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 أمحد علٕ السحٔه عبد زضا/ دنتْزٗ إعداد

 لمبشات والعربية اإلسالمية الدراسات بكمية المغويات قدم في السداعد األستاذ

 .سويف بشي فرع ،األزهر جامعة

 ملخص البحح:

هلل رب العددالس، ، والرددالة والدددالن عمدددمحم صب،شددا ي  ددمدمحم   عميدد   الحسددد
 وسمم، أمَّا بعد:

ة مدد  األ دديا  مشنلددة ا سددم  ف،هددده هددلا الإحددا إلدددمحم الوقددوه عمدددمحم مددا صءددنزل
 الواحد، كتشنيمهم

الواحدد،  الذدي وتشنيمهم الفعل وا سم مشنلدة  ،ا سس،  مشنلة ا سم الواحد
والجسمدة مشنلدة ، واألسدسا  السختمفدة ،والفعدل الحره وا سدم، والحدرهكلا و 

فالدل  أوجددل البشدا   سددم      .أثدر فددي األحكدانمدا لددللن مد  السفدر  ... و 
ح أن يكدون والدل   دحَّ  ،السفر  هو تشنيمها مد  ا سدم مشنلدة ا سدم الواحدد

البددة والسبددة مشد   أنَّ  ا اضدرب   هدلا زيدد  ا فدي صحدو: السذغوة عش  متعد   
سو وه بظدره الالذخص ز اإلخإار ع  والل  جوَّ  ،بسشنلة الذي  الواحد

الردفة والسو دوه  أنَّ هدو   أكدلز ودون رجدل مزدروب لدن  في صحو:مان النَّ 
مدددد الخبددر بعددد ز أن يدددد الجددار والسجددرور والددل  جددوَّ  ،كالذددي  الواحددد

الجدددار  أنَّ هدددو   أمغزدددوب عمددددمحم زيدددد  :فدددي صحدددو الو دددل الواقددد  مبتددددأ
وا متشداع مد  حدله ا سدم السو دوة مد   ،والسجرور بسشنلة ا سم الواحدد
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وا متشداع مد  حدله ألدل  مدا  السو دولة عشدد  خدوة حدره  ،بقا  الردمة
ها م   متها كا سم الواحد فميدت فدي هدلا الحالدة واقعدة ألصَّ  ؛الجر عم،ها

بالشدددإة لمدددلكر وهكددلا  ،كالحدداة فددي  مددا  ا سددتفهامية ،فددي رخددر ال مسددة
 والرحة والخطأ... ،الر ز والقبوة و  ،والتقديم والتأخ،ر ،والحله

أهدم مدا اصتهددمحم وخاتسدة ف،هدا  ،وثالثدة مإاحدا مقدمة، في الإحا هلا جا و 
توضدديح األعاريددل الستشوعددة السبشيددة فددي السقددان : ومشهددا ،مدد  صتددا   إليدد 

 كا متشددداع مددد  ،األوة عمددددمحم أسددداس تشنيدددل األ ددديا  مشنلدددة ا سدددم الواحدددد
ور عد اْصفلَراة اْلَجار  و  يجدر  ،مشردوب ا سدتفهامية  مْ َكد فتس،،دن ؛اْلَسْجدرء
والتس،،ن  ،؟ ابَ تَ ال ل  تَ يْ رَ تَ ا ْ  م  هَ رْ  ل  مْ كَ صحو:  بل  ،  بحره جرَكمْ إ  إذا سإقت  

دد ألنَّ حددره الجددر  ؛  مقدددرة   يسكدد  إههددارا ْ فددي هددلا الحالددة مجددرور بددد  مل
و  يسكد  الجسد  بد،  العدوض والسعدوض  ،  عدوض عشهداَكدمْ الدابق عمدمحم  

ا   جدار  َكدمْ عش ، وفي الوقت صفد    يسك  جعدل حدره الجدر الددابق عمددمحم  
و  يجدوز اصفرداة  ،ألنَّ الجار والسجرور بسشنلدة الذدي  الواحدد ؛لسا بعدها

اْصفلَردداة الرافدد  مدد  اْلَسْرفءددوع، والشا ددل مدد  بخدداله  ،الجددار مدد  السجددرور
ا حتجاج لمقرا ات القررصية وتوج،هها التي ثبدت بالددل،ل  :وأيزا ،وباْلَسْشرء 

هددلا القددرا ات لددو  ا تجدداا إلدددمحم  ولددم يكدد  أمددامهم إ  ر ز  ،القددا    ددحتها
القدارئ مسدا ودراا  وغ،در ذلدن ...القوة بتشنيل األ ديا  مشنلدة الذدي  الواحدد

 .ال ريم بإذن   تعالدمحم

وسدد،د السرسددم،  وقا ددد الغددر و ددمدمحم   وسددمم وبددارخ عمدددمحم خدداتم األصبيددا  
وسدددمم  ،وعمددددمحم رلددد  و دددحإ  دددمدمحم   عميددد  وسدددمم  السحجمددد،  سددد،دصا ي

   .تدميسا كث،ر ا
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Summary: 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and blessings be 

upon our Prophet Muhammad peace be upon him, but after: 

The aim of this research is to find out what came down from the 

objects to the name of one, such as downloading them 

The two names are assigned the same name, and they are 

downloaded by the verb and the name of the status of the one 

thing, as well as the letter and the name, the character and the 

verb, the different names, the singular sentence. What is required 

for the construction of the singular name (not) is to download it 

with the name of the name of the same name, which corrects that 

the man who is busy with it in several ways: (this is Zaida beaten) 

that the substitution and the equivalent of one thing, (Eat the day 

of a man mired to you) is that the character and described as one 

thing, which was blocked to block the neighbor and the bulldozer 

of the news after the description, which begins at the beginning: (I 

am angry at Zaid) is that the neighbor and Aljjor as one name, and 

refrain from deleting the name connected with the survival of the 

link , And refrain from deleting the A (m) connected at the entry of 

the draft on it; With their relevance as the name are no one in this 

case a reality in the last word, in the As is the case (what), wh, and 

so for male and deletion, and presentation delays, acceptance and 

response, health and error  ...  

This research comes in an introduction, three questions, and a 

conclusion in which the most important conclusions reached are: 

the clarification of the various forms built up primarily on the basis 

of the reduction of the names of the names, such as abstention 

from separation from the neighbor; And the distinction in this case 

is delineated by (b) an ability that can not be shown; because the 

previous letter of provocation (km) is compensated for, and it is 

not possible to combine the deduction And at the same time can 

not make the former draft on (km) neighbor after Because the 
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neighbor and the ignorant as one thing, and it is not permissible to 

separate the neighbor from the bulldozer, apart from the 

separation of the crane from the raised, and the position of the 

Mansub, and also: the invocation of the Quranic readings and 

guidance, which proved conclusive proof of authenticity, and they 

had only the response of these readings, One thing ... and other 

than what the reader sees, God willing. 

May Allah bless and bless and bless the Seal of the Prophets, the 

Master of Messengers and the Commander of the Glorious 

Martyrs, our Master Muhammad peace be upon him and his 

family and companions, and handed over much recognition. 
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وصذكرخ عمدمحم مدا أصعسدت، وصددتوهل مشدن  ،ا صحسدخ عمدمحم ما عمستالمهم إصَّ 
    ا صرجو ب  الخالص بد،  وددين، فإصَّدإلين، وعسال  الح   ا ونللا صافع  عمس  

  ل بجشابن، وصددألن أن  ،و  صجاة إ  لسعترم بحبمن ،حوة و  قوة إ  بن
الدل   ،ترمي عمدمحم خ،رتن م  خمقن القا م مد  تبميدر رسدالتن بواجدل حقدن

بعثت  إلدمحم جسي  العالس،  بمددان عربدي مبد، ، ي صبيدن وعبددخ، ورحستدن 
ورووا وصردروا مد   ،وعمدمحم رل  اللو  أعاصوا ورزروا ،السهداة إل،شا م  عشدخ

وفي ذاتن وابتغا  مرضاتن، حتددمحم قدان  وشدن  ود  الحدق عمددمحم سدا ،  ،أجمن
 : أما بعد، تدميسا واتدق  سم  أ  اتدا ، وسمم

 األضباب الداعٔ٘ إىل دزاض٘ نف ً(َّ ٘ ميصلة٘ الػةٕٛ   ما ُىصِّل يف العسب
َّ٘ :الْاحد، ّأثسِ يف األحهاو َّ٘ ّتصسٓف  :ميَا ،أمْز (دزاض٘ حنْ

إ  وفيد   د،وخشا د جدناهم   تعدالدمحم خ،درا د  كتدل   قمسا يخمو كتداب مد أصَّ د 
وذكر لد ، وعدرض لذدواهدا، وبيدان لمحكدان السترتإدة  ،الإابإلدمحم هلا  إ ارة
ة الشحويَّد القزدايامد  تعمقد  بالعدودد و   ،كثدرة مددا م يزداه إلددمحم ذلدنعمي  

د فيسدا أعمدم وكلا السحدث،   ،ا م  الستقدم، أحد   وأنَّ  ،ة وغ،رهساوالترريفيَّ 
يجسد  و  ،يكدل عمددمحم حددو او  ،لدم يخرد  بإحدا مددتقل يحدد  فيد  أبعدا اد 

وا ستسدداخ بد   ،أثرايب،  و  ،ويكذل ع  قيست  ،ويدرس قزاياا ،مدا م 
وحاجدة  ،موقف العمسا  مش يتشاوة و  ،و شوا الترريفيز  الشحو ز في الإحا 

 ...   الدارس،  إلي 

 ،ا حتجداج والتدرجيحوأثدر قدو  عشدد لها  ور كب،در موضوع هلا السدا ل د 
مد  الإردرة أهدل مدا ذهدل إليد   :وم  ذلدن، ةو  سيسا في السدا ل الخالفيَّ 
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دد بسشنلددة  ا إلدددمحم كوصهسددا؛ اسددتشا    العذددرة إلدددمحم   الشَّيزلددفل  إضددافة     يجددوز أصَّ
عمدمحم ح،  ذهل ال وف،ون إلددمحم والذي    يزاه إلدمحم صفد ،  ،ا سم الواحد
  يجدوز إضدافة ذهل ال وف،ون إلدمحم أصَّ »: قاة اب  األصإار ز ،  1 القوة بجوازا

    وذهل الإردريون إلددمحم أصَّد،  َخْسَدَة َعَذر ، صحو:  العذرة إلدمحم   الشَّيزلفل  
  قدد جدا  ذلدن ألصَّد ؛سدا قمشدا ذلدنن فاحتجوا بأن قدالوا: إصَّ وأما ال وف،، يجوز

 عشهم في استعسالهم، قاة الذاعر:
 (2) وشٔكِوَتِْٔ ... بٍِٔتَ ثَىَأٌي عَشِسَٕة ؤَِ حٔجٖتِْٔكُمِّفَ وَ عٍََائْٔٔ 

فجاز إضافت  إلدمحم ما  ،اسم مظهر كغ،را م  األسسا  السظهرة  الشَّيزلف  وألنَّ 
ددد، كددددا ر األسدددسا  السظهدددرة التدددي تجدددوز إضدددافتها ،بعددددا ا الإردددريون وأمَّ

 جعددل ا سددسانل   قددد ألصَّدد ؛    يجددوز ذلددنإصَّدد :سددا قمشدداقددالوا: إصَّ  فدداحتجوا بددأنْ 
ا ، يء  ، ف سددا   يجددوز أنْ اسددس ا واحددد  دد  إلدددمحم بعدد   زدداه ا سددمء الواحدددء بعزء
 . 3  «ف للن ههشا

 ميَا:  ،٘ هلرا البحح فتربش يف أمْزّٔأما الكٔن٘ العلن 
                                                           

، و رتذررررل  ٕٙ٘/ ٗ، و  سخرررررزرٜٓٔ/ٔ( يشطرررخر  ررررخح بوررررلس ررررر  ػ     درررر خ   ر ٔ)
/ ٗ، و  سقلصررررج   شحػ رررر رٖٗ، و ئررررول    شرررررخ ر/ٖٗٔ/ ٜ، و  وررررحي  رٚ٘ٚ/ ٕ  زررررخسر

 .ٖٓٗ/ٙ ألدسر، وخد ن  ٜٜ٘ٔ

هرػ  رلهج  (بشت ثسرلن  شذرخ ) ر الروذهلد قػ  مػشغ و ، شفيع بغ شلرق ( مغ   خجد،  ٕ)
َهرَح  ، وقرل    در خ   ، و برغ رر ج ر )إ رى   شذرخ  (،  شير )  كػ   غ ش ى جػ ز إضل    ششج

 (. َواَل يْشخُ ػَن  ْ َ ْ ت ،اَل ُيِج دُ    برخ ُّػن 
، ٕٕ٘/ٔ، و إلنررررررل ر ٕٙ٘/ٗو  سخررررررزر ، ٜٓٔ/ٔيشطرررررخر  رررررخح بورررررلس رررررر  ػ  ر 

، و  سقلصررررررج ٕٛٙ/ٙ، و  سقلصررررررج   ذررررررل ي ر ٕٕٛٗ/٘، وتسه ررررررج   قػ شررررررجرٖٖٗو  و  رررررر غر/
 .ٗٙٗ/ٕ، و  ورخ حر ٜٜٗٔ/ٗ  شحػ  ر

 .ٕٕ٘/ٔ(  إلنرل رٖ)
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 ،وذلن بزدرورة إعطا هدا السدداحة التدي تددتحقها ؛لهلا الظاهرةد التأ ،ل 
وتدميط الزو  عمدمحم  واهدها وأمثمتها م   ،عريف بهاالتَّ والقدر ال افي م  

 ،وحججهدددم ة العمسدددا اوجسددد  أقدددو  ،السشاقذدددة وا سدددتد ةالحدددوار و خدددالة 
 وكتبهم. في مؤلفاتهم ومرا رهم اأماكشه واإل ارة إلدمحم

لددد  واهتسددان كب،ددر  ،اهرة مدد  عشايددة فا قددةمددا تتستدد  بدد  هددلا الظَّددددد إههددار 
فقمسددا يخمددو مردددر مدد   ؛األزمشددةالعمسددا  عمدددمحم اخددتاله األمكشددة وتددوالي 

 .و  لة عم،ها ،مرا رهم إ  وفي  تشبي  إل،ها

القددرا ات و  ،اآليددات القررصيددة ال ريسددةلهددلا الظدداهرة أثددر بددالر فددي توجيدد  ددد 
وكدالن العدرب صظسدا  ،وحدوا الشبدي  دمدمحم   عميد  وسدمم ،الذريفة القررصية

 وصثرا مسا هاهرا مخالل لقواعدهم.

 ،لغددة القددررن ال ددريمالمغددة العربيددة ثددرا  ت ذددل هددلا الظدداهرة بجددال  عدد  ددد 
وذلن بتشنيل ال مسات  ؛أسال،بهاوغنارة  ،وتعد  أغراضها ،وتشوع استعسا تها

 ،والحره مد  ا سدم ،وال مست،  مشنلة ال مسة الواحدة ،مشنلة ال مسة الواحدة
مشنلددة ال مسددة مسددا صددنة غ،ددر ذلددن و  ،وا سددم مدد  ا سددم ،والفعددل مدد  ا سددم

 وهكلا... ،ولها م  أختها فهم رخر ،فمم مسة السفر ة   لة ؛الواحدة

فع   ريقها يسك  تفدد،ر هدلا  ؛لهلا الظاهرة عالقة و ،دة بمغات الكإا لد 
فدددي هدددلا مشنلدددة  بشدددا   ودددون  مددد     ك ،وتحم،مهدددا،وتوضددديحها  ،المغدددات

مدد    1 شددا  عمدددمحم الفددتحالبب  َوددْونَ  قددرا ة ا سددم الواحددد، كا سددتعساة مشنلددة 

                                                           

، و  سغشرررررررر   رررررررر  ٕٙٔ/ ٔ، و  سحودرررررررر رٚٙٔ( يشطررررررررخر مخورررررررررخ  بررررررررغ خل ػ رررررررر ر/ ٔ)
 .ٚٚٛٔ  قخ ء تر/
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دونَ قول  تعالدمحم:  قء هدم جعمدوا وهدي جددورة بدالقبوة؛ ألصَّ   ، 1َهَلا َوْونء َ  َوْشطل
القدرا ة فدي الوقدت صفدد  جاريدة  اوهدل ، وون  م      بسشنلة ا سم الواحدد

 ،َقددَرَأ اأْلَْعَسدد ء »حيددان بقولدد :  أ ددار إلدددمحم ذلددن أبددو ،عمدددمحم لغددة سددفمدمحم مزددر
يَددمحم ،َوَزْيدء ْب ء َعمليز   ،َواأْلَْعَرجء  َواَية :  ،َوَأبءو َحْ،َوةَ  ،َوعل ٌم فلي رل  َهَلا َوْونَ  َوَعا ل

ونَ  قء يمل بلَفْتحل   َ  َوْشطل َها ، اْلسل : بلَرْفعل ورء ْسهء يَّدَة: َلَسدا َأَضداَه  ،َواْلجء َقاَة اْبد ء َعطل
ددَي َفْتَحدد ددَتَس زل   َبَشددااء َفهل دد ل َرْفدد   إلَلدددمحم َغْ،ددرل مء ددَي فلددي َمْوضل ، َوهل َوَقدداَة  ، 2 ةء بلَشددا  

ْفَمدمحم مءَزرَ  َي لءَغةء سء يَددمحم: هل : َقاَة عل لء المََّواملحل   َودْونَ  ، َيْعشلي بلَشاَ هءْم  3 َ احل
دْم َجَعمءدوا  ؛َعَمدمحم اْلَفْتحل   َ   َمَ   َصَّهء دَو فلدي   َ   َمدَ    َودْونَ  ألل ، َفهء ددل ْسدمل اْلَواحل َكا ل

ْبَتَدأ ؛َمْوضل ل َرْف    َصَّ ء َخَبرء اْلسء  . 4  «ألل
وأما السشه  الل  التنمت ، وسرت عمي  فهدو السدشه  الو دفي القدا م عمددمحم 

، م  قريدل أو بع،دد كل ما وتعمق بهااستقرا  محاولة و ة سيَّ جس  السا ة العم
وذلددن  ؛مددا تدددعو إليدد وفهددم  ،تحم،م،هدداوالعسددل عمدددمحم  ترت،بهددا،بثددم الكيددان 

وتفددد،ر مددا عمددق بهددا مدد  هددواهر وسددسات وخرددا ص  ،بددالتعم،ق عم،هددا
 و و  إلدمحم الشتا   التي يقو صي إل،ها ا لتنان بهلا السشه .

ا أحدد   أنَّ  كدان عمددمحم رأسدها:و  ، ث،درةفالإاحثدة واجهتهدا أمزا الرعوبات التدي و 
الدراسددة بحدددوا مدددتقل يجسدد  لددم يخددص هددلا فيسددا أعمددم مدد  الستقدددم،  

حاجدة هدلا السوضدوع وكدلا ددا مها مويحردر  ،اويمم ما تشاثر مشه ،متفرقها
 ، يالسفددددر  جدددا ت مددددا م  مشثدددورة فدددي كتدددلفقدددد  ؛إلددددمحم اسدددتقرا  واسددد 

                                                           

 .ٖ٘ي  ر/( رػر    سخرلت،  آلٔ)

 . ٕٓٗ/٘( يشطخر   سحخر   ػج درٕ)
 .ٜٙٔ/ ٘ٔ( يشطخر روح   سشلن رٖ)
 . ٖٚٛ/ٓٔ(   بحخ   سحيطرٗ)
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 مول ،وغ،رهم ،والسعاجم ،وأ حاب المغة ، ،والسحدث ، ،واأل ول، ،والفقها 
 .أو ما  اكل ذلن مردري مردر أو موقوفا عمدمحم يك  الحدوا عش  

دد، وخاتسددة ،ثالثددة مإاحدداو  ،جددا ت خطددة الإحددا فددي مقدمددةو   :ا السقدمددةأمَّ
عية إلدمحم الد،ر قددما فدي هدلا السوضدوع، وتوضديح افف،ها بيان لمسإاب الد
والسشه  الل   ،م  مراعل ةوأهم ما واج  الإاحث ،الكيسة العمسية لمدراسة

 ، وثالثة مإاحا:عمي  توسار  ، تالتنم

  َّوهي:ة السإحا األوة:  السدا ل الشحوي ، 
   غ خ مزل  غ  جوسلع  الرع مع    ق. 
  .مل ند  مشد     ذ ء   ػ حج مغ  ألشلم 
 .تشد     سذلر و  سذلر إ ي  مشد     ذ ء   ػ حج  
 (  و  حيغ ،و  و  ،  حيكولب) جسع بلم و حج     .  
 حح   أل ف مغ )مل(   سػصػ   بشج دخػ    جلر ش  هل. تخبهع 
 . أ (   سػصػ   ب غ   حخ ي  و الرسي( 
 .جػ ز تقجيع   سشسػ  ش ى )أ (   سػصػ   وص وهل 
 .فر  ب غ   ر   و  سػصػ  ال يشج أجش يل   
 .  الموشلع مغ حح   الرع   سػصػ  مع بقلء   ر  
 . حح  مفشػ   ص     سػصػ 
  سخو ف  مشد    الرع   ػ حج مشخً ل بر )أ (.تشد    ألرسلء   
 .رج   جلر و  سجخور مدج   خ خ بشج   ػصف   ػ قع م وجأ 
 إلخبلر بطخ    دملن شغ   ش غ . 
  ًشرررررغ   س ورررررجأ   سػصرررررػ  دخرررررػ  )  فرررررلء( ش رررررى مرررررل جرررررلء خ رررررخ  

 بر)  حي(.
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  ًل مشد    الرع   ػ حج.تشد     خ خ   سوشجد  فط 
  و  سجخور.ز لد  )كلن( ب غ   جلر 
 .مع  رسهل بسشد    الرع   ػ حج )  )إنَّ
  ًبشلء  رع )ال(   شل ي    جشذ إذ  بلن مفخد.  
 ر  ُع خ ِخ )ال(   شل ي    جشذ. 
 وصف  ْرع )اَل( ق    ْ َخَ خ. 
 .حح  أحج   سفشػ  غ أص هسل   س وجأ و  خ خ 
  مشع حح    فلش. 
 إذ  أرشج إ  هسل   فش    س ش    سش ػم مػضع   جلر و  سجخور. 
 ورود   سذغػ  شش  موشجد    فظ دون   سششى. 
  حرػ    ش ق  ب غ   شلمر  و الررع   درلبا بلالررع  ألجش ر    رحي

 .أتبع بولبع
 . حح    سفشػ  ب 
  مل ند  مشد     ذ ء   ػ حج مغ   طخو. 
  تقجيع   سدوثشى ش ى صف    سدوثشى مش. 
   ذ ء   ػ حج وهػ    مػضع   حل . مل ند  مشد   
 ُسسِّ د و  سسَّ د بسشد     ذ ء   ػ حج  . 
 وقيلم  ِبَشفِد ِ  ،اَل يجػز  ْنِفَرل   ْ َجلر مغ  ْ َسْجُخور. 
  شس    سزل  إ ي       سزل. 
 .)بشلء )يػم( مع )إذ 
 . إضل     طخ    س هع إ ى   س ش 
 .بشلء   طخ  )ب غ ب غ( ش ى   فوح 
 ( ش ى   فوح.ِمْث َ بشلء ) 
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 )شر  بشج ) جن  . 
  َذ ( مشد    الرع   ػ حج)مع  ( َّ تشد   )ح. 
      رف    شلم.   
 .تقجيع   ششت ش ى غ خ  مغ   وػ بع 
 . تبعيَّ    ششت  سششػت 
  نشت   شكخ  بل سشخ  ، و  سشخ   بل شكخ وج   موشلع. 
  ذبرررررررخ   ػصرررررررف مرررررررع   سػصرررررررػ  يخخجررررررر  مرررررررغ   شسرررررررػم إ رررررررى

   خرػص.
 رفلت ال تػصف  . 
 . موشلع إضل     رف  إ ى   سػصػ  
 . حح    شلئج مغ   رف 
  ش ع، أو   كشي ، أو    ق .   سػصػ حح    وشػ غ مغ   
  موشلع حح    رف  أو   سػصػ . 
 . تبعيَّ  ضس خ   فر  
  ّشصف ش ى   زس خ   سجخور مغ غ خ إشلد    جلر  . 
   الرع   ػ حج  الروغشلء شغ   شصف بوشد    الرس غ مشد . 
  ػ حج ء   ج  و  س ج  مش  بل ذ  . 
    ششج   شج ء. َػ ِحج  ْرع مشد    ال الرس غ تشد 
  (. بش ٍ ) أو ( بغ)وصف  الرع   سشلدى   سفخد   َشَ ع ِبر 
 . نج ء مل  ي   أل ف و  لم   سػصػ 
 .تشد  هع   سشلدى   سقوخن بر )أ ( مع )أي( مشد     ذ ء   ػ حج 
 فظ   سشلدى مزلً ل. تكخ ر  
 وهررررػ )أم( أو   سزررررل  إ ررررى   سزررررل  إ ررررى يررررلء   سرررروك عج ء نرررر ،
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 )شع(.
  دخػ  أ ف   شجب    رف. 
  ّ  تخخيع   سخب   إلضل. 
  ّ تخخيع   سخب    سدج. 
  ّتخخيع   سخب   إلرشلدي. 
  ّتخخيع   سخب    شجدي. 
 تشد    الرس غ   سشرػب غ ش ى   وححيخ مشد    الرع   ػ حج. 
   مشد    الرع   ػ حج      سسشػع مغ   رخ .مل ند 
  مغ  الرع   سرخو . (  وشػ غ)حح هع  
 جش  )ك ( مع   فش  بسشد    الرع   ػ حج. 
  تشد ررر  )  هسرررد ( مرررع )ال(  ررر    وحزررريس و  ص ررر  مشد ررر   الررررع

 .  ػ حج
 .) جػ ز ورود )رش غ( تس  د )ملئ 
  تشخ     شجد   سخب. 
   مغ  ألشج د   سخبب  (و و   شصف)حح. 
  :مددا ل ، وا دتسل عمددمحم ةالسددا ل التردريفيَّ  السإحا الثاصي، 

 :وهي
 ترغ خ مل ند  مشد    الرع   ػ حج. 
  ترغ خ   شجد   سخب. 
 شد  إ ى مل ند  مشد    الرع   ػ حج  . 
 ُأِضيَ  َأَحُجُهَسل إَ ى  آْلَخخِ    شد  إ ى  رس غ. 
  سخب   سشع مغ   ػقف ش ى جدأي   شجد  . 
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  سشع مغ   ػقف ش ى   سزل  دون   سزل  إ ي  . 
  سشع مغ  إلمل      ورط   ك س  . 
 )حح   أل ف مغ ) بغ. 
 .  ش    الروغشلء شغ   وشػ س ششج  إلضل 
  ره ، و (موفخق مدلئ  )  سبحث   ثل ثر 
 تشد    الرس غ مشد    الرع   ػ حج    أرسلء هللا   حدشى. 
   الرع   ػ حج؛ مخ شل    وشلر . تشد    الرس غ مشد  
 .تشد     جس   مشد     سفخد 
 مل ند  بل وشخ   مشد    الرع   ػ حج. 
 .تشد   )مل(  الروفهلمي  مع )ذ (  إل لر   مشد    الرع   ػ حج 
   بسشد ر   الررع  (وبرل    خصرلس ،و الررع ،كل    وذ ي ) روشسل

 .  ػ حج
 رع   سفخدتشد  هع ) يسغ هللا(      قدع مشد    ال. 
 .فخق ب غ   شصف ش ى    فظ و  شصف ش ى   سششى   

 ، وبعد:الإحاهلا  اصتهدمحم إل،ها وأمَّا الخاتسة فف،ها كذل ألهم الشَّتا   التي

صبدي الرحسدة  دمدمحم   عميد  وسدمم س،د  أبي القاسدم م  جوار  فاهلل أسأة
والسعدددراج اإلسدددرا  و و ددداحل الحدددوض والمدددوا  والسقدددان والذدددفاعة وال دددوثر 

د ،أن وشفد  بهدلا الإحدا... والسعجنات والفرداحة ا لوجهد  وأن يجعمد  خالر 
وأن يغفددر  ،إ  مدد  أتدددمحم   بقمددل سددميمال ددريم وددون   وشفدد  مدداة و  بشددون 

وسددمم و ددمدمحم    ،ويعفددو عدد  النلددل ،يدددتر الع،ددلو  ،يق،ددل العثددرةو  ،الددلصل
وسددمم  ، و ددحإ عمدددمحم صب،شددا ي  ددمدمحم   عميدد  وسددمم وعمدددمحم رلدد وبددارخ 

   ا.تدميسا كث،ر  
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 َّ  ٘(، ٍّٕ:املبحح األّل: )املطاٜل اليحْ
 غري مطافني اجتناع االضه مع اللكب: 

أبدي د    إن  ددر بدأب أو أن فهدو كشيدة، كدولقل؛ ألصَّ  ،وكشية ،اسم  :العمم 
د كد المقل،، وإ  فإن أ عر برفعة السدسدمحم أو ضعت  فهو  أن كمثون و  ،بكر

 ،فدي الثداصي  أصدل الشاقدة ، و بطةد فدي األوة، وكد  الفدارو   و  ،الردوق 
 . عسرو و  ،زيدد ك ،وإن لم يك  كللن فهو اسم

عشددد اجتسدداع ا سددم والمقددل غ،ددر  ال وف،ددون وبعدد  الإرددري، وقددد جددوز 
ددْرز :مزدداف، ، صحددو ،دء كء أو  عمدددمحم البدليَّددة،تإدداع اإل   مدد  اإلضددافة: َهددَلا َسددعل

والقط  إلدمحم الشردل بإضدسار فعدل، وإلددمحم الرفد  عمدمحم أنَّ الثَّاصي عطل بيان، 
، قدداة اإلضددافة ، عمدددمحم حدد،  أوجددل جسهددور الإرددري،  1  بإضددسار مبتدددأ

  .2  «جسهور الإرري،  ووجل اإلضافة»الخط،ل الذرب،شي: 

الردشاعة والددساع،  :جهتي وم  أنَّ في ملهل جسهور الإرري،  صظر ا م 
ن إضدافة الذدي  إلددمحم و الثداصي لدن األوة إلددمحم فدي إضدافة  أما الرشاعة فدمنَّ 

ا سم والمقل اسسان مدساهسا واحد، فإضدافة أحددهسا إلددمحم  نَّ أل  ذلن ؛صفد 
لوجددوب  ؛اآلخددر إضددافة الذددي  إلدددمحم صفددد ، والددالزن با ددل، فددالسمنون مثمدد 

دد قددولهم لرجددل ضددخم  :ساع مدد  العددرب فهددومغدداورة الستزددايف، ، وأمددا الدَّ
بغ،در إضدافة،   هدلا يح،ددمحم ع،شدان :  ع،شدان ، ولكإ   يح،دمحم الع،ش،  اسس  

                                                           

، و روح ٕٔٔ/ٔ، و رخح  أل رسػن رٖ٘ٔ/ٔ، و  وررخ حرٛٗ( يشطخر  خح  برغ   شرلضعر/ٔ)
 .ٕٖٗ، ٖٔٗ/ ٔ، ومغ ث   شج   خح قصخ   شجىرٖٓٓ/ ٔ  خل ا   سل ظر

 .ٕٖٗ/ ٔ( مغ ث   شج رٕ)
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ألصَّدد  إ  أصَّدد    مدداص  لددد  اإلمددان الددراز ؛ ،  1 باليددا   ع،شدد،  وإ  لقددالوا: 
ْسددمء  »يردد،ر السجسددوع بسشنلددة ا سددم الواحددد؛ وذلددن إذ قدداة: إلَذا اْجَتَسددَ  ا ل
ددا َأْن َي ءددوَن مءَزدداف ا َأْو َ ، َفددإلْن َلددْم  ْسددمء إلمَّ : َفا ل دديَف َوالمََّقددلء َي ءددْ  مءَزدداف ا أءضل

ْسددمء إلَلدددمحم المََّقددلل  ددْرز    :يءَقدداةء  ،ا ل ،دء كء دد،رء   ؛َقددْي ء َبطَّددةَ   وَ   ،َهددَلا َسددعل َصَّدد ء َيرل ألل
وَن  ددْم يءْفددرل ء ْسددمء مءَزدداف ا َفهء ددا إلْن َكدداَن ا ل ، َوَأمَّ دددل ْسددمل اْلَواحل اْلَسْجسءددوعء بلَسْشنلَلددةل ا ل

 . 2  «   بطةهلا عبد : فيقولون  ،المََّقلَ 

ْسم والمقدل فا سدم إلن لدم يكد  مءَزدافا أضديف »: وقاة ال فو ز  إلذا اْجتس  ا ل
ْسددم إلَلدددمحم المقددل ْسددم  ؛ سددع،د كددرز  دكدد ،ا ل َصَّدد ء يردد،ر اْلَسْجسءددوع بلَسْشنلَلددة ا ل ألل

ددددد ولءددددوَن:  عبددددد    ،اْلَواحل َوإلن َكدددداَن مءَزددددافا فهددددم وددددؤخرون المقددددل، َفَيقء
 . 3 «بطة 

  مد  بأصَّد :مسا رء ز ب  مدلهل الإردري،  عمدمحم أص  يسك  أن يجاب ع  األوة
دْرزي صل ا َ جَ  إضافة السدسدمحم إلدمحم ا سم، فسعشدمحم  ،دء كء باإلضدافة: جدا صي   َسدعل

ة األوَّ  ة األوة بالسددسدمحم، والثداصي با سدم؛ ألنَّ وزل سدا أء مدسدمحم هدلا ا سدم، وإصَّ 
ا هدو السددسدمحم، فمدنن أن يقردد سهو السعرض لإلسشا  إلي ، والسدشد إلي  إصَّ 

  يحتسدل أن يكدون أصَّدمدا الدر  الثَّداصي فيجداب عشد : بوأ ،بالثاصي مجر  المفد 
  .4  مطمقا  األلل جا  عمدمحم لغة م  ومنن السثشدمحم 

  

                                                           

 .ٖ٘ٔ/ٔ( يشطخر   ورخ حرٔ)

 .ٕ٘/ٔ( تفد خ   خ زيرٕ)
 .ٗٓٙ(   ك يلتر/ٖ)
 .ٖٙٔ/ٔ( يشطخر   ورخ ح رٗ)
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 :ما ىصل ميصل٘ الػٕٛ الْاحد مً األعالو 

 ول  ثالثة أقدان:  ،امركإ  و ،  زيدد ك ،امفر    :العمم أيا كان

فدي سوا  أكاصدت  وهو ما كان في األ ل جسمة :ترك،ل إسشا األوة: مركل 
، و  ت ددون إ   بددر  صحددرا  دفعددال وفدداعال، كددكاصددت  ناأل ددل مبتدددأ وخبددر ا، أ

 . 1  محكية

أن تر،ر ال مستدان كال مسدة الواحددة، حتددمحم  الثاصي: مركل ترك،ل منج: وهو
وعمدمحم  ،يق  اإلعراب في رخرها، فير،ر رخر ال مسة األولدمحم وسطا في الحكم

فيجددر  عم،هددا مددا يجددر  عمدددمحم  ،مشنلددة ال مسددة الواحدددةمستددان هددلا تشددنة ال 
 مدا كدان مركإدا ترك،دل مدنج ا أنَّ مب،ش د ، قداة ابد  الردا ر 2  ال مسة الواحددة

السءدرا  »: وصن  مشنلة الذي  الواحد ،جعل في  ا سسان بسشنلة ا سم الواحد
ابترك،دل السدْنج: أن يجعدل ا سددس،  اسدس   و  باإلسددشا ،  ،  باإلضدافة ا واحدد 

در بسشنلة ة عجنا م  الرز  . 3  « تا  التزأص،ا  :بل وتشنز

  :ولن في هلا الشوع إعراباندد 

ْسددم الثَّدداصليوهددو أن يجعددل  :األوة ْعددَراب فلددي رخددر ا ل ْسددم  وذلددن ببشددا  ؛اإلْل ا ل
را  كءون   َيا  األوة عمدمحم اْلَفْتح، إل َّ َأن يكون فلي رخل   .فتبشي  عمدمحم الدز

ْسددم األوة ،َأن تزدديفالثدداصي:  ْعددَراب فلددي رخددر ا ل ابدد  ، أكددد هددلا َوتْجَعددل اإلْل
إعراب هلا الشوع الل  تشنة في  ا سسان مشنلة ا سم   الورا  عشد توضحي

ااْعَمددددم َأن َمددددا جعددددل مددد  اأْلَْسددددَسا  اْسددددس  »الواحدددد بقولدددد :  ددددد  َصْحددددو:  ،ا َواحل
                                                           

 .ٓ٘( يشطخر  خح  بغ   شلضعر/ٔ)

 .ٖٗٚ/ٔ( يشطخر   سقلصج   ذل ي ر ٕ)
 .ٛٙٚ/ٕ(    سح رٖ)
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، َوَما أ إ  َذللن فلي ل  بعل بن ، و قالي قال ، و معد  كرب ، و َحزرَمْوت 
ْسم  َوْجَهان: ْعَراب فلي رخر ا ل ْئت جعمت اإلْل ْسم األوة شالثَّاصلي، فبإلن  ل ،ت ا ل

ددرا  ددكءون، َصْحددو:   َيددا  عمدددمحم اْلَفددْتح، إل َّ َأن يكددون فلددي رخل فتبشيدد  عمدددمحم الدز
ْسدم  ،َواْلَوْج  الثَّاصلي: َأن تزيف،  معد  كرب  ْعدَراب فلدي رخدر ا ل َوتْجَعدل اإلْل

 . 1  «األوة

ددوعميدد  فقددد اكتدددل ا سددسان بعددد أن صددن  مشنلددة ا سددم الواحددد حك ا ا جدوددد  س 
فردار اإلعدراب عم،هسدا  ،موجدو ا مد  قبدلهدلا الحكدم عشد اإلعراب لم يكد  

 ا. أو اإلعراب عمدمحم األوة والثاصي مجرور  ا س   ،معا في رخر ا سم الثاصي

هدو كدل اسدس،  صدنة ثاص،هسدا مشدنة التشدوي  و  الثالا: مركل ترك،ل إضدافة:
 ،والثددداصي ومتدددنن حالدددة واحددددة ،الجدددن  األوة يعدددرب وذلدددن ألنَّ  ؛مسدددا قبمددد 
فالسزداه والسزداه إليد  فدي هدلا الحالدة وشدن ن مشنلدة الذدي   ؛كالتشوي 
، حردل  مررت برجل حد  وجهد  إذا قمت: »قاة اب  أبي الربي :  الواحد،

 الجدددار والسجدددرور ألنَّ  ؛عددددة أمدددور، كدددل اثشددد،  مشهدددا بسشنلدددة  دددي  واحدددد
كالذددي  الواحددد، وكددللن الرددفة والسو ددوه، والفاعددل والفعددل، والسزدداه 

 . 2  «إلي  والسزاه

 :تيصٓل املػاز ّاملػاز إلُٔ مبيصل٘ الػٕٛ الْاحد 

معا ن تدتف،د بهسا صَّ أل  ؛ة السذار والسذار إلي  مشنلة الذي  الواحدنزل سا صء إصَّ 
أمدا  ،هدلا مد  جهدة السعشددمحم ما تدتف،د م  ا سم السفر  مد  معشددمحم الجدش 

،  مدررت بهدلا ذ  السداة صحدو:  ،    وو ل بالسزداهصَّ إفم  جهة المف  

                                                           

 .٘ٙٗ( ش     شحػر/ٔ)
 .ٛٚٓٔ/ٕ(   بديطرٕ)
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الطويدل  :مدررت بهدلو  و  وو ل باألسسا  السفدر ة إذا ثشز،دت، فدال يجدوز 
سدا أ د،ر بد  ، فإصَّ  مدررت بهدلا الرجدل ا صحدو: أمَّ » :، قاة الفارسيز  والقر،ر

ن تقددوة ذلددن   إلدددمحم غا ددل معمددون بعهددد، أ  تددر  أصَّدد ،إلدددمحم الذدداهد الحاضددر
 :ا ودةز عمدمحم ذلن قولن في الشدا ومسَّ  ؛  عهد في  ب،شن وب،  مخا إن فيسا

، فتذد،ر بد  إلدددمحم السخا دل الحاضدر، وهسدا يجريدان مجددر   يدا أوزهدا الرجدل 
َقددالءوا َمدداَذا َأْصددَنَة َرْب ءددْم مدد  قولدد  تعددالدمحم:   َمدداَذا  ا سددم الواحددد، كسددا أنَّ 

ا ف دديجريددان مجددر  ا سددم الواحددد، فددال يجددوز أن يكددون ا سددم معرَّ    1َخْ،ددر ا
هسددا ويدددلزن عمدددمحم أصَّ ؛ غا ددل :واآلخددر ،حاضددر :أحدددهسا :بتعددريف،  مختمفدد، 

مدررت بهدلا  صحدو:  ،يجريان مجر  ا سم الواحدد أصزد    وو دل بالسزداه
مددررت  ، و  وو ددل باألسددسا  السفددر ة، إذا ثشز،ددت، فددال يجددوز  ذ  السدداة

،  القدا م والقاعدد :مدررت بدالرجم،  ، كسدا تقدوة:  الطويدل والقرد،ر :بهلو 
  قد  ار م  األوة كالذي  الواحد، ويب،ز  ذلن م  جهدة السعشددمحم، وذلن أصَّ 
 . 2  «ن تدتف،د بهسا ما تدتف،د م  ا سم السفر  م  معشدمحم الجش وهو أصَّ 

 ( ّ٘الرًٓ ،ّاليت ،الرٖنتاب) يف اجلنع بالو ّاحد:ٗ 

الحددره السزددتل متدددمحم أ غددم كتددل بحددره واحددد عمدددمحم أن يكددون فددي كمسددة 
 مذددد ، فإصدد  يكتددل بحددره واحددد ،فددي فعددل أنفددي اسددم واحددة، سددوا  أكددان 

فدي  سداوصحوه  ،مددز  و  ، ددز  و ،فدي األسدسا  سداوصحوه  ،برز  و  ،كرز  مثل: 
و   ،الدل  إ  فإن كدان مد  كمستد،  كتدل كدل حدره عمددمحم  دورت   ،األفعاة

الرددمة والسو ددوة قددد  ددارا كالذددي   ألنَّ  ؛فددي الجسدد   الددلو  و   ،التددي 
 .الواحد

                                                           

 .ٖٓ( رػر    شح ، مغ  آلي ر/ٔ)
 .ٖٖٛ، ٖٖٚ/ٖ  فلرر ر (   حج ٕ)
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إن كددان التزددتيف مدد  كمستدد،  لددم »صددص عمدددمحم ذلددن ابدد  بابذدداذ بقولدد : 
 ،بالمد،   المحدم بل يكتل كل حره عمدمحم  دورت  مثدل:  ،يحله مش   ي 

وإن تشنلتددا مشنلددة   األلددل والددالن  ألنَّ  ؛بالمدد،   الم،ددل و ،، بالمدد  المددب  و
ولدم يخدرج عد   ،الجن  م  ال مسة فإصهسا عمدمحم كل حاة زا دتان عمدمحم ال مسدة

فإصدد  يكتددل جسيعدد  بددالن  ،فددي الجسدد   الددلو  و  ،التددي و  ،الددل  هددلا إ  
الرددمة والسو ددوة قددد  ددارا كالذددي   ألنَّ  ؛وإن كددان أ ددم   مدد،  ،واحدددة
 . 1  «فخفل بالحله ،وكثر ا ستعساة ،وأم  المإ  ،الواحد

 ،فرق ا ب،  التثشية والجسد  ؛بالم،  عشد التثشية  التي و   الل وإصَّسا كتبت  
سا خرت التثشية باإلثإدات وإصَّ   ،المت،  خرجتا و  ،رأوت الملو  قاما فتقوة: 

والجسد  وتفدق  ريدق  ،التثشية يختمل  ريق اإلعراب ف،هدا ألنَّ ؛  ون الجس 
 . 2  اإلعراب في 

 :تسنَه حرف األلف مً )ما( املْصْل٘ بعد دخْل اجلاز علَٔا 
تحله األلل م   ما  ا ستفهامية متدمحم  خل عمي  الجار، وم  ذلن: قول  

ْشتءمْ تعالدمحم: يَم كء مْ  3، فل ْصَت َلهء ونَ َفإلَم   4 ، للَم َأذل رء َياَقْونل للَم  5،  تءَإذزل
 ،(8)َعدمَّ َوَتَدداَ لءونَ   7،  للدَم تءَحدرزلنء َمدا َأَحدلَّ لَّء َلدنَ  6،   تءدْؤذءوَصشلي

                                                           

 . ٓٙٗ/ٕر  خح   سقجم    سحدب ( ٔ)

 . ٓٙٗ/ٕر  خح   سقجم    سحدب ( يشطخر ٕ)

 .ٜٚ، مغ  آلي ر/   شدلءرػر   (ٖ)
 .ٖٗ( رػر    وػب ، مغ  آلي ر/ٗ)
 .ٗ٘( رػر    حجخ، مغ  آلي ر/ ٘)
 .٘( رػر    رف، مغ  آلي ر/ٙ)
 .ٔ( رػر    وحخ ع، مغ  آلي ر/ٚ)

 .ٔ  شبأ،  آلي ر/ ( رػر ٛ)
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ْكَراَهاو ْ  ذل يَم َأْصَت مل ملقَ و، (1) فل لم تحله األلدل  عمدمحم ح،  ،  2ملمَّ خء
األلل م   ما  السو ولة؛ ووج  ذلن كسا قاة اب  مشظور: هو الفر  ب،  

 :؛ َأ دم َعدمَّ َوَتَدداَ لءونَ َقْولءد ء َتَعداَلدمحم: » ا ستفهان والخبر؛ وذلن إذ قداة:
دديمل فلددي   الْشددونء  ، فأء غسددت  َعددْ  َمددا َوَتَددداَ لءونَ   َسددا  ؛اْلسل ددْربل َمْخَرَجْ،هل  ،للقء

َ ْت، دددزل َفتل  َو ء ددلل ،   ؛اأَللددل َوحء ْسددتلْفَهانل َواْلَخَبددرل فلددي َهددَلا اْلَإددابل َفْرق ددا َبددْ،َ  ا ل
 . 3 «َع ل الَّلل  َأَمْرتءَن بل ل  :، اْلَسْعَشدمحم َعسَّا َأمرتن بل ل  َكَقْوللَن:  ،والخبرء 

ا سددددتفهامية والددددل  عميدددد  الذدددديل خالددددد أنَّ الحددددله جددددا  لمفددددر  بدددد،  
لتوسددط وإصَّسددا لددم تحددله مدد  السو ددولة؛ ألصَّهددا ليدددت  رفددا  ؛والسو ددولة

، قداة الذديل خالدد: الرمة والسو وة بسشنلة ا سم الواحدد ألنَّ ذلن األلل؛ 
َعدمَّ صحدو:  ،لتطرفهدا ؛ا ستفهامية إذا  خل عم،ها جار حلفت ألفها  ما »

دْإَحاَص ء  ،ا سدتفهامية والسو دولة  مدا فرقا ب،  ؛  َوَتَداَ لءونَ  صحدو قولد  سء
ولءددددونَ َوَتَعدددداَلدمحم  ددددا َيقء   ؛األلددددل وخرددددت ا سددددتفهامية بحددددله   ، 4َعسَّ

الرددمة  ؛ ألنَّ  األلددل لتوسددط  ؛لمتطددره، و دد،شت السو ددولة عدد  الحددله
  .5  «والسو وة بسشنلة ا سم الواحد

  

                                                           

 . ٖٗ( رػر    شلزشلت،  آلي ر/ٔ)

 .٘( رػر    صلرق، مغ  آلي ر/ ٕ)

 .ٕٛٗ/ٕٔ(  دلن   شخسرٖ)

 .ٖٗ( رػر   إلرخ ء، مغ  آلي ر/ٗ)
 .ٖٙٔ/ٔ(   ورخ حر٘)
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 :٘ٔأل( املْصْل٘ بني احلسفٔ٘ ّاالمس( 

  ، مشها: 1ذهل إلدمحم القوة بحرفية  أة  استدة بأمور   م 

دد  :فددإذا قمددت ، ددمتها   إل،هددا إلدددمحمتخطددي العامددل عسمدد  ددد    اربمددررت بالزَّ
رأوددت  و  ،الزددارب جددا  وكددللن   ،الإددا  هددو   الزددارب فعامددل الجددر فددي 

و  يكون اسم في ال الن إ  ولد   ،م  اإلعراب  أة و  موض  لد   ،الزارب
 موض  م  اإلعراب.

و  يكدون اسدم هداهر  ة،لو كاصت م  األسسا  ل اصدت مد  األسدسا  الظداهر  د
 ا.احد  ا وَ ف  رْ حَ  في الحكيقةل  ا سمء  فيكونء  ،ألل و ل :أحدهسا :عمي حرف، 

و  ت ون هسنة و ل فدي  ،مفتوحة إذا ابتدأت  الزارب هسنة الو ل في د 
وإذا كاصدت حرفدا كاصدت   ،ايس     :ا سم إ  مكدورة إ  ما  ل م  قولهم

 . الغالن و  ،الرجل كحالها في ،مفتوحة في 

فتقوة:  ،لو كاصت اسسا لجاز أن يفرل ب،شها وب،   متها بسعسوة الرمةد 
 صي جددا إذا قمددت:   الددل  كسددا يجددوز ذلددن فددي   ،جددا صي اة زيدددا ضددارب 

 . الل  زيدا ضرب

الردمة  ألنَّ  ؛مد  ا سدم كالذدي  الواحدد هداجعمل   الدل  تسددن با سدسية 
فإذا كاصت الرمة اسسا مفر ا كاصت أ د اترا   ،والسو وة كالذي  الواحد

قدان   :فدي قولدن  الزدارب فجعدل الفاعدل بجسمتد   ،بالسو وة وافتقارا إليد 
ف دددللن  ،ا سدددم السجسدددوع دددار   هدددلا بعمإدددن  :كسدددا إذا قمدددت  ،الزدددارب

                                                           

 (   سلزنّ ، و  ذ ػب غ.ٔ)
، ٕٙ، ٔٙ/ٖ، و  ورررررررحي  رٖٕٓ/ ٔ، و رررررررخح   ودررررررره  رٜٙٔ، ٛٙٔيشطرررررررخر   وػش ررررررر ر / 

 .ٓٗٔ/ٔ، و خح  أل سػن ر ٙٛٙ/ ٕ، وتسه ج   قػ شجرٖ٘ٗ/ ٔ  سقلصجروتػضيح 
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  .1  بسشنلة اسم واحد  الزارب 

 صلتَاّاملْصْل٘  )أل(علٙ  جْاش تكدٓه املعنْل: 

واسدم  ، الزدارب  :صحدو ،اسم الفاعدلوذلن ك ؛تر   مة  أة   فة  ريحة
،  الحددد  الوجدد   :صحددو ،والرددفة السذددبهة ، السزددروب  :صحددو ،السفعددوة

وأسدددسا   ،أسدددسا  الفددداعم،  :َعشْ،دددت بالردددفة السحزدددة»قددداة ابددد  مالدددن: 
 ، وقدددد صنلدددت  أة  2  «والردددفات السذدددبهة بأسدددسا  الفددداعم،  ،السفعدددول، 

وعميدد  فهددي مدد   ددمتها  ،السو ددولة مشنلددة الحددره الددل  يعددد جددن  ال مسددة
الفددر  عشدددصا »قدداة الرددإان: فددال تسشدد  مدد  التقدددن عم،هددا،  ،كا سددم الواحددد

ا مدد  ال مسددة  أة  أنَّ  :وغ،رهددا  أة بدد،    ،عمدددمحم  ددورة الحددره السشددنة جددن  
وفرقشا ب،شها وب،  غ،رها في  ،ف اصت كغ،رها م  األجنا  التي   تسش  التقدن

أو اسدم  ،كالفر  ب،شها وب،  غ،رها اتفاق ا في جعل  دمتها اسدم فاعدل ،ذلن
  .3  «كا سم الواحد  أة لت ون م   ؛مفعوة

وقد صدصَّ عمددمحم ذلدن ابد  الحاجدل فدي معدرض حدوثد  عد  قدوة   تعدالدمحم: 
 َ ، دحل َ  الشَّا ل َسا إلصزلي َل ءَسا َلسل   َل ءَسداوأصد    مداص  مد  تعمدق   ،  4َوَقاَسَسهء

، َ  وهددو  ،بسدا بعدددا دحل فددال  ،وذلددن ألنَّ  أة  و ددمتها كا سدم الواحددد  ؛الشَّا ل
  فدي مثدل هدلا وصحدوا َل ءَسداالظداهر فدي  »تسش  م  التقددن عم،هدا؛ إذ قداة: 

، َ أصدد  متعمددق بددد   ددحل  ورتدداب فددي أنَّ و   ،السعشدددمحم عميدد  ألنَّ  ؛  وصحددواالