
 

 

 ذطثيقاخ في يادج عهى انُحٕ                                                                      انسُح انثاَيح

[4-3 2 -1]نساَياخ عايح : انرخصص  

انفٕج انثاَي)َقذ ٔيُاْح   :انرخصص   

 

 

 

بـاب إّن وأخـىاتـهــا 

 

: انرطثيق األٔل

 

َِْي )) ٌّ ،ٔنيد ، ٔنعّم ْٔى ذغيّش انهفظ : َٔ ٍّ ًْٔا يغيشاٌ انهفظ دٌٔ انًعُى ، ٔكأ ، ٔنك ٌّ إِ

ٔانًعُى ، ٔذدرًع انخًسح في أَٓا ذُصة االسى ، ٔذشفع انخثش ، ٔإًَّا عًهد رنك ذشثيٓا 

يٍ طشيق انًعُى ، والثاوي يٍ طشيق انهفظ أحدهما تانفعم ،ٔٔخّ شثٓٓا تانفعم يٍ ٔخٓيٍ 

ٌّ " فانهفظ أَٓا عهى ثالثح أحشف فًا صاد فثُي عهى انفرح َكَضَشَب ، ٔانًعُى أٌ يعُى  " إ

ٍّ اْسرَْذَسْكُد ، ٔ ٌّ  )َحقَّْقُد، ٔنك ُْٓد ، ٔنيد  (كأ ُّْيُد ، ٔنعّم : شثَّ ًَ  .ذََشّخيدُ : ذَ

ٌّ ذشفع االسًيٍ أٔ ذُصثًٓا ، أٔ ذشفع األٔل ٔذُصة انثاَي ، أٔ ذُصة األٔل  ٔنى يخم يٍ أ

ا ،  ًَ ُِْصْثُٓ ا ، ألٌ انفعم ال يكٌٕ نّ فاعالٌ ، ٔنى ذَ ًَ ٔذشفع انثاَي ، فَهَْى ذَْشفَْعُٓ

ٌّ انًُصٕب ال يكٌٕ إال تعذ يشفٕع ، ٔنى ذشفع األٔل ، ألَّ يشثّ تانفعم ٔانفاعم قذ  أل

ٌّ ، ْٔي  ٌْ يُضّى انفاعم في إ يضًش في انفعم ، فكاٌ يديء يٍ ْزا أ

حشف ، ٔانحشف ال يضًش فيّ ، فهى يثق إال أٌ ذُصة األٔل ٔذشفع انثاَي ففٌ يشثّٓح تفعم  ُ 

 .ّدَو يفعٕنّ عهى فاعهّ َكَضَشَب عًًشا صيذ 

ٌّ خثشْا يكٌٕ خًهح ، ْٕٔ فاعهٓا ،  ٔانذنيم عهى أَٓا يشثٓح تاألفعال ، ٔنيسد أفعاال أ

ٔانفاعم ال يكٌٕ خًهح ، ألَّ قذ يضًش ، ٔانًضًشاخ كهٓا يعاسف ، ٔاندًم ال ذكٌٕ إال 

َكشاخ ، ألٌ تٓا ذقع انفائذج ، ٔألٌ انفاعم يثم االترذاء ، فكًا 

ٌّ االترذاء ال يكٌٕ خًهح فكزنك انفاعم   .أ



ٔخثش ْزِ انحشٔف كخثش انًثرذأ ، ٔيكٌٕ اسًٓا ٔخثشْا يعشفريٍ َٔكشذيٍ كانًثرذأ، ٔال 

 .يدٕص ذقذيى اسًٓا ٔخثشْا عهيٓا ألَٓا حشٔف ، ٔانحشٔف ال ذرصشف

 47القاسم به محمد به مباشر الىاسطي الضرير،مه كتاب شرح اللمع في الىحى ص

 :اشرح  هذا الىص مبيىا: المطلىب

 ٔأخٕاذٓا ٔعًهٓا ٔ سثة ذسًيرٓا تانحشٔف انًشثٓح تاألفعال ٌّ  .يعاَي إ

  حكى اسًٓا ٔخثشْا عهيٓا. 

 


