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 قاسم بن أمحد التاليدي )دراسة حتليلية داللية( 

 عى أحد يفاد   وإذا .أتليف اآلخرته من إبداع غريي أو دحضرته وكتبته بنفسي وما ز 
فأان أحتمل املسؤولية على ذلك ولن تكون    املستقبل أنه من أتليفه وتتبني أنه من غري حبثي، 

وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة  فني أو مسؤويل قسم اللغة العربية املسؤولية على املشر 
  .موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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 استهالل
 

 :ُب القرآف الكرًن قاؿ هللا تعاذل

ُتمْ    ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم َأَّنى ِشئ ْ

 (ِِّ:  البقرة)سورة 
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 إهداء
  

 أىدل ىذا البحث إذل:
 أمي ابسم سييت خاطفة كأيب ابسم سوكنج راينطو كٚتيع أسرٌب  -ُ
 ٚتيع أستاذم ُب ا١تعهد دار ا٢تدل كُب اٞتامعة -ِ
 نوهبم كيبارؾ حياتنا كحياهتم كذ كيرٛتهم كيغفر ذنوبنا يرٛتناأف عسى هللا 

 كاألخرةُب الدين كالدنيا 
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 توطئة
 

من  كنتوب إليوكنستغفره . اٟتمد هلل الذم سن لعباده النكاح كهناىم عن السفاح
. احملسن الرحيم ألفعاؿ كاألخبلؽ. كنشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لوسوء ا

ا٠تبلؽ. كنشهد أف دمحما عبده كرسولو. ٍب صبلتو كسبلمو على النيب األمي كعلى آلو 
 كصحبو كسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك ُب كل كقت كحُت. أما بعد.

 يف منظومة ابن ايمونثنائية ادلعىن ٖتت العنواف ذا البحث العلمي ًب كتابة ىقد 
. كىنا قد عرؼ الباحث (حتليلية دالليةأليب دمحم سيد قاسم بن أمحد التاليدي )دراسة 

 من كلمة الكماؿ. البحث مازاؿ بعيد اذأف ى
ء ألساتيذ الكراـ كالزمبلمثل الصورة بدكف مساعدة ا إذلصل ي كىذا البحث دل

 قدـ الباحث فوائق االحًتاـ إذل:. كلذلك ياألحباء
إبراىيم دير جامعة موالان مالك ارس محضرة األستاذ الدكتور عبد اٟت -ُ

 جماالن اٟتكوميةمية اإلسبل
إلنسانية جامعة موالان مالك فضيلة الدكتورة شافية عميدة كلية العلـو ا -ِ

 جماالن اٟتكوميةمية إبراىيم اإلسبل
كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية  قسم اللغة العربيةس فضيلة الدكتور حليمي رئي -ّ

 جماالن ةاٟتكوميمية إبراىيم اإلسبلجامعة موالان مالك 
األكادميكي بقسم اللغة العربية ُب  شرؼ١تكا َتا١تاجست ىاشمفضيلة دمحم  -ْ

 اٟتكوميةمية إبراىيم اإلسبلكأدهبا كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالان مالك 
 جماالن

جامعة موالان مالك أساتيذ قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية  -ٓ
ُب الدين كالدنيا  يريدىم اب٠تَت، أف هللا جماالن اٟتكوميةمية إبراىيم اإلسبل

 كاألخرة



 ح
 

ُب سعادة مركر ىذا البحث ليكوف انفعا ُب ْتث العلم  ُتأصدقائي احملبوب -ٔ
 اٞتزاءحسن خَتا أبم هللا جزاى ستقبل،ا١ت

 أف ٬تعلنا من العلماء عسى هللا على كل مساعدهتم طيبا، أقوؿ شكرا جزيبل
 العا١تُت.ايرب  أمُت، ا١ترسلُتبربكة سيد  اء كاحملدثُتالعاملُت كالفقه
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 مستلخص البحث
ُب منظومة ابن ايموف أليب دمحم سيد قاسم بن أٛتد التاليدم ثنائية ا١تعٌت ( ََِِ) حافظ الديال رمضان

اإلنسانية.  . البحث اٞتامعي، قسم اللغة العربية كأدهبا. كلية العلـوٖتليلية داللية()دراسة 
 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية ماالنج.

 دمحم ىاشم، ا١تاجستَت:     ادلشرف        
     بن ايموفامنظومة معٌت، : ثنائية، داللة، ات األساسية الكلم

ا١تعٌت من ُب الدراسة اللغوية كخاصة علم الداللة، ىناؾ أنواع كثَتة من ا١تعاين. ٯتكن رؤية تقسيم أما 
كجهة نظر ٥تتلفة، أحدىا من حيث ثنائيتها. ٍب سيتم العثور على معاين معجمية ك٨توية، معاين أصلية كتضمنية، 
معاين مفاىيمية كارتباطية، معاين لغوية كاصطبلحية، معاين بساطية ك٣تازية. بسبب العديد من مفاىيم ا١تعٌت اليت 

ُب منظومة ابن ايموف ىناؾ أيضا بعض . كما ت لفظية أك مكتوبةتسبب أخطاء ُب فهم شكل من اللغة، سواء كان
ندكنيسيا. ٖتتوم ىذه ا١تنظومة ا١تشهورة ابحتوائها االختبلفات ُب اللغة كالثقافة ابا١تعاين اليت يصعب فهمها بسبب 

َتىا إذا  على قوانُت كنصائح حوؿ األدب فيما يتعلق ابلزكجُت، على عدد من الكلمات كاٞتمل اليت ال ٯتكن تفس
 .جم العربيةاكانت تستند فقط إذل ا١تع

لكل كلمة ُب منظومة ابن ايموف كتبيُت معناىا  ا١تعٌت األساسياألىداؼ من ىذا البحث ىو ١تعرفة 
الثانوم من خبلؿ انقساـ ا١تعٌت ا١توضح ُب علم الداللة. كهبذه النظرية، ىناؾ عشرة أنواع من ا١تعاين اليت سيتم 
استخدامها لتبيُت ا١تنظومة. على أمل أف يكوف قادران  لكشف ا١تقاصد اٟتقيقية عند شيخ ابن ايموف اليت تتضمن 

 .منظومتويات ُب أب

يستخدـ ىذا البحث طريقة نوعية مع نوع من البحث الوصفي التفسرم الذم يتم فيو ٚتع البياانت عن 
طريق قراءة كٖتليل عنصر البحث بعناية ابستخداـ طرؽ البحث ا١تكتبية اليت تركز على قراءة النصوص ا١تكتوبة. 

وبة ُب شعر ابن ايموف. كقصد من ىذا البحث ، ٖتتوم كهبذه الطريقة تكوف قادرة على التعمق ُب البياانت ا١تطل
فصبلن يشرح خصوصيات كخارجية عبلقة  َِقصيدة ابن ايموف نفسها على مائة كٜتسة مقاطع، مقسمة إذل 

الزكج كالزكجة ُب أكواب اإلسبلـ. أما ابلنسبة لتحليل البياانت اليت ًب اٟتصوؿ عليها ، فإف الباحثُت يستخدموف 
 . ا١تعٌت ثنائيةلية اليت تركز على الدراسات الدال

كما جاء ُب خبلصة، عن نتائج البحث اليت ًب اٟتصوؿ عليها أنو كانت النتائج أظهرت نتائج البحث  
ىذه  معاين اثنوية منتشرة ُب ٚتيع أبيات من ا١تنظومة. ُُْكلمة ًب ٖتديد معانيها األكؿ، ككاف ىناؾ   َْٖ

. ألف ىناؾ ا١تعٌت الكلمات اليت ٭تتويها منظومة ابن ايموف ُب ا١تعاجم العريبأنو ال ٯتكن أف ٬تد ٚتيع إشارة إذل 
بعض الكلمات كاٞتمل اليت ال ٯتكن فهمها إال من خبلؿ النظر ُب عوامل أخرل خارج اللغة. مثل القانونية 

ك الذين سيتعلموف كالثقافية كاألدبية كالطبية كغَتىا. لذلك مع ىذا البحث، أنمل أف يكوف مرجعنا إضافينا ألكلئ
 ىذه ا١تنظومة.
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In the study of linguistics, especially semantics there are many types of meanings. The 

classification of meaning can be seen from different perspectives, one of which is in terms of its 

dichotomy. Then lexical and grammatical meanings will be found, denotation and connotation 

meanings, conceptual and associative meanings, word and term meanings, and straightforward and 

class meanings. Because of the many concepts of meaning that cause errors in understanding a 

form of language, whether verbal or written. As in Ibn Yamun's poem there are also some 

meanings that are difficult to understand because of differences in language and culture with 

Indonesia. This poem, famous for containing laws and advice about ethics in relation to husband 

and wife, contains a number of words and sentences that cannot be explained if they are only 

based on an Arabic dictionary. 

The purpose of this research is to find out the primary meaning of each word in Ibn 

Yamun's poem and to describe its secondary meaning through the dichotomy of meaning 

explained in semantic science. With this theory, there are ten types of meaning that will be used to 

peel the poem. With the hope of being able to uncover the true intentions of the sheikh Ibn Yamun 

which is implied in the verses of his poetry. 

This research uses a qualitative method with interpretative descriptive type of research 

where the data collection is done by reading and analyzing the research object carefully using the 

Library Reseach method which focuses on reading the written texts. In this way so as to be able to 

dig deeper into the data needed in Ibn Yamun's poetry. As the object of this study, Ibn Yamun's 

poem itself contains one hundred and five stanzas which are divided into 20 chapters which 

explain the ins and outs of the relationship of husband and wife in the glasses of Islam. As for the 

analysis of the data that has been obtained, researchers use semantic studies that focus on the 

dichotomy of meaning. 

For the results of the study as stated in the conclusions of the study, the results obtained 

from this study were that there were 408 words that were identified as primary meanings, and there 

were 141 secondary meanings spread throughout at all of couplet. This is showed that indeed not 

all words contained in Ibn Yamun's poetry were able to be found in the Arabic dictionary. Because 

there are some words and sentences that can only be understood by considering other factors 

outside the language. Such as legal, cultural, karmic, medical and many more. So that with this 

research, hopefully it can be an additional reference for those who will study the poetry of Ibn 

Yamun. 
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Dalam kajian ilmu bahasa, khususnya semantik terdapat banyak jenis makna. 

Penggolongan makna tersebut dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda, salah satunya 

dari segi dikotominya. Maka akan ditemukan makna leksikal dan gramatikal, makna denotasi dan 

konotasi, makna konseptual dan asosiatif, makna kata dan istilah, serta makna lugas dan kias. 

Karena banyaknya konsep tentang makna inilah yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam 

memahami suatu bentuk bahasa, baik itu verbal ataupun tulisan. Sebagaimana dalam syair Ibnu 

Yamun juga terdapat beberapa makna yang sukar dipahami karena perbedaan bahasa dan budaya 

dengan Indonesia. Syair yang terkenal karena berisi hukum dan nasihat seputar etika berhubungan 

suami istri ini mengandung sejumlah kata dan kalimat yang tidak bisa dijelaskan jika hanya 

berpedoman pada kamus bahasa Arab 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna primer pada setiap kata 

dalam syair Ibnu Yamun serta untuk menjabarkan makna sekundernya melalui teori dikotomi 

makna yang dijelaskan dalam ilmu semantik. Dengan teori ini, terdapat sepuluh jenis makna yang 

akan digunakan untuk mengupas syair tersebut. Dengan harapan mampu menguak maksud 

sesungguhnya dari syekh Ibnu Yamun yang tersirat dalam bait-bait syairnya. 

Peneiltian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif 

interpretatif dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan cara membaca dan menganalisa 

objek penelitian secara saksama menggunakan metode Library Reseach yang menitikberatkan 

pada pembacaan atas teks-teks tertulis. Dengan cara demikian sehingga mampu menggali lebih 

dalam terhadap data-data yang dibutuhkan dalam syair Ibnu Yamun. Sebagai objek penelitian ini, 

syair Ibnu Yamun sendiri memuat seratus lima bait yang terbagi ke dalam 20 bab yang 

menjelaskan seluk beluk hubungan suami istri dalam kaca mata Islam. Sedangkan untuk analisa 

data yang telah didapatkan, peneliti menggunakan kajian semantic yang berfokus pada dikotomi 

makna. 

Adapun hasil penelitian sebagaimana yang tercantum pada kesimpulan penelitian, tentang 

hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat 408 kata yang berhasil diketahui makna 

primernya, serta ada 141 makna sekunder yang tersebar di seluruh baitnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa memang tidak semua kata yang terdapat pada syair Ibnu Yamun mampu ditemukan 

maknanya dalam kamus bahasa Arab. Disebabkan ada beberapa kata dan kalimat yang hanya bisa 

dipahami dengan cara mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar bahasa. Seperti faktor hukum, 

budaya, tata karma, medis dan masih banyak lagi. Sehingga dengan adanya penelitian ini semoga 

bisa menjadi referensi tambahan bagi mereka yang akan mempelajari syair Ibnu Yamun. 
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 حمتوايت البحث
  

 أ ............................................................... صفحة الغبلؼ
 ب .............................................................. ير الباحثتقر 

 ج .................................................................... تصريح
 د ............................................................ نة مناقشةير ٞتتقر 
 ق .................................................................... ستهبلؿا

 ك ...................................................................... إىداء
 ز ...................................................................... توطئة

 ط .......................................................... مستخلص البحث
 ـ ............................................................. البحث ٤تتوايت

 1 .......................................................قدمة: ادلالباب األول
 ُ ...................................................... خلفية البحث -أ
 ٓ ..................................................... أسئلة البحث -ب
 ٓ .................................................... داؼ البحثأى -ج
 ٓ ....................................................... أ٫تية البحث -د
 ٔ ..................................................... ديد البحثٖت -ق
 ٔ ................................................... دراسات السابقة -ك
 ٗ .................................................... منهجية البحث -ز

 9 ................................................... نوع البحث -ُ
 01 ............................................. مصادر البياانت -2
 01 .......................................... طريقة ٚتع البياانت -3
 00 ....................................... تصديق البياانتطريقة  -4



 م
 

 00 ......................................... طريقة ٖتليل البياانت -5
 14............................................... : اإلطار النظريالثاَّن بابال

 ُْ .................................................... تعريف الداللة- أ
 ُٓ ........................................... الدراسة الداللية نطاؽ -ب
 ُٔ ..................................................... طبيعة ا١تعٌت -ج

 ُٕ ............................................. النهج ا١تفاىيمي -ُ
 ُٖ ................................................ النهج ا١تركيب -ِ
 ُٗ ............................................... نهج العمليال -ّ

 ُٗ ...................................................... ثنائية ا١تعٌت -د
 َِ ................................. ا١تعٌت ا١تعجمي كا١تعٌت النحوم -ُ
 َِ ................................. ا١تعٌت األصلي كا١تعٌت التضمٍت -ِ
 ُِ .............................. ا١تعٌت ا١تفاىيمي كا١تعٌت اإلرتباطي -ّ
 ِِ .............................. كا١تعٌت اإلصطبلحي ا١تعٌت اللغوم -ْ
 ِّ ................................. ا١تعٌت البساطي كا١تعٌت كاجملازم -ٓ

 ِْ ............................................... منظومة ابن ايموف -ق
 06.............................................. الباب الثالث: حتليل البياانت

 ِٔ ...................... ايموفللكلمات ُب منظومة ابن األساسي ا١تعٌت  -أ
 ِٔ ........................................................... ا١تقدمة

 ِٕ ................................................. ما يتعلق ُب البناء
 ِٖ ........................................ ك٬تتنب ُب الوليمة ما يطلب
  ِٗ .................................................... الدخوؿ أداب

 ُّ ..................................................... أداب اٞتماع
 ّّ ............................................. أفضل كيفيات اٞتماع



 ن
 

 ّْ ................................................... ما ٘تنع العركسة
 ّٓ ..................................................... أكقات اٞتماع

 ّٓ ........................................ األكقات اليت ٯتنع فيا اٞتماع
 ّٔ ........................................... أحواؿ ٭تذر اٞتماع فيها

 ّٕ ..................................................... تقليل اٞتماع
 ّٕ ............................................. ما يطلب حالة اٞتماع

 ّٖ ....................................... ما ٬تتنب ُب األحواؿ اٞتماع
 ّٗ ..................................................... أتجيل اٟتمل

 َْ ............................................... مواضع ٭تذر اٞتماع
 َْ ........................................................ مس الفرج
 ُْ ....................................................... عود اٞتماع
 ِْ ......................................................... اإلحتبلـ

 ِْ .............................. ا١تسائل ا١تتعلقة ابلنكاح كأداب ا١تعاشرة
 ّْ .......................................................... اإلختتاـ

 ْْ ........................... ا١تعٌت الثانوم لؤلبيات ُب منظومة ابن ايموف -ب
 ْٓ ........................................................... ا١تقدمة

 ْٕ ................................................. ما يتعلق ُب البناء
 ْٗ ........................................ ك٬تتنب ُب الوليمة ما يطلب
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 الباب األول
 ادلقدمة

 
 حثخلفية الب -أ

إف دكر اللغة كوسيلة للتفاعل ىائل. عمليا ال يوجد نشاط بشرم يستمر دكف 
كجود اللغة. اللغة تنشأ كضركرية ُب ٚتيع األنشطة مثل التعليم كالتجارة كالدينية 

ٚتيع األنشطة بشكل جيد. إذا دل تكن ىناؾ كالسياسية كالعسكرية. لقد سهلت اللغة 
لغة ُب األنشطة البشرية، فستكوف ىادئة، ْتيث يواجو التفاعل اإلجتماعي العديد من 
العقبات. دكر اللغة مهم جدا ُب حياة اإلنساف ألف اللغة قادرة على نقل رغبات كأفكار 

٪تط نظامي ىي  كإرادة كعواطف الفرد إذل فرد آخر. اللغة ُب شكل كلمات سليمة ُب
رموز ا١تفاىيم كاألفكار اليت يتم فهمها كاالتفاؽ عليها من ا١تتحدثُت. كمع ذلك، ُب 
٦تارسة اللغة كل يـو كثَت من األحياف أف نسمع أقواؿ الناس "ماذا تعٍت ىذه اٞتملة؟"، 

 أك "ماذا يعٍت السؤاؿ؟"
من مشاكل  إف األقواؿ مثل ما كرد أعبله توضح لنا أف اللغة ال تزاؿ تعاين

كعقبات كأداة للتواصل كوسيلة لنقل األفكار كا١تفاىيم كما إذل ذلك.  ا١تشاكل كاٟتواجز 
اللغوية ىي ُب اٟتقيقة ٤تتملة من اللغة نفسها، مثل كجود رموز اللغة اليت ٯتكن أف ترمز 
١تفهومُت أك أكثر أك ابلعكس ىناؾ رمزاف أك أكثر يرمزاف إذل مفاىيم غامضة ك٣تردة.  

ن من ا١تشاكل كالعقبات قد يتحدث لقلة ا١تهارات اللغوية كمناطق ا١تتحدثُت، كغالبنا لك
 (.ِٖ، ص. ُٓٗٗال ٯتكنهم التمييز بُت ما يسمى ا١تعلومات كا١تقاسد )عبد ا٠تَت، 

)التعسفي(.  ٔتعٌت أنو ال  فوية ىي رمز للصوت ًاٍعًتبىاًطيٌ اللغة كأداة للتواصل الش
رموز الكلمات مع الكائنات ا١تميزة، أم مرجع الكلمات نفسها.   توجد عبلقة إلزامية بُت

تعسف اللغة مثل تلك ا١تذكورة أعبله ٬تعل األشخاص الذين يعملوف ُب اجملاؿ اللغوم 
يقللوف من أ٫تية البحث ُب ا١تعٌت. ألنو اب١تقارنة مع الدراسات اللغوية األخرل مثل 
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وع لدراسة اللغة غَت كاضح للغاية ُب الصرؼ كالنحو، فالبحث ا١تتعلق اب١تعٌت كموض
بنيتو كيصعب ٖتليلو. حىت التدفق اللغوم ا٢تيكلي الذم يشمل السلوكية بدالن من ذلك 
يرل أف دراسة ا١تعٌت ليست جزءنا مركزاين من اللغة، كلكن فقط كشيء ىامشي )أقل 

 أ٫تية(.
أ٫تية عن  سنة، أصبحت دراسة ا١تعٌت نشاطنا ال يقل ة كستُتعشر  منذ تسع

الدراسات اللغوية األخرل. ألف الناس بدأكا يدركوف أف النشاط اللغوم ىو تعبَت األفكار 
إليصاؿ ا١تعاين ا١توجودة ُب الرمز، إذل احملاكر )ُب التواصل الشفهي( أك القارئ )ُب 
التواصل ا١تكتويب(. كابلتارل، ىناؾ حاجة ماسة إذل معرفة العبلقة بُت الرموز أك كحدات 

 غة، كمعانيها ُب التواصل.الل
كظيفة ا١تعٌت كربط اللغة اتفاؽ للمستخدمُت حىت يتمكنوا من فهم بعضهم 
البعض. للمعٌت ثبلثة مستوايت من الوجود، كىي: ُب ا١تستول األكؿ، يصبح ا١تعٌت 

، يصبح ا١تعٌت ٤تتول لغة، ُب ا١تستول الثانومبعض عن شكل اللغوم، ُب ا١تستول 
 ٤تتول التواصل الذم قادر على إنتاج معلومات معينة. ُب ا١تستويُت الثالث، يصبح ا١تعٌت

من حيث عبلقتها اب١تتحدثُت، بينما الثالث أكثر أتكيدا على معٌت ُب  الثانوماألكؿ ك 
 (.ٓ، ص. ُٗٗٗاالتصاؿ )فاطمة دجاسودارما، 

علم الداللة. كعلى يسمى ب عاينُب علم اللغة، الدراسة اليت تركز علي تعلم ا١ت
الرغم دل يتم شرح عن ا١تعٌت، قد فهمنا ىذه الكلمات. كىذا ىو فريد اللغة اليت ٘تكن 
التحدث عنها كاستخدامها لنفسها. لذلك، ٯتكن استخداـ اللغة للتبحث عن اللغة 

 (.ُْ، ص. َُٗٗنفسها كعن كل األشياء خارج اللغة )ج.د. فاريرا، 
صاؿ. ٬تب لكل استخداـ دراسة ا١تعٌت مهم جدا، ألف ا١تعٌت ىو جوىر االت

للغة، أم شخص ُب أم مكاف كأم لغة، مشًتؾ ُب فهم ا١تعٌت الوارد فيو. إذا دل يكن  
كذلك، فسوؼ يطلق عليو فشل ُب التواصل. ألف التواصل بينهما سيكوف الصعب إذل 

 فهم، حىت ا١تستحيل للتواصل. إذا كاف ىناؾ متحدثوف يقولوف
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 "اإلنساف ٭تتاج إذل ا١تاء"
أعبله ىي ٚتلة بسيطة ٬تب فهمها بسهولة من قبل شريك / مستمع  اٞتملة

الكبلـ، بشرط أف يكوف للمتكلم كشريكو مشًتؾ الفهم ١تعٌت كل كلمة. لكن ىذه حالة 
 ٥تتلفة إذا كاف ا١تستمع يطرح أسئلة كما يلى:

 ما ا١تقصود ابإلنساف -ُ
 ما ىو ا١تقصود ٭تتاج -ِ
 ما ىو ا١تقصود ا١تاء -ّ

من الشخصُت أعبله سيفشل. ألف ىناؾ عدـ ا١تساكاة ُب فهم  أف التواصل
الكلمات اليت ىي عناصر اٞتملة. كابلتارل، ا١تساكاة ُب اإلدراؾ بُت األنواع ا١تختلفة 

، ص. َُِٔكتصنيف ا١تعٌت لو دكر مركزم ُب عملية التواصل اليومية )دمحم خالصا، 
ُُٗ.) 

من ا١تعايَت ككجهات النظر. استنادنا إذل  إف التمييز أنواع ا١تعاين بناءن على العديد
نوع الداللة، ٯتكن التمييز بُت ا١تعاين ا١تعجمي كا١تعاين النحوية، استنادنا إذل كجود أك 
عدـ كجود مرجع ُب كلمة، كٯتكن ٘تييزىا ٔتعاين مرجعية كمعاين غَت مرجعية، بناءن على ما 

األصلي كالتضمٍت. تيعرؼ دقة  ينعاإذا كانت ىناؾ قيمة معنوية للكلمة ينقسم على ا١ت
معناىا ٔتعٌت اللغات كمعٌت ا١تصطلحات أك ا١تعاين العامة كا١تعاين ا٠تاصة. بعد ذلك، بناءن 
على معايَت أخرل أك كجهات نظر أخرل، ٯتكن ذكر أف ىناؾ معاين كىم معٍت ترابطية، 

 (.َٔ، ص. ُٕٓٗٗتميعية، عاكسية، اصطبلحية، كما إذل ذلك )عبد ا٠تَت، 
إف التنوع الكثَت للمعاين اليت ٧تدىا ُب كتب ا١تصادر ا١تختلفة ىو ُب الواقع شيء 
طبيعي، كما ذكران أعبله، ٯتكن استخداـ العديد من ا١تعايَت ككجهات النظر لتضمُت 
ىذه ا١تعاين ا١تختلفة. لذلك، فمن ا١تمكن أف يتم إعطاء نفس ٣تموعة متنوعة من ا١تعاين 

اآلية على ىذا ا١توضوع البحثي الذم ٭تتوم على  نظومةلى ا١تأٝتاء ٥تتلفة. كمثاؿ ع
 ثنائية ا١تعٌت:
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 فىػػػػػػػػػػػاألىٍمري اًبلًبنىػػػػػػػػػػػاًء لىػػػػػػػػػػػٍيبلن قىػػػػػػػػػػػٍد كىرىدٍ 
 

ػػػػػػائًًر الِشػػػػػػهيٍوًر حىقدػػػػػػا يػىٍقتىصىػػػػػػدٍ    ُب سى
 

ُب كلمة البناء ىناؾ أنواع ٥تتلفة من ا١تعاين ا١تناسبة ٢تا. أكالن ابلطبع، ا١تعٌت ك 
الدالرل كاضح ُب نفس الوؽ، بشكل عاـ اجملتمع قادر على فهم معناه  ا١تعجمي أك 

كمبٌت ألنو يشَت إذل قاموس عاـ أك بناءن على ٕتربتهم اللغوية اليومية. كمع ذلك، عند 
يدرسها من جهة النظر ا١تعٌت النحوم، ٯتكن تفسَت أف البنا مصدر من بػىٌتى يػىٍبًٌت. ٍب إذا  

كن تفسَت البناء على أنو موكب الليلة األكذل زكج من كاف من انحية ا١تعٌت األصلي ٯت
ا١تتزكجُت حديثنا الذين سيكونوف أكثر مهذبة إذا استخدمت ىذه الكلمة بدالن من 

الذم ٯتكن تفسَته على أنو ا١تراحل األكلية ُب موكب بناء  ازماخًتاؽ. ككذلك ا١تعٌت اجمل
البحث ، ستبحث ا١تعاين  األسرة من قبل الزكجُت حديثي الزكاج. لذلك، ُب ىذا

ا١تعٌت  xا١تعٌت النحوم، ا١تعٌت األصلي × ا١تختلفة بناءن على ثنائية ا١تعٌت ا١تعجمي 
ا١تعٌت اإلصطبلحي، x ، ا١تعٌت اللغوم اإلرتباطيا١تعٌت  x ا١تفاىيميالتضمٍت، ا١تعٌت 

 (.ِِ.، صََِٕ)عبد ا٠تَت،  ازما١تعٌت كاجمل x بساطيا١تعٌت ال
ابٟتاجة إذل جعل ىذه  الباحث. يشعر وفء من شعر ابن ايمأعبله جز  البيت

 أدابٖتتوم أكالن على  ا١تنظومةألف ىذه  ةبحث مقشر بعلم الداللالموضوع ك ا١تنظومة
كأصبحت ىذه ا١تعرفة كاجبة على  كفق الشريعة اإلسبلمية.كا١تعاشرة بُت زكجُت اٞتماع 

ُب شكل كتبت ، ألف ىذه ا١تقالة  اثنينا. ك ا١تسلمُت أف يتعلموا ألهنا ضركرية ُب حياهتم
موف ، ٬تب على الشيخ بن اييتكوف من جزأين. لذلك ُب إعداده كل سطرل الذم شعر

ىناؾ العديد من . ك أف أيخذ ُب االعتبار أيضنا جوانب ا١تعٌت ككذلك ٚتاؿ الشعر
سواء  ، إذل استخداـ معٌت ليس ُب الواقع اليت تضطر ا١تنظومةالكلمات أك اٞتمل ُب ىذه 

من  ا١تنظومةابٟتاجة إذل مناقشة ىذه  الباحثلذا يشعر  .اأك غَت٫ت ٨توايأك  ايكاف ٣تاز 
 اٟتقيقي ا١تقاصدحىت يتمكن من كشف  ةهة نظر ثنائية ا١تعٌت ُب دراسة علم الداللكج

 أم ابن ايموف. أيب دمحم سيد قاسم بن أٛتد التاليدما١تنظومة أم الشيخ ١تؤلف ىذه 
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 أسئلة البحث  -ب
 شرح ٠تلفية البحث أعبله، فأسئلة البحث ُب ىذه الدراسة ىي:  بناءن على

 ؟للكلمات ُب منظومة ابن ايموفاألساسي كيف يكوف ا١تعٌت  -1
 ؟ كيف يكوف ا١تعٌت الثانوم لؤلبيات ُب منظومة ابن ايموف -2

 
 أهداف البحث -ج

التارل ىي:ْتيث تكوف أىداؼ البحث كاضحة كموجهة، فإف أىداؼ البحث 

 ُب منظومة ابن ايموف١تعرفة ا١تعٌت األساسي  .1
 ا١تعٌت الثانوم لؤلبيات ُب منظومة ابن ايموف١تعرفة  .2
 

 فوائد البحث -د
 من ا١تتوقع أف يوفر ىذا البحث فوائد نظرية كتطبيقية.

 الفوائد النظرية -1
من الناحية النظرية، من ا١تتوقع أف يزيد ىذا البحث من ا١تعرفة حوؿ  

 كالثانوم ُب ا١تعٌت األساسِتاللغوايت، كخاصة ُب اجملاؿ الدالرل الستخداـ 
ا١تعٌت .  إف نتائج ىذه الدراسة مفيدة أيضنا ُب معرفة شكل ابن ايموف منظومة
كمقاصدىم، ْتيث ٯتكن شرح  ابن ايموف منظومة كالثانوم ُب األساسِت

األشياء اليت يتم التعبَت عنها بشكل غَت مباشر ابستخداـ معٌت الثانوم ُب ىذه 
 الدراسة لتسهيل القارئ.

 الفوائد التطبيقية -2
أ( للباحث، ترجو ُب ىذا البحث أف تنفع إجراء الباحث عن ا١تعاين ُب 

أفكارىا إذل ما كنتيجتها حياهتا ا١تستقلة حىت ينصرؼ منظومة ابن ايموف 
 ىو الفضل كاٟتق. 
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ب( للقارئ، ترجو ُب ىذا البحث خصوصا للطبلب ُب شعبة اللغة العربية 
كأدهبا أف يرفعوا ٛتاستهم كأ٫تياهتم ُب تقدير التأليفات اللغة كاألدب بفهم 

 أفكار ا١تؤلف كخيالو ُب أتليفو كيستطيعوف أف ٬تعلوه بعضا من ا١تراجع.
ذا البحث لزايدة العلـو ا١تعٌت كالبياانت اٟتديثة عن ج( للجامعة، ترجو ُب ى

من ا١تراجع احملتاجات ٞتميع الطبلب منظومة ابن ايموف ثنائية ا١تعٌت ُب 
 كترجو أف ترفع ٛتاسة اجملتمع ُب تقدير التأليفات اللغة كاألدبية.

 
 البحثحدود  -ه

على الرغم من أنو ًب شرحو ُب خلفية البحث، أف ىناؾ العديد من أنواع ا١تعاين  
ُب التخصصات الداللية.  لكن ُب ىذه الدراسة، سَتكز الباحث على ثنائية ا١تعٌت فقط. 

 ا١تفاىيميا١تعٌت التضمٍت، ا١تعٌت  xا١تعٌت النحوم، ا١تعٌت األصلي × تعٍت ا١تعٌت ا١تعجمي 
x  ا١تعٌت اللغوم ياإلرتباطا١تعٌت ، xبساطيا١تعٌت اإلصطبلحي، ا١تعٌت ال x  ا١تعٌت
 .ثنائيتهاحوؿ  ايتم شرحهت يتال اأبكمله ٚتيع األبيات فهو البحثأما موضوع  .ازمكاجمل





 قةالدراسات الساب -و
كما عرفنا أف البحوث العلمية قد جرت منذ زمن طويل ُب اٞتامعات ككثَت من 
البحوث كالتجريبات عن نظرية داللية. كإف البحث الذم كتب الباحث عن ثنائية ا١تعٌت 

 :دل تكن مبحواث. أما البحوث تقريبا من ىذا البحث كما يليمنظومة ابن ايموف ُب 
 يهدؼ البحث، الذم كتبو(. ليةالددراسة ) معٌت لفظ لباس ُب القرآف -ُ

. أسئلة َُِٗموالان مادل إبراىيم ماالنج، رٛتة ابيو فرااتما ُب عاـ  طالب اٞتامعة
ما فوائد لفظ لباس ُب ك  ما معٌت لفظ لباس ُب القرآف؟ ىي الكتابةُب ىذه البحث 
 اٟتصوؿ على معرفة أكضح عن معٌت لفظ لباس ُب القرآفكأما أىدفو أم  القرآف؟

نتائج ىذه الدراسة ىي أف ك  .اٟتصوؿ على معرفة أكضح عن فوائد لفظ لباس ُب القرآفك 
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لفظ اللباس مذكور ُب القرآف الكرًن اثٍت عشر مرة. من بُت اثٍت عشر لفظ اللباس ٯتكن 
ٔتعٌت الثياب اليت  تصنيفها على أساس معانيها ُب ست ٣تموعات ، كىي لفظ اللباس

شاء أك سًت، ٔتعٌت العمل الصاحل، ٔتعٌت الشك، ٔتعٌت تلبس، ٔتعٌت السكن، ٔتعٌت غ
 التغيَتات للكلمةاأٟتاطة كالذكؽ. األسباب ُب اختالف معاىن اللباس ُب القرآف: كجود 

 من شكلها اآلصلى، كجود تنوع سياؽ الكلمة، كجود إتاه ا١تعاف اٟتققية كاجملازية.
اب اإلذف لطبلب ا١ترحلة ٖتليل ا١تعٌت ا١ترجعي كا١تعٌت غَت ا١ترجعي ُب خط -ِ

من الفصل الدراسي األكؿ ١تنطقة، اباتف،  الثانومُب الفصل  ُاالبتدائية من اتميدكنج 
.  يهدؼ البحث، الذم كتبو طالب اٞتامعة َُِّ-َُِِسومينب ُب العاـ الدراسي 

PGRI  إذل معرفة كيف توجد معاين مرجعية َُِْسومينب، سييت كامالية ُب عاـ ،
كغَت مرجعية ُب ترخيص الطبلب ُب الفصل الدراسي األكؿ من مدرسة ا١تدرسة اإلبتدائية 

للفصل األكؿ من الفصل األكؿ ١تنطقة اباتنج، سومينب  ُب العاـ  ُاٟتكومية اتميدكنج 
، ككذلك مناقشة ا١تعرفة حوؿ ا١تراسبلت.  دالرلُب النطاؽ ال  َُِّ-َُِِالدراسي 

من خبلؿ ْتثو، ٯتكن أف نستنتج أف ا١تعٌت ا١ترجعي كغَت ا١ترجعي الوارد ُب رسائل 
األكؿ  الثانومللفصل  ُالتصريح األكؿ لطبلب ا١تدرسة اإلبتدائية اٟتكومية اتميدكنج 

ف كإذف ٔتصاحل مريضو  َُِّ-َُُِِب العاـ الدراسي  من منطقة اباتنج، سومينب 
 األسرة

 manusia setengahُب كلمات األغنية ازمٖتليل معاين األصلي كالتضمٍت كاجمل -ّ
dewa  من أتليف إيواف فالس اليت كتبها نور كوليلة كماريتا كاىيو كأكليا ليبلت الزىرة كريٍت

. ىم طبلب قسم اللغة كتعليم الفن، كلية تدريب ا١تعلمُت َُِٔككالندارم ُب عاـ 
العلـو  جامعة جامرب.  ُب أكراقهم العلمية، قاموا بصياغة مشكلتُت، ٫تا: ما معٌت كلمة ك 

" ُب الدراسات الداللية؟  كيف يتم ٖتليل معاين  ازم" األصلي " ك " التضمٍت " ك " اجمل
بواسطة إيواف  Manusia Setengah Dewaالواردة ُب كلمات  ازماألصلي كالتضمٍت كاجمل
ُب  ازمالوقت نفسو إذل: معرفة كفهم معاين األصلي كالتضمٍت كاجمل فالس؟  كيهدؼ ُب
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الواردة ُب   ازمالدراسات الداللية. معرفة كفهم ٖتليل معاين األصلي كالتضمٍت كاجمل
بواسطة إيواف فالس.  ٖتتوم كلمات أغنية  Manusia Setengah Dewaكلمات أغنية 

Manusia Setengah Dewa لسياسية ُب إندكنيسيا، كخاصة الرئيس على معٌت ٯتثل اٟتياة ا
الببلد.  ىذه األغنية ىي أغنية ًب إصدارىا قبل االنتخاابت العامة، كاليت ًب إصدارىا قبل 

موجهة  Manusia Setengah Dewa. كلمات األغنية ََِْاالنتخاابت الرائسية لعاـ 
ذه اٟتالة ، ُب ىََِْمباشرة إذل الرئيس الذم سينتخب ُب االنتخاابت الرائسية 

 سوسيلو ابمبانج يودىويونو.
 Who Am I Kein System Istا١تعٌت األصلي كالتضمٍت كأسطورة ُب الفيلم  -ْ

Sicher  ٖتليلية داللية( ىي ٣تلة أطركحة من جامعة ساـ راتوال٧تي كلية العلـو الثقافية(
. صياغة ا١تشكلة ُب ىذه الدراسة ىي: ما ىو َُِٗمااندك ٚتعتها رينا سبتياان ُب عاـ 

؟ ما ا١تعٌت التضمٍت ُب الفيلم Who Am I Kein System Ist Sicherا١تعٌت األصلي ُب فيلم 
Who Am I Kein System Ist Sicher ؟ ما ىي اإليديولوجية اليت ٯتكن استنتاجها بناءن على

األساطَت ا١توجودة ُب الفيلم. الغرض من البحث اليت أجرهتا رينا سيفتياان ىو ٖتليل 
، لتحليل ككصف Who Am I Kein System Ist Sicherككصف ا١تعٌت األصلي ُب فيلم 

، كٖتليل األيديولوجية على Who Am I Kein System Ist Sicherا١تعٌت التضمنيفي ُب فيلم 
االستنتاج الذم  .Who Am I Kein System Ist Sicherأساس األساطَت ككصفها ُب فيلم 

حصل عليو الباحث بعد إجراء ىذا البحث ىو ا١تعٌت األصلي كالتضمٍت كال توجد 
 األسطورة دائمنا ُب كل البياانت اليت ًب ٖتليلها.

