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 اْلرهِحيمِ ِبْسِم اّلَلِه اْلرهْْحَِن 
احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم على نبيه الكرمي وعلىى للىه وصى به 

 والتابعني أما بعد،،،
سىب ان    علىىم لإىىا    مىا علمتإىىا  نىى  أنىىي العلىيم احلكىىيم، و  سىى   لإىىا 

 وأما بعد،،،     ما س لته لإا  ن  أني اجلواد الكرمي
بسىىىم هللا ايرب لىىى  احلمىىىد بمىىىا  إبهىىىع جلىىىلط وك ىىى  وع ىىىيم سىىىل ان ، 

 الرْحن الرحيم: 
ىىىىىىىع   ْسىىىىىىىر  1﴿َواْلَعْصىىىىىىىِر  ِْ لَمإ ىىىىىىىوا َوَعِمل ىىىىىىىوا  الَّذذذذذذذ    َ ( ِ  ه 2( ِ نه اإِلنَسىىىىىىىاَن َل

َِ َوََىَواَصىىىىْوا ِ حْلَىىىىصَِ َوََىَواَصىىىىْوا ِ لصهْ ِ  إىىىىا عإىىىىد بإىىىىا َو ْ  [3-1]العصىىىىر:الصهىىىىاحِلَا
التمييىىأ ألىىيل بىىتل  أ تإىىا  ر، هللا بىىيكم، صيىىر  ىىاط املصىىإ  رْحىى  هللا َعىىا  

 :اببَالتميز[وغْر له ولإا ولل اضر ن :  اط ]
َ)املنت(

َ  َ فَ  ْذذ ذذْ َا لذذ َّ  ا    َِ ْ ذذمَا ِْذذذَذ َّ  َل م  ِه ذذ فَا ْلمهل مَ  ُْ هذذَبه ْهَا ْلم  ْ ذذ َا م   َ َوهذذ )ا لتَّْمي يذذزه
َ   ْذذذ َ  َصَ   ذذذذَّد  ل ذذذ"  َْ ذذذذ  َِذ ْلًمذذذذمصََقذ  َ ه مَّ ص  ذذذمب  ذذذذْ ًممصَ    "َ  ِ ذذذ ْْ  َ  ٌَ صَذ ل  َّذذذذ ِ قًذذذذمصفَ   ع 

ََ اًبصَ ُْذذ"  ِ  هَِ  ص   ْذذ  ََ ْأذذ ًٌصَ   ذذ  َ ََ ْمذذج ة َِذ ْج ذذ ه ْْ    ِ ص ًِذذمصَ   ِ    َمها  َع ْرذذ ِ ْ  ه صا ْ"ذذتذ    
َ  ْجًَّم(َ  "ُْ صَ ْْج لهَِ    َ

ِح( َ)الر
ط ألنىىىه تمييىىىأ بعىىىد احلىىىااآلن  بىىىد لإىىىا أن نإتبىىىه للتمييىىىأ، والعلمىىىا   ىىىتبرون ال

 ر ىىر مإ ىىىا   بعىىى، األعىىىيا ، وبعيىىىد مإ ىىىا   بعىىى، األعىىىيا  لكإىىىه متعلىىىص بىىىه، 
، خبىىلا احلىىاط بيتىىد  إ ذلىى ، قىىتا الْىىر  األوط، االتمييىىأ    إ    ا ًىى بمىى ًل 



 

 

 
 بعسالاالدرس  2

والْىىر  ال ىىا  أن األصىى    احلىىاط أنىىه ميتىىتص، و ىىد  إ غىىي  لىى  وأمىىا التمييىىأ 
  ل  كامد، واضح أ واإ  ر، هللا بيكم. بيه أنه عكل باألص 

األمىر ال الىىن قإىىا،  لإىا املْسىىر ملىىن اىم مىىن اكي،ىىاَ،   ا َىتبر، املْسىىر ملىىن 
 عىىه قىىتش األعىىيا   ،اىىم مىىن اكي،ىىاَ، وقإىىا نيتىىوط: املْسىىر ملىىن اىىم مىىن الىىتواَ

 تيتار، وخيتل  بي ا متيأقا عن احلىاط، التمييىأ أ ىواإ الْاىلياَ لىه معإيىان عىن 
 لما : الع

ه. ، َيتويل م ًل اقو التْسي، م ليتً املعىن األوط  -  ميَأ بتا،  عه بسَر
واملعىن ال ا    ليتونه أقى  العربيى  علىى بصى  األمىور بعاى ا عىن بعى،،  -
قىتا بيتىك  عىا، عإىد  ،نيتوط ميَأ اليتىو،،  عىىن بصىلي بعاى م عىن بعى، م ًل 

لإ ىىىىو  عىىىه عإىىىىد أصىىى اب اأقىىى  اللهىىىى  بيتىىىك  عىىىىا،، لكىىىن بيتىىىىك  أقىىى  الْىىىىن 
 يتولون: قو  التمييأ قو ا سم الصر ح املْسر ملن بىان مىن الىتواَ أو الإسىر( 

 ذي .
ملىىىا نيتىىىوط أسىىىم  عىىىه  ىىىرحل بىىىتل  الْعىىى  واحلىىىرا، والصىىىر ح  ىىىرحل املىىى وط، 

ََ َالُمد(َذي ،  اط املصإ :   ْ َا ل َّ  ا    َِ ْ َل م مَا ِْذَذ َّ  ِه املصإ  قإا ا ْلمهل مَ 
يىأ  يتسىم    نىىوعني،  مىا متييىأ  اَ أو متييىأ أسىم وأر ىىد رْحى  هللا عليىه  يتىوط التمي

مىن األ ىواَ الْاىلياَ أن  إتب ىوا كىت ن الإىوعني، أن التمييىأ  مىا متييىأ  اَ أو 
 متييأ نسب ، معىن اي أ واإ  ر، هللا بيكم، صير لعله  ي.

