
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 



 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

ُنُو َوَنْستَػْغِفُرُه ، َونَػُعْوُذ ابهلل ِمْن ُشُرْوِر َأنْػُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئا ِت َأْعَمالَِنا ، َمْن يَػْهِدِه هللا َفََل ِإفَّ اْْلَْمَد هلل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعيػْ
لُُو ََل َىاِدَي َلُو ، وَأْشَهُد َأْف ََل إلو إَل هللا َوْحَدُه ََل َشرِْيَك َلُو ، َوَأْشَهُد َأفَّ ُُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوْ ُمِضلَّ َلُو َوَمْن ُيْضِلْل فَ 

َر اْْلَْدي َىْدي ُُمَمٍَّد ، َوَشرَّ اْْلُُمْوِر ُُمَْدََثتُػَها ، وَُكلَّ ُمُْ  َدةٍَ  ِدْدَعٌ  ، وَُكلَّ ، أََل وإفَّ َأْصَدَؽ الكَلـِ َكَلـُ هللا َوَخيػْ
 . ِدْدَعٍ  َضََلَلٌ  ، وَُكلَّ َضََلَلٍ  ِف النَّار

 أما دعد :

 : -رمحو هللا تعاىل  -فقد توقفنا عند قوؿ الناظِم 

َهمِ   تستعمُل القرعُ  عنَد املُبػْ

 ِمن اْلقوِؽ َأو لدى الَتزاُحمِ                                

 

 دضمِّ القاؼ اإلسهاـ ليخُرج املبهم ، والُقرع  ىي اَلختيار إبلقاء السهاـ وَنو ذلك . " الُقْرَعُ  " :

 قالوا : ىي سبييز نصيٍب موجود ، وفائدهتا قطع اخلصوم  أو إلزال  اإلهباـ . " الُقْرَعُ  "و 

َهمِ وقولو :   املبهم املراد دو ضد التعيُت ، وىو اخلفاء واجلهال . " " ِعْنَد املُبػْ

 التزاحِم اجتماع شيئُت فأكثر ِف شيٍء َل ميكن فعلهما مًعا . " َأْو َلَدى التػََّزاُحِم "وقولو : 

 ومعٌت البيت :

 أّف الُقرع  تستعمل ِف سبييز املبهم غَت املعُتَّ أو ِف سبييز املستحق عند التزاحم ، فتستعمل القرع  ِف شيئُت :

عند اإلهباـ ، كأف يكوف أعتق عبًدا ومل يعيِّنُو فيخرجو ابلقرع  ؛ يعٍت لو واحد كاف عنده عبداف أو ةَلة   اْلوؿ :
يكتب  -على سبيل املثاؿ  -أو أردع  فقاؿ أان أعتق عبًدا من عبيِدي هلل ومل يعيِّنو ، فهنا ُُيَرج ابلقرع  ؛ أبف 



 

َهِم " فهذا ىو مراده دقولو امسهم اْلردع  فسهم من خرج ابمسو يكوف ىو اْلر ؛  إذا مل يعُتَّ شيٌء  أي؛ " ِعْنَد املُبػْ
 دعينو .

أان أعتقت عبًدا من عبيِدي  أَل يكوف عيَّنو أو قصد أحًدا دعينو وىو يذكره ؛ يعٍت مثًَل لو قاؿ : وشرط اإلهباـ :
أحدىم دعْينو ، مثَل امسو ؛ اسم العبد على سبيل املثاؿ : سَلـ أو ُسَلْيم أو كذا  فهو يريد ىذا هلل وىو يريد 

دل يكوف مثَل ُسَلْيم ىذا أو سليم ىو اْلّر مباشرة وكذا لو  فهنا َل تُعمل الُقرع  فهنا َل تُعمل الُقرع  ؛ العبد ،
قاؿ مثَل : ) أعتقت سليما ( أو ) أعتقت عْمًرا ( ، مث دعد ذلك قاؿ َل ، أان عندي أردع عبيد أريد أف ُأخرِج 

 أحدىم ؛ فهنا َل ذبوز القرع  ، ْلّف القرع  َل تكوف إَل عند اإلهباـ.

عدـ التعيُت ، فإًذا شرطو أف َل يكوف عيَّنو أبف يقوؿ زْيًدا ، أو عْمًرا ، أو ُسَلْيًما ، أو َنو  ومعٌت اإلهباـ : 
 ذلك.. أو يكوف قصد أحًدا دعينو 

 كيف ىذا ؟  
معّينا ، فهنا َل تستعمل الُقرع  فإًذا يعٍت يكوف ِف نِّيتو ، وِف قلبو ، أنّو أراد هبذا العتق عبًدا ُمعّينا ، دَعْينو أي  

، وىذا النوع الثاين وسيأيت ، ويدّؿ على ىذا قص  الرجل " أو عند املُْبهم من اْلقوؽ أو لدى التزاحم " وقاؿ : 
م ، مل يكن هالصحاد  عند موتو ؛ كاف لو ست  مملوكُت ، يعٍت ست  عبيد ميلك الذي أعتق ست  مملوكُت ، واحد من
ت  ، والعمل أف املّيت إذا أوصى جبميع  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لو غَت ىذا املاؿ ، فلما جاء النيب   ألغى عتقو للجميع للسِّ

 اةنُت ، فجّزأىم النيب ملسو هيلع هللا ىلص أةَلَث ، مث أقرع مالو ؛ إّّنا ُُيرج منو الثلث ، فهنا ست  يصح الِعْتُق ِف الثلث يعٍت ِف
ةنُت ، فاةنُت ِف ةَلة  ست  ، اةنُت ، اةنُت ، اجعل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -نيب دينهم ، فأعتق إةنُت ، وأَرؽَّ أردعا ، يعٍت ال

 فبالقرع  أخرج اةنُت وأدقى أردع  مملوكُت لبقي  الورة . 

 أي ِف اْلقوؽ ، كأف يًتشح لإلمام  اةناف تستوي صفاهتما فُيقرْع دينهما  " " عنَد التزاحَم ِف اْلقوؽِ وقولو :  

 . ي وشرط ىذه اْلال  الثان

 . عند اإلهباـ اْلوىل :

 . عند التزاحم والثاني  :



 

التساوي ِف الصفات ؛ كأف يكوف كَل املتقدَمُت أو املتقدِمُت حافظًا لكتاب هللا ، عاملًا  الثاني  : ال اْل شرط ىذه
ف   ابلسن  ، متوفرة فيو صفات اإلمام  ، فهنا استوى اجلميع ِف الصف  وَل ميكن أف يُعُت اجلميع ِف ىذه الوظي

) أنو كاف :  –ملسو هيلع هللا ىلص  –ودليل ىذه اْلال  ما جاء عنو ، ميكن عن طريق القرع   ، منهم فُيختار واحدٌ أو ِف اإلمام  
زَبُْرُج َمَعو ؛ يعٍت أيّهن خرج سهمها زبرج معو ، فهنا  ، أي دُت زوجاتو َأيّػُهنَّ  (1)ِإَذا َأرَاَد َسفًرا أقْػرََع دَػُْتَ ِنَساءه (

مل يرد أف أيخذىن مجيًعا فيخرج إحداىن  –ملسو هيلع هللا ىلص  –النيب فكلهن مستوايت ِف اْلقوؽ ،   –ملسو هيلع هللا ىلص  –زوجات النيب 
 .  ْلقوؽابلقرع  ، فهذه ىي مسأل  القرع  إما َلستخراج املبهم ، وإما عند التزاحم ِف ا

" التعُت إذا مل يكن لنا سبيٌل إليو ابلشرع فوِّض إىل القضاء والقدر :  -رمحو هللا تعاىل  –قاؿ ادن قيم اجلوزي  
، يعٍت فَلف أو فَلف  وصار اْلكم دو شرعيًّا قدرايًّ ِف فعل القرع  ، شرعًيا ِف فعل القرع  وقدراًي فيما زبرج دو

وذلك إىل هللا َل إىل املكلف ، فَل أحسن من ىذا وَل أدلغ ِف موافقتو شرع هللا   -عز وجل  –ىذا من قدر هللا 
 . انتهى كَلمو رمحو هللا تعاىل وقدره " .