ات السابقة، الحظت الباحث أبف الدراسات كلها تبحث ُب ابلنسبة إذل الدراس
. فهذا البحث ابن ايموف نظومة٣تاالت أخرل كدل تبحث ُب ٣تاؿ ثنائية ا١تعٌت ُب ا١ت

منظومة ابن ٮتتلف عن الدراسات السابقة ألف الباحث ستبحث عن معاين الكلمات ُب 
 )دراسة ٖتليلية داللية(. ايموف 
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 البحث يةمنهج -ز
 وؿ على نتائج ٯتكن أف تكوف خاضعةيتمكن ىذا البحث من اٟتصلكي 

 سم قيد الدراسة. ألن ىذه الطريقةللمساءلة علميا، ىناؾ حاجة إذل طريقة مناسبة للج
 ة ٔتا يتفق مع اأ٢تداؼ. ابإلضافةتعمل كطريقة لعمل شيء ما للحصوؿ على نتائج مرضي

 تشغيل األبحاث بشكل أكثر فاعلية إذل ذلك، فإف الطريقة ىي طريقة للتنفيذ ْتيث يتم
 .كفاعلية حىت تتمكن من ٖتقيق أقصى النتائج

 نوع البحث -1
البحث ىو عملية أك طريقة ا٠تاصة التحليل مسائل ْتمل على 
الظواىر، ٟتقائق كاألساس ُب أخد النتيجة. كالبحث ليس لو طريقة 

نوع (. 2، ص. 2114ا٠تاصة، لكن يعمل ابستعماؿ مناىج عمليا )زيد، 
عملية البحث ا١تستخدـ ىو البحث ا١تكتيب كىو منهج اٟتقائق النظرم يعٍت 
االستطبلع على كتب ا١تراجع كا١تقاالت ا١تتعلقة ٔتادة ىذا البحث العلمي 

 (.92)فرادكفو، ص. 
ستخدـ الباحث ا١تنهج الكيفي الوصفي. البحث الكيفي ىو نوع ي

إحصائية اك شكل االخر  من البحث اليت كانت ٟتصوؿ النتائج ليس إبجراء
(. يقاؿ البحث الكيفي ألف البياانت ىي 058، صز 2119)كونطى، 

الكلمات ليست إبحصائية. البحث الوصفي ىو البحث الذم يوجو 
إلعطاء اٟتقائق كالوقائع ابلعملية كا٠تاص ا١تضبوط عن صفة دائرة معينة 

يلقي ( يقاؿ البحث الوصفي ألف ُب ىذا البحث أف 92)فرادكفو، ص. 
اإلنتاج من البياانت ابلعملية الوصفية ليست إبحصائية . كقاؿ جريسويل أف 
دراسة الظواىر ىي جزء من البحث الكيفي الذم يصف ا١تعٌت العاـ لبعض 
األفراد الذين يعانوف من الظاىرة نفسها. كىي هتدؼ تضييق خربات أك 

 (.267، ص. 2106ٕتربة فرد إذل معٌت عا١تي )جريسويل، 
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كىذا البحث يستخدـ الباحث ا١تنهج الكيفي الوصفي ألف حصوؿ 
يصدر من بعض كتب ا١تراجع كا١تقاالت منظومة ابن ايموف ثنائية ا١تعٌت ُب 

 ا١تتعلقة.
 مصادر البياانت -2

 إف مصادر البياانت ُب ىذا البحث تتكوف من نوعُت:
 مصادر البياانت الرئيسية ( أ

ليت قد ٚتع الباحث كٖتليلها مصدر البياانت الرئيسية ىي البياانت ا
 منظومةمن البياانت األكلية. كمصدر األساسي مأخوذ من شرح لل

 ، يعٍت قرة العيوف اليت صنف ابلشيخ ا٢تيتامي.ابن ايموف
 مصادر البياانت الثانوية ( ب

مصدر البياانت الثانوية ىو مصدر اثنوم يؤيد البياانت الرئيسية 
( أما 267، ص. 2106كا١تتغَتات ُب ىذا البحث )جريسويل، 

مصدر الثانوية مأخوذ من الكتب الذين يبينوف ا١تعاين ُب ضوء علم 
 الداللة كالكتب اليت تتعلق هبذا البحث.

 طريقة ٚتع البياانت -3
ىي ك  دراسة الواثئقإف طريقة ٚتع البياانت اليت استخدامها الباحث 

البحث.  طريقة ٞتمع البياانت اليت ال يتم توجيهها مباشرة إذل مواضيع 
دراسة ا١تستندات ىي نوع من ٚتع البياانت الذم يفحص أنواعنا ٥تتلفة من 
ا١تستندات ا١تفيدة ١تواد التحليل. ٯتكن تقسيم ا١تستندات اليت ٯتكن 

 استخدامها ُب ٚتع البياانت إذل قسمُت، ك٫تا:
 أ.  الوثيقة األكلية

ا١تستندات األساسية ىي مستندات كتبها أشخاص ٮتتربكف 
  بشكل مباشر، على سبيل ا١تثاؿ: السَتة الذاتيةحداثن 
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 ب.  مستند اثنوم
ا١تستندات الثانوية ىي مستندات مكتوبة على أساس تقارير 

 قصص من أشخاص آخرين ، على سبيل ا١تثاؿ: السَتة الذاتية. أك
 طريقة تصديق البياانت -4

تصديق البياانت ىو تقدًن أكصاؼ عادلة كصادقة ك معلومات 
صحة نتائج البحوث لتعريف التحقق من الصحة على أنو التحقق من 

، ص. 2101ا١تستول كدرجة الثقة ُب بياانت نتائج البحث )ركستانتوا، 
(. ُب تصديق البياانت قاـ الباحث بطريقات اإلختبارة ا١تصداقية كىي 66

 ثبلث طرؽ:
ارتفاع ا١تبلحظة ىو تعمق كاستمرار ُب مبلحظة البياانت اليت كجدىا ( أ

، ص. 2101ُب ركاية الزين بركات ٞتماؿ الغيطاف )راجو،  الباحث
033-038.) 

التثليث ىو طريقة تصديق البياانت بفحص البياانت من مصادر ٥تتلفة ب( 
 (.61، ص. 2101بطرؽ ٥تتلفة كُب أكقات ٥تتلفة )ركستانتو، 

اٟتوار ىو مناقشة مع صحابة ك زمبلء للحصوؿ على ا١تدخبلت ج( 
، ص. 2107البياانت كٖتليل البياانت )سوجيونو، كالتنقيح ُب ٚتع 

45.) 
 طريقة ٖتليل البياانت -5

استخدمت الباحث ُب ٖتليل البياانت طريقة ٖتليل التفاعلي 
(interactive( كلذلك قاؿ مايلز .)Miles كىو )ى( ربمافHuberman أف )

النشاط ُب ٖتليل البياانت النوعية يتم بشكل تفاعلي كتعمل بشكل مستمر 
حىت ٭تتمل، كابلتارل فإف البياانت أك معلومات جديدة. كتشمل األنشطة 
ُب التحليل ٗتفيض البياانت، كتعرض البياانت كنتائج البحث. أما عملية 
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ص.  ،2101ٖتليل البياانت تتكوف من أربعة خطوات )حَتدييانشو، 
 ( يعٍت:064

 (:data collection) ٚتع البياانت( أ
الن ٯتوف. ٍب إعطاء ا٠تط ٖتت النص  نظومةيعٍت قراءة الكلمات ُب ا١ت

 (90، ص 2118ا١تهم ٍب يكتب النص الذم ٖتتو خط )صوغييونو، 
 (:data reductionٗتفيض البياانت )ب( 
ساسية مع ىو من عملية تلخيص البياانت، كاختار الباحث األشياء األ 

الًتكيز على األمور ا١تهمة كالبحث عن ا١تواضيع كتصميمات البياانت 
(. كىذه الطريقة للحد البياانت عن 92، ص. 2118)صوغييونو، 

طريق إنشاء احملضر من البياانت اليت ًب اٟتصوؿ عليها حُت الوقت 
 البحث.

التخفيض من البياانت ليس ٔتجرد أصل التجلص من البياانت غَت 
ب كمع ذلك ىوجهد البياانت اليت تركز على القياـ بو أثناء ٖتليل مطلو 

البياانت كخطوة منفصلة من ٖتليل البياانت. كما نعلم، اٟتد من 
البياانت ٭تدث بشكل مستمر من خبلؿ حياة ا١تشركع ا١توجو نوعيبا. 

، ص. 2100ُب الواقع، حىت قبل ٚتع البياانت ُب الواقع )إمريز، 
092.) 

ات ٗتفيض البياانت عدة مراحل: يتضمن ٖترير كتشمل خطو   (1
ا٠تطوة، تتجمع كتلخيص البياانت الفصل البياانت بعد ٚتع 

كُب منظومة ابن ايموف البياانت ُب مصدر الرئيسية كلمات ُب 
، ا١تفردات، ا١تعاجم، نظومةكمصدر الثانوية كتب الشرح عن ذالك ا١ت

 كغَت ذلك.
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كالسجبلت حوؿ ٥تتلف ا١تسائل تقـو الباحث بتجميع الرموز   (2
. ا١تبلحظة الواردة ىنا ىي ابن ايموف نظومةمن كلمات ُب ا١ت

األفكار ك اليت تؤدم إذل التنظَت فيما يتعلق ابلبياانت اليت ٘تت 
 مواجهتها.

ٗتطيط مشاريع ا١تفاىيم كا١تعاين كغَتىم للمواضيع كاأل٪تاط   (3
اختيار البياانت اليت  كالبياانت. ُب ىذه ا١ترحلة يقـو الباحث إبجراء

تركز حقا على مفهـو البحث ْتيث سيتم ٗتفيض البياانت غَت 
 ذات الصلة إذل عدـ ٖتليلها.

 (:data displayعرض البياانت )( ج
ٕتتمع البياانت اب١تعلومات ا١تنظمة اليت ٘تكن هبا الباحث لستنتاج 

(. كبتقدًن البياانت 91، ص. 2118البياانت )صوغييونو، 
منظومة ابن اب١تعلومات، سيكوف سهبل للباحثة لفهم ثنائية ا١تعٌت ُب 

 على دراسة داللية كٟتظة العمل ا١تستقبلة بنسبة ما فهم الباحث.ايموف 
 (:verificationحث )د( نتائج الب

عملية مهمة جدا ُب دراسة كيفية. كىذه العملية مصدر اب١تعلومات 
ا١تنظمة اليت ًب اٟتصوؿ عليها ُب ٖتليل البياانت. كىي اإلجاابت من 

. ٍب قدـ إذل ابن ايموفأسئلة البحث تعٍت ثنائية ا١تعٌت ُب الشعى 
ص.  ،2118استنتاجات فكرية ا١تكتسبة االستنتاج )صوغييونو، 

99.) 
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 الثاَّنالباب 
 اإلطار النظري

 
 تعريف الداللة- أ

لقد كرد القرآف الكرًن لفظ "دٌؿ" ُب سبعة أماكن بل بصيغ ٥تتلفة كتبيُت ىذه 
يشمل على طرفُت: طرؼ  ٣تردة أك ملموسة. ك ىناالكلمة شيئا أك ذات سواء كانت 

(. كما قاؿ هللا ُب سورة ِٕ. ص. ََُِداؿ كطرؼ مدلوؿ )منقور عبد اٞتليل. 
٫تيىا ًبغيريكرو"  ِِاألعراؼ:  إلى يغر٫تا أي عن قصة إغواء الشيطاف آلدـ كزكجتو "فىدىالا

كرغبة آدـ كزكجتو ُب األكل تلك الشجرة اليت ٯتنع هللا عنهما. خداع الشيطاف ىو داؿ 
عن حكاية موسى عليو  ُِا٠ترؼ تلك الشجرة كتناك٢تا ىو مدلوؿ. كُب سورة القصص:

السبلـ "كىحىراٍمنىا عىلىٍيًو اٍلمىرىاًضعى ًمن قػىٍبلي فػىقىالىٍت ىىٍل أىديِلكيٍم عىلىى أىٍىًل بػىٍيتو يىٍكفيليونىوي لىكيٍم 
ًصحيوفى" خت موسى اليت ستشَت امرأة جديرة ابلثناء أم عرض من مرًن، أ كىىيٍم لىوي انى

٘تكنها أف أرضعتو. فتشَت ىااتف الآليتاف إرل الفعل الدالرل الذم ٭تمل رسالة ذات 
 (.ُِص.  .ََُِالداللة )منقور عبد اٞتليل. 

 semaاللغة اإل٧تليزية، أيٌب من  semanticsمصطلح الداللة ُب اللغة العربية أك 

)فعل( ٔتعٌت "كضع عبلمة" أك  semainoاليواننية )اسم( ٔتعٌت "عبلمة" أك "رمز" أك 
أتٌب من اليواننية،  semantics"يعٍت" أك "يرمز". ُب مصادر أخرل ذكر، أف كلمة 

semantike شكل مؤنث من ،semanticos على معٌت: إظهار أك تفسَت أك ،to signify .
 signe linguistiqueىنا ىو عبلمة لغوية أك  semaأنو كلمة ا١تقصود ابلعبلمة أك الرمز على 

( مكوانت تفسَت كأشكاؿ ملموسة من أصوات ُُب لغة الفرنسية، كاليت تتكوف من )
( مكوانت يتم تفسَتىا أك معانيها ا١تكوف األكؿ. كبل ىذين ا١تكونُت عبارة ِاللغة ك )

ا ىي شيء خارج اللغة يشار إليو عن عبلمات أك رموز، بينما اليت ًب تشَتىا أك ترميزى
 (.ِ، ص. َُِٔدمحم مثٌت، عادة كمرجع أك ٥تصص )
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( ُب دراسة ا١تعٌت، ىناؾ ٣تاؿ دراسة يسمى semanticsابإلضافة إذل علم الداللة )
الفرؽ بينهما أنو إذا كاف موضوع  semiology. غالبنا ما ييطلق عليو (semioticsعلم الرمز )

ىو ا١تعٌت ا١توجود ُب اللغة، فإف موضوع الدراسة العلم الرمز ىو الدراسة العلم الداللة 
ا١تعٌت ا١توجود ُب ٚتيع أنظمة الرموز كالعبلمات. ُب الواقع، فإف موضوع الدراسة العلم 

حىت الدراسات الداللية ىي ُب الواقع ٖتت أك تشمل ُب  الرمز أكسع من علم الداللة.
 نظاـ رمز. الدراسات الرمزية، ألف اللغة ىي أيضنا

 
 الدراسة الداللية نطاق -ب

علم الداللة ك الرمز ٫تا علماف ٢تما أكجو تشابو كاختبلؼ ُب النطاؽ. ا١تساكاة 
تركيزا  الفرؽ ىو أف علم الداللة أكثر بينهما ىي أف كبل٫تا ٬تعل ا١تعٌت موضوعنا للدراسة.

ذات الصلة برموز أك على دراسة معٌت الكلمات، بينما علم الرمز على دراسة ا١تعاين 
 (.ُْ. ص. َُِٓ)سوىاردم.  إشارات

كيدعو السيميائية أك الرمز   ألكؿ مرة semioticsاقًتح تشارلز موريس ا١تصطلح 
بعلم اإلشارة ألهنا ٥تتلة من علم الداللة اليت تركز على ا١تعاين اللغوية. كأما معٌت إشارات 

صى ك٦تنوع التوقف ك٦تنوع الدخوؿ تنحدر كتتحوؿ كاٟتالا١تركر كما الطريق التسلق ك 
كىكذا، معٌت الضوء ا١تنبعث من إشارة ا١تركر )األٛتر كاألصفر كاألخضر(، كا١تعاين 

 الواردة ُب رموز الببلد ىم من مواضيع الدراسة العلم الرمز.
كقد ذكر أف علم الداللة ىي فرع من علم اللغة تبحث أك تدرس معٌت اللغة. ٍب، 

من عدد ا١تستوايت،  كمن األصغر فهي مستوايت صوتية  كصرفية  نعلم أف اللغة تتكوف
ك٨توية كمستول ا٠تطابية. ابإلضافة إذل ذلك، ال يزاؿ ىناؾ مستول آخر، كىو مستول 

.عند نظران من األسفل، فإف الكلمات أك ا١تفردات ىي كحدة لغوية ٢تا معٌت  ا١تعجمية
٣تموعة أك قائمة من ا١تفردات معُت ُب كحدهتا أك معناىا خارج أم سياؽ. كتسمى 
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يتم تضمُت ىذا ُب الدراسات الداللية ألف ىناؾ معٌت ُب الوحداهتن. ا١توضوع  اب١تعجم.
 من ْتثو ىو معٌت الكلمات أك ا١تفردات، كلذالك تسمى عادة اب١تعٌت ا١تعجمي.

ينقسم ا١تستول الصوٌب بشكل عاـ إذل قسمُت، ك٫تا الصامتة كالصائتة. الوحدة 
راسات الصامتة ىي الفوف أك صوة اللغة. ىذا الفوف ال معٌت لو كال ٯتكنو أف ٘تييز ُب الد

 معٌت الكلمات. لذلك، على ىذا ا١تستول الصامتة ال توجد دراسات كمشاكل داللية.
الوحدة ُب ا١تستول الصائتة ىي الصوت، كالذم ييعرؼ عمومنا أبنو أصغر كحدة صوتية 

ى الرغم من أف ىذا الصوت ٯتكن أف ٯتيز معٌت ٯتكنها ٘تييز معٌت الكلمات. عل
الكلمات، كلكن ُب الواقع الصوت ليس لو معٌت. لذلك، على ىذا ا١تستول الصائتة 

 التيوجد دالرل أك بعبارة أخرل فليست الصائتة موضوع من الدراسة الداللية.
و توجد مشكلة داللية ُب ا١تستول ا١تورفولوجي أك الصرُب. ألف ا١تورفيم الذم ى

أصغر كحدة ُب دراسة مورفولوجية يتم ٖتديد تعريف أصغر كحدة ٨توية ذات معٌت. هتتم 
الدراسات ا١تورفولوجية دائمنا بعملية التكوين، سواء ابستخداـ اللواحق عن طريق التكرار 

 كالدمج. عمليات تكوين ىذه الكلمة سوؼ تولد معاين جديدة تسمى معاين ٨توية.
مشكلة داللية أيضا ألف ٚتيع الوحدات، أم كعلى مستول النحوم ىناؾ 

الكلمات كاٞتمل كشبو اٞتملة، ٢تا معٌت. كُب عملية تكوين ىذه الوحدات ٖتصل معاين 
جديدة اليت تسمى ٔتعاين ٨توية. كمن التبيُت أعبله ٯتكننا أف نفهم نطاؽ الدراسات 

لصائتة ألف ليس ٢تما الداللية يغطي ٚتيع مستوايت اللغة، ابستثناء ا١تستوايت الصامتة كا
 معٌت.

 
 طبيعة ادلعىن -ج

كلكن ليس ٕتربتو الشخصية. ال بٍت  ا١تعٌت ىو مفهـو ٕتريدم للتجربة اإلنسانية،
ا١تعٌت من التجربة الشخصية ألف ا١تفهـو اجملرد للتجربة اإلنسانية الشخصية ٬تب أف 

جملردة للتجربة الشخصية، ٮتتلف عن اآلخر. إذا ًب العثور على ا١تعٌت بناءن على ا١تفاىيم ا
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فيجب أف يكوف ا١تعٌت الذم يفهمو كل شخص لشكل كاحد من أشكاؿ اللغة ٥تتلفنا 
(. لشرح طبيعة ا١تعٌت ُب اللغة، ىناؾ ثبلثة أنواع من ٖ. ص. َُِٖ)أكٌب دارماكاٌب. 

 األساليب اليت يستخدمها اللغويوف غالبنا:
 النهج ا١تفاىيمي -ُ

اليت طرحها السيد اللغوايت اٟتديثة ، كىو  نشأ ىذا النهج من النظرية
فرديناند دم سوسور يقوؿ أف كل عبلمة لغوية تتكوف من مكونُت، ك٫تا عبلمة 
. ا١تقصود ابلعبلمات ىو شكل أصوات اللغة ُب تسلسبلت معينة، ُب  كمعلـو
حُت أف ا١تقصود اب١تعلـو ىنا ىو مفهـو األفكار أك ا١تعاين اليت ٯتتلكها العبلمة 

(. ا١تثاؿ، تتكوف العبلمة اللغوية اليت تظهر ىنا ُّ. ص. ََِِد ا٠تَت. )عب
 ُب شكل ىجائي )ٚتىىله( من مكوف عبلمة ُب صف من األصوات الصامتة

.كىي ُب شكل مفاىيم أك معاين نوع من اٟتيواف ذات األربع أرجل كطويلة 
( عنقو كاليت تكوف كأيكلو اجملتمع العريب ابللحومو. كبل٫تا )عبلمة  كمعلـو

 يشَتاف إذل مرجع موجود ُب العادل اٟتقيقي، كىو ٚتىىله. 
العبلمة أك الرموز ىي عناصر لغوية ُب شكل كلمات أك ٚتل أك شبو 
اٞتملة، كا١تفهـو ىو ما يدكر ُب عقلنا حوؿ الكائن الذم يشَت إليو الرموز. 
دل بينما ا١تراجع ىي أشياء أك أحداث أك حقائق أك عمليات موجودة ُب عا

 التجربة اإلنسانية.
من التبيُت أعبله يصبح كاضحا أف ا١تعٌت كفقنا للنهج ا١تفاىيمي ىو 
فكرة أك مفهـو موجود أك متصل ُب كحدة اللغة، أك بعبارة أخرل كحدة الكبلـ 

 اليت ُب ىذه اٟتالة ٘تثيلها بكلمة ألف ا١تعٌت مكوف مرتبط ابلكلمة.
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 النهج ا١تركيب -ِ
ا١تعٌت الوارد ُب أم كلمة ٯتكن ٖتليلو ُب عدد نظر ىذا النهج أف 

 (. علىُْ. ص. ََِِا١تكوانت اليت تبٍت معٌت الكلمة كلها )عبد ا٠تَت. 
 ا١تثاؿ، ٖتتوم كلمة البيت على مكوانت ا١تعٌت التالية.

 مكاف للمبيت -
 ال ٬تب أف يكوف مبٌت دائم -
 ٯتكن أف تكوف على شكل خيمة أك شقق أك كهف -
 ا بكلمة ا١تنزؿ اليت ٖتتوم على ا١تكوانت التاليةعندما نقارهن
 مؤلف أكثر من كاحد -
 على شكل مباين دائمة -
متصلة ببعضها البعض مثل الشقق، أك منفصلة مثل اجملمعات  -
 السكنية

 (laduni.id. َُِٗ)حليم زىدم. 
ٯتكن استخداـ ىذا التحليل ا١تكوف للمعٌت لتمييز معاين الكلمات 

ثاؿ كلمة "اٟتطَتة، البيت، الفندؽ، ا١تعهد، القصر". كلهم يطلق ا١تًتادفة. اب١ت
كلكن إذا كاف البيت،  مًتادفُت ألهنم ٚتيعنا يعربكف عن ا١تعٌت ا١تميز لبناء السكن

الفندؽ، ا١تعهد، القصر مكوانت ذات معٌت للبشر ُب حُت يتميز اٟتطَتة ٔتعٌت 
دؽ كا١تعهد. من ا١تعٌت ا١تكوف اٟتيواانت. كٯتكن ٘تييز كلمة البيت من كلمة الفن

 لئلقامة الدائمة لكلمة البيت، كاإلقامة ا١تؤقتة لكلمة الفندؽ كا١تعهد. كاألخر،
ٯتكن ٘تييز كلمة القصر عن كلمة الفندؽ من خصائص مكانة شاغليها كلمة 

 الفندؽ ٢تا معٌت الضيف بينما كلمة القصر ٢تا معٌت رئيس الدكلة.
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 نهج العمليال -ّ
ا١تنهج ا١تفاىيمي قد أعطي نظرية أف كل كلمة ٬تب أف يكوف ٢تا ُب 

معٌت بطبيعتها. ٍب ُب النهج ا١تركيب، يتم إعطاء نظرية أنو ٯتكن ٖتليل معٌت كل  
كلمة ُب عدد من مكوانت ا١تعٌت. كُب ا١تنهج العملي تقًتح النظرية أف معٌت كل  

الكلمة )عبد ا٠تَت. كلمة يعتمد كبَتا على سياؽ اٞتملة اليت تستخدـ فيها 
 كما ُب ا١تثاؿ التالية: (.ُٔ. ص. ََِِ

 زيد ٯتنظومة أبدل ُب رأسو -ُ
 جوكو ىو رئيس الدكلة اإلندكنيسية -ِ
 لكل رأس رأم -ّ
 العنواف ا١تكتوب ُب رأس الرسالة -ْ

ل أعبل يستخدموف كلمة رأس بل ٔتعاف ٥تتلفة ألف اٞتملة األكذل   كل ٚتي
ة كلمة رئيس مأخوذة من رأس الثانوي، كُب اٞتملة كلمة رأس تعٌت رأس حقيقة

أيضا كمعناه اإلماـ. كأما اٞتملة الثالثة كلمة رأس ىناؾ ال ٔتعٌت رأس حقيقة بل 
لكل فرد بشرم ذم عقل. كاٞتملة اآلخرة رأس الرسالة يعٍت تركيسة اليت ُب 

ة، ألف ُب الواقع ال تزاؿ معاين الكلمات ُب ىذا النهج العملي مًتابط األعبل.
 لمةكما ًب ٖتليلو ُب هنج ا١تكيب.ىذه ا١تعاين مشتقة من مكوانت معٌت الك

 
 ثنائية ادلعىن -د

كما قد شرح ُب خلفية البحث، أنو كثَت من ا١تعاين ا١تختلفة ُب علم اللغة. 
كتكوف أٝتاء ٥تتلفة لنوع كاحد من ا١تعٌت. لذلك، سيبحث الباحث إذل ا١تعاين ا١تختلفة 

ا١تعٌت × ا١تعٌت ا١تعجمي بناءن على ثنائيتهن اليت ال توجد إال ُب كتاب عبد ا٠تَت يعٍت 
ا١تعٌت اإلرتباطي، ا١تعٌت  xا١تعٌت التضمٍت، ا١تعٌت ا١تفاىيمي  xالنحوم، ا١تعٌت األصلي 
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. ََِِا١تعٌت كاجملازم )عبد ا٠تَت.  xا١تعٌت اإلصطبلحي، ا١تعٌت البساطي x اللغوم 
 (.ِِص. 

 ا١تعٌت ا١تعجمي كا١تعٌت النحوم -ُ
 ا١تعٌت ا١تعجمي ىو معٌت عناصر اللغة كرمز لؤلشياء كاألحداث كغَتىا.

ٯتكن ابلقوؿ أف  ٦تلوؾ لعناصر اللغة خارج استخدامها أك سياقها. أك ىذا ا١تعٌت
ا١تعٌت ا١تعجمي ىو ا١تعٌت اٟتقيقي أك الواقعي الذم يتوافق نتائج مبلحظاتنا من 

(. كابلتارل ا١تعٌت ِِ. ص. َُِٕاٟتواس ا٠تمس )فتئقة األكذل القرنية. 
دكف أل سياؽ. كا١تثاؿ  ا١تعجمي ىو ا١تعٌت ا١تملوؾ أك ا١توجود َب الكلمة حىت ب

كلمة اٟتصاف ٢تا معٌت معجمي نوع من الثدييات الرابعية اليت ٘تكن استخدامها  
كعربة، ككلمة قلم رصاص ٢تا معٌت معجمي نوع من القرطاسية مصنوعة من 
ا٠تشب كالفحم ٍب كلمة ا١تاء ٢تا معٌت معجمي نوع من السوائل اليت تستخدـ 

ا من ىذه األمثلة، فإف ا١تعٌت ا١تعجمي ىو ا١تعٌت عادة لؤلغراض اليومية. إذا رأين
 الواقعي الذم يوجد غالبنا ُب ا١تعاجم.

ٍب ا١تعٌت النحوم ىو العبلقة بُت عناصر اللغة ُب كحدات أكرب. مثل 
العبلقة بُت الكلمة مع الكلمة األخرل ُب عبارة أك ٚتلة. ٓتبلؼ ا١تعٌت 

كانت ىناؾ عملية ٨توية كًتكيب   ا١تعجمي، ٯتكن العثور على ا١تعٌت النحوم إذا
 (.ٓٔ. ص. َُِْوُب رٝتيٍت. اٞتمل أك تصريف الكلمة كما أشبو ذالك )ن

 ا١تعٌت األصلي كا١تعٌت التضمٍت -ِ
يعتمد التمييز بُت ا١تعٌت األصلي كا١تعٌت التضمٍت على كجود أك عدـ 

تاصل ُب القيمة اٟتسية ُب الكلمة. كيكوف لكل كلمة معٌت أصلي، يعٍت ا١تعٌت ا١ت
كاقع الكلمة كىو كما أشران أعبله اب١تعٌت ا١تعجمي. كلكن ابلعكس، ليس لكل 

 الكلمة معاين ضمنية.
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عادة تستخدـ الكلمات ذات ا١تعٌت األصلي ُب الورقات العلمية. ألف 
الورقات العلمية هتدؼ إذل نقل األفكار اليت ٬تب نقلها بشكل ابرز كصريح 

تفسَتات متعددة. كما ىو اٟتاؿ مع ا١تعاين  ككاضح كمباشر حىت ال تسبب ُب
ا١تعجمية، فإف ا١تعاين األصلية تعتمد أيضنا على ا١تبلحظات كفقنا للبصر أك 
الرائحة أك السمع أك ا٠تربة. كيتضمن ا١تعٌت األصلي معلومات كاقعية موضوعية. 

داي. )كندم ك   كابلتارل غالبنا كثَت من يشار إذل ا١تعٌت األصلي اب١تعٌت اٟتقيقي
 (.ٖ. ص. ََِٗ

تسمى الكلمة ٔتعٌت تضمٍت إذا كانت الكلمة ٢تا قيمة حسية، سواء  
كانت إ٬تابية أك ٦تتعة أك سلبية أك مزعجة. فإذا دل تكن للكلمة مثل ىذا الذكؽ، 
تقاؿ ليس ٢تا تضمٍت كتسمى أيضنا داللة ٤تايدة. أنخذ على سبيل ا١تثاؿ كلمة 

الثبلث ٢تا مساكمة ا١تعٌت األصلي، كىو  "ىزيل كىيفاء ك٨تيف". ىذه الكلمات
كمع ذلك، فإف الثبلثة  شكل اٞتسم أك حجم اٞتسم أقل من اٟتجم العادم.

( ٢تا داللة ٤تايدة. ال ٯتنظومة الناس kurusلديهم انطباع ٥تتلف. كلمة ىزيل )
( ٢تا قيمة langsingأبم شيء عندما تقوؿ إنك ٨تيف اآلف. كلمة ىيفاء )

، ألف الناس سيمنظومةكف ابلسعادة عندما تقوؿ أنت اآلف للمذاؽ اإل٬تايب
( ٢تا انطباع سليب، ألف krempengبدال من ذلك  فإف كلمة ٨تيف ) ىيفاء.

 الناس سيمنظومةكف ٓتيبة إذا قلت أنت ٨تيف اآلف.
 ا١تعٌت ا١تفاىيمي كا١تعٌت اإلرتباطي -ّ

ٯتيز ليش بُت كا١تعٌت اإلرتباطي من ا١تعٌت ا١تفاىيمي. يعتمد ىذا التمييز 
على ما إذا كانت ىناؾ عبلقة بُت معٌت كلمة كاحدة كمعٌت كلمة أخرل. فا١تعٌت 
ا١تفاىيمي ىو معٌت الكلمة كافق للمرجع أك ا١تعٌت ا٠تارل من أم ارتباط كعبلقة. 

ا كانت الكلمة ُب سياؽ اٞتملة. كلكن قد تفهم ا١تعٌت ا١تفاىيمي للكلمة حقنا إذ
نتيجتو ٯتكن تغيَت ا١تعٌت عن تلك الكلمة بسبب ٥تتلفة اٞتمل ا١تكونة من قبل 
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(. لذالك السبب صار  َِ. ص. َُِٖأكٌب دارماكاٌب. مستخدمي اللغة )
 ا١تعٌت ا١تفاىيمي ىو نفس الشيء من ا١تعٌت ا١تعجمي كا١تعٌت األصلي.

اإلرتباطي ىو معٌت كلمة فيما يتعلق بعبلقة فأما ا١تقصود من ا١تعٌت 
الكلمة ْتالة خارج اللغة. ا١تعٌت اإلرتباطي أنو الرموز ا١تستخدمة من ٣تتمع لغوم 

ألف ىذا ا١تعٌت مرتبط ابلقيمة األخبلقية ككجهات النظر  للتعبَت عن مفهـو آخر.
ع معٌت العا١تية اليت تنطبق ُب ٣تتمع لغوم ٦تا يعٍت أف ىناؾ عبلقة كثيقة م

 (.ُْ. ص. ُٕٗٗليش جيفرم. التضمٍت، بل من منظور ٥تتلف )
 كا١تعٌت اإلصطبلحي ا١تعٌت اللغوم -ْ

كا١تعٌت اإلصطبلحي يتعلق اب١تعٌت من كحدة  الفرؽ ُب ا١تعٌت اللغوم
الكبلـ كاف مناسبنا أـ ال. كٯتكن أف تتعلق الفرؽ ابستخداـ الكلمات أك 

 احملادثة العامة غالبنا، ما يتم استخداـ كحدات الكبلـ بشكل عاـ أك خاص. ُب
الكلمات بشكل غَت صحيح ْتيث يكوف ا١تعٌت عامنا. كُب االستخداـ احملدد ُب 
٣تاالت معينة من النشاط، يتم استخداـ الكلمات بعناية ْتيث يكوف ا١تعٌت 

 دقيقنا.
اليت ال تزاؿ عامة ُب طبيعتها، فإف ما يسمى  على عكس معٌت اللغوم

إلصطبلحي لو ىدؼ ٤تدد كاثبت. ثبوت معٌت ا١تصطلح ألنو قد ًب تعيينو ٔتعٌت ا
كا١تثاؿ، كثَت من  يستخدـ ُب ٣تاؿ معُت من النشاط أك اجملاؿ العلمي فقط.

يعتربكف كلمة "جلس كقعد" مرادفاف. لكنهما ٥تتلفاف إذا ًب تفسَت٫تا من قبل 
ُت ا١تعنيُت بناءن على اللغويُت الذين ينكركف كجود ا١ترادفات كسيجدكف الفرؽ ب

خربهتم ُب التواصل ابستخداـ اللغة العربية. ىناؾ جانباف على التمييز بُت جلس 
 كقعد:

، الفرؽ ُب العملية. جلس ىي حالة اٞتلوس بعد اإلستلقاء سابقنا ُب أوال
 حُت قعد حالة اٞتلوس بعد الوقوؼ سابقنا كما ُب اٞتملة 
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 إستيقظ ٍب جلس / كاف قائما فقعد
، فرؽ التوقيت. جلس يعٍت اٞتلوس ُب كقت مؤقت ُب حُت قعد يااثن

يعٍت اٞتلوس لفًتة طويلة كما ُب العربة "نعم اٞتليس كتاب". كُب العربية 
. َُِٗ)دادام ىداية.  ميتػىقىًعده ٔتعٌت شخص الذم توقف من العمل

iq.quora.com) 
الكتف إذل مثاؿ آخر، تعترب كلمة اليد ُب اللغة ا١تشًتكة اليد كلها من 

كمع ذلك، ُب ٣تاؿ الطب تعٍت كلمة األسلة جزء من ا١تعصم إذل  األصابع
األصابع، بينما العضد جزء من كتف إذل ا١تعصم. لذلك إذا ًب استنتاج أف ا١تعٌت 
اللغوم يستخدـ ُب اللغة ا١تشًتكة كأف ا١تعٌت اإلصطبلحي يستخدـ ُب ٣تاؿ 

 .(ِٔ. ص. ََِِمعُت من النشاط )عبد ا٠تَت. 
 ا١تعٌت البساطي كا١تعٌت كاجملازم -ٓ

دكف مزيد من اللغط أك ا١تعٌت ب ىو ا١تعٌت اٟتقيقي للكلمةالبساطي ا١تعٌت 
٢تذا ا١تعٌت نفس الفهم اب١تعٌت ا١تعجمي أك ا١تعٌت األصلي أك  األصلي كما ىو.

 :ا١تعٌت ا١تفاىيمي. كما ُب ا١تثاؿ، الكلمة سىبىحى ُب اٞتملة التالية
 عرب النهر١تواصلة رحلتو" يسبحب أف "إلياس ٬ت -ُ
 ُب الثركة كلكن حياتو ليست سعيدة" يسبح"على الرغم من أنو  -ِ

، ىذه معٌت كاجملازيةعادةن لقد تناقض استخداـ ا١تعاين البساطية مع معٌت 
آخر مشابو للمعٌت اٟتقيقي. على سبيل ا١تثاؿ تيستخدـ كلمة يسبح ُب اٞتملة 

لبا يسبح الناس ُب ا١تاء، كما ىو مذكور ُب اٞتملة . ألف غا٣تازم( ٔتعٌت ِ)
(. ا١تياه مكاف السباحة ابلتأكيد بكميات كبَتة نسبيا حىت يتمكن الناس ُ)

( يتم استخداـ كلمة يسبح ٔتعٌت ِلدخو٢تا كالتنقل ْترية فيها. لذا، ُب اٞتملة )
 ٣تازم، كىو ُب كومة ضخمة من الثركة.
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اللغة )الكلمات أك اٞتمؤلك شبهها( اليت ا١تعٌت اجملازم ىو ٚتيع أشكاؿ 
(. معٌت ٣تازم لو ُِ. ص. ََِٗال تشَت إذل معناىا اٟتقيقي )كندم كداي. 

نطاؽ كاسع للغاية بسبب أشياء كأحداث كمفاىيم ٥تتلفة ٯتكن مقارنتها ٔتفاىيم 
أخرل. كىكذا، ٯتكن أف ٘تاثل فتاة ٚتيلة ابلزىر. ألف الزىر ُب كل مكاف مقبولة 

ٚتيلة كحلو. تشبو الشمس ملك النهار ألف الشمس أبشعةىا ٯتكن أف بشيئ 
 تضيء األرض أبكملها ُب خبلؿ النهار.

 
 منظومة ابن ايمون -ه

جاء ُب كتاب قرة العيوف، مقدمة ا١تؤلف، قاؿ الشيخ دمحم التهامي بن مدين أف 
الكتاب على كجو التحديد كابلتفصيل ُب شرح الزكاج كاٟتياة ُب األسرة ىو الكتاب كتبو 
اإلماـ العادل العبلمة ا٢تماـ أيب دمحم سيد قاسم بن أٛتد بن موسى بن ايموف التاليدم 

الكتاب بشكل قصيدة أك منظومة كاضح للغاية كمفصل  األٜتاسي. ككفقا لو فةذا
. ََِْكيسهل تعلمو لكل مسلم كخاصة ١تن يريد بناء األسرة ألسعيدة )دمحم التهامي. 

 كما إذل ذلك. اٞتماعالزكاج ككيفية أفضل الوقت (. ألنو يشرح فيو َِص. 
هور كُب ٣تاؿ الطبلب، كتاب الذم شرح ابلشيخ ا٢تيتامي كٝتي قرة العيوف مش

بسبب ٤تتول الكتاب يتعلق ْتياهتم  جدا. كلكل فصلو يهتم ابٟتماسة ألنو ٦تتعة للتعلم
عندما يكوف لديهم عائلة. كُب الواقع، يبُت ىذا الكتاب بوضوح إجراءات التعامل 

 الزكجية، كالوقت ا١تناسب كا١تمنوع لدخوؿ، كالدعاء الذم ٬تب قراءتو كما إذل ذلك.
مة أك نظم بن ايموف مكتوب بطريقة موجزة، إال أنو  على الرغم من أف ا١تنظو 

كامل للغاية ُب شرح كيفية تطوير أسرة سعيدة. بشكل عاـ، إحتوم ىذا الكتاب على 
من ا١تنظومة ٖتتوم الفصوؿ العشركف على  أألبيات مائة ككاحدعشرين فصبلن مقسمة إذل 

ب البحث عنها ُب الزكاج، ، األشياء اليت ٬تأفضل الكيفية اٞتماعالزكاج كالقانونو، من 
ب البحث عن الوقت ا١تناسب لدخوؿ، حوؿ تنظيم حفبلت الزفاؼ )الوليمة(، أدا
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الطعاـ الذم ٬تب ٕتنبو أثناء شهر العسل كعندما تكوف  النكاح، طريقة اٞتماع ا١تمتعة،
اقف ُب الزكجة حامبلن، العديد من األشياء اليت ٬تب ٕتربتها عندما يريدكف اٞتماع، ا١تو 

 ٞتماع اليت ٬تب ٕتنبها. ا
مريب ا١تعهد ركضة الطالبُت سرانج رمبانج الشيخ  مصطفى بصرم اٟتاج أك  قاؿ

ا١تعركؼ ابسم جوس موس "ىذا الكتاب مفيد جدا للمسلمُت، كخاصة أكلئك الذين 
يريدكف الزكاج. كىذا الكتاب مثَت االىتماـ للقراءة. ُب الواقع، ابلنسبة ألداب النكاح 

 مفصل للغاية ُب معاٞتة ا١تشاكل للعبلقات الزكجية". ىذا الكتاب
الدكتور حسن حتحوت، مؤلف الكتب اإلسبلمية. ككفقنا لو، فإف ىذا  كما عرب

الكتاب ىو أفضل كأ٧تح كتاب ُب أدب النكاح اإلسبلمي، حىت مقارنة ابلكتب ا١تماثلة 
للشيخ دمحم  (The Parfumed Garden)األخرل كمثل الركض العاطر ُب نزىة ا٠تاطر 

 (.republika.co.id. َُِٕ)أجونج ساسونكو.  النفزاكم كعقود اللجُت
كمع ذلك، فإف الكتاب الذم يبٌت جسداين على شكل منظومة مثل ىذا، ابلطبع ىناؾ 
عدد من الكلمات أك العبارات اليت تضطر إذل إختيار مبلءمة اإليقاع. كابإلضافة إذل 
الكتاب الذم يشرح بوضوح األداب ا١تتعلقة ابلزكج كالزكجة، ابلطبع سيستخدـ ا١تؤلف 

ا أك إذا كانت الكلمات الركاية ا١تهذبة ُب التعبَت ع ن رأيو. ألنو لن يكوف ٚتيبلن جدن
( كتسبب شهوة للقارئ. لذلك، يهتم الباحث بفحص vulgar) بذيئةا١تستخدمة 

الكلمات ا١تكتوبة ُب منظومة ابن ايموف، ابلنظر إذل شرحو يعن قرة العيوف تشرح فقط 
 رآنية.سياؽ ا١تنظومة عن طريق إضافة األدلة من اٟتديث أك اآلايت الق
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 الباب الثالث
 حتليل البياانت

 
 للكلمات يف منظومة ابن ايموناألساسي ادلعىن  -أ

)مكتوبة ُب  أكالن  لهاابن ايموف ك منظومة أف يكتب الباحثيريد  البحثُب ىذا  
قد كيتبت على  نظومةا١ترجعية اليت ٖتتوم على ىذه ا١ت . ألف عددان من الكتبا١تبلحق(
 كىذا ٬تعل خرين.اآلؤلفُت ا١ت منظومات أك شعائر من شرحية كأضيفت إليهاشكل 

نا ٬تب أف نفرز ك٪تيز بُت ٣تموعة من ابن ٯتوف ألن منظومةة يلالصعوابت للقارء ١تعرفة أص
قادرة  أبكملها نظومةكتابة ىذه ا١ت  من ككاف ا١تؤمل .رحيةالواردة ُب كتاب الش ا١تنظومات

  ا١تنظومةالذين يرغبوف ُب ا١تشاركة ُب ٖتليل معٌت كللقارئُت  على توفَت الراحة للباحث
. أك بعبارة أخرل ٯتكن أف يكوف دليبلن ٞتدكؿ احملتوايت عند ٖتليل معانيها ،بكلمةكلمة 

الًتتيب ُب كتاب ا١تصدر أبرقاـ لتسهيل العثور على  نظرا على الباحثيقدـ أيضنا ك 
 .طلوبةا٠تطوط ا١ت

 ادلقدمة
1 
2 

ـً   اٟتٍىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  ًًا عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدكىا
 ٍنًبيىػػػػػػػػػػػاءً ًل كىاألى عىلىػػػػػػػػػػػى ًإمىػػػػػػػػػػػاـً الريٍسػػػػػػػػػػػ

 

ـً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى تيوي مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى السا  ٍبيا صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو كىاآلًؿ كى   اءً نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػٍ األى ٤تيىما

 

 ا١تعٌت األساسي: 
كلمة اٟتمد ُب ا١تعجم  ٔتعٌت أثٌت عليو أك نقيض الذـ ُب الكتاب لساف العرب،  

كلفظ هللا ٔتعٌت اسم اٞتبللة كىو اإللو ا٠تالق ا١تعبود ْتق كما ُب ا١تعجم احمليط، كالدكاـ 
يعٍت ال شيء يثبت على ما ىو عليو. صبلة  ٔتعى الداء ُب سائر ا١تعجم، كالسبلـ ىو 

 ا١تعجم الغٍت ىو من يقيم الصبلة ابلناس أم من يـؤ الناس، أماف أك صلح، إماـ ُب
الرسل ٚتع رسوؿ كىو ُب ا١تعجم ا١تعاصرة مبعوث أم شخص ٭تمل الرسائل أك يقـو 
برحلة لتوصيل الرسالة، كاألنبياء ٚتع نيب كمعناه ُب ا١تعجم احمليط النيبء صاحب النبوة 
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الفاعل من ٌٛتد، كلفظ اآلؿ أصلو ءاؿ كمراده ا١تخرب عن هللا، دمحم ىو خا٘تة األنبياء كاسم 
 .األىل كما ُب ا١تعجم ا١تعاصرة، كاألبناء ٚتع ابن كمعناه الولد الذكر ُب سائر ا١تعاجم

 كىلىػػػػػػػػػػػػٍيسى ُب بػىنىاتًػػػػػػػػػػػػًو مىػػػػػػػػػػػػًن اٍعقىبىػػػػػػػػػػػػا ّ
 

 إالى البػىتػيػػػػػػػػػػػػػػػػٍوؿي طىابىػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أيمنػػػػػػػػػػػػػػػػا كىأىابى  
 

 ا١تعٌت األساسي:
األنثى، كُب ا١تعجم احمليط اعقبا مصدر  كلمة بنات ٚتع من بنت كمعنها الولد 

أعقب أم مات كخلف كلدا، كالبتوؿ أم العذراء أك البكر، كطاب ٔتعٌت حسن أك راؽ، 
 .كأـ ُب ا١تعجم الغٍت ىي الوالدة اليت ٛتلت بو تسعة أشهر، أب ىو الوالد

ٍػػػػػػػػػػػ دى ٍعػػػػػػػػػػػبػى كى  ْ ػػػػػػػػػػػفػى  مى دً ٛتى  احً صىػػػػػػػػػػػ اؾى هى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ النًٌ ُب  دي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً تي  ةن مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ ظي نٍ مى    احً كى
 

 ا١تعٌت األساسي:
معٌت كلمة ٛتد أم أثٌت عليو كما قد سبق أعبل، ىاؾ يعٍت فعل األمر خذ كما ُب 
ا١تعجم العربية إذل اندكنيسي، كُب ا١تعجم الغٍت صاح أصلو اي صاحيب على الًتخيم ْتذؼ 

 .الباء كالياء، كا١تنظومة ٔتعٌت الشعر، كتفيد أم انفع، كالنكاح أم الزكاج
 البناءما يتعلق يف 

 دٍ رى كى  دٍ  قىػػػػػػػػػػػبلن يٍ لىػػػػػػػػػػػ اءً نىػػػػػػػػػػػلبً ابً  ري مٍ األى فىػػػػػػػػػػػ ٓ
 

ػػػػػػػُب    دٍ صىػػػػػػػتى قٍ ا يػى قدػػػػػػػحى  ورً هي الِشػػػػػػػ رً ائً  سى
 

 ا١تعٌت األساسي:
األمر كما ُب ا١تعجم الغٍت ٔتعٌت الشيء أك اٟتاؿ أك الٌشأف العمل، كالبناء كما ُب  

ما يعقب النهارى من الٌظبلـ كىو من غركب الٌشمس إذل  حمليط ىو التشييد، ليبلا
طلوعها، كرد أم جاء أك أقبل أك أتى أك حضر كما ُب ا١تعجم ا١تنور اإلندكنيسي، سائر 
أم ٚتيع، كمعٌت الشهور ُب ا١تعجم ا١تعاصرة أم جزء من اثٍت عشر جزءنا من السانة 

القمر حوؿ األرض، كيقتصد أم توجو  الشمسٌية كالقمريٌة كيقٌدر ُب السنة القمريٌة بدكرة
 .إليو
ٔ 
ٕ 

ـً يػىػػػػػػػػػػػػػػٍوـى األىٍرًبعىػػػػػػػػػػػػػػا  كىدىٍع ًمػػػػػػػػػػػػػنى األىايا
ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ بِ أى  اؾى ذى كى  ىتى فػىػػػػػػػػػػايى  جًٌ يىػػػػػػػػػػ بًٌ جى

 

ػػػػػػػػػ  إفٍ    اعىػػػػػػػػػاٍٝتى فى  ورً هي الِشػػػػػػػػػ ري آًخػػػػػػػػػ افى كى
ػػػػػػػػػػػ  ؾً اى  وى يػىػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ ذً كى  ىتىػػػػػػػػػػػأى  دٍ قىػػػػػػػػػػػفػى  ةو كى
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 :ا١تعٌت األساسي
ًمقداريه من طلوع الشمس إذل كلمة دع أم أترؾ، األايـ ٚتع اليـو يعٍت زمن 

غركهبا، األربعا أم أحد أايـ األسبوع بُت الِثبلاثء كا٠تميس، آخر ٔتعٌت هناية، أٌب أم 
ثبلثة، جٌب أم ٜتسة، يٌج أم ثبلثة عشر، يو أم ستة عشر، اؾ أم كاحد كعشركف، 

 .كذ أم أربع كعشركف، كة أم ٜتس كعشركف، فىت أم ا١تراىقة
ػػػػػػػػػػػػػفي كى  ٖ ػػػػػػػػػػػػػ ةى را غيػػػػػػػػػػػػػ نا لى ضًٌ  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػفػى  رً هٍ الشا

 

ػػػػػػػاألى  ـي وٍ يػىػػػػػػػ لٍ قيػػػػػػػ ـً ايا  األى ُب  لى ًضػػػػػػػفي    دٍ حى
 

 ا١تعٌت األساسي:
ة أم أٌكؿ كٌل شيء كمعظمو كطلعتو  لى مبٌت ٣تهوؿ أم ميزه عليو، غز فٌضل ع

كما ُب ا١تعجم ا١تعاصرة، فضل أم زاد على حاجتو، يـو األحد أم أكؿ األايـ ُب 
 .األسبوع

 (.ٗٗ. ص. ُُٖٗالزنوجي. 
 ما يطلب وجيتنب يف الوليمة

ػػػػػػػػلً  وٍ يػيػػػػػػػػلٍ كى  ٗ ػػػػػػػػػبً  وٍ لىػػػػػػػػكى  احو صىػػػػػػػػػ نٍ مى  اةو شى
 

ػػػػػػػػػػكى    اةً ركى الِػػػػػػػػػػػ نً  عىػػػػػػػػػػبلن ٍقػػػػػػػػػػػى نػى تىػػػػػػػػػػا أى مى
 

 ا١تعٌت األساسي:
ن ىنا أم العركس، شاة أم الواحدةي كليو فعل األمر مشتق من الوليمة، معٌت مى 

كما ُب ا١تعجم احمليط، كما أم من الٌضأًف كا١تعًز كالظًٌباًء كالبػىقىر كالناعاـ كٛتيير الوحش  
القوؿ، أتى أم نقل، الركاة ٚتع الراكل كىو كما ُب احمليط انقلي اٟتديث أك الشعر 

 .كحاملو
ػػػػػػػمىػػػػػػػ بٍ نًػػػػػػػتى جٍ يى لٍ كى  َُ  مً ئً الى  الػػػػػػػوى ُب  اعى ا شى

 

ػػػػػػػػػػػػػا١تنٍ  نى ًمػػػػػػػػػػػػػ احً صىػػػػػػػػػػػػػ   مً ائً رى اٞتىػػػػػػػػػػػػػكى  رً كى
 

 ا١تعٌت األساسي:
كليجتنب أم اجتنب أك دع أك اترؾ كما ُب سائر ا١تعجم، ما شاع أم كل ما 
ذاع أك انتشر، الوالئم ٚتع الوليمة، كأما ا١تنكر ُب ا١تعجم ا١تعاصرة ٔتعٌت كِل فعلو أك قوؿو 
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ٖتكم العقوؿي الصحيحةي بقيبحو أك يقبًٌحو الشارعي كيكرىو أك عكسو معركؼ، اٞترائم ٚتع 
 ا١تعاصرة أيضا أم كِل عمل ٬تلب األذل ا١تعنوٌم العميق لقيم ٣تتمعو ما.اٞترٯتة كما كُب 

ػػػػػػػػػػػػػػػالرًٌ  وً عًػػػػػػػػػػػػػػػمٍ جى كى  ُُ ػػػػػػػػػػػػػػػالنًٌ كى  اؿى جى  اءى سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ ـه را ٤تيىػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػعنػػػػػػػػػػػػػػػبػٍ طى ا كى عن رٍ شى  اءى ا جى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػا كى ناػػػػػػػػػػػػػػػػاٟتًٍ كى كى  سٍ قًػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ُِ  ؿً كً الى الوى كى
 

ػػػػػػػػػػػعيػػػػػػػػػػػ اتً رى ائًػػػػػػػػػػػرى اٟتى  نى ًمػػػػػػػػػػػ   ائلً وا ا١تسى
 

ػػػػػػػػػكى  ري ٍمػػػػػػػػػا٠تى كى  ُّ ػػػػػػػػػالبً  عى مىػػػػػػػػػ جي رٍ السا  ةً ارى كى
 

ػػػػػػػػػػػػػعيػػػػػػػػػػػػػفػى  رً اكً ا١تنىػػػػػػػػػػػػػ نى ًمػػػػػػػػػػػػػ   ةً ارى وا اإلشى
 

 ا١تعٌت األساسي:
ٚتع أم ضم بعضو إذل بعض، الرجاؿ ٚتع الرجل يعٍت الذاكري البالغي من النااس أك 
خبلؼ ا١ترأة، النساء تعٍت ٚتع للمرأة لغَت لفظها أك إانث من البشر، ٤تـر أم ما ٯتنعو 

قياس أم تقدير الٌشٍيًء ٔتثلو، اٟتنا أم حناءة كما  الشرع، قس ىو فعل األمر من مصدر
ُب احمليط شجَتةه زراعية صباغٌية كتزيينٌية ٢تا كرؽ كورؽ الٌرٌماف ك٢تا زىر أبيض كالعناقيد 
يػيٌتخذ منو خضاب أٛتر، الوالكؿ أم العادة ا٠تبيثة، حرائرات ٛتع اٟترارة أم خلصت 

أم تلك ما عاش، ا٠تمر يعٌت يسكر من رؽ، عوا أم احفظوا، ا١تسائل ٚتع مسألة 
 .شاربو، السرج أم اإلشارة، بكارة أم كوهنا العذراء، ا١تناكر ٚتع منكر

 أداب الدخول
 ؼه كٍ ري ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  وي تيػػػػػػػػػػػػػػػػػقػٍ كى  ؿً وٍ خي دي لِػػػػػػػػػػػػػػػػػلً كى  ُْ

 

ػػػػػػػػالعً  دى ٍعػػػػػػػػبػى   ػػػػػػػػلى بػٍ ا أك قػى شى  ؼه وٍ لي أٍ ا مىػػػػػػػػهى
 

 ا١تعٌت األساسي:
أم حينأك زمن، معركؼ دخوؿ أم إ٘تاـ الزكاج أك دخوؿ الزكج بزكجتو، كقت 

 .أم أحسن إليو، العشا أم أكؿ الليل ٦تا ُب ا١تعجم الغٍت، مألوؼ أم متداكؿ
ػػػػػػػػػػػػى طى لىػػػػػػػػػػػػعى  احً صىػػػػػػػػػػػػ وي نيػػػػػػػػػػػػوٍ كى كى  ُٓ  ةٍ ارى هى

 

ػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػنى كٍ دي  ابي وى الصاػػػػػػػػػػ وى ىي ػػػػػػػػػػبً  مٍ كي  ةٍ ارى شى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػابً  ٍبيا ٭تيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًٌ  ُٔ  ىتى  فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػايى  ـً بلى لسا
 

 اتىػػػػػػػػػػػػبػى ثػى  اعى طى تى ا اٍسػػػػػػػػػػػمىػػػػػػػػػػػ ىلًٌ صىػػػػػػػػػػػيي  ٍبيا  
 

 ينً الػػػػػدًٌ  فً ٍصػػػػػنً  اـً ى ٘تىىػػػػػلىػػػػػا عى رن كٍ شيػػػػػ ُٕ
 

ػػػػػػػػػػػػا النًٌ ذى بًػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػنى كٍ دي  احً كى  ُتً يًػػػػػػػػػػػػبٍ تػى  مٍ كي
 

ػػػػػػػػػػػػ بي وٍ تػيػػػػػػػػػػػػيػى كى  وٍ عي دٍ يىػػػػػػػػػػػػ تٍ ٙتياػػػػػػػػػػػػ ُٖ  اءى جى
 

ػػػػػػػػ  نٍ ًمػػػػػػػػ   اءى ًتى  اٍمػػػػػػػػالى  اهي نىػػػػػػػػتػى ا اجٍ مىػػػػػػػػ لًٌ كي
 

 ا١تعٌت األساسي:
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طهارة ىو نظافة ٥تصوصة أك غسل أعضاء ٥تصوصة بصفة ٥تصوصة، الصواب 
ا٠تطأ كما ُب احمليط، دكنكم أم قموا، بشارة أم اٟتسن كالًبٍشر أم السادادي كعكسو 

كٚتاؿ ا٢تيئة، ٭تيي أم يعيش، كيصلي أم إقامة الصبلة، ما استطاع أم حسبما قدره، 
ثبتا أم أقاـ، شكرا مصدر شىكىرى أم أثٍت أك أجزل كما ُب ا١تعجم الغٍت، ٘تاـ أم كماؿ، 

شريعة أك ملة، تبيُت أم اإلابنة، ٙتت ٔتعٌت نصف ىو أحد جزئيها ا١تتسويُت، الدين أم 
ٍب كما ُب الغٍت، يدعو أم اطلبوا، يتوب أم استغفركا، احتناه أم ما فعلو، ال امًتاء أم 

 .ال شك فيو
 ادى رى كى  دٍ ا قىػػػػػػػػػػػػمىػػػػػػػػػػػػ أي رى ٍقػػػػػػػػػػػػا يػى ذى  دى ٍعػػػػػػػػػػػػبػى كى  ُٗ

 

ػػػػػػػػػػػػنً يٍ بً ى جى لىػػػػػػػػػػػػعى    ادى نىػػػػػػػػػػػػ فػى الى  وٍ عًػػػػػػػػػػػػا فى هى
 

ػػػػػػػػػػػػ َِ  احً رى ًشػػػػػػػػػػػػاإلنٍ كى  رً ٍصػػػػػػػػػػػػالنا كى  فً زٍ مي الٍ كى
 

ػػػػ افً وى ٍعػػػػ األى ُب  ظي ٍفػػػػاٟتً كى    احً  صىػػػػا ايى جى
 

ػػػػػػػػػػػ وى لىػػػػػػػػػػػاإٍل  ؿي أى ٍسػػػػػػػػػػػيى كى  ُِ ػػػػػػػػػػػرى يػٍ خى  لا جى  اىى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ احً صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنًٌ ٬تيى  فٍ أى كى    اىى را شى
 

 :األساسيا١تعٌت 
ذا اسم إشارة للمفرد ا١تذٌكر القريب أم ىو، يقرأ أم تتباع كلماتو نظرنا نطق هبا أـ 

كاٟتاجبُت، كعو أم فعل األمر من عاه يعيو عيها أم ال، جبُت ما بُت مىنبت الشاٍعر 
الزرع أـ ا١تاشية كما ُب ا١تعجم احمليط، ال فند أم ال كذب،  كا١تزف ىي سورة يس 
كالواقعة، النصر أم إذا جاء نصرهللا، اإلنشراح ىي سورة القرآف، اٟتفظ أم آية 

طلب، اإللو جل ائ الكرسي، األعواف ٚتع العوف أئ ا١تساعد، جا أم جاء، يسأؿ أم ي
 .هللا تعاذل، كخَت أم حسن، كشر أم سوء

 احً بى  الصاػػػػػػػػػُب  ذً يٍػػػػػػػػػوً عٍ ى التػا لىػػػػػػػػعى  ـٍ كىدي  ِِ
 

ػػػػػػػػػػػػمى  الٍ ُب كى   ػػػػػػػػػػػػلنا لً  لدً ٍهػػػػػػػػػػػػيػى  اءً سى  احً جى
 

 ا١تعٌت األساسي:
دـ فعل األمر من داـ يدـك دكما أم ثبت أـ استقر أـ بقى، التعويذ كما ُب 

تيقرأ أك تيكتب كتيعلاق لتقي من الشارًٌ، الصباح ىو أكاؿي الناهار ا١تعاصرة أم اسم ٔتعٌت الرِقية 
أرشده مس كىو نقيض ا١تساء، يهدل ىو أك الفًتة اليت تسبق أك تلي مباشرة شركؽى الشا 

 .كدلاو كفاقو عكسو أضٌلو، النجاح يعٍت ظىفىره اب١تطلوب كإدراؾ الغاية
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ػػػػػػػػػػػ بي ٍيػػػػػػػػػػػقً  رى ايى  وٍ ليػػػػػػػػػػػتػٍ يػى  تى ٙتياػػػػػػػػػػػ ِّ  اعى بػٍ سى
 

ٍػػػػػػ ا دلىٍ ىى دً ٍيػػػػػػ جً ُب   ػػػػػػنػٍ مً  شى ٮتى  اعىػػػػػػبػٍ ا طى هى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابً  في ذً ؤٍ يػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي إناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  ِْ  ةً انى يى لصًٌ
 

ػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػ يبًٌ لصاػػػػػػػػػػػػلً  اؾى ذى كى  ةً انىػػػػػػػػػػػػىى رٍ بػي  ذٍ خي
 

 ا١تعٌت األساسي:
، اي رقيب اسم من أٝتاء هللا اٟتسٌت، جيد أم عنق،  يتلو أم قػىرىأهي بصوتو مرتفعو

الباء مصدر من طىًبعى يىٍطبىعي طىبػىعنا  ٮتشى أم ىاب أك خاؼ، كطبعا آخر البيت بفتح
كسكنو للضركرة كمعناه الدنس، كيؤذف أم ينادل هبا، كالصيانة مصدر صاف يصوف 
صياان كىو اٟتفظ، الصيب ىو صغَته دكف الغبلـ مىٍن دل يبلغ مبلٌغ الٌرًجاؿ، الربىانة ىي 

 دليل أك حيٌجة بػىيًٌنة فاًصلة كاضحة.
 ُب  ٍُت لى جٍ الػػػػػػػػػرًٌ كى  نً يٍ دى اليىػػػػػػػػػ كى لي ٍسػػػػػػػػػغى كى  ِٓ

 

ػػػػػػػػػػػػػػنػٍ مً  ةو يىػػػػػػػػػػػػػػآنً   ػػػػػػػػػػػػػػا فػى هى  فً تىػػػػػػػػػػػػػػاقػٍ كى  اؾى هى
 

ػػػػػػػػػػػػػرى كى  ِٔ ػػػػػػػػػػػػػُب  وي شى ػػػػػػػػػػػػػ نو ٍكػػػػػػػػػػػػػري  لًٌ  كي  اءى جى
 

ػػػػػػػكى  سى أٍ البىػػػػػػػ تى ٍيػػػػػػػقً كي  ظٍ فى احٍ فىػػػػػػػ   اءى را الضًٌ
 

 ا١تعٌت األساسي:
غسل أم تعميم البدف اب١تاء بنياة ميعتربة، اليدين ٫تا عضو من أعضاء اٞتسد من 

الرجلُت ٫تا عضو ُب اٞتسم من أصل الفخًذ إذل القدـ، نية ا١تنكب إذل أطراؼ األصابع، 
ىي توِجو النافس ٨تو العمل مع إرادة كرغبة كتصميم على القياـ بو، افتف فعل األمر 

رش أم نفىض كفراؽ، كل ركن أم جوانب، كقيت مبٍت ٣تهوؿ كضمَت  اقتفى أم تبع
 الدنيا أك ُب اآلخرة عقاب أنت كنائب فاعلو، البأس كما ُب ا١تعجم ىو عذاب شديد ُب

داةً   .هللا، الضراء أم ُب حىالىًة االٍنًفرىاًج كىالشًٌ
 أداب اجلماع

ٍر ًمػػػػػػنى  ِٕ ػػػػػػاٞتً  كىاٍحػػػػػػذى  ابً يىػػػػػػ الثًٌ ُب  اعً مى
 

ػػػػػػػػفػى    ابً يىػػػػػػػػتً  ارٍ بلى بًػػػػػػػػ لً ٍهػػػػػػػػاٞتى  نى ًمػػػػػػػػ وى هي
 

ػػػػػ  لٍ بىػػػػػ ِٖ ػػػػػيػٍ لى ا عى مىػػػػػ لِ كي ػػػػػيػي  احً ا صىػػػػػهى  عي زى نػٍ
 

ػػػػػػػػػػػػ  كى    عي زى ٍفػػػػػػػػػػػػ تػى ا الى ا ٢تىىػػػػػػػػػػػػبنػػػػػػػػػػػػعً بلى مي  نٍ كي
 

 ا١تعٌت األساسي:
احذر أم احًتز، اٞتماع مصدر جامع ٬تامع كما ُب ا١تعجم احمليط أم االتصاؿ 

الثوب أم اللباس، اٞتهل ٔتعٌت اعًتقاد الشيء  سي بُت الرجل كا١ترأة، الثياب ٚتعاٞتن
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على خبلًؼ ما ىو علىيو، اإلرتياب ٚتع الريب أم الشك، ينزع أم يقلع، كن فعل األمر 
 .كاف، مبلعب اسم الفاعل العب، ال تغزع أم ال ٗتفمن  
 بلن بًٌ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مي رن اًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى ا مي قنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانً عى مي  ِٗ

 

ػػػػػػػػػيػٍ نػى يػٍ عى  ٍَتً  غىػػػػػػػػػُب   ػػػػػػػػػا فػى هى ػػػػػػػػػكى  اؾى هى  بلى بى اقػٍ
 

 ا١تعٌت األساسي:
معانقا اسم الفاعل عانق يعانق أم جعل يديو على عنقو كضٌمو ًإذل صدره، 

كاسطة، كمقببل اسم الفاعل قٌبل يقٌبل كمباشرا اسم الفاعل ابشر أم سبب حدىدث دكف 
أم المس أحدى أعضائو بشىفىتيو للتاحٌية أك إظهار الٌشوؽ، عينيها أم غضو إبصارىا، 

 .اقببل من أقبل أم قدـ أك جاء
 اؽً قى ًشػػػػػػػػػػػػلٌ لً  لدًٌ ؤى ا يػيػػػػػػػػػػػػذى  سي ٍكػػػػػػػػػػػػعى كى  َّ

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي نػى يػٍ بػى    اؽً رى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ لً كى  احً ا صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى
 

 ا١تعٌت األساسي:
ذا أم ىو، يؤدل مضارع من أدل أم قاـ، كعكس أم نقيض أك خبلؼ، 

 .الشقاؽ أم اختبل كانقساـ أك عدـ اتفاؽ، الفراؽ أم انفصاؿ
ٍ يًٌػػػػػػػػػػػػطى كى  ُّ  حٍ ائً فىػػػػػػػػػػػػ بو ٍيػػػػػػػػػػػػطً بً  اؾى فىػػػػػػػػػػػػ بى

 

 حٍ ائً نىػػػػػػػػػػػػمى الٍ  مي تي ٍلػػػػػػػػػػػػنػي  اـً كى ى الػػػػػػػػػػػػدا لىػػػػػػػػػػػػعى  
 

 ا١تعٌت األساسي:
عىًطرىةو، طيب أم حٌسن أك جعلو طيبا، فاؾ أم فمك، طيب ىو كٌل ذم رائحىةو 

فائح اسم الفاعل من فاح يفوح فيحا أم انتششر رائحة، الدكاـ أم كما قد سبق تبيينو 
 .ُب النظم األكؿ، نلتم أم أنتم انلوا يعٍت حصل عليها، ا١تنائح ٚتع منيحة كىي العطية

ػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍ كً  ٪تيى الى كى  ِّ  ا٫تىىػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ دً  ىلًػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ لً ا خى هى
 

ػػػػػػػػػلًٌ ٟتًً   ػػػػػػػػػهى ػػػػػػػػػ اؿى كى رٍ ا السًٌ ػػػػػػػػػهى افػٍ كى  اؾى ىى  امى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػُب  وً نًػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ كى لً  ّّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وً بٍ  الشًٌ  ءً انى الزًٌ كى
 

ػػػػػػػػػػػػػ قي افًػػػػػػػػػػػػػوى تػي  رٍ ذى اٍحػػػػػػػػػػػػػفى    اءً نىػػػػػػػػػػػػػبً الٍ  ةى نا سي
 

 ا١تعٌت األساسي:
ٌكن مضارع مٌكن أم جعل عليو أك اعطى، خليلي أم صديقي، درىم أم ٪ت

 ل  أم كشف، السركاؿ أم لباس يغٌطي النصف األسفل منعملة، حلٌّ مصدر حلا ٭تً 
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كما ُب ا١تعجم الغمي، الشبو أم مثلو، الزانء أم إتياف اٞتسم أم من السرة إذل القدمُت  
 .ا١ترأة من غَت عقد شرعي، سنة يعٍت حيكم هللا ُب خىٍلقو

 أفضل كيفيات اجلماع
ػػػػػػػػػػػػػػقػى وٍ فػى  وٍ ليػػػػػػػػػػػػػػعٍ يػى  تى ٙتياػػػػػػػػػػػػػػ ّْ  ٍُتً لًػػػػػػػػػػػػػػا بً هى

 

 ٍُتً يًػػػػػػػػػػػػػبٍ وا تػى عيػػػػػػػػػػػػػ ٍُتً لى جٍ الػػػػػػػػػػػػػرًٌ  ةى عىػػػػػػػػػػػػػافً رى  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػعى الٍ  ةى عىػػػػػػػػػػػػػػػػػافً رى  ّٓ ػػػػػػػػػػػػػػػػػلوً ابً  زً وٍ جي  ةً ادى سى
 

ػػػػػػػػػػػ   ةً ادى وا اإلفىػػػػػػػػػػػعيػػػػػػػػػػػفػى  سً أٍ الػػػػػػػػػػػرا  ةى طى اقً سى
 

 :ا١تعٌت األساسي
يعلو مضارع عبل أم ركب، فوؽ أم على أك ظرؼ مكاف يفيد العلٌو كاالرتفاع، 
لُت أم لطف، رافة اسم الفاعل رفع أم نقيض كضع كما ُب ا١تعجم ا١تعاصرة، العجوز 

الفقارية، الوسادة أم ما يضع ٖتت رأس النائم، أم جزء خلفي ُب هناية السلسلية 
ساقطة اسم الفاعل سقط ٔتعٌت كقىع من أعلى إذل أسفل،  الرأس أم جزء أعلى من 

 .البدف، اإلفادة مصدر أفاد أم انتفع
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  ّٔ  افً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػٍ تً  مٍ كي نى كٍ دي ا فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين مًٌ سى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بي نِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٕتىى بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالً طى كى    افً طى يٍ الشا
 

 :ا١تعٌت األساسي
الفاعل ٝتى ٔتعى قاؿ ابسم هللا كما كرد ُب ا١تعجم الغٍت، تبياف مسميا ىو اسم 

مصدر بٌُت يبُت تبيينا تبينة تبياان أم فسر بوضوح، طالب اسم الفاعل طلب أم دعى، 
 .ٕتنبي مصدر ٕتنب، الشيطاف كىو ركح شرًٌير مغوو ابلفساد

ػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ّٕ  اؿً بىػػػػػػػػػػػػػػػػ تػي الى كى  حى طٍ الِسػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾً رًٌ حى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تػى الى كى  ـٍ دي كى    اؿً زى نٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اإٍل إذلى  عٍ زى نػٍ
 

ػػػػػػػػػػػػػكى  ّٖ ػػػػػػػػػػػػػزى وٍ جي عى  احً  صىػػػػػػػػػػػػػايى  زا ىي  الى ا كى ىى
 

ػػػػػػػػػػػٕتىٍ    بلى جى ٍسػػػػػػػػػػػ مي اذلى عىػػػػػػػػػػػتػى  وً لًػػػػػػػػػػػوٍ قى بً  رٍ هى
 

 افً قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ في ا الٍ ذى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً ًٌ  دي ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٟتٍى اى  ّٗ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى كٍ ا دي رن يػٍ دً  قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذلى    افً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػٍ تً  مٍ كي
 

 ا١تعٌت األساسي:
فعل  كحٌرؾ أم أخرج من سكوف، السطح أم ا١تساحة، ال تباؿ أم الهتتم، دـ

، ال تنزع أم ال تذىب اإلنزاؿ أم خركج ا١تٍت، كىز أم حرؾ أك زعزع،  األمر داـ يدـك
 .ال ٕتهر أم ال ترتفع، مسجبل أم مقيدا، الفرقاف أم ىداية أك توفيق
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ػػػػػػتى  فٍ اً فىػػػػػػ َْ ػػػػػػبلى بٍ قػى  تى لٍػػػػػػزى نػٍ أى  نٍ كي  بلى ا فىػػػػػػىى
 

ػػػػػػػػػتػى    بلى تى ٬تيٍػػػػػػػػػ عو ٍز نػىػػػػػػػػػا بً ذى  سي ٍكػػػػػػػػػعى كى  عٍ زى نػٍ
 

ػػػػػػػػػنػٍ مً  اؿً زى اإلنٍػػػػػػػػػػ ةي مىػػػػػػػػػبلى عى  ُْ  ىتى  فػىػػػػػػػػػا ايى هى
 

ػػػػػػػػػػػنً يٍ بً جى  ؽي رٍ عىػػػػػػػػػػػ   ىتىػػػػػػػػػػػا أى هى قي ٍصػػػػػػػػػػػلى ا كى هى
 

ٍػػػػػػػػػػ ادى دى الػػػػػػػػػػوً  بي ًجػػػػػػػػػػوٍ يػي كى  ِْ ػػػػػػػػػػالٍ  عي ٚتى  اءً مى
 

 اءً ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغٍ بػى لٍ ل لً دًٌ ؤى يػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هي دي ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػي كى  
 

 ا١تعٌت األساسي:
أنزلت أم ٮترج منيو، ال تنزع أم ال يقلع، ٬تتبل مصارع اجتلى أم كشف كما 

عبلمة ىي ًٝتىةه أك أمارة أك شعار تعرؼ بو األشياء، عرؽ قد كتب. ُب ا١تعجم ا١تعاصرة، 
أم رشح جلد، جبُت أ ما بُت مىنبت الشاٍعر كاٟتاجبُت، لصقها مصدر لصق أم لزؽ أك 
علق، أتى  أم جاء، يوجب أم ٭تصل كما قد شرح، الوداد مصدر كٌد أم أحٌب، ا١تاء 

اء كما ُب ا١تعجم االين ىو سائل عليو عماد اٟتياة ُب األرض، بعد عكس قرب، بغض
 .أم الكره الشديد

 ما متنع العروسة
ػػػػػػػػ نٍ ًمػػػػػػػػ عي نىػػػػػػػػ٘تيٍ  ّْ  رً وٍ بػي ٍسػػػػػػػػقى  نٍ ًمػػػػػػػػكى  لٌو خى

 

ػػػػػػػػػػػ لى اًخػػػػػػػػػػػدى    رً وٍ طي ٍشػػػػػػػػػػػوا مى عيػػػػػػػػػػػفػى  عو ابً سى
 

ً لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ْْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  بى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتػِ  ضً امً حى  احً فى
 

ػػ  ػػ لً ٍمػػاٟتٍى  اعً نىػػتً امٍ  ؼى وٍ خى  احً  صىػػا ايى جى
 

 ا١تعٌت األساسي:
٘تنع أم تصد، خل ىو ما ٛتىيض من عصَت العنب كغَته، قسبور من ا١تأكوالت، 
مسطور اسم ا١تفعوؿ سطر أم كتب، لب كىو سائله أبيض تيفرزه أثداء إانث اآلدميًٌُت 
كضىرٍع اٟتيواف لتغذية صغارىا، حامض ىو شراب يػيتاخذ من ا٠تلًٌ كالعسل، التفاح جنس 

اٟتمل ُب ا١تعجم الغٍت أم ظهر خوؼ ٚتع خوؼ، ة، أشجار مثمرة من الفصيلة الورديا 
 .أٌف ُب بطنها جنينا

 
 أوقات اجلماع

ػػػػػػػػػػػػػػػػُب  ْٓ ػػػػػػػػػػػػػػػػ لًٌ  كي  ـً األايا  نى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةو اعى سى
 

 اـً ظىػػػػػػػتً  انٍ ُب  كى ٍيػػػػػػػتً ا أيىٍ مىػػػػػػػ ٍَتً غىػػػػػػػ نٍ ًمػػػػػػػ 
 

ػػػػػػيػٍ فً  زي وٍ ٬تىيػػػػػػ ْٔ ػػػػػػ ذى ايى  ءي طٍ ا الػػػػػػوى هى  افً ا الشا
 

ػػػػػػػػػػػػػى ُب تىػػػػػػػػػػػػػا أى مىػػػػػػػػػػػػ   افً وى األٍعػػػػػػػػػػػػػ ةً رى وٍ  سي
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 األساسي:ا١تعٌت 
ساعة أم الوقت كما ُب سائر ا١تعاجم، األايـ ٚتع اليـو كتبيينو كما سبق، انتظاـ 

، الوطء مصدر كطئ يطأ كطء  إنتظم أم ضم بعضو إذل بعضا، ٬توزمصدر  أم ال ٭تـر
أم جامع أك داس، ذا ىو أٝتاء ا٠تمسة، الشاف أم الشأف ٔتعٌت األمر، سورة األعواف 

 .أم سورة البقرة
 ربٍ تى اعٍ  فىػػػػػػذلى كٍ أى  لً ٍيػػػػػػاللا  رً دٍ صىػػػػػػ نا ًكػػػػػػلى  ْٕ

 

ػػػػػػػػػػػػػػ ؿه كا أى كى  سً ٍكػػػػػػػػػػػػػػلعى ابً  لى ٍيػػػػػػػػػػػػػػقً كى    رٍ هً شي
 

 ٍُتً نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلثػٍ كى  بً كٍ ري العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػٍ لى كى  ْٖ
 

 ٍُتً مىػػػػػػػػػػػػػ ٍَتً غىػػػػػػػػػػػػػبً  لً ٍضػػػػػػػػػػػػػلفى ابً  في ذً ؤٍ يػيػػػػػػػػػػػػػ 
 

ػػػػػػػػػػػنى  دى ٍعػػػػػػػػػػػبػى  وي نيػػػػػػػػػػػوٍ كى كى  ْٗ  ىتى  فػىػػػػػػػػػػػايى  اطو شى
 

ػػػػػػػػػػػػػخً كى   ػػػػػػػػػػػػػػا كى ضىػػػػػػػػػػػػػػاألعٍ  ةي فى  اتىػػػػػػػػػػػػػػبػى ثػى  مٌو ىى
 

 ا١تعٌت األساسي:
صدر أم مقدـ کل الشيء، أىكذل أم أحق، اعترب أم احتسب، قيل فعا ا١تاضى 
مبٍت اجملهوؿ، شهر أم نشر، ليلة ىي ما يعقب النهارى من الٌظبلـ كىو من غركب 
الٌشمس إذل طلوعها،  العركب أم يوـي اٞتمعة ُب اٞتاىلية كما قد كرد قي ا١تعجم احمليط، 

وع أك بعد يـو األحد، مُت أايٍلكذب كٚتعو ميييوفه، ُب األسب الثانوماإلثنُت أم اليـو 
نشاط مصدر نشط أم خفيفنا للقياـ ابألمر جاددا فيو، خفة مصدر خف ٮتف كمعناه 

صدر الرشاقة، األعضا أم األعضاء ٚتع العضو كىو جزء من اٞتسد كاليد كالٌرًجل، ىم 
 ىم يهم أم عـز على القياـ بو.

