملدديا  هدددد لاللوددده  ، مدددا 

مي،الدهلل الاحدا اهااىدهلل    هد،    ادح صمدل ف دح ميحمدح هللا للد،ل  -وحهي  لدج اهدا م،لدك
 مل اإل ص،  الحهلل هلل.

اهددهلل حدديش الحدد   أل،لددهلل ا  هدديه هدددكا ال لدد،ج  اودد،ي ف ددح ى دد  حوددج ليل دددج 
، "مم اًصدددد وهااهددددح  افالددددالح  امودددد،و ح  احدددديحح ه ي يددددا الل ددددم ا االمدددد ج  ف يددددا :

د،3لهمل،ا دددح" ، فددد   ل،هدددح لاللالدددي   هم دددماا   اهددد   ي يلدددح اللددد  وددد،ي ى  هددد، و ً دد
 .اللا   ،

إك  ممدا وحدهي حدياحح -ى د  األلالد،ي  -اُ لهلّل حيش الحد   أل،لدهلل ى د  اللوده  
ا مدا الاالداا اللد  ف دح  ث ديً  ، لحياش ما هه ح مدا الاحدا  ام فيدهلل حئدظ لاد، ً ا ص،ه ح،

اي هد، ىمدا ودهيح مدا الاحددا  ا  اهدهلل  د،ا هدكا هدا هللوج الحدد   أل،لدهلل فد   لهدح الودد،هيا 
لمدهلل فد   ل،هدح ى د  حديش  دعة اهدا م،لددك صيام دا  ار يهمد،  ااىآل ،للالدي    احديش ا

 اا   ،حح  مل  ثيل ا مث ا االحااههلل.
ااهددددلة الحدددد   أل،لددددهلل فدددد  حدددديحح ههودددد  الي دددد، ، االمودددد،و    مدددد، لاوددددل فدددد  

 لمكاهج الاحا  ا اآلياوهة. -ر،له،ً  -ااولحه،هلل  االلاظ ي  االلل    االما،هحا
هدا م،لدك  صملهد، مدا ا مدا ااىليا د،ت الداايهللل ى د  ا ث ديً  حاهدهلل ايد  فد   ل،هد

 حياش اللوه   هه ح   ،لمياهلله  اوه  ح ،ا  ااها ىي    ااها هح،ة  ار يهة.
                                                 

 .2/58الاه    ،1ل

 .1/133ال اا ج الو،ويل  ،2ل

 .2/53  اااظي: ميهللما المحيه الهلل لاي المحيال،اه 1/2الاه    ،3ل
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د د ، فدددد  الا،لددددج ى دددد  الددددهللف،ن ىددددا اهددددا م،لددددك ايهلّل ا ددد،ا الحدددد   أل،لددددهلل حي اًلدد
 ااىليا ،ت الل   اي ه، ىا ر ي   امل كلك فيهلل  ،ات لح اىليا ،لح ى   اها م،لك.

اللوده   اود،وي  عمدح فد  م لئ،لدح الاحا دا ا ،ا  يه  ه ا  عة اها م،لك ف  
هدد  يهمدد،  يددل هددكا اللادد،هع فدد   -،وح ،ًادد -ا ألدديتم الددكا ظهددي اهاىددح فدد  اللادد،هع

اآلياه فد  ال لدد،ج الااحدهلل  اهددهلل  حلد،ج  ددعة اهدا م،لددك إلد  اللي  ددهلل فد  اللهدد،يل  وا إلدد  
 مد، وداه ا  حك  الححا ف  الحهللاهلل  اوح ،اً،  لليع ى د  ليل هدح ا هدااج وا الئيديات 

 كلك إا ح،ه هللا لل،ل .
الة  و ك الح   أل،لهلل ف  اىليا ،لح ى د  اهدا م،لدك مود ك الللا د  وا الحدهللل  

ىاهلل الألع م فص،هت ىه،يالدح اللد  لدهلل  ى د   اوملهة، ه ألعه الل م،ه ه   ،ا ملالئً 
ااىلدددياع مدددا هدددكا اليه ددد   اهدددهلل للدددهللهللت ا لئددد،ظ اللددد   لهدددي ههددد، الحددد   أل،لدددهلل ىدددا 

، ى د  ًلده ،وايهللت فد  ما دل ا  ا يالدح: لواحدهلل ا   ،1ل هالح: لاحداح ، مث  اىليا ح 
امدا كلددك  ،2ل مد،ا ىادهلل اهددا م،لدك ، للمهمد،، الحدي  ا ظيًفدد  همدهللى، ،  اكلدك فد  مصدد

وا هالدح:  ،3لهالح: لام، األل،ي  المالا  ما لل  ا الصااج مأل،ل  ليالح فد  الألعالدا
وا لوا مدد، ه،لدح مألد،ل  ليددا     ،4ل ،مألد،ل  ل عمددح فد  هد،ج الحد، -هاد، -لإا  عمدح

  وا لواح ك ي ف  حيش ال ،ف ا الألع  ف  إ صد،ج الدااا الليل دج ىدا هلدع ،5ل الا،ا،
 . ،6ل هلع وه  ال افا  اوهم ح ف  هكا ال ل،ج الما ان لعول ئ،ه  ااحلا  ها ي ،

وا هالدح: لإا هللىدات المالددا    ،7ل هالدح: لاا حصددا ف دح، –، و ً د -امدا كلدك
وال ا   ،8ل  والإا هللىدات اإلصمد،ن ف هد، مالد ،،3ل ياه،ئد يهللش ف ه، م، وصد،   ال اإلصم،ن

   الددكه ك ددي  فدد  ميالددج الددااا إحددهللاث الدد  وا لوا هددكا اللئ،11ل مدد، ك ددي  ر ددي مم ددا،
                                                 

 . ا لحاح ، هملا : صاهلل   ااا ن.2/315  2/161ااظي: الاه    ،1ل

 .2/633الاه    ،2ل

 .  2/713الاه    ،3ل

 .  2/785 ،4ل

 .  2/126 ،5ل

 .  127 -2/126 ،6ل

 .  631 -1/631 ،7ل

 .  1/733 ،3ل

 .  2/41 ،8ل

 .  2/111 ،11ل
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أللدد،ي  اوا  ا لمدد،   ،1ل ا اا مددا ال دداف  ا، هددا  ث،لددث لددة  يدد  هددح وحددهلل مددا الهالددي 
وا  ا   ،2ل لم،   ث دي اا ددياهلل  ا ا مددح،المالدا  فدد  ملاد  المحددلم  فدد  هدهلل  ااحدد

  .،3ل لاهلال،ي  ف  الصي ى   اله،ه ال اوهللل  اهة وا الح،  ا لصي ها يه، ما ال ااوهلل،
 ا يرّد كالم ابن مالك بعدة اعتراضات، ومن ذلك:وأحيان  
واح  لليع ى  ح ه،ىليا  ا ف  لحي يح مكهج ود ها ح االمهديهلل فد  احدا لهدكا  -1

   .،4ل ا،أل،لة حهلل هللً 
 لليع ى  ح هألموا اىليا ،ت  اكلك فد  حهلل ثدح ىدا ميالدج الدااا الل، ئدا   -2

 .،5لامص وه، لم  ه الصمل

   .،6ل ، فل،لة، لليع ى  ح هثعثا اىليا ،ت ف  مو لا لوم، ى مً  -3

لديع وا ُ  يهلل  اهدهلل  ايد  الحد   أل،لدهلل ااىلدياع ىدا ر دي   ف يدا : اه د   وا اى 
ى د  وادح  اافده هدكا ااىلدياع  إا إكا -ا وهدهللً  –. اا  دهلل  كلدك ،7ل ث ي ف  حيححاهكا 

، ل  مد،ا ىاددهلل مهمد،، الحددي  ا ظيًفد ه لمصدل د،ا فد   عمدح مدد،  داح  هدكلك   مدد، فد  
إك اي  ااىلياع ى  ح ىا اهاح هدهللي الدهلل ا  ال دا ىهد،يل الحد   لدهلل  ى د   ماها م،لك،

 .،3ل  مهللى، ،ى  ًل،وه ، -اها م،لك - اح ه، : لاواحهلل مواح ماافه لهكا ااىلياع
 

                                                 
 .  2/126 ،1ل

 .  2/111 ،2ل

 .  1/631 ،3ل

 .  1/727 ،4ل

 .  127 -2/126 ،5ل

 . 785 -2/784الاه    ،6ل

 .  2/211  1/711ااظي مثعً: الاه    ،7ل

 .  2/633الاه    ،3ل
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 :المبحث األول

المسائل التي اعترض فيها من 
 الشيخ 

 خالد األزهري على ابن مالك
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 .جر الحال بالبا  و )ِمن( الزائدتين -1
ا مددا الماا ددل اللدد  لدد اهلل ف هدد، الهدد،ه: الحدد،  المائدد  ى،م هدد، وك ددي اهددا م،لددك 

 اكلك  يا  يص  ما   ئ:
  (1)ل  ك  فما انبعثت بمزؤود وال و     اهمةدإلى بأساء  دعيت   كائن  

   ،2ل ا اا ا ًع،لفم، ااهلثت م  اهللً  : هللاالليهلل ي ىا
 الشيخ خالد، فقال: هواعترض

"اا حصددا ف دددحم احلمدد،   ددداا الهددد،ه ل حدد،  ا  اودددهللل  االليددهلل ي: لفمددد، ااهلثدددت 
   ،3ل، هم  اهلل،  ا لا  ه،لم  اهلل ائوح ى   اللصي هلل"م لهوً 

 ا بقول الشاعر:ك أيض  واستدل ابن مالك على ذل
 (4ب منتهاها)حكيم بن المسي    فما رجعت  بخائبٍة ركاب  

 ركاٌب(. خائبة   والتقدير في البيت: )فما رجعت  
ىاددهلل  مدد، ه،لددح اهددا   ا اددح ا  للدد ماهددهلل وددهه وهددا ح دد،ا إلدد  هددكا ااىلددياع

مدد،  دديهلل   دد،هللل الهدد،ه ى دد  هددا  الصمهدداي إا فدد  ألهددي للدد ا،   ا لمدد،،  ملم،لددك  اا 
   ،5ل ،ا  ،ا مائ  كوصملاا ى  ح إ

ويززرا ابززن هشززام أن التخززريك الززذ  ذكززره أبززو حيززان :يززر ظززاهر فززي قولززه: 

لفم،ااهلثت هم  اهلل،م  ا الئ،ت الدكة إكا ائ دت ى د  وده   المه،لادا لدة  الد  والد ه،  

                                                 
 ا الهو    االم  اهلل: المكىاي  ا لالا  ، هئل  الااا اال ، : الل،ص  الكه     ا ماي إل  ر ي  ل ل  اواه لهلله ي.اله ت م ،1ل

  3/1221  ااايلحددد،  1/373  االئددد،ألي ل هل ددد  2/723. احددديش ال ،ف دددا الحدد،ف ا 2/322  1/335ااظددي: حددديش اللوددده   اهددا م،لدددك 
 .  5/2245  المه هلل اليااىهلل 2/521  احئ،ه الل    2/6ىهلل   االمو،2/173  االماا  56االصا  الهللاا  

 . 2/322حيش اللوه    ،2ل

 . 631 -631/ 1الاه    ،3ل

  االصا  3/1218  ااايلح،  2/723  احيش ال ،ف ا الح،ف ا 1/335اله ت ما الاافي ل يح   اللي     ااظي: حيش اللوه    ،4ل
 .5/2245  المه هلل اليااىهلل 2/521  1/336احئ،ه الل      1/233  االمو،ىهلل 2/173  االملا  55الهللاا  

 . 2/174  اااظي: الماا  3/1221اايلح،   ،5ل
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، ه،لددكىي  ا  داا الملادد : للدة واهلددث مدل حددألا ، ملالدئً  ادح صديهلل مددا ائودح حألاًلدد

 .  ،1لالل،ة،  االائ  ماالج ى   الي هلل  اوال  الكىي ث،هتماالا  ه،لكىي 

 وللشيخ خالد اعتراض آخر على ابن مالك؛ فيقول: 

"ااهلالددد،ي  فددد  الصدددي ى ددد  الهددد،ه ال اودددهللل  ددداهة وا الحددد،  ا لصدددي ها يهددد، مدددا 

دددا،  ال ااوددهلل  اهدددهلل هددد،  فدد  ال دددعة ى ددد  حدديا  الصدددي: لإا الحددد،  يهمدد، ُصدددّيت هدددد لم 

دد  َلَادد، َوا ا    :،3لهددا ث،هددت اصم،ىددا   ددهللهيددياهل  ددح امث   ،2لال اوددهللل ددا ل أَلددَمدد، َ دد،َا َ اَها  َك م 

ل َ ،هَ  ا  َوا  هلُلاا َك م 
 .،4ل

م  ا اهدددا م،لددك ك دددي  فدد  ه،هدددح  اهددا لحددديا   هاهددكا ااىلددياع لددد ا هحدد

،  للدهللة الل دياي  ايحدة ، وا  دك ي  فد  هد،ج الحد،  و ً دالصي،  اهكا  ،ٍ   الد ا حدي ً 

، فلدد،لة، ه اهدد، ل دييت لددح فدد  ا فيدهلل اىلدديع ى  ددح فد  مودد لا لومدد، ى ًمد،لددهللً هللا الحد   أل

 ؟ اح لة   يي مو لا وهه ك يه، ف  ه،هه، -ها، -  ف م،كا  لليع ى  ح،5له،ج الح، 

                                                 
 . 2/7  مل لل  ه المحيه  االمو،ىهلل 2/175ااظي: الماا   ،1ل

 .1/631  االاه   3/138حيش اللوه    ،2ل

 . 2/118ها صا  اه  و ً ، هياهل   هلل ها ى   االحوا امص،ههلل ار يهة  ااظي: المحلوج ا ،3ل

 . 13وايل الئيه،ا آ ا  ،4ل

 . 2/784الاه    ،5ل
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 .ا(تحقيق مذهب سيبويه والمبرد في نحو:)هذا خاتٌم حديد   -2
فدإا  ما،،لٌة حهلل دهللً ، ل لم  د   احدا: لهدكا ألدم،  ،ا فيًىد من أنواع االسم المبهم:

الألدد،لة فددين الحهلل ددهلل مددا صهددا واددح مالدداان ماددحم ف  دداا الحهلل ددهلل هددا ا الدد   االألدد،لة 
،،  فدإا الهد،ج فدين ،: لهد،ٌج ود،صً محله ماح  فها فيىح ههكا ااىله،ي  امث  كلدك و ً د

ا، فددإا الصهدا فددين الألد   االألدد  ادان مددا    الود،ج  االودد،ج ادان مددا الألحدج  الصهددٌا ألد
 .،1لالحي ي

 حال؟  وأاختلف النحويون في المنصوب بعد هذا النوع، هل هو تمييز  وقد
 :فقال ابن مالك

 هددد  اللهددد،ا  ا والددد  مدددا  اادددح حددد،ًا  اف،ًهددد،"ا ددداا الماالددداج ح اودددك لم  ددد ً 
   ،2لالمهيهلل"

 :نعلى كالم ابن مالك اعتراضا  وللشيخ خالد األزهر 
 األولاالعتراض 

امدد، الملددديا    الدداصه واددح  دداهة وا وهدد، اللهدد،ا  صدددا   ا  اوا اللم  دد  والدد   اا 
 .،3ل يا  هاصاج اللم    حىاح وا

هاصددداج اللم  دد  ىادددح  ث ددي مدددا الاحددا  ا  ددد ه  ح دد،ا فددد    ددد  اليددا َ اهددهلل ح
 ح ث  يا :  الميل جاها م، اليش هح المهيهلل ائوح ف    ،4لاايلح، 

ذ ا   ّ  ما دل هدد ههاد،ا، ف،لحهلل دهلل ا ة  ف د ا ل حدد،  لهدكا أل،لمدك حهلل ددهللً  قزال: ا"وا 
 ا الله ددد ا إامدددد، هدددا ه، وددددم،ه  فهدددكا الددددكه  ماا ويت االدددج هددددكا إا ى ددد  الله دددد ا

 .،5لويا "

                                                 
ا ،ه  هكا الاان واح ها    فين حالد  لدح هد،للئي ل اودة ألد،ا    دح والد ح  ا  داا ممد،  الد  إ دعه ااودة ى  دح لااظدي: اللالدي    ،1ل
ههددد  لألدد ، ا لف ددا،  احددهههم، مليفدددا  ، ا صددا  فدد  هددكا الاددان و ً ددد، الصددي ه،إل دد،فا  اهددا ويصدد  ل اادددح هلً دد،  فددإا  دد،ا مدد، 2/685

ا ولهلددت فهددد  الددئا  وا هدددهلل    مدد، هددد،  اهددا الوددياج  وا ى ددد  ه دد،ا  اهدددا هددا  المهددديهلل  يصحددت الح،ل ددا  احدددا لهددكا أل،لمدددك حهلل ددهلًلا،  اا 
 ،. 65  االصم  1/313  اا الا  3/272اال ص،ص  لااظي: الميل ج 

 . 2/332حيش اللوه    ،2ل

 .1/727الاه    ،3ل

 .4/1632 ،4ل

 .3/272ااظي الميل ج  ،5ل
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د اهددا م،لددكم  اددح ا  حدداج إلدد  ل ا دد   هألددع  الح ددة  هللاهددكا اليددا  والدد  ىاد
 حدداج إلدد  ل ا دد  همحددله  مددل ااوددلاا،ه ىددا كلددك  ا حدداج إلدد   ثدديل  حه،لح،ل ددا  فإادد

الح،  ر ي ملاي ا  ا د  كلدك ى د  ألدع  ا الد    لا  ي ال،حج الح،   ا ثيل اهان
 .،1لف،صلا،هح وال 
 ا ىهدد،يل اهددا م،لددك فدد  اللوددده    موا هددكا ااىلددياع الدددح    ظهددياههددكا 

ل وت ظ،هيل  ه  إاهد،  مد، هد،  الحد   أل،لدهلل لداهة وا المهديهلل  صدّا  الداصه ا   ادح هد،  
،  هددد  اللهدددد،ا ف،ًهدددا والددد  مدددا  اادددح حددد،ًا  ا ف دددح: "ا ددداا الماالددداج ح اودددك لم  ددد ً 

المدياهلل   ألدع َ  م ف ،ا  يل   هدكا مادح وا  للاد  هله،يلدح لل داا ر دي ماهمداٍ ،2لالمهيهلل"
فدد  ىالددي   حا ى دد  وفهدد،ة هياودداللد  اهددا م،لددك ولدد  ه،للهدد،يل ى دد  هددك  الالدايل اىلمدد،هللً 

 ا م،اح.
 االعتراض الثاني

للم  د  والد   ا ملا   عمح: لاألعفً، لا ي وهد  اللهد،ا،  فإادح ا  يدا : إا او
امددد، الملدديا  ىدددا   اٍ الحددت هددكا وا  يدددا : إا اللم  دد  مللددد ا وا ميصدداش وا مودد، اا 

   .،3لو ها ح واح ص ة ه،لح،ل ا
   يدا : "ف،لحد،  هالدك: لهدك   ،4لاهكا الدح    اهدا الظد،هي مدا  دعة ود ها ح

 ف حدهح ا ودم،ه ئاا،  االمها  ى   المهلدهللو هالدك: لصهلدك ألد ،  اا   داا الدصهلك أل   
 .،5لالل  وألكت ما الئل "

امدل كلدك فدإا  ويت وا هدكا ااىلدياع ر دي ظد،هي  ا ُ ئهدة كلدك الدياحا مددا 
 دعة اهددا م،لددك  امدد، ك دي  الحدد   أل،لددهلل هدد ا ميل د  ىه،يلددح وا ر ددي المهدديهلل ا  يددا  
هد ا اللم  د  والد   ا  ئهدة ماهد، مد، وايهلل  ى دد  اهدا م،لدك  هد  إا الملهد،هللي إلد  الددكها 

 .الح،   اها م، وياهلل  اها م،لك جواح  يا  هاصا 

                                                 
 .2/685  االلالي   5/2368اااظي: اللمه هلل  2/332حيش اللوه    ،1ل

 . 114اللوه    ،2ل

 . 1/727الاه    ،3ل

 . 2371 -5/2368  المه هلل اليااىهلل 4/1632ااظي: اايلح،هلل  ،4ل

  1/386. اااظي: 2/113ال ل،ج  ،5ل
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فعزال  :يزر فعزل أو إذا كزان  هدعزوا اججمزاع فزي منزد تقزديم التمييزز علزى عاملز -3
 .:ير متصرف

إكا  دددد،ا فلددددًع  ى،م ددددحوصدددد،  ال ودددد،و   االمدددد، ا   االمهدددديهلل ليددددهلل ة اللم  دددد  ى دددد  
   ، ى د  ود،وي الئ دعت الماالداها هئلد  ملالدي الدهلهة اهدا م،لدك ه ،ًود  ،1ل،ملالديفً 

   ،3لاهكا ىاهلل الصمهاي او ها ح ر ي ص،و   ،2لا ا كلك اايهلل ف  ال عة الئال  
كا لة   ا الل،م  فلًع ملاليفً   فع  صا  ليهلل ة اللم    ى  ح   يا  اها م،لك: ،اا 

"فددإا  دد،ا ى،مدد  اللم  دد  ر ددي فلدد  وا فلددًع ر ددي ملالددي  لددة  صدد  الليدددهلل ة 
 .،4لهإصم،ن"

 فقال: ،واعترضه الشيخ خالد
ف هدد، إصدد، ل الئددياه الليددهلل ة ف مدد، االالددج ف ددح  شهللىددات المالددا  اإلصمدد،ن  يددهلل"

، اليمدي، ،،  فليدا : ل  دهلل حوداً اللم    هلهلل اوة محهح هدح ا ا   احدا: ل  دهلل اليمدي حوداً 
 .،5لا  فإا صل لح ف  المث،  مهلهللو املال الليهلل ة"هحي  وا   اا المحهح هح ألهيً 

  فدك ي وا الئدياه وصد،  ليدهلل ة اللم  د  ،6لاههلل وهيح وها ح ،ا إلد  هدكا ااىلدياع
ى   المحهح هح إكا االالج هلهلل اوة حدهح هدح ا ا   ا ه ئدظ لمثد ،  احدا هالدك: ل  دهلل 

 م ف صددا  ىاددهلل  وا ليددا : ل  ددهلٌل حوددًا، اليمددي، ،،،  ا لثاهددك الودد ه أل دديلً اليمددي حودداً 
،  الودددد ه،  ى ددد  وا   دددداا ل  ددددهلل،  ا لثاهدددك، مهلددددهللو ا  ا لاليمددددي الثاهدددك أل دددديلً 

   ،7ل ا المحهح هح ل ا هألهي مالالو ه، ألهي ا  فإا ى وت لة  ص  الليهلل ة
اهدددكا ااىلدددياع الدددكه ك دددي  الحددد   أل،لدددهلل الدددح  م  ا هللىدددات اإلصمددد،ن فددد  
مود لا مددا المودد،و  ا ليد،  إا هلددهلل ااوليالدد،ه االلحدديه االهحدث فدد  وهدداا  الاحددا  ا 

هددكا المددكهج الددة  ح ددح فدد   الددك ا وددهيا   ا م ددا وا  للددكي ىاددح ه اددح لددة  لدديج ى دد 
  ل،هح  لحهللل  لئح ىاهلل .