متييىىأ مْىىرد، ومتييىىأ الإسىىب   عىىىن نسىىب  عىىع      امتييىىأ الىىتاَ  سىىمونه أ ًاىى
 سمونه متييأ اجلمل ، وضاح اي أ واإ  ر، هللا بيكم، بأما متييأ الىتاَ أو عع  

 ،تبور  بلىهاملْرد ومتييأ الإسب  أو اجلمل ، بتمييأ الىتاَ قىو مىا ربىا  اىا، اسىم املى
أمىا  ،وقىتا  كىون بعىد أعىيا وبان قتا ا سم جمم ، جمم  أ ى؟  جممى  احليتييتى  
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﴿ِ َ ِ رَأَ ْىي  َأَحىىَد َعيَتىىَر  م ىى   ولىه َعىىا :  بعىد العىىدد أو بعىد امليتىىاد ر، بعىد العىىدد
، بكوبر متييأ، متييأ ما ا متييأ التاَ أو متييأ املْرد، أحىد [4] وس :َبوَْبًبا  

ى  وِر ِعْإىَد وأ اا  وط هللا عأ وكى : ، اعيتر أ ؟  أحد عيتر بوببً  ََ اليته ﴿ِ نه ِعىده
 متييأ  اَ. اد العدد دائمً [،   ا بع36]التوب :اّلَلِه اثْىَإا َعيَتَر َعْ رًا 

 لإا    تبر بعد العىدد أو بعىد  ،الإوع ال ا  من متييأ التاَ أو امل اط ال ا 
ثىىل   امليتىىاد ر، وامليتىىاد ر أمىىا َكىىون مكىىيلَ أو مىىو وسَ أو َكىىون مسىىاحاَ

 ا( بىأر ً اأر ً  :  اعىي ي رصىًل م ىاط املىو وسَ أن َيتىويل مى ًل  للميتاد ر بمى ًل أعيا  
 مأس ما ا الرص ، الرص  من املو وسَ. ،ييأمت اآلن

 قتا مو وسَ.(  اعي ي بيلو ن عسًل 
(، أو ا مً ى ا اعىي ي صىاعً  صير املكيلَ،  عه بي  م   أن َيتىويل مى ًل 

 ( .ععرايً  ا اعي ي مدً 
( وما عىابه  لى  اأرضً  أو  اعي ي ميًل ( ا اعي ي بدان أرضً واملساحاَ، 

 ه متييأ التاَ.قتا بل
متييىىأ اجلملىى  وقىىو مىىا ربىىا  اىىا، نسىىب    ذلىى   او سىىمونه أ ًاىى متييىىأ الإسىىب 

 اسابيت ، ما ربا  اا، نسب  عع     عع  وبان   ذل  سىابيت  عليىه، وقىو أ ًاى
 ،ىن حموط عن عع  يتسم     سمني،  ما أن  كون حموط أو غي حموط: حموط  ع

 وغي حموط اثبي.
حيىىىوط عىىىن  أومىىىا أن  كىىىون حمىىىوط عىىىن باعىىى  ا،ىىىوط  يتىىىوط: أ نبىىىدأ  ،ىىىوط،

بىىىا،وط عىىىن مْعىىوط أو حمىىىوط عىىىن مبتىىدأ، مىىىا امل ىىىاط  ن عىىىا  هللا  تاىىح امليتىىىاط، 
َيتىىويل:  َْيتىىأ   ىىد عىى م( باألصىى  بيىىه  َْيتىىأ عىى م   ىىد(، بتىىأ ر  الْاعىى  مىى ًل 

ْىىاع املاىىاا وقىىو اليتىى م وأضىىي  املاىىاا  ليىىه وقىىو اليتىى م ميتامىى ،  ْا اَر بىىأَر
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  ملاىاا املإىأوع بانتصىر علىى التمييىأ، بإيتىوط:  َْيتىأ   ىىد أصىبح مربوعىا أ أإ
 متييأ حموط عن باع . ( بيت م قإااع مً 

ىىىىىىىىىىىْرَس اأَلْرَ  م ىىىىىىىىىىى : الإىىىىىىىىىىوع ال ىىىىىىىىىىىا  ا،ىىىىىىىىىىوط عىىىىىىىىىىىن املْعىىىىىىىىىىىوط بىىىىىىىىىىه،  ﴿َوَبجه
وبجىىىرس عيىىىون األر ، بجىىىر ألىىىن عيىىىون األر ، [، األصىىى  12]اليتمر:ع ي ىىىوًس 

إا  َْيتأ ع م   ىد( باعى  قإىا  بجىرس مْعوط به، بيتلر حوط على املْعوط به  ل
متييأ حموط  عيوسً [، 12]اليتمر:﴿َوَبجهْرَس اأَلْرَ  ع ي وًس عيون األر ( أصب ي 

 عن مْعوط به، أصل ا  بجرس عيون األر ( حوط العا، مبتدأ.
[، األصىىى  مىىىايل أب ىىىر مىىىن 34]الك ىىى : ﴿ َأَس َأْب َىىىىر  ِمْإىىىَ  َمىىىاً   ىىىاط: 