 األوقات اليت مينع فيا اجلماع
ػػػػػػػػػػػػػالنًٌ كى  ضً يٍ  اٟتىػػػػػػػػػػػػػُب  وي عيػػػػػػػػػػػػػنػٍ مى كى  َٓ  اسً فى

 

ػػػػػػ تً ٍقػػػػػػكى  قً يٍ ضىػػػػػػكى    اسً بىػػػػػػتً  الٍ الى  ضً رٍ الفى
 

 ا١تعٌت األساسي:
اٟتيض ىي مصدر حاضت ٖتيض أم دـه يسيل من رحم ا١ترأة البالغة ُب أاٌيـ 
معلومة من كلًٌ شهر، النفاس الدـ الذم نزؿ من ا١ترأىة بعد الوالدة، ضيق مصدر ضاؽ 

عكس اٌتسع، كقت الفرض أم كقت للصبلكات ا١تكتوبة، ال التباس أم ال يضيق أم 
 .ٖترر
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 رً وٍ هي ٍشػػػػػمى ى الٍ لىػػػػػعى  ىحى ٍضػػػػػاألى  ةي لىػػػػػيػٍ لى كى  ُٓ
 

 رً وٍ هي الِشػػػػػػػػػػػػػ نى  ًمػػػػػػػػػػػػػذلى كٍ اأٍلي  ةً لىػػػػػػػػػػػػػيػٍ اللا كى  
 

ػػػػيػٍ إلى  فٍ ًضػػػػكى  ِٓ ػػػػ  فى ٍصػػػػا نً هى ػػػػ لا كي  رو هٍ شى
 

 رً دٍ أفىػػػػػػػػػػػػػػػ نٍ  ًمػػػػػػػػػػػػػػػاذًل يىػػػػػػػػػػػػػػػاللا  رى آًخػػػػػػػػػػػػػػػكى  
 

ػػػػػٮتيٍ  ّٓ ػػػػػلًٌ  كي ل ُب ذى ى األى شى  احً  صىػػػػػا ايى هى
 

ػػػػػػػػػػػػػػى مي لىػػػػػػػػػػػػػػعى   ػػػػػػػػػػػػػػا النًٌ ذى بًػػػػػػػػػػػػػػ فو وًٌ كى  احً كى
 

 ا١تعٌت األساسي:
ليلة األضحى أم ليلة أقامت صبلة عيد األضحى غدا، الليلة األكذل من الشهور 

فعل األـ صاؼ يصيف أم أقاـ بو، ٨تو أم ليلة ُب التاريخ الواحد لكل الشهر، صف 
 مبٍت على اجملهوؿ أم تضمٌتٮتشى فعل ا١تاض أدر فعل األمر أدرل يدرم إدراء أم أعلم،

 .ٮتاؼ، األذل أم سيوء أك مكركه أك ضرر، مكوف اسم الفاعل كٌوف يكٌوف أم رٌكب
 أحوال حيذر اجلماع فيها

ػاٞتً  نى ًمػ رٍ ذى احٍ كى  ْٓ ػالظا  اؿً  حىػُب  اعً مى  امى
 

ػػػػػػػػػػىى  احً صىػػػػػػػػػػ عً وٍ اٞتيػػػػػػػػػػكى   ػػػػػػػػػػظا نى مي  وي اكى  امى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ظً يٍ الغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ٓٓ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حً رٍ الفى  ادى رى ا كى ذى كى
 

ػػػػػػػكى   ػػػػػػػكى  عً بٍ الشًٌ ػػػػػػػ  رً هٍ السا  ادى نى ٍسػػػػػػػمي  اؾى ذى كى
 

 اـً ظىػػػػػػػػػػػ النًٌ ُب  اؿً هى ٍسػػػػػػػػػػػاإلً كى  ءً يٍ القىػػػػػػػػػػػكى  ٔٓ
 

ػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػكٍ ري ا خي ذى كى ػػػػػػػػػػػاٟتى  نى ًمػػػػػػػػػػػ كى جي  اـً ما
 

 ةٍ امىػػػػػػػػػػػػػجى اٟتً كى  بً عىػػػػػػػػػػػػػالتػا كى   وي لىػػػػػػػػػػػػػبػٍ قػى  أكٍ  ٕٓ
 

 ةٍ مىػػػػػػػػػػػػػػبلى  مى بلى وا بًػػػػػػػػػػػػػػقيػػػػػػػػػػػػػػقا حى وا كى عيػػػػػػػػػػػػػػفػى  
 

 ا١تعٌت األساسي:
الظماء ىو العطش، اٞتوع أم اٟتاجة إذل الطاعاـ أك كاحذر أم ابتعد، الظما أم 

عكسو ًشبىع، الغيظ أم غضب أك سخة، الفرح أم اإلبتهاج، الشبع أم إمطبلء بطن، 
السهر أم دل يناـ الليل، القيء ما تقذفو ا١تعدة بسبب سيوء ىضم أك غَته، اإلسهاؿ ُب 

راز مائع ُب فًتات قصَتة النظاـ ىو حصوؿي خلل ُب اٞتهاز ا٢تضميًٌ ينجم عنو خركج ب
طريقة ، التعب أم أصابتو مشقة، اٟتجامة ىي تباعا، اٟتماـ أم ا١تكاف يغتسل فيو

عبلج يتٌم فيها كضع كئوس زجاجياة مفرغة من ا٢تواء على اٞتلد لسحب الداـ الفاسد إذل 
.السطح  ، حققوا فعل األمر حقق ٭تقق أم أخذ، مبلمة أم لـو

 تقليل اجلماع
ػػػػػػػاٞتً  نى ًمػػػػػػػ لٍ لًٌػػػػػػػقػى  ٖٓ  فً يٍ ًصػػػػػػػمى  الٍ ُب  اعً مى

 

 فً يٍػػػػػػػػػػػػػػػػرً اٟتى كى  اضً رى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػاألى  ةً الىػػػػػػػػػػػػػػػػحى كى  
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 ا١تعٌت األساسي:
قػىلًٌٍل فعل األمر من قلل يقلل تقليبل أم جعلو قليبل، ا١تصيف اثلث فصوؿ السانة 

سبتمرب كفيو ترتفع معداالت درجات اٟترارة، األمرض  ِِيونية كينتهي ُب  ُِكيبدأ من 
 ِّفسدت صحاتيو فضعيف، ا٠تريف رابع كآخر فصوؿ السانة كيبدأ من ٚتع مرض أم 

 .ديسمرب كفيو تتساقط أكراؽي الشاجر َِسبتمرب كينتهي ُب 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ايى صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحً  ٗٓ ًف حىِقهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرااتى  فىمى

 

ػػػػػػػػػػػػلًٌ ٚتيٍعىػػػػػػػػػػػػػةو مىػػػػػػػػػػػػدى الصاػػػػػػػػػػػػػبىاحً    ُب كي
 

 كىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةن ًٟتًٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًظ ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاةو كىرىدٍ  َٔ
 

ؿو الى فػىنىػػػػدٍ ُب ٚتيٍعىػػػػةو ًمػػػػٍن ًذل    اٍعػػػػًتبلى
 

 كىُب اٍخًتيىػػػػػػػػػػػػػػػارو الى يىًقػػػػػػػػػػػػػػػِل ايى فػىػػػػػػػػػػػػػػػىتى  ُٔ
 

ػػػػػػػػػػػاؾى مىػػػػػػػػػػػا أتىػػػػػػػػػػػى   إذىا تىضىػػػػػػػػػػػراٍرتى فػىهى
 

ػػػػػ  سً ٍكػػػػػلعى ابً  سي ٍكػػػػػالعى كى  ِٔ  رٍ بػىػػػػػتػى عٍ يػي  اؾى ذى كى
 

ػػػػػػػلً  غً اٍصػػػػػػػفى   ػػػػػػػحى كى  لى ٍيػػػػػػػا قً مى  رٍ ظىػػػػػػػالنا  قً قًٌ
 

 ا١تعٌت األساسي:
للفرد أك اٞتماعة، مد مصدر مراتف شكل التثنية مرة، حق ىو النصيب الواجب 

مد ٯتد مدا أم بسط، الصباح الفًتة اليت تسبق أك تلي مباشرة شركؽى الشامس، صحة 
ىي بنية ججسمية سليمة، اعتبلؿ أم سقم، اختيار مصدر إختار أم خيار ليس 
لئلنساف فيو أِم ٣تاؿ للتفكَت إال أف أيخذ ما يعرض عليو كما ُب ا١تعجم ا١تعاثرة، 

خابت، اصغ فعل األمر أصغي يصغى إصغاء أم ٝتع، حقق فعل األمر أم  تضررت أم
 .اثبت، النظر أم تفكَت أك دراسة

 ما يطلب حالة اجلماع
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فا أبًى  مٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعٍ كى  ّٔ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٞتً  ةى نا سي  اعً مى

 

 اعً ًٝتىػػػػػػػػػػػ نٍ ًمػػػػػػػػػػػ ني مى ؤٍ يػيػػػػػػػػػػػ عو ًضػػػػػػػػػػػوٍ  مى ُب  
 

ػػػػ ْٔ ػػػػ تو يٍ صىػػػػػكى  سٌو حى  الى كى  حً  صىػػػػػا ايى  اؾى ىى
 

ػػػػػػػػػػػػيى   ػػػػػػػػػػػػأى  اؾى نىػػػػػػػػػػػػىي  نٍ كي  بلى بى قٍ تػى الٍ فىػػػػػػػػػػػػ ده حى
 

 ا١تعٌت األساسي:
سنة كما ُب ا١تعجم احمليط ىي طريقة تكرٯتها العلماء، موضع أم ٤تل أك مكاف، 

، صوت كل ما يسمع، م سلم، ٝتاع أم السمع، حس أم شعريؤمن مضارع أمن أ
 .فلتقببل أم فليأخذا
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ػػػػػػػػػػػكى  ٓٔ  ىتى  فػىػػػػػػػػػػػايى  فه ٍيػػػػػػػػػػػثً كى   له ئًػػػػػػػػػػػاى ح ازى جى
 

ػػػػػػػػػلً    ىتىػػػػػػػػػأى  ده اًحػػػػػػػػػكى  نه كى ٍسػػػػػػػػػمى  وي لىػػػػػػػػػ نٍ مى
 

 ا١تعٌت األساسي:
جاز أم ليس. ا١تمنوعة، حائل اسم الفاعل حاؿ ٭تيل أم عقبة، كثيف صفة 
، مسكن أم مكاف اإلقامة كىي البيت أك الغرفة ُب  مشباهة تدٌؿ على الثبوت من كثيفى

 .الشكل أصغر
ػػػػػػػػػكى  ٔٔ  ري كى ذٍ ا ييػػػػػػػػػل مىػػػػػػػػػوى ًسػػػػػػػػػ ةو الىػػػػػػػػػحى  لِ كي

 

ػػػػ  ػػػػيػٍ لى عى  ازى جى  كاربي تىػػػػاخٍ وا كى عيػػػػ ءي طٍ وى ا الٍػػػػهى
 

ػػػػػػػػػػا ذى مىػػػػػػػػػػ نا ًكػػػػػػػػػػلى  ٕٔ  ذلى أكٍ  احً صىػػػػػػػػػػ تي رٍ كى
 

ػػػػػػفً لٍ خى  نٍ ًمػػػػػػ لٍ بىػػػػػػ لى ٍيػػػػػػقً كى    بلى مً كٍ تي ا فػىػػػػػػهى
 

ػػػػػػمى ل الٍ دى لىػػػػػػ ًٌت ٍعػػػػػأى  ٖٔ ػػػػػػًر ابى  يى ًىػػػػػػكى  لًٌ حى  ةٍ كى
 

ػػػػػػػػػػى عً لىػػػػػػػػػػعى   ػػػػػػػػػػ تى الى  ادو مى ػػػػػػػػػػًر اتى  نٍ نى وٍ كي  ةٍ كى
 

 ا١تعٌت األساسي:
ا١تستثٌت كذاؾ ستعمل لبلستثناء ٬ترم عليو أحكاـ حالة أم كضعية، سول اسم ي

(، عوا أم احفظوا، اختربكا فعل ُِٕ. ص. ُْٗٗليس كإال )مصطغى الغبلييٍت. 
األمر إخترب ٮتترب أم إمتحن، خلفها أم كراءىا، تكمبل مضارع أكمل ٔتعٌت أًب، أعٌت 
مضارع عٌت يعٌت أم أىم، لدل ىو ظرؼ مكاف أك مبٍت على السكوف ٔتعٌت عند، احملل 

الفاعل برؾ يربؾ ثٌت رجليو كأٍلصق صدره كمنطقة بطنو ابألرض،  أم ا١تكاف، ابركة اسم
 .عماد أم سارية، اتركة اسم الفاعل ترؾ يًتؾ أم خلف

 ما جيتنب يف األحوال اجلماع
ػػػػػػػػػػػػػػػػػاٞتً  بً نًٌػػػػػػػػػػػػػػػػػجى كى  ٗٔ ـً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػ القً ُب  اعى مى  ا

 

ػػػػػػػػػػػػػػػنى كٍ دي  سً وٍ ليػػػػػػػػػػػػػػػ اٞتي ُب كى    اـً ظىػػػػػػػػػػػػػػػنً  مٍ كي
 

ػػػػػػػػػػبً نٍ ى جى لىػػػػػػػػػػعى  ٍبيا  َٕ  ىقىػػػػػػػػػػتػا يػي  احى ا صىػػػػػػػػػػهى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ اؾً ٍكرى األى  رً رى ضىػػػػػػػػػػػػػػػلً    اقىػػػػػػػػػػػػػػػقًٌ حى  اؾى ىى
 

 عٍ نًػػػػػػػػػتى ٦تيٍ  احً صىػػػػػػػػػ كى ٍيػػػػػػػػػلى ا عى ىى دي وٍ عي صيػػػػػػػػػ ُٕ
 

ػػػػػػػػ لً ٍيػػػػػػػػلً حٍ اإٍلً  رً رى ضىػػػػػػػػلً    عٍ مً تى اٍسػػػػػػػػكى  اؾى ىى
 

 ا١تعٌت األساسي:
فعل األمر جنب ٬تنب ٕتنيبا أم أبعد، القياـ مصدر قاـ يقـو أم كقوؼ  جنب

أم خذكا، نظاـ أم هنج، جنب أحد شقٌي اٞتسم األٯتن أك األيسر  كممن جلوس، دكن
كىو ما ٖتت اإلبط إذل الكشح، يتقى فعل ا١تضارع مبٍت اجملهوؿ، األكراؽ ٚتع الورؽ أم 
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الفخذ، صعودىا أم ارتفاعها، ٦تتنع اسم الفاعل امتنع ٯتتنع، اإلحليل ٥ترج البوؿ عند 
 .اإلنساف من ا١تثانة إذل رأس اٟتشفة

 دٍ قىػػػػػػػػػفػى  عه وٍ نػيػػػػػػػػػ٦تىٍ  رً ابى دٍ  األى ُب  ءي طٍ الػػػػػػػػػوى كى  ِٕ
 

ػػػػػػػػػػػػػػيٍ فً  وي ليػػػػػػػػػػػػػػاعً فى  نى عًػػػػػػػػػػػػػػلي    دٍ رى كى  دٍ ا قىػػػػػػػػػػػػػػمى
 

ػػػػػػػػػػػكى  ّٕ ػػػػػػػػػػػأى  نٍ مىػػػػػػػػػػػ لِ كي  بلى فىػػػػػػػػػػػ وي لىػػػػػػػػػػػعٍ فً  زى اى جى
 

ػػػػػػػػعٍ يػي   ػػػػػػػػ دى ٍنػػػػػػػػعً  وً ٍيػػػػػػػػلى عى  لٍ مى  بلى بى النِػػػػػػػػػ لًٌ جي
 

 ا١تعٌت األساسي:
اسم األدابر ٚتع الدبر كىو حلقة سافلة أك است كما ُب ا١تعجم الغٍت، ٦تنوع 

، قد حرؼ يدخل على الفعل ا١تاضي ا١تثبت غالبنا فيفيد  ا١تفعوؿ منع ٯتنع أم ٤ترـك
التحقيق أك التأكيد، لعن فعل ا١تاضى مبٍت اجملهوؿ ٔتعٌت طرد كأبعد من ا٠تَت، أجاز أم 

 .أابح، جيٌل أم ميعظم أك أغلب أك أكثر، النببلء ٚتع النبيل أم الشريف
ػػػػػػكى  ْٕ ػػػػػػفٍ  اأٍل ُب  ازى جى  امىػػػػػػ أكٍ  احى صىػػػػػػ اذً خى

 

 امى ؤٍ الِشػػػػػ تى ٍيػػػػػقً كي  ظٍ فى احٍ ا فىػػػػػهى عى ارى ضىػػػػػ 
 

 ا١تعٌت األساسي:
جاز أم أابح، األفخاذ ٚتع الفخذ أم العجوز، صاح أم اي صاحيب، ضارع أم 

 شابو، كقيت أم حفظت، الشؤمى صفة مشباهة تدٌؿ على الثبوت من شأىـى.
 أتجيل احلمل

ػػػػػػكى  ٕٓ ػػػػػػالٍ  ؿي زٍ عىػػػػػػ ازى جى ػػػػػػنػٍ عى  اءً مى  ىتى  فػىػػػػػػا ايى هى
 

 اتىػػػػػػػػػػػػػػبػى ا ثػى قنػػػػػػػػػػػػػػيػٍ قً ا حى ضىػػػػػػػػػػػػػػالرًٌ كى  فً إلذٍ ابً  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػاإلفٍ كى  اؼى قىػػػػػػػػػػػػػػػػالثًٌ  بً نًٌػػػػػػػػػػػػػػػػجى كى  ٕٔ  ادى سى
 

ػػػػػػػػػػػػكى   ػػػػػػػػػػػػفى  ـٍ ري  تػىػػػػػػػػػػػػالى  رو حٍ ًسػػػػػػػػػػػػ لا كي  اادى سى
 

 ا١تعٌت األساسي:
عزؿ مصدر عزؿ يعزؿ عزال أك عزلة ٔتعٌت فصل، ا١تاء أم ا١تٍت عند الرجل، اإلذف 

الثقاؼ أم ا٠تصاـ، اإلفساد مصدر  أم اإلجازة، الرضا مصدر رضي يرضى أم قبل،
 .أفسد يفسد أم عطب، سحر أم ضبللة، ال تـر أم ال تفعل

 اجلماع مواضع حيذر
ػػػػػػػػػػػػى اٞتً قىػػػػػػػػػػػػتػا يػي كى  ٕٕ  احً طى ٍسػػػػػػػػػػػػ األى ُب  اعي مى

 

 احً  صىػػػػػػػػػػػايى  رو ًمػػػػػػػػػػػثٍ مي  دو وٍ عيػػػػػػػػػػػ تى ٖتىٍػػػػػػػػػػػكى  
 

 اؿً بى قٍ تً اإلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ري بػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِ  وي ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػثػٍ مً كى  ٖٕ
 

 اؿي قىػػػػػػػػػػػػػػا يػي ضىػػػػػػػػػػػػػػل الفى دى لىػػػػػػػػػػػػػػ ةو لىػػػػػػػػػػػػػػبػٍ قً لً  
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ٍػػػػػػػػػػػػػػػكى  ره دٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػ ٕٗ  ءً انى  ؼو بلى تً ٍخػػػػػػػػػػػػػػػابً  سه شى
 

 اءً ذى يٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػئٍل لً  ؾي رٍ التػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اري يىػػػػػػػػػػػػػػػػػتً اإلخٍ كى  
 

 ا١تعٌت األساسي:
يتقى فعل ا١تضارع مبٍت عل اجملهوؿ ٔتعن ٬تتنب، األسطاح ٚتع سطح كمعناه 
أعلى كل شيء، العود أم الشجرة، مثمر اسم الفاعل أٙتر يثمر أم ظهر فاكهتها، الدبر 

اإلستقباؿ أم توجو، قبلة ىي كعبة ُب مكة، الفضا أم الفضاء ىو اٟتبلء أم استدبر، 
 ، أك مكاف الفراغ، بدر أم القمر، شس الناجم الرائيسٌي الذم تدكر حولو األرضي

 ، اإليذاء أم اٟتاؽ الضرر.اإلختبلؼ أم الفرؽ، انء أم بيد، اإلختيار عكس اإلضطرار
 مس الفرج

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٔتى كى  َٖ  ٍُتً ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليى ابً  رى كى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا  كى سًٌ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػفى  يً ٍهػػػػػػػػػػػػػػػلنػا لً  عي نىػػػػػػػػػػػػػػٯتيٍ    ٍُتً يًػػػػػػػػػػػػػػػبٍ تػى  ذٍ خي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػلً  سه ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػلى  ُٖ ػػػػػػػػػػػػػػػػلً  ره ظىػػػػػػػػػػػػػػػػنى  جو رٍ فى  لًٌ كي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ هي دى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػعً  مه لِػػػػػػػػػػػػػػػكى تى   ػػػػػػػػػػػػػػػا ايى جى  لًٌ  خى
 

 ا١تعٌت األساسي:
مس أم ١تس بيد، الذكر كما ُب احمليط أم عضو الٌتناسيل عند الرجل، اليمُت 

هنيا كعناه طلب ترؾ ا١تنكر كعدـ أم على جهة اليد اليمٌت، النهي مصدر هنا ينهى 
 .فعلو، فرج ىي عضو األنثى الٌتناسلٌي ا٠تارجٌي، تكلم أم ٖتدث

ػػاٞتً  نى ًمػػ رٍ ذى اٍحػػكى  ِٖ ػػرٍ كي   اعً مى  بٍ نًػػتى اجٍ ا كى ىن
 

ػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػلً  ةو قىػػػػػػػػػػرٍ خً  ادى رى إفػٍ  بٍ نًػػػػػػػػػػتى اجٍ  ٍُتً جى رٍ فى
 

 ا١تعٌت األساسي:
إبرادة، إفراد احذر أم اجتنب، ااٚتاع أك الوطء، كره مصدر كره يكره أم ليس 

مصدر أفرد يفرد أم خبلؼ التثنية كاٞتمع، خرقة ىي قطعة من الثوب ا١تمزفة، اجتنب 
 .أم ابعد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  ءي طٍ كى  ّٖ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةو وى هٍ شى ـه رى حى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ا  اذى كى
 

ػػػػػػػػػػػانػي يى إتػٍ   ػػػػػػػػػػػفى  ـو بلى تً اٍحػػػػػػػػػػػ دى ٍعػػػػػػػػػػػا بػى هى  اذى خي
 

 ا١تعٌت األساسي:
أم  كطء أم ٚتاع أك دخوؿ الزكج بزكجتو، شهوة أم الرغبة الشديدة، حراـ

. ٦تتنع، إتياف  مصدر أتى أيتى أم اٞتماع، احتبلـ مصدر احتلم ٭تتلم أم رأل ُب النـو
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 عود اجلماع
 ـً وٍ النػاػػػػػػػػػػػػ دى ٍنػػػػػػػػػػػػعً  احً صىػػػػػػػػػػػػ أٍ ضاػػػػػػػػػػػػوى تػى يػى لٍ كى  ْٖ

 

 ـو وٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍَتً غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  وً اًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػًٚتى  دى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػى  
 

ػػػػػػػػػػػعى  ٖٓ ـي نىػػػػػػػػػػػيػى  احً  صىػػػػػػػػػػػايى  اهي سى  ارن اىً طىػػػػػػػػػػػ ا
 

ػػػػػػػل الطا دى إٍحػػػػػػػ  ػػػػػػػ ٍُتً تػى ارى هى  اربى تىػػػػػػػا اخٍ ذى ىى
 

 ا١تعٌت األساسي:
كليتوضأ فعل ا١تضار داخل عليو الـ األمر أم أكصل ا١تاء إذل األعضاء األربعة 
الرأس كالوجو كاليدين كالرجلُت مع النًٌٌية كحىٍسب ترتيب معُت، النـو ىو فًتة راحة للبدف 
كالعقل، لـو مصدر الـ يلـو أم توبيخ، عسى فعل ماض جامد من أخوات كاد يكوف 

األمر احملبوب، طاىر اسم الفاعل طهر يطهر ٔتعٌت خاؿ من كل ٧تاسة للًتجي ُب 
 ، إحدل شكل مؤنث من أحد.كدنس
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  هٍ رً كى ذى لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي لي ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى كى  ٖٔ  كى لً ذى كى

 

ػػػػػػػػػ إفٍ   ػػػػػػػػػدى وٍ عى  اءى شى  كى لًػػػػػػػػػذى  بً رٍ قيػػػػػػػػػا بً ىى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ٕٖ  احً  صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايى  دو رً ابى  اءو مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لِ كي
 

ػػػػػػػػػػػػػػ عي نىػػػػػػػػػػػػػػٯتيٍ   ػػػػػػػػػػػػػػى النًٌ لىػػػػػػػػػػػػػػعى  وي بي رٍ شي  احً كى
 

ػػػػػػػ ٖٖ  ىقىػػػػػػػتػا يػي  ءو طٍ كى  دى ٍعػػػػػػػبػى  احو صىػػػػػػػ اؾى ذى كى
 

 اقىػػػػػػػػػػػػقًٌ حي  اؾى ذى بًػػػػػػػػػػػػ وً بً يٍ ًضػػػػػػػػػػػػقى  لي ٍسػػػػػػػػػػػػغى  
 

 ا١تعٌت األساسي:
غسل بفتح الغاء أم تنظيف، ذكر أم حشفة، شاء أم أراد، عود مصدر عاد 
يعود أم البدء من جديد بعد اإلنتهاء، ابرد اسم الفاعل برد يربد أم دل يكن حرا، 

 .النكاح أم اٞتماع أك الوطء، قضيب أم ذكر
ػػػػػػػػػػػػا بػىٍعػػػػػػػػػػػػدى الًفػػػػػػػػػػػػرىاًغ ايى فػىػػػػػػػػػػػػىتى  ٖٗ  كىنػىٍوميهى

 

ػػػػػػػػػاؾى مىػػػػػػػػػا أىتىػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػا اأٍلىٯٍتىػػػػػػػػػًن ىى  ًّتىٍنًبهى
 

ػػػػػذى  احً صىػػػػػ بي ًجػػػػػوٍ يػي  َٗ  امىػػػػػ سي ٍكػػػػػعى ا كى رن كى
 

ػػػػػذى   ػػػػػػتى انػٍ  وً ًسػػػػػكٍ عى بً  احً  صىػػػػػػايى  تي رٍ كى  ىمى
 

 ا١تعٌت األساسي:
ا١تعٌت نـو قد سبق، الفراغ أم القت الذم ال شغل، جنب أم  أحد شقٌي 

األٯتن أك األيسر، كىو ما ٖتت اإلبط إذل الكشح، األٯتن أم جهة اليمُت، اٞتسم 
، انتمى أم انتسب  .يوجب مضارع أكجب أم ألـز

 اإلحتالم
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 ىتى  فػىػػػػػػػػايى  ـو بلى تً اٍحػػػػػػػػ بي احً صىػػػػػػػػ تى ٙتياػػػػػػػػ ُٗ
 

ػػػػػػػػػفػى   ػػػػػػػػػكٍ حي  اؾى هى  اتىػػػػػػػػػبػى ا ثػى حن يٍ حً صىػػػػػػػػػ وي مي
 

ػػػػػػػػػػػػ  إفٍ  ِٗ ػػػػػػػػػػػػبى مي  نٍ عىػػػػػػػػػػػػ افى كى  ةٍ امىػػػػػػػػػػػػرى كى   ةو احى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ عى كى    ةٍ مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى عى  ةه بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ قي ا عي هى سي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػيى  إفٍ كى  ّٗ  دٍ رى كى  ةو رى وٍ صيػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍَتً غىػػػػػػػػػػػػػػػػبً  نٍ كي
 

ػػػػػػػػػػعٍ نً فى   ػػػػػػػػػػكى رٍ يػيػػػػػػػػػػ ةه مى  دى نىػػػػػػػػػػ فػى ا الى رن يػٍ دً ل جى
 

 ا١تعٌت األساسي:
صاحب أم مالك، احتبلـ رأم ُب نـو كخرج مٍت، مباحة اسم الفاعل أابح 
أم يبيح أم غَت ا١تمنوع أك خبلؼي احملظور، كرامة مصدر كـر يكـر أم العزة، عقوبة 

جزاء فعل السوء، عبلمة أم ٝتة، صورة ىي شكل، نعمة أم ما كىب هللا من رزؽ 
كماؿ كغَت٫تا، يركل فعل ا١تضارع مبٍت على اٞتهل ٔتعٌت ٛتل على ركاية، اسم الفاعل 

 .جدر ٬تدر أم خليقا، فند أم خطأ
 ادلسائل ادلتعلقة ابلنكاح وأداب ادلعاشرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ زى  رًٌ ًسػػػػػػػػػػػػػػػػ ري ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػنى كى  ْٗ  ٍَتً غىػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ لً  ةو جى
 

ػػػػػػػػػػػػػػىى  احً صىػػػػػػػػػػػػػػ عي نىػػػػػػػػػػػػػػٯتيٍ    رً دٍ تىػػػػػػػػػػػػػػلٍ كى  وي اكى
 

 ا١تعٌت األساسي:
نشر مصدر نشر ينشر أم كزع، سر ىو ما ٭تاكؿ ا١ترء كتمانو من قوؿ أك فعل، 

كالتدر فعل مضارع دخل عليو الـ األمر أم  أم األخراسم يستعمل لبلستثناء غَت 
 اعلم.
ؽي  ٓٗ  كىُب اٍخًتيىػػػػػػػػػػػػػػػػارو ييٍكػػػػػػػػػػػػػػػػرىهي الطاػػػػػػػػػػػػػػػػبلى

 

 اٍضػػػػػػػػػػػػػػػًطرىارو ييٍسػػػػػػػػػػػػػػػرىعي الًفػػػػػػػػػػػػػػػرىاؽي كىُب  
 

 إفٍ كى  احً  صىػػػػػػػػػايى  اؾي ًسػػػػػػػػػاإلمٍ  هي دى ٍعػػػػػػػػػبػى كى  ٔٗ
 

ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػنػٍ عى  لى ئً سي ػػػػػػػػمٍ إً  اؾى ا ذى هى  نٍ ًكػػػػػػػػزي  اؾً سى
 

 ا١تعٌت األساسي:
اختيار أم عكس اضطرار، يكره أم دل ٭تب أك أبغض، اضطرار أم اٟتاجة اك 

سئل فعل ا١تاضى مبٍت  الضركرة، يشرع أم عجل أك عك بطؤ، الفراؽ أم اإلنفصاؿ،
 .إمساؾ مصدر أمسك ٯتسك أم إعتصم، زكن أم فطن على اٞتهل أم استخربه عنو،

ػػػػػػػػػػػػػػتػي اعى طى  ٕٗ  ظػػػػػػػػػػػػػػورً حٍ مى  الٍ ُب  عي نىػػػػػػػػػػػػػػا ٘تيٍ هى
 

ػػػػػػػػػػػػعً نٍ مى كى   ػػػػػػػػػػػػ نٍ ا ًمػػػػػػػػػػػػهى  رً وٍ قيػػػػػػػػػػػػ٤تىٍ  زً ائً جى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍ رى مي أٍ تى لٍ كى  ٖٗ  ةً بلى لصاػػػػػػػػػػػػػػػػػابً  احً ا صىػػػػػػػػػػػػػػػػػهى
 

 اتً الػػػػػػػػػػذا  لً ٍسػػػػػػػػػػغى كى  نً يٍ الػػػػػػػػػػدًٌ  مً ٍلػػػػػػػػػػعً كى  
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 األساسي: ا١تعٌت
طاعة أم انقياد كخضوع أك عكس معصية، احملضور اسم ا١تفعوؿ حضر يضر أم 
منع، ٤تقور اسم ا١تفعوؿ حقر ٭تقر أم استهاف، أتمر مضارع أمر أم طلب، علم أك 

 .الذات أم جوىره الدين مصدر داف يدين أم تعبد، ادراؾ األمور،
ػػػػػفٍ نػى  تى ٍقػػػػػفى ا أنػٍ ٔتىػػػػػ بٍ ًطػػػػػكى  ٗٗ  ىتى  فػىػػػػػا ايى سن

 

 اتىػػػػػػػػبػى ثػى  احً صىػػػػػػػػ كي لًػػػػػػػػا ٘تىٍ ٔتىػػػػػػػػ ؿٍ دً اٍعػػػػػػػػكى  
 

 ا١تعٌت األساسي:
طب فعل األمر طاب يطيب أم حسن، أنفق أم صرؼ، نفس أم حقيقة، 

 كاعدؿ أم أسو، ٘تلك مضارع ملك أم استوذل.
 اإلختتام

ػػػػػػ ََُ ـي ا ٘تىىػػػػػػػذى ىى  ةٍ مىػػػػػػػوٍ ظي نٍ مى  الٍ ُب  دً ٍصػػػػػػقى الٍ  ا
 

 ةٍ مىػػوٍ ظي نٍ وا مى عيػػ ؿً وٍ القىػػ ارً صىػػتً اخٍ  عىلىػػى 
 

ػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػػعى  ٍبيا  َُُ ػػػػػػػػػػػل ٤تيى رى الػػػػػػػػػػػوى  ٍَتً ى خى  دو ما
 

 دً مى الصاػػػػػػػػػػػ مً يٍ ًظػػػػػػػػػػا العى نىػػػػػػػػػػبًٌ رى  ةي بلى صىػػػػػػػػػػ 
 

 ا١تعٌت األساسي:
ظومة أم قصيدة شعرية، إختصار أم ن٘تاـ أم كماؿ، القصد أم قصيدة، ا١ت

إ٬تاز، خَت أم أحسن، الورل أم البشر كما ُب ا١تعجم الغٍت، دمحم أم خا٘تة األنبياء، 
 العظيم أم كبَت القدر، الصمد أم الدائم الباقي بعد فناء خلقو.  رب أم هللا،

ػػػػػػػػػػػػػا قيػػػػػػػػػػػػػٍل ًمائىػػػػػػػػػػػػػةه كىكىاًحػػػػػػػػػػػػػده  َُِ  أىبٍػيىاتػيهى
 

 ًبعىػػػػػػػػػػػػٍوًف رىبًٌنىػػػػػػػػػػػػا القىػػػػػػػػػػػػًدٍيًر الوىاًحػػػػػػػػػػػػدً  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى ظى نى  َُّ  رً ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤٍلى ا لً بن ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ٤تيٍ ا هى
 

 رً دٍ القىػػػػػػػػػػػػػػ مً يٍ ًظػػػػػػػػػػػػػالعى  وً بًٌػػػػػػػػػػػػػرى  دي ٍيػػػػػػػػػػػػػبػى عي  
 

 هللاي  اهي قىػػػػػػػػػػػػػكى  فو وٍ ميػػػػػػػػػػػػػايى  نً ابٍػػػػػػػػػػػػػ لي ٧تىٍػػػػػػػػػػػػػ َُْ
 

ػػػػػػػػػػػ اهً ًّتىػػػػػػػػػػػ   اهي فى طى ٍصػػػػػػػػػػػمي  قً ٍلػػػػػػػػػػػا٠تٍى  ٍَتً خى
 

ـى عىػػػػػػػػ افى ضىػػػػػػػػمى  رى ُب  َُٓ  ىتى  فػىػػػػػػػػايى  عو ٍسػػػػػػػػتً  ا
 

 اتىػػػػػػػػػبػى ثػى  فً لٍػػػػػػػػػأى كى  ٍُتى تًٌ ًسػػػػػػػػ دً ٍعػػػػػػػػػبػى  نٍ ًمػػػػػػػػ 
 

 ا١تعٌت األساسي:
مائة أم أبيات ٚتع بيت ما اشتمل على شطرين أك مطصراعُت من الشعر، 

عوف أم مساعدة، القدير من أٝتاء اٟتسٌت أم صاحب القدرة، الواحد عشر عشرات، 
أم ا١تنفرد ال نظَت لو، ٤تتسب اسم الفاعل احتسب ٭تتسب أم رجا، األجر عوض 
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٧تل كلمة  القدر أم عظمة، العمل كاالنتفاع أك ما ييعطى مقابل شيء، عبيد أم خادـ،
سم نفسو، كقى أم حفظ، جاه أم تستعمل للتمييز بُت الوالد كاالبن عندما ٭تمبلف اال

اصطفى يصطفى أم ا١تختار  ذك شرؼ كمكانة، ا٠تلق أم ٥تلوؽ، مصطفى اسم الفاعل
 .أم دمحم، رمضاف ألشهر التاسع من شهور السنة ا٢تجرية، عاـ أم سنة

 
 ادلعىن الثانوي لألبيات يف منظومة ابن ايمون  -ب

، باب السابقُب ال تبيُتوجد منها عشرة كما ىو لتلخيص ا١تعاين ا١تختلفة اليت ت
كابلتحديد على ا١تعٌت ا١تعجمي كاألصلي  .ُب ستة أنواع لباحثسوؼ يلخص ا

كذلك ألف ىذه ا١تعاين ا٠تمسة ٢تا  .١تعٌت األساسيٍب اإلشارة إليها ابكا١تفاىيمي كاللغوم 
ي، دكف أف كىي عن ا١تعٌت اٟتقيقي للكلمات أك ما ى .بعضها البعضنفس خصائص 

٢تذا السبب، سيشار إذل ا١تعاين  .يكوف ٢تا أم عبلقة بشيء داخل اللغة كخارجها
 .ُب الباب الثالث ١تعٌت األساسيا٠تمسة اب

ال ٯتكن تلخيصهم  ازمكاجملاإلصطبلحيك  اإلرتباطي تضمٍتكالكللمعٌت النحوم 
، ٯتكننا ا١تعٌت األساسيتفسَت كلمة. كلكنهم عكس ألف لديهم خصائص ٥تتلفة ُب 

م تفصيله كجوبال يزاؿ  الشرحُب ، بل الثانوما١تذكور اب١تعٌت تسمية ا١تعاين ا٠تمسة 
ايموف ُب مستول  منظومة ابنكلمة بكلمة عن   لباحثسوؼ يشرح اك .كاحدا بواحد

.الثانومك األكؿ أم  ا١تعٌتثنائية 
ُب  تصنيف ا١توضوعات ا١توجودةكفقنا على بًتتيب ا١تناقشة  البحثسيقـو 

ُب  باحثال ا، فسوؼ يرتبهما ارتباط قوملديهمك أك أكثر  بيتافكإذا كاف ىناؾ  .ا١تنظومة
 .هبدؼ اٟتفاظ على فعالية كتزامن ا١تناقشةالواحدة ناقشة ا١ت

 ادلقدمة
1 
2 

ـً   اٟتٍىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  ًًا عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدكىا
 ٍنًبيىػػػػػػػػػػػاءً ًل كىاألى عىلىػػػػػػػػػػػى ًإمىػػػػػػػػػػػاـً الريٍسػػػػػػػػػػػ

 

تيوي مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى   ـً ٍبيا صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى  السا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو كىاآلًؿ كى   اءً نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػٍ األى ٤تيىما
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 م:و ا١تعٌت الثان
 ا١تبتداءمن  مركبةدة يىي ٚتلة مف من كجهة نظر النحوية اٟتمد هلل درن ماعند

دى ٭تىٍمىدي  مصدر اٟتمده. ك كخرب  ، فإف التضمٍتإذا من كجهة نظر معٌت  هللا. مسند إذل ٛتًى
اليت يتم اٟتصوؿ عليها.  نعمكتعبَت عن االمتناف لل  إ٬تايباٟتمد هلل ىي عبارة ذات معٌت 

من هللا حيت ٯتكنو من ا١تعطاة  نعمةموف الذم يشعر ابلسعادة كاالمتناف لالشيخ ابن ايك
على أربعة اإلرتباطي، فإف تعبَت اٟتمد هلل ٭تتوم معٌت جهة من ك  .أتليف ىذه ا١تنظومة

كالثناء من ا١تخلوؽ  من هللا إذل ا١تخلوؽالثناء ك  كىي الثناء من ا١تخلوؽ إذل هللا ،أحواؿ
. ىذا (ْ. ص. ََِٕدمحم الفضارل األزىرم. ) هللا نفسو إذلكالثناء من هللا  إذل ا١تخلوؽ

صفة هللا الذم ٭تب أف ٯتدح نبيو كرسلو كصاٟتُت، متذكران أف أمر طبيعي عندما يتعلق ب
كلمة اٟتمد هلل ال تعٍت   ىو أف صطبلحيمعٌت اإل. ك ُب الواقع من صنعوٚتيع ا١تخلوقات 

الكتابة شاء ك مالكل من يريد أف يبدأ في مستحب، كلكن ىذا التعبَت ثناء هلل فقطال
 .حوكالتعلم كأشياء أخرل جيدة كما ىو مذكور ُب الشر  طابةكا٠ت

كقاؿ الناظم على الدكاـ كىو من شبو اٞتملة اليت ركبت من جر ك٣تركر كمعناه 
 شكراكىذا يعٍت أف الشيخ ابن ٯتوف ٭تاكؿ أف يكوف دائمنا . ةببل حد كال انقطاع كال هناي

ألنو ُب األساس ال ٯتكن لشخص أف  اجملازم،عن  ٭تملأف ىذا تعبَت  ماحين .أبداهلل 
لذا فإف ىذه العبارة  يقرأ اٟتمد هلل إذل األبد حىت ال ينقطع أك يتوقف كلو ١ترة كاحدة.

 .نعمتو كليشعر ابالمتناف الشديد ل الناظمتعٍت أف الشيخ 
٨تويتها ىذه ُب . ك ٍب صبلتو مع السبلـ على إماـ الرسل كاألنبياءالقوؿ: كُب 
(. ِِٓ. ص. ُُِٗ. مصطفى الغبلييٍتتعٍت بدأت اب١تبتدأ ٍب خربه ) اٞتملة اإلٝتية
هللا أف ٭تصل على  إذل الدعاءإطراء حملمد ككذلك  صلوات ٔتعٍتحوؿ  كقوؿ الناظم

الدينية األخرل، ىناؾ ُب الكتب  الصلوات كما ىيبينما  .منظومتولراحة عندما كتب ا
للنيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ىو طلب الغرض من الصبلة  .سبلـك٫تا الصبلة كال مؤلفاف رئيسياف.
كن ىناؾ رٛتة من و دل ٯتر كقت ما دل تألنرٛتة جديدة دل تكن موجودة. للحصوؿ على 
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ببل ، كانت درجة النيب دمحم ترتفع دائمنا إذل الكماؿ السبلـليها النيب. مع هللا دل ٭تصل ع
. ص. َُُِ)دمحم نوكم اٞتاكم. كاشفة السجا.  ٤تدكد .  (ِٗ. بَتكت: دار ابن حـز

ىي الكلمات اليت عادة ما يتم ذكرىا بعد اٟتمدلة ُب الصلوات ، فإف كمثل اٟتمد هلل
 ٚتيع الكتاابت أك ا٠تطب.

اليت يتم رسل كاألنبياء ؿ من الكلمة السابقة كىي إماـ ال، بدكاألبناء دمحم كاآلؿك
ا على نبيو خَت انظم شيخ  ، ال يرغبمعٌت تضمٍتُب  توضيحها اآلف ابالسم مباشرة.