  : - رمحو هللا تعاىل -مث قاؿ الناظم 

  اجتمَعاوإْف تساَوى الَعمَلِف 

  َوفعل أحدمَها فَاستمَعا                       

 اح دقولك : البيت غَت موزوف وميكن أف يوزف كما قاؿ دعض الُشرَّ 

 . وفعلُت إحدامها فاستمعا

 عموًما ىذه القاعدة تدخل ِف مسألٍ  يذكرىا الفقهاء وىي تداخل اْلعماؿ ، أو التشريك ِف ني  العمل 

  : ومعٌت البيت 

 خر ولكن دشرطابلصورة فإف أحدمها يغٍت عن اآل اجتمع عمَلف من جنٍس واحد وكانت أفعاْلما متفق ً  أنو إذا
:  

 . أف يتساوى العمَلف ويتطادقا الشرط اْلوؿ :
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 . أف يكوان ِف ابب النوافل ، أو النوافل مع الفرض الشرط الثاين :

العمَلف ويتطادقا ما يصح أّف اإلنساف مثَل :  ىف يتساو إمستقلٍّ عن الٱخر ، ف أف يكوف كل عملٍ  الثالث :
مع سن   ا وىو فاطر ، وينوي مع سن  الضحى مثَل: أف يصـوينوي سن  الضحى يـو اخلميس، وينوي أيضً 

اخلميس ىذا ما يصلح فإّف العمَلف ىنا خمتلفاف ، أف يكوف العمَلف ِف ابب النوافل ، مثَل : أراد أف يصـو يـو 
 يوما من أايـ البيض والرادع عشر ، و اخلامس عشر فوافق اإلةنُت اإلةنُت ووافق اْلايـ البيض الثالث عشر ،

 . البيض فها ىنا َل مانع ةنُت تطوًعا ونوى صـو يـو أحد أايـَلفنوى صـو ا

، يؤدي الفرض فيغنيو عن النفل  ، ومثّلوا هبذا دسن  أو ربي  املسجد ، فمن دخل  أو نفل مع فرض دبعٌت ؛ أف
املسجد ِف صَلة الفجر أو العصر  أو الظهر أو املغرب ، فصلى ركعتُت أو صلى صَلة الفجر مع اإلماـ َل 

 ا مثًَل ركعتُت ربي  املسجد ، فالفرض ىذا يغٍت عن ربي  املسجد ، وأيضً يطلب منو أنو دعد الصَلة  يقـو يصلي 
)اْجَعُلوا ٱِخَر َعْهدُِكْم :  –صلى هلل عليو وسلم  –فاض  لقوؿ النيب و دطواؼ الوداع ملن أّخر طواؼ اإلمثػلوا ل

   اِبلبَػْيِت الطػَواْؼ (

 .فاض  ، وأنو طواؼ الوداع أجزأهأنو طواؼ اإل، فاض  مث فعلو آخر شيٍء وخرج من مك  فمن أّخر طواؼ اإل 

أف يكوف كل عمٍل مستقٍل عن اآلخر ، كتحي  املسجد وسن  الفجر فها ىنا جيوز أف يفعل أحدمها  الثالث :
وينوي اآلخر والعبد حينها خُميّػٌر فيها إّما أف يفعل العبادتُت فلو أجر كل عبادة ، يعٍت يصلي ربي  املسجد مث 

َا اَْلْعَماُؿ  –عمـو قولو _ ملسو هيلع هللا ىلص مٍل واحد فلو ما نوى لعيقـو ويصلي سن  الفجر أو ينوي العبادتُت ِف  ) إّنَّ
 . ولكل امرٍئ من اْلجر والثواب ما نواه  (2)) َولكلِّ امرٍئ ما نَػَوى( –مُثّ قَاؿ  -ابلِنيَّات ( 

 لكن السؤاؿ ىنا :
 

ىل من صلى ربي  املسجد مث قاـ وصلى سن  الفجر ، ىل ىو ِف اْلجر مثل من صلى ربي  املسجد ونوى سن  
 الفجر ؟

 ىل مها ِف اْلجر سواء ؟
 اجلواب : َل ، 
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 لعائش .  –ملسو هيلع هللا ىلص  –كما قاؿ النيب  ) أجرِؾ على قدِر مشقتِك (ْلف اْلوؿ صلى صَلتُت ؛ فهناؾ 
  -تعاىل  –إبذف هللا  ال أجرً وأما ىنا ابلني  ُُيصِّ 

طيب فإًذا إما أف يفعل العبادتُت فلو أجر كل عبادة مستقل  ، أو أف ينوي العبادتُت ِف عمل واحد فلو ما نوى ، 
 أو أف يفعل عمًَل واحد دني  واحدة فلو ني  عمل واحد.  

ا اْلعماُؿ ابلنِّيَّاِت املسجد وصلى ركعتُت نوى هبما الراتب  وربي  املسجد ، دليلها ما سبق :  إذا دخل مثالو : ) إّنَّ
ا لكلِّ امرٍئ ما نوى ( ) ) من َأَتى ِفراَشو وىو :  -ملسو هيلع هللا ىلص  –وأيضا يدؿ عليها على ىذه القاعدة قولو ،  (3وإّنَّ

 (4)َلبَػْتو عيُنو حىت يصبَح ُكِتَب لو ما نَػَوى ، وكاف نوُمو صدقً  عليو من ردِّو (يَػْنِوي أف يقوـَ ُيَصلِّي من الليِل فَػغَ 
 مع أنو مل يفعل  ولكن نيتو ِف الفعل ُكتبت لو.  ) ُكِتَب لو ما نَػَوى (فالشاىد منو قولو : 

 
 ِف البيت السادق  تنبيو:

  َوِإْف َتَسػاَوى اْلَعَمػػَلِف اْجَتَمَعػػا

 واجبُت فإنو َل جيوز التشريك فيهما  أف العملُت إذا كاان يفهم مما سبق :
الظهر وصَلة العصر فَل جيوز أف يقوؿ أان أصلي أردع ركعات الظهر وأنوي لو أف إنسااًن فاتتو صَلة  مثَل :

معها العصر ؛ ىذا خطأ ؛ ْلف ابب تشريك الني  ِف النوافل ، أو أف تدخل ني  النفل ِف الواجب َل العكس ، َل 
أان نويت أف نوى أف يصلي ركعيت الفجر تطوًعا َل يصح أف يقوؿ  تدخل ني  الواجب ِف النفل ، فلو أف إنساانً 
 أصلي سن  الفجر وتغٍت عن صَلة الفجر 

 َل ، ىذا ما يصح ؛ ْلف اْلدىن اْلقل يدخل ِف اْلكثر ، أما اْلكثر واْلعلى َل يدخل ِف اْلدىن ، فإًذا َل يدخل
 فرضُت ِف فرض واحد  عمل

  -رمحو هللا تعاىل  –قاؿ الناظم 

 وَُكػػلُّ مشغػػوٍؿ فَػػََل ُيشػغػػُل 

 لػػُو املَػْرُىػػوُف َوالػمػسػبَّػػلُ مثػا                 
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مر أي انتقل من ملك صاحبو املطلق إىل ملٍك مقيد ، وقولو ضد الفارغ واملراد دو أي الذي ؛ ُشِغل أب املَْشُغوُؿ :
  .املرىوف من الرَّىنِ 

توةق  ديٍن دَعٍُت فمثَل ؛ آخذ منك ألف رايؿ وأعطيك مثًَل ساعيت أو مثَل كمبيوتري رىنا إىل أف أرد  والرَّىُن :
 إليك املاؿ فتعطيٍت الرَّىن ، 

ا َسَدْدتُو ِف الوقَت احملدََّد فلصاحب الدين أف يطالبو فإف جاء وقت سداد الدين وقصَّرت عن الوفاء دو وم
ابلسداد وإَل يرفع اىل القضاء وأف جيعل ىذا الشيء املرىوف يباع ويسدد لو قيم  املاؿ املقًتض ؛ فهذا ىو 

 الرَّْىُن .