املااا  ليه التي قو الاىمي ميتامى ، بأصىب ي أ يم مال ، ب تا املااا و 
[، 34]الك  :﴿َأَس َأْب َىىر  ِمْإىَ  َمىىاً  بىدط أن َيتىوط:  مىايل أب ىر مىىن مالى ( 

 واضح  قتا حموط عن مبتدأ.
وأمىا غىي ا،ىوط وقىو الىتي لىيل مإيتىوط عىن عىع  و هلىر عليىه أن  يتىا   

 عىىىه لىىىيل  ،ن عىىىع أسىىىلوبني  نيتىىىائيني، غىىىي حمىىىوط، قىىىو الىىىتي لىىىيل مإيتىىىوط عىىى
 إ وقو قىتا أن قىو باع  و  عن مْعوط و   عن مبتدأ، أل قكتا مإيتوط عن 

أمىىىا أسىىىلوب  مىىن أسىىىالير اإلنيتىىا ، نيينيتىىىائ  أسىىلوبيني    إ   هلىىر عليىىىه أن
 اأً ىى ،(ا(،  مىىا أبملىىه أً ىىمىىا أبرمىىه أ ً  ،التعجىىر   صىىيهته اليتياسىىي ،  مىىا أبعلىىه

 وأ ً  اأًمى ،(ا(  أبىر، بى  أًمى( َيتىولني:  أبىر، بى  أ ً ، أو  أبعى  بىهمتييأ غي حموط
قىىىىتا األسىىىىلوب األوط، أسىىىىلوب التعجىىىىر ولىىىىه صىىىىيهتني  قإىىىىا متييىىىىأ غىىىىي حمىىىىوط،

  ياسيتني، ما أبعله وأبع  به.
 الإوع ال ا  أسلوب املدح، أو أسلوب الت،.
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﴿بِىىىىىْ،َل و اىىىىىرب العلمىىىىىا  م ىىىىىاط عليىىىىىه،  ول( قىىىىىتا أسىىىىىلوب  ،، نيتىىىىىوط: 
قإىىىا قىىع متييىىىأ غىىىي حمىىوط، أنتبىىىه، قىىىتا  ، ببىىىدً  [50]الك ىى :  بَىىىَدً  لِل هىىاِلِمنيَ 

: و   كون عىن التمييىأ -رْحه هللا-، أ  اط بعد  ل  امل ل  أسلوب  ،  ول(
   نكىىرش، و   كىىون    بعىىد متىىا، الكىىل،، ب إىىا بىىدأ  ىىتكلم عىىن عىىرو  التمييىىأ، 

أن  كون معربه، قتا األصى  أن  كون نكرش، بل جيو   بييتي  على التمييأ أوً  
َ)، أو عىىا  نيتىىوط، أ  ىىاط بعىىد  لىى :  ىىد  إ غىىي  لىى  لكىىن  ليىى  ذذَ هََّل مَّ ْه   َ م 

) ْ ا    َا ْل ََت  م   بى    جيىع      عه   جيو    التمييأ أن  تيتىد، علىى عاملى   َذ ْج  
َ أو بعد متىا، الكىل،، قىتا  اعىدَ،  عىه بعىد اسىتيْا  الْعى  باعلى  أو املبتىدأ  ى  
رْحىىه -مىىا عىىابه  لىى ، واضىىح أ ىىواإ  ر، هللا بىىيكم. بعىىد  لىى   ىىاط املصىىإ  

 ]ام تثُمء[: -هللا
اآلن نر ىىد أن نىىد     قىىتا الىىدرل  ن عىىا  هللا، ألنىىه ألىىاوط أن  ىىتم قىىتش 
املىىىىىادَ   الليتىىىىىا  اليتىىىىىاد،  لك ىىىىىي الىىىىىتي بعىىىىىدش بإسىىىىىأط هللا عىىىىىأ وكىىىىى  التيسىىىىىي، 

لىدرل جيىر علىي ن أن  سىتمعن    التسىجي ، واأل واَ اللىواإ غىع عىن قىتا ا
 ]اببَام تثُمء[: عه  ن عا  هللا   أ ر الدرل  اطالتي سوا نرب

َ)املنت(
َ  فَ) ىىىىاط:  َ  فَ   هذذذذ ذذذذ فَ     ِه ذذذذ ََّل مَّفَ  م يذْ ذذذذر  ٌ َ  و  ْ ذذذذت ثْذُ مء َة  مِ ي ذذذذ َا م  َه ِه    حهذذذذ

َ اء فَ  خ ل فَ  ع   فَ  ح م" م     )َ
ِح( َ)الر

بىىدط وحروبىىه، أن  يتىىوط أدواَ  للمصىىإ  قإىىا لىىو  ىىاط: اآلن  عىىه األباىى 
مإ ىىا مىىا قىىع حىىروا ومإ ىىا مىىا قىىع أ ىىا  ا سىىت إا  ألن أدواَىىه لىىو بيتيإىىا َإيتسىىم، 
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ومإ ىا مىا قىو أ ىا  بمىا سىأ وط بعىد  ليى   ن عىا   احروبً  ومإ ا ما  كون أحياسً 
م لىىىىص اي ابىىىىدأ  لكىىىىل، عإىىىىد أقىىىى  اللهىىىى ،  ادائًمىىىىا سىىىىت إا  معإىىىىاش   اللهىىىى  هللا، 

أ واَ،  يتىوط:  اسىت ه بىتا(  عىىن  ىلج ا ىرحل، لكىن عإىد أقى  الإ ىو  ىالوا: 
 يتوط: أ رحل    أو    قع األ، كن،   قو اإل راحل    أو وحد أ واهتا(،  عه

 ًل لكان دا   بيما  ب  األداَ،  عه مى  اإل راحللو   ل  أحدى أ واهتا ليتع  
   ميسىىىون نيتىىىوط:  غىىىاب ال البىىىاَ( ( أو نيتىىىوط:  حاىىىر ال ىىىلب    ميسىىىون

، وبيت ا هللا، بإ ن قإا أ ركإا بيتولإا    ميسىون، أ ركإىاش قإىا   ذلى   حاَر
، املصىإ  عليىه  قإىا  بىر، مإ ىا  -رْحىه هللا-الهائباَ، وا ست إا  له أدواَ ب َي

مثاني  بيتط، وألن نبيتى ما املصىإ ، أ ىوط قىتش ال مانيى  َيتسىم    ثلثى  أ سىا،، 
 وقو حرا واحد    ( قو بما  لإا أ،  لباب. اما  كون حربً مإ ا 

اءَ  ، وقىو أربعى  ادائمً  االإوع ال ا  وقو ما  كون أ ً   َ ذ َ  فَ     َ  فَ   هذ ذ َف  
 (  مري

 َر أ ىىىرى وقىىىع ثىىىل  أدواَ  الإىىوع ال الىىىن، مىىىا  كىىىون حىىىرا  َر وبعىىىًل 
ذذم(  ذذل فَ  ع ذذ  فَ  ح م"  أبعىىاط،   ا سىىبيت ا مىىا،  ومىىت َكىىون اَكىىون قكىىتا حروبًىى   خ 

 ن  سىيأَيإإا ما ل، ماعدا، ماحاعا(  الوا: ألن ما   َىد   علىى األ ىا  بمىا 
 .  اط امل ل : عا  هللا

َ)املنت(
َجًَََمالْا َاتًَََِ)املمتثىنَابمَ ُ د َ(مِ

ِح( َ)الر
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ألو  ا، اليتو،      د، و ىرحل الإىال     ،املست ىنانتب وا بدأ  ْص  وحكا، 
بىىان الكىىل، مإْىىع  ، كىىا  بيىىه البىىدط والإصىىر علىىى ا سىىت إا ، ألىىو   عمىىرو و ن

 ىىاط: و ن بىىان الكىىل، س ىىب علىىى حسىىر ( ا مىىا  ىىا، اليتىىو،      ىىد ، أو      ىىدً 
و  مىىا مىىرَر    بأ ىىد( و ن  ( االعوامىى  ألىىو  مىىا  ىىا،      ىىد، مىىا ضىىربي      ىىدً 

ى حسر العوام ،  عه بان عل  ا اط: و ن بان الكل، س صً  ابان الكل، س صً 
   ا بان   حم  ربا  ربا،   حم  نصر  إصر،   حم  كر جير، أو خي،.

ألىىىو  مىىىا  ىىىاط     بعلىىىى حسىىىر العوامىىى ( ا ىىىاط:  و ن بىىىان الكىىىل، س ًصىىى
(   مىىا مىىرَر    بأ ىىِد( كيىىد، اآلن أ ىىواإ  ر، هللا  ا(،  مىىا ضىىربي      ىىدً ا  ىىدً 

، املصإ  اآلن بدأ  بني لإا أحكىا، املسىت ه بيكم  بد أن نإتبه من  وط املصإ 
 بلبد لإا أن نعلم أن ا سم الوا ا بعد    على ثل  أحواط: 

احلالىى  األو  : حالىى  وكىىوب الإصىىر علىىى ا سىىت إا ، جيىىر أن  إصىىر  -
 .ادائمً 

احلالىى  ال انيىى : كىىوا   َباعىىه    مىىا  بىى     علىىى أنىىه بىىدط مإىىه، أو كىىوا   -
األو  وكىوب الىإب للثإىني كىوا  الإصىر، أو  َباعىه ملىا  نب    ست ىن، احلالى 

  ب    ،  عىن نعت ش بدط.
: قىىىىو وكىىىىوب  كىىىىرا ش علىىىىى حسىىىىر مىىىىا َيتتاىىىىيه العوامىىىى  احلالىىىى  ال ال ىىىى  -
 ا،موكبًىى ابعىىد  لىى  نيتىىوط، الكىىل، الىىتي  بىى      مىىا أن  كىىون  ًمىى أل السىىابيت  

   كون   قتش احلالى  األ ىَي و  ا، و ما أن  كون س صً امإْيً  او ما أن  كون  مً 
    مإْع.

  ا عإىىدس  ، موكىىر،  ، مإْىىع، أ س ىىب، والإىىا ب    كىىون    مإْىىع، 
 كيد، ذي .
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أن  ىتبر بيىه املسىت ىن مإىه، علىى  امعىن بون الكىل،  ًمى ابما معىن بونه  مً 
 املسىىت ىن التىىا،، والإىىا ب أ   ىىتبر بيىىه املسىىت ىن مإىىه، بىىالعَ   لتمىىا، والإيتصىىان  

مإه، املست ه مإه   ا  بر  يإاش س ب، و  ا حىتا  يإىاش س ىب واملوكىر غىي 
 عىىه مإْىىع، نيتىىوط املوكىىر قىىو الىىتي  سىىبيته حىىرا مإْىىع أو عىىبه نْىىع املوكىىر 

 صبعا قو ما قو عب  الإْع  اثإان الإ ع وا ستْ ا، .
ذي ، قتا قو الإ ع وا ستْ ا،،   ا املوكر ما مل  ْ م بإْع أو عبه نْع 

املوكر وما قو عكل املوكر املإْع، ما قو معىن مإْع قو أن  سىبيته نْىع أو 
عىىىبه نْىىىع وقىىىو الإ ىىىع أو ا سىىىتْ ا،،  عىىىه لىىىو سىىىبص، أو  ىىىع أو اسىىىتْ ا، بىىىان 

وكر نصر ا سم الوا ا  ا ، موكبً  ل،لالكل، مإْع، بإ ا بان الكل، السابص 
، م ىى :   ىىا، اليتىىو،      ىىد( بىىى  ا،(   َسىىبص بإْىىع و  بعىىد   ، ا سىىت إا  نعتىى ش

   ( قىىىتش  ،، و اليتىىىو،( قىىىتا املسىىىتإ ىن مإىىىه موكىىىود ىىىع و  اسىىىتْ ا،، قىىىتا أوً  
وقىىتا  اموكبًىى ابانىىي اجلملىى  بل ىىا موكىىودَ بإيتىىوط الكىىل،  ًمىى  األدا  قىىتا مسىىت ه

 سون( وقكتا.، أو غابي ال الباَ    ميانصر   د، بإيتوط  ا، اليتو،      دً 
مإْىىىع كىىىا  بيىىىه األَبىىىاع علىىىى البدليىىى  أو  ا ًمىىى لىىى،ل  ا بىىىان الكىىىل، السىىىابص 

(   ا  مىىا  ىىا،( ام ىى :  مىىا  ىىا، اليتىىو،      ىىد، أو      ىىدً الإصىىر علىىى ا سىىت إا ، 
 مىىا نإصىىب ا علىىى ا سىىت إا  أو  ا اصىى  جوكىىود       ىىد(   ىىدً قىىتا نْىىع،  اليتىىو،( 

ع، بيجىو  لإىا بيىه ن بل، سابص، وقو  ، لكإه مإْىنربع ا على البدط، مست ىن م
:  ما  ا، اليتو،      د( ألن املست ىن مإه مربوع، املست ىن مإه اللع األَباع، بإيتوط

قو  اليتو،(  عه باع  وقو موكود بدط مىن الْاعى ، بىدط املربىوع مربىوع، وجيىو  
لمىىىا   يتىىىدموش لإىىىا الإصىىىر، بإيتوط مىىىا  ىىىا، اليتىىىو،      ىىىد( و ن بىىىان ب ىىىي مىىىن الع

  إلَباع على البدلي ، ذي .
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اللىىع قىىع احلالىى  السادسىى  جيىىر عليإىىا ، ا  ا بىىان الكىىل، السىىابص س ًصىى اآلن
أن جنري الكل، على حسر ما َيتتايه العوام ، صبعا الكل، الإىا ب    كىون 
   مإْع باملست ه قإا على حسر مىا  بى  مىن عوامى ، لىو بىان العامى   يتتاىع 

لْع  م    ما حار    علع( اآلن ما قتا نْع حار، أ ىن املسىت ىن الربا على ا
مإىىه حمىىتوا س ىىب، نيتىىوط: مىىا حاىىر    علىىع، قىىتا نسىىميه ا سىىت إا  املْىىر  أو 
 ا ست إا  الإا ب، كيد  م ل  ما رأ ي    علع( نصبإاش، لي؟، العام   يتتاع

 بأ ىد( ومىا بىه الإصر على املْعولي ، صير م اط على اجلر أن ت،  مىا مىرَر   
 واضح.

مىىا َكلىىم علىىى الإىىوع وقىىو  يتىىوط لىىه اسىىت إا   -رْحىىه هللا-اآلن املصىىإ  عليىىه 
، نوع رابا مل  تبرش  عه بعاى م   ملىه، ألىن نىتبرش مإيت ا، وقو است إا  مإيت ا

ألن نيتوط املسىت ه املإيت ىا، قىو أن  كىون املسىت ه مىن غىي كسىم املسىت ىن  ا،َبعً 
التجىار    باىائع م(  عىىن  بىي، م ىاط َيتىويل :  رحلىوا مإه سوا  بان مإْع أو م

 كىىىىىا وا  ،الباىىىىائا ليسىىىىي مىىىىن كىىىىإل التجىىىىىار،  رحلىىىىوا التجىىىىار    باىىىىائع م(
ال لب    بتب م(، قتا است إا  مإيتىا  يتىوط لىه، انيت ىا املإيت ىا انيت ىا املسىت ىن 

 إه، وقتا حكم  الإصر، وكوب الإصر.واملست ىن م
 عد  ل :  املست ىن بهي وأ واهتا( أ  اط املصإ  رْح  هللا ب

ِ رَمَمري اط:   َاءَ مريَجم  (  املمتثىنََمَ َ  َ َ  
األ ىىىا  األربعىىى  قىىىع ضىىىر علىىىى اإلضىىىاب  أمىىىا قىىىتش با سىىىم الوا ىىىا بعىىىد قىىىتش 

األ ا  بإ ا أت ت حكم الكلم  الوا ا بعد    قتا التْسي السابص  برسش، بىان  
الكىىىىل،  ، مإْىىىىع كىىىىو س بي ىىىىا اإلَبىىىىاع أو  بىىىىل،  ، موكىىىىر نصىىىىبإاش و  ا بىىىىان

علىىىى حسىىىر العوامىىى  أو علىىىى حسىىىر الإصىىىر و  ا بىىىان احلالىىى  ال ال ىىى  أعربإىىىاش 
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( قإىىا الكىىل،  ، وموكىىر انيتىىوط:  كىىا  اليتىىو، غىىي   ىىدً  العوامىى  السىىابيت ، مىى ًل 
   د. ،أداَ ا ست إا  (غي مست ىن مإه،  (اليتو، غي مإْع  ( ا، 

بيىىه، نتبع ىىا أو نإْىىع م ىىى   مىىا كىىا  أحىىد غىىىي  ا ًمىىى صيىىر   ا بىىان الكىىل،
 عىه قىع الإصر بما  لإا  ب   لي ،  أو  َباعبي ا جيو  ميسون أو غي ميسون( 

أت ىىىت قىىىتش األ ىىىا  األربعىىى ،  ،أت ىىىت مىىىا بعىىىد   ، واضىىىح أ ىىىواإ  ر، هللا بىىىيكم
 سىىت ىن ىن بعىىد   ، واملسىىتامل ا سىىمأت ىىت حكىىم وغىىي(  ، سىىوى وسىىوى، وسىىوا 

 لإىىىا:  غىىىاب اليتىىىو، غىىىي   مىىىا كىىىا  غىىىي ميسىىىون( أوً   بعىىىدقا  كىىىون جمىىىرور  لإىىىا
 ميسون(.

أ ىوط لى :  و  ا بان بلمإا  سمان بيه بيكىون علىى حسىر العوامى ، مى ًل 
 َتواصلع بهي األ يار( قكتا.   

َاهتمَج اَاملست ىن   اأ يً  خ  َ): 
املإىادى واملْعىوط لىه،  ا ًاىأأ  بيتى عإدس عرو  أعماكىا   الىدرل اليتىاد، و 

 نرى الدرل اليتاد،  تم به . عع املل وظاَ أس   حتتاحل وألون قكتا قتش 
ِهَف املمتثىنَخباَ ع اَ حمش  اط:  َ َِ َهَ ج  (.جي

، أبعىاط وأحيىاسحىروا  قتش ثل   ل عدا حاش، قتا بإىا نيتىوط أحيىاسً  
جيىىو  كىرش، انتبىه نيتىىوط:  جيو  نصىبه و  ىاط:اىىا  إ بْىروع،  ادائًمى املسىت ىنلكىن 

(  بكىىِر( ا  ىىا، اليتىىو،  ىىل   ىىد، أو  ىىل   ىىِد(  عىىدا عمىىرًو(  عمىىرِو(  حىىاش بكىىرً 
 اقىىىىىتش األم لىىىىى  ب بًعىىىىىلإىىىىىا مىىىىىن   ا انتب ىىىىىتم كىىىىىتش  األدواَ الىىىىى ل  بي  ىىىىىر  اآلن

السىبر    لى  أن قىتش ، صير ما جنرش أناملصإ ، أنإا جيو  لإا أن نإصبه، أو 
ستعم  أحياسً  أبعا  أحياسواَ َستعم  األبعاط، أو قتش األد ، اأ ىرى حروبًى َو

 .م   ما  بَر لكم  ب   لي 
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بعدش، نصبإاش علىى أنىه مىا ا علىى  بإ ا  دمإا قتش األدواَ أبعاط، نصبإا ما
قىتش  ، و  ا  ىدرسوكىو ً نه مْعوط بىه، أ ىن الْاعى   نيتىوط الْاعى  ضىمي مسىتي أ

ا بعىدقا علىى أ ىىا جمىرور، نعىم ضىىمي، ،  ْاىىإا مىااحلىروا، قىتش األدواَ حروبًى
 ْاىىإا  ا ر، هللا بىيكم،   ا  ىدرسش حروبًى أحسىىإي، الْاعى  ضىمي مسىتي وكىو ً 

مىىا بعىىدش، صيىىر حمىى  الىىيدد   قىىتش اليتاىىي  مىىت َكىىون   ا مل َتيتىىد، املصىىدر  ، 
مإصوب،  ا إا  لج نعرا بعدقا   عً ب ل( ما  حار اليتو،  : لإا  عىن م ًل 

  جيىىو  لإىىا الإصىىر وجيىىو  لإىىا اجلىىر، صيىىر مىىا السىىبر (مىىا  حىىتبي اط   ا لكىىن 
السىبر أن مىا قىىتش مىا املصىدر  ،   َىىد      علىى األبعىاط، بىىإ ا د لىي علىىى 

وقإىىىا   جيىىىو  لإىىىا ، اواحىىىدً  أبعىىىاط  ىىىوً  قىىىتش الكلمىىىاَ أصىىىب ي قىىىتش الكلمىىىاَ 
يتىىو،  ىىل ( ولىىيل لإىىا أن نيتىىوط:   ىىا، الاالإصىىر، نيتىىوط:   ىىا، اليتىىو، مىىا  ىىل   ىىدً 

( أل ىا متبوعى  للإصىر أو  ىل ا( لو حتبي   نيتوط :   ا، اليتىو،  ىل   ىدً ا  دً 
  تإا ميسون.أ  د، عربي 

صير بيتع معإا ثلن ساع  سإأ تش عرو  أعمىاط   ( عمى    ن( ونيتى  
 عإد قتا  ن عا  هللا.

  اط املصإ  رْح  هللا: ] ب  [ 
َمَ  عه   ( الإابي  للجإل،  اط به َ:)َاب  ِ ا   ْ ذ َا لَّ ذده صََذ ُْ   ََ  ََّصم  ْْ فَا ْع  ذ

ار ( َا ل َّ َر جهل َِف  َصم   َ صَ  ْ َِّْرَصم   ْ ََْذ ت  ِ ة َ  َل   ْ ِ ْ َا لَّ  " َ  ٍ ََّل ذ اَاب  ُْ   َ غ رْي ََذ 
 قإىا الإابيى  للجىإل َعمى  عمى  :  قإا  بىد لإىا أن نإتبىه كىتا الكىل،، أوً  

ربىىىىا افىىىى ، بىىىىل الإابيىىىى   إصىىىىر ا سىىىىمعمل ىىىىا َ ن، صيىىىىر مىىىىا قىىىىو عمىىىى   ن   َو
ربا اف ، أ بعد  ل  نيتىوط   الإابيى   للجإل َإصر ا سم األبا  أو حمًل  َو

ربا اف  وكو ً      وربا عرو : للجإل   َعم  عم   ن ون َإصر ا سم َو
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 .اليتر  األوط أن  كون أ  ا نكرش -
مْصىوط عإ ىا حىت لىو   كون أ  ا متص  اا  عىن غىي  أناليتر  ال ا   -

 بان متص   ف .
 . ا الن أن  كون   قا نكرش أ اً اليتر  ال -
 .اللاليتر  الرابا أن   َتكرر  -

اآلن   سبيىى  للجىىإل اآلن ن بىىص عليىىه عىىرو ، نيتىىوط:    ركىى    الىىدار( 
أ ىن ا  ىىا  ركىى ( قىى  قىىو نكىىرش  نعىىم قىىتا اليتىىر  األوط أن  كىىون ا  ىىا نكىىرش، 

اعىَر غىي مْصىوط  لكلمى ، اليتىر  ال الىن أن  كىون   قىا متص  اا بعىدقا مب
و  موكود  انتب وا سإتكلم عإ ا بعد  لي ،    ركى   ،،  الدار( نكرشانكرش أ اً 

 ،  عىىىىه    ركىىىى    الىىىىدار و   راليتىىىىر  الرابىىىىا أن   َتكىىىىر  موكىىىىود   الىىىىدار(
 أ  َتكرر  .امرأَ( 

 اآلن   أ  ا على ثل  أنواع:
 مْرد.أن  كون  -
 أن  كون مااا    نكرش  -
 أن  كون عبيه  ملااا. -

 املْرد: 
عإدما نتكلم عىن املْىرد  لاىبط   قىتا البىاب و  املإىاداَ انتب ىوا لىيل قىو 

و  م ىىن       ا تكلمىون ذًعى اعإىد أقى  الإ ىو، املْىرد دائًمىاملْرد بيتىك  عىا،، 
قىىو مىىا لىىيل ماىىاا  ب   سبيىى   جلىىإل و  املإىىادى، عإىىدقم َعر ىى   ىىاج و 

امل قيىىد   بيىىه امل ىىىن وذىىا املىىتبر السىىامل وذىىا امل نىىن السىىو  عىىبيه  ملاىىاا، 
 وذا التك ي، ب  قتا سيد  .
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حكم قتا ا سم أنىه مبىه علىى مىا  إصىر بىه، بىإ ا  صير بعد  ل  نيتوط: 
بىىىان نصىىىبه  لْت ىىى   إصىىىر  لْت ىىى ، بيىىى   عىىىه   عىىىه نيتىىىوط:    ركىىى    

قإىىا مبىىه نيتىىوط حكمىى  مإصىىوب، حكمىى  مبىىه علىىى مىىا  إصىىر الىىدار(  عىىىن قىىو 
األصىى  نيتىىوط، َإصىىر وعلمىى  نصىىبه الْت ىى  بإيتىىوط قىىو مبىىه علىىى الْت ىى ،  ،بىىه

  ركلني( نيتىوط نيتوط:    عىن   ا بان اي  نصبيه م ًل  عىن قإا  إصر  لْت  ، 
 ىىىن قإىىا   ا  ىىا، ركلىىني اسىىم   الإابيىى  للجىىإل مبىىه علىىى اليىىا ، وبىىتل    امل

    صالباَ اليو،(،  وبتل  ذا امل نن السامل م ًل و  اجلما، 
ََِمَاملضمََ

، أو مىىا عليىىه، نيتىىوط:    صالىىر علىىم موكىىود(    بيإصىىر  لْت ىى  ال ىىاقَر
صالىىر علىىم ماىىاا وعلىىم ماىىاا  ليىىه، بإيتىىوط: صالىىر اسىىم   وعلمىى  نصىىبه 

، موكىىود  ىى    مربىىوع وعلمىى  رب عىى  الاىىم  ال ىىاقَر الْت ىى  ال ىىاقَر علىىى ل ىىَر
، موكود قع      وقع مربوع بما  لإا  ب   لي .  على ل َر

        فَ)فَََِّمَاَ لََهَ"رءَِ ََتم َِجُمه(أما عبه املااا 
:  صىاعد اجلبى  مسىتيتيم  ب و ما اَصى  بىه عىع  مىن متىا، معإىاش نيتىوط مى ًل 

بىني ال ىلب( نيتوط:    صاعد اجلب  بني الإال(    مسىتيتيم حالى   حال ( م ًل 
باآلن قإا    مستيتيم( مستيتيم أسم   مىا  لىه، اسىم   مإصىوب وعلمى  نصىب  

، قىىع باعىى  ألسىىم  ، حالىى  قإىىا  عرابىىه(املسىىتيتيم حالىى   الْت ىى  ال ىىاقَر علىىى ل ىىَر
ليل مااا  ليىه  بى   ليى ،  شىا عىبيه للماىاا،  لإىا اليتىبيه  ملاىاا الْاع ، 

، عى  مى ًل ( وميكىن  عرابىه باعى  ألسىم الْامعإىاش قو  ما اَص  به عع  من متىا، 
   مسىىىتيتيم بىىىني الإىىىال( صبعىىىا قإىىىا،  ىىى  حمىىىتوا َيتىىىد رش موكىىىود    مسىىىتيتيم 
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 ىىد حيىىتا مىىا ا   ا علىىم واضىىح أ ىىواإ  افىى  أحيىىاسً  احالىى  بىىني الإىىال( موكىىودً 
  ر، هللا بيكم.