. ألنو ُب الواقع ما يعنيو ٣تازمكىذا يشمل أيضنا معٌت  كلكن أيضنا عائلتو كأبناءه.فقط، 
ىم ك ـ القيامة. لذلك ليس إبراىيم كقسيم كعبد هللا فقط النيب حىت يو  ذريةاألبناء ىو كل 

 .ممنذ طفولته ن توفيوااألبناء اٟتقيقيوف للنيب دمحم الذي
 كىلىػػػػػػػػػػػػٍيسى ُب بػىنىاتًػػػػػػػػػػػػًو مىػػػػػػػػػػػػًن اٍعقىبىػػػػػػػػػػػػا ّ

 

 إالى البػىتػيػػػػػػػػػػػػػػػػٍوؿي طىابىػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أيمنػػػػػػػػػػػػػػػػا كىأىابى  
 

 م:و ا١تعٌت الثان
ٚتلتُت فقط. أعبله من  نظم، يتكوف أحد خطوط نظر من انحية النحويةعند 

كاف اليت عملها ترفع اإلسم كتنصب خربه كليس فعل انقص   األكؿ ليس كىي أخوات
يدؿ على النفي كاٝتها من كاعقبا كخربه كأما كلمة ُب بناتو شبو اٞتملة بوجو جر ك٣تركر 

ما ة تعٍت طابت أالثانويككلمة البتوؿ ىي ا١تستثنية أك البدؿ من لفظ مىن قبلها. كاٞتملة 
 كأاب ككاف لفظ طابت فعل ا١تاضى كالكلمتاف بعده مفعوليو كىو نعتا من البتوؿ أيضا

كلو حىت النهاية يؤكد أنو دل تكن  ليس، أف ترتيب يرتباطالتضمٍت كاإلكٔتعٌت 
 لقبمدح أك  ىيؿ تو البت بًتؾ النسل ابستثناء فاطمة البتوؿ. كاحدة ابنة للنيب مات

رح مسلم: التبتل ىو االنقطاع عن النساء كترؾ النكاح كما قاؿ النوكم ُب ش لفاطمة.
انقطاعان إذل عبادة هللا كأصل التبتل القطع كمنو مرًن البتوؿ كفاطمة البتوؿ النقطاعهما 
عن نساء زماهنما دينا كفضبل كرغبة ُب اآلخرة كقاؿ ابن حجر كقيل لفاطمة البتوؿ إما 

أك النقطاعها عن نظرائها ُب اٟتسن النقطاعها عن األزكاج غَت علي كـر هللا كجهو 
  (.َُُ. ص. ُُٕٗ. ابن حجر العسقبلين) كالشرؼ
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ٍػػػػػػػػػػػ دى ٍعػػػػػػػػػػػبػى كى  ْ ػػػػػػػػػػػفػى  مى دً ٛتى  احً صىػػػػػػػػػػػ اؾى هى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ النًٌ ُب  دي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً تي  ةن مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ ظي نٍ مى    احً كى
 

 م:و ا١تعٌت الثان
كبعد ٛتدم ىو تركيب ظرؼ الزماف يفيد التأخر كينصب مظركفو أم ٛتدم 

الضمَت ١تتكلم كحده. فهاؾ صاح ٔتعٍت فخذ اي صاحيب  كىو اإلضافة بُت ٛتد كالياء
 .كمفعولو منظومة كىي تفيد أك انفعة فيما يتعلق ابلنكاح

انطباع إ٬تايب. ألف  صاح لو، فإف كلمة تضمٍتعند النظر إليها من كجهة ا١تعٌت ال
تفيد ، ككذلك كلمة ء أك األشخاص الذين يتعلموف شعرهالشاعر يعترب األصدقاء للقرا

حقنا لؤلشخاص  الشيخ ابن ٯتوف أيمل أف يكوف ىذه ا١تنظومة مفيدةعٍت أف الذم ي
 الذين يرغبوف ُب الزكاج.

اٟتمدية ىنا ُب الواقع تعٍت ىو استخداـ كلمة  البيتُب ىذا  اإلصطبلحي١تعٌت 
أف تبدأ مع  ناسب إذا كنت تريد تدرس العلم، فمن ا١تستحسبمة. لذلك من ا١تا١تقد

 .العلم، ٍب أدخل الفصوؿ  ات أكاللو دلة كالصالبسملة كاٟتم
 ما يتعلق يف البناء

 دٍ رى كى  دٍ  قىػػػػػػػػػػػبلن يٍ لىػػػػػػػػػػػ اءً نىػػػػػػػػػػػلبً ابً  ري مٍ األى فىػػػػػػػػػػػ ٓ
 

ػػػػػػػُب    دٍ صىػػػػػػػتى قٍ ا يػى قدػػػػػػػحى  ورً هي الِشػػػػػػػ رً ائً  سى
 

 م:و ا١تعٌت الثان
 األمر ُب ا١تبتداءمع  ،يةاإلٝت اٞتملةا٠تامس ىو  النظمُب ىذا  اٞتمل٨تواين تكوين 

 كليبل األمركىي ٤تتوايت  البناءالبقية ىي معلومات إضافية فقط. مثل ك . خربهكقد كرد 
أما ُب  .للفظ قد كردأيضنا  ظرؼ الزماف ىو قي سائر الشهور. البناءوقت ل ظرؼ الزماف
دكف ٖتديد ُب أشهر معينة. مثل العديد من بُب الليل  يسنأنو  البناء ىو تضمُت ا١تعٌت

الشهر أبكملو ىو  ي، سائر الشهوررتباطاإل ليبل. ُب ا١تعٌت لبناءااليت تشرح فضائل  ركايةال
ٚتادل  الثانوم عشر شهرنا ُب السنة كاليت تشمل احملـر صفر ربيع األكؿ ربيع يعٍت اثٍت

 ماجملاز األكذل ٚتادل اآلخرة رجب شعباف رمضاف شواؿ ذك القعدة ذك اٟتجة. ا١تعٌت 
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أك الليلة األكذل لقضاء شهر  جديدينيعٍت بداية بناء أسرة من قبل زكجُت  عن البناء
 (.َُِٗ. كأما بعده ٝتي ابٞتماع أك الدخوؿ أك الوطء )مرزكقي مستمر. العسل

ٔ 
ٕ 

ـً يػىػػػػػػػػػػػػػػٍوـى األىٍرًبعىػػػػػػػػػػػػػػا  كىدىٍع ًمػػػػػػػػػػػػػنى األىايا
ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ بِ أى  اؾى ذى كى  ىتى فػىػػػػػػػػػػايى  جًٌ يىػػػػػػػػػػ بًٌ جى

 

ػػػػػػػػػ  إفٍ    اعىػػػػػػػػػاٍٝتى فى  ورً هي الِشػػػػػػػػػ ري آًخػػػػػػػػػ افى كى
ػػػػػػػػػػػ  ؾً اى  وى يػىػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ ذً كى  ىتىػػػػػػػػػػػأى  دٍ قىػػػػػػػػػػػفػى  ةو كى

 

 :مو الثانا١تعٌت 
. ألنو أترؾ يـو األربعاء ُب آخر الشهوراٞتملة تريد الناظم ىي ، على معٌت ٨توم

، يـو األربعاء معٌت تضمٍتُب  نطق األايـ إذا ًب توضيحها بعد ذلك يـو األربعاء.ال يلـز 
ُب  للبناء ديدأك على األقل ال يوصى بو للعركسُت اٞت ٨تسُب هناية كل شهر ىو يـو 

. نظرنا لوجود بعض  حىت ، ضح أف اليـو كاف يومنا غَت ٤تظوظو اٟتديث الذم يذلك اليـو
ما يقصد  حذره من خبلؿ إعادة بناء الصبلة األربعء ا٠تا٘تي. إبرتباطي ا١تعٌت أف البعض

الثبلاثء  ف ٤تددنا يشمل األحد اإلثنُتُب األسبوع، أك إذا كااألايـ ىو كل أايـ  لفظبو 
 األربعاء ا٠تميس السبت.

كلكن  أب كجبالسابع ىناؾ كلمات  البيت، ُب ا١تعٌت ا١تصطلحيمن حيث 
معٌت كبل٫تا ليس أابن أك بئرا. لكنهماحساب ٚتاؿ كىو أحد األساليب الفلكية، كىو 

ؿ األرقاـ إذل أحرؼ. يتم ٭تو  وؿ حركؼ األّتدية إذل قيم رقمية، أك العكسالعلم الذم ٭ت
)رايف  استخداـ األرقاـ أك األحرؼ احملولة من قبل اٟتكمة السابقة لفتح أسرار آايتو

 (.ْٓ. ص. ََِٖىداية. 
لذلك التبيُت فا١تعٌت أب چب يج يو اؾ كذ كة متتابعة ىي اليـو الثالث من كل 

ر من كل الشهر، ا٠تامس من كل الشهر، الثالث عشر من كل الشهر، السادس عش
الشهر، اٟتادل كالعشركف من كل الشهر، الرابع كالعشركف من كل الشهر، ا٠تامس 
كالعشركف من كل الشهر. فهذه األايـ ينبغى للمرء أف يتوقاىا ُب األمور ا١تهمة كالنكاح 

 (ِّ. ص. التهامي)
ػػػػػػػػػػػػػفي كى  ٖ ػػػػػػػػػػػػػ ةى را غيػػػػػػػػػػػػػ نا لى ضًٌ  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػفػى  رً هٍ الشا

 

ػػػػػػػاألى  ـي وٍ يػىػػػػػػػ لٍ قيػػػػػػػ ـً ايا  األى ُب  لى ًضػػػػػػػفي    دٍ حى
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 م:و ا١تعٌت الثان
ٍب انئب فاعلو هبا بشدة.  األسبقيةدخل نوف توكيد اثقلة ُب لفظ فٌضل كمعناه 

يعٍت أف فعل ا١تاضي أم فيضل على  يسند لفظ فقدأك بداية ُب كل شهر. ٍب غرة الشهر 
أك بداية الشهر ب كمعٍت تضمٍت .كىذا البياف للمعٌت النحوم هبا بشدة أيضنا لو األسبقية

عند النظر إليها ٔتعٌت  ا أكلوية للعركسُت الذين سيبدأكف شهر العسل.مبداية األسبوع ٢ت
عن األكقات الرئيسية لبدء شهر العسل الذم يكوف ُب كل  البيت، يشرح ىذا االرتباط
، ال تنطبق أكلوية طلحمن معٌت ا١تص ك كل يـو أحد ُب كل أسبوع. اثٍت عشر شهرنابداية 

فضيلة اليـو للعرائس فقط. ألنو إذا بدأ  عبادة، بل ٫تاعلى كل ـ األحد يو بداية الشهر ك 
برىاف اإلسبلـ ) تعلم يـو األربعاء. ألف األربعاء ىو يـو خلق النورالكقت الباب  ُب

 (.ٗٗ. ص. ُُٖٗالزنوجي. 
 ما يطلب وجيتنب يف الوليمة

ػػػػػػػػلً  وٍ يػيػػػػػػػػلٍ كى  ٗ ػػػػػػػػػبً  وٍ لىػػػػػػػػكى  احو صىػػػػػػػػػ نٍ مى  اةو شى
 

ػػػػػػػػػػكى    اةً ركى الِػػػػػػػػػػػ نً عىػػػػػػػػػػ بلن ٍقػػػػػػػػػػػى نػى تىػػػػػػػػػػا أى مى
 

 م:و ا١تعٌت الثان
يعٍت أف الشيخ  فعل األمر، كيًتبىت كلمة الوليمة على شكل من الناحية النحوية

كتضمُت ا١تعٌت على ذلك، ابقًتاح  على إقامة الزفاؼ. جديدافيشجع ا١تتزكجُت  الناظم
على أف يكونوا ٦تتنُت ١تا قد  ديدالعركسُت اٞت الناظم إذل، شجع الشيخ تنفيذ الوليمة

 اليت يتم ذْتها كإعطائها لؤلقارب كاٞتَتاف. نعم. ابلشاة كاحدة أك أكثر٭تصلوف عليو من 
على سبيل أف كليمة ٯتكن أف يكوف  قوؿ الناظم، أكضح ُب ُب ا١تعٌت االرطباٌب

. ٍب اءابلبنللعرائس البلئي قضُت ليلتهن األكذل  كاجب. على سبيل السنةكٯتكن  الوجوب
ُب اٞتزء  أما ا١تعٌت اجملازم أك الكثَت ٦تا سيعطونو ألقارهبم كجَتاهنم. ىي ُب القليلالسنة 
 .أعبله يعٍت كالركاية ركم نقبل عن الركاة النظممن  الثانوم
ػػػػػػػمىػػػػػػػ بٍ نًػػػػػػػتى جٍ يى لٍ كى  َُ  مً ئً الى  الػػػػػػػوى ُب  اعى ا شى

 

ػػػػػػػػػػػػػا١تنٍ  نى ًمػػػػػػػػػػػػػ احً صىػػػػػػػػػػػػػ   مً ائً رى اٞتىػػػػػػػػػػػػػكى  رً كى
 

 م:و ا١تعٌت الثان
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زمو. ٬تم الذ فعل ا١تضارع ٬تتنب الـ األمرُب  اجتمع، ا١تستول النحومعلى 
 صاح لفظكىو  الفاعلفصل نرٯتة. بينما ياٞتك  من ا١تنكر ا١تشيوعأك  كا١تفعوؿ ىو ما شاع

لتذكَت  الناظم، ىذا ا١تقطع ىو ٤تاكلة من الشيخ صاحيب. على مستول التضمٍتأك اي 
، ال . ُب معٌت ىذا ا١تصطلحياء اليت تسبب غضب هللاابالبتعاد عن األش اٞتديدا١تتزكجُت 

م حفبلت الزفاؼ اليت ُب اٞتنائية العامة. لكن الثقافة ُب تنظي لفظ اٞترائميعٍت استخداـ 
 ة تتم ُب ٥تتلف البلداف اإلسبلمية.خالفة الشرعي

ػػػػػػػػػػػػػػػالرًٌ  وً عًػػػػػػػػػػػػػػػمٍ جى كى  ُُ ػػػػػػػػػػػػػػػالنًٌ كى  اؿى جى  اءى سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ ـه را ٤تيىػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػعنػػػػػػػػػػػػػػػبػٍ طى ا كى عن رٍ شى  اءى ا جى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػا كى ناػػػػػػػػػػػػػػػػاٟتًٍ كى كى  سٍ قًػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ُِ  ؿً كً الى الوى كى
 

ػػػػػػػػػػػعيػػػػػػػػػػػ اتً رى ائًػػػػػػػػػػػرى اٟتى  نى ًمػػػػػػػػػػػ   ائلً وا ا١تسى
 

ػػػػػػػػػكى  ري ٍمػػػػػػػػػا٠تى كى  ُّ ػػػػػػػػػالبً  عى مىػػػػػػػػػ جي رٍ السا  ةً ارى كى
 

ػػػػػػػػػػػػػعيػػػػػػػػػػػػػفػى  رً اكً ا١تنىػػػػػػػػػػػػػ نى ًمػػػػػػػػػػػػػ   ةً ارى وا اإلشى
 

 :ا١تعٌت الثانوم
أف يكوف  يعٍت، كالنساءرجاؿ ال كجمعو ُب العبارة النحوممن أجل ا١تعٌت 

 شرعاُب هناية السطر.  جاء فاعلبل  النعتليس  ٤تـرمع الرجاؿ كالنساء. ٬تمع العركس 
ىو  قاس يقيس قياسا كفاعلومن  فعل األمرىو  قس. مفعوالف مطلقاف ا٫ت كطبعا

 احملـرىو  ا١تسائلا١تعفوؿ ك العركس  فاعلوكعى يعي كعيا ك  فعل األمرالعركس. العوا ىو 
 الذم سبق ذكره.

من مناكر.  كخربه اب١تبتداء ا٠تمراٞتديدة  ٚتلة االٝتية، يبدأ اثلثة عشر بيتُب ال
كما ىو   تضمنيومعٌت . ٛتاية نفسك من اإلشارات اليت أعطيتها لك من قبل كغعوا ٔتعٌت
 ب الوليمة لتجنب غضب هللا.احلص ابن ايموف، الذم ُب رعاية الشيخ النظم السابق
لعريس مع زكجتو ألنو ٯتاثل ىناؾ معٌت سيء على شكل شبو ا اٟتنا كلمةكُب    

تتعلق  اليت ٢تا معاين سيئة كارةكسرج البك ا٠تمر ك  كؿصبغة األظافر. ككذلك اٟتاؿ ُب الوال
٦تا يعٍت  الوالكؿ من اٟترائراتأيضا ُب  ٣تازمًب على معٌت ، ابألمور اليت تنتهك الشريعة

الشرع. كسرج البكارة ُب االحتفاؿ إذل أقصى حدكد  ترغب ة اليتعادات النساء األحرار 
 عليها. للزائرين كاٟتفبلت ةر اذات مغزل يظهر دـ البك
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 أداب الدخول
 ؼه كٍ ري ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  وي تيػػػػػػػػػػػػػػػػػقػٍ كى  ؿً وٍ خي دي لِػػػػػػػػػػػػػػػػػلً كى  ُْ

 

ػػػػػػػػالعً  دى ٍعػػػػػػػػبػى   ػػػػػػػػلى بػٍ ا أك قػى شى  ؼه وٍ لي أٍ ا مىػػػػػػػػهى
 

 م:و ا١تعٌت الثان
، ت  بعد العشاءبعد ذلك.  داء مؤخرااب٠ترب مقدمنا ٍب مبت اأعبلى اٞتملةبدأ ٨تواين

، ٖتديد كقت تضمُت ا١تعٌتُب  .لفظ أك قبلهاٍب ترتبط مع ظرؼ الزماف كمظركفو ىي 
. ألف ليبل كثَتة من الركاية اليت تشَت إذل القياـ بدخوؿالدخوؿ لو معٌت إ٬تايب ألف ىناؾ  
، كُب إرتباط ا١تعٍت ، فليس من ا١تناسب القياـ ابلدخوؿ.النهار ىو كقت العمل كالنشاط

٢تما فًتة زمنية ك قبل العشاء. ، أم بعد معركؼ" شيخ انظم مرتُتو كقت" كلمةيقسمو  
ُب  ٝتي بدخوؿ، ٣تازممن انحية  ٥تتلفة كلكن ال يزاؿ من ا١تمكن القوؿ ُب الليل.

)اؿ  يشبو دخوؿ دلو ُب البئر الفرجُب  الذكرألف دخوؿ  البناء الزكج بزكجتوعملية 
 (.ُِٖ. ص. َُِٖعمراف سناكا. 

ػػػػػػػػػػػػى طى لىػػػػػػػػػػػػعى  احً صىػػػػػػػػػػػػ وي نيػػػػػػػػػػػػوٍ كى كى  ُٓ  ةٍ ارى هى
 

ػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػنى كٍ دي  ابي وى الصاػػػػػػػػػػ وى ىي ػػػػػػػػػػبً  مٍ كي  ةٍ ارى شى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػابً  ٍبيا ٭تيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًٌ  ُٔ  ىتى  فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػايى  ـً بلى لسا
 

 اتىػػػػػػػػػػػػبػى ثػى  اعى طى تى ا اٍسػػػػػػػػػػػمىػػػػػػػػػػػ ىلًٌ صىػػػػػػػػػػػيي  ٍبيا  
 

 ينً الػػػػػدًٌ  فً ٍصػػػػػنً  اـً ى ٘تىىػػػػػلىػػػػػا عى رن كٍ شيػػػػػ ُٕ
 

ػػػػػػػػػػػػا النًٌ ذى بًػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػنى كٍ دي  احً كى  ُتً يًػػػػػػػػػػػػبٍ تػى  مٍ كي
 

ػػػػػػػػػػػػ بي وٍ تػيػػػػػػػػػػػػيػى كى  وٍ عي دٍ يىػػػػػػػػػػػػ تٍ ٙتياػػػػػػػػػػػػ ُٖ  اءى جى
 

ػػػػػػػػ  نٍ ًمػػػػػػػػ   اءى ًتى  اٍمػػػػػػػػالى  اهي نىػػػػػػػػتػى ا اجٍ مىػػػػػػػػ لًٌ كي
 

 م:و ا١تعٌت الثان
ُب حُت أف  كاف مصدرأك  ا١تبتداءىو  كلمة كونو،  ُب مستول ا١تعٌت النحومك 

تشَت اليت  الطهارةعلى  لفظ خربىاك  .الدخوؿالذم يعود إذل  ضمَت متصل ابرزىو  اٝتو
الذين سوؼ يفعلوف  منإذل  ضمَت من ٭تييكُب منظومة بعده، رجع الدخوؿ.  حالة إذل

ة السنة حسب قدرة العركس صبل إقامة إرلتستمر  السبلـٍب بعد  العركس. بدخوؿ كىو
مسببنا للشكر.  أك مفعوؿ لو يعٍتأك ٯتكن  مفعوؿ ألجلوكونو ك  مصدرىو  ثبتا. كزكجتو
 اجتناه.ما  تصيف ءاامًت  من كل ما جا اجتناه كال يتوبك  يصلىٍب 
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تضمُت كىو ُب  ا١تنظومة األربعة عن األداب قبل القياـ ابلدخوؿتشرح ىذه 
 نعمةالناظم ُب تعليم ا١تتزكجُت لتقدًن الشكر على اال اىتماـ، يظهر ا١تعٌت ذات مغزل
يعٍت أنو عبلمة ، ٦تا ابلنكاح معٌت ٣تازمكماؿ نصف الدين قولو  ُب . ك بكماؿ دينهم

لتجنب الضرر. ألف ما  ة أنفسهم من اال٨ترافاتأجل ٛتاي ، أم منعلى فضائل الزكاج
، ًب ٖتقيق كاحد كبطوهنم. من خبلؿ الزكاج فركجهميدمر الدين البشرم بشكل عاـ ىو 

 (.ِٔ. َُِٖا )اإلماـ الغزارل. منهم
 ادى رى كى  دٍ ا قىػػػػػػػػػػػػمىػػػػػػػػػػػػ أي رى ٍقػػػػػػػػػػػػا يػى ذى  دى ٍعػػػػػػػػػػػػبػى كى  ُٗ

 

ػػػػػػػػػػػػنً يٍ بً ى جى لىػػػػػػػػػػػػعى    ادى نىػػػػػػػػػػػػ فػى الى  وٍ عًػػػػػػػػػػػػا فى هى
 

ػػػػػػػػػػػػ َِ  احً رى ًشػػػػػػػػػػػػاإلنٍ كى  رً ٍصػػػػػػػػػػػػالنا كى  فً زٍ مي الٍ كى
 

ػػػػ افً وى ٍعػػػػ األى ُب  ظي ٍفػػػػاٟتً كى    احً  صىػػػػا ايى جى
 

ػػػػػػػػػػػ وى لىػػػػػػػػػػػاإٍل  ؿي أى ٍسػػػػػػػػػػػيى كى  ُِ ػػػػػػػػػػػرى يػٍ خى  لا جى  اىى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ احً صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنًٌ ٬تيى  فٍ أى كى    اىى را شى
 

 م:و ا١تعٌت الثان
٨تواي، رجع ذا إذل العركس كالفاعل للفظ يقرأ كمفعولو ما قد كرد أم أداب قبل 

احفظ كاٞتواب عن بعد. كا١تزف إذل آخره أم احفظ قراءة الدخوؿ أعبله. فعو أم 
سورات من القرآف كالواقعة كيس كالنصر كاإلنشراح ككذا آية الكرسي ليطلب األعواف 

الثبلثة انقراض الزكج لقراءة  األبياتتشرح ىذه . كخَت من هللا كليجتنب سخطو
كا٠تَت من هللا كاٟتماية من ُب ٤تاكلة لطلب العوف ابلبناء الصلوات كالقرآف قبل أف يبدأ 

ها حسنت٤تايد ألف قبيحة الزكجة ك  البيتىذا  ا١تعٌت التضمٍتلذلك ُب  سوء زكجتو.
مذكوراف معنا. كمن الطبيعي أف كل إنساف لديو شخصية سيئة ككذلك شخصية جيدة 

 .فيو
ا١تعٌت اإلرتباطي يوجد ُب لفظ ا١تزف كاٟتفظ. أما ا١تزف ىي قسماف تعٍت سورة ك 

من هللا كمثل آية الكرسي  طبلب الرعايةظ يشمل اآلايت ُب فعة كسورة يس. كاٟتالواق
   .كما أشبو ذالك

 احً بى  الصاػػػػػػػػػُب  ذً يٍػػػػػػػػػوً عٍ ى التػا لىػػػػػػػػعى  ـٍ كىدي  ِِ
 

ػػػػػػػػػػػػمى  الٍ ُب كى   ػػػػػػػػػػػػلنا لً  لدً ٍهػػػػػػػػػػػػيػى  اءً سى  احً جى
 

 م:و ا١تعٌت الثان
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التعويذ اخل دـ فعل األمر كفاعلو ضمَت متصل مستًت ىو أم العركس على ٨تواي، 
 النظما١تعٌت ُب  . تضمُتف لفظ التعويذيصساء جر ك٣تركر. كيهدل صفة الذم تحىت ا١ت

 ٬تب أف يتم ُب إذل هللا دعاءموف أبف الذكر كالأعبله ُب شكل ٖتذير من الشيخ ابن اي
التعويذ عنده معٌت على  فقط. ، ليس ُب الليل عندما يكوف ُب الدخوؿالصباح كا١تساء
    .حاؿ ذكر هللا أنو قوؿ أعوذ ابهلل من الشيطاف الرجيم اإلصطبلح ُب

ػػػػػػػػػػػ بي ٍيػػػػػػػػػػػقً  رى ايى  وٍ ليػػػػػػػػػػػتػٍ يػى  تى ٙتياػػػػػػػػػػػ ِّ  اعى بػٍ سى
 

ٍػػػػػػ ا دلىٍ ىى دً ٍيػػػػػػ جً ُب   ػػػػػػنػٍ مً  شى ٮتى  اعىػػػػػػبػٍ ا طى هى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابً  في ذً ؤٍ يػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي إناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  ِْ  ةً انى يى لصًٌ
 

ػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػ يبًٌ لصاػػػػػػػػػػػػلً  اؾى ذى كى  ةً انىػػػػػػػػػػػػىى رٍ بػي  ذٍ خي
 

 :الثانوما١تعٌت 
ر الذم تقرأه ُب الصباح كا١تساء عن الذك الناظمعٍت إضافة الشيخ البيتاف أعبله ي

كن أف توجو إذل األدعية اليت ٘ترقيب لو معٌت االرتباط ُب شكل كُب ال لعركس كالعائلة.ل
لفظ رقيب معناه ناء حىت يتجنب الزكج أك األب من شر٫تا. األب كأكل الزكجة 

ى عليو خافية كالذم ال يغفل عٌما إصطبلحا اٟتافظ الذم ال يغيب عنو شيء كال ٗتف
خلق كا١تًتقًٌب ا١تنتًظر من عباده خضوعىهم لو كخشيتىهم منو كخشوعىهم لعظمتو }ًإفا هللاى 
كىافى عىلىٍيكيٍم رىًقيبنا{: مراعينا حافظنا نقل الباحث من ا١تعجم ا١تعاصرة. كأما ُب جيد لو 

عنق ا١ترأة كما يؤخد من آية ُب  ٣تازم ٔتعٌت موضع القبلدة أم رقبة، عينيق كيغلب على
  .سورة ا١تسد "ُب ًجيًدىىا حىٍبله ًمٍن مىسىدو"

 ُب  ٍُت لى جٍ الػػػػػػػػػرًٌ كى  نً يٍ دى اليىػػػػػػػػػ كى لي ٍسػػػػػػػػػغى كى  ِٓ
 

ػػػػػػػػػػػػػػنػٍ مً  ةو يىػػػػػػػػػػػػػػآنً   ػػػػػػػػػػػػػػا فػى هى  فً تىػػػػػػػػػػػػػػاقػٍ كى  اؾى هى
 

ػػػػػػػػػػػػػرى كى  ِٔ ػػػػػػػػػػػػػُب  وي شى ػػػػػػػػػػػػػ نو ٍكػػػػػػػػػػػػػري  لًٌ  كي  اءى جى
 

ػػػػػػػكى  سى أٍ البىػػػػػػػ تى ٍيػػػػػػػقً كي  ظٍ فى احٍ فىػػػػػػػ   اءى را الضًٌ
 

 م:و ا١تعٌت الثان
كغسلك ىو اإلضافة على معٌت األمر أم اغسل ٍب اليدين كاٞتلُت ٫تا مفعولُت 
من اغسل. كُب آنية تركيب كىو جر ٣تركر ٍب منها أم من زكجتك. اقتف يعٍت اىتماـ 
الناظم لتبع ما قلو. رشو ُب كل ركن أم صب ا١تاء الغسالة ُب جوانب ا١تنزؿ العركس 
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موف عن تقاليد بن ايا، ٭تكي الشيخ تضمُت ا١تعٌتُب  لتباركا ك٭تفظ عن الدنس كالضراء.
   ابلربكات اليت ًب اٟتصوؿ عليها من ىذه التقاليد. تأمُتا١تتزكجُت حديثان كال

 أداب اجلماع
ٍر ًمػػػػػػنى  ِٕ ػػػػػػاٞتً  كىاٍحػػػػػػذى  ابً يىػػػػػػ الثًٌ ُب  اعً مى

 

ػػػػػػػػفػى    ابً يىػػػػػػػػتً  ارٍ بلى بًػػػػػػػػ لً ٍهػػػػػػػػاٞتى  نى ًمػػػػػػػػ وى هي
 

ػػػػػ  لٍ بىػػػػػ ِٖ ػػػػػيػٍ لى ا عى مىػػػػػ لِ كي ػػػػػيػي  احً ا صىػػػػػهى  عي زى نػٍ
 

ػػػػػػػػػػػػ  كى    عي زى ٍفػػػػػػػػػػػػ تػى ا الى ا ٢تىىػػػػػػػػػػػػبنػػػػػػػػػػػػعً بلى مي  نٍ كي
 

 م:و ا١تعٌت الثان
احذر أم نبو من الناظم للعركس أف ال ٬تمع بزكجتو ثيااب ألنو من عمل 

كلمة ، ىناؾ  تضمٍتبينما من معٌت . اٞتاىلُت. كينبغى أف ينزع كل لباسهما كيلعب هبا
يعٍت داللة  جهلم جامع زكجتو من خبلؿ ارتداء مبلبس. كلمة من الذ و. كىجهل

ُب حُت أف . ك كسيئ خَترمز إذل األشخاص الذين ال يفهموف ما ىو سلبية، كالذم ي
، ٬تب أف تنزع كل مبلبسهما٦تا يعٍت أنو بعد  مبلعبا.موجود ُب كلمة  ممعٌت اجملاز 

 بعضها بغضايلعب الزكج مع زكجتو أكالن قبل اٞتماع. لكن اللعب ىنا يعٍت أنو ٯتزح مع 
 .أك أف التقبيل ليس اللعب مثل بشكل عاـ

 بلن بًٌ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مي رن اًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى ا مي قنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانً عى مي  ِٗ
 

ػػػػػػػػػيػٍ نػى يػٍ عى  ٍَتً  غىػػػػػػػػػُب   ػػػػػػػػػا فػى هى ػػػػػػػػػكى  اؾى هى  بلى بى اقػٍ
 

 م:و ا١تعٌت الثان
أعبله ٭تمل لفظ كن مقدرا أم كن معانقا كمباشرا عند ُب ا١تعٌت النحوم، البيت 

كمقببل. ُب غَت عينيها ىو جر ٣تركر يبُت مكاف الذم ال يقبل العركس. فهاؾ ٔتعٌت خذ 
، شرح الشيخ ابن ايموف عن اب١تعٌت التضمٍت قورل كاقببل أم اقبل زكجتك بذالك ا١تذكور.

ُب كلمة كمقببل لو معٌت ارتباطي ك  .٥تبلصا اكخدمته ازكجتو بتدليلهبعاملة زكج ا١تفضل أ
أم يشرح أف كل جزء من جسم الزكجة ٯتكن تقبيلو أم الوجو أك البدف أك اليدين أك ُب 

 أم مكاف إال ُب عينيها.
 اؽً قى ًشػػػػػػػػػػػػلٌ لً  لدًٌ ؤى ا يػيػػػػػػػػػػػػذى  سي ٍكػػػػػػػػػػػػعى كى  َّ

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي نػى يػٍ بػى    اؽً رى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ لً كى  احً ا صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى
 

 م:و ا١تعٌت الثان
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ذا أم إذا دخوؿ الزكجة بدكف معنقة ٨تواي، قاؿ شيخ ابن ايموف بلفظ كعكس 
ُب تضمُت ا١تعٌت، يشرح ىذا  كمبشرة كمقابلة ٯتكن أف يؤدل الشقاؽ كالفراؽ بينهما.

ا١تقطع مدل أ٫تية تدليل الزكجة مع اإلغراء كالقببلت اٟتميمة قبل البدء ُب اٞتماع 
مع زكجتو من  معٌت اجملازم ىذا البيت ىو اٞتماع للحفاظ على االنسجاـ كاحملبة بينهما.

خبلؿ ا١تقدمة ٯتكن أف ٬تلب االنسجاـ كاحملبة، ُب حُت أف ترؾ ا١تقدمة ٯتكن أف يسبب 
   خبلفنا كفراقا.

ٍ يًٌػػػػػػػػػػػػطى كى  ُّ  حٍ ائً فىػػػػػػػػػػػػ بو ٍيػػػػػػػػػػػػطً بً  اؾى فىػػػػػػػػػػػػ بى
 

 حٍ ائً نىػػػػػػػػػػػػمى الٍ  مي تي ٍلػػػػػػػػػػػػنػي  اـً كى ى الػػػػػػػػػػػػدا لىػػػػػػػػػػػػعى  
 

 م:و ا١تعٌت الثان
عليو نوف توكد خفيفة كلمة طيب ىو فعل األمر الذم دخل كُب ا١تعٌت النحوم  

أم ّتد. فاؾ من أٝتاء ا٠تمسة اليت اعرهبا منصوب كا١تفعوؿ بو. فائح أم اي زكج على 
الدكاـ ٔتعٌت ليس أف يطيب الزكج فمو خاصا بليلة الدخوؿ، بل ىو مطلوب ُب سائر 

(. نلتم ا١تنائح أم بسبب الفم الفيح فناؿ الزكج ّٗ. ص.ََِْ. التهامياألكقات )
للفم ىو ُب شكل احًتاـ لآلخرين ا١تدعوين  الطيب، فإف إعطاء تضمٍتعٌت ٔت العطية.

عٌت ١تكاب للتحدث. ُب ىذه اٟتالة ٭تًـت الزكج زكجتو. ْتيث يسبب االنسجاـ ُب األسرة.
، كلكن يتم تشجيع الزكجة إشارة على التطييب للفم ال يطلق لزكج فقط، فإف االرتباطي

 .كالزكجة ٬تب أف ٭تًـت كل منهما اآلخرعلى ذلك. ألف كبل من الزكج 
ػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍ كً  ٪تيى الى كى  ِّ  ا٫تىىػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ دً  ىلًػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ لً ا خى هى

 

ػػػػػػػػػلًٌ ٟتًً   ػػػػػػػػػهى ػػػػػػػػػ اؿى كى رٍ ا السًٌ ػػػػػػػػػهى افػٍ كى  اؾى ىى  امى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػُب  وً نًػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ كى لً  ّّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وً بٍ  الشًٌ  ءً انى الزًٌ كى
 

ػػػػػػػػػػػػػ قي افًػػػػػػػػػػػػػوى تػي  رٍ ذى اٍحػػػػػػػػػػػػػفى    اءً نىػػػػػػػػػػػػػبً الٍ  ةى نا سي
 

 م:و ا١تعٌت الثان
عملة. ٟتلها السركاؿ أم بسبب حلت  كال ٘تكنها در٫تا أم ال أعطى زكجتك

سركا٢تا. كافهما أم كليفهماف الزكجُت بتلك ما قالو الناظم. لكونو أم أعطيتها در٫تا 
على تضمُت ك  ٟتلها السركاؿ مثل الزان. فاحذر  أم اجتنب ٍب اتبع كيفية البناء ا١تشركعة.

دـ دفع زكجاهتم ٠تلع لؤلزكاج بع الناظمالشيخ  ٖتذيرعلى  البيتاف، ٭تتوم ىذاف ا١تعٌت
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اٞتماع كفق ما نص  كدعوةىو عمل قذر كلو داللة سلبية. ك ألنو يشبو الزان.  ن،بنطلوهن
البناء كفقنا الدخوؿ ُب  أداب سنة البناء ىيُب كلمة  ا١تعٌت االرتباطيعلى ا١تستول  عليو.

 قدمة عليو.، كا١تيطلب بو مسبقنا، كل ما ١تا ًب شرحو مسبقنا، ٔتا ُب ذلك كقت البناء
 أفضل كيفيات اجلماع

ػػػػػػػػػػػػػػقػى وٍ فػى  وٍ ليػػػػػػػػػػػػػػعٍ يػى  تى ٙتياػػػػػػػػػػػػػػ ّْ  ٍُتً لًػػػػػػػػػػػػػػا بً هى
 

 ٍُتً يًػػػػػػػػػػػػػبٍ وا تػى عيػػػػػػػػػػػػػ ٍُتً لى جٍ الػػػػػػػػػػػػػرًٌ  ةى عىػػػػػػػػػػػػػافً رى  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػعى الٍ  ةى عىػػػػػػػػػػػػػػػػػافً رى  ّٓ ػػػػػػػػػػػػػػػػػلوً ابً  زً وٍ جي  ةً ادى سى
 

ػػػػػػػػػػػ   ةً ادى وا اإلفىػػػػػػػػػػػعيػػػػػػػػػػػفػى  سً أٍ الػػػػػػػػػػػرا  ةى طى اقً سى
 

 م:و ا١تعٌت الثان
أم اركب الزكج فوؽ الزكجة بلُت ُب قوؿ الناظم، إذا نبُت على معٌت ٨توم يعلو ك 

كا١تعٌت  أك لطف. كارتفع الزكج رجلي زكجتو. عوا أم كليأخذ الزكج هبذه القوؿ ا١تنتفع.
الرابع كالثبلثُت كا٠تامس كالثبلثُت ىو  النظمما كتبو الشيخ ابن ايموف ُب  التضمٍت ُب

عند اال٩تراط ُب اٞتماع من منظور الزكج. كىذا ىو أكثر مواقع  أك الكيفية اإلجراء
. ََِْ)التهامي.  الفقو كالطبالعلـو خبَت  ماع متعة كىو موصى بو الرازم، كىواٞت

 .(ْْص. 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  ّٔ  افً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػٍ تً  مٍ كي نى كٍ دي ا فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين مًٌ سى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بي نِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٕتىى بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالً طى كى    افً طى يٍ الشا
 

 م:و ا١تعٌت الثان
قي قولو مسميا اخل قدره كاف الذم يرفع اإلسم كينصب ٨تواي، ٔتقصود الناظم 

. كتضمُت ا١تعٌت أعبله ا٠ترب أم كاف الزكج مسميا ابسم هللا كطالبا من ٕتنيب الشيطاف
 اسم هللا كأيملوف ُب االبتعاد عن الشيطاف. قراءةٞتماع ليبدأكا باب يريدكفالسنة ١تن  ىو

الباب الدعاء ٫تا قوؿ بسملة أم بسم كا١تعٌت اإلصطبلح بكلمة مسميا كطالبا كما ُب 
 .جيمر هللا الرٛتن الرحيم كالتعويذ أم أعوذ ابهلل من الشيطاف ال

ػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ّٕ  اؿً بىػػػػػػػػػػػػػػػػ تػي الى كى  حى طٍ الِسػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾً رًٌ حى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تػى الى كى  ـٍ دي كى    اؿً زى نٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اإٍل إذلى  عٍ زى نػٍ
 

ػػػػػػػػػػػػػكى  ّٖ ػػػػػػػػػػػػػزى وٍ جي عى  احً  صىػػػػػػػػػػػػػايى  زا ىي  الى ا كى ىى
 

ػػػػػػػػػػػٕتىٍ    بلى جى ٍسػػػػػػػػػػػ مي اذلى عىػػػػػػػػػػػتػى  وً لًػػػػػػػػػػػوٍ قى بً  رٍ هى
 

 افً قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ في ا الٍ ذى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً ًٌ  دي ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٟتٍى اى  ّٗ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى كٍ ا دي رن يػٍ دً  قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذلى    افً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػٍ تً  مٍ كي
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 م:و ا١تعٌت الثان
مستتَت أم رأس إذا ٭تلل اب١تعٌت النحوم كلمة حرؾ ىو فعل األمر كفاعلو ضمَت 

(. كقولو السطح ٔتعٌت سطح الفرج الوجة كال تباؿ ْٓ. ََِْامي. الكمرة الزكج )الته
يغدغدىا الزكج. كدـ اٟتركة كال تنزع رأس الكمرة حىت ٮترج مٍت الزكج فيها. كىز حينما 

ا١تعٌت التضمٍت  أم كليزعزع الزكج عجوز زكجتو كال يرفع الصوت عند يقوؿ الدعاء أعبله.
، تعترب ىذه اآلايت الثبلثة مبتذلة عند كتابتها ُب الكتاب. ُب تلك ا١تنظومة بشكل عاـ

اٞتماع الصحيحة كا١تمتعة  كيفيةحوؿ   تعليم العركسف ينوم كا  الناظملكن الشيخ 
كىو ما يعٍت  اإلنزاؿ مصدر أنزؿ، فإف كلمة ا١تعٌت ا١تصطلحمن حيث  ابلتفصيل.

على أهنا اإلنزاؿ الفقو غالبنا ما يتم تفسَت كلمة  الباباال٩تفاض كلكن بشكل خاص ُب 
 اإلحتبلـ.حبلـ كيسمى عادة من األخركج ا١تٍت . ألف اعمخركج ا١تٍت ا١تٍت بسبب اٞت
عند خركج  الدعاءأعبله اقًتاح  بيات، تشرح األاالرتباطي كعلى مستول ا١تعٌت

. إذ قرب ، إحداىا ُب كتاب إحياء العلماءالدعوات. ُب شرحو ىناؾ عدد من ا١تٍت لزكج
من اإلنزاؿ فقاؿ ُب نفسو كال ٭ترؾ شفيتيو: اٟتمد هلل الذم خلق من ا١تاء بشرا اآلية 

م موجود أيضنا ُب كلمة ُب حُت أف معٌت اجملاز (. ك ٕٓ. ص. َُِٖ. الغزارل)اإلماـ 
ألف ىذا الكتاب مرجع لشخص لتمييز ما إذا   الفرقاف. كيقاؿ الكرًن ىو القرآفك  الفرقاف
ألنو ُب  الفرقاف كلمةيستخدـ   الناظمصحيحنا أـ ال. إذل جانب أف الشيخ  اٟتكمكاف 

 .ْٓا١تٍت يعٍت ُب سورة الفرقاف رسالتو توجد آية تشرح خلق اإلنساف من 
ػػػػػػتى  فٍ اً فىػػػػػػ َْ ػػػػػػبلى بٍ قػى  تى لٍػػػػػػزى نػٍ أى  نٍ كي  بلى ا فىػػػػػػىى

 

ػػػػػػػػػتػى    بلى تى ٬تيٍػػػػػػػػػ عو ٍز نػىػػػػػػػػػا بً ذى  سي ٍكػػػػػػػػػعى كى  عٍ زى نػٍ
 

ػػػػػػػػػنػٍ مً  اؿً زى اإلنٍػػػػػػػػػػ ةي مىػػػػػػػػػبلى عى  ُْ  ىتى  فػىػػػػػػػػػا ايى هى
 

ػػػػػػػػػػػنً يٍ بً جى  ؽي رٍ عىػػػػػػػػػػػ   ىتىػػػػػػػػػػػا أى هى قي ٍصػػػػػػػػػػػلى ا كى هى
 

ٍػػػػػػػػػػ ادى دى الػػػػػػػػػػوً  بي ًجػػػػػػػػػػوٍ يػي كى  ِْ ػػػػػػػػػػالٍ  عي ٚتى  اءً مى
 

 اءً ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغٍ بػى لٍ ل لً دًٌ ؤى يػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هي دي ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػي كى  
 

 م:و ا١تعٌت الثان
٨تواي، فإف تكن اخل أم إف كاف الزكج أنزؿ قبل زكجتو فبل ينزع ذكره عن فرجها. 
كعكس ذا اخل أم كإف كانت الزكجة أنزلت قبل زكجها كلتنزع ذكر زكجها اجتبلء. 
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ٝتة خركج ا١تٍت لزكجة منها عرؽ جبهتها كأتى التصاقها ابلرجل. كعبلمة اإلنزاؿ اخل أم 
عرؽ ُب كلمة . ك كيوجب اخل أم ٚتع ماء٫تا ٭تصل ا١توادة كضده ٭تصل البغضاء منهما

من  ا١تٍتدؿ على مدل شعورىا اللذيذ عند خركج ا١تعٌت يٖتتوم على  جبنها كلصقها أتى
 توصفه قوية للغاية. حىت ُب الشرح ا١ترأة. ألف ينظر إليها من ا٠تصائص اثنُت أعبل

، كٗتجل من رؤية إلنزاؿ مرة أخرل كىي جسدىا يرٕتف، يعرج مفاصلهاخصائص ا
 .زكجها

ليس بشكل عاـ الذم  ا١تاءىناؾ معٌت ا١تصطلح. ألف معٌت  ا١تاءُب كلمة ك 
. لكن  وداد كُب ال للزكج كالزكجة. ا١تٍتىو السائل  النكاحُب ابب  ا١تاءنستخدمو كل يـو
 موافقا يظهرللزكج كالزكجة  ا١تٍت خركجشارة إذل أف اإل٦تا يعطي  كالبغضاء احتول اجملاز

، فهذا يدؿ على هما مسافة طويلةمنوي خركجمدل حبهما لبعضهما البعض. كإذا كاف 
 .عدـ مباالة أحد٫تا

 ما متنع العروسة
ػػػػػػػػ نٍ ًمػػػػػػػػ عي نىػػػػػػػػ٘تيٍ  ّْ  رً وٍ بػي ٍسػػػػػػػػقى  نٍ ًمػػػػػػػػكى  لٌو خى

 

ػػػػػػػػػػػ لى اًخػػػػػػػػػػػدى    رً وٍ طي ٍشػػػػػػػػػػػوا مى عيػػػػػػػػػػػفػى  عو ابً سى
 

ً لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ْْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  بى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتػِ  ضً امً حى  احً فى
 

ػػ  ػػ لً ٍمػػاٟتٍى  اعً نىػػتً امٍ  ؼى وٍ خى  احً  صىػػا ايى جى
 

 م:و ا١تعٌت الثان
٨تواي، ٘تنع اخل أم ينبغى أف تبتعد العركسة من أكل خٌل كقسبور كىي داخلة يـو 

العركسة. كقولو السابع من النكاح. فعوا مسطور أم فخذكا األزكاج الكتابة عما ٘تنعها 
كلب اخل أم ٘تنع العركسة من شرب اللب كاٟتامض كمن أكل التفاح ألنو يسبب امتناع 

 ٢تا داللة سيئة. اتسة كا١تشركابت احملظورة على العرك عن األطعم ا١تعٌت التضمٍت اٟتمل.
 يعترب ٯتنع كصوؿ اٟتمل بسبب طبيعة اٟترارة كاٟتمض ا١توجود ُب ىذه األطعمة األهن
 يشمل رتباط ا١تعٌت، فإف الطعاـ ا١تذكور ُب اآلية دلا. ُب (ْٕ. ص. ََِْهامي. )الت

، ال يزاؿ ىناؾ ا١تزيد كالًتمس كالزيتوف كاٟتمص ابلنظر إذل الطعاـ الساخن كا١تر .ٚتيعو
 كاللؤبياف ألف ذلك ٯتيت الشهوة أيضا كينشأ عنها عدـ اٟتمل.
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 أوقات اجلماع
ػػػػػػػػػػػػػػػػُب  ْٓ ػػػػػػػػػػػػػػػػ لًٌ  كي  ـً األايا  نى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةو اعى سى

 

 اـً ظىػػػػػػػتً  انٍ ُب  كى ٍيػػػػػػػتً ا أيىٍ مىػػػػػػػ ٍَتً غىػػػػػػػ نٍ ًمػػػػػػػ 
 

ػػػػػػيػٍ فً  زي وٍ ٬تىيػػػػػػ ْٔ ػػػػػػ ذى ايى  ءي طٍ ا الػػػػػػوى هى  افً ا الشا
 

ػػػػػػػػػػػػػى ُب تىػػػػػػػػػػػػػا أى مىػػػػػػػػػػػػ   افً وى األٍعػػػػػػػػػػػػػ ةً رى وٍ  سي
 

 م:و ا١تعٌت الثان
من ا١تعٌت النحوم ، فإف اٞتزءين أعبله مًتابطاف. ألف  عند النظر إذل ا١تنظومة

٬توز فيها اخل أم ٬توز الوطء ُب   خلف. الفعلأكالن على الرغم من أف  ظرؼ كمظركؼ
. عوافىناؾ معٌت ٣تاز ُب كلمة األ. ك كل كقت من األايـ إال اليـو أيٌب شرحو ُب ا١تنظومة

. قاؿ هللا لجماعلالزكجة  إتيافشرح اٟترية ُب دليل ي افيهاليت  ا١تقصود بو سورة البقرةألف 
كلمة معٌت اجملاز موجود أيضا ُب  (. ِِّ البقرة:)اآلية  مٍ تي ئػٍ  شً ىنا أى  مٍ كي لى  ثه رٍ حى  مٍ كي اؤي سى نً 

. تعترب ىذه الكلمة مرادفة ١تصطلح برجلُت داس الشيءألف ا١تعٌت األصلي ٮتطو الوطء 
  من أجل اٞتماع. اموقف الزكج الذم داس على الزكجة ٖتته يوضح اٞتماع ألنو

 ربٍ تى اعٍ فىػػػػػػ ذلى كٍ أى  لً ٍيػػػػػػاللا  رً دٍ صىػػػػػػ نا ًكػػػػػػلى  ْٕ
 

ػػػػػػػػػػػػػػ ؿه كا أى كى  سً ٍكػػػػػػػػػػػػػػلعى ابً  لى ٍيػػػػػػػػػػػػػػقً كى    رٍ هً شي
 

 ٍُتً نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلثػٍ كى  بً كٍ ري العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػٍ لى كى  ْٖ
 

 ٍُتً مىػػػػػػػػػػػػػ ٍَتً غىػػػػػػػػػػػػػبً  لً ٍضػػػػػػػػػػػػػلفى ابً  في ذً ؤٍ يػيػػػػػػػػػػػػػ 
 

ػػػػػػػػػػػنى  دى ٍعػػػػػػػػػػػبػى  وي نيػػػػػػػػػػػوٍ كى كى  ْٗ  ىتى  فػىػػػػػػػػػػػايى  اطو شى
 

ػػػػػػػػػػػػػخً كى   ػػػػػػػػػػػػػػا كى ضىػػػػػػػػػػػػػػاألعٍ  ةي فى  اتىػػػػػػػػػػػػػػبػى ثػى  مٌو ىى
 

 م:و ا١تعٌت الثان
اب١تعٌت النحوم كىي الوطء ُب صدر اليل أكذل كا١تراد بتلك ا١تظومة عند نظر 

كعكسو أيضا كلكن األكؿ مشهور. ككذلك أفضل الوطء ُب ليلة اٞتمعة كليلة اإلثنُت. ٍب 
ُب . ك حالة الوطء بعد نشاط الشهوة كخفة األعضاء اٞتسم كا٢تم بسبب ا١تقدمة قبلها

هناية الليل. مع السبب ، فضائل اٞتماع ُب بداية الليل ىي أكثر أ٫تية من تضمُت ا١تعٌت
 ي، فسيكوف ىناؾ الكثَت من الوقت للعركساألكؿ من الليلأنو إذا ًب اٞتماع ُب كقت 

إلضافة إذل أنو إذا ، ابةالوقت ضيق للغايغسل الواجب قبل الفجر. أما ُب أخر الليل، لل
 ، فإف اٞتسم قذر ككذلك رائحة الفم الكريهة.ًب القياـ ابلوطء بعد االستيقاظ
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)خالد  لمة العركبة يعٍت اٞتمعة كما شرح ُب ا١تقالةؾ معٌت ٣تازم ُب ككىنا
كاف كعب بن لؤم ٬تمع قومو يـو اٞتمعة، ككانت قريش تسميو   .(َُِٖدركيش. 
ٌسر فيو مقاـ كمعٌت تقرأ ُب ٥تتار الصحاح قوالن للطربم يف معٌت اٞتمعة كلفظها العركبة.

يىٍت اٍٞتيمي يـو اٞتمعة: " ـً  فىًإفا أىٍىلى  ًمٍن اٞتٍىٍمعً  أًلىنػاهىا ميٍشتػىقاةه  عىةى ًإ٪تاىا ٝتيًٌ ٍسبلى ٬تىٍتىًمعيوفى ًفيًو ُب   اإٍلً
كُب قواميس ا١تعاين العربية فإف اٞتمعة مشتقة من  ."اًبٍلمىعىاًبًد اٍلًكبىار مىراةن  أيٍسبيوعو  كيلًٌ 

 التجمع كااللتئاـ.
 األوقات اليت مينع فيا اجلماع

ػػػػػػػػػػػػػالنًٌ كى  ضً يٍ  اٟتىػػػػػػػػػػػػػُب  وي عيػػػػػػػػػػػػػنػٍ مى كى  َٓ  اسً فى
 

ػػػػػػ تً ٍقػػػػػػكى  قً يٍ ضىػػػػػػكى    اسً بىػػػػػػتً  الٍ الى  ضً رٍ الفى
 

 م:و ا١تعٌت الثان
٨تواي، قد بُت الشيخ الناظم عن ٤ترمة الوطء بتلك ا١تنظومة أم ٯتنع الوطء ُب 

من حيث  ا١تعٌت التضمٍت حيض كنفاس الزكجة كُب قليل الوقت من الصبلاتف الفرضاف.
حـر كفقا ٟتجة ٢تا معٌت خطَت. لذلك فهو  نفاسائض كالاٟتمنع اٞتماع مع زكجتو كىي 

 التالية. البيتة. سيتم شرح ا١تخاطر ُب صحيح
 رً وٍ هي ٍشػػػػػمى ى الٍ لىػػػػػعى  ىحى ٍضػػػػػاألى  ةي لىػػػػػيػٍ لى كى  ُٓ

 

 رً وٍ هي الِشػػػػػػػػػػػػػ نى  ًمػػػػػػػػػػػػػذلى كٍ اأٍلي  ةً لىػػػػػػػػػػػػػيػٍ اللا كى  
 

ػػػػيػٍ إلى  فٍ ًضػػػػكى  ِٓ ػػػػ  فى ٍصػػػػا نً هى ػػػػ لا كي  رو هٍ شى
 

 رً دٍ أفىػػػػػػػػػػػػػػػ نٍ  ًمػػػػػػػػػػػػػػػاذًل يىػػػػػػػػػػػػػػػاللا  رى آًخػػػػػػػػػػػػػػػكى  
 

ػػػػػٮتيٍ  ّٓ ػػػػػلًٌ  كي ل ُب ذى ى األى شى  احً  صىػػػػػا ايى هى
 

ػػػػػػػػػػػػػػى مي لىػػػػػػػػػػػػػػعى   ػػػػػػػػػػػػػػا النًٌ ذى بًػػػػػػػػػػػػػػ فو وًٌ كى  احً كى
 

 م:و ا١تعٌت الثان
أم إعلم  سابق.مستمرين ابلبيت الاف أعبله ، ال يزاؿ البيتالًتتيب النحوم على

أف الوطء ٯتنع ُب ليلة األضحى كُب ليلة األكذل كالنصف كاآلخر من كل شهر. ألف 
، الليارل تضمٍتُب معٌت . ك تلك األايـ ٮتشى أف أيتى األذل للعركس كزكجتوالوطء ُب 
١تن اٞتماع. ألنو ٮتشى أف ٬تلب ا١ترض  رة ىي الليارل اليت تعترب سيئة لقضاءاألربع ا١تذكو 

 الناظم.الشيخ  يصمم على ذلك كيتجاىل ٖتذير
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، األكؿ يعٍت ف ا١تقصود ىنا شيئُت. أليعٌت االرتباطا١ت لديها ىناؾ ٘تنعكلمة 
، كليس األربع لياؿ أعبله ىو مكركه فقط يعٍت ا١تكركه. أم أف اٞتماع ُب الثانومك  احملرـك

، اٞتماع ُب الليل احملظور أعبله ٮتشى أف يؤدم إذل ك٣تازا السابق. بيتحراـ مثل ال
ة ، بسبب عمليؿ عند كالدهتمىنا يعٍت ا١ترض الذم يعاين منو األطفا لذى األى . لكن لذى األى 

 اٞتماع اليت ال يصدقها كالديو.
 أحوال حيذر اجلماع فيها

ػاٞتً  نى ًمػ رٍ ذى احٍ كى  ْٓ ػالظا  اؿً  حىػُب  اعً مى  امى
 

ػػػػػػػػػػىى  احً صىػػػػػػػػػػ عً وٍ اٞتيػػػػػػػػػػكى   ػػػػػػػػػػظا نى مي  وي اكى  امى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ظً يٍ الغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ٓٓ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حً رٍ الفى  ادى رى ا كى ذى كى
 

ػػػػػػػكى   ػػػػػػػكى  عً بٍ الشًٌ ػػػػػػػ  رً هٍ السا  ادى نى ٍسػػػػػػػمي  اؾى ذى كى
 

 اـً ظىػػػػػػػػػػػ النًٌ ُب  اؿً هى ٍسػػػػػػػػػػػاإلً كى  ءً يٍ القىػػػػػػػػػػػكى  ٔٓ
 

ػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػكٍ ري ا خي ذى كى ػػػػػػػػػػػاٟتى  نى ًمػػػػػػػػػػػ كى جي  اـً ما
 

 ةٍ امىػػػػػػػػػػػػػجى اٟتً كى  بً عىػػػػػػػػػػػػػالتػا كى   وي لىػػػػػػػػػػػػػبػٍ قػى  أكٍ  ٕٓ
 

 ةٍ مىػػػػػػػػػػػػػػبلى  مى بلى وا بًػػػػػػػػػػػػػػقيػػػػػػػػػػػػػػقا حى وا كى عيػػػػػػػػػػػػػػفػى  
 

 م:و ا١تعٌت الثان
أعبله حالة اٞتسم اليت ال ينصح هبا للجماع. كابلنظر إذل  ةاألربع نظوماتا١ت تبُت

للمعٌت الباحث بشكل أكثر كضوحا  فسيبحث، الشعربضركرة  كتبهاالذم   الناظم الشيخ
كاحذر اخل أم كينبغى لزكجُت أف ٭تذرا اٞتماع ُب حالة العطش كاٞتوع كالغيظ النحوم.

كالفرح كالشبع كالنعاس القيء كاإلسهاؿ كخركج اٟتماـ كالتعب كاٟتجامة ككلهم ابألحواؿ 
ماع ُب حُت أف حالة اٞتسم  اٞت قضاءأف الداللة تكوف سيئة إذا تضمٍت ٔتعٌت  الشديد.

. كما اٟتالةللقاضي أف يقرر ُب قضية إذا كاف ٖتت ىذه  ٬توزكما ذكر أعبله. حىت ال 
 كرد ُب اٟتديث.

الذم يظهره الشيخ ىو مدل خطورة  التضمٍت، كلكن ا١تعٌت على الرغم من ا١تنع
، على سبيل ا١تثاؿ ن أف يسبب ضررنا للجسما١تذكورة أعبله. ألنو ٯتك األحواؿاٞتماع مع 
ا فقد يصابإذا كاف  ا، كإذا كاف فرحا جدن ، كإذا كاف جائعا فستؤذم ا١تعدة شعبا جدن
ا  كتعبا للزكجُت. ككل ىذا ىو  يتفززفهذا  كقيئا إسهاال فستعرج بدكف قوة، كإذا كافجدن
 أعبله. الناظم الوارد ُب كبلـ الشيخ معٌت اجملاز ا١ت
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 تقليل اجلماع
ػػػػػػػٞتً ا نى ًمػػػػػػػ لٍ لًٌػػػػػػػقػى  ٖٓ  فً يٍ ًصػػػػػػػمى  الٍ ُب  اعً مى

 

 فً يٍػػػػػػػػػػػػػػػػرً اٟتى كى  اضً رى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػاألى  ةً الىػػػػػػػػػػػػػػػػحى كى  
 

 م:و ا١تعٌت الثان
ًتكيب النحوم، قلل فعل األمر كفالو ضمَت مستتَت حاضر أم أنت. العلى 

ككاف من اٞتماع اخل مكاف ا١تفعولو ٍب صار أنت كلتقلل اٞتماع ُب حالة ا١تصيف 
البيت ىو نصيحة من الشيخ ابن ايموف لتقليل كٔتعٌت تضمٍت، ىذا . كاألمراض كا٠تريف

تواتر اٞتماع ُب موسم اٞتفاؼ كموسم ا١ترض كا٠تريف بسبب الظركؼ اٞتوية غَت العادية 
 كيتطلب اٞتسم أف يسًتيح أكثر من ا١تعتاد.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ايى صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحً  ٗٓ ًف حىِقهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرااتى  فىمى
 

ػػػػػػػػػػػػلًٌ ٚتيٍعىػػػػػػػػػػػػػةو مىػػػػػػػػػػػػدى الصاػػػػػػػػػػػػػبىاحً    ُب كي
 

 حاةو كىرىدٍ كىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةن ًٟتًٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًظ ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َٔ
 

ؿو الى فػىنىػػػػدٍ    ُب ٚتيٍعىػػػػةو ًمػػػػٍن ًذل اٍعػػػػًتبلى
 

 كىُب اٍخًتيىػػػػػػػػػػػػػػػارو الى يىًقػػػػػػػػػػػػػػػِل ايى فػىػػػػػػػػػػػػػػػىتى  ُٔ
 

ػػػػػػػػػػػاؾى مىػػػػػػػػػػػا أتىػػػػػػػػػػػى   إذىا تىضىػػػػػػػػػػػراٍرتى فػىهى
 

ػػػػػ  سً ٍكػػػػػلعى ابً  سي ٍكػػػػػالعى كى  ِٔ  رٍ بػىػػػػػتػى عٍ يػي  اؾى ذى كى
 

ػػػػػػػلً  غً اٍصػػػػػػػفى   ػػػػػػػحى كى  لى ٍيػػػػػػػا قً مى  رٍ ظىػػػػػػػالنا  قً قًٌ
 

 م:و ا١تعٌت الثان
الناظم فمراتف اخل أم نصيب الزكجة عند ز٬تها اٞتماع مرتُت ُب كل أسبوع كقوؿ 

أك مرة كاحدة ُب األسبوع إذا كاف زكجها ذا سقم. كقولو كُب اختيار اخل أم إذا كاف 
الزكجاف كقت الفراغ فبل يقلل الزكج اٞتماع هبا، كإذا كانت الزكجة خابت فليكثر الزكج 

 .هبذه ا١تنظومةّتماعها. ككذلك ا١تعٌت النحوم 
كما أكضح   و.مع زكجت امعاٟتد األدىن للزكج الذم ٬تىو الواقع ا١تعٌت ا١تقصود 

وع. كإذا كاف الزكج مريضا، يكفي مرة كاحدة ُب ، مرتُت ُب اٞتمعة أك األسبالناظمالشيخ 
حىت أربع مرات  ا، فتضاعفلة. كلكن إذا كاف لديهما كقت فراغال توجد مشك األسبوع
، عندما تشعر الزكجة ٓتيبة أمل على ربع مرات خبلؿ النهار. كتضاعف الزكجكأُب الليل 

ُب  .(ّٓ. ص. ََِْ)التهامي. ا١تعٌت التضمٍت األقل من اٞتماع. كىذا ىو معٌت 
التوصيات لتقليل اٞتماع كمضاعفتو، ككذلك اٟتد األدىن  البيت، يشرح ىذا معٌت اجملاز ا١ت
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ماع مع الزكجة م اٟتقيقي ىي ضبط كتَتة اٞتاظلنإذل األقصى للجماع. لكن مقصود ا
 احتياجات عائلية ٥تتلفة.حسب اٟتاجة. ألف 

 ما يطلب حالة اجلماع
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فا أبًى  مٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعٍ كى  ّٔ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٞتً  ةى نا سي  اعً مى

 

 اعً ًٝتىػػػػػػػػػػػ نٍ ًمػػػػػػػػػػػ ني مى ؤٍ يػيػػػػػػػػػػػ عو ًضػػػػػػػػػػػوٍ  مى ُب  
 

ػػػػ ْٔ ػػػػ تو يٍ صىػػػػػكى  سٌو حى  الى كى  حً  صىػػػػػا ايى  اؾى ىى
 

ػػػػػػػػػػػػيى   ػػػػػػػػػػػػأى  اؾى نىػػػػػػػػػػػػىي  نٍ كي  بلى بى قٍ تػى الٍ فىػػػػػػػػػػػػ ده حى
 

 م:و ا١تعٌت الثان
أما ُب ا١تعٌت النحوم بقولو كاعلم اخل أم العرائس كليعلموا أبف أداب اٞتماع ُب 
موضع سلم من ٝتع اآلخر سول ٫تا. كمن أدابو أيضا أف ٮتفف صوهتما حىت ال يسمع 

، فإف اٞتماع ُب مكاف مزدحم بصوت عاؿ سيء للغاية . عند فهم ا١تعٌت ا١تعاكسكاحد
. لذلك ٬تب أف تبحث عن مكاف ىادئ، أك إذا كاف أنو ُب منزلوعلى الرغم من 

 اٞتماع.عند  مزدٛتنا، انتظر حىت يهدأ كخفض صوت
ػػػػػػػػػػػكى  ٓٔ  ىتى  فػىػػػػػػػػػػػايى  فه ٍيػػػػػػػػػػػثً كى   له ئًػػػػػػػػػػػاى ح ازى جى

 

ػػػػػػػػػلً    ىتىػػػػػػػػػأى  ده اًحػػػػػػػػػكى  نه كى ٍسػػػػػػػػػمى  وي لىػػػػػػػػػ نٍ مى
 

 :الثانوما١تعٌت 
فيجوز اٞتماع عند ا١تعٌت النحوم أم أذا كاف ُب البيت انئم كغرفتو كاحدة فقط 

اٞتماع ُب  . أما ا١تعٌت التضمٍت أم حبلؿبل ْتائل كثيف ليحجب عن النظر كالسمع
، مثل األطفاؿ على سبيل ا١تثاؿ. لرغم من كجود أشخاص آخرين يناموفالغرفة على ا

ب أف يكوف ىناؾ حاجز ٝتيك كلكن بشرط أنو إذا كانت ىناؾ غرفة كاحدة فقط ك٬ت
 ، ال أبس ؼأخرلبعبارة أك . مطلقا ر ُب الواقع ليس حراـاي، ىذا اٟتظ٣تاز بينهم. 
، ألف ين ُب ا١تنزؿ. لكن ىذا ٮتص اٟتياءعلى الرغم من كجود أشخاص آخر  اٞتماع
 .أيضنا جزء من الدين اٟتياء
ػػػػػػػػػكى  ٔٔ  ري كى ذٍ ا ييػػػػػػػػػل مىػػػػػػػػػوى ًسػػػػػػػػػ ةو الىػػػػػػػػػحى  لِ كي

 

ػػػػ  ػػػػيػٍ لى عى  ازى جى  كاربي تىػػػػاخٍ وا كى عيػػػػ ءي طٍ وى ا الٍػػػػهى
 

ػػػػػػػػػػا ذى مىػػػػػػػػػػ نا ًكػػػػػػػػػػلى  ٕٔ  ذلى أكٍ  احً صىػػػػػػػػػػ تي رٍ كى
 

ػػػػػػفً لٍ خى  نٍ ًمػػػػػػ لٍ بىػػػػػػ لى ٍيػػػػػػقً كى    بلى مً كٍ تي ا فػىػػػػػػهى
 

ػػػػػػمى ل الٍ دى لىػػػػػػ ًٌت ٍعػػػػػأى  ٖٔ ػػػػػػًر ابى  يى ًىػػػػػػكى  لًٌ حى  ةٍ كى
 

ػػػػػػػػػػى عً لىػػػػػػػػػػعى   ػػػػػػػػػػ تى الى  ادو مى ػػػػػػػػػػًر اتى  نٍ نى وٍ كي  ةٍ كى
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 م:و ا١تعٌت الثان
ٍب   ىو ككل حالة ا١تبتداء. ابٞتملة اإلٝتيةٜتسة كستُت  البيت يركب النحوُب ك 

. سواء من للوطء ت الثبلث أعبله حرية ا١توقفكخربه. توضح األبيا  كلمة جاز عليها
أك من ا٠تلف مع ركوع الزكجة أماـ الزكج، فهو ما شاء األماـ كما ىو موضح سابقنا 

ُب كلمة العماد اليت ىي  معٌت اجملاز ا١تىناؾ كاألىم أف الدكخل يبقى ُب الفرج. . العركس
من أعمدة البناء. كلكن ا١تقصود ىنا ىو ركبة الزكجة اليت تعمل كحاجز ٞتسدىا عندما 

 زكجها من ا٠تلف. ٬تامع
 ما جيتنب يف األحوال اجلماع

ػػػػػػػػػػػػػػػػػاٞتً  بً نًٌػػػػػػػػػػػػػػػػػجى كى  ٗٔ ـً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػ القً ُب  اعى مى  ا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػنى كٍ دي  سً وٍ ليػػػػػػػػػػػػػػػ اٞتي ُب كى    اـً ظىػػػػػػػػػػػػػػػنً  مٍ كي
 

ػػػػػػػػػػبً نٍ ى جى لىػػػػػػػػػػعى  ٍبيا  َٕ  ىقىػػػػػػػػػػتػا يػي  احى ا صىػػػػػػػػػػهى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ اؾً ٍكرى األى  رً رى ضىػػػػػػػػػػػػػػػلً    اقىػػػػػػػػػػػػػػػقًٌ حى  اؾى ىى
 

 عٍ نًػػػػػػػػػتى ٦تيٍ  احً صىػػػػػػػػػ كى ٍيػػػػػػػػػلى ا عى ىى دي وٍ عي صيػػػػػػػػػ ُٕ
 

ػػػػػػػػ لً ٍيػػػػػػػػلً حٍ اإٍلً  رً رى ضىػػػػػػػػلً    عٍ مً تى اٍسػػػػػػػػكى  اؾى ىى
 

 م:و ا١تعٌت الثان
كجنب اخل أم ال ٕتامعوا قياما كجلوسا ككذلك مضطجعا كمرتفعة ألهنما يسبباف 

تبط معٌت الداللة السيئة ابلوقوؼ ير  ا١تعٌت النحوم.لضرر الورؾ كاإلحليل كىكذا 
كاٞتلوس كاإلمالة كاالرتفاع إذل قمة الزكج أثناء اٞتماع. ألف ذلك ٯتكن أف يسبب األدل 

. يعٌت االرتباطا١ت٭تتوم أيضا على  جنبُب كلمة . ك لؤلطراؼ. مثل األرداؼ كالقضيب
ألنو عندما تسمع كلمة جنب ُب بعض األحياف يكوف ا١تعٌت حرامنا كلكن ٯتكن أف 

بنا اليت غال صاحٖتتوم الكلمة الباب يعٍت مكركه ال حراـ. يكوف مكركه أيضنا. كُب ىذا 
يشَت إذل  الناظمأيضنا على معٌت اجملاز. ألف الشيخ  البيتتوجد ُب ٥تتلف أرقاـ 

 .مباشرا، على الرغم من أننا دل نلتقي بو كأصدقائو  شخاص الذين يدرسوف كتابواأل
 دٍ قىػػػػػػػػػفػى  عه وٍ نػيػػػػػػػػػ٦تىٍ  رً ابى دٍ  األى ُب  ءي طٍ الػػػػػػػػػوى كى  ِٕ

 

ػػػػػػػػػػػػػػيٍ فً  وي ليػػػػػػػػػػػػػػاعً فى  نى عًػػػػػػػػػػػػػػلي    دٍ رى كى  دٍ ا قىػػػػػػػػػػػػػػمى
 

ػػػػػػػػػػػكى  ّٕ ػػػػػػػػػػػأى  نٍ مىػػػػػػػػػػػ لِ كي  بلى فىػػػػػػػػػػػ وي لىػػػػػػػػػػػعٍ فً  زى اى جى
 

ػػػػػػػػعٍ يػي   ػػػػػػػػ دى ٍنػػػػػػػػعً  وً ٍيػػػػػػػػلى عى  لٍ مى  بلى بى النِػػػػػػػػػ لًٌ جي
 

 :الثانوما١تعٌت 
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ابر اخل أم فقد منع ٚتاع الزكج طء ُب األدا١تنظومة ابلقوؿ كالو معٌت تلك ٨تواي، 
ُب دبر زكجها. كسيلعن  من فاعلو ككذلك من أجاز فعلو. ٍب قولو فبل يعمل اخل أم 

نع تضمُت ا١تعٌتُب ك  كليجتنب ١تن لو العقل الشريف.  الوطء، يشرح ىذا ا١تقطع كيف ٯتي
الذم يستخدـ الشيخ ىو فقد. ُب الكلمة . ألف يةالشرجقناة مع زكجة من خبلؿ 

 ذلك.نو أيضنا حىت ال يفعل من ذك العقل ، لقد سخر مالواقع
لى معٌت اجملاز ا١تثَت لبلىتماـ.  ، احتول عُب دبرىاكراء حظر اٞتماع مع زكجتو ا

يعٍت أنو ينكر  الدبرمع زكجتو من خبلؿ ٬تاو أف اٞترأة على أف كما ىو موضح ُب شرح
 ضعها ّتعل موقع التفريغ مكاانن لدخوؿ القضيب كاالستمتاعشريعة هللا اليت ًب ك 

 (.ٕٓ. ص. ََِْ)التهامي. 
ػػػػػػكى  ْٕ ػػػػػػفٍ  اأٍل ُب  ازى جى  امىػػػػػػ أكٍ  احى صىػػػػػػ اذً خى

 

 امى ؤٍ الِشػػػػػ تى ٍيػػػػػقً كي  ظٍ فى احٍ ا فىػػػػػهى عى ارى ضىػػػػػ 
 

 م:و ا١تعٌت الثان
ىي قوؿ الناظم عما ٭تل الزكج إذا كانت زكجتو حائضا. فا١تراد على ا١تعٌت 

ىي جاز لزكج اإلستمتاع ُب فخذيها كُب أعضاء اٞتسم اآلخر سول الفرجو ىي النحوم 
اللعب على فخذم الزكجة أك غَتىا من  جواز . كا١تعٌت التضمٍت أمحائض أك انفس

، اٞتماع ىي حاجة جسدية. ألف الرغبة ُب حائضأعضاء اٞتسد عندما تكوف الزكجة 
 ا١تعٌت اإلرتباطيمستول  كُب .يلةطو  بعد الوالدةالنفاس اٟتيض أك  كقتُب حُت أف 
. لذلك ٯتكن أف الفرجاٞتسم كلو ابستثناء  هباا١تقصود  ذ. ألفافخاأل كلمةا١توجود ُب  

 .تشمل الفم كاليدين كغَتىا
 أتجيل احلمل

ػػػػػػكى  ٕٓ ػػػػػػالٍ  ؿي زٍ عىػػػػػػ ازى جى ػػػػػػنػٍ عى  اءً مى  ىتى  فػىػػػػػػا ايى هى
 

 اتىػػػػػػػػػػػػػػبػى ا ثػى قنػػػػػػػػػػػػػػيػٍ قً ا حى ضىػػػػػػػػػػػػػػالرًٌ كى  فً إلذٍ ابً  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػاإلفٍ كى  اؼى قىػػػػػػػػػػػػػػػػالثًٌ  بً نًٌػػػػػػػػػػػػػػػػجى كى  ٕٔ  ادى سى
 

ػػػػػػػػػػػػكى   ػػػػػػػػػػػػفى  ـٍ ري  تػىػػػػػػػػػػػػالى  رو حٍ ًسػػػػػػػػػػػػ لا كي  اادى سى
 

 م:و ا١تعٌت الثان
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ُب قوؿ الناظم كجاز اخل أم ٬توز لزكج أف يعزؿ نطفتو عن رحم زكجتها لكنو ك 
ابإلذف كالرضا عنها. ٍب كجنب اخل أم ينبغى الزكج أف ببتعد الثقاؼ كاإلفساد. كىذه 

البيتُت ُب ين على الرغم من اختبلؼ ىاذتضمٍت، من حيث معٌت . ا١تعٌت النحوم
الرابع كالسبعوف  البيتُب ك  اٟتمل. أتجيل، أم حوؿ متساكم هماا١توضوع لكن، احملتول

اٟتمل بعدـ دخوؿ ا١تنوم إذل الرحم. كأكضح أيضا أف ىذه  جيلشرح عن إمكانية أت
ٔتوافقة الزكجة. ألنو بعد الزكاج، فإف نطفة أك مٍت الزكج ىو ُب األمور ٬تب أف ٖتظى 

. ٖترًن أتجيل اٟتمل ابلثقاؼمن البيت التارل أم ستة كسبعوف، أكضح كُب . حق زكجتو
 :ُب الورقة قيلمدرج من السحر ا١تمنوع. كما  الثقاؼألف 

بنت ُب "الًثقاؼ )بكسر الثاء(، ىو سحر تقـو فيو الساحرة ا١تختصة بو بربط ال
رمانة من حديد، كفق طقوس معينة، تضمن ربط الفتاة بسد غشاء البكارة، فإف حاكؿ 
أحد غَت زكجها اخًتاقو يستعصي عليو كال يقدر مهما كرر احملاكلة، ظنا أف ىذا 
سيحتفظ على شرفها، لكن ما٬تهلو الناس أف ىذا من السحر كىو من الكبائر اليت حرـٌ 

 (.َُِٕ .هللا" )ما ىو سحر الثقاؼ
 اجلماع مواضع حيذر

ػػػػػػػػػػػػى اٞتً قىػػػػػػػػػػػػتػا يػي كى  ٕٕ  احً طى ٍسػػػػػػػػػػػػ األى ُب  اعي مى
 

 احً  صىػػػػػػػػػػػايى  رو ًمػػػػػػػػػػػثٍ مي  دو وٍ عيػػػػػػػػػػػ تى ٖتىٍػػػػػػػػػػػكى  
 

 اؿً بى قٍ تً اإلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ري بػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِ  وي ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػثػٍ مً كى  ٖٕ
 

 اؿي قىػػػػػػػػػػػػػػا يػي ضىػػػػػػػػػػػػػػل الفى دى لىػػػػػػػػػػػػػػ ةو لىػػػػػػػػػػػػػػبػٍ قً لً  
 

ٍػػػػػػػػػػػػػػػكى  ره دٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػ ٕٗ  ءً انى  ؼو بلى تً ٍخػػػػػػػػػػػػػػػابً  سه شى
 

 اءً ذى يٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػئٍل لً  ؾي رٍ التػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اري يىػػػػػػػػػػػػػػػػػتً اإلخٍ كى  
 

 :الثانوما١تعٌت 
أما ا١تراد على ا١تعٌت النحوم ُب قي قولو كيتقى اخل أم ال تفعلوا اٞتماع على 
 األسطاح كٖتت الشجرة مثمرة كمستقبل القبلة أك مستدبرىا كذاؾ القمر كالشمس.

داللة سيئة. كما على السطح ٦تا يعٍت  اع ُب عدة أماكن لومعٌت اٞتم البيت الذم يبُت
دكف أم عوائق عليو لذلك ٮتشى حرارة الشمس كا١تطر. مكركه ٖتت شجرة مثمرة ألف 

، لذلك فهو ليس مهذابن عند اٞتماع تخدـ عمومنا كمكاف للراحة مشاةىذا ا١تكاف يس
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الثبلثة ألف ىذه األشياء  استدابرىمالشمس كالقمر أك ك قبلة ال لتوجيوىناؾ. ٍب مكركه 
 تعترب مشرفة لغالبية الناس.

 مس الفرج
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٔتى كى  َٖ  ٍُتً ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليى ابً  رى كى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا  كى سًٌ

 

ػػػػػػػػػػػػػػػفى  يً ٍهػػػػػػػػػػػػػػػلنػا لً  عي نىػػػػػػػػػػػػػػٯتيٍ    ٍُتً يًػػػػػػػػػػػػػػػبٍ تػى  ذٍ خي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػلً  سه ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػلى  ُٖ ػػػػػػػػػػػػػػػػلً  ره ظىػػػػػػػػػػػػػػػػنى  جو رٍ فى  لًٌ كي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ هي دى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػعً  مه لِػػػػػػػػػػػػػػػكى تى   ػػػػػػػػػػػػػػػا ايى جى  لًٌ  خى
 

 :الثانوما١تعٌت 
يكره لرجل ١تس الذكر بيده اليمٌت ا١تراد بتلك ا١تنظومتُت ُب قولو كٔتسك اخل أم 

ألنو قد هنى رسوؿ هللا ُب اٟتديث. كُب قوؿ ١تس لفرج اخل أم كيكره لزكجُت أف ٯتسا 
، كراء ا١تعٌت التضمٍتمن حيث  لكل عضو التناسل منهما كأف يتحداث عند اٞتماع.

كما جوىنا  ك  اكراـتريد  الشريعةيعٍت أف  كمسهاإذل األعضاء التناسلية  مكركه اٟتكم بنظر
ا إذل األعضاء أنو خبلؿ حياتو دل ي ركمالذم  كـر هللا كجهو  قيل عن سيدان عارل نظر أبدن

ٯتنع ٢تا معٌت ، فإف كلمة يطعٌت االرتباا١تمستول  كُب .نفسو، على الرغم من التناسلية
 .عند اٞتماع التحدث كركهعٍت مكركه كمٯتنع ىنا يحراـ كمكركه. لكن  مزدكج. ك٫تا

ػػاٞتً  نى ًمػػ رٍ ذى اٍحػػكى  ِٖ ػػرٍ كي   اعً مى  بٍ نًػػتى اجٍ ا كى ىن
 

ػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػلً  ةو قىػػػػػػػػػػرٍ خً  ادى رى إفػٍ  بٍ نًػػػػػػػػػػتى اجٍ  ٍُتً جى رٍ فى
 

 :الثانوما١تعٌت 
ا١تعٌت النحوم عليها بقوؿ الناظم كاحذر اخل أم كليجتنب الزكج أف ٬تامع زكجتو 

ُب حالة إجبار ك  كىي كارىة. كليجتنبا الزكجُت أف يستعمبل خرقة كاحدة للمس فرجيهما.
. ألهنم ال ٭تًتموف إرادة مكركه، كلكنو  حبلؿ أف يقـو الزكج بذؿالزكجة على اٞتماع 

 ١تس فرجيهما أم الزكج كزكجتو مكركه اٟتكمكُب حالة  .اٞتماععن  أتىبالزكجة اليت 
 يعترب مقرفنا.لباس كاحدة ألهنا بقطعة 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  ءي طٍ كى  ّٖ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةو وى هٍ شى ـه رى حى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ا  اذى كى

 

ػػػػػػػػػػػانػي يى إتػٍ   ػػػػػػػػػػػفى  ـو بلى تً اٍحػػػػػػػػػػػ دى ٍعػػػػػػػػػػػا بػى هى  اذى خي
 

 :الثانوما١تعٌت 
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ضح ا١تعٌت النحوم ُب ىذه ا١تنظومة. كأما خذا فعل األمر كضمَته متصل قد ك 
اٞتماع مع الزكجة بينما ٖترًن ىو  البيتُب ىذا  . ا١تعٌت التضمٍتابرز أم انتما أك الزكجاف

 العادلنوع مبٍت على قوؿ كىذا ا١تمامرأة أخرل. كما ىو موضح ُب الشرح. الزكج  يتخيل
. كىذا ىو السبب ٤ترـك ا٠تمرأف شرب ا١تاء كلكن يتصوره ا٠تمر ىو أف ا١تاء حراـ مثل 

 مع الزكجة عن طريق ٗتيل نساء أخرايت ألنو جزء من الزان ٚتاعُب أنو ٦تنوع من 
 .(ُٔ. ص. ََِْ)التهامي. 

 عود اجلماع
 ـً وٍ النػاػػػػػػػػػػػػ دى ٍنػػػػػػػػػػػػعً  احً صىػػػػػػػػػػػػ أٍ ضاػػػػػػػػػػػػوى تػى يػى لٍ كى  ْٖ

 

 ـو وٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍَتً غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  وً اًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػًٚتى  دى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػى  
 

ػػػػػػػػػػػعى  ٖٓ ـي نىػػػػػػػػػػػيػى  احً  صىػػػػػػػػػػػايى  اهي سى  ارن اىً طىػػػػػػػػػػػ ا
 

ػػػػػػػل الطا دى إٍحػػػػػػػ  ػػػػػػػ ٍُتً تػى ارى هى  اربى تىػػػػػػػا اخٍ ذى ىى
 

 :الثانوما١تعٌت 
فاعل من كلمة كاليتوضأ ىو ضمَت متصل مستتَت أم العركس. كُب قوؿ عساه 

ككاف كأخوهتا   ( كعملوِٖٓ. ص. ُُِٗىو من أفعاؿ الرجاء )مصطفى الغبلييٍت. 
أم ترفع اإلسم كتنصب خربىا. كأما اسم عسى أم ضمَت متصل ابرز ىو أم العركس 

ف بعد ذين سينوماعن سنة الوضوء للزكج كالزكجة ال البيتافيفسر ىذاف . كيناـ ٠تربه
، ىو فقطكاف   الناظمالذم استخدمو الشيخ  الضمَتاٞتماع. لذلك على الرغم من أف 

 كبل٫تا. هفإف قصود
، ٦تا يعٍت نوعُت من التنقية. كلمة طهارتُتُب   يعٌت االرتباطا١تستول ا ا١تأم
ا ليست مابٞتنابة. لذلك على الرغم من أهن الغسل ةالثانوي، ك  ىي الوضوءاألكذل الطهارة

 هما.نومقبل  قد بقى سنة الوضوء، اٟتدث األكربمقدسة من 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  هٍ رً كى ذى لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي لي ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى كى  ٖٔ  كى لً ذى كى

 

ػػػػػػػػػ إفٍ   ػػػػػػػػػدى وٍ عى  اءى شى  كى لًػػػػػػػػػذى  بً رٍ قيػػػػػػػػػا بً ىى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ٕٖ  احً  صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايى  دو رً ابى  اءو مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لِ كي
 

ػػػػػػػػػػػػػػ عي نىػػػػػػػػػػػػػػٯتيٍ   ػػػػػػػػػػػػػػى النًٌ لىػػػػػػػػػػػػػػعى  وي بي رٍ شي  احً كى
 

ػػػػػػػ ٖٖ  ىقىػػػػػػػتػا يػي  ءو طٍ كى  دى ٍعػػػػػػػبػى  احو صىػػػػػػػ اؾى ذى كى
 

 اقىػػػػػػػػػػػػقًٌ حي  اؾى ذى بًػػػػػػػػػػػػ وً بً يٍ ًضػػػػػػػػػػػػقى  لي ٍسػػػػػػػػػػػػغى  
 

 :الثانوما١تعٌت 
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يعاكد ا١تعٌت النحوم يراد ابلناظم ىو يستحب لزكج غسل قضيبو إف شاء أف 
اٞتماع بزكجتو. كُب قوؿ ككل ماء اخل أم ٯتنع لزكجُت أف يشراب ا١تاء البارد بعد اٞتماع  

الداللة . كا١تعٌت التضمٍت ىو كذاؾ ٯتنع أيضا لزكج غسل قضيبو اب١تاء البارد بعد اٞتماع
، لغسل القضيب أك شربو العركس. ألف اعاء البارد بعد اٞتما١تستخداـ ة تتعلق ابالسيئ
حرارة اٞتسم بعد اٞتماع ىي ابلتأكيد ساخنة كليست جيدة إذا ًب غمرىا مباشرة درجة 

لغسل القضيب بعد اٞتماع كإذا كاف  ا١تاء اب١تاء البارد. ٯتكن أف يسبب مشاكل صحية.
ستخدـ ا١تاء غَت البارد. ألنو ٯتكن أف يطهر من النجس أف يًتيد تكراره، فلي العركس
 .كيقوم
ػػػػػػػػػػػػا بػىٍعػػػػػػػػػػػػدى  ٖٗ  الًفػػػػػػػػػػػػرىاًغ ايى فػىػػػػػػػػػػػػىتى  كىنػىٍوميهى

 

ػػػػػػػػػاؾى مىػػػػػػػػػا أىتىػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػا اأٍلىٯٍتىػػػػػػػػػًن ىى  ًّتىٍنًبهى
 

ػػػػػذى  احً صىػػػػػ بي ًجػػػػػوٍ يػي  َٗ  امىػػػػػ سي ٍكػػػػػعى ا كى رن كى
 

ػػػػػذى   ػػػػػػتى انػٍ  وً ًسػػػػػكٍ عى بً  احً  صىػػػػػػايى  تي رٍ كى  ىمى
 

 :الثانوما١تعٌت 
ا١تراد بقوؿ الناظم على ا١تعٌت النحوم ُب ىذا البيت أم كليأمر زكجتو أف تناـ بعد 

لكن  اليمُت إذا يريد الولد الذكر كّتنبها الشماؿ إذا يريد الولد األنثى.اٞتماع ّتنبها 
بة أف تكوف صبيان أك بنتان ىي إرادة ا٢تحقيقة ه ىو ٣ترد تعبَت ٣تاز. ألنو ُب االقًتاح أعبل

، كلكن هللا كحده لديو القدرة على منحها ر أف ٭تاكلوا فقط كفقنا ١تعرفتهمهللا. ٯتكن للبش
 أـ ال.

 اإلحتالم
 ىتى  فػىػػػػػػػػايى  ـو بلى تً اٍحػػػػػػػػ بي احً صىػػػػػػػػ تى ٙتياػػػػػػػػ ُٗ

 

ػػػػػػػػػفػى   ػػػػػػػػػكٍ حي  اؾى هى  اتىػػػػػػػػػبػى ا ثػى حن يٍ حً صىػػػػػػػػػ وي مي
 

ػػػػػػػػػػػػ  إفٍ  ِٗ ػػػػػػػػػػػػبى مي  نٍ عىػػػػػػػػػػػػ افى كى  ةٍ امىػػػػػػػػػػػػرى كى   ةو احى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ عى كى    ةٍ مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى عى  ةه بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ قي ا عي هى سي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػيى  إفٍ كى  ّٗ  دٍ رى كى  ةو رى وٍ صيػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍَتً غىػػػػػػػػػػػػػػػػبً  نٍ كي
 

ػػػػػػػػػػعٍ نً فى   ػػػػػػػػػػكى رٍ يػيػػػػػػػػػػ ةه مى  دى نىػػػػػػػػػػ فػى ا الى رن يػٍ دً ل جى
 

 :الثانوما١تعٌت 
كىذا ا١تراد على ا١تعٌت النحوم ُب قوؿ الناظم ٙتت اخل أم حكم من إحتلم ثبلثة 

، فعندما يسمع كلمة ابلنسبة ألكلئك الذين علموا بذلك أنواع، كرامة أك عقوبة أك نعمة.



71 
 

 
 

عٌت ا١تُب حُت أف ك  .االرتباطيعٌت ا١تسيتم كضع ثبلثة قوانُت لو. كىذا تعبَت عن  احتبلـ
لم تهللا ابلنسبة لو. إذا كاف ٭ت اكراـٍب ىذا ىو  مباحةأبشياء  تلم٭ت من الذم، التضمٍت

بشيء غَت مشركع فهذا تعذيب من هللا ١تا رآه حىت اآلف. كإف دل تكن ىناؾ صورة على 
. ص. ََِْ)التهامي.  هللا ُب شكل الصحة اإل٧تابية نعمةفهذه  احتبلمواإلطبلؽ ُب 

ْٔ.)  
 ح وأداب ادلعاشرةادلسائل ادلتعلقة ابلنكا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ زى  رًٌ ًسػػػػػػػػػػػػػػػػ ري ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػنى كى  ْٗ  ٍَتً غىػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ لً  ةو جى
 

ػػػػػػػػػػػػػػىى  احً صىػػػػػػػػػػػػػػ عي نىػػػػػػػػػػػػػػٯتيٍ    رً دٍ تىػػػػػػػػػػػػػػلٍ كى  وي اكى
 

 :الثانوما١تعٌت 
ىذه ا١تنظومة ٖتتول نصيحة لزكج أف ال ينشر سر زكجتو إما كاف سوءا أـ خَتا 
إذل إذل جَتانو أك أصدقائو أك أذل من أخر. كذاؾ عكسو أم ال تنشر الزكجة سر زكجها 

 م تعٍت اٟتفاظ علىنصيحة عائلية، فإف داللة خَت الناظُب شكل  البيت ألف ىذا األخر.
 كاالنفصاؿ. طوؿ عمر الزكج كالزكجة لتجنب الفراؽ

ؽي  ٓٗ  كىُب اٍخًتيىػػػػػػػػػػػػػػػػارو ييٍكػػػػػػػػػػػػػػػػرىهي الطاػػػػػػػػػػػػػػػػبلى
 

 كىُب اٍضػػػػػػػػػػػػػػػًطرىارو ييٍسػػػػػػػػػػػػػػػرىعي الًفػػػػػػػػػػػػػػػرىاؽي  
 

 إفٍ كى  احً  صىػػػػػػػػػايى  اؾي ًسػػػػػػػػػاإلمٍ  هي دى ٍعػػػػػػػػػبػى كى  ٔٗ
 

ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػنػٍ عى  لى ئً سي ػػػػػػػػمٍ إً  اؾى ا ذى هى  نٍ ًكػػػػػػػػزي  اؾً سى
 

 :الثانوما١تعٌت 
كإما ُب حاؿ  مرادىا على ا١تعٌت النحوم أم يكره الطبلؽ ُب حاؿ اختيار

أعبله  البيتافيظهر ك  سئل الزكج عن الزكجة بعد الفراؽ فليمسك. اضطرار فليسرع. كإف
ألنو بل حكمو مكركه ، الرغم من أنو حبلؿ . علىحالة اختيارتطليق الزكجة ُب  مكركه

ما يريده هللا كرسولو. كإذا أجرب على ٮتلق االنفصاؿ ُب اجملتمع. بينما الوحدة ىي 
رب اآلخرين بقبح الطبلؽ، فليسرع من العملية حىت ال يؤذم الزكجة. كبعد الطبلؽ، ال ٮت

. مومان اكاليت تعٍت عُب كلمة امساؾ  ىناؾ معٌت اجملاز الزكجة السابقة ألنو سيؤذيها. لصـو
حىت عندما يسألو  لذلك ُب ىذه اٟتالة االمساؾ ٔتعٌت عن إخبار اآلخرين عن قبح زكجتو

 أحدىم.
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ػػػػػػػػػػػػػػتػي اعى طى  ٕٗ  ظػػػػػػػػػػػػػػورً حٍ مى  الٍ ُب  عي نىػػػػػػػػػػػػػػا ٘تيٍ هى
 

ػػػػػػػػػػػػعً نٍ مى كى   ػػػػػػػػػػػػ نٍ ا ًمػػػػػػػػػػػػهى  رً وٍ قيػػػػػػػػػػػػ٤تىٍ  زً ائً جى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍ رى مي أٍ تى لٍ كى  ٖٗ  ةً بلى لصاػػػػػػػػػػػػػػػػػابً  احً ا صىػػػػػػػػػػػػػػػػػهى
 

 اتً الػػػػػػػػػػذا  لً ٍسػػػػػػػػػػغى كى  نً يٍ الػػػػػػػػػػدًٌ  مً ٍلػػػػػػػػػػعً كى  
 

 :الثانوما١تعٌت 
مقصود الناظم بقولو طاعتها اخل أم ليست طاعة الزكجة إذل زكجها ُب األمور ك 

احملضور، لكن طعاهتا ُب غَت احملـر كمثل األمر اٞتائز احملقور. ٍب قد كجب أف أيمر الزكج 
الواردة  أما تضمُت ا١تعٌت زكجتو إبقامة الصبلة كمعرفة العلـو الدين كمثل كجوب الغسل.

. ا١تنكاركاجبة على الزكجة أف تطيع أكامر زكجها. كلكن ليس ُب األمور  البيتُتُب ىذين 
 زكجتو للقياـ ابلواجبات الدينية. كأيمر. كيلتـز الزكج إبعطاء دركس كذلك العكس

ػػػػػفٍ نػى  تى ٍقػػػػػفى ا أنػٍ ٔتىػػػػػ بٍ ًطػػػػػكى  ٗٗ  ىتى  فػىػػػػػا ايى سن
 

 اتىػػػػػػػػبػى ثػى  احً صىػػػػػػػػ كي لًػػػػػػػػا ٘تىٍ ٔتىػػػػػػػػ ؿٍ دً اٍعػػػػػػػػكى  
 

 :الثانوما١تعٌت 
كا١تراد هبذه ا١تنظومة األخرة ىي ٬تب أف يكوف الزكج طيبة نفسو ابلنفقة عليها 

للبيت  كا١تعٌت التضمٍت أم زكجتو. ٍب كجب أف يعدؿ الزكج ابلنقة على آ٢تتو ٚتيعهم.
شرح خصوصيات كعمق ىذه العبلقة الزكجية ىي أف الزكج األخَت البن ايموف الذم ي

فخوران عندما يكوف قادران على إعالة أسرتو. حىت يكوف أكثر ٛتاسة عند ٬تب أف يكوف 
  .لديو زكجة أكثر من كاحدةليعدؿ ألسرة اليت ىو مسؤكؿ عنها، ابإلضافة إذا العمل. ك 

 اإلختتام
ػػػػػػ ََُ ـي ا ٘تىىػػػػػػػذى ىى  ةٍ مىػػػػػػػوٍ ظي نٍ مى  الٍ ُب  دً ٍصػػػػػػقى الٍ  ا

 

 ةٍ مىػػوٍ ظي نٍ وا مى عيػػ ؿً وٍ القىػػ ارً صىػػتً اخٍ  عىلىػػى 
 

ػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػػعى  ٍبيا  َُُ ػػػػػػػػػػػل ٤تيى رى الػػػػػػػػػػػوى  ٍَتً ى خى  دو ما
 

 دً مى الصاػػػػػػػػػػػ مً يٍ ًظػػػػػػػػػػا العى نىػػػػػػػػػػبًٌ رى  ةي بلى صىػػػػػػػػػػ 
 

 :الثانوما١تعٌت 
كما   ٍب أغلقها ابلصلوات. منظومتومن  األبياتأكمل قد أنو  الناظمالشيخ  خربأ

وات لبدء ا١تعٌت اإلصطبلحي، فإف استخداـ اٟتمدلة كالصلمن خبلؿ  فتحها ُب البداية.
 .األنشطة أك الكتابة ىو أمر شائع يقـو بو العلماءكإهناء 
ػػػػػػػػػػػػػا قيػػػػػػػػػػػػػٍل ًمائىػػػػػػػػػػػػػةه كىكىاًحػػػػػػػػػػػػػده  َُِ  أىبٍػيىاتػيهى

 

 ًبعىػػػػػػػػػػػػٍوًف رىبًٌنىػػػػػػػػػػػػا القىػػػػػػػػػػػػًدٍيًر الوىاًحػػػػػػػػػػػػدً  
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى ظى نى  َُّ  رً ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤٍلى ا لً بن ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ٤تيٍ ا هى
 

 رً دٍ القىػػػػػػػػػػػػػػ مً يٍ ًظػػػػػػػػػػػػػالعى  وً بًٌػػػػػػػػػػػػػرى  دي ٍيػػػػػػػػػػػػػبػى عي  
 

 هللاي  اهي قىػػػػػػػػػػػػػكى  فو وٍ ميػػػػػػػػػػػػػايى  نً ابٍػػػػػػػػػػػػػ لي ٧تىٍػػػػػػػػػػػػػ َُْ
 

ػػػػػػػػػػػ اهً ًّتىػػػػػػػػػػػ   اهي فى طى ٍصػػػػػػػػػػػمي  قً ٍلػػػػػػػػػػػا٠تٍى  ٍَتً خى
 

ـى عىػػػػػػػػ افى ضىػػػػػػػػمى  رى ُب  َُٓ  ىتى  فػىػػػػػػػػايى  عو ٍسػػػػػػػػتً  ا
 

 اتىػػػػػػػػػبػى ثػى  فً لٍػػػػػػػػػأى كى  ٍُتى تًٌ ًسػػػػػػػػ دً ٍعػػػػػػػػػبػى  نٍ ًمػػػػػػػػ 
 

 :الثانوما١تعٌت 
ا١تراد بقولو ىذا يعٍت قد انتهيت ىذه ا١تنظـو ُب شهر رمضاف عاـ ألف كتسعة 

مائة ككاحد. كشيخ الناظم ٤تتسبا كستوف من ا٢تجر بعوف هللا العظيم على عدد أبياهتا 
، األبيات ابلكامل ُب بيانو مائة ككاحدبلغ عدد ك  ألجر كاٟتفظ من هللا ّتاه نبينا دمحم.

 أربع األبيات إال لبيتالسابق. أك بعبارة أخرل ٚتيع ا األبياتكلكن ما ًب حسابو ىو 
مع العمل الذم  أف يكوف متواضعنا  الناظم، حاكؿ الشيخ تضمُت ا١تعٌتُب ك  النهائية.
  .من هللا افأكا اب١تزااي كالربكات ُب عملو كٛتايتومن أجل أف يك دعاءكتبو. كال
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 لرابعالباب ا
 قرتاحاتاخلالصة واال
 

 اخلالصة -أ
، ألف الزكاج ٬تعل ا١ترء يعيش حياة ُب ا١تستول ا١تقدس األمر الزكاجالنكاح أك 

ة جيد عائليةلتحقيق حياة . سيواجو األشخاص الذين يتزكجوف مشاكل ُب األسرة التارل.
بُت الزكج كالزكجة  ا١تتعلقفهم ال فيحتاج، كاالبتعاد عن ا١تشاكل ا١تختلفة، كخاصة الطبلؽ

أسئلة البحث ُب حسب  ًب تصنيف نتائج ىذا البحث ُب الغرفة كُب اٟتياة اليومية.
 كىي:الباب السابق 

كلكن ال  .ا١تعجمالكلمات اليت ٢تا معٌت حقيقي ىي الكلمات ا١تدرجة ُب  -ُ
ىذه ا١تنظومة، أك إذا كجد كاحد ٭تتوم على ٚتيع الكلمات ُب  معجميوجد 
الثقاؼ ُب ، مثل كلمة البحثال يتوافق أيضنا مع السياؽ الذم تتم بل ا١تعٌت 

إذل مضاعفة ا١تراجع بعناكين ٥تتلفة من  حثاالبلذا ٭تتاج  .الباب الثالث
 أسئلةلئلجابة على  الكتبالعربية سواء على اإلنًتنت أك  أك ا١تعاجم القواميس
بشكل  عجمُب ا١ت توجدأف  كنا١تنظومة ٘تكالنتيجة ىي كلمة ُب  األكذل. البحث
ن كبل النوعُت م  التصويرٯتكن ابلتفسَت ك  مٚتيع األفعاؿ كاألٝتاء. ألهن يعٌتعاـ 

اليت  هااٟتركؼ فهناؾ بعض كلمةأما   كعددىم أربع مائة كٙتانية كلمات الكلمات.
جنس الكلمة األخر  ، ألف ا١تعٌت كثيف للغاية ك٬تب د٣تو معُب ا١تعجم توجددل 

 .تعٍت االسم كالفعل
 

 معٌت أك٢تا توجدجدكؿ الكلمات ُب منظومة ابن ايموف اليت 
1.  ً  اٟتٍىٍمدي  .4 ميبىاًشرنا .3 القىٍيءً  .2 لىبى
  ًاً  .8 ميقىبًٌبلن  .7 اإًلٍسهىاؿً  .6 حىاًمضً  .5
ـً  .11 التِػفىاحً  .9 نػىيػٍهىا .11 اٟتىماا ـً  .12 عىيػٍ  الٌدكىا
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ـً  .16 اقٍػبىبلى  .15 التػاعىبً  .14 خىٍوؼى  .13  ًإمىا
 الريٍسلً  .21 عىٍكسي  .19 اًٟتجىامىةٍ  .18 اٟتٍىٍملً  .17
 ألىنًٍبيىاءً  .24 يػيؤىدًٌل .23 حىقاقيوا .22 سىاعىةو  .21
ـً  .25 مىةٍ  .26 انًٍتظىا ةي  .28 الًشقىاؽً  .27 مىبلى  صىبلى
ـً  .32 الًفرىاؽً  .31 يػيتػاقىى .31 ٬تىيٍوزي  .29  السابلى
 ٤تيىمادو  .36 ٬تيٍتىبلى  .35 األىٍكرىاؾً  .34 الوىٍطءي  .33
مىةي  .39 صيعيٍودي  .38 الشاافً  .37  اآلؿً  .41 عىبلى
ٍحًلٍيلً  .42 قػىلًٌلٍ  .41  كىٍليىٍجتىًنبٍ  .44 عىٍرؽي  .43 اإٍلً
ِلمه  .45 رً  .46 تىكى ًبٍُتً  .47 األىٍدابى  شىاعى  .48 جى
ٍنػيٍوعه  .51 شىٍهوىةو  .49 ئًمً  .52 لىٍصقي  .51 ٦تى  الوىالى
ـه  .53  ا١تٍنكىرً  .56 الًودىادى  .55 ليًعنى  .54 حىرىا
 اٞتىرىائًمً  .61 بػيٍعدي  .59 أىجىاىزى  .58 إتٍػيىاف .57
ـو  .61  ٚتىٍعً  .64 اٍلبػىٍغضىاءً  .63 جيلًٌ  .62 اٍحًتبلى
ٍنىعي  .67 النِػبىبلى  .66 كىٍليػىتػىوىضاأٍ  .65  الٌرًجىاؿى  .68 ٘تي
 النًٌسىاءى  .72 خىلٌو  .71 ميٍصطىفىا .71 النػاٍوـً  .69
 ٤تيىراـه  .76 البىٍأسى  .75 رىمىضىافى  .74 لىٍوـو  .73
ـى  .78 عىسىا .77 رااءى  .79 عىا  ًقسٍ  .81 الضًٌ
 األىبٍػنىاءً  .84 اٍحذىر .83 ا٠تٍىٍلقً  .82 طىاًىرنا .81
 بػىنىاتً  .88 اًٞتمىاعً  .87 أٍدرً  .86 يػيٍوًجبي  .85
 اٍعقىبىا .92 الثًٌيىابً  .91 ٮتيٍشىى .91 انٍػتىمىى .89
 البػىتػيٍوؿي  .96 اٞتىٍهلً  .95 األىذىل .94 صىاًحبي  .93
ًٍلكي  .97  طىاب .111 اٍرتًيىابً  .99 ميكىوًٌفو  .98 ٘تى

ـي  .111  أيمنا .114 يػينػٍزىعي  .113 حىاؿً  .112 ٘تىىا
ا .116 اٍلقىٍصدً  .115  أىابى  .118 كينٍ  .117 الظامى
ًعبنا .111 اٞتيٍوعً  .111 اٍخًتصىارً  .119  ٛتىٍدً  .112 ميبلى
 ىىاؾى  .116 الشاٍيطىاف .115 ىىاؾ .114 الوىرىل .113
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ا .118 رىبًٌنىا .117 ٌرًؾً  .119 مينىظامى  صىاحً  .121 حى
 اٍٟتًناا .124 الِسٍطحى  .123 الغىٍيظً  .122 العىًظٍيمً  .121
ًكؿً  .128 تػيبىاؿً  .127 أىٍعًٌت  .126 الصامىدً  .125  الوىالى
 اٟتىرىائًرىاتً  .132 تػىنػٍزىعٍ  .131 لىدىل .131 أىبٍػيىات .129
 ا١تسىائلً  .136 اإٍلنٍػزىاؿً  .135 اٍلمىحىلًٌ  .134 شىٍسه  .133
ؼو  .137 ةٍ  .138 اٍخًتبلى رًكى  ا٠تىٍمري  .141 ىيزا  .139 ابى
ءً  .141  السارٍجي  .144 ميٍسجىبلى  .143 ًعمىادو  .142 انى
اءً  .145 ةٍ  .146 اإٍلٍيذى رًكى  الًبكىارىةً  .148 اٍلفيٍرقىافً  .147 اتى
نًٌبً  .151 مىسًٌ  .149  ا١تنىاًكرً  .152 أىنٍػزىٍلتى  .151 جى
ـً  .154 الذاكىرى  .153  ديخيٍوؿً  .156 الصايبًٌ  .155 الًقيىا
 كىٍقتي  .161 بػيٍرىىانىةً  .159 اٞتيليٍوسً  .158 ليىًمٍُتً  .157
 مىٍنظيٍومىةن  .164 غىٍسلي  .163 جىٍنبً  .162 النػاٍهيً  .161
ٍينً  .167 ٧تىٍلي  .166 لىٍمسه  .165  تيًفٍيدي  .168 اليىدى
 النًٌكىاحً  .172 الٌرًٍجلىٍُتً  .171 كىقىا .171 فػىرٍجو  .169
 ألىٍمري  .176 آنًيىةو  .175 جىاهً  .174 قىًضٍيبً  .173
 الًبنىاءً  .181 اقٍػتىفً  .179 ىىمٌو  .178 الًفرىاغً  .177
 لىٍيبلن  .184 رىشى  .183 اٟتىٍيضً  .182 اأٍلىٯٍتىنً  .181
 كىرىدٍ  .188 ريٍكنو  .187 النًٌفىاسً  .186 اٍلمىٍحظورً  .185
 سىائًرً  .192 كيًقٍيتى  .191 ضىٍيقً  .191 ٤تىٍقيٍورً  .189
 الِشهيورً  .196 رىاًفعىةى  .195 الفىٍرضً  .194 كىٍلتىٍأميرى  .193
 يػىٍقتىصىدٍ  .211 الًوسىادىةً  .199 اٍلًتبىاسً  .198 ًعٍلمً  .197
 مىٍعريٍكؼه  .214 سىاًقطىةى  .213 األىٍضحىى .212 الذااتً  .211
 الًعشىا .218 الراٍأسً  .217 اٍلمىٍشهيٍورً  .216 الدًٌٍينً  .215
 مىٍأليٍوؼه  .212 اإلفىادىةً  .211 ًضفٍ  .211 ًطبٍ  .219
 طىهىارىةٍ  .216 عيٍوا .215 اللايىاذًل  .214 أنٍػفىٍقتى  .213
ينا .219 صىٍيتو  .218 نػىٍفسنا .217  الصاوىابي  .221 ميسىمًٌ
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يىافً  .223 اٍلتػىٍقبىبلى  .222 كىاٍعًدؿٍ  .221  ديٍكنىكيمٍ  .224 تًبػٍ
 ًبشىارىةٍ  .228 طىالًبنا .227 جىازى  .226 تػىريـٍ  .225
 ٭تيىيًٌ  .232 ٕتىىِنبي  .231 حاىًئله  .231 يػيتػاقىى .229
ًثٍيفه  .234 األىٍسطىاحً  .233  ييصىلًٌى .236 الصايبًٌ  .235 كى
 اٍستىطىاعى  .241 الصابىاحً  .239 مىٍسكىنه  .238 عيٍودو  .237
عٍ  .244 اٍلمىسىاءً  .243 ًسوىل .242 ميٍثًمرو  .241  َى
ـً  .248 يػىٍهًدل .247 اٍختىربيكا .246 الِدبػيري  .245  األىايا
 األىٍربًعىا .252 الناجىاحً  .251 خىٍلفً  .251 اإلٍسًتٍقبىاؿً  .249
لىةو  .253 ليوٍ  .255 تيٍكًمبلى  .254 ًقبػٍ  أىبِ  .256 يػىتػٍ
 جىبًٌ  .261 ًجٍيدً  .259 العىًظٍيمً  .258 الفىضىا .257
 يىجًٌ  .264 ٮتىٍشى  .263 الوىاًحدً  .262 بىٍدره  .261
 فػىىتى  .268 طىبػٍعىا .267 القىٍدرً  .266 قػيٍربً  .265
رًدو  .269  آًخري  .272 يػيٍؤًذفي  .271 سيٍورىةً  .271 ابى
يىانىةً  .275 صىٍدرً  .274 شيٍربيو .273  يػىوى  .276 الصًٌ
ٍركىاؿى  .279 أىٍكذلى  .278 اٍلغىٍَتً  .277  اىؾً  .281 السًٌ
ٍبوً  .283 ًقٍيلى  .282 كىٍلتىٍدرً  .281  ثػىبػىتىا .284 الشًٌ
لىةي  .286 ييٍكرىهي  .285  شيٍكرنا .288 الزًٌ  .287 لىيػٍ
ؽي  .289 ءً  .291 العىريٍكبً  .291 الطابلى ـً  .292 انى  ٘تىىا
 ًنٍصفً  .296 سيناةى  .295 اإلثٍػنػىٍُتً  .294 ييٍسرىعي  .293
 الدًٌينً  .311 حلٌّ  .299 مىٍُتً  .298 الًفرىاؽي  .297
 تػىٍبًيُتً  .314 يػىٍعليوٍ  .313 ًخفىةي  .312 اإلٍمًساؾي  .311
 ٙتياتٍ  .318 فػىٍوؽى  .317 األٍعضىا .316 زيًكنٍ  .315
 يىٍدعيوٍ  .312 ًلٍُتً  .311 يىًقلِ  .311 سيًئلى  .319
 يػىتػيٍوبي  .316 اٍلعىجيٍوزً  .315 تىضىراٍرتى  .314 طىاعىةي  .313
 جىاءى  .321 اٟتًٍفظي  .319 يػيٍعتػىبػىرٍ  .318 اأٍلٍفخىاذً  .317
 كىذً  .324 األىٍعوىافً  .323 اٍصغً  .322 ضىارىعى  .321
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ا .327 الناظىرٍ  .326 الِشٍؤمىا .325 ةو  .328 جى  كى
لى  .332 يىٍسأىؿي  .331 اٍعلىمٍ  .331 عىٍزؿي  .329  فيضًٌ
 غيراةى  .336 اإٍللىوى  .335 مىٍوًضعو  .334 اإلٍذفً  .333
 األىحىدٍ  .341 جىلا  .339 يػيٍؤمىني  .338 الٌرًضىا .337
يػٍرى  .343 ًٝتىاعً  .342 ثػىبػىتىا .341  كىٍليػيوٍ  .344 خى
 شىاةو  .348 شىرا  .347 حىسٌو  .346 الثًٌقىاؼى  .345
ـٍ  .351 ٤تيٍتىًسبنا .351 اإلٍفسىادى  .349  أىتىى .352 دي
 نػىٍقبلن  .356 التػاٍعًوٍيذً  .355 ًلؤٍلىٍجرً  .354 ًسٍحرو  .353
 اِلركىاةً  .361 طىيًٌبى  .359 عيبػىٍيدي  .358 إحدل .357
 اٍجتػىنىا .364 فىاؾى  .363 اٍلمىًصٍيفً  .362 غىٍسلي  .361
 اٍمًتىاءى  .368 ًطٍيبو  .367 األىٍمرىاضً  .366 شىاءى  .365
 ذىا .372 فىاًئحٍ  .371 اٟتىرًٍيفً  .371 حيٍكمي  .369
ا .373 فً  .374 صىًحٍيحن ـً  .375 مىرااتى  يػىٍقرىأي  .376 الداكىا
ةو  .377 ًبٍُتً  .381 نػيٍلتيمي  .379 ٚتيٍعىةو  .378 ميبىاحى  جى
نىاًئحٍ  .383 مىدى  .382 كىرىامىةٍ  .381  فىًعوٍ  .384 اٍلمى
ا .388 ٪تيىًكنػٍهىا .387 ًصحاةو  .386 عيقيٍوبىةه  .385  فػىنىدى
مىةٍ  .389 ؿو  .391 عىبلى ًلٍيًلى .391 اٍعًتبلى  اٍلميٍزفً  .392 خى
 الناٍصرً  .396 ًدٍر٫تىىا .395 اٍخًتيىارو  .394 صيٍورىةو  .393
 اإلٍنًشرىاحً  .411 الفىرٍحً  .399 عىٍوفً  .398 نًٍعمىةه  .397
ٍبعً  .413 رىبًٌ  .412 يػيٍركىل .411  تػىٍفزىعي  .414 الشًٌ
ًديٍػرنا .415  ميعىانًقنا .418 الساٍهرً  .417 القىًدٍيرً  .416 جى
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ا . ألف شكلها الثانومعٌت ١تاب ه ا١تنظومةىذُب  الكلمةٚتيع  تبيُت -ِ قصَت جدن
شرح ال ٭تتاجلذا  .ضركرة الشعركلكنو كثيف اب١تعٌت كحىت البعض بسبب 

أف ٬تد ٚتيع ال ٯتكن كلكن  موف.الشيخ ابن اي اب١تقصود اٟتقيقي الذم تناكلو
 عددىم، بل ا١تنظومة كل بيت منُب  ة ا١توضحة الثانويا٠تمسة للمعاين  نواعاأل

 الثانومكجود ا١تعٌت ك  .إٚتاليا اليت انتشرت ُب ٚتيع األبيات كاحد كأربعوفمائة ك 
ف قادرا على شرح . ألف شخص لن يكو ا١تعٌت األساسيفصلو عن  أيضا ال ٯتكن

أما تفاصيل ا١توقع من  معرفة معٌت كل كلمة مدرجة فيها.معٌت اٞتملة دكف 
 :ا١تعاين الثانوم كما مكتوبة ُب اٞتدكؿ التارل

 
 ُب ٚتيع األبيات من ا١تنظومة ابن ايموف توجداليت  الثانوم جدكؿ ا١تعاين

 ادلعاين الثانوي
ادلعىن  الفصل

 اجملازي
ادلعىن 

 اإلصطالحي
ادلعىن 

 اإلرتباطي
ادلعىن 

 التضمين
ادلعىن 
 النحوي

 ا١تقدمة ّ ْ ِ ِ ِ

 ما يتعلق ُب البناء ّ ّ ّ ِ ُ

 الوليمةما يطلب ك٬تتنب ُب  ّ ّ - ُ ِ

 أداب الدخوؿ ٓ ٓ ّ ِ ِ

 أداب اٞتماع ّ ٓ ّ - ِ

 أفضل كيفيات اٞتماع ْ ّ ُ ّ ِ

 ما ٘تنع العركسة ُ ُ ُ - -

 أكقات اٞتماع ِ ُ - - ّ

 األكقات اليت ٯتنع فيا اٞتماع ّ ّ ُ - ُ

 أحواؿ ٭تذر اٞتماع فيها ُ ِ - - ُ

 تقليل اٞتماع ِ ِ - - ِ

 اٞتماع ما يطلب حالة ّ ُ - - ِ



79 
 

 
 

 ما ٬تتنب ُب األحواؿ اٞتماع ّ ِ ِ - ِ

 أتجيل اٟتمل ُ ُ - - -

 مواضع ٭تذر اٞتماع ُ - - - -

 مس الفرج ِ ِ ُ - -

 عود اٞتماع ِ ُ ُ - ُ

 اإلحتبلـ ُ ُ ُ - -

ُ - - ِ ُ 
ا١تسائل ا١تتعلقة ابلنكاح 

 كأداب ا١تعاشرة

 اإلختتاـ - ُ - ُ -

 االمجايلاجملموع  44 43 19 11 04
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 االقرتاحات -ب
 للقراء. النصيحة، سيتم كتابة عدد من الباحثعلى نتائج التحليل الذم أجراه بناءن 

الكيفية كاألدب ، ٬تب دراسة الكتاب الذم يشرح مة اجملتمعابلنسبة لعا -ُ
على الرغم من كوهنا  .ىذا موف، كأحدىا كتاب الشيخ ابن ايا١تتعلقة ابلزكجُت

ألنو إذا  ، إال أف احملتوايت صلبة حوؿ القانوف كنصيحة العلماء السابقُت.موجزة
يقة، العديد من لكن حق ققط. لدينه ٣ترد علم مسألة اٞتماع كاعترب من  امتهن

ب جهلهم ٔتا ىو صواب كما ىو خطأ أف يكونوا سعداء بسباألزكاج يفشلوف 
 اٟتياة ينطوم على طرفُت لؤلسرة. دائمىو اتفاؽ  حالنكا ابلنظر إذل  لقياـ بو.

حسب توجيهات  الرٛتة ا١تودة السكينةعائلة اللذلك ال تضيعوا الفرصة لتأسيس 
 .ُتالصاٟتمن 
 الباحث، يدرؾ اجملتمع العلمي على كجو ا٠تصوصعامة ككذلك لمجتمع الل -ِ

أكلئك الذين يرغبوف ُب  الباحثيوصي  الذ أف ىذا البحث أبعد عن الكماؿ.
ألف لكل رئيس رأيو ا٠تاص. كمعٌت  تعميق دراسة ىذا الكتاب ٍب القياـ بذلك.