  :  ِمثَالُو املَرىوُف َو املسبَّلُ قاؿ 

أي الوقف ؛ ىو رببيس اْلصل وَتْسِبيُل الثمرة ومعٌت البيت : أف الشيء إذا اشتغل حبق مل يشغل  " املَُسبَُّل " :
  ر .حبق آخ

سبق اجلواؿ أو الساع  عند شخص اقًتضت منو ألف رايؿ ، مث اقًتضت من شخص مثالو : أان رىنت كما 
 الساع  نفسها ا آخر ألف أو مخسمئ  أو أكثر فقاؿ يل : أعطٍت رىًنا فأقوؿ لو أعطيك الرىن مثًَل آخر مبلغً 

 ىذا خطأ ْلف الساع  مرىون .

 فكلُّ مشغوٍؿ فَل يشغلُ 

  غَت فارغ .فَل جيوز أف يرىن مرة أخرى ، ْلنو درىنو ِف اْلوؿ أصبح مشغوًَل 

 أف املشغوؿ َل يشغل .ومنو قوْلم :  

وأيضا :  " وَل يُػْرىُن حىت يَػْنفكَّ الرَّْىن أو أيذف الرَّاِىن " الرىن َل يُػَباُع وَل يُوَىبُ  ومن أمثل  القاعدة عندىم :
ع وَل تُوَىب وَل تُرىُن َلنشغاْلا ابلوقف ؛ لو أف رجَل عنده أرٌض أوقفها هلل فهي وقف الَعُُت املوقوف  َل تُبا 

حبَّسها هلل ، فَل جيوز أف يَػْرَىَن ىذه اْلرض ، ْلنو ملا َسبػََّلها وَحبََّسها وَأْوقَػَفها خرجت من ملكو واشتغلت حبق 
 مشغولً  للغَت ْلهنا مشغولٌ  ْلقٍّ قبلو. فَل جيوز حينها أف جيعلهاالفقراء واملساكُت أو املوقوؼ عليهم 

 من أجَّر شقً  لشخٍص فَل ميكن أف يؤجرىا لغَته ِف نفس املدة املتفق عليها.  : وأيًضا  



 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الدليل ؟

؛ ْلنو دبيعو قد  (5)) ََل  يَِبْع دَػْعُضُكْم َعَلى دَػْيِع دَػْعٍض َوََل َُيِْطُب دَػْعُضُكْم َعَلى ِخْطَبِ  دَػْعٍض ( :   -ملسو هيلع هللا ىلص  -قولو 
انشغل فَل جيوز أف يبيع وىو مشغوؿ ، وكذا خبطبتو َلمرأٍة ىي مشغول  للخاطب املُتقدِّـ فَل جيوز آلخٍر أف 

 .يتقدَّـ خلطبتها حىت يرفَض أىل املرأِة أو يًتؾ اخلاطب اْلوؿ 

 :   -رمحو هللا تعاىل  -مث قاؿ الناظم 

 ومػْن يُػَؤدِّ عػْن َأِخػيػػِو واجػبَػػا 
 لػو الػرُّجػوع ِإف نَػوى يػطػالبَػػا                            

ىذا البيت ِف أداء الديوف الواجب  عن اآلخرين ، وىذا البيت ليس قاعدًة فقهي  وإّنا ضادٌط فقهي ِف ابب 
 الديوف واملعامَلت ؛ ومعناه : أف من أدَّى عن غَته ديًنا َل ُيلو من أمرين : 

 لو الرجوع دبطالبتو دبا دفع . أف يؤديو تطوًعا واحتسااًب حبيث َل ينوي مطالب  أخيو دشيء ، فهذا ليس -

 مطالبتو دبا دفع عنو ، فهذا لو الرجوع ومطالبتو دبا دفع وشرط ىذا الضادط أف أف يؤديو انوايً  اْلال  الثاني  :
 ، (6)) اْلَعائُِد ِف ِىَبِتِو َكاْلَكْلِب يَِقيُء مثَّ يَػُعوُد ِف قَػْيِئِو (   ، دليلها حديث : تكوف ِف الديوف اليت َل ربتاج إىل نيَّ 

 ؿ : " أف يؤدي انواي مطالبتو دبا دفع " .قا

وأما ما ُتشًتط لو النيَّ  كالزكاة والكفارة وَنومها فهذه ليس لو أف يؤدي عن غَته إَّل إبذنو ْلف ىذا اْلداء َل  -
ن فَلف يربأ عنو َلحتياجو لنيَّتو ولو أداىا عنو دَل إذنو فإنو َل ُيقُّ لو الرجوع إليو ، فإف قيل : أان دفعت املاؿ ع

وَل  –أي مطالبتو ابملاؿ  –مل أنِو الرجوع  –يعٍت  –ْلجل فض املشكل  ومل أنِو حينها شيًئا َل الرجوع وَل عدمو 
 عدـ املطالب  فالظاىر لو أف يرجع .

  : إذا اْلحواؿ ةَلة  

 ا واحتسااًب َل ينوي  مطالب  أخيو دشيء ، فهذا ليس لو الرجوع دبطالبتو دبا دفع. أف يؤديو تطوعً  وىل :اْلال  اَل

 ملاذا ؟ 
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 ) اْلَعائُِد ِف ِىَبِتِو َكاْلَكْلِب يَِقيُء مثَّ يَػُعوُد ِف قَػْيِئِو (.لقولو صلى هللا عليو و سلم  : 

 .أف يؤدي املاؿ عن غَته انواي مطالبتو دبا دفع فهذا لو الرُّجوع ولو مطالبتو دبا دفع اْلال  الثاني  :

  ملػػػػػػػػػػاذا ؟ 

ـَ عن غَته ،   . فَتجع على من كاف سبًبا ِف ُغْرِموْلنو نوى و ربمََّل و تَغرَّ

أف يدفع املاؿ عن الغَت وىو َل ينوي الرجوع وَل عدمو يعٍت : ما نوى حُت دفع املاؿ عن غَته  اْلال  الثالث  :
يطالبو ، فهنا الظاىر أفَّ لو أْف يطالبو دبا دفع ، ْلنو ىو اْلصُل وىو ِف حكم ا مل ينو أف َل أف يُطالبو وأيضً 

 .الغاـر ، وشرط ىذا الضادط كما سبق : أف يكوف ِف الديوف اليت َل ربتاج إىل ني 

 : - رمحو هللا تعاىل -مث قاؿ الناظم  

 والوازُع الطَّبعيُّ عن العصياِف 

   كرافِ كالوازِع الشَّرعيِّ دَل ن                    

 يعٍت املانع و الرَّادع عن فعل الشيء و املعُت على تركو. " الوازع الطبعي " قولو :

  فطرة اإلنساف السليم  يعٍت فطرة اإلنساف السليم  .يعٍتأي الطبيعي  الطَّبِعيُّ ""  وقولو :

 أي عن املعصي  واخلروج عن حد الطاع . " عن العصياف " :

ِف ترؾ ما تستقبحو الفطرة السليم  أو َل ينكر على أي دَل فرؽ من حيث العمل دو  " دَل نكراف " وقولو : 
 املُْستِدؿِّ دو أبنَّو مل يَػُنصَّ عليو الدليل.

السليم  من اسقباح دعض اْلمور كشرب البوؿ وأكل الَعَذرَة معموؿ  أف ما خلقو هللا ِف الفطر إًذا معٌت البيت :
دو ويؤخذ منو حكًما واملعٌت ؛ أف املعاصي اليت َل تتقبلها الفطرة السليم  مل يشرع ْلا حدًّا ، ْلف الوازع عن 

و ابْلدِّ كأكل ذلك ما ِف الطَِّباِع من الُنفرة عنو و استقباحو ، وما كاف ذلك مل ُيتج اىل أف يزجر الشارع عن
، ويعرب عن ىذه القاعدة  -رمحو هللا تعاىل  -الَعَذرَة و امليت  والدـ وشرب البوؿ كما قالو ادن القيم اجلوزي  

      " إف الوازع الطَّبيعي يغٍت عن الوازع الشرعي " .قوْلم : و  " داعي  الطّبع ذُبِزُئ عن تكليف الشرع "دقوْلم : 



 

ا من قصاص ودايت إما ابلرادع الشرعي وىي العقود  احملددة شرعً  والناس يرتدعوف عن احملرمات دبا يلي :
 وحدود وكفارات 

 ِف اْلمور اليت تستقبحها النفس ومل جيعل ْلا عقود  ُمددة ؛ فيدخلها التعزيرات . وإما ابلرادع الطَبعي

 فإف هللا يزُع ابلسلطاف ما َل يزع ابلقرآف. رادع السلطاف : مث

ِف ترؾ املعاصي يستدؿ هبا ويُعمل هبا كما يستدؿ ابلدليل   فإذا معٌت البيت كما سبق أف الفطر السليم 
 الشرعي دَل نُْكراٍف أي دَل فَػْرٍؽ.

 :  -رمحو هللا تعاىل -مث قاؿ الناظم  

ـِ          واْْلمُد هلل على التَّما

ـِ                                   َوا  ِف اْلبْدِء واخلِتاـِ والدَّ

 مُثّ الصَلة مع سَلـٍ شاِئعِ 

 َعلى النَّيب وصحِبِو والتَّاِدعِ                                  

: أي آخرىا ، وعلى الدواـ : أي ِف   ِف ختاـ املنظوم  محد املؤلف هللا ِف البدء أي : دداي  املنظوم  ، وِف اخلتاـ
 كل وقت .

  " َواْْلَْمُد هلل َعَلى التََّماـِ "فقاؿ :  

 ؛ يعٍت ِف البداي    " ِف اْلَبْدِء " 

 : أي ختاـ املنظوم  . " واخلَِتاـِ "

 ِف البداي  دداي  النظم ،  

 أي على طوؿ ِف كل وقت .:  " والدواـ "



 

 قاؿ : اْلمُد هلِل الذي دنعمِتِو تتُم الصاْلاِت ، و إذا أاتُه اْلمرُ  )كاَف ملسو هيلع هللا ىلص إذا أاتُه اْلمُر َيُسرُّهوِف اْلديث :  
  (7)يكرُىُو قاَؿ : اْلمُد هلِل على كلِّ حاٍؿ( 

 وقوؿ الناظم : 

سباـ الشيء إكمالو ؛ أي اَلنتهاء من ىذا النظم ؛ وىذا فيو إشارة إىل أف من اشتغل ابلصاْلات  " َعَلى التََّماـِ ":
العلم ، فبعض طَلب العلم يدرس ِف السن  عليو أف ُيرص على إسبامها وعدـ قطعها وتركها خصوصا طلب 

وَل يكملو ويتنقل إىل غَته ، الواحدة ردبا أكثر من أردعُت كتاب من كل كتاب دعضو صفح  أو عدة صفحات 
) َأَحبُّ أنو قاؿ : –ملسو هيلع هللا ىلص  –وىذا من آفات طلب العلم فإف ِف اْلديث عن النيب ؛  أبي حج  أو شبه  عنده

 . (8)ِإىَل هللا َأْدَوُمُو َوِإْف َقلَّ (  اْْلَْعَماؿِ 

 أي البداي .  " اْلِبْدء " :وقولو  

 أي َلستمرار.  " َوالدََّواـِ " :

 أي ظاىر ذائع منتشر.  " َشاِئع " :وقولو 

ا ومات على اإلسَلـ ، يطلق على الطبق  املخصوص  من التادعُت ؛ وىو من لقي صحاديً  " َوالتَّاِدع " :وقولو 
ومراد   -رضواف هللا عليهم  –وىدي أصحادو الكراـ  –ملسو هيلع هللا ىلص  –ويطلق التادع على كل من اتبع ىدي النيب 

 صنف الثاين. امل

 

" محد هللا ِف مبدأ اْلمور وختامها واستدام  ذلك اْلمد من أسباب الزايدة :  -رمحو هللا تعاىل  –قاؿ السعدي 
لفضل هللا وكرمو ، ومحد هللا على اْلمور يوجب دركتها وزكاءىا وّناءىا وحفظها من اآلفات ويوجب كماؿ 

 . -رمحو هللا تعاىل  –انتهى كَلمو  اَلنتفاع هبا "

وِف اخلتاـ أمحد هللا ريب أف يسر يل ىذا التعليق على ىذه املنظوم  ، يسر يل ىذا التعليق ادتداًء وانتهاًء فلو 
 اْلمد والشكر على الدواـ . 
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 هناي  ىذا الدرس أبمور منها : وأوصي نفسي وإخواين طَلب العلم ِف 

وطلب ما عنده من ةواب واْلذر من الرايء والسمع  وإرادة الدنيا دعمل  –عز وجل  –إخَلص الني  هلل - 
 اآلخرة. 

 ا . وتطبيقً  وعمًَل ا ونفسي ابلتمسك ابلكتاب والسن  ومنهج السلف الصاحل قوًَل وأوصيهم أيضً - 
 قراءًة وصحب  .وأوصيهم ابلبعد عن البدع وأىلها مساًعا و - 
 وأوصيهم ابلبعد عن الفنت وأىلها وعن إَثرهتا أو التعاوف عليها .- 
 وأوصيهم دًتؾ قيل وقاؿ وإضاع  الوقت واخلصومات واجلداؿ فيما َل نفع فيو .- 
وأوصيهم إبشغاؿ الوقت دبا فيو مصلح  ديني  أو دنيوي  واْلرص على طلب العلم خاص  التوحيد وما - 

 يومو وليلتو . ُيتاج إليو العبد ِف
 وأوصيهم ابلبعد عن أخذ العلم من غَت أىلو والبعد عن املتعاملُت وعن اجلهاؿ .- 
وأوصيهم دعدـ التعصب لألشخاص وعدـ تقدًن كَلـ أحد من الناس على اْلج  الشرعي  من القرآف - 

 . –رضواف هللا عليهم  –والسن  ومنهج السلف الصاحل 
 التأدب معهم وعدـ إضاع  وقتهم .وأوصيهم ابحًتاـ العلماء وُمبتهم و - 
وأوصيهم ابْلذر من اَللتفاؼ حوؿ املتعاملُت وحوؿ الصغار ومعاملتهم كالعلماء ، وإّنا طَلب العلم - 

يستفاد منهم دقدر ما عندىم من علم وَل يرفعوف فوؽ قدرىم وإَل ىلك التادع واملتبوع إف مل يتمسكوا 
 دبنهج السلف الصاحل ِف معامل  أمثاْلم .

 ا ابْلرص على العمل ابلعلم والتخلق ابْلخَلؽ اإلسَلمي  واآلداب الشرعي  . أوصيهم أيضً مث- 
واَلستفادة منهم وعدـ التعصب ْلحد وإّنا يعمل ابْلج  من  السلفيُت وأوصيهم ابلرجوع إىل العلماء- 

 . اْلم   الكتاب والسن  وما كاف عليو سلف
 

اللقاء ِف درس جديد ِف منت اآلجرومي  ِف النحو ، إبذف هللا تعاىل  وإف شاء هللا تعاىل ِف الدرس القادـ سيكوف
أسأؿ  –سبحانو وتعاىل  -آلجرومي  إبذنو اب سنبدأ-إبذف هللا تعاىل  -سنبدأ ِف اللقاء القادـ يـو اْلردعاء القادـ 

 أف ييسر لنا اْلمور . –عز وجل  –هللا 

 



 

 مجعُت وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم أ

    واْلمد هلل رب العاملُت.