                                                 
 كقول الشاعر: (1)

 ا بالفراق تطيبوما كان نفس    أتهجر ليلى بالفراق حبيبها
 ،.3/554  االمي،الهلل الح،ف ا 2/323  ااإلاال،  3/36لااظي: الميل ج 

 . 2/776  احيش ال ،ف ا الح،ف ا 1/353  احيش ىمهللل الح،فظ 115  االلوه   2/338ااظي: حيش اللوه    ،2ل

 . 2/711  االلالي   1/552  االلل  يا اها الاح،ا 2/34  احيش اها ىالئاي 1/115ااظي: ال ل،ج  ،3ل

 . 2/381حيش اللوه    ،4ل

 . 1/733الاه    ،5ل

 . 4/1636اايلح،   ،6ل

  2387 -5/2386  المه هلل اليااىهلل 2/561  احئ،ه الل    2/67  اااظي  و ً ، ف  المو،ىهلل 1636 -4/1635اايلح،   ،7ل
 . 2/263االهصل 
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 التسوية بين )كأين(، و )كذا( -4
 .في إفادتهما التكثير

وت:   ،1لإلد  وا ملادد  ل د  ا،  ا ل دكا،  ملاد  ل دة، الألهي ددا كهدج اهدا م،لدك
 لئ هللاا الل ث ي   م، لئ هلل  ل ة، الألهي ا.

ح اوددللم،  اللدديج  ااىلي دح الحدد   أل،لدهلل هدد ا "هددكا فد  ل دد  ا، الددح    اى  د
   .،2لا"اوم، ل كا، ف،لظ،هي واه، ل اا ل لهللهلل ه  ًع وا  ث يً 

ال كا، فد  إف،هلللهمد، الل ث دي  اهدهلل لهلدح   ااها م،لك ى   هكا  واه ه ا ل   ا،
 .،3لى   كلك اهاح ف  حيش ا لئ ا

 ا هددكا الملاد  ملحيده فد  ل دد  ا،  ماهدكا ااىلدياع الدكه ك ددي  الحد   أل،لدهلل الدح  
دا ا ه د ا َه،َلدَ  َمَلدُح ي هّ   داَا َ ث  دديٌ ،   يالدح للد،ل : ئ دهلل الل ث دي ر،لًهدح دث ل َاَ ددَ  ّ ا مّ 

 ،4ل
 هلل ا ل دكا، ل وددت ل ل ث دي  هد  ل ههدد،ة فيد   ااود م، ىادد مومد، فد  ل دكا، ف دد ا  دكلك

 .  ،5لاىا ثعثا  اىا اثا ا  ا  ال او،ا وا   ا  هه، ىا ااحهلل  الهالي 
 يدا  فد  وا د    ،6ل ث ي مدا الاحدا  ا   د،ها هحد،ة ار دي اههلل كهج إل  هكا 

 .  ،7لالمو،لك: "اوم، ل كا، ف  ا  هه، ىا اللهللهلل الي    اال ث ي"

 وللشاطبي جواب حسن عن هذا االعتراض؛ فيقول: 

"إامدد، حددهح الادد،ظة ل دد  ا،  ا ل ددكا، هدددد ل ددة، اللدد  هدد  وىددة مددا ااودددلئه،م ا 

، دا ىدا ىدهللهلل مدههة محلد،ج إلد  اللئود ي  ا ااهمدد، االألهي دام  اهد، فد   دع هودم ه،   ا
                                                 

 . 2/422  احيش اللوه   124ااظي: اللوه    ،1ل

 . 1/737الاه    ،2ل

 . 744حيش اها الا،ظة  ،3ل

 . 146وايل آ  ىمياا  ،4ل

 . 132 -7/131ااظي: لل  ه الئياوهلل ل هللم،م ا   ،5ل

  .4/518  االلالي   3/57  االماا  3/231ااظي: وا   المو،لك ،6ل

 .3/231 ،7ل
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هلهلل كلدك فد  ااودللم،  مثد  ل دة، الألهي دا وا ا  ومدي آألدي  محد  ه ،ادح ال ادا  ا دهلل  

ى د  هدكا اليالددهلل االدحلح وا ودد ها ح فوديهم، ى دد  هدكا الملادد   فإادح لمدد، ك دي ل ددكا، 

ثدة هد، :   ،1ل ا،ه، : "اها مههة ف  ا ح ،ه هما لا ل ة،  اها  ا، ا ل لهللهلل هما لدا لفدع

كا  د،ا هدكا اليالدهلل الدح حً ،2ل"ا كلك: ل   ا يصًع ههلل يو ت،   ىة كلك  دااا" ، وا   اا 

  ال ددعة ى  دح والدد   الد ا همادد،هع للئود ي مددا فوديهم، ه اهمدد، مد الد،ي إل دح  دد،ا ح

 اهمدد، مدل الددحا اللئود ي ا  وددللمعا إا فد  الألهددي  فدع إههدد،ة  ممثد  ل ددة، الألهي دا

 .،3لاا إ ه،ة"

ددي ل د  ا،  ا ل ددكا، ى دد  الملادد  الددكه فوددي   ف،لحد، ه   دديت وا اهددا م،لددك فو 

، هددد ل ددة، اللدد  هدد   ا، ددا ىددا ىددهللهلل مددههة  حلدد،ج إلدد  مودد ها ح فدد   ل،هددح  اهددهلل حددههه

 ة ى   هكا وال  ما ااىلياع ى  ح.عاللئو ي  اا حك ىاهلل الح، ه  وا حم  ال 

                                                 
 .2/171ال ل،ج  ،1ل

 الو،هه ائوح. ،2ل

 .321 -6/318المي،الهلل الح،ف ا  ،3ل
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 إياك()رأيتك  :الضمير المنصوب المنفصل في نحو -5
 :ابن مالك دا عنيعرب توكيد  

 دددكهج اهدددا م،لدددك إلددد  وا ال دددم ي الماالددداج المائالددد  الااهدددل هلدددهلل  دددم ي 
 لددديج لا  ددهلًلا اهدددهللام ل صددديه الملا،وددده،ا  الاالددج الملالددد  فددد  احددا: ليو لدددك إ ددد،ك،

مثدد : لفل ددت واددت، ا لواددت، لا  ددهلل اصم،ىددً،   مصدديت ااحددهلًلا  اكلددك وا ليو لددك إ دد،ك،
 .،1ل اف   ا لإ ،ك، لا  هللً 

هملاد  وادح ا   داا إا   ، لا  دهللتايهلّل  الح   أل،لهلل "هد ا اإلصمد،ن ى د  وا لواد
 كلك مال م فيهلل وص، اا فد  لهمدت وادت، الههللل دا  االم ،هيدا لديص  ص،ادج الههللل دا  ف دا 

 .،2ل ا  احا: ليو لك وات،"لة   ،هه  ،ا ل   هللً 
 ي الاالدج اههلل األل   الاحا اا فد   دم ي الاالدج المائالد  الااهدل هلدهلل  دم

 الملال   احا: ليو لك إ ،ك،  ه  ها لا  هلل وا ههلل ؟

مددكهج ال دداف  ا  ااأللدد،ي  اهددا  لدد ش  ااهددا م،لددك  اوهددا ح دد،ا   المززذهب األول: -1
ااها هح،ة واح إكا ولهدل ال دم ي الملالد  الماالداج همائالد  ماالداج  احدا: ليو لدك 

 .،3لإ ،ك، فها لا  هلل

ااأللدد،ي اهدا م،لددك   ،4لا  يدداة مي،مدحاهدكا   ه اكلدك  ا الهدهلل   يدداة ميد،ة الحدد
 ا اوها الماالاج المائال  مدا الماالداج الملالد  فد  احدا: ليو لدك  مهكا المكهج

إ ،ك،  اوها الميفان المائال  مدا الميفدان الملالد  فد  احدا: لفل دت وادت،  االميفدان 
ا  فددإا الئدديه ل صدديه الملا،وده،ا مصدديت ااحدهللً  مالا  دهلل هإصمدد،ن  ف د  ا الماالدداج لا  دهللً 

 .،5له اهم، لح ة هع هللل  

                                                 
 .568  احيش ىمهللل الح،فظ 3/315اللوه    حيش ،1ل

 . 2/41الاه    ،2ل

  احيش الي   333 -332  3/315  احيش اللوه   166  االلوه   3/71  احيش اها  ل ش 133ااظي:  مص،لا ثل ج  ،3ل
 . 3/34  احيش ا حماا  3/152  االهمل 3/647  االلالي   2/745  احئ،ه الل    4/1861  ااايلح،  2/365

 . 133مص،لا ثل ج  ،4ل

 . 332  3/315حيش اللوه    ،5ل
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الحدد    حمددكهج الهالددي  ا  ااأللدد،ي  الي دد   االحدد، ه   ايصحدد المززذهب الثززاني: -2

 .،1لأل،لهلل واح  ليج ههللًا ما ال م ي الملال 

ت ه،ل ددم ي لداا ى د  كلدك همدد، "ثهدت ىدا اللديج واهدد، إكا وياهللت اللا  دهلل ولهلللااود

كا الميفدان المائالدد   في،لددت: لصوددت واددت،  ا ليو لددك واددت،   ا لمددييت هددك واددت،  اا 

يدددت هدد ا اللددد،هل االملهددانم فليدددا : لصوددت وادددت،  ا ليو لددك إ ددد،ك،  ا وياهللت الهددهلل  اف  

ف لحددهلل لئدظ اللا  ددهلل االهددهلل  فدد  اليفددل  ا ألل د  فدد  ر ددي   ه ددكا ايدد   ملمدييت هددح هددح،

ود ها ح ىدا اللديج  ال يد،  مادح ر دي  هد،ليها   اهدة الم لماداا ى د  مد،  اي اادحم  اهددة 

 .،2لفع  ل،يع هكا هي ،ا" ،مالليج  اىيفاا مي،الهلله ح،فهاا

ا هددهللًا مددا م ددمي  ه ددت: ليو لددك إ دد،ك،  "فددإا ويهللت وا لصلدد  م ددميً  قززال سززيبويه:

الفلددد  هدددا،    اليو لددح إ ددد، ،  فددإا ويهللت وا لهدددهلل  مدددا الميفددان ه دددت: لفل دددت واددت،

 .،3لاها  اوألاالهم،، اظ،وي لإ ، ، ف  الاالج"  الوات

الحد   أل،لددهلل هدا الالدح    لمدد،  حا مدد، كهدج إل دح الهالددي اا  ايصحداالدكه  ظهدي لد  و

 ا الاحددا  ا  م،وددهه وا ه ادد،   اههددكا  لهدد ا وا اىلددياع أل،لددهلل ى دد  اهددا م،لددك اصًهدد

 وص، اا ف : لهمت وات، وا   اا لوات، ههللًا.

                                                 
  5/214  االمي،الهلل الح،ف ا 4/1861  ااايلح،  2/365  احيش الي   4/286  االميل ج 2/336ااظي: ال ل،ج  ،1ل

 . 643 -3/647االلالي   

 . 643 -3/647  اااظي: اللالي   5/214المي،الهلل الح،ف ا  ،2ل

 .2/336ال ل،ج  ،3ل
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 عند ابن مالك. مند إبدال المضمر من المظهر -6
ا إ دد، ،  هللً  د،هي  احدا: ليو دت   كهدج اهدا م،لدك إلد  وادح ا  هدهلل  م ددمي مدا ظد

  اح لة  ومل ىا الليج. ماوا م، واهة كلك فها لا  هلل

ا إ د، ، مدا ا دل لاالالح   ىاهلله وا   داا احدا: ليو دت   دهللً  قال في شرح التسهيل:
 .،1لا"ا  الا ُومل  ،ا لا  هللً ا اا حليً مان ما  عة الليج ا اثيً والاحا  ا  ال ا هم

 فقال: ،لدوقد اعترض عليه الشيخ خا

فا دددي مم دددام إك ا    دددهلل الظددد،هي -ا إ ددد، ، ليو دددت   دددهللً  أا: –"وأمزززا المثزززال الثزززاني 
ا  هددد  هدددهلل  ،  فدددإكا وفددد،هلل إ دددياهً، لدددة   دددا لا  دددهللً ، إا لدددة  ئدددهلل إ دددياهً ه،لم دددمي إصم،ًىددد

 .،2لإ ياج"

 وللنحويين في هذه المسألة مذهبان:

   دد  مددا  دد   مددكهج ودد ها ح االصمهدداي واددح  صددا  فدد  هددهلل المززذهب األول: -1
 .،3ل ا إ ، ،احا: لو يمت   هللً 

  اهدددا م،لدددك  ااأللددد،ي  اهدددا هحددد،ة  ااددد،ظي الصددد ش مدددكهج المزززذهب الثزززاني: -1
االح، ه  واح لة  وللم  هكا ف   عة اللديج اثدي  ااظمدح  الدا اودللم  ل د،ا 

 .،4ل الا  هللً 

                                                 
 . 3/332   حيش اللوه ،1ل

 2/111الاه    ،2ل

. ااألل ئداا فدد  صداا  هددهلل  الددهلع 5/217  االمي،الدهلل الحدد،ف ا 3/68  احدديش اهدا  لدد ش 4/286  االميل دج 2/336ااظدي: ال لدد،ج  ،3ل
اااحلم،   في  :  صا م ااصح الصداا  ظد،هي ى د   ي يدا مدا صلد  الهدهلل  ى د  ليدهلل ي  ديش ا ا   اههد :  ملادل  ايصحدح وهدا ح د،ا  

 .  3/131  اح،ح ا الاله،ا 5/217: المي،الهلل الح،ف ا ااظي

  7/3385  المه دهلل اليااىددهلل 4/1863  ااايلحدد،  3/1232  احديش ال ،ف ددا الحد،ف ا 3/332  احديش اللودده   172ااظدي: اللودده    ،4ل
 .  3/643  االلالي   5/215االمي،الهلل الح،ف ا 
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امد، مث د  اهدا م،لدك هدكلك صيً د، ى د  ىد،هللل المالدائ ا مدا هه دح المي دهلل هل دهة  اا 

م الدددكلك اودددلظهي الحددد، ه  وا مثددد  هدددكا ا ليالدددح اللددديج إا ى ددد  الا دددد  ،1لهلً ددد،

 .،2لاالاو ،ام  ا الوم،ن ف  كلك ملهللاة

ااصددح اىلددياع الحدد   أل،لددهلل واددح صلدد  اللا  ددهلل ف ددح ر ددي مم ددا  اهددا اىلددياع 

الدددح  م  ا الاحدددا  ا وصملددداا وادددح ا    دددهلل الظددد،هي ه،لم دددميم الدددكلك فدددإا إىياهدددح 

 الح  .لا  هلًلا ر ي 

                                                 
 .7/3385ااظي: لمه هلل اليااىهلل  ،1ل

 .5/215المي،الهلل الح،ف ا  ،2ل
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 معنى المشتمل في بدل االشتمال -7
هدهلل  ااحدلم،   فل داا هدد ا الهدهلل  االمهدهلل  مادح ىعهدا ى،مدا  ل دداا  مزن أنزواع البزدل:
لددد  ر ددي   ف ددك ي الهددهلل  مه ًادددهددالاوددها إلدد  المل ، ان ماهمدد، لحلمددد  الاوددها إلدد  الهددهلل  اا 

ودج الود ج إلد  ،  فإادح  اهدحلُود ج   دهلل ثا  ل ميالداهلل مدا المدههة امد  ًع ل ههد،ة  احدا:
 .،1لل  هلل،  ا ياهلل و ج م،  لل ه هح

  ااىلي ددح ،2لاكهدج اهدا م،لدك إلد  وا المحدلم  فد  هدهلل  ااحدلم،  هدا ا ا  
 .،3ل ياهلل ا ا مح"األ،لهلل ا  هيه ه ا "اليا  الكه األل،ي  المالا   ث ي ا

 ختلف النحويون في بدل االشتمال وفي معنى المشتمل فيه:اوقد 
الود ياف   ااهددا صاد   ااهدا الهد،هللش  ار ديهة واددح ا مدكهج المهديهلل   المزذهب األول: -1

امدددد، المحدددلم  هددددا الموددداهلل إلدددد  ا ا  م ،4لا احدددلم،   حدددهللهم، ى دددد  اآلألدددي  اا 
فد،لملا  المودداهلل إلد  المهددهلل  مادح مودداهلل إلدد  الهدهلل   الددكلك ودم  هددهلل  ااحددلم، م 

وىصهلاددد  ل نحززو:  ،5ل ا   اهددا  ،لدددج فدد  الملادد  ل ثدد،ا هدد، ا الملادد  ُى دده 
امددد،  الص،ي ددا حوددداه،،  فددإا إودددا،هلل اإلىصدد،ج إلددد  الص،ي ددا لددد ا  اهدد، ص،ي دددا  اا 

ولهزذا ال م ،6لوىصهك ف ه، أل،الا ما ألاااله،  اهدا حوداه، ى د  حودج مد، لي دهلل
  اهدهلل األلد،ي ،7لل يج   هلل ىههلل ، ى   ااحدلم، م ا لئد،ه الموداهلل هد، ا  يجوز:

   مد، ،3لاهلل  فد  صم دل ا مث داا دي  ورجحزه الشزيخ خالزدهكا المكهج اها هحد،ة  

                                                 
 . 214  احيش ال ،ف ا لل و  الالئاه 184 -183ااظي: حيش ى اا اإلىياج  ،1ل

 . 3/333حيش اللوه    ،2ل

 .2/111الاه    ،3ل

  1/451  ااإل  ،ش اها الح،صج 681 -2/681  احيش الميهللما الص ال ا ل ح اه ا 4/287  1/165ااظي: الميل ج  ،4ل
 -1/381  االهو   2/335  احيش الي   3/333  احيش اللوه   173االلوه     383 -1/387االمه،حث ال ،م  ا لألاهلللو  

  اا حماا  3/143  االهمل 3/638  االلالي   5/187  االمي،الهلل الح،ف ا 2/436  االمو،ىهلل 4/1863  ااايلح،  382
3/127  . 

 . 1/381الهو    ،5ل

 . 681 -2/681ااظي: حيش الميهللما ل ح اه ا  ،6ل

 . 3/638اللالي     ،7ل

 . 1/111  االاه   3/412ااظي: وا   المو،لك  ،3ل
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ى د  ملاد  وا الئلد   ودلهللى  ا ا  االثد،ا   احدا:  ،1ليصحح  ث ي ما الاحدا  ا
لوىصهادد    ددهلل ى مدددح وا حودداح وا  عمدددح،م فددإا اإلىصدد،ج محدددلم  ى دد  ل  دددهلل، 
ه ي ه المص،   اى   ى مح احوداح ا عمدح ه ي ده الحي يدا  ا دكلك: لُوديه   دهلل 

ا  االثدداج االئدديا موددياه،ا حي يددا  موددياه مصدد، ً  ا،ثاهددح وا فيوددح، فددإا ل  ددهللً 
 اها المكهج الياص .  ،2لا كلك و،وي ا مث ا  اهكا م يهلل

مدكهج اهدا الودياج  االئ،يود  فد  اإل  د،ش  االيمد،ا   األ د،ج  المذهب الثاني: -2
وا ا ا  احددلم   ،3لالمد،يهلله  ااهددا هيهد،ا اىهددهلل اليد،هي الصيصدد،ا   ااهدا ىالددئاي

" ا الثد،ا  االث،لددث  ، وصززححه؛(4)اره ابززن مالزك فززي التسزهيلواختزى د  الثدد،ا   
،حلح،  ال يهددت فالدداام  ا مددا هددهلل  ااحددلم، : لوىصهادد    ددهلل  عمددح ا هللا   دي 
ر ددي محددلم  ى د  ا ا م ف ددة   دديهلل  -فدد  هددكا اومث،لدح -ا  ددصي ،م ف،لثد،ا  ىمديً 

 .،5ل اا الث،ا  محلمًع"

ا ىهددهلل ، ى دد  ااحددلم، م   ددهللً  ملاددل احددا: ل دديهت  حاهددكا المددكهج مدديهللاهللم  ادد
م ولزذلك اعتزرض الشزيخ خالزد علزى ابزن مالزكم ،6ل ا، ا  حدلم  ى د  لاللهدهلل،فدإا ل  دهللً 

   ،7ل ا م، كهج إل ح ر ي ا ة اا ياهلل

                                                 
  638 -3/633  االلالي   4/1836  ااايلح،  1/451  ااإل  ،ش اها الح،صج 2/681ااظي: حيش الميهللما ل و اه ا  ،1ل

 . 3/143االهمل 

 . 3/363اللالي    ،2ل

  احيش الصم  2/835  االميلالهلل 232 -1/231ه،ا   احيش ال مل اها هي 284  ااإل  ،ش الل هلله 2/47ااظي: ا الا   ،3ل
  ااإل  ،ش اها الح،صج 2/681  احيش الميهللما ل ح اه ا 1/413  اااظي و ً ،: ال ه،ج ل ل هيه 232  1/231اها ىالئاي 

1/451 . 