ذَِْ )ف إ ْ ََل ََْأ  اط بعد  ل  املصإ ، : ََِّذهَ م"  َا ل ِ ارَهو مَ  ج ذد  ذ ْْ  ََ ُهَ    ج ذد  َفْذ
)َ

، بيىى ، مىى ًل َ :       عىىىن بيىى  مل َباعىىر  عىىه مىىا كىىا َ بعىىدقا مباعىىَر
بعىىل َباعىىرقا ور الربىىا ووكىىر الىىدار ركىى ( األصىى  نيتىىوط:    ركىى    الىىدار( 

َكرار  ، انتب ىوا  ىاط: بىإن مل َباعىرقا ور الربىا وكىر َكىرار  ، بإيتىوط:      
بىىإن َكىىرَر   ( كىىا   عماكىىا و لهائ ىىا بىىإن عىى،ي  لىىي:  الىىدار ركىى  و  امىىرأَ(

:    ركىى    الىىدار و  امىىرأَ( أمىىا   الىىدار و  امىىرأَ( و ن عىى،ي  لىىي   ركىى  
أن نعمل ا ونلهي ا، قتا بل، املصإ  باآلن ألن عربإىا اليتىرو  عىرو  عمى    

 . عىن ما ا َعم    عم   أن( بيترو  أربع 
كىا  لإىا أعماكىا و لهائ ىا، نيتىوط:   ا و ىا    األربعى بإ ا ا يس قتش اليترو  

و   لهىىىا   ، م ىىى     ميسىىىون   البيىىىيوكىىىر   بعىىىد   اسىىىم  عىىىه معربىىىه مىىى ًل 
ا سم نكرش وقإا  لإا ميسىون  أعملإاقا ملا ا ألنإا  لإا أن أوط عر  ماقإا  ،قإد(

 ىا وبىني وقإد، معارا، بل َعم ، َلهىى قىتا اليتىر  األوط، صيىر   ا بصى  بيإ
﴿  ِبيَ ىىا قإىىا مل جيىىر عليإىىا  عمىىاط   م ىى   ىىوط هللا َعىىا :  اأ  ىىا باصىى ، أ ًاىى

َ ا   إَأب وَن   ، واضح [47]الصاباَ:َغْوٌط َو  ق ْم َعإىْ
ب إا غوط اسم   لكن بص  بيإ ا وبىني   بيتولىه بي ىا، ب إىا غىوط : مبتىدأ  
  عماكىارَر   مل جيىر صير  اط:   ا َك ،ومل َعم  بي ا  ،، م  ر لكإهأصبح

بىىى  جيىىىو  نعمل ىىىا وأن  مل ىىىا، جيىىىو  لإىىىا احلىىىالتني بإيتىىىوط:    ركىىىَ    الىىىدار و  
 عىىه قىىع   سبيىى  للجىىإل   ا ا ىىين األمىىر ( أو    ركىى     الىىدار و  امىىرأِ( امىىرً أ
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ون  يتتاع األمىر أن ناىبط اليتىرو  األربعى  أ بعىد  لى   كىون املعىىن كيىد  ن 
 د نكون و ْإا عإد املإادى ولعلإا  ن عا  هللا  و، افميل أو  و،  وقتاعا  هللا 

األربعا  حسر ما نتْص ما امليترب  أو أظن افميل لىو  ىلج ألتىاحل    درل 
واحىىد بيتىىط وقىىو افمىىيل  ن عىىا  هللا  كىىون بيىىه افىىتم  عىىىن لىىن أن ىىت األربعىىا  

وكىى  أن  وبىىص  سىىيكون افمىىيل سىىيكون  ن عىىا  هللا  ب الإىىدا  واسىىأط هللا عىىأ
األ ىىواَ ملىىىا حيىىىر و رضىىىى، قىىتا وهللا عىىىأ وكىىى  أعلىىىى واعلىىم ونسىىىب  العلىىىم  ليىىىه 

أ تإىىىىا ميسىىىىون علىىىىى حاىىىىوربم وأسىىىىأط هللا أن  وبىىىىص ا  ااسىىىىلم، كىىىىأابم هللا  ىىىىيً 
أل ىىىواَ علىىىى حاىىىور الىىىدرل األ ىىىي درل افىىىتم وان  سىىىر لكىىىم اكتيىىىا  قىىىتش 

وك  أعلى واعلم ونسىب  العلىم  املرحل     مرحل  أبا  وأعلى مإ ا قتا وهللا عأ
 ليه اسلم وصلى هللا وسلم على نبيه الكرمي وعلىى للىه وصى ب  والتىابعني والسىل، 

   .التار خ امليلدي  10/4/2017عليكم ورْح  هللا وبرباَه اليو، قو 
    ََ 
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