فقو العلم سواء من حيث  اللغة شيء يعيش كيتطور مع تقدـ الوقت.
، ال يزاؿ ىذا الكتاب يستحق الدراسة من قبل األشخاص ا١تتحمسُت كاللغوايت
 للدراسة.
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 ادلالحق
 

 نمنظومة ابن ايمو نصوص 
 ادلقدمة

1 
2 

ـً اٟتٍىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  ًًا   عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدكىا
 ٍنًبيىػػػػػػػػػػػاءً ًل كىاألى عىلىػػػػػػػػػػػى ًإمىػػػػػػػػػػػاـً الريٍسػػػػػػػػػػػ

 

ـً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى تيوي مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى السا  ٍبيا صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو كىاآلًؿ كى   اءً نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػٍ األى ٤تيىما

 

 كىلىػػػػػػػػػػػػٍيسى ُب بػىنىاتًػػػػػػػػػػػػًو مىػػػػػػػػػػػػًن اٍعقىبىػػػػػػػػػػػػا ّ
 

 إالى البػىتػيػػػػػػػػػػػػػػػػٍوؿي طىابىػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أيمنػػػػػػػػػػػػػػػػا كىأىابى  
 

ٍػػػػػػػػػػػ دى ٍعػػػػػػػػػػػبػى كى  ْ ػػػػػػػػػػػفػى  مى دً ٛتى  احً صىػػػػػػػػػػػ اؾى هى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ النًٌ ُب  دي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً تي  ةن مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ ظي نٍ مى    احً كى
 

 ما يتعلق يف البناء
 دٍ رى كى  دٍ  قىػػػػػػػػػػػبلن يٍ لىػػػػػػػػػػػ اءً نىػػػػػػػػػػػلبً ابً  ري مٍ األى فىػػػػػػػػػػػ ٓ

 

ػػػػػػػُب    دٍ صىػػػػػػػتى قٍ ا يػى قدػػػػػػػحى  ورً هي الِشػػػػػػػ رً ائً  سى
 

ٔ 
ٕ 

ـً يػىػػػػػػػػػػػػػٍوـى األىٍرًبعىػػػػػػػػػػػػػا  كىدىٍع ًمػػػػػػػػػػػػػنى األىايا
ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ بِ أى  اؾى ذى كى  ىتى فػىػػػػػػػػػػايى  جًٌ يىػػػػػػػػػػ بًٌ جى

 

ػػػػػػػػػ  إفٍ    اعىػػػػػػػػػاٍٝتى فى  ورً هي الِشػػػػػػػػػ ري آًخػػػػػػػػػ افى كى
ػػػػػػػػػػػ  ؾً اى  وى يػىػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ ذً كى  ىتىػػػػػػػػػػػأى  دٍ قىػػػػػػػػػػػفػى  ةو كى

 

ػػػػػػػػػػػػػفي كى  ٖ ػػػػػػػػػػػػػ ةى را غيػػػػػػػػػػػػػ نا لى ضًٌ  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػفػى  رً هٍ الشا
 

ػػػػػػػاألى  ـي وٍ يػىػػػػػػػ لٍ قيػػػػػػػ ـً ايا  األى ُب  لى ًضػػػػػػفي    دٍ حى
 

 ما يطلب وجيتنب يف الوليمة
ػػػػػػػػلً  وٍ يػيػػػػػػػػلٍ كى  ٗ ػػػػػػػػبً  وٍ لىػػػػػػػػكى  احو صىػػػػػػػػ نٍ مى  اةو شى

 

ػػػػػػػػػػكى    اةً ركى الِػػػػػػػػػػ نً  عىػػػػػػػػػػبلن ٍقػػػػػػػػػػى نػى تىػػػػػػػػػػا أى مى
 

ػػػػػػػمىػػػػػػػ بٍ نًػػػػػػػتى جٍ يى لٍ كى  َُ  مً ئً الى الػػػػػػػوى  ُب  اعى ا شى
 

ػػػػػػػػػػػػا١تنٍ  نى ًمػػػػػػػػػػػػػ احً صىػػػػػػػػػػػػ   مً ائً رى اٞتىػػػػػػػػػػػػػكى  رً كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػالرًٌ  وً عًػػػػػػػػػػػػػػػمٍ جى كى  ُُ ػػػػػػػػػػػػػػػالنًٌ كى  اؿى جى  اءى سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ ـه را ٤تيىػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػعنػػػػػػػػػػػػػػػبػٍ طى ا كى عن رٍ شى  اءى ا جى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػا كى ناػػػػػػػػػػػػػػػػاٟتًٍ كى كى  سٍ قًػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ُِ  ؿً كً الى الوى كى
 

ػػػػػػػػػػػعيػػػػػػػػػػػ اتً رى ائًػػػػػػػػػػػرى اٟتى  نى ًمػػػػػػػػػػػ   ائلً وا ا١تسى
 

ػػػػػػػػػكى  ري ٍمػػػػػػػػػا٠تى كى  ُّ ػػػػػػػػػالبً  عى مىػػػػػػػػػ جي رٍ السا  ةً ارى كى
 

ػػػػػػػػػػػػػعيػػػػػػػػػػػػػفػى  رً اكً ا١تنىػػػػػػػػػػػػػ نى ًمػػػػػػػػػػػػػ   ةً ارى وا اإلشى
 

 
 أداب الدخول

 ؼه كٍ ري ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػمى  وي تيػػػػػػػػػػػػػػػػقػٍ كى  ؿً وٍ خي دي لِػػػػػػػػػػػػػػػػلً كى  ُْ
 

ػػػػػػػػالعً  دى ٍعػػػػػػػػبػى   ػػػػػػػػلى بػٍ ا أك قػى شى  ؼه وٍ لي أٍ ا مىػػػػػػػػهى
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ػػػػػػػػػػػػى طى لىػػػػػػػػػػػػعى  احً صىػػػػػػػػػػػػ وي نيػػػػػػػػػػػػوٍ كى كى  ُٓ  ةٍ ارى هى
 

ػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػنى كٍ دي  ابي وى الصاػػػػػػػػػػ وى ىي ػػػػػػػػػػبً  مٍ كي  ةٍ ارى شى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػابً  ٍبيا ٭تيىػػػػػػػػػػػػػػػػػيًٌ  ُٔ  ىتى  فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػايى  ـً بلى لسا
 

 اتىػػػػػػػػػػػبػى ثػى  اعى طى تى ا اٍسػػػػػػػػػػػمىػػػػػػػػػػػ ىلًٌ صىػػػػػػػػػػػيي  ٍبيا  
 

 ينً الػػػػػدًٌ  فً ٍصػػػػػنً  اـً ى ٘تىىػػػػػلىػػػػػا عى رن كٍ شيػػػػػ ُٕ
 

ػػػػػػػػػػػػا النًٌ ذى بًػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػنى كٍ دي  احً كى  ُتً يًػػػػػػػػػػػػبٍ تػى  مٍ كي
 

ػػػػػػػػػػػػ بي وٍ تػيػػػػػػػػػػػػيػى كى  وٍ عي دٍ يىػػػػػػػػػػػػ تٍ ٙتياػػػػػػػػػػػػ ُٖ  اءى جى
 

ػػػػػػػػ  نٍ ًمػػػػػػػػ   اءى ًتى  اٍمػػػػػػػػالى  اهي نىػػػػػػػػتػى ا اجٍ مىػػػػػػػػ لًٌ كي
 

 ادى رى كى  دٍ ا قىػػػػػػػػػػػمىػػػػػػػػػػػ أي رى ٍقػػػػػػػػػػػا يػى ذى  دى ٍعػػػػػػػػػػػبػى كى  ُٗ
 

ػػػػػػػػػػػػنً يٍ بً ى جى لىػػػػػػػػػػػػعى    ادى نىػػػػػػػػػػػػ فػى الى  وٍ عًػػػػػػػػػػػػفى  اهى
 

ػػػػػػػػػػػػ َِ  احً رى ًشػػػػػػػػػػػػاإلنٍ كى  رً ٍصػػػػػػػػػػػػالنا كى  فً زٍ مي الٍ كى
 

ػػػػ افً وى ٍعػػػػ األى ُب  ظي ٍفػػػػاٟتً كى    احً  صىػػػػا ايى جى
 

ػػػػػػػػػػػ وى لىػػػػػػػػػػػاإٍل  ؿي أى ٍسػػػػػػػػػػػيى كى  ُِ ػػػػػػػػػػػرى يػٍ خى  لا جى  اىى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ احً صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنًٌ ٬تيى  فٍ أى كى    اىى را شى
 

 احً بى  الصاػػػػػػػػُب  ذً يٍػػػػػػػػوً عٍ ى التػا لىػػػػػػػػعى  ـٍ كىدي  ِِ
 

ػػػػػػػػػػػػمى  الٍ ُب كى   ػػػػػػػػػػػػلنا لً  لدً ٍهػػػػػػػػػػػػيػى  اءً سى  احً جى
 

ػػػػػػػػػػػ بي ٍيػػػػػػػػػػػقً  رى ايى  وٍ ليػػػػػػػػػػػتػٍ يػى  تى ٙتياػػػػػػػػػػػ ِّ  اعى بػٍ سى
 

ٍػػػػػػ ا دلىٍ ىى دً ٍيػػػػػػ جً ُب   ػػػػػػنػٍ مً  شى ٮتى  اعىػػػػػػبػٍ ا طى هى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابً  في ذً ؤٍ يػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي إناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  ِْ  ةً انى يى لصًٌ
 

ػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػ يبًٌ لصاػػػػػػػػػػػلً  اؾى ذى كى  ةً انىػػػػػػػػػػػىى رٍ بػي  ذٍ خي
 

 ُب  ٍُتً لى جٍ الػػػػرًٌ كى  نً يٍ دى اليىػػػػ كى لي ٍسػػػػغى كى  ِٓ
 

ػػػػػػػػػػػػػنػٍ مً  ةو يىػػػػػػػػػػػػػآنً   ػػػػػػػػػػػػػا فػى هى  فً تىػػػػػػػػػػػػػاقػٍ كى  اؾى هى
 

ػػػػػػػػػػػػػرى كى  ِٔ ػػػػػػػػػػػػػُب  وي شى ػػػػػػػػػػػػػ نو ٍكػػػػػػػػػػػػػري  لًٌ  كي  اءى جى
 

ػػػػػػػكى  سى أٍ البىػػػػػػػ تى ٍيػػػػػػػقً كي  ظٍ فى احٍ فىػػػػػػ   اءى را الضًٌ
 

 أداب اجلماع
ٍر ًمػػػػػػنى  ِٕ ػػػػػػاٞتً  كىاٍحػػػػػػذى  ابً يىػػػػػػ الثًٌ ُب  اعً مى

 

ػػػػػػػػفػى    ابً يىػػػػػػػػتً  ارٍ بلى بًػػػػػػػػ لً ٍهػػػػػػػػاٞتى  نى ًمػػػػػػػػ وى هي
 

ػػػػػ  لٍ بىػػػػػ ِٖ ػػػػػيػٍ لى ا عى مىػػػػػ لِ كي ػػػػػيػي  احً ا صىػػػػػهى  عي زى نػٍ
 

ػػػػػػػػػػػ  كى    عي زى ٍفػػػػػػػػػػػ تػى الى ا ا ٢تىىػػػػػػػػػػػبنػػػػػػػػػػػعً بلى مي  نٍ كي
 

 بلن بًٌ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مي رن اًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى ا مي قنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانً عى مي  ِٗ
 

ػػػػػػػػيػٍ نػى يػٍ عى  ٍَتً  غىػػػػػػػػُب   ػػػػػػػػا فػى هى ػػػػػػػػكى  اؾى هى  بلى بى اقػٍ
 

 اؽً قى ًشػػػػػػػػػػػػلٌ لً  لدًٌ ؤى ا يػيػػػػػػػػػػػػذى  سي ٍكػػػػػػػػػػػػعى كى  َّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي نػى يػٍ بػى    اؽً رى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ لً كى  احً ا صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى
 

ٍ يًٌػػػػػػػػػػػػطى كى  ُّ  حٍ ائً فىػػػػػػػػػػػػ بو ٍيػػػػػػػػػػػػطً بً  اؾى فىػػػػػػػػػػػػ بى
 

 حٍ ائً نىػػػػػػػػػػػػمى الٍ  مي تي ٍلػػػػػػػػػػػػنػي  اـً كى ى الػػػػػػػػػػػػدا لىػػػػػػػػػػػػعى  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػنػٍ كً  ٪تيى الى كى  ِّ  ا٫تىىػػػػػػػػػػػػػػػرٍ دً  ىلًػػػػػػػػػػػػػػػيٍ لً ا خى هى
 

ػػػػػػػػػلًٌ ٟتًً   ػػػػػػػػػهى ػػػػػػػػػ اؿى كى رٍ ا السًٌ ػػػػػػػػػهى افػٍ كى  اؾى ىى  امى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػُب  وً نًػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ كى لً  ّّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وً بٍ  الشًٌ  ءً انى الزًٌ كى
 

ػػػػػػػػػػػػ قي افًػػػػػػػػػػػػوى تػي  رٍ ذى اٍحػػػػػػػػػػػػفى    اءً نىػػػػػػػػػػػػبً الٍ  ةى نا سي
 

 أفضل كيفيات اجلماع
ػػػػػػػػػػػػػػقػى وٍ فػى  وٍ ليػػػػػػػػػػػػػػعٍ يػى  تى ٙتياػػػػػػػػػػػػػػ ّْ  ٍُتً لًػػػػػػػػػػػػػػا بً هى

 

 ٍُتً يًػػػػػػػػػػػػػبٍ وا تػى عيػػػػػػػػػػػػػ ٍُتً لى جٍ الػػػػػػػػػػػػػرًٌ  ةى عىػػػػػػػػػػػػػافً رى  
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػعى الٍ  ةى عىػػػػػػػػػػػػػػػػػافً رى  ّٓ ػػػػػػػػػػػػػػػػػلوً ابً  زً وٍ جي  ةً ادى سى
 

ػػػػػػػػػػ   ةً ادى وا اإلفىػػػػػػػػػػػعيػػػػػػػػػػفػى  سً أٍ الػػػػػػػػػػػرا  ةى طى اقً سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  ّٔ  افً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػٍ تً  مٍ كي نى كٍ دي ا فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين مًٌ سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بي نِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٕتىى بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالً طى كى    افً طى يٍ الشا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ّٕ  اؿً بىػػػػػػػػػػػػػػػػ تػي الى كى  حى طٍ الِسػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾً رًٌ حى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تػى الى كى  ـٍ دي كى    اؿً زى نٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اإٍل إذلى  عٍ زى نػٍ
 

ػػػػػػػػػر كى  ّٖ ػػػػػػػػػزى وٍ جي عى  احً  صىػػػػػػػػػايى  زا ىي  الى ا كى ىى
 

ػػػػػػػػػػػٕتىٍ    بلى جى ٍسػػػػػػػػػػػ مي اذلى عىػػػػػػػػػػػتػى  وً لًػػػػػػػػػػػوٍ قى بً  رٍ هى
 

 افً قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ في ا الٍ ذى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً ًٌ  دي ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٟتٍى اى  ّٗ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى كٍ ا دي رن يػٍ دً  قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذلى    افً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػٍ تً  مٍ كي
 

ػػػػػػتى  فٍ اً فىػػػػػػ َْ ػػػػػػبلى بٍ قػى  تى لٍػػػػػػزى نػٍ أى  نٍ كي  بلى ا فىػػػػػػىى
 

ػػػػػػػػػتػى    بلى تى ٬تيٍػػػػػػػػػ عو ٍز نػىػػػػػػػػػا بً ذى  سي ٍكػػػػػػػػػعى كى  عٍ زى نػٍ
 

ػػػػػػػػػنػٍ مً  اؿً زى اإلنٍػػػػػػػػػػ ةي مىػػػػػػػػػبلى عى  ُْ  ىتى  فػىػػػػػػػػػا ايى هى
 

ػػػػػػػػػػػنً يٍ بً جى  ؽي رٍ عىػػػػػػػػػػػ   ىتىػػػػػػػػػػػا أى هى قي ٍصػػػػػػػػػػػلى ا كى هى
 

ٍػػػػػػػػػػ ادى دى الػػػػػػػػػػوً  بي ًجػػػػػػػػػوٍ يػي كى  ِْ ػػػػػػػػػػالٍ  عي ٚتى  اءً مى
 

 اءً ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغٍ بػى لٍ ل لً دًٌ ؤى يػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هي دي ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػي كى  
 

 ما متنع العروسة
ػػػػػػػػ نٍ ًمػػػػػػػػ عي نىػػػػػػػػ٘تيٍ  ّْ  رً وٍ بػي ٍسػػػػػػػػقى  نٍ ًمػػػػػػػػكى  لٌو خى

 

ػػػػػػػػػػػ لى اًخػػػػػػػػػػػدى    رً وٍ طي ٍشػػػػػػػػػػػوا مى عيػػػػػػػػػػػفػى  عو ابً سى
 

ى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ْْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  بى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتػِ  ضً امً حى  احً فى
 

ػػ  ػػ لً ٍمػػاٟتٍى  اعً نىػػتً امٍ  ؼى وٍ خى  احً  صىػػا ايى جى
 

 أوقات اجلماع
ػػػػػػػػػػػػػػػػُب  ْٓ ػػػػػػػػػػػػػػػػ لًٌ  كي  ـً األايا  نى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػ ةو اعى سى

 

 اـً ظىػػػػػػػتً  انٍ ُب  كى ٍيػػػػػػػتً ا أيىٍ مىػػػػػػػ ٍَتً غىػػػػػػػ نٍ ًمػػػػػػػ 
 

ػػػػػػيػٍ فً  زي وٍ ٬تىيػػػػػػ ْٔ ػػػػػػ ذى ايى  ءي طٍ ا الػػػػػػوى هى  افً ا الشا
 

ػػػػػػػػػػػػى ُب تىػػػػػػػػػػػػا أى مىػػػػػػػػػػػػ   افً وى األٍعػػػػػػػػػػػػػ ةً رى وٍ  سي
 

 ربٍ تى اعٍ  فىػػػػػػذلى كٍ أى  لً ٍيػػػػػػاللا  رً دٍ صىػػػػػػ نا ًكػػػػػػلى  ْٕ
 

ػػػػػػػػػػػػػػ ؿه كا أى كى  سً ٍكػػػػػػػػػػػػػػلعى ابً  لى ٍيػػػػػػػػػػػػػػقً كى    رٍ هً شي
 

 ٍُتً نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلثػٍ كى  بً كٍ ري العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػٍ لى كى  ْٖ
 

 ٍُتً مىػػػػػػػػػػػػػ ٍَتً غىػػػػػػػػػػػػػبً  لً ٍضػػػػػػػػػػػػػلفى ابً  في ذً ؤٍ يػيػػػػػػػػػػػػػ 
 

ػػػػػػػػػػػنى  دى ٍعػػػػػػػػػػػبػى  وي نيػػػػػػػػػػػوٍ كى كى  ْٗ  ىتى  فػىػػػػػػػػػػػايى  اطو شى
 

ػػػػػػػػػػػػػخً كى   ػػػػػػػػػػػػػا كى ضىػػػػػػػػػػػػػاألعٍ  ةي فى  اتىػػػػػػػػػػػػػػبػى ثػى  مٌو ىى
 

 فيا اجلماعاألوقات اليت مينع 
ػػػػػػػػػػػػػالنًٌ كى  ضً يٍ  اٟتىػػػػػػػػػػػػػُب  وي عيػػػػػػػػػػػػػنػٍ مى كى  َٓ  اسً فى

 

ػػػػػػ تً ٍقػػػػػػكى  قً يٍ ضىػػػػػػكى    اسً بىػػػػػػتً  الٍ الى  ضً رٍ الفى
 

 رً وٍ هي ٍشػػػػػمى ى الٍ لىػػػػػعى  ىحى ٍضػػػػػاألى  ةي لىػػػػػيػٍ لى كى  ُٓ
 

 رً وٍ هي الِشػػػػػػػػػػػػػ نى  ًمػػػػػػػػػػػػػذلى كٍ اأٍلي  ةً لىػػػػػػػػػػػػػيػٍ اللا كى  
 

ػػػػيػٍ إلى  فٍ ًضػػػػكى  ِٓ ػػػػ  فى ٍصػػػػا نً هى ػػػػ لا كي  رو هٍ شى
 

 رً دٍ أفىػػػػػػػػػػػػػػػ نٍ  ًمػػػػػػػػػػػػػػػاذًل يىػػػػػػػػػػػػػػػاللا  رى آًخػػػػػػػػػػػػػػػكى  
 

ػػػػػٮتيٍ  ّٓ ػػػػػلًٌ  كي ل ُب ذى ى األى شى  احً  صىػػػػػا ايى هى
 

ػػػػػػػػػػػػػػى مي لىػػػػػػػػػػػػػعى   ػػػػػػػػػػػػػػا النًٌ ذى بًػػػػػػػػػػػػػػ فو وًٌ كى  احً كى
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 أحوال حيذر اجلماع فيها
ػاٞتً  نى ًمػ رٍ ذى احٍ كى  ْٓ ػالظا  اؿً  حىػُب  اعً مى  امى

 

ػػػػػػػػػػىى  احً صىػػػػػػػػػػ عً وٍ اٞتيػػػػػػػػػػكى   ػػػػػػػػػػظا نى مي  وي اكى  امى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ظً يٍ الغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ٓٓ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حً رٍ الفى  ادى رى ا كى ذى كى
 

ػػػػػػػكى   ػػػػػػػكى  عً بٍ الشًٌ ػػػػػػػ  رً هٍ السا  ادى نى ٍسػػػػػػػمي  اؾى ذى كى
 

 اـً ظىػػػػػػػػػػػ النًٌ ُب  اؿً هى ٍسػػػػػػػػػػػاإلً كى  ءً يٍ القىػػػػػػػػػػػكى  ٔٓ
 

ػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػكٍ ري ا خي ذى كى ػػػػػػػػػػػاٟتى  نى ًمػػػػػػػػػػػ كى جي  اـً ما
 

 ةٍ امىػػػػػػػػػػػػػجى اٟتً كى  بً عىػػػػػػػػػػػػػالتػا كى   وي لىػػػػػػػػػػػػػبػٍ قػى  أكٍ  ٕٓ
 

 ةٍ مىػػػػػػػػػػػػػػبلى  مى بلى وا بًػػػػػػػػػػػػػػقيػػػػػػػػػػػػػػقا حى وا كى عيػػػػػػػػػػػػػػفػى  
 

 تقليل اجلماع
ػػػػػػػاٞتً  نى ًمػػػػػػػ لٍ لًٌػػػػػػػقػى  ٖٓ  فً يٍ ًصػػػػػػػمى  الٍ ُب  اعً مى

 

 فً يٍػػػػػػػػػػػػػػػػرً اٟتى كى  اضً رى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػاألى  ةً الىػػػػػػػػػػػػػػػػحى كى  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ايى صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحً  ٗٓ ًف حىِقهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرااتى  فىمى
 

ػػػػػػػػػػػػلًٌ ٚتيٍعىػػػػػػػػػػػػةو مىػػػػػػػػػػػػدى الصاػػػػػػػػػػػػبىاحً    ُب كي
 

 كىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةن ًٟتًٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًظ ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاةو كىرىدٍ  َٔ
 

ؿو الى فػىنىػػػػدٍ    ُب ٚتيٍعىػػػػةو ًمػػػػٍن ًذل اٍعػػػػًتبلى
 

 كىُب اٍخًتيىػػػػػػػػػػػػػػػارو الى يىًقػػػػػػػػػػػػػػػِل ايى فػىػػػػػػػػػػػػػػػىتى  ُٔ
 

ػػػػػػػػػػػاؾى مىػػػػػػػػػػػا    أتىػػػػػػػػػػػىإذىا تىضىػػػػػػػػػػػراٍرتى فػىهى
 

ػػػػػ  سً ٍكػػػػػلعى ابً  سي ٍكػػػػػالعى كى  ِٔ  رٍ بػىػػػػػتػى عٍ يػي  اؾى ذى كى
 

ػػػػػػػلً  غً اٍصػػػػػػػفى   ػػػػػػػحى كى  لى ٍيػػػػػػػا قً مى  رٍ ظىػػػػػػػالنا  قً قًٌ
 

 ما يطلب حالة اجلماع
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فا أبًى  مٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعٍ كى  ّٔ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٞتً  ةى نا سي  اعً مى

 

 اعً ًٝتىػػػػػػػػػػػ نٍ ًمػػػػػػػػػػػ ني مى ؤٍ يػيػػػػػػػػػػػ عو ًضػػػػػػػػػػػوٍ  مى ُب  
 

ػػػػ ْٔ ػػػػ تو يٍ صىػػػػػكى  سٌو حى  الى كى  حً  صىػػػػػا ايى  اؾى ىى
 

ػػػػػػػػػػػػيى   ػػػػػػػػػػػػأى  اؾى نىػػػػػػػػػػػػىي  نٍ كي  بلى بى قٍ تػى الٍ فىػػػػػػػػػػػػ ده حى
 

ػػػػػػػػػػػكى  ٓٔ  ىتى  فػىػػػػػػػػػػػايى  فه ٍيػػػػػػػػػػػثً كى   له ئًػػػػػػػػػػػاى ح ازى جى
 

ػػػػػػػػػلً    ىتىػػػػػػػػػأى  ده اًحػػػػػػػػػكى  نه كى ٍسػػػػػػػػػمى  وي لىػػػػػػػػػ نٍ مى
 

ػػػػػػػػػكى  ٔٔ  ري كى ذٍ ا ييػػػػػػػػػل مىػػػػػػػػػوى ًسػػػػػػػػػ ةو الىػػػػػػػػػحى  لِ كي
 

ػػػػ  ػػػػيػٍ لى عى  ازى جى  كاربي تىػػػػاخٍ وا كى عيػػػػ ءي طٍ وى ا الٍػػػػهى
 

ػػػػػػػػػػا ذى مىػػػػػػػػػػ نا ًكػػػػػػػػػػلى  ٕٔ  ذلى أكٍ  احً صىػػػػػػػػػػ تي رٍ كى
 

ػػػػػػفً لٍ خى  نٍ ًمػػػػػػ لٍ بىػػػػػػ لى ٍيػػػػػػقً كى    بلى مً كٍ تي ا فػىػػػػػػهى
 

ػػػػػػمى ل الٍ دى لىػػػػػػ ًٌت ٍعػػػػػأى  ٖٔ ػػػػػػًر ابى  يى ًىػػػػػػكى  لًٌ حى  ةٍ كى
 

ػػػػػػػػػػى عً لىػػػػػػػػػػعى   ػػػػػػػػػػ تى الى  ادو مى ػػػػػػػػػػًر اتى  نٍ نى وٍ كي  ةٍ كى
 

 ما جيتنب يف األحوال اجلماع
ػػػػػػػػػػػػػػػػػاٞتً  بً نًٌػػػػػػػػػػػػػػػػػجى كى  ٗٔ ـً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػ القً ُب  اعى مى  ا

 

ػػػػػػػػػػػػػػػنى كٍ دي  سً وٍ ليػػػػػػػػػػػػػػػ اٞتي ُب كى    اـً ظىػػػػػػػػػػػػػػػنً  مٍ كي
 

ػػػػػػػػػػبً نٍ ى جى لىػػػػػػػػػػعى  ٍبيا  َٕ  ىقىػػػػػػػػػػتػا يػي  احى ا صىػػػػػػػػػػهى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ اؾً ٍكرى األى  رً رى ضىػػػػػػػػػػػػػػػلً    اقىػػػػػػػػػػػػػػػقًٌ حى  اؾى ىى
 

 عٍ نًػػػػػػػػػتى ٦تيٍ  احً صىػػػػػػػػػ كى ٍيػػػػػػػػػلى ا عى ىى دي وٍ عي صيػػػػػػػػػ ُٕ
 

ػػػػػػػػ لً ٍيػػػػػػػػلً حٍ اإٍلً  رً رى ضىػػػػػػػػلً    عٍ مً تى اٍسػػػػػػػػكى  اؾى ىى
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 دٍ قىػػػػػػػػػفػى  عه وٍ نػيػػػػػػػػػ٦تىٍ  رً ابى دٍ  األى ُب  ءي طٍ الػػػػػػػػػوى كى  ِٕ
 

ػػػػػػػػػػػػػػيٍ فً  وي ليػػػػػػػػػػػػػػاعً فى  نى عًػػػػػػػػػػػػػػلي    دٍ رى كى  دٍ ا قىػػػػػػػػػػػػػػمى
 

ػػػػػػػػػػػكى  ّٕ ػػػػػػػػػػػأى  نٍ مىػػػػػػػػػػػ لِ كي  بلى فىػػػػػػػػػػػ وي لىػػػػػػػػػػػعٍ فً  زى اى جى
 

ػػػػػػػػعٍ يػي   ػػػػػػػػ دى ٍنػػػػػػػػعً  وً ٍيػػػػػػػػلى عى  لٍ مى  بلى بى النِػػػػػػػػػ لًٌ جي
 

ػػػػػػكى  ْٕ ػػػػػػفٍ  اأٍل ُب  ازى جى  امىػػػػػػ أكٍ  احى صىػػػػػػ اذً خى
 

 امى ؤٍ الِشػػػػػ تى ٍيػػػػػقً كي  ظٍ فى احٍ ا فىػػػػػهى عى ارى ضىػػػػػ 
 

 أتجيل احلمل
ػػػػػػكى  ٕٓ ػػػػػػالٍ  ؿي زٍ عىػػػػػػ ازى جى ػػػػػػنػٍ عى  اءً مى  ىتى  فػىػػػػػػا ايى هى

 

 اتىػػػػػػػػػػػػػػبػى ا ثػى قنػػػػػػػػػػػػػػيػٍ قً ا حى ضىػػػػػػػػػػػػػػالرًٌ كى  فً إلذٍ ابً  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػاإلفٍ كى  اؼى قىػػػػػػػػػػػػػػػػالثًٌ  بً نًٌػػػػػػػػػػػػػػػػجى كى  ٕٔ  ادى سى
 

ػػػػػػػػػػػػكى   ػػػػػػػػػػػػفى  ـٍ ري  تػىػػػػػػػػػػػػالى  رو حٍ ًسػػػػػػػػػػػػ لا كي  اادى سى
 

 اجلماع مواضع حيذر
ػػػػػػػػػػػػى اٞتً قىػػػػػػػػػػػػتػا يػي كى  ٕٕ  احً طى ٍسػػػػػػػػػػػػ األى ُب  اعي مى

 

 احً  صىػػػػػػػػػػػايى  رو ًمػػػػػػػػػػػثٍ مي  دو وٍ عيػػػػػػػػػػػ تى ٖتىٍػػػػػػػػػػػكى  
 

 اؿً بى قٍ تً اإلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ري بػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِ  وي ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػثػٍ مً كى  ٖٕ
 

 اؿي قىػػػػػػػػػػػػػػا يػي ضىػػػػػػػػػػػػػػل الفى دى لىػػػػػػػػػػػػػػ ةو لىػػػػػػػػػػػػػػبػٍ قً لً  
 

ٍػػػػػػػػػػػػػػػكى  ره دٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػ ٕٗ  ءً انى  ؼو بلى تً ٍخػػػػػػػػػػػػػػػابً  سه شى
 

 اءً ذى يٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػئٍل لً  ؾي رٍ التػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اري يىػػػػػػػػػػػػػػػػػتً اإلخٍ كى  
 

 مس الفرج
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٔتى كى  َٖ  ٍُتً ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليى ابً  رى كى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا  كى سًٌ

 

ػػػػػػػػػػػػػػػفى  يً ٍهػػػػػػػػػػػػػػػلنػا لً  عي نىػػػػػػػػػػػػػػٯتيٍ    ٍُتً يًػػػػػػػػػػػػػػػبٍ تػى  ذٍ خي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػلً  سه ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػلى  ُٖ ػػػػػػػػػػػػػػػػلً  ره ظىػػػػػػػػػػػػػػػػنى  جو رٍ فى  لًٌ كي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ هي دى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػعً  مه لِػػػػػػػػػػػػػػػكى تى   ػػػػػػػػػػػػػػػا ايى جى  لًٌ  خى
 

ػػاٞتً  نى ًمػػ رٍ ذى اٍحػػكى  ِٖ ػػرٍ كي   اعً مى  بٍ نًػػتى اجٍ ا كى ىن
 

ػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػلً  ةو قىػػػػػػػػػػرٍ خً  ادى رى إفػٍ  بٍ نًػػػػػػػػػػتى اجٍ  ٍُتً جى رٍ فى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  ءي طٍ كى  ّٖ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةو وى هٍ شى ـه رى حى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ا  اذى كى
 

ػػػػػػػػػػػانػي يى إتػٍ   ػػػػػػػػػػػفى  ـو بلى تً اٍحػػػػػػػػػػػ دى ٍعػػػػػػػػػػػا بػى هى  اذى خي
 

 عود اجلماع
 ـً وٍ النػاػػػػػػػػػػػػ دى ٍنػػػػػػػػػػػػعً  احً صىػػػػػػػػػػػػ أٍ ضاػػػػػػػػػػػػوى تػى يػى لٍ كى  ْٖ

 

 ـو وٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍَتً غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  وً اًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػًٚتى  دى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػى  
 

ػػػػػػػػػػػعى  ٖٓ ـي نىػػػػػػػػػػػيػى  احً  صىػػػػػػػػػػػايى  اهي سى  ارن اىً طىػػػػػػػػػػػ ا
 

ػػػػػػػل الطا دى إٍحػػػػػػػ  ػػػػػػػ ٍُتً تػى ارى هى  اربى تىػػػػػػػا اخٍ ذى ىى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  هٍ رً كى ذى لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي لي ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى كى  ٖٔ  كى لً ذى كى
 

ػػػػػػػػػ إفٍ   ػػػػػػػػػدى وٍ عى  اءى شى  كى لًػػػػػػػػػذى  بً رٍ قيػػػػػػػػػا بً ىى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ٕٖ  احً  صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايى  دو رً ابى  اءو مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لِ كي
 

ػػػػػػػػػػػػػػ عي نىػػػػػػػػػػػػػػٯتيٍ   ػػػػػػػػػػػػػػى النًٌ لىػػػػػػػػػػػػػػعى  وي بي رٍ شي  احً كى
 

ػػػػػػػ ٖٖ  ىقىػػػػػػػتػا يػي  ءو طٍ كى  دى ٍعػػػػػػػبػى  احو صىػػػػػػػ اؾى ذى كى
 

 اقىػػػػػػػػػػػػقًٌ حي  اؾى ذى بًػػػػػػػػػػػػ وً بً يٍ ًضػػػػػػػػػػػػقى  لي ٍسػػػػػػػػػػػػغى  
 

ػػػػػػػػػػػػمي وٍ نػى كى  ٖٗ  ىتى  فػىػػػػػػػػػػػػايى  اغً رى الًفػػػػػػػػػػػػ دى ٍعػػػػػػػػػػػػا بػى هى
 

ػػػػػػػػػبً نٍ ًّتى   ػػػػػػػػػ نً ٯٍتىػػػػػػػػػا اأٍلى هى  ىتىػػػػػػػػػا أى مىػػػػػػػػػ اؾى ىى
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ػػػػػذى  احً صىػػػػػ بي ًجػػػػػوٍ يػي  َٗ  امىػػػػػ سي ٍكػػػػػعى ا كى رن كى
 

ػػػػػذى   ػػػػػػتى انػٍ  وً ًسػػػػػكٍ عى بً  احً  صىػػػػػػايى  تي رٍ كى  ىمى
 

 اإلحتالم
 ىتى  فػىػػػػػػػػايى  ـو بلى تً اٍحػػػػػػػػ بي احً صىػػػػػػػػ تى ٙتياػػػػػػػػ ُٗ

 

ػػػػػػػػػفػى   ػػػػػػػػػكٍ حي  اؾى هى  اتىػػػػػػػػػبػى ا ثػى حن يٍ حً صىػػػػػػػػػ وي مي
 

ػػػػػػػػػػػػ  إفٍ  ِٗ ػػػػػػػػػػػػبى مي  نٍ عىػػػػػػػػػػػػ افى كى  ةٍ امىػػػػػػػػػػػػرى كى   ةو احى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ عى كى    ةٍ مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى عى  ةه بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ قي ا عي هى سي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػيى  إفٍ كى  ّٗ  دٍ رى كى  ةو رى وٍ صيػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍَتً غىػػػػػػػػػػػػػػػػبً  نٍ كي
 

ػػػػػػػػػػعٍ نً فى   ػػػػػػػػػػكى رٍ يػيػػػػػػػػػػ ةه مى  دى نىػػػػػػػػػػ فػى ا الى رن يػٍ دً ل جى
 

 ادلسائل ادلتعلقة ابلنكاح وأداب ادلعاشرة
ػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ زى  رًٌ ًسػػػػػػػػػػػػػػػػ ري ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػنى كى  ْٗ  ٍَتً غىػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ لً  ةو جى

 

ػػػػػػػػػػػػػػىى  احً صىػػػػػػػػػػػػػػ عي نىػػػػػػػػػػػػػػٯتيٍ    رً دٍ تىػػػػػػػػػػػػػػلٍ كى  وي اكى
 

 ؽي بلى الطاػػػػػػػػػػػػػػػػ هي رى ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػيي  ارو يىػػػػػػػػػػػػػػػػتً  اخٍ ُب كى  ٓٗ
 

 اؽي رى الًفػػػػػػػػػػػػػػػ عي رى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػيي  ارو رى طً  اٍضػػػػػػػػػػػػػػػُب كى  
 

 إفٍ كى  احً  صىػػػػػػػػػايى  اؾي ًسػػػػػػػػػاإلمٍ  هي دى ٍعػػػػػػػػػبػى كى  ٔٗ
 

ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػنػٍ عى  لى ئً سي ػػػػػػػػمٍ إً  اؾى ا ذى هى  نٍ ًكػػػػػػػػزي  اؾً سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػتػي اعى طى  ٕٗ  ظػػػػػػػػػػػػػػورً حٍ مى  الٍ ُب  عي نىػػػػػػػػػػػػػػا ٘تيٍ هى
 

ػػػػػػػػػػػػعً نٍ مى كى   ػػػػػػػػػػػػ نٍ ا ًمػػػػػػػػػػػػهى  رً وٍ قيػػػػػػػػػػػػ٤تىٍ  زً ائً جى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍ رى مي أٍ تى لٍ كى  ٖٗ  ةً بلى لصاػػػػػػػػػػػػػػػػػابً  احً ا صىػػػػػػػػػػػػػػػػػهى
 

 اتً الػػػػػػػػػػذا  لً ٍسػػػػػػػػػػغى كى  نً يٍ الػػػػػػػػػػدًٌ  مً ٍلػػػػػػػػػػعً كى  
 

ػػػػػفٍ نػى  تى ٍقػػػػػفى ا أنػٍ ٔتىػػػػػ بٍ ًطػػػػػكى  ٗٗ  ىتى  فػىػػػػػا ايى سن
 

 اتىػػػػػػػػبػى ثػى  احً صىػػػػػػػػ كي لًػػػػػػػػا ٘تىٍ ٔتىػػػػػػػػ ؿٍ دً اٍعػػػػػػػػكى  
 

 اإلختتام
ػػػػػػ ََُ ـي ا ٘تىىػػػػػػػذى ىى  ةٍ مىػػػػػػػوٍ ظي نٍ مى  الٍ ُب  دً ٍصػػػػػػقى الٍ  ا

 

 ةٍ مىػػوٍ ظي نٍ وا مى عيػػ ؿً وٍ القىػػ ارً صىػػتً اخٍ  عىلىػػى 
 

ػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػػعى  ٍبيا  َُُ ػػػػػػػػػػػل ٤تيى رى الػػػػػػػػػػػوى  ٍَتً ى خى  دو ما
 

 دً مى الصاػػػػػػػػػػػ مً يٍ ًظػػػػػػػػػػا العى نىػػػػػػػػػػبًٌ رى  ةي بلى صىػػػػػػػػػػ 
 

ػػػػػػػػػػػػػاتػي يى بػٍ أى  َُِ  ده اًحػػػػػػػػػػػػػكى كى  ةه ائىػػػػػػػػػػػػػمً  لٍ ا قيػػػػػػػػػػػػػهى
 

 دً اًحػػػػػػػػػػػػالوى  رً يٍ دً ا القىػػػػػػػػػػػػنىػػػػػػػػػػػػبًٌ رى  فً وٍ عىػػػػػػػػػػػػبً  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى ظى نى  َُّ  رً ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤٍلى ا لً بن ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ٤تيٍ ا هى
 

 رً دٍ القىػػػػػػػػػػػػػػ مً يٍ ًظػػػػػػػػػػػػػالعى  وً بًٌػػػػػػػػػػػػػرى  دي ٍيػػػػػػػػػػػػػبػى عي  
 

 هللاي  اهي قىػػػػػػػػػػػػػكى  فو وٍ ميػػػػػػػػػػػػػايى  نً ابٍػػػػػػػػػػػػػ لي ٧تىٍػػػػػػػػػػػػػ َُْ
 

ػػػػػػػػػػػ اهً ًّتىػػػػػػػػػػػ   اهي فى طى ٍصػػػػػػػػػػػمي  قً ٍلػػػػػػػػػػػا٠تٍى  ٍَتً خى
 

ـى عىػػػػػػػػ افى ضىػػػػػػػػمى  رى ُب  َُٓ  ىتى  فػىػػػػػػػػايى  عو ٍسػػػػػػػػتً  ا
 

 اتىػػػػػػػػػبػى ثػى  فً لٍػػػػػػػػػأى كى  ٍُتى تًٌ ًسػػػػػػػػ دً ٍعػػػػػػػػػبػى  نٍ ًمػػػػػػػػ 
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 سًنة ذاتية

 

 ُٖٗٗيناير  ُٓ، كلد ُب ماديوف اتريخ حافظ الديال رمضان
 ََِْـ. ٍب التحق اب١تدرسة اإلبتدائية ُب موجورجو ماديوف سنة 

ـ. ٍب التحق اب١تدرسة ا١تتوسطة اإلسبلمية دار ا٢تدك فونوركجو 
ـ. ٍب التحق اب١تدرسة الثانوية دار ا٢تدك فونوركجو  ََُِسنة 
راىيم ماالنج ابٞتامعة موالان مالك إبـ. ٍب التحق  َُِّسنة 

كقد شارؾ  ََِِ البكالوريوس ُب قسم اللغة العربية كأدهبا سنة حىت حصل على درجة
 ُب ىيئة الطلبة العملية فاغر نوسا.
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