لمو،ىهلل   اا1863/ 4  ااايلح،  1/382  االهو   2/335  اااظي: حيش الي   3/333  احيش اللوه   173اللوه    ،4ل
 . 3/127  احيش ا حماا  3/143  االهمل 3/633  االلالي   5/186  االمي،الهلل الح،ف ا 7/3414  المه هلل اليااىهلل 2/436

 . 3/333حيش اللوه    ،5ل

 . 3/638اللالي    ،6ل

 . 2/111الاه    ،7ل
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  ،1لمددكهج الئ،يودد  فدد  لالحصددا، وا الثدد،ا  احددلم  ى دد  ا ا  المززذهب الثالززث: -3

لالثدداج، محددلم  ى دد  ا ا   هدهللل   هددالهة: لُودديه   ددهلل ثاهددح،م  ا الثد،ا   اهددا 

 اها ل  هلل،.

 ادح لدا  د،ا الثد،ا  محدلمًع ى د  ا ا   املادل  م،اا  ال  هكا المدكهج و ً د

اههددكا  ظهددي وا   ،2ل احددا: ل دديج   ددهلل رعُمددح،م فددإا الاددعة ا  حددلم  ى دد  ل  ددهلل،

ا  دد،ا  ث دديً  ا  اىلددياع الحدد   أل،لددهلل الددح  م إك ا   دديهلل مدد، كهددج إل ددح اهددا م،لددك  اا 

ا ىهدهلل ، مدا هدهلل  ااحدلم، م  ا ال ى   هكا المكهج وا   داا احدا: ل ديهت   دهللً ف مل

 ا، ا  حلم  ى   لاللههلل،.ل  هللً 

                                                 
   ف  آألي وايل لىها،  اااظي: المياصل الو،هيا. 6/373الحصا ل ئ،يو   ،1ل

 . 3/638 اللالي   ،2ل
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 الواو لمطلق الجمد  مجي -8
  حوا ى د  ود،هي  ى د  مالد،حهح  هل د  الحدفلالدااا الل، ئدا لم  ده الصمدل  

لود،هه   اههلل اصلمل ى   الو،هه ى   العحده  اى د  العحده ى د  احوا ى   احي
اكَ ف  هالح لل،ل :  ا ا اشٍ  َام  َ ةَ  َاُماَو  َاا  ه َياه  ةَ  َام  َاى  َو  اه ا  َمي 

 ،2،ل1ل
فل   هكا إكا ه  : له،ة   هلل اىميا،  احلم  ثعثا مل،ا: وا   داا ه د،ة ىمديا 
هلهلل   هلل  وا هه دح  ا حلمد  وا   داا ملدح  فهدك  ثدعث ميالدج ل دااا  اهد  مألل ئدا فد  

 ا   يا  اها م،لك: ال ثيل االي 
محدلمًع ل مل دا هيصحد،ا  ال لد ألي ه ثدديل   الح دة داا ُملهلهد، فد  ه"الائديهلل الدااا 

،  ال ليددهللة هي ددا.. االمل ددا  هدد،لااا إكا ىدديت مددا اليددياوا احلمدد  المل ددا احلمدد،ًا ياصًحدد
،  االليددهللة احلمدد،ًا ه ددد ًع  الددكلك  حوددا وا  يددد، : لهدد،ة   دددهلل االلدد ألي احلمدد،ًا ملاوددد ً 

ا فدد  يا ملدح،  ا لهد،ة   دهلل اىمديا هلدهلل ،  ا لهد،ة   دهلل اىمديا هه دح،  فلد ألي ىمديً اىمد
 .،3لال ئظ   اها مليهللة ف  الملا "

 وللشيخ خالد األزهر  على هذا الكالم خمسة اعتراضات، وهى:

 االعتراض األول

فود ها ح او ثدي الاحدا  ا ى د  واهد، محلم دا  موا هكا ال عة مأل،ل  ليا  الاد،ا
 .،4ل ثعثا  اهكا ا  لة حل   يا : لى   الوااه،ل مل،ا  ال

م  ا الدكه ك دي  ،5لاههلل وهيح وها ح ،ا  ااهدا ىي د  إلد  اليدا  ههدكا ااىلدياع
 اها م،لك مأل،ل  لمكهج و ها ح  ار ي   ه،  و ها ح:

                                                 
  7وايل ا ح اج آ ا  ،1ل

 .413  اااظي: مال،ه   الما،ا  ف  حيا  المل،ا  اها ااي الهلل ا الما ى  352 -4/351الماا   ،2ل

 .  343 -3/347حيش اللوه    ،3ل

 . 2/126الاه    ،4ل

 . 445 -2/444  االمو،ىهلل 4/1831ااظي: اايلح،   ،5ل
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 ملمددييت هيصدد  احمدد،ي ههدد ،م فدد،لااا وحددي ت ه اهمدد، فدد  الهدد،ه "وذلززك قولززك:
 هحدد همددييت ههمد،،.. الد ا فد  هدكا هللل دد  ى د  وادح هدهللو فصي د، ى  دح...   ادك ه دت: ل

 .،1ل" همل ح  ه  اا هح ههه  ح
 اى   هكا فإا الااا ا لاصج ىاهلل و ها ح االصمهاي ليهللة المليهللة اا ر ي .

 االعتراض الثاني

مدد، ادداوا يصحد،ا وحددهلل محدلمعت ال  مددا إمد، ليي    اكلدك فدد  هلدع الليا  ددج  اا 
لاد  و ثدي  اح اوددك  فدع  صلمدل  دداا اودللم،  الدااا فدد  اودللم،له، فد  كلددك  الم ال دا 

 .،2لى   الم ألي و ثي ا اا المل ا ويص 

هدد ا مددياهلل  وا المل دددا ويصدد  ىددا ى ئهددد،  - مدد، ك دددي -اهددهلل  صدد،ج ىدددا كلددك
 ،.الميهللة  ال ا المياهلل واه، ويص  م  يً 

 واعتذر الشيخ خالد نفسه عن هذا االعتراض، فقال:

، ل مل دا و ثدي  ال ليل دج  ث دي  الل دا الليل دج وا مص وهد "والحق في الجواب:
اا  ي،هد    الهدكا فدإا ال ث دي فد   دعة اهدا م،لدك  ي،هد  لا  ثدي،  ا لالي  د ، م،3له   "

 لالي   ، احهلل . 

 االعتراض الثالث

الدددكلك ف، حودددا وا  يددددا :  موا لال ثددديل،  ا لالي دددا، ا  يددد،هعا لا يصح دددا،
  فدددإا ودددهج مدددياهلل ،ا  ال ليدددهللة هميصاح دددا،  اهدددا حدددلل مل دددا ه يصح دددا  ال لددد ألي هيص

 .،4لاليصح،ا ا  ثي ا
ا  د، مد، ك دي  الحد   أل،لدهلل اص،هدا  ف  ااويت وا ىه،يل اها م،لدك لئد  هد،لمياهلل  اا 

 ال اح اىلياع لئظ   اها ملل ه ه،اىلياع الكه هه ح.

                                                 
 . 433 -1/437ال ل،ج  ،1ل

 . 2/126الاه    ،2ل

 الو،هه ائوح.  ،3ل

 . 3/557  اااظي: اللالي   2/126الاه    ،4ل
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 االعتراض الرابد

هددح وحدهلل مددا     الددكه ك دي  اهددا م،لدك إحددهللاث هدا  ث،لدث لددة  يد الدوا هدكا اللئ
 .،1لالهالي  ا اا ما ال اف  ا

  اح د،  المدياهلله فد  حديحح ،2لاهكا ااىلدياع ودهيح إل دح وهدا ح د،ا فد  اللدك   
 الة  حي الح   أل،لهلل إل  كلك.  ،3لى   اللوه  

االددددكه  هددددهللا لدددد  اا هددددكا ااىلددددياع  ددددل    يهلّل  الحدددد   أل،لددددهلل ائوددددح فدددد  

ا إامد، هدا لحي دده ل ااهدل  الد ا هدداًا اللالدي   هد ا مدد، ك دي  اهدا م،لددك فد  هدك  المودد ل

 ا الددااا ل دداا ىاددهلل ااحلمدد،  االلصدديهلل مددا اليددياوا ل مل ددا ه يصح ددا  ال لدد ألي  م،ث،لًثدد

 .،4لهيصح،ا  ال ليهللة هميصاح ا  اها مياهلل  ف  حيش اللوه  

الهكا فإاح  صج ا ياش هدكا ااىلدياع   مد، هد،  الحد    دا فد  ح،حد لح ى د  

 .،5لاللالي  

 الخامساالعتراض 

وا اهدا م،لددك ك ددي فدد  حدديش ال ،ف ددا الألدع  فدد  إ ص،ههدد، الليل ددج ىددا هلددع 

 .،6لوه  ال افا  اوهم ح ف  هكا ال ل،ج الما ان لعول ئ،ه  ااحلا  ها ي 

                                                 
   اااظي لل  ه المحيه. 2/126الاه    ،1ل

 . 5/365 ،2ل

 . 313ا  ،3ل

 . 348  3/343  اااظي: حيش اللوه   3/557اللالي    ،4ل

 . 2/135 ،5ل

 . 127 -2/126الاه    ،6ل
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فد  حديش ال ،ف دا  ىداهة ا اهدا م،لدك ائد  كلدك  ماهكا ااىلياع ر ي الدح  

 ج.. اوومدددا الدددالدد ا هم الحدد،ف ا  هددد، : " ىددة هلدددع وهددد  ال افددا وا الدددااا ل ليل دددج 

 .،1لال اف  ا هيآه ما هكا اليا   ل اح ميا "

  دداا هددكا المددكهج ل  دداف  ام ف يددا : "ااوددج ا  مد، ائدد  فدد  حدديش اللودده   و

هداة إلد  الئددياه وا الدااا ميلهددا  اا  الد  كلددك  فإادح هدد،  فد  ملدد،ا  ودايل ا ىدديا : 

ألددي  فددإكا ه ددت: ل يت آل"ف مد، الددااا فددإا حدوت صل ددت اآلألددي هددا ا ا   اا ا  هدا ا

اهدكا االدح  اهدا ماافده ل دعة   ،2لا، ف  هم، حوت  ،ا هدا المهلدهللو ه،ل  د،يل"ىههلل هللا ا  هللً 

 .،3لو ها ح ار ي  ما الهالي  ا اال اف  ا"

 ديت وا وومدا  - مد، ودهه - ادح ماى   هكا فع اصح لعىلياع ى   اها م،لك

 .،4ل  ف  حيحح ى   اللوه  الهكا لة  ك ي  مال اف  ا ا  يالاا ههكا المكهج

                                                 
 . 3/1216حيش ال ،ف ا الح،ف ا  ،1ل

 . 2/336  اها و ً ، مكهج ثل ج  ااظي: مص،لا ثل ج 1/386ي: مل،ا  الييآا ل ئياه ااظ ،2ل

. ام، ك يا  ىا ووما ال اف  ا ه ا الااا ل اا ل ليل ج مح   ىا ال و،و  االح،فل   االئياه 351 -3/438حيش اللوه    ،3ل
،. اك ي هلع الاحا  ا  ،لو ياف  418 -413ما،ا    امال،ه   ال153  االصا  الهللاا  217اثل ج  ار يهة  لااظي: صااهي ا هللج 

 ،.3/1216  احيش ال ،ف ا الح،ف ا 3/81االوه    اإلصم،ن ى   وا الااا ا ليلج  لااظي: حيش اها  ل ش 

 . 2/127ااظي: لل  ه محيه الاه    ،4ل
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 دعوا اججماع في مند العطف على معمولي عاملين ليس أحدهما جارّا -9
الل دددد  ى دددد  ملمددددال  ىدددد،م  ا  الددددايلح وا  ليددددهللة ميفددددان وا ماالدددداج وا 

 هللٌ   دد لفد  الحصديل   :مصدياي اماالداج ثدة  ل دد  ى  همد، مدا ر ددي إىد،هللل الل،مد   احددا
 :هكا الل   ى   ىهللل وهاا   وهمه، ىميا،  اههلل األل   الاحا اا ف  االه ت  

اهحدد،ة  االمهدديهلل  ااهددا الوددياج  االددححح   ،1لمددكهج ودد ها ح المززذهب األول: -1
، ى دد  ملمدددال  ىدد،م  ا فدد  المصدددياي واددح  ملادددل الل دد  م  ًيدد ،2لاهددا م،لددك

  فدددإكا  دددد،ا وحدددهللهم، صددد،ّيا  اليددددهللة المصدددياي المل دددا  ف  ددددمياا ،3لار دددي 
أل،لددهلٌل، هل دد   : لمددي   ددهلل هلمدديا اه دديٍ اى دد  هددكا ا  صددا  وا ايددا   الصدد،ي

له دي، ى دد  لىمديا،  ا لأل،لددهلل، ى د  ل  ددهلل،م  ادح  دد هلله إلد  وا ل دداا الددااا 
  ا ا الل دد  ى دد  ىدد،م  ا ،4لاهدد  حددي   ددل   هما لددا ىدد،م  ا مألل ئدد ا

 .،5للهلل ل ا هملهلّل ااحهلل  فع  صا لهما لا 
 ،6لااهدا م د،هصد،ج     اا ألئدش  االئدياه  االمدكهج ال ود،و  المذهب الثزاني: -2

وادح  صددا  الل دد  ى دد  ىدد،م  ا مألل ئدد ا هحددي  وا   دداا وحددهللهم، صدد،ّيا  اوا 
ىمدديٌا،    لالد  المل دا  المصدياي ه،للد،    احدا: لفد  الدهللاي   دهلل االحصديل  

ىادهللهة  احدا: لمد، فد   مالئدي،  االئالد  هدد لا، اإله ُ  ا لالأل   لأل،لهلل اول هللٍ 
 دد  كلددك ه،لي دد،ام  اددح لمدد، ادد،ج ااوددلهلللاا ى  ،7لالددهللاي   ددهلل اا الحصدديل ىمدديا،

 مد،   ،3لاد،ج و  دهلل مدا كلدكما،ج ى،مد  ااحدهلل  صد،  وا  اداج محي  الل   

                                                 
 . 66 -1/63اح المال  ااظي: ال ل،ج ال ا الالح   ى  ،141 -4/141ااي  الاح،ا الصاا  ىا و ها ح  لااظي: إىياج الييآا  ،1ل

ىياج الييآا ل اح،ا 75 -2/68  اا الا  186 -4/184  االميل ج 1/63ااظي: ال ل،ج  ،2ل   اال ه،ج 141 -4/141  اا 
  احيش الصم  اها 1/374  االمه،حث ال ،م  ا 27 -3/26  احيش اها  ل ش 443 -2/444  االملهل ل ل هيه 436  1/433

  343 -2/347  احيش الي   3/1241  احيش ال ،ف ا الح،ف ا 3/373  احيش اللوه   اها م،لك 257 -1/255ىالئاي 
  3/215  االلالي   577 -1/573  االاصة الث،هج 2/471  االمو،ىهلل 2116 -4/2114  ااايلح،  353 -1/353االهو   

 . 3/123  احيش ا حماا  181 -3/181  االهمل 623 -627

 .4/2116هج و ً ، إل  ا ألئش ف  وحهلل هال ح  ااظي: اايلح،  ا اج هكا المك ،3ل

 . 1/434  اال ه،ج 1/255حيش الصم  اها ىالئاي  ،4ل

 . 3/373حيش اللوه    ،5ل

   اااظي و ً ،: المياصل الو،هيا. 758  2/757  االلل  يا اها الاح،ا 3/45ااظي: مل،ا  الييآا ل ئياه  ،6ل

 . 3/373حيش اللوه    ،7ل

 . 1/256حيش ها ىالئاي  ،3ل
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ماهدد،: هددا   م،1ل، هحددااههلل  ث دديل مدك ايل فدد   لددج الاحدا  اا ألئددش و ً د احدلج
ى ددد   ،اللدديج: لمدد،  دد  ودداهللاه لمددديل  اا ه  دد،ه حددحما،  فل دد  له  دد،ه

مددديل، لالددداج هددد،لل   ى ددد  للوددداهللاه، المصدددياي هدددد ل ددد ،. ا لحدددحما، ما
 الماالاج هد لم،،.

ف  مدا  م،2لههد  هدك  الحدااههللاو ها ح االصمهاي  يهللاا ى   كلك هإ م،ي الصد،ي 
 .،4لىاهلل و ها ح ف  الح،ههلل الو،هه ،3ل ل  ، م ميل محكافا هه  له  ،ه،

اح   اها م،لك وادح إكا ُفيدهلل الحدي   ا ا   اهدا وا   داا وحدهلل اللد،م  ا صد،ّيا  
ا، ى د  ا، هل د  لأل،لدهلل، ى د  ل  دهلل،  اله ديً ا  األ،لدهلل ه ديً ه   دهلل   ديج ىمديً احدا: لصد،

 .،5لا  صا  كلك هإصم،ن احا،  فإلىميً 
ايدد   ودد ااىلي دح الحدد   أل،لدهلل. فيدد، : "احدداح  فد  هللىددات اإلصمدد،ن هد ا الئ،ي 

 .،6لف  هلع  لهح وا هامً، ما الاحا  ا وص، ا "
،  ل دددهلل ايددد  اهدددا م،لدددك اممددد  ،7لاهدددهلل ودددهيح وهدددا ح ددد،ا إلددد  هدددكا ااىلدددياع

 اإلصم،ن ف  هك  المو لا م، ك ي  هه،ه الهلل ا اها الاح،ا  ف يا :

 -،"هكا المكهج الدكه ك دي  اهدا الح،صدج مدا صداا  الل د  ى د  ىد،م  ا م  ًيد
ح دد،  ر ددي  مددل  امددكهج لددة وي وحددهللً  -ودااه ليددهللة المصددياي فدد  المل ددا  هددح وا لد ألي 
 .،3لله،هلل"صههلله ف  ال ح  ىا هكا المكهج ر، ا ااص

                                                 
 . 758 -2/757ااظيه، ف : اللل  يا  ،1ل

 . 1/355  االهو   2/74  اا الا  1/66ال ل،ج  ،2ل

 . 1/66ال ل،ج  ،3ل

 اف  المو لا مكاهج وأليت  ماه،: ،4ل
مكهج ا ى ة الحالميه واح  صا  هحي  وا  ليهللة  -2،ً إل  ا ألئش. اليا  ه،لصاا  م  ي،ً ف  المصياي ار ي   اح ،  اها الح،صج ىا الئياه  ااوج و  ً  -1

مكهج اها   حا واح  صا  ف  ر ي اللاام   -4. مكهج اها ال ياال واح  صا  ف  ر ي ال ئظ ا اف  ال ئظ ا ال اوهللل  اح ى،يع -3 .المصياي ف  الملل، ئ ا
 ال ئظ ا.

  .،3/123  احيش ا حماا  3/181  االهمل 4/2115  ااايلح،  347/ 2  احيش الي   44 -1/43لواظي: لحال   ى ا الكهج 

 . 3/373حيش اللوه    ،5ل

 . 2/161الاه    ،6ل

 . 4/2114ااظي: اايلح،   ،7ل

 . 7/3514  ا كلك ه،  ح ألح اها ىمياا  ااظي: لمه هلل اليااىهلل 2/763اللل  يا اها الاح،ا  ،3ل
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اوهددا ح دد،ا فدد  اىليا ددهم، فيددهلل اي ددح اهددا الاحدد،ا   اومدد، مدد، ك ددي  الحدد   أل،لددهلل

 ، ىا الئ،يو   ف يا : و  ً 

 "قال أبو علي في التذكرة:

  (1)رآها مكان السوق أوهى أقربا    فأضحى ولو كانت خراسان دونه

ا لهد ، ا لددهللأل  فالددًع فدد  هددا  والددح،ها، ههد  ا دديل  فددإكا  دد،ا لوهيهدد،، هما لدد

كا لددة    ، ى دد  ىدد،م  افالددًع  دد،ا لوا، ى ًئدد ل ددالهي ددج،  لددة ل ددا لهدد ، فالددًع  اا 

 .،2له ت: فيهلل صل  وها ى   هكا ما الل   ى   ى،م  ا اا مصياي ف ح"

ا ظهي ما هكا الاا الو،هه ىدا اهدا الاحد،ا وا هدكا المدكهج ح د،  الئ،يود  

 الح   أل،لهلل.ائوح  الة  ك ي وا هامً، ما الاحا  ا وص، ا    م، ه،  

همدد، اي ددح  ُ دا يعهادد،  -اممد، وددهه  لهد ا لادد، وا اإلصمدد،ن الدكه ك ددي  اهدا م،لددك

اد،ظي الصد ش هدكا  هلل  ي  الاحا اا ف  مالائ،لهة ىا الئ،يود  فد  اللدك يل  امدل كلدك فيدهلل

 ا وه،ح د،ا صدديت فد   عمددح م ااىلدياع هد ا الددكه ك دي  اهددا م،لدك فدد  حديحح  دد، ٍ 

دد هددا م،لددك: إاددح ا الدد  فدد   دد  الددايل مددا الدداي هددك  ، المثدد ًع ى دد  مدد، هدد،  ااال 

 ك ي هكا اليوتم  اح  ل   لة  ثهت ىاهلل . الل  اها م،لك لة   ،3لالمو لا

                                                 
 . 52 -7/51اله ت ما ال ا   للههلل هللا ها ال ه ي  ااظي: الأل ااا  ،1ل

 . 2/764اللل  يا  ،2ل

 . 3516 -7/3515لمه هلل اليااىهلل  ،3ل
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 نحو: بعد المنادا حكم المنسوق المجرد من )أل(،  -11
 .)يا زيد وعمرو(

  ا االدددج إا  ددد،ا م ددد،فً،  االماودداه المصددديهلل مدددا لو ،   دددة إا  دد،ا مئددديهللً 
 ،لا،وددج ىددا الل،مدد   ليددا : ل دد،   ددهلل اىمدديا، ه،ل ددة مددا ر ددي اكلددك  ا اللدد،   

  اليدا  فدد    مدد،  ودلحيح إا  د،ا مادد،هللت مودليع  لادا ا   مد، ليدا : ل دد،   دهلل،م ف لَ د
الماوداه الم دد،  المصديهلل مددا لو ،: ل د،   ددهلل اوهدد، ىهدهلل هللا، ه،لاالددج   مد، ليددا  فدد  

 . ،1ل الاهللاه: ل ، وه، ىههلل هللا،

  المل ددا  ى  ددح فدد  ، هدد ا المل ددا  ً   لمدد،  دد،ا محدديّ  وا حددي  الل دد ووجززه ذلززك:
ج وا   ددداا ح ددة المل دددا  مدددل اللددد،   ى دد  ح مدددح مدددل حدددي  حددي  الادددهللاه اصددد

ألعًفددد، ل مدد، ا  اال ددداف  ا فددد  ":اهدددكا هدددا مددكهج الصمهددداي  هددد،  اهددا م،لدددك ،2لالاددهللاه
اا ثددة هدد،  فدد  الحدديش: "اوصدد،  المدد، ا  اال اف دد  ،3لا، ه،لاالددج" : ل دد،   ددهلل اىمدديً لصددا 

 .،4لإصياه الماواه الل،يه ما لو ، ُمصيت الميياا هه،"

ااىلي ح الح   أل،لهلل "هد ا كلدك  يل د  إصد، ل: ل د،   دهلل اىمديا، هد،للاا ا  مدل ال دة  
 اصح الاالج  األع  هالح ف  ال ،ف ا:اها ألع  ظ،هي اهلال،ي  ف  ا ال  ى   

ً   ونحو)زيد( في الندا إن نسقا  .(5) ينصب عند المازني مطلقا
دددددهلل  ااصددددددح هددددددكا ااىلددددددياع: وا ظدددددد،هي  عمددددددح  ددددددهلل  ى دددددد  واددددددح  ص  ل ،  د
اىميا،ه،للاا ا مل ال دة  مدل وادح اهلالدي فد  اللوده   ى د  اصدح الاالدج فيد    مد، 
اليش هح د   ً،دد فد  حديش ال ،ف دا  الدة  دك ي ف همد، هدكا الاصدح الدكه  دهلل  ى  دح  عمدح 

 ف  حيحح.

                                                 
 .4/54ااظي: اللالي    ،1ل

 . 5/313المي،الهلل الح،ف ا  ،2ل

 . 131اللوه    ،3ل

  احئ،ه الل    2/513  االمو،ىهلل 4/2211  ااايلح،  1315/ 3  اااظي: حيش ال ،ف ا الح،ف ا 412 -3/411حيش اللوه    ،4ل
 .7/3563ه هلل اليااىهلل   الم2/311

 .3/1311  اااظي: حيش ال ،ف ا الح،ف ا 2/217الاه    ،5ل
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فددد  اللوددده  م فله،يلدددح    دددهلل ه،للهددد،يل مددد،ك ي ياهددا اىلدددياع الدددح  م  ادددح لدددة  

لحل،ج إل  لي  هلل  ال   هح ال عة. االكه  ظهدي مدا  دعة اهدا م،لدك فد  الألعالدا وادح 

هلل ه،لماوددداه ائوددح   مددد، لددا الددد  حدددي  لددد اافدده صمهددداي الهالددي  ا فددد  مددكهههةم ف ل

 . ،1لالاهللاه

ال اح ف  حيش اللوه    كهج إل  وا مد،يوا  د ها،دد ر دي هل دهلل مدا الالدحا  إكا 

اهللل حدي  الاددهللاهم فددإا المدل  ة هددهلل  يالددهلل إ يد،ن اددهللاه ااحددهلل ى د  اوددم ا   مدد، لدة لاددا إي 

 يا  الح، ه  ف  مدكهج اهدا م،لدك هكا:"ام،ه،لدح   ،2ل يالهلل وا  حلي ، ف  ى،م  ااحهلل

ى  دح فد  ح دة ااوددة   ادك لدا هالدهللت كلدك ل دد،ا المل دا  االمل دا  مر دي ظد،هي

ى ددددد  كلدددددك الليدددددهلل ي إا  الااحدددددهلل المثاددددد   اكلدددددك  الددددد ي  مم ددددداًام فدددددع  ودددددا  ف دددددح

الاالج..ف  ا لك ف ل  دهلل اىمديا،إا اصهد،ا   عهمد، ألد،يج ىمد، هد،  الم لد  د وه: 

 .،3لاها م،لك د اهم، الها،ه ف هم،  وا الاالج ف هم،" 

                                                 
 .5/313المي،الهلل الح،ف ا  ،1ل

   اف ح: لم،ياا ،  اها لالح   ما المحيي ا  االالااج:لم،يوا ،.3/412حيش اللوه    ،2ل

 .5/314المي،الهلل الح،ف ح ،3ل
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في مند ترخيم المركب اجسناد  المسمي به،  هز تحقيق مذهب سيبوي11
 .ا(نحو: )تأبط شر  

،م  ا والدددد ح ا، ى ًمدددداحددددا: ل ،لدددد ه  حددددي  وددددا،هلله  اإلا صددددا  لدددديأل ة المي ددددج 
وادح  صدا  ف دح  حااودج اهدا م،لدك إلد  ود ها  .،1لتالصم ا     اص  ه، الث،ا  ل ا ما،هلل
 الليأل ةم ف يا  ف  حيش اللوه  :

  ،2لفد  هد،ج اللديأل ة حمادل ليأل مد حم  ا ود ها ح"او ثي الاحا  ا  مالاا ليأل م
ا،:   ف يددا  ف ل ،لددد ه  حدددي  حااددا فددد  هددد،ج الاوددج ى ددد  وا مدددا اللدديج مدددا  يألمددد

 .،3لالاوج إل ح  ااألع  ف  الاوج إل ح" حل ،ل ه ،  ايلج ى   ليأل م
"ا هلللك ى   كلك وا مدا اللديج مدا  ئديهلل ف يدا : ل ،لد ه  وههد ،م ف صلد  :هقال سيبوي
: لمددا ح  فئهددة اهددا م،لددك مددا هددا  ودد ها  ،4لام ف ددكلك لئدديهلل  فدد  اإل دد،فا"ا ا  مئديهللً 

 وا كلك ليأل ة. الليج ما  ئيهلل،
لدة  يد :  حااىليع الح   أل،لهلل ى   كلك فد  اللالدي   افد  الاه د  هد ا" ود ها 

لاما الليج ما  يألمح،  ه  هد، : لمدا  ئديهلل،  اا  د ة مدا اإلفدياهلل اللديأل ةم لصداا  وا 
ا،  امديل: ل ،لد ه ، ا  وه:  اد،هلله مديل: ل ،لد ه  حدي  ، مئديهللً   اا المياهلل ه،إلفياهلل صل ح اومً 

  ف يدا : ل حمئديهلل  هدهللل   وادح  صدا  ليأل مد ت،م  ادح ح اودك ماد،هلل   ال ة اصاهً ، ى  امه
فد  هد،ج اللديأل ة ى د  المال...فع لدهلل  ىادح إلد   ح ،ل ج، هحك  ال ،ه  ااا ود ها 

 .،5لالمحلم "
  افد  اايلحد، م ،6لوهدا ح د،ا فد  اللدك    - ،و ً د -اههلل ك ي هكا ااىلياع 

 .،7لح   ماح  اواه فهة ى   و ها  اح  يي كلك ف  لال،ا ئح  اها ر

                                                 
  .4/85ااظي: اللالي    ،1ل

  .2/268ال ل،ج  ،2ل

 .3/377  اااظي: ال ل،ج 1358د 3/1353  احيش ال ،ف ا الح،ف ا 3/422ش اللوه   حي  ،3ل

 .3/377ال ل،ج  ،4ل

 .87د4/86  اااظي: اللالي  264د2/263الاه    ،5ل

 .4/223 ،6ل

 .5/2231 ،7ل
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هددكا  اكهددج ادد،ظي الصدد ش إلدد  وا م،ه،لددح اهددا م،لددك هددا الالددااجم الددكلك يهلل  
 ااىلياع  مي ا:

إا مددا اللدديج مددا  ئدديهلل  ف يددا : ل ،لدد ه  ليحمددح هللا للدد،ل :  حوا هددا  ودد ها  األول:
ا ل لدديأل ةم  اددح إامدد، ك ددي ال  مددا ميياادد الحددك وههدد ، ف ددح هللل دد  ى دد  وا هددكا 

   إام، ها ل ليأل ة.كهحي  الاهللاه  اهكا وهاه هللل   ى   وا الح
هدد ا  كواددح هدد، : لمددا اللديج مددا  ئدديهلل،  الددة  يد : لمددا  دديألة،م  ا ااحددليا الثزاني:

فددياهلل ا ا   فددك ي ا مددي حددالاوددج االلدديأل ة ح اوددك إامدد، هددا فدد   ك  الثدد،ا  اا 
هالدددهلل   هألدددع   ه،للل  ددد  الددكه الددكه  حدددلي ،ا ف ددح اهدددا اإلفدددياهللم  اددح ومدددا  

 .،1ل م،لاه، : لإا ما الليج ما  يألة،
وا ااىلدددياع الدددكه ك دددي  الحدددد   أل،لدددهلل ار دددي   اىلدددياع الددددح  م  ا  يتاو

ى ددد  وا  اهدددحالدددكلك اىلاددد  هدددك يه،  م ،2لحالمادددل فددد  هدددك  الموددد لا محدددهايىا وددد ها 
الددد،حج المادددل هدددا الا،هددد  ل صددد، ل ىدددا اللددديج  ف يدددا  فددد  هددد،ج اللددديأل ة:"ااى ة وا 

  الدد ا ممدد،  ا ددي  الاددهللاه  اكلددك ت، ددا الدديألةم  اددك الي ددهلل وا لدديألة ر ددي مادد،هللالح 
اوددهح اهدا م،لددك إلدد   مد، اومدد،  ،3للهدديه احدي ،  امدد، وحددهح كلدك"اا،  احدا: ل ،لدد ه  حدي  

فد  ر دي ه،هدح   ح  ههد،  فيدهلل ك دي  ود ها ما صاا  ليأل ة الصم ا المح  ا الموم   حو ها 
   ف يا :ال ح   أل،لهلل  عة ائ ا ف  كلك

كا  ،ا ل مصلههلل ف  مو لا ااحهللل االد،ا ملل،ي د،ا فد  هد،ه ا  ف،للمد  ى د   "اا 
حي يدح اا   د،حح  هألدع  م، دك ي فد  ر دي ه،هدح  فإادح لالمك اي ف  ه،هحم  اح هالدهللهلل 

ا  هددكا إكا لددة  ثهددت واددح يصددل ىددا ل ااددح ك ددي  اوددل ياهللً  مهددح  ،ىلا،وددح هدد، ا  الددة  لددل
 .،4لوحهللهم،  الة   ا ها،لك ل،ي  "

                                                 
 . 7/3628ااظي: لمه هلل اليااىهلل  ،1ل

  438  414د 5/413  ا المي،الهلل الح،ف ا 5/231  ااايلح،  4/223ااظي: اللك     ،2ل

 . 2/268ال ل،ج  ،3ل

 ف ح  ي يا ص هللل ف  الصمل ه ا اليال ا الملل،ي  ا إلم،ة ااحهلل. 2/481  1/215  اااظي: الألال،وا 4/87اللالي    ،4ل
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هدد  اليدا  الالددح    احدله،يه، ىاددح   حاى د  هدكا فددإا اودها الماددل إلد  ود ها 

هدا هد،ج الليأل ة ااالدح ف دح الدي   فد  المادلم ا ا اح اىلا  هك يه،  ااي ه، فد  ه،ههد،  

 الكلك ا لهلل  ىا هكا إل  المحلم .

ى دددد  واهمدددد، هددددااا  حا دددديه الحدددد، ه  واددددح ا الدددد   وا  حمدددد   ددددعة ودددد ها 

هللاى دددا إلددد  إثهددد،ت هدددال ا ا  دددج اللددديص   ه اهمددد، وا  لثمدددا  دددياي مل ددد،هللاا  الددد ا 

الل ا  م فإا    ااحهلل مدا ال عمد ا  يصدل إلد  ملاد  ظد،هي مدا لئظدحم  ادح هد،  فد  

  اهدد،  فدد   ،1ل:"ما اللدديج مددا  يددا "حالألعالددا:"اهٌ ً""  فاافدده هددا  اإلمدد،ة ودد ها 

ه الصدداا   ف د ا اهدا م،لددك   فد   ،2ل ، لود ها ح،ل ا صدا  لديأل ة الصم ددا اف،ًهد: اللوده  

   ه،لودم،نم ف،ىلمدهلل المل داهللاىليهلل وا آألي اليال ا لو ها ح مد، ه،لدح فد  الاودج  اوادح 

اا ائد  ىددا   الدة  للمددهلل الي د،ا فدد  المادل فدد  هد،ج اللدديأل ةم  ادح لددة  ل دهلل  هوددم،ن

فدد  مودد لا اللدديأل ة  -هادد، -، لددكلك. الددة  ث ُهددتاللدديج اليددا  هددح  فيّالددح الصدداا  م  ًيدد

كلددك: وا ودد ها ح ل  ددة فدد  هدد،ج اللدديأل ة ى دد  اصددح الي دد،ا  فددع هددهلل وا  اا  اه دد،هداا

ا إلد   دعة اللديج  اوا و ثدي اللديج ى د  مالدح  مودلاهللً  هلل  اا ما ُلح لليأل ة كت اإلودا،

، فد   د  مي دج ثة لم، ص،ه إل  ه،ج الاوج  اها ه،ج  حك  ف ح ىُصدُ   ااودة م  ًيد

هلددع اللدديج فد  اللدديأل ة  الددة  هللج هحكفددح ىادا صدداا  حدك  اللصدد  ف ددح فد  الاوددوا د

ا م،لك: إا كلك ه ،ا ف ح  اا إا ه ،ا الاوج مهاد  ى د  اللديأل ة  فيصدل  د  اه ي  

 .،3لما ال عم ا إل  ملا  ظ،هي  حم  ى  ح

                                                 
 .3/377ال ل،ج  ،1ل

 . 133اللوه    ،2ل

 م ألاًل،.  442 -5/441المي،الهلل الح،ف ا  ،3ل
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 ا للزمان؟)مهما( الشرطية ظرف   ي هل تج -12

  امادح ،1لل ل  لمهم،، لم، ا  لي  ما ر دي اهلدياا ه،ل مد،ا  مدل ل دما الحدي 
ا  اَ هالح للد،ل :  م  دُا َلدَك ه ُمد   دَحَيَا، ه َهد، َفَمد، َاح  دا  آَ دٍا لّ َلو  َاَهد،ُلاا َمه َمد، َل  ل َاد، ه دح  م 

  ،2ل 
اكهددج اهددا م،لددك إلدد  واهدد، هددهلل لوددللم  ل  مدد،ا االحددي م فل دداا ظيفددً، لئلدد  الحددي   

 ف يا :
، ،3ل "صم دل الاحدا  ا  صل داا لمدد،، فدد  لد اة اللصديهلل ىددا   ا لمهمد،، مثد  لَمدا 

الظيف ددا  مددل وا اوددللم،لهم، ظدديف ا ث،هددت فدد  وحددل،ي الئالددح،ه مددا اللدديج..  يددا  
   : ئ   الاااه

م يد عي تنُب ئُت أن أباشُ  ْ  (  4ع بما لم يُس مع )مهما يعش يُس م    ي 
 :(5)وكقول حاتم الطائي

ك ناال منتهى الذم أجمعا وإنك مهما تُع ط بطن ك سؤل هُ   (  6) وفرج 
 اعترضه خالد األزهر ، فيقول:و 

ى ددد  مددهللى، ... هدد،  اهادددح: لاا حصددا لددح فددد  كلددكم  ا هللىدددات ًلدد، "اواحددهلل وه ،
  هدد،  اهددا هحدد،ة: لإا ،7ل ا وا ه دد ًع،المالدهللي ا مم اددا  هملادد : لوت ى دد،ه للدد   ث دديً 

 .،3ل ا المههلل  ما اوة الحي   ييا ه هللالح" ما اا ه  ًع، ث يً 

                                                 
 . 4323 -8/4322  المه هلل اليااىهلل 4/221ااظي: الماا   ،1ل

 . 132وايل ا ىيا   ،2ل

 اكلك  يا  ىههلل هللا ها ال ه ي ا وهلله: ،3ل
ن تمت  فال خير في الدنيا وال العيش أجمعا  فما تحي ال نسأم حياة وا 

 .6/16  االهللي المالاا 4/68  احيش اللوه   3/1627ااظي: حيش ال ،ف ا الح،ف ا 

  احيش 8/4336  المه هلل اليااىهلل 5/431  االهللي المالاا 3/1627ل ،ف ا الح،ف ا   احيش ا114اله ت ما ال ،م   ااظي: هلل اااح  ،4ل
   ا لوها حل ة،: اوة يص . 4/12ا حماا  

  احيش اللوه   اها 3/1627  احيش ال ،ف ا الح،ف ا 4/113  احيش الحم،وا ل لهي  ه 133اله ت ما ال ا    ااظي: هلل اااح  ،5ل
  احيش حااههلل الماا  ل هاهللاهلله 8/4324  المه هلل اليااىهلل 3/142  االمو،ىهلل 4/224االماا    551  االصا  الهللاا  4/68الا،ظة 

 . 41/513  ال،ج اللياا ل  ه هلله 5/233

 . 236  اااظي: اللوه   1627 -3/1625حيش ال ،ف ا الح،ف ا  ،6ل

 . 6/68حيش اللوه   اها الا،ظة  ،7ل

 .2/633الاه    ،3ل
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ا  دديهلل  مدد، كهددج إل ددح اهددا كا ااىلددياع وا أل،لددهللً ح هدداصدداهددهلل لهدد ا مددا كلددك وا 
لهدد، ر ددي م الددكا حددهللهلل  م،لددك مددا وا لمهمدد،، ظددي   اهددهلل وددهه اهددا م،لددك هدد،ليا  هظيف

 .،1لال مألحيه اإلا ،ي ى   ما ه،  هكلك
  ااودلهلل  ،2ل،: اإلودئيا  ا   االي د   ااد،ظي الصد شامما كهدج إلد  هدكا و ً د

وايهللهمد، اهدا م،لدك  املاد  هدا   ئ د : لمهمد،  ه اه ه،لوم،ن   م، ف  اله لد ا ال دك ا
ددمل، وت: لمهمدد،  لددش مددا  مدد،ا،  ا ددكلك هددا  حدد، ة ال دد،و : لمهمدد، للدد  ل لددش ُ و 

ه اك و لح، ملا، : لوّت اهدت للد  ه ادك ود لح،  اهدهلل اودلهلل  اإلودئيا  ا  ى د  كلدك 
 ، هيا  و،ىهللل ها ص  ا:و  ً 

 (  3من بارٍق تشم) قًامهما تُصب  أف  ماٍء فهى طاوية   ت  كل  وبي  قد أُ 
، فدد  ، مدا وفدده،  في دج ال ددعة  وا وا الليدهلل ي: له،يًهددلوت اهددت لالدج ه،يًهدد والمعنزى:

،  ااوللم  ل    ،4ل ،،، ظيفً فيً ووفه،م ف اهلل لما 
اوم، م، ك ي  الحد   أل،لدهلل فهدا مدكهج الصمهداي الدك ا  صل داا لمهمد،، الحدي  ا 

، فد  لد اة اللصدديهلل ىدا ملاد  الظيف دا  اممد ا كهددج إلد  كلدك: اهدا الوددياج  مثد  لمدا 
، مددكهج الحدد اه ا    اهددا و ً دد،5لااهددا صادد   االص الدد   ااهددا ىالددئاي  ااهددا الادد،ظة

  ااأللدددد،ي  اهددددا اليددددااا  االمددددياهلله  ااهددددا هحدددد،ة  ،6لااهددددا وهدددد  اليه ددددل  اوهدددد  ح دددد،ا
 .،7لار يهة

                                                 
 . 224 -4/223لئو ي هالح لل،ل : لمهم، ل لا، هح،  اااظي: ماا  ال ه ج ف   2/117ااظي: ال ح،   ،1ل

 . 3/454  االأل ااا 4337 -8/4336  المه هلل اليااىهلل 4/38  احيش الي   481ااظي: له،ج اإلىياج ل وئيا  ا   ،2ل

  االماا  481له،ج اإلىياج   ا 173  ااإل  ،ش الل هلله 1/183اله ت ما الهو   لو،ىهللل ها ص  ا  ااظي: هلل ااا الهكل  ا  ،3ل
. الواه ت،: ُمالت    م،ه. ا ل ،ا ا،:  ،ميل  ا للحة،: لاظي إل  635  3/453  االأل ااا 2/527  االمي،الهلل الح،ف ا 4/216

 الوح،ج لللي  ما ل الا ث لم   إل ح. ا ياه: ل ،ا ا، م ،ا ل ،ا ا،.

 . 221 -4/218ااظي: الماا   ،4ل

  احيش ا لئ ا اها 1/274  االمييج 42  االميهللما الص ال ا 183  اال مل اها صا  2/158وياج ااظي: ا الا  اها ال ،5ل
 . 686الا،ظة 

  اااظي و ً ،: األل ،يات وه  1364  ااايلح،  1/151  االم ألا اها وه  اليه ل 151ااظي: اللا وا  ه  ى   الح اه ا  ،6ل
 . 631  2/631ح ،ا ف  الهحي 

  اماا  ال ه ج 546 -1/545  احيش اللوه   ل مياهلله لاليوة الاليف ، 1/321ولئ ا اها مل  اها اليااا ااظي: حيش  ،7ل
 . 3/54  االأل ااا 5/431  اااظي: الهللي المالاا 224 -4/223
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الدكلك فيددهلل يهلّل اهددا الادد،ظة ى دد  وه ددحم فد ا ي اوددللم،له، ظيفددً،م  اددح  مدد،  الدد  
 ا فدد   ااهدد، "هلل ي لمهمدد،، ف همدد، هظددي   مدد،ا   ددكلك  الدد  ليددهلل يه، ه،لمالددهلليم ليدد

ام  ادح ا مد،ال ا  اهاًا هم، ا  ليفح صم ل الاحدا  ا  هألدع   ااهد، مالدهلليً ، حكاكً ظيفً 
ما وا   ا  هد لمهم،، ىا مالدهللي فلد  الحدي    مد، ا مد،ال مدا وا   اد  هدد لمهمد،، 

 .،1لىا المئلا  هح ااحا م إك ا فيه"

ا دكلك حمد  وهدا ح د،ا هدا  حد،لة ال دد،و  ى د  وا لمهمد،، ف دح مئلدا  ثد،ا لددد 
للل د ،  ا له ادك، مئلدا  وا   ا لودد لح، هدهلل  مدا له اددك،  ا مئلدا  ثد،ٍام فددع 

 .،2ل  اا ف  اله ت حصا ى   اوللم،  لمهم،، ظيف،ً 

لمهمدد،، مئلددا  للالددج،  فددد ، مددا هدد،يه لحددة، لمهمدد، لالددج وفًيدد وأمززا قززول الشززاعر:
الدددج،م فملا،هددد، ل،، ظدددي   ا لمدددا هددد،يه، لئوددد ي لدددد لمهمددد،،  وا ملل ددده هدددد لالوفًيددد

 .،3ل الهاايه لحة، مااللهل ع  االملا : لوت حٍئ ف  وفه 

 ادح إكا  د،ا مد،  والذ  يظهر لزي أن مزا ذهزب إليزه ابزن مالزك هزو الصزحي ؛
ادح لدد ا ،  ثدة إاودلهلل  هدح  حلمد  المالدهللي ام ف دد ا هاد،ك مد،  مادل مدا اوددللم،له، ظيًفد

فدد   ددعة اهددا م،لددك مدد،  ددهلل  ى دد  وا ملادد  الظيف ددا ميالدداي ى دد  لمهمدد،، فدد  هددك  
 .ما المل،ا  ا ه ،ت هللاا ر ي 

                                                 
 . 87 -86  اااظي: وو اج الحي  ه ا الاحا  ا اا الال  ا 71 -4/68حيش اللوه   اها الا،ظة  ،1ل

 . 2/631  اااظي و ً ،: األل ،يات وه  ح ،ا ف  الهحي المح   8/4336لهلل،  المه هلل اليااىهلل  6/315   اللك    االل م ،2ل

 . 3/454  االأل ااا 4/218ااظي: الماا   ،3ل
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( في اختيار الكالم -13  .حذف الشرط والجواب بعد )إن 
 الحذف في باب الشرط والجواب على ثالثة أوجه:

،  االليدهلل ي: لإا  دا الصدااج  اهدا ا  ثدي  احدا: لو يمدك إا و يملاد حك  صم األول:
 و يملا  و يمك،.

ا  ددديهلك،   والثزززاني: حدددك  صم دددا الحدددي   اهدددا هللاا كلدددك  احدددا: لافلددد  هدددكا  اا 
ا لئل   يهلك،  .،1لاالليهلل ي: لاا 

،  ا ديت اهددا م،لدك فد  اللوده   وا حددكفهم،  دا الحددي  االصدااج مًلدحدك  صم والثالزث:
، ف  ال ديايلم ف يدا : " حدكف،ا  -الحدي  االصدااجوت صم دا  -  اا هلهلل لإا 

، ف  ال يايل"  .،2لهلهلل لإا 

 واعترضه خالد األزهر ؛ فقال: 

، اهدا ىالدئاي  امدا لهلدح  ،لمالدا م فئد  "اا  ألدلا كلدك ه،ل ديايل ألعًفد
، ا  ا ويه  ه، : اا  ا  ا  اا     .،4لم فهكا ف  وفال  الاثي"،3ل الحهلل ث: له ت: اا 

ال دعة مد،  دهلل  ى  همد،   امكهج اها ىالئاي وا حكفهم، ص،و  ف  الحلي إكا  ،ا فد 
   اماح ها  ي ها:،5لاا،هللي ف  ر ي 

)ا معدمً كان فقيرً  قالت بنات العم: يا سلمى وإن    (  6ا، قالت: وإن 
ا  دد،ا في ديً  والتقزدير: ، لما لددح،م فحدك  الحددي  االصددااج فد  الحددليم لهللالددا ا ملددهللمً لاا 

 ال عة ى  هم،.

                                                 
 . 6/163ااظي: المي،الهلل الح،ف ا ل ح، ه   ،1ل

 . 238اللوه    ،2ل

 . 3222  حهلل ث يهة 6/353احم ااظي: فل  اله،يه وأليصح اإلم،ة الهأل،يه ف   ل،ج ههلله الأل ه ىا وه  كي ي   هللا ى ،3ل

 .2/714الاه    ،4ل

 .  134  ا ياوي الحلي اها ىالئاي 277 -1/276ااظي: المييج  ،5ل

  احيش ال ،ف ا 2/211  احيش الصم  اها ىالئاي 1/277  االمييج 136ما اليص  لي  ا ها اللص،ج  ااظي: م حي،ت هلل اااح  ،6ل
  احيش ا حماا  6/164  االمي،الهلل الح،ف ا 6/533  االماا  138  ايال  المه،ا  371مهللل الح،فظ   احيش ى3/1611الح،ف ا 

 . 8/14  االأل ااا 4/26  1/33
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، ه،ل ديايل  األدّا حدكفهم، مًلدم،لدك فد  لاللوده  ،   اهداُ  ااألل،ي هكا المدكهجَ 
  الدة  ألدا اهدا ،1ل، الحدي  ا هللاا ر يهد،مل لإا   -،و  ً  - م، ك يا،  ااألل،ي  الي  

اها م،لك كلك الحك  ه،ل يايل ف  حيش ال ،ف ا الحد،ف ا احديش ىمدهللل الحد،فظ  اادا 
مدد،  دهلل  ى د  والد،لله، فدد  مى د  وا حدكفهم، ا  صدا  مددل ر دي لإا، الحدي  ا  "اهدا 

 .،2له،ج المص، ال"

ا ديت ا حدماا  وا ظد،هي  عمدح "فد  ال ،ف ددا  د كا هصداا   فد  ااألل د،ي ى دد  
اكهج الح، ه  إل  وا هكا الحك  ا،هلليم الكلك لة  لديج ى  دح اهدا م،لدك فد    ،3له ا"

 .،4لا لئ ا  الة  ك ي  ف  الاظة
(، ومنه قول النمر بن تولبويجوز حذفهما مع   بقا  األداة :ير )إن   :ا وا 

 (  5فسوف تصادفه أينما)  منية من يخشها فإن  ال

 لو ام،  كهج لال،هللفح،م فحك  صم ل  الحي  االصااج  مل ا هللال لو ام،،. والتقدير:
االالدح   مدد، ك ددي  الحد   أل،لددهلل وا كلددك الحدك  ا  ألددلا ه،ل دديايل  ال دداهة 

 ، هدد لإا، الحدي  ام  اهد، وة الهد،ج  ا ادح لدة  ديهلل فد  ر يهد،. اممداألالاا حكفهم، مًلد
  اهدهلل صد،ه كلدك فد  وفالدد  ،6لكهدج إلد  كلدك اهدا  لد ش  االمد،لي   ااأللدد،ي  الود ا  

" ا  ا ويه  ه، : اا  ا  ا   اا     .،7لالاثي  اماح هالح ف  الحهلل ث: "ه ت: اا 

                                                 
 . 4/36حيش الي    ،1ل

 . 368  احيش ىمهللل الح،فظ 1611  3/1612ااظي: حيش ال ،ف ا الح،ف ا  ،2ل

 . 2/335حيش ا حماا   ،3ل

 . 6/163المي،الهلل الح،ف ا  ،4ل

 . 4/385  االلالي   6/163  االمي،الهلل الح،ف ا 1/363  اااهل ،ج 273  االصم  111اله ت ما الملي،يج  ااظي: هلل اااح  ،5ل

  اااظي و ً ،: وو اج الحي  ه ا الاحا  ا  اا الال  ا لا،الي 133  ايال  المه،ا  3/156ااظي: حيش المئال  اها  ل ش  ،6ل
 . 312 -311 ي يه 

 وهه لألي صح.  ،7ل
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ليا : لفعا ا وهالهلل م  اح ا  لي  حه مدا  يالدهلل ،  ف يدا :  وقال ابن األنبار :

ا  ددد،ا  دددكلك فدددكي ،م ف ،  وت: لاا  ا  ، فددد  لاهالدددهلل  اا  حدددك  الحدددي  االصدددااج مدددل لإا 

 .،1لاألل ،ي ال عة

ا لدة لئل دح وفل دح،لوا، ا وفل   دكا  ف يدا : لاواد، َو وقال :يره: ،  وت: لاا  ا    ،2لفل دح اا 

اى دد  هددكا فددإا اىلددياع الحدد   أل،لددهلل ى دد  اهددا م،لددك الددح  م لمدد، وددهه ك ددي  مددا 

 الحااههلل.

                                                 
   اااظي لل  ه المحيه ى  ح. 2/714  االاه   3/171  االمو،ىهلل 6/372ااظي: اللك     ،1ل

 . 2/714الاه    ،2ل
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 .اجتماع القسم والشرط، مد تقدم ذ  الخبر -14
اصلمدل الحدي  االيودة فد  صم دا ااحدهللل   د،ا الصدااج ل مليدهللة ماهمد،  ا  داا إكا 

،   ددهلل  ى  دح الصدااج المدك اي  احددا: لإا ليدة اهللا وهدة،م فحددك  صدااج اآلألدي محدكافً 
 .،1لصااج اليوة  لحهللل ااىلا،ه ه،لمليهللة

ا اصلمل الحي     فدإا الصدااج   داا ،2ل االيوة  اليدهللة ى  همد، مد،    دج ألهديً ا اا 
 .،3ل  ل ألي وا ليهللة  احا: ل  هلل اهللا إا  ية وهة،  ا ل  هلل إا  ية اهللا وهة،ل حي 

 وقد اعترضه الشيخ خالد، فقال: 
 :(4)الجواب للشرط مخالف لقوله في الخالصة تعيين"وما اختاره هنا من 

ح مطلقً   وإن تواليا وقبل ذو خبر  (5) ا بال حذرفالشرط رج  

م فيددهلل كهدج إلدد  اصدداج عهددل فد  اللادد،ها اهدا م،لددك ا وااصدح هددكا ااىلددياع 
   .،6لف  حيش اللوه    اف  حيش ال ،ف ا الح،ف ااكلك صل  الصااج ل حي  مل ل ألي   

   .،6لالح،ف ا
،م  ا ليددهلل ي وديا ح مألدّ  ه،لصم ددا ، هدد ا ُ ااد  صااهدح م  ًيدا د،ا الحدي  حي ًيد

اللددد  هددددا ماهددد،  اليددددهلل ي وددديا  اليوددددة ر ددددي مألددد م  اددددح موددداه لمصدددديهلل اللا  ددددهلل  
 .،7لىا اللا  هلل و،وغ اااولاا،ه

  مياىدد،ل الحددي  ليددهللة وا  األد،ل  اهددا م،لددك كلددك فدد  ا لئ ددام فددكهج إلدد  لدديص
   .،3لل ألي  اها م، كهج إل ح اها ىالئاي  االي    ااها هح،ة  ااألل،ي  الح   أل،لهلل

اهدل  - مد، ه اد، –اههكا  ظهي وا اىلياع الح   أل،لهلل الح  م  ا اهدا م،لدك 
 .  ،8لكلك ر ي ااحهلل ما حياش ا لئ ا  ، حماا ،هع  اههلل وح،ي إل  اف  الل

 .فعالم( ا فعالم(، و )أما العلم  األوجه الجائزة في نحو: )أما علم   -15
                                                 

  احيش ال ،ف ا 1/213  االمييج 53 - 7/75  احيش المئال  اها  ل ش 2/483  امل،ا  الييآا ل ئياه 3/66ااظي: ال ل،ج  ،1ل
 . 383 -4/387  االلالي   3/1616الح،ف ا 

 .4/388وت: ما مهلهللو  وا اوة ل ،ا،  وا اوة لإّا،  ااحاه،  ااظي: اللالي    ،2ل

 . 3/216حيش اللوه    ،3ل

 . 58ا لئ ا  ،4ل

 . 4/383  اااظي: اللالي   2/713الاه    ،5ل

 . 3/333  االلالي   3/1616  احيش ال ،ف ا الح،ف ا 3/216ااظي: حيش اللوه    ،6ل

 . 174 -6/173: المي،الهلل الح،ف ا   اااظي3/216حيش اللوه    ،7ل

  4/218  اوا   المو،لك 4/458  احيش الي   223  االمييج 2/188  1/528ااظي: حيش الصم  اها ىالئاي  ،3ل
 . 4/388االلالي   

 . 4/28ااظي: حيش ا حماا   ،8ل



 
-43- 

ام  ف يلالددي ف ددح ى دد  الوددم،ن إا فدد  ثعثددا وادداان  صددا  هدهلل  يددل الحدد،  مالددهلليً 
، هددالهة: لومدد، ى ًمدد ا  اا  يلالددي ف هدد، ى دد  الوددم،ن  ماهدد،:، م دديهللً اهاىهدد، حدد،ًا ه ،ًودد

 .،1لفل،لة،
ال  ىادهلل  حدألا هل دة ار دي   فيد،  اليصد  وا يصًع اُ  واألصل في نحو هذا:

، فلد،لة،   ي دهلل: لمهمدد، ُ دك ي إاودد،ا فد  حد،  ى ددة ف،لدكه االددئت ل ااالد : لومد، ى ًمدد
  ه ددي مدد، االدد  هددح مددا ر ددي الل ددة  االليددهلل ي: لمهمدد،   ددا مددا حدداىدد،لة،    اددح م

 .،2ل ف،لمك اي ى،لة ف  ح،  ى ة،

اها م،لك ف  احا هكا وا هاد  لمد ة ه ل مداا يفدل المالدهللي هلدهلل لومد،، إكا اك ي 
 دددد،ا مليفددددا  احددددا: لومدددد، الل ددددة فلدددد،لة،  ا ص دددد اا يفلددددح ااالددددهح إكا  دددد،ا ا دددديل  
االحصد،  اا  ص د اا االدج المليفددا ايفلهد،  ا  ل مداا االددج الما دي  االاالدج ى دد  

هلل وايهلل الحد   أل،لدهلل ى د  كلدك اهد  ،3ل،  االيفدل ى د  ليدهلل ي: لإك ُك دي،ليهلل ي: لإك ك ديتَ 
 ال عة ثعثا اىليا ،ت  اه : 

 االعتراض األول

. اويت وا هددكا ااىلددياع ر ددي ،4لوا هددك  المودد لا ل ددييت لددح فدد  هدد،ج الحدد، 
ا  ثددة    ادح  ديي المود لا فدد  هد،ج الحد،  ىادهلل الحدهلل ث ى دد  اهدان الحد،  مالدهلليً اص دح

ا فدد  مالددائ،لهةم إك اصددهللهة  ث دديً  ييهدد، فدد  ه،ههدد،  اهددا لومدد،،  اهددكا  ئل ددح الاحا دداا 
 ،  ال ا ف  كلك م،  ولاصج ااىلياع ى  هة.ح ،اً و  يياا هلع المو،و  

                                                 
 . 2271  5/2266ااىهلل ا  اا هكا و ً ، ف  احا: لوات اليص  ى ًم،،  ا لها  ه ي حلًيا،  ااظي: لمه هلل الي ،1ل

 . 2/328حيش اللوه    ،2ل

 . 2/331  احيش اللوه   245ااظي: اللوه    ،3ل

 . 118  االلوه   2/323  اااظي: حيش اللوه   785 -2/784الاه    ،4ل
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 االعتراض الثاني

 وا  عة اها م،لك ها، مأل،ل  ل عمح ف  ه،ج الح،  ما اصه ا: 
، وا  عمح ف  ه،ج لومد،،  يل د  وا الحصد،   ا  اصهداا الاالدج م  ًيد الوجه األول:

اللا  ددددي  اهددد،  فدددد  هددد،ج لالحدددد، ،: "ال حصددد،   ا فدددد  فددد  الللي ددد  ا 
 .،1لالملي  االج ايفل"

 اددح ك ددي كلددك فدد  هدد،ج وح دد،ة لومدد،،  فيدد، : "ف االددهح  ما الاصددح الددح  اهددك
،" اهددكا مألد،ل  لمدد، ك ددي  فد  هدد،ج الحدد، م الدكلك اىلدديع ى  ددح وهددا الحصد،  اا م  ًيدد

 ف   عمح.  الة  حي الح   أل،لهلل إل  كلك ،2ل، ف  اللك   ح ،ا و  ً 

وادح وايهلل  هاد،ك ى د  وادح حد،   اك دي هاد، فد  هد،ج لومد،، وادح هليدهلل ي:  الوجه الثاني:
 .  ،3ل لإك ك يت،

، الدح     ادح ك ددي فد  هد،ج الحد،  وا الاالدج ىادهلل ودد ها ح الاصدح و ً داهدكا 
  اهدا ههدكا هددهلل اهدل فدد  ،4لهدا ى د  واددح مئلدا  لددح  اوادح مئلدا  م  دده ىادهلل ا ألئددش

 اللا،هع.

 الثالثاالعتراض 
لإكا ك ديت، إكا االدجم فد اهة  ا فزي تقزدير:أن ابن مالك لم يحك في باب )أما( خالف  

وا كلك ه،لئ،ه  مل واح ه،  فد  هد،ج الحد، : إا الملدي  فد  الاالدج مئلدا  لدح ىادهلل 
 .،5لو ها ح  اها االما ي مئلا  م  ه ىاهلل ا ألئش

 وفي هذه المسألة تفصيل:

، فلد،لة،  ف،لليددهلل ي ف ددح: ل ومدد، ى ًمدد:ا  احدافدإكا  دد،ا المالددهللي اللد،ل  لومدد،، ما دديً 
االدد،حج   ف،لمدك اي ىد،لة،. االاالدج ى د  الحد، ى دة لمهمد،  دك ي حدألا فد  حد،  

                                                 
 . 2/785الاه    ،1ل

 . 8/4515  اااظي: لمه هلل اليااىهلل 3/727اللك     ،2ل

 . 2/785الاه    ،3ل

 . 2/118اللوه    ،4ل

 . 2/785الاه    ،5ل
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الحدد،  ى ددد  هدددك الليدددهلل ي ا،ودددج الئ،ىددد   الُ دددك ي، ا،الدددج الحددد،   ا صدددا  وا   ددداا 
، ل لمدد  ف مدد، هه هدد،  االدد،حهه، م،ف هدد، مددا ا،الددج الحدد،  م،هلددهلل الئدد،ه إكا  دد،ا الدد،لحً 

ف،لمدك اي ىد،لة فد    هل مهمد،   دا مدا حد: االح،  ى   هكا م  هللل  االليدهلل ي  م ي 
 .،1ل،ح،  ى ة

إلدد  وا هددكا هددهلل ُ يفددل فدد  لاددا هادد  لمدد ة  االاالددج فدد  لالهدد،  حاكهددج ودد ها 
 .،2لوحوا

كا  دد،ا المالدددهللي الل،ل لومددد،، مليًفدد  دددح ئ، هددددلو ،  احدددا: لومدد، الل دددة فلددد،لة،  فاا 
 :مكاهج

"اههلل  االدج وهد  الحصد،  فد   :واح مئلا  لح   يا  حو ها مكهج  المذهب األول: ز1

 اهددة هددهلل  لاهمدداا فدد  هددكا الهدد،ج ر ددي الح، ..ف دد ا  مهددكا الهدد،ج هدد، ل  االددعة

 .،3ل   اح ماهان لح"الكه لاهة وه  الحص،  اله،ج الكه  الالج 

ي مئلدا  م  ده ماالداج  االل،مد  وادح هدا االما  د شمكهج ا ألئ المذهب الثاني:ز 2

 .،4لح م،هلهلل الئ،ه إا لة  يليا هح م،الف 

ًفد،ا اددح فد  الاالددج ما دديً ومدكهج ال دداف  ا  المززذهب الثالززث:زز 3 هدددلو ، مئلددا  هددح  ملي 

 .،5ل ، ف،لكه االئت ى،لة،هئل  ميهللي  االليهلل ي: لمهم، لك ُي ى مً 

، هددا م،لدددك  ال ادددح لدددة  الدديش هددد،ل اف  ا  اصل دددح مدددكههً اااأللدد،ي هدددكا المدددكهج 

 دياهلل  مد،ال  اىدا والد ح  اا مادل مدا   هاى  دح ه ادح ا ألديج ف دح حد لهلع الاحا  ا 

   ،1ل .هألع  الح ة ه،لح،ل ا

                                                 
 .2/173  احيش ا حماا  2/621  االلالي   3/1573ااظي: اايلح،   ،1ل

 .335د1/334ال ل،ج  ،2ل

 .3/1573  اااظي: اايلح،  1/335ال ل،ج  ،3ل

 .2/174  احيش ااحماا  2/621  االلالي   2/16  االمو،ىهلل 2/328ااظي: حيش اللوه    ،4ل

 .622د2/621  االلالي   3/1573ااظي: اايلح،   ،5ل
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ا فدد  ما دل الحدد،  لددة ا دهلل  لهددكا المدكهج ىاددهلل الحدد   أل،لدهلل واددح لا د،ا مالددهلليً 

، لم، هلدهلل الئد،ه   مد، هد،  ا ألئدش  لدة  الد   ال  مل الللي    الا  ،ا مئلاًا م  يً 

احدا: لومد،   ،  الا  ،ا مئلاًا  ص ح لدة  يدل ر دي مالدهللياى ةفك، ف  احا: ل وم، ى مً 

اهددا هحدد،ة فددد   حالهددكا  دد،ا هدددا المددكهج الالددح    ايصحدددم ،2ل ، ف ادد، وف ددد ه،،هي ًحدد

 .،3لالماا 

الح   أل،لهلل فإادح  م دا وا  للدكي ىدا اهدا م،لدك   اوم، ىا ااىلياع الكه ك ي 

ا   ددديي  هلدددهلل كلدددك فددد  هدددك ي هدددكا الألدددع  فددد  هددد،ج الحدد،   الدددة ُ دددي هلل  و  اددح ا لئددد ه

 ه،جلوم،،.

  

                                                                                                                                            
 .8/4515  المه هلل اليااىهلل 17د2/16  االمو،ىهلل 2/331ااظي: حيش اللوه    ،1ل

 .2/785الاه    ،2ل

 .374د1/373الماا   ،3ل
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 .ز )ينبغي( من األفعال :ير المتصرفة عند ابن مالك16
د ، بمعنزي:ي   تقول العرب: انبغي الشز َاد،ُ    َاَمد، :  ي الوده ،   يالدح للد،ل ل ل و  َى  م 

دل َي  د  َلدحُ   َاَمد، الحّ  َ ا َها 
 اد  لئدعا وا  ئلد  همد،  لودّه  لدح  اهد،  ال صد،ج: ااوه: ، ،1ل

م ف،ا  دج لدح  وه: ل ،اىدح،  ال   لح وا  ئل   كا  ا  ادح هد، :   دج فلد   دكاوت: 
 .،2ل هيالهة: لااها ، اال اهة اصل  ا 

اومد، اهددا م،لددك فيددهلل كهددج إلدد  وا الئلدد ل اها ، مددع ة لالدد اا الم دد،ينم  ا 
 .،3لالليج اليا لااها ، ه ئظ الم  

  فإاددح  يدد، : لااهادد" احدداح  فدد  كلددكم رض عليززه الشززيخ خالززد؛ فقززال:تززعاو 
وفلدد،    اهاد ،  هدد،  اهددا فدد،يا فدد  المصمدد : لمدد، اها  لددك وا لئلدد   ددكا،  اهددكا مددا

د ،4ل الم ،اىدددا  ليدددا : لها لدددح فددد،اها ،   مددد، ليدددا : ل  وددديلح ف،ا ودددي، د لدددح ت م ف ثهد
 .،5ل،"م،  ً 

ى د  اهدا  ح دث يهلل    ،6لاههلل وهيح إل  هكا ااىلياع وها ح د،ا فد  الهحديالمح  
 ُومل الم،   ما هكا الئل .م،لكم اح 

اهددكا ااىلدددياع الدددح  م اا م،كهددج إل دددح اهدددا م،لدددك مدديهللاهلل همددد، اي دددح وهددد  
 اهادددد    هال ادددام فيدددهلل ح دددد  وها  دددهلل فددد  الاددددااهللي وا اللددديج ليدددا : لااهادددد  لدددح الحددد

،دددد ر دددي ااحدددهلل مدددا الل مددد،هم فاي دددح الأل ددد،ه  ىدددا    مددد، ك دددي كلدددك د و  ً  ،7لااهاددد،ه،
ا  ،ج. اهدا فدد  الالدح،ش ار ددي   ااودللم ح الحدد،فل   ث دديً ىدا ال صدد هال ود،و   االااحددهلل

 .  ،3لايهللا  ى  ح  ااالالي لح اله هي  ف  ااالال،ي

                                                 
  .68وايل  ا آ ا  ،1ل

 .132د37/131  ال،ج اللياا 6/18  االمح ة اها و هلل  278د1/273ااظي: مصم  ال اا اها ف،يا  ،2ل

 .231اللوه    ،3ل

 .278د1/273ااظي: مصم  ال اا  ،4ل

 .316د2/315الاه    ،5ل

 .6/218الهحي المح    ،6ل

 .575ااظي:الاااهللي ،7ل

 .37/132ااظي: ل،ج اللياا  ،3ل
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فددد  ه،جلملالدددي   حدددد وددد ها  ،و ً ددد اممدددا اودددللم ل ااهاددد ، فددد  ىه،يلدددح د
  اوهدداى   الحد ا  ا فدد  حدديش الميهللمددا  ،2لا ددكلك اهددا هيهدد،ا فد  حدديش ال مددل  ،1ليا دهلل،
 .،3لال ه ي االص ال 

  الددديرة مدددا وا هدددكا ااودددللم،  مودددمان ىدددا هلدددع اللددديج فإادددح ه  ددد   اى دد
ج ا يالحم فهدا ى د  هدكا اظ دي الئل لَ دهلَلُن  ااهلَلَن،م  ا الئلد لاهلَلَن، ي اا  ثي ما الل

ا وددللم  إا فددد  الي  دد م الدددكلك هددد،  وهددا الهيددد،ه ال ئددداه:" اا  دد،هلل  ودددللم  م، ددد ح 
هكا ها الودهج فد  وا اهدا م،لدك لدة  دك ي  فد     الل  ،4ل،"، احح  لااها ،م ل ااح ري هً 

 هح. ا فل،  الل  الاالي   الة  للهلل

                                                 
   هااه. 1/124  ه،ياا   1/245ال ل،ج  ،1ل

 .1/255حيش ال مل  ،2ل

 .2/316  اااظي: لل  ه الهلل لاي المحيال،اه ف  الاه   271 1/271ااظي:  ،3ل

 .8/4523. وا ها ف  ر، ا الاهللاي   م، ه،  ا،ظي الص ش  ااظي: لمه هلل اليااىهلل 863ال   ،ت  ،4ل
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 :المبحث الثاني

 .طريقة الشيخ خالد األزهري في االعتراض علي ابن مالك 

لمودد،و  اللددد  اهددلة الحدد   أل،لدددهلل ا  هدديه فدد   ل،هدددحل الاه دد ، ههودد  الي ددد، ، اا
هدح مأللالدي  فيدهلل  د،ا  لاودل فد   ا،هحه،  امل واح  اليش ف  ر دي م،ما دل هد ا  ل،

 ااولحه،هلل االلاظ ي االلل    االما،هحا لمكاهج الاحا  ا المألل ئا اآلياوهة.
اهدهلل ايد  فد   ل،هدح اىليا د،ت  ث ديل ى د   دعة اهدا م،لدك  صملهد، ممدا وددهيح 

 ،1ل ما حياش اللوه     ،لمياهلله  اوه  ح ،ا  ااها ىي    ااها هح،ة  ار يهة.
امدا ا مدداي الهدد،ي ل فد   ل،جلالاه دد ،: واادد، اصدهلل ىا، ددا ف،ويددا مدا الحدد   أل،لددهلل 

هد، فد  الا،لددج  وا هدك ي ااىليا د،ت اللد  لددي هلُل ى د   دعة اهدا م،لددك  اما،هحدله،  ايهللّ  
وا اهددا م،لدك  ددكهج إلد  وال اصددك،  اي هد، ىمدا وددهيح هللاا لل  ده ى  هدد،  امدا كلدك:

دتَ  فد  هالدح للد،ل :  دُ ا  َوا  ا ُصدَك الَصا داَ َا َ  او 
ي لهد، ى،مد  مدهلللا  ى  دح همد،  يدهلل "َ  .،2ل 

هه هدد،  االليددهلل ي: لاللوددد ا  اصددك،  فايدد  الحددد   أل،لددهلل اىلددياع المدددياهلله ى  ددح ه ادددح" 
مألد،ل  لم،ل د،فيت ى  ددح االداا الاحددا  ا مدا وال اصدك، مل ددا  ى د  ال ددم ي 

 .،3لالمول ا ف لاو ا،  اا ى  ح و ها ح"
ا م،لك  دكهج إلد  وا لد،هل اودة اإلحد،يل إكا  د،ا ص،مدهللً ،د وا اها و  ً  اما كلك د

امث  هكا ىاهلل : إ دعه ى د  اله د،ا ى د  ااودة   ،4لاالئ فإاح  ليج ى   ه ،ا ا
 ف يا  أل،لهلل:الااهل هلهلل لوّه،  احا: ل ، و ه، اإلاو،ا،  

"اُيهلٌلَ" ه،لل امددح  اال دد اة مددا حدد ا الالددئ،ت  احددا: لالصمدد،ه الائ ددي،  اى دد  
 .،5لا  اا ا مً،" اله ،ا  ،لههلل 
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د ه ادددح  اافددده هدددكا  ح ،  ايددد  اىلدددياع ر دددي  ى  دددح  افددد  ىه،يلدددح مددد،  دددا اوح ،ًادد
ااىلددياع  فيددهلل كهددج اهددا م،لددك إلدد  والمهمدد،، هددهلل لوددللم  ظيفددً،مف ايهلل الحدد   أل،لددهلل 

 اهاح ههللي الهلل ا ى  ح  ف يا :اىلياع 
ىددداه ، ى ددد  مدددهللى، ...ه،  اهادددح: ل ااحصدددا لدددح فددد  كلدددكم  ا هللًلددد"اواحدددهلل وه ،
 ،1ل المالهللي ا مم اا،".

، ف  و ثي ا ح ،ا ى د  وا  دهللافل ىدا اهدا م،لدك  اوا ا ،ا الح   أل،لهلل حي الً 
 دددديهلل ااىليا ددددد،ت اللدددد   اي هددددد، ىدددددا ر ددددي  مدددددا الاحدددددا  ا الودددد،هي ا ى  دددددح  اهدددددك  
ااىليا ددد،ت اللددد   ايهللهددد، الحددد   أل،لدددهلل لحدددم  اىليا ددد،ت ى ددد  الليصمدددالاللاااا، وا 

 ف   لهح. حاه  وا ى   لا،ه ى   ال ئظ  وا ى   اآلي 
اههلل  ،ا اىلياع الح   أل،لهلل ى   اها م،لدك فد  ر دي حدهللل فد  اليدا   واالهد،ة 

 ىاللا،: حلح ه،لأل    وا ه،لئو،هلل ف  الله،يل  اما كلك: ها  اها م،لك ف  حهلل ث
ن ولي الفعل الذ  وليها جملة اسمية فهي جواب قسم   .(2)ن عن جوابها"مغ"وا 

الح:"فهددددكا لالددددي   ماددددح وا الصم ددددا ااوددددم ا ل وددددت فددد،ىليع ى  ددددح أل،لددددهلل هي
صااجللددا،  اهدددا مألددد،ل  ليالدددح ف مددد، م ددد : لإا للدددا،  اللددداا،  صدددج وا  ودددلاا  

 ،3ل ، ىا صااج اليوة،"مهصااهه

مدالو ،  المصديهلل،د وا اها م،لك  ص   ال ة االاالج فد  المل دا  و  ً  اماح د
   ف يا  أل،لهلل:،4ل ف  احا: ل ،  هلل اىميا،

اهددا   ا، هدد،للاا ا مددل ال ددة ا كلددك  يل دد  إصدد، لل  ،  ددهلُل اىمدديٌ "ااىلدديع هدد
 ألع  ظ،هي اهلال،ي  ف  ا ال  ى   اصح الاالج  األع  هالح ف  ال ،ف ا:
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ً   ونحو)زيد( في الندا إن نسقا  (1) ينصب عند المازني مطلقا
، ىاددهلل   امددا كلددك: ،  ددل ئً مددكههً اهدهلل  للدديع ى  ددح الحدد   أل،لددهللم  اددح األلدد،ي 

، المأللاة همث لمئ،ىددد   ، م ص  ددداهدددا م،لدددك مدددا وا الل دددة المي دددج لي  ًهددد م،كهدددج إل دددح
 ا ي  فإاح  مال ما الالي م ف لليع ى  ح أل،لهلل هيالح: وامئ،ى  ، إكا

"فإكا ا يلح اليفلح ىاهلل ا ألئدش االصمهداي لد اا  الل م دام ف دة  هده إا اللي  دج 
 .،2لها   ل  " احهلل   اهاا مال  ام، األل،ي  المالا  ما المال هلهلل اللا  ي

 از قول خالد:أيض   ومن ذلك ز

ه،ىلهد،ي " اميل    عمح وه: اها م،لك د ا ههلل  اللئال   ههلل     االحه وادح 
،ىلهدد،ي الملادد  هددهلل   دد   فددإا المصمددان الهددهلل   ال ددا  اهلل ى  ددح ال ئددظ هددهلل  هلددع  اه

 .،3له،للئال  "
ف هدد، ا  اا حددظ واددح فدد  اللهدد،يات اللدد   ياهدد، ر ددي هلله يددا مددا اهددا م،لددك   حدد،

لئودد ي ىه،يلددح احدديحه،م ف للددكي ىاددح هدد ا  عمددح ألدديج مألدديج اللودد،م  االلصددا  فدد  
 الله،يل  اما كلك ها  اها م،لك:

(ز بعد عاطف الفعل"  خالد: فيقول ؛(4)"وتضمرز أ )أن 
ا إلد  ظد،هي ال ئدظم إك لد ا المل دا  الئلد   لى،   الئلد  ف دح لصدا   اظديً  "وقوله:

،  .،5ل"االئل  ه  المالهللي مالوا 
 ئوي الح   أل،لدهلل  دعة اهدا م،لدك  ا ا دحح همي،يالدح ه عمدح فد  ما دل اههلل 

ا فلدددد،  امل،ا هدددد، لحددددهللث ىددددا   دددداا م،لددددك فدددد  هدددد،ج وهاهددددآألددددي  امددددا كلددددك: وا ا
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 ،  الددة  ددك ي الدد ،را اوددة الئ،ىدد  ماددح  ف للددكي ىاددح أل،لددهلل  ف يددا :"الة لَ م دد،ينلفَ 

 .،1لئ،ى " ك ي اوة ف،ى لَفَل ، ا لئ،ه هك ي  ف  ه،ج اوة ال

امال الهالي اا إا ا ألئش لا  دهلل الا ديل م  ًيد،  د ها  اها م،لك:" ،و  ً  اماح د

فيدددد،  أل،لددددهلل:" اح دددد  م ،2لاوصددد،   هلددددع ال دددداف  ا م  ًيددد،  اوصدددد،   هل ددددهة إكا وفددد،هلل"

،م ف دد،ا  اهادد  وا  دديل م  ًيدداالمالددا  فدد  الحدديش وا هلددع ال دداف  ا وصدد،  لا  ددهلل ال

ا وف،هلل لا   .،3ل"،، لهلع ال اف  ا اا ألئش يل ص،  اف،هً ا  هلل ال يا  ف  الملا: لاا 

ل َ  ا  ااحلمددد،  ى  دددحم  ادددح إكا هللألددد  الدددهلل  هللألهللل ددد  اهدددا م،لدددك لددد ،  ددديهلل  اوح ،ًاددد

وي  هدح ااودلهللا   امدا كلدك: وا اهدا م،لدك  دكهج إلد  وا الحد،  هدهلل  صدي  ااحلم، 

 هه،ه  اوهللل   يا  الح،ىي:

 بمزؤود والوكل تثفما انبع  كائن دعيت إلي بأساء داهمة

الحدد   أل،لدهلل ه اح"احصددا ف ددحم  ح  ااىلي د،4ل  ددًع،ا  ا ااهللً لفمدد، ااهلثدت مدد  ا  والتقزدير:

  ،5ل ، هم  اهلل،"لهوً احلم،   اا اله،ه ل ح،   ا اوهللل  االليهلل ي: لفم،ااهلثُت م 

م، كهدج إل دح اهدا م،لدك وا لمهمد،، لودللم  ل  مد،ا االحدي   ااودلهلل   ا:ومن ذلك أيض  

 :،6للك هيا  ح،لة ال ،و ى   ك

 وفرجك ناال منتهى الذم أجمعا  وإنك مهما تعط بطنك سؤله
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د د  ا هللىدددات  مالاددد،ظة ه ادددح "ا حصدددا لدددح فددد  كلدددك ا، اهدددااىلي دددح أل،لدددهلل لهًلد

 .،1لالمالهللي ا مم اا"

 اددح لددة  وددمل ىددا  ماهددهلل  للدديع الحدد   أل،لددهلل ى دد  مدد، كهددج إل ددح اهددا م،لددك

  ا ل دكا، فد  إف،هلللهمدد، فد  اللودا ا هدد ا ل د  ا، اهدا م،لدكإل ددح مد، كهدج  ف ديهللاللديج  

الدددح    اى  ددح اوددللم،  اللدديج  ال اددح فدد  ل دددكا، ا  الل ث ددي هدد ا هددكا فدد  ل دد  ا،

 .،2ل ال 

 ا مد، كهدج إل دح ر دي م ديهلل فد   م،  لليع الح   أل،لهلل ى   اهدا م،لدكاوح ،اً 

هدا ا ا    فيهلل كهدج اهدا م،لدك إلد  وا المحدلم  فد  هدهلل  ااحدلم،  مل اًم، ااوللم، 

 .،3لالح   أل،لهلل ه،ا هكا  ث ي اا ياهلل  ال ا ا ة اا ياهلل  حااىلي 
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 : المبحث الثالث

 سباب اعتراض الشيخ خالد األزهرى على ابن مالكأ
فماهد،  مه،مت اىليا ،ت الح   أل،لهلل ا  هيت ى د  اهدا م،لدك  ى د  ىدهللل وودا

ح لاهاىدددح فددد  اىليا ددد،ت ى ددد  الحدددهلل الدددكت  دددايهلل  فددد  اللوددده    اهدددهلل  للددديع ى  ددد
لمدد، فددد   عمددح مددا إصمددد،   حلدد،ج إلدد  اإل  ددد،ش  م،  للددديع ى  ددحاللادد،هع  اوح ،ًادد

 اهدد، لدد هللت إلدد   ماالحدديش االله دد ا  ايهمدد،  دد،ا اىليا ددح ى  ددح هوددهج الدد ،را اللهدد،يل
مأل،لئددا اليااىددهلل الاحا ددا. اهددهلل ك يادد، فدد  المهحددث الودد،هه وا اىليا دد،ت الحدد   أل،لددهلل 

ا   مد، ادا مأللالديً  حهللل  اللد  كلدك  صد  وادح صلد   ل،هدى  ح لة ل ا ف هد، حدهللل ااحد
 .،1لى   كلك ف  ر ي ميل

هددك  ااىليا د،ت اللدد  وايهللهدد، فد   ل،هددح إلدد  ىدهللل وودده،ج  مددل  إيصدد،نا م دا 
 اإلح،يل إل  وا هلع هك  ا وه،ج ههلل للهللاأل  مل ر يه،  اهك  ا وه،ج ه :

 أوال : اعتراضات ترجد إلى التناقض في اآلرا : -1

الهدكا فيدهلل اىلديع  م،  ثدة  يصدل ىادح فد   لد،ج آألدي لدحاها م،لك  ديت يوً د ،ا 
ى  ح الح   أل،لهلل ف  حيحح  امدا هدك  ااىليا د،ت: وا اهدا م،لدك  دكهج إلد  اصداج 

  ،2لإا ليددهللة كا ألهدددياكلددك   ،  ليددهللة الحددي   وا لدد ألي،ه هصددااج اليوددة م  ًيدداااوددلا
حددي  مألدد،ل  ليالددح فدد  ل ااج مددا لل دد ا الصدد -هادد، -األلدد،ي مدد، ااىلي ددح أل،لددهلل هدد ا "

 الألعالا:
 (3) ا بال حذرفالشرط  رج ح مطلقً   ذو خبر   وإن تواليا وقبلُ 

ا،ه ددح فدد  آياوددح فدد  ال لدد،ج الااحددهلل  امددا كلددك هالددح فدد  لاهدهلل  للدديع ى دد  
ا الددد  الئلددد  الدددكت ال هددد، صم دددا اودددم ا فهددد  صدددااج هودددة  اللوددده  : ٍا ىدددا ماددد"اا 
 .،4لصااهه،"
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"فهددكا لالددي   ماددح وا الصم ددا ااوددم ا ل وددت صددااج  ااىلي ددح أل،لددهلل  ف يددا :
، ىدا مدللا،  اها مأل،ل  ليالدح ف مد، م د : إا للدا  الداا،  صدج وا  ودلاا  هصااهه

 .،1لصااج اليوة"
هالدح: "اهددهلل  وددلاا  هددد ل  همد،، ىاهمدد،  وه: لىددا    همدد،  -،و ً دد -امدا كلددك

ف،ىلي ددح الحدد   أل،لددهلل   ،2ل  همد،،  احددا: لصدد،ه الدديصعا   همدد،  االميولدد،ا   همدد،،"لا  
 يددهللش فد  هالدح واًا: "اا    دهلل مثادد   -وىادد  هالدح: "اه  همد، ىاهمد،" -هد ا "هدكا الح دة

ف ،ا حيدح وا  يدا  هاد،ك: له ثديل،  اهدد ل د ، ا ،هدا ىاهمد،  م،3لها يهم، إا ه ع ا  ل،"
 .،4لهي ا"

أو ا: اعتراضات ترجد إلى نسبة آرا  إلى سيبويه لم تثبت عنه، ي  ثان -2
 ألن في الكتاب ما يخالفها:

ف دد،ااا  ممالدد،ي ه لدد،ج ودد ها حاحلئدد  الل مدد،ه ى دد  مددي اللالدداي  افدد  حددل  ا 
ي  ا حيالدداا ى د  هللياوددا  ل،هددح الهللي وددح ه ييواادح ى دد  و دد،هي الحدد اب هدياهل فهددة الددهلل

آياه ودد ها ح  ااودهل ،ادت لدح م ،اددا ا لدهللاا ه، م ،ادا وألديت  الددكا فيدهلل  د،ا إك  ماحديحح
 ما اىليا ،ت الح   أل،لهلل ى   اها م،لك. إل ح اال ج

امدا هددك  ااىليا دد،ت: وا اهددا م،لدك  لدد ا إلدد  ودد ها ح اليدا  هدد ا مددا اللدديج 
   ف،ىلي ح أل،لهلل هيالح:،5ل ما  يألة احا: لل ه  حي ا،

مددا هالددح: "امددا اللدديج مددا  ئدديهلل ف يددا :  -وت: اهددا م،لددك -المالددا  "فئهددة 
يع هد ا ود ها ح لدة  يد : لامدا اللديج مددا ااىلُد: وا كلدك لديأل ة..  ،6ل  ،"هدل ،لد ه  وه

لصدداا  وا   دداا المدددياهلل  م يألمددح،  هدد  هدد، : "مددا  ئدديهلل"  اا   ددد ة مددا اإلفددياهلل اللدديأل ة
  د، ى د  اهللت مديل: ل ،لد ه  حدي ا،  امديل: ل ،لد ه ، مه،ا  وت:  اد، مئديهللً ه،إلفياهلل: صل ح اومً 
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  ليأل مدح  ف يدا : ل ،لدد ج، ماد،هللت مئديهلل  هدهللل   واددح  صدا  -اوددك ح - ادح م،ال دة اصاًهد
 .،1لهحك  ال ،ه  ااا و ها ح ف  ه،ج الليأل ة ى   المال"

اهددهلل َ ددا َهُة اهددا م،لددك فدد  اوددها يوت إلدد  الأل  دد   ح ددث اوددج إل ددح ا ددياهلل حددك  
،  الوا   الصيحي   هلَل اه ُ َوا دحُ  ، مل ومدا ال دها  احدا: مل لوا  إ َلدَح إ ا  ُهداَ   اَ   َحده 

  ،2ل
 .،3ل: له اح،  اكهج إل  وا مح هم، هلهلل الحك  ها الصياالليهلل ي

 فيقول: ؛واعترضه الشيخ خالد بأن في الكتاب ما يخالفه
  ماافده لح ، دا الد،حج صدي  ىدا الأل  د  وادح فد  ما دل الدا"امد، ح د،  الم

 .،4ل: إاح ف  ما ل االج" ،هالهو   ىاح كلك  االكت ف   ل،ج و ها ح وا الأل    
م،لددك األل دد،ي  ر ددي مددكهج ودد ها ح  فيددهلل كهددج اهددا م،لددك إلدد  وا اهددهلل َ ددُيهلل  هددا  اهددا 

ف،ىلي ددح   ،5لا الد  فد  لودات، ىدهللة ظيف لدح اىدهللة ل امدح الاالدج  ماافيدً، ل  صد،ص 
  اح مأل،ل  ليا  و ها ح االصمهاي  ف يا : مأل،لهلل

إك ملادد  هالددك: لمددييت هيصدد   م"امددكهج ودد ها ح االصمهدداي واددح   دد ة الظيف ددا
 .،6لالي "لهلل ، ا  هلك،  الم ،ا، هملا  لهللم ،اك،  وت: له وااك،: لمييت هيص 

 ا: اعتراضات ترجد إلى عدم التقييد في العبارة:ثالث   -3
 ا  عمددح  حلدد،ج إلدد   مف للدديع ى  ددح أل،لددهلل م،    دده اهددا م،لددك اللهدد،يلوح ،ًادد

لي  هلل الثي    اما كلك: اىليا ح ى   وا إ عهح اللهد،يل  يل د  صداا  لحدهلل هلل الاداا 
"ّ ال ددد،ه فددد  لك دددا   مددل  ،  اهدددا مددكهج ال ددداف  ا  الدددة  صددد   الهالدددي اا إا مدددل الددد اّ 
 .،7لا ل 
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"وا هلددع ال دداف  ا وصددد،   فدد  حدديش اللودده   واددح ح دد  -،و ً دد -امددا كلددك
ا وفدد،هلل لا  ددهلل  م، دديل م  ًيددالا  ددهلل ال صدد،    الا دديلف دد،ا  اهادد  وا  يددا  فدد  المددلا: لاا 

 .،1ل ،"ش، لهلع ال اف  ا اا ألئاف،هً 
   فدع هحد،واح كهج إل  واح إكا  ،ا المل ا  فلدًع لدة  ئالد   -،و  ً  -اماح

  ف،ىلي دح أل،لدهلل هد ا ،2ل  صا : له،ة   هلل اىاهللك هلهلل،  اا ل  هلل  يداة افد  الدهللاي  يلدهلل،
 يل دد  واددح ا فدديه فدد  اللدد،   هدد ا وا   دداا ى دد  حددي  ااحددهلل  المالددا "إ ددعه 

ثدي مددا حدي  صد،  الئالدد  همد، ك ددي   االما،يهددا  يالداا: إا  د،ا ى دد  و   اهد ا ر دي 
ا  إا فد  ال ديايل  الدة  ئيهداا فد  ا مدي ا هد ا ااودة  ى   حي  ااحهلل لة  ص  ،ا اا 

 .،3لاالئل "

ا: اعتراضات ترجد إلى اقتصاره على شىٍ  واحد مما يوهم خالف رابع   -4
 المراد:
ئلدا   فئُهدة إلد  الم توا اها م،لك اهلالي ى   الهم ل االل ل   ممد،  لدهلل   ومن ذلك:

 ما كلك واح ا للهلل ا ها يهم،  اههلل اىلي ح أل،لهلل  في، :
لمددا ، "افُهدة مدا اهلالدد،ي  ى د  الهمدد ل االل دل   واددح ا للهلل دا ها يهمدد،  ألعًفد

االلد،ه  احدا:  اه،لود اوثهت الللهلل ا هل دل   الدعة  احدا: لالدل ي ألدهلل   االدلييلح،  
لا  ددي حي ددا اللدد ا  ه،لوددلح،  ا ،  اهدد ل  المئ،ى ددا  احددا: لصااولحوددالحلحُوددا   ددهلل  

دد ليت ىددد ا اليصدد   احدددليه، هللا،  فهددك  ويهدددل ملددهلل ،ت  ل دددا ا   دديهلل حددد ه احددا: لح 
 .،4لماه،"

ف للي دح  م،ي  ف  ه،ج الح،  ى   صيهد، ه،لهد،ه ال اودهلللالاهل -،و  ً  -اما كلك
أل،لددهلل ى دد  كلددك هدد ا "اهلالدد،ي  فدد  الصددي ى دد  الهدد،ه ال اوددهللل  دداهة وا الحدد،  ا لصدددي 
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هد، مددا ال ااوددهلل  اهدهلل هدد،  فدد  ال ددعة ى د  حدديا  الصددي: إا الحد،  يهمدد، صدديت هددد ها ي 
 .،1لا، ال اوهللل"لم  

اههلل  لليع ى  ح  اح لة  وليا ال دعة فد  حديش اللوده   ى د  المود لا اللد  
 حيحه،  اما كلك: اىلياع أل،لهلل ى  ح ه اح لدة  دك ي مدا اللااهدل اللد  ا  ئالد  ه اهد، 

،  ا دكلك  ادح لدة  دك ي ماهد، ه د ة اللهل دا  احدا: لوهد ع  يداه ا ملهاىه، هح ٍه مد،  
 ا  االد  اا  يهد  أل،وددي،المل دا  ى د  الدئا ا  دلة ملا،هد، إا هددح  احدا: لإا امديهً 

 .،2ل

 ا: اعتراضات ترجد إلى دعوا اججماع:خامس   -5
ههلل  اي  اها م،لك اإلصم،ن ف  مو،و   مل وا هلدع الل مد،ه ى د  ألدع  هدكا 

 ادح ألدع   ددل   ىادهلل  ا  ثهدت فدد  مكههدح ىادهلل الاظددي  وا  مكلددكاإلصمد،ن  اللد  
هح  الدكا فيدهلل  د،ا هدكا ودههً، فد  اىلدياع الحد   أل،لدهلل ى  دح   للل   كلك ل ااح لة  وم

اما كلك: م، كهج إل ح اهدا م،لدك مدا وادح إكا اائالد  مالدحاج لا، الا،ه دا ل صداا  
"افدد  هللىدددات  أل،لدددهلل فيدد، :ااىلي ددح   ،3لوا  دد،ا مليفددا  ه دد  اللمددد  ف هدد، ه،إلصمدد،ن

ألد،ل  ف هد، اليمد،ا  اوصد،  الاالدج  فاإلصم،ن ف  المود لل ا اظدي  ومد، مود لا الئالد  
هاد،ه ااودة  ااألد،ل  ف هد، ال اف داا  اوصد،  فاحا: لا ف ه، يصًع،  اومد، مود لا المليفدا 

 .،4ل الل ة  احا: لا   هلَل ف ه،،"
يفدل االاالدج فد  احدا: اما كلك م، ك ي  ما اإلصمد،ن ى د  صداا  الداصه ا: ال

 ،،  ف،ىلي ح أل،لهلل  في، :وا  امً  ل   اُةَ" الصملا وا  اةٌ ي لال  ،
، ل ود ياف   لد ا   لهًلد،5لاالئ،ه ى   صاا  الاصه ا فد  الحديش المالا "ااي  

 .،6لل ف  الا يل"ف،  اصج الي  ا هح،مً  مهالح  
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 حى،م ددوا اهددا م،لددك ح دد  واددح  ملاددل ليددهلل ة اللم  دد  ى دد   -و ً دد، -امددا كلددك
  ف،ىلي دددح أل،لدددهلل هددد ا "هللىدددات ،1لا اال ددداف  ا ر دددي الملالدددي  هإصمددد،ن مدددا الهالدددي 

اإلصمد،ن  يدهللش ف هد، إصدد، ل الئدياه  الليدهلل ة ف مد، االالددج ف دح اللم  د  هلدهلل اوددة  المالدا 
وا   داا   ، اليمدي، هحدي ،،  فليدا : ل  دهلل حوداً محهح هح ا ا   احدا: ل  دهلل اليمدي حوداً 

 ".،2ل االمحهح هح ألهيً 

اإلصمد،ن ى د  مادل  -لهًلد، اهدا ىالدئاي –وا اها م،لك ايد   –و ً ،  –اماح 
  ااىلي دح أل،لدهلل ه اددح "ايد  إصد، ل كلدك وهدا الهيد،ه ىددا ،3للديأل ة الثعثد  الود، ا الاود 

 .،4لهلع ال اف  ا  ااها هح،ة ىا ا ألئش"
، فددد  اهددهلل  وددد ت ىدددا ك دددي الألدددع  ممددد،  دداهة اإلصمددد،ن ى  دددح  ف  ددداا ودددههً 

ما كلدك: وادح ك دي وا ال ود،و   ص د  اهدان الحد،  صم دا اودم ا هدع ااىلياع ى  ح  ا 
 .،5لا ها ه،وة،  وت: لاها ه،وة،  فحكفت الااا لعأللال،يااا  ف صا : ل يه    هللً 

ااىلي ددح أل،لددهلل هدد ا "ودد الح ىددا ك ددي الألددع  مددل الددااا  دداهة االئدد،ه ى دد  
  اىددا ال ودد،و  ش الماددل،  ايدد  ىددا ودد ها ح اا ألئددصداا    االألددع  ث،هددت ف هدد، و ً دد

 .،6لاالئياه الصاا   اها الالح  "
اههلل   اا كلك هوهج رماع وا ىماة ف  ىه،يلح  امدا كلدك: اىليا دح ى د  

ماددك، مهلددهللو  مددل وا  او  مددك ا   هددة ى دد  اا ل الهالددي  واىهدد،يل اهددا م،لددك اللدد  لدداهة 
 .،7لالألع  ه اهة مليا 

يفدان هدد للداا، ائودده،  ا وادح اودج إلد  الئدياه اليدا  هد ا ااودة م -،و ً د -امادح
ُوددُا ه ئلدد  م ددمي  ال اددح ىهددي ىددا كلددك هددد لال دداف  ا،  ااىلي ددح أل،لددهلل ه اددح "ا َ ح 

 ،1ل اح  ئ هلل الحما " ماللله ي ه،ل اف  ا
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اعتراضززات ترجززد إلززى الحززدود، أو العنوانززات، أو إلززى ترتيززب بعززض  -6
 الفقرات أو األبواب، ونحوها:

ه   دا ه،لاوددها إلد  ر يهدد،  اماهد،: اىليا ددح   ،ادت اىليا د،ت أل،لددهلل ى د  الحددهللاهلل
، ، ر هددا وا لل  ًيددهلل   اهددا م،لددك ه اددح "هددا المألالدداا م  ًيددحددفيددهلل  مى دد  حددهلل لالل ددة،

  ههمد،  لد  ف،ىليع ى  دح أل،لدهلل هد ا "ك دي لاللل  ده االا هدا، ححداف  الحدهلل و،2لهموم "
 .،3لله ،ا الائ  الل ة ا لعحليا  ىا ح ه"

وا م دما ملاد،  لد،ة ميدهللة فد،ي     ه ادح "هدا الموداهلل إل دح فلد ٌ واح حهلل  الئ،ىد ومن ذلك:
هددد ا هالددح: لفددد،ي ،  -ايدددًع ىددا المددياهللت -ف،ىلي ددح أل،لددهلل م،4لر ددي مالددا  ل مئلدددا "

"الظ،هي وا هكا الي دهلل ر دي محلد،ج إل دح   مد، ه،لدح المدياهللت  فدإا الئلد  الميدهللة لدة  وداهلل 
ام، وواهلل إل   م ي "  .،5لإل  الظ،هي  اا 

لىاااا،لددح،  امددا كلددك: اىليا ددح ى دد  لهدد،ج وها ددا  لياصمددح دد  اهددهلل  للدديع ى
 اددح  ددل  ة  ما فلدد،  امل،ا هدد،، ه اددح "هيدد  مددا الليصمددا وا  يددا : لامدد،  لل دده هددكلك،

 .،6لى   واال،  الئل  ما اوة ف،ى  االئا محهها ار ي كلك"
،  لليع ى   ليل هح ا هدااج وا الئيديات  امدا كلدك: وا اهدا م،لدك ك دي اوح ،اً 

ها ا ا فل،  امل،ا هد،  ثدة هد،ج مالد،هللي الئلد  الثعثد    للديع ى  دح أل،لدهلل ه ادح "لمد، و
 ما دا مالد،هللي الئلد   ا د،ا  اهاد  وا  ل داهفي  ما ك ي وها ا الئل  حدين فد  ك دي و
 .،7ل،"،  فاصج وا  وهيح ا لً  ا المحله ماح و،هه ى   المحله  هلً 

وادددح ك دددي الم ددد،ين مدددا امددا اىليا دددح ى ددد  ليل دددج الئيددديات هللاألدد  ال لددد،ج  
 لفل  ، ثة الم،    ف،ىلي ح أل،لهلل  ف يا :
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"ل  دة ف ددح ى د  الم دد،ين ههد  الم، دد   الدا ى ددا  د،ا والدد    مد، فلدد  فدد  
 م،2لاهددهلل  للدديع ى د  ليودد ة اهددا م،لدك  امددا كلددك: ليود مح ل ألهددي الصم ددا  ،1لإألالدح"

 ف يا  أل،لهلل:
وا الصم دددا إا  "اهدددكا الليوددد ة الدددكت محددد  ى  دددح المالدددا  ري دددج  االمحدددهاي

ا فعههلل له، ما ياه "  .،3ل ،ات ائا المهلهللو ف  الملا  ا لحل،ج إل  ياه   اا 
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 الخاتمة
الحمددهلل ع يج اللدد،لم ا  االالددعل االوددعة ى دد  وحددي  الميودد  ا ودد هللا، محمددهلل 

 ال   هللا ى  ح اى   آلح االحهح او ة.

 وبعد
لحد   أل،لددهلل ا  هدديت إلدد  هللياودلح مددا اىليا دد،ت ا -للدد،ل  -فياد  هللافهدكا مدد، ا 

ى د  اهدا م،لددك فد   لدد،ج الاه د  إلدد  احدا اللوده    ا م ددا اإلحد،يل فدد  هدك  الأل،لمددا 
 إل  وهة الال،وج الل  لاال  إل ه، الهحث  اه :

ه،مت اىليا د،ت الحد   أل،لدهلل ى د  اهدا م،لدك  ى د  ىدهللل وودا  ف ،ادت هاد،ك  ،1ل
 ووه،ج لهكا ااىلياع  ماه،:

 اما كلك: ه اىليا ،ت هوهج اللا،هع ف  اآليا ،ول
وا اهددا م،لددك  ددكهج فدد  حدديش اللودده   إلدد  اصدداج ااوددلاا،ه هصددااج الحددي  

، إا ليدهللة كا ألهدي  مددل وادح  دكهج فدد  الألعالدا إلد  وا كلددك   ًيددمىدا صدااج اليودة 
 .،1لياص  اااصج

اهددا م،لددك إلدد   ىدد امثدد  :  اىليا دد،ت هوددهج اوددها هلددع اآلياه إلدد  ودد ها ح لج، 
  ،2ل  ه  حددي ا،لددي ددج اإلوددا،هللت الموددم  هددح  احددا: لودد ها ح واددح  ص دد  لدديأل ة الم

 .إل ح ف،ىليع ى  ح أل،لهلل  احيه اوها مكهج و ها ح
لداهة ألدع    اهد، وا فد  اللهد،يل  اللي  دهلل م،  ،ات ها،ك اىليا ،ت هوهج ىدهللة لصد، 

 المياهلل  وا اىليا ،ت ليصل إل  هللىاا  اإلصم،ن ف  هلع اآلياه.
ليصددل  إلدد  الحدهللاهلل  وا هلددع اللاااادد،ت  وا إلدد  وألديت  ا ،ادت هادد،ك اىليا دد،تلهلل، 

 ليل ج هلع الئييات وا ا هااج.
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،  فيددهلل صدد،هت هلددع ، له، اددت اىليا دد،ت الحدد   أل،لددهلل ى دد  اهددا م،لددك هددال ا ددلئً 2ل
 هلله،  ا يا ه،  اما كلك: ل اىليا ،لح  ل ئا ل ا  له، م، 

 .،1لهلل اها م،لكا، ل  م،ا ىى   مص ه لمهم،، الحي  ا ظيفً  حاىليا  -1
اىليا دح ى دد  اهدا م،لددك وادح ك ددي فد  حدديش ال ،ف دا الحدد،ف ا الألدع  فدد  إ صدد،ج  -2

الدااا الليل دج ىددا هلدع وهدد  ال افدا  اوهم دح فدد  حديش اللودده    اهدا الما ددان 
 .،2للعول ئ،ه

اىليا ح ى  ح واح اهلالي ف  الصدي فد  هد،ج الحد،  ى د  الهد،ه ال اودهللل  اك دي  فد   -3
 .،3لوا الح،  ا لصي ها يه، ما ال ااوهلل ه،ج حيا  الصي  مم،  اهة
، فدد  هلددع اىليا دد،لح ى دد  اهددا م،لددك  اهددكا هددا  مدد،  دد،ا الحدد   أل،لددهلل ماالددئً 

 الا،لج  مث :

اىليا ددح ى ددد  إىددياج ال دددم ي الماالددداج المائالدد   لا  دددهللًا فدد  احدددا: ليو لدددك  -1
 .،4ل ك، ،إ

 .،5لاىليا ح ى   مال إههللا  الم مي ما المظهي -2

 .،6لهلل  ااحلم، هالمحلم  ف   اىليا ح ى  ح ف  ملا  -3

اىليا دح ى  دح فدد  هللىداا  اإلصمد،ن ى دد  وا ى،مد  اللم  د  إكا  دد،ا ر دي فلدد   وا  -4
 .،7لفلًع ر ي  ماالي   فإاح ا  صا  ليهلل ة اللم    ف ح

 .،3ل،ا ه،ل يايلالاىليا ح ى  ح ف  وا حك  صم ا الحي  االصااج  ألل -5

                                                 
 .633/ 2الاه    ،1ل

 .127 -126/ 2 ،2ل

 .631/ 1 ،3ل

 .41/ 2 ،4ل

 .111/ 2 ،5ل

 .111/ 2 ،6ل

 .1/733 ،7ل

 .714/ 2 ،3ل



 
-64- 

لا اصلمد،ن اليودة االحدي   مدل ليدهللة اىليا ح ى  ح ف  اهاىح ف  اللا،هع ف  مو  -6
 .،1لكت الألهي

 .،2لاىليا ح ى  ح ف  وا الئل  ل اها ، مع ة ل م ،ين -7
 .،3لل كا، ف  إف،هلللهم، الل ث يااللوا ا ه ا ل   ا،  ف   اىليا ح ى  ح -3
 ح  احا:  هلحي ه مكهج و ها ح ف  مال ليأل ة المي ج اإلوا،هللت الموم -8

 .،4ل لل ه  حي ا،
اهدا م،لدك  اما،هحدله،   ةُىا  الح   أل،لدهلل هدك ي ااىليا د،ت اللد  لديهلل ى د   دع ،3ل

 فاصهلل   ايهلل ااىلياع ى  ح  ثة  للكي ىاح. م،ا ،ا  هللافل ىاح وح ،اً 

، ا حدظ فد  اللهد،يات اللد   ياهد، ر دي  الدح حا مدا اهدا م،لدك وادح  حد،ا  لئودد يه، 4ل
ي،يالهد، ه عمدح فد  ما دل ف ئوديه،  ا ا دحه، هم مىلكاي ىاح ف هد،ااحيحه،  اا

 آألي  وا  للكي ىاح ه ا  عمح أليج مأليج اللو،م  االلصا  ف  الله،يل.
، ف هدد، ، للددهللهللت ا لئدد،ظ اللدد   لهددي ههدد، الحدد   أل،لددهلل ىددا ااىلددياع  ا دد،ا ملالددئً 5ل

ألددلع   فصددد،هت هددك  ا لئدد،ظ فدد  ر ددي حدددهللل اا ا  هدد، هدد ألعه الل مدد،ه ىاددهلل ا
،  وا حالاد،ا،  وا لا حصدا ف د  ا مألد،ل  ليدا ،  وا لاهدك للا    مث : لاحاح

ى، ، إلدد  هلل، ى د  مددًلددحدهلل وه ،اا ا مددح،  وا لو هلللمد، األلدد،ي  المالدا   ث ددي اا ديا
 ر ي كلك ما الله،يات.

 

                                                 
 .713/ 2الاه    ،1ل

 .317 -316/ 2 ،2ل

 .737/ 1 ،3ل

 .264 -263/ 2 ،4ل
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 المراجعوفهرس بأهم المصادر 

، اهللياودا ل دهلل لاي هدهللي هدا ا،الدي د األل ،يات وه  ح ،ا الاحا ا ف  الهحدي المحد   صمًلد
 .ة2111د1421د الي ،ع د ليحهللم لها ا الههلليد

ا الليج  ه  ح د،ا ا اهلللود   لحي ده يصدج ىثمد،ا محمدهلل  ،د ايلح،  ال يج ما لو
 ة.1883هد/1413ا ا ال  لم لها الأل،اص  د ال ه

ا لددإىددياج اليدديآا ل احدد،ا  لحي دده هلل/ ه ددي ردد، ه  اهددهلل  ىدد،لة ال لددج  ه دديات  ال ه -
 ة.1833هد/1418الث،لثا 

 هللج ال لدد،ج اهددا الودد هلل اله   اودد   لحي دده مالدد ئ  الوددي، هل دد،ج فدد  حدديش واددد ا
 .1886اح،مهلل ىههلل المص هلل  م هلا هللاي ال لج المالي ا ه،لي،هيل 

ددد اإلاالددد،  فدد  موددد،و  الألدددع  هدد ا الاحدددا  ا الهالدددي  ا اال دداف  ا  هددد  الهي ددد،ت 
ا اهد،يه  لحي ده الحد   محمددهلل محد  الدهلل ا ىهدهلل الحم ددهلل  الم لهدا اللالدي ا  ه دديات 

 .ة1837

 هددد  ى دد  الئ،يودد   لحي دده حودددا حدد،كل  فيهدداهلل  هللاي الل ددداة  الل ددهللهددد اإل  دد،ش 
 ا الث،ا ا.ل ال ه1833هد/1413ل  ه،ىا االاحي 

ددد اإل  دد،ش فدد  حدديش المئالدد  اهددا الح،صددج  لحي دده ماودد  هادد،ه الل   دد   م هلددا 
 .1833الل،ا   هاهللاهلل 

االئاداا إلودم،ى    ال لدج م د إ  ،ش الم ااا ف  الك   ى    حد  الظاداا ىدا وود،
 ة.1832هد/1412ه،ح، الهاهللاهلله  هللاي الئ ي 

د وو اج الحي  ه ا الاحا  ا اا الال  ا د إىهللاهلل ا،الدي هدا محمدهلل هدا ا،الدي  ي ديه د 
دددددلاهلل ا  دددددا الودد دددددا الليه دد ددددد المم  دد د دددددلاهلل اإلوعم ادد دددددا ودد دددددهلل هدد ددددد،ة محمدد دددددا اإلمدد ص،ملد

 .1ة   2114هد/1425
ودد ا الئل دد     م ووددا اليودد،لا  دد ا الددا  فدد  الاحددا اهددا الوددياج  لحي ده ىهددهلل الح

 ة.1833هد/1413واا  3 
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 ا ه ا االمولحدي هد هد،ماا لدياصة  حدهي اليصد،  االاود،ه مدا اللديج االمودللي  د ا ىعة
 ة.1834د اافمهيواا 6لأل ي الهلل ا ال ي    دهللاي الل ة ل مع  ا  

 وا دد  .ت  محمدهلل ى د  الده   هد،  هي هلل. - دد ولئ دا اهدا م،لدك فد  الاحددا االالدي 
المودد،لك إلدد  ولئ ددا اهددا م،لددك اهددا هحدد،ة ا االدد،يه  لحي دده الحدد   محمددهلل محدد  

  لها اللالي ا  ه يات.مالهلل ا ىههلل الحم هلل  ماحايات ال

 هد.1413واا 2د الهحي المح    ه  ح ،ا    هللاي الئ ي ه يات  
ددد هددهللاول ال هدداي فدد  اهدد،ول الددهللهاي اهددا إ دد،ا الحائدد   لحي دده محمددهلل مالدد ئ  د   

 ة.1832هد/1412مالي ا الل،ما ل  ل،ج واا اله وا ال
دد الهودد   فد  حدديش صمد  ال صدد،ص  اهددا وهد  اليه ددل  لحي ده هلل/ى دد،هلل هدا ى ددهلل الثه لدد   

 .ة1836ا هللاي الايج اإلوعم   ه يات ل ه

دددد ها دددا الاىددد،ل فددد   هيددد،ت ال ادددا  ا االاحددد،ل ل وددد ا    لحي ددده محمدددهلل وهددد  الئ ددد  
 ة.1878 2إهياه ة هللاي الئ ي   

 للياا ل  ه هلله  لحي ه مصماىا ما المحيي ا  م هلا ح اما ال ا ت.د ل،ج ا

ددد لحالدد   ىددد ا الددكهج ىددا ملدددهللا صدداهي ا هللج فدد  ى دددة مصدد، ات اللدديج  لألى دددة 
  ه ديات  م وودا 2اى ده ى  دح هلل/ ه دي ىهدهلل المحودا ود  ،ا    حالحالميه  حييد

 ة.1884هد/1415اليو،لا  

ل ه،حدث الحديه ا    لصد ه الياهدل  يود،لا هلل لدايا ا  هد  ح د،ا ا اهلللود  د اللك    االل م د  
 .2225ة لحت يهة 1835إهياه ة وها ،لج  ف     ا ال اا الليه ا ه،لي،هيل  واا

ل ه،حددث ىهددهلل   دد اللددك    االل م دد   هدد  ح د،ا ا اهلللودد   الصدد ه الودد،هللا  يود،لا هلل لددايا 
ة  لحددت 1832الحم دهلل محمداهلل حودد،ا الا  د   فدد     دا ال اددا الليه دا ه،ليدد،هيل وداا

 .1738يهة 

محمدهلل  ،مد  هي د،ت  هللاي ال ،لددج  حدد لوده   الئااودهلل ال م د  المي،الدهلل اهددا م،لدك  حييد
وددددداا   الليهددددد  ل  ه،ىدددددا االاحدددددي  ا ايل ا اهددددد،   الصمهاي دددددا الليه دددددا الملحدددددهللل

 ة.1867هد/1337
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ددد اللالددي   هم دددماا اللا دد   ل حددد   أل،لددهلل ا  هددديه  لحي دده هلل/ىهدددهلل الئلدد،ش هح ددديه 
 ة.1882هد/1413واا  1ال هياه ل ىعة الليه    إهياه ة د 

  تدد لل  دده الئياوددهلل ى دد  لودده   الئااوددهلل ل ددهللم،م ا   لحي دده هلل/محمددهلل ىهددهلل الدديحما المئددهلل
 ة.1838هد/1418الي ،ع  م ،هل الئي هلله  

لمه ددهلل اليااىدددهلل هحددديش لوددده   الئااودددهلل لاددد،ظي الصددد ش  لحي ددده هلل/ى ددد  محمدددهلل فددد،ألي  -
 ة.2117هد/1423ا ال  ا لاآألي ا  هللاي الوعة  ال ه

ددد اللا وددا  هدد  ى دد  الحدد اه ا  لحي دده  اودد  الم ددان  اليدد،هيل  هللاي اللددياث الليهدد  
 ة.1831واا 

 .ة1835هد/1415د الصم  ف  الاحا ل  ص،ص   لحي ه ى   لاف ه الحمهلل 
دد الصاد  الدهللاا  فد  حدديا  الملد،ا   لحي ده هلل/فألدي الددهلل ا ههد،ال امحمدهلل ادهلل ة ف، دد   

 ة.1833هد/1413  2هلل هللل  ه يات  هللاي اآلف،ه الص
الهددد،ه    اللالدددي      هللاي إح دد،ه ال لدددج الليه ددا  ى وددد  ددد ح،حددد ا  ددا الل  مددد  ى دد

 الح ه .

هدداص   هددد الحصددا فدد  ى دد  اليددياهات الوددهل  هدد  ى دد  الئ،يودد   لحي دده هددهللي الددهلل ا 
 ة.1834واا  1اهح ي حا ص،ل   هللمحه  هللاي الم ماا  

لليج للههلل اليد،هللي الهادهللاهلله  لحي ده ىهدهلل الودعة محمدهلل د أل ااا ا هللج الج له،ج لو،ا ا
 ة.1838ه،ياا  م لها الأل،اص  ه،لي،هيل  

الألال،وا اها صا   لحي ه محمدهلل ى د  الاصد،ي  اله ودا المالدي ا الل،مدا ل  لد،ج   -
 3  1836. 

  مالدددايل ىدددا     دددد الأل ددد  اللاف ي دددا لل ددد  ه،حددد، مهددد،يك    هللاي ال لدددج المالدددي ا
 هااه.

ل ودددم ا الح هدد   لحي ددده هلل/وحمددهلل محمدددهلل  الم اددااالددداا فدد  ى ددداة ال لدد،ج ددد الددهللي الم
 ة.1837هد/1417واا  1الأليا   هللاي الي ة  هللمحه   
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دددد هلل ددددااا حددد،لة ال دددد،و   لحي ددده هلل/ىدددد،هلل  وددد  م،ا صمدددد،   م هلدددا المددددهللا   اليدددد،هيل 
 ة.1875هد/1385

 ة.1887د هلل ااا الهكل  ا    هللاي ال لج المالي ا  مالي واا 
ف  حيش حيا  الملد،ا  ل مد،لي   لحي ده هلل/وحمدهلل محمدهلل الألديا   هللاي  د يال  المه،ا 

 ة.1835هد/1415  2الي ة  هللمحه  

دددددد يا دددد،ت الصادددد،ت فدددد  و د د اا  الل مدددد،ه االودددد،هللات ل ألاااودددد،يه  لحي دددده ووددددهلل هللا حد
 .هد1381إوم،ى   ،ا   هياا واا 

 دددد حدددكيات الدددكهج فددد  وألهددد،ي مدددا كهدددج اهدددا اللمددد،هلل الحاه ددد   هللاي الئ دددي ل  ه،ىدددا
 االاحي  ه يات.

ا م،لددك    هللاي إح دد،ه ال لددج الليه ددا  ى ودد  الهدد،ه  هدداا  ى دد  ولئ ددا امددد حدديش ا حدد
 الح ه .

دد حدديش ولئ ددا اهددا م،لدك اهددا الادد،ظة  حييددح ا دده ح هلل/ىهدهلل الحم ددهلل الودد هلل محمددهلل ىهددهلل 
 الحم هلل  هللاي الص    ه يات. هلل.ت. 

م لهددا الألي صدد       لحي دده ى د  ماودد  الحدام  دد حدديش ولئ دا اهددا ملد  اهددا اليدااا
 ة.1835الي ،ع  

هلل/محمددهلل هددهللاه المأللدداا  ا دد حدديش اللودده   اهددا م،لدك  لحي دده هلل/ىهددهلل الدديحما الود هلل  
 ة.1881هد/1411م لها هصي 

دد حديش اللوده   ل مدياهلله  اليودة الاحداه  لحي ده اهللياودا محمدهلل ىهدهلل الاهد  محمدهلل وحمدهلل 
 ة.2116هد/1427  م لها اإل م،ا ه،لماالايل  1ىه هلل   

حدديش اللوددده   ل مددياهلله  اليوددة الالددديف   لحي دده هلل/ا،الددي حوددد ا ى دد   هللاي ودددلهلل  ددد
 ة.2113هد/1423واا  1الهلل ا ههللمحه   

ددد حدديش ىمددهللل الحدد،فظ اىددهللل العفددظ اهددا م،لددك  لحي دده ىددهللا،ا ىهددهلل الدديحما الددهللايه  
 .ة1877هد/1387   هاهللاهلل  واا اا ايل ا اه،   اللياه  م هلا الل،
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لحي دده هلل/ اودد  حوددا ىمددي  محددايات ص،ملددا هدد،ي  ددااا  ددد حدديش ال ،ف ددا ل ي دد   
 ل ه ،.

  ل ه،حددث  هدد،  يودد،لا هلل لددايا 853دد حدديش  ،ف ددا اهددا الح،صدج لل ودد  الالددئاهلت ودداا
ددددد،هي  د د ددددداة ه،ليد د د دددددا هللاي الل د د د دددددد     د دددددهلل  فدد د د دددددد  محمد د دددددهلل ى د د د ددددد هلل وحمد د ددددديا     الودد د د  هإحد

 .ة1833هد/1413ا ة واا هللهلل/ىههلل اليحما الو هلل  اهلل/وحمهلل محمهلل ىههلل ال

الحدد،ف ا اهددا م،لددك  لحي ده هلل/ىهددهلل المددالة هي ددهلله  احددي مي دد  الهحددث  دد حدديش ال ،ف ددا
 ة.1832هد/1412الل م  هم ا الم يما 

 1دددد حددديش ال مدددل اهددددا هيهددد،ا  لحي ددده هلل/فددد،و  فدددد،يا الو وددد ا اللياث دددا  ال ا ددددت   
 ة.1834هد/1414

  هد  لالل هاودد حيش الميهللما الص ال ا ال ه ي  ه  ى د  الحد اه ا  لحي ده هلل/لي د  هدا 
 .  م ووا اليو،لا  ه يات

ددد حدديش الميدديج  الموددم لاللل  يا، لههدد،ه الددهلل ا اهددا الاحدد،ا الح هدد   هللياوددا الحي دده 
هلل/أل دديه ىهدددهلل اليا ددد  ىهددهلل ال   ددد   م لهدددا هللاي ال مدد،ا ل احدددي االلا  دددل  المهلل ادددا 

 ة.2115هد د1426 1الماايل   
هللا الحوددد ا  دددد حدددئ،ه الل  ددد  فددد  إ  ددد،ش اللوددده   ل و وددد     لحي ددده الحدددي   ىهدددهلل 

 ة.1836هد/1416 1الهي ،ل   م ا الم يما   

دددد  دددياوي الحدددلي اهدددا ىالدددئاي  لحي ددده الوددد هلل إهدددياه ة محمدددهلل  هللاي الل دددة ل مع ددد ا  
 ة.1834  3ه يات   

 د ال اه العمل  ه  الييا الل،ول ل وأل،اه  ماحايات هللاي م لها الح ،ل  ه يات.
هددا وهد  الئددل  الهل   لحي دده هلل/ ممددهللاش دد الئدد،ألي فدد  حديش صمدد  ىهددهلل اليد،هي  لمحمددهلل 

 ة.2112هد/1423واا  1ا اللياث ا  ال ا ت    محمهلل ألو،يل الو و

محددج  حاوأليصدد حعا   الددححيدد فددل  الهدد،يه هحدديش الددح   الهألدد،يه اهددا حصددي اللودد
 هد.1378الهلل ا الأل  ج  الم لها الو ئ ا  الي،هيل 
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 .1    ه يات    لحي ه ىههلل الوعة ه،ياا  هللاي الصحد ال ل،ج لو ها 
دد ال حد،  ىدا حيد،وه رداامع اللا  د  اى داا ا ه،ا د  فد  اصدا  الل ا د  ل  مألحديه  

ح مالدد ئ  حودد ا ا دده  حهللاي ال لدد،ج الليهدد   ه دديات  يلهددا  هللاي الي دد،ا ل لددياث 
 ة.1837هد/1417واا  3وحمهلل   

 ة.1841ل ح،ج أل  ئا  اول،اها   ح  الظااا  -

ئدددياه ال اا دددا  هددد  الهيددد،ه ال ئددداه  لحي ددده دددد ال   ددد،ت  ملصدددة فددد  المالددد  ح،ت اال
 ة.1883هد/1418 2هلل/ىهللا،ا هلليا ش امحمهلل الماليه  م ووا اليو،لا  

دد ال اا دج الود،ويل ه ى د،ا الم،ودا الل،حديل لداصة الدهلل ا الاد ه  لحي ده هلل/صهياو د  ودد  م،ا 
 ة.1878 2صهاي  ماحايات هللاي اآلف،ه الصهلل هللل  ه يات  

  اهدد،هىددياج ل ل هدديه  لحي دده رد، ه مأللدد،ي اىهددهلل اإللددح اإلاا دد ال هدد،ج فدد  ى دد  الهاد،ه
 ة.1885هد/1416 1ه  حاهللاي الئ ي  هللم  هللاي الئ ي المل،اليد ه يات

لألوددل،ك الددهلل لاي حمددهلله   ددد المه،حددث ال ،م  ددا حدديش الص ال ددا لألاهلللودد   يودد،لا هلل لددايا 
ل هإحديا  هللا  اهد  فد  م لهدا    دا ال ادا الليه دا ه،ليد،هي  حىههلل الحم هلل الميهللة د يحمد

 .1114  هيهة ة1876هد/1386   واا حو.هلل/وحمهلل حوا  
د الملهل فد  حديش ال مدل ل ل هديه  هللياودا الحي ده هلل/ىهدهلل الحم دهلل حمدهلل الد اه  ماحدايات 

 ة.1884واا  1ص،ملا ه،ي ااا  هاا، ه   

 .5د مص،لا ثل ج  لحي ه ىههلل الوعة ه،ياا  هللاي المل،ي   مالي   
هد،هلله حودا حمداهلله  ماحدايات ملهدهلل المأل ا د،ت ح حييددد مصمد  ال ادا اهدا فد،يا  

 ة.1835هد/1415  1ال ا ت     الليه ا
صددهلله ا،الدد  اات اهددا صاد   لحي دده ى دد  اله ا اصدا  حددااك اليدديا دددد المحلوددج فدد  له

 اىههلل الح  ة الاص،ي اىههلل الئل،ش ح ه     المص ا ا ى   ل حواا اإلوعم ا.

ه مصماىدددا مدددا المحييددد ا    ملهدددهلل   لحي ددد دددد المح دددة االمحددد   ا ىظدددة اهدددا وددد هلل
 ة.2113هد/1424المأل ا ،ت الليه ا  الي،هيل 
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المو،ىهلل ى   لوه   الئااوهلل اها ىي د   لحي ده محمدهلل  ،مد  هي د،ت  ص،ملدا الم دك  -
 ة.1831ىههلل الل     م ا الم يما    هللاي الئ ي

 هدا  د مال،ه   الما،ا  ف  حيا  المل،ا  اها اداي الدهلل ا المدا ى   لحي ده صمد،   
 ة.1885هد/1415هللاي  اههلل اليهللو   الي،هيل  

د مل،ا  الييآا ل ئياه  لحي ه وحمهلل  اود  اصد،ل   امحمدهلل ى د  الاصد،ي  هللاي الودياي  
   مالايل ىا   هللاي ال لج المالي ا.

  دددد الملصدددة الحددد،م  ل لددددياث الليهددد  الم هدددان  صمدددل اا ىددددهللاهلل الحي دددي هلل/محمدددهلل ى ودددد
 ة.1883ليه ا  ال،لح ا  الي،هيل  ملههلل المأل ا ،ت ال

ددد ملصددة المدد لئ ا  لددياصة مالددائ  ال لددج الليه ددا  للمددي ي دد،  ح،لددا  م لهددا المثادد   
 اهللاي إح ،ه اللياث الليه   ه يات  لها،ا  هلل.ت.

ددد ملصدددة الم هاىددد،ت الليه ددا االمليهدددا  صملدددح ايلهدددح  اودد  إل ددد،ا ودددي  ا  م لهدددا 
 الثي،فا الهلل ا اد الي،هيل.

 ددج اهدا هحدد،ة  لحي ده احدديش هلل/ىهدهلل ال   دد  محمددهلل ىددا  لدج ا ى،ي  جدد ماادد  ال ه د
 ة.2112هد/1423  واا1الأل  ج  الو و ا اللياث اد ال ا ت   

دددد المي،الدددهلل الحددد،ف ا فددد  حددديش الألعالدددا ال ،ف دددا ل حددد، ه   لحي ددده هلل/ىهدددهلل الددديحما 
 1ألددي ا   ملهددهلل الهحدداث الل م ددا  ص،ملددا وة اليدديه  م ددا الم يمددا   آ مدد ا  ا ثالل

 ة.2117هد/1423
لميلالدهلل فد  حدديش اإل  د،ش ل صيصد،ا   لحي ده هلل/ دد،ظة هحدي الميصد،ا  هللاي اليحدد هلل  دد ا

 اللياه.
محمدددهلل ىهدددهلل الألددد،له ى ددد ما  المص دددا ا ى ددد   الحددد   دددد الميل دددج ل مهددديهلل  لحي ددده
 ل حواا اإلوعم ا ه،لي،هيل.

دددد الميددديج اهدددا ىالدددئاي  لحي ددده وحمدددهلل ىهدددهلل الودددل،ي الصددداايه اىهدددهلل هللا الصهدددايه   
 ة.1871 الل،ا   هاهللاهلل
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الم ألدا فدد   دده  هددااا ا الليه ددا اهدا وهدد  اليه ددل  الصدد ه ا ا   لحي دده اهللياوددا  -
 ة.1835هد/1415  1ى   و  ،ا الح م    

دددد الاه ددد  إلددد  احدددا اللوددده   ل حددد   أل،لدددهلل ا  هددديه  الصددد ه ا ا   هللياودددا حددد،م ا مدددل 
ىهدهلل اليا دد   مددا    دا ال ادا الليه دا ه،ليدد،هيل ل دهلل لاي أل ديه    يود،لا هلل لدايا حلحي يد

 ة  هإحيا  ا ول،ك الهلل لاي ف،       هلل ،ج.1887هد/1417ىههلل ال     واا 

مدا    دا ال ادا  ا د الاه   إل  احا اللوه    الص ه الثد،ا   هللياودا الحي ده  يود،لا هلل لداي 
المحيالددد،اه   الليه ددا ه،ليددد،هيل لألودددل،ك الدددهلل لاي محمدددهلل حودد ا ىهدددهلل الل  ددد  حودددا

  لحددددت إحدددديا  ووددددل،كا، ا وددددل،ك الددددهلل لاي 3136  هدددديهة ة1886هددددد/1416ودددداا
 الهح  ىههلل الحم هلل محمهلل ىههلل ال ي ة.

الدداصة الث،هددج فدد  حدديش  ،ف ددا اهددا الح،صددج  لحي دده هلل/ محمددهلل صملددح حوددا اهلددا   -
 ة.2113هد/ 1424واا1م ووا اإلم،ة   هلل ها ى    ال ما   

ى   ه،حد، ههلل ا الل،يف ا ه وم،ه الم لئ ا اآثد،ي المالدائ ا مدا  حد  الظاداا إلودم، -
 ة.1832هد/ 1412الهاهللاهلله  هللاي الئ ي واا

الهاامددل فدد  حدديش صمددل الصاامددل ل ودد ا    لحي دده وحمددهلل حددما الددهلل ا  هللاي  لهمدد -
 ة.1883واا 1ال لج الل م ا   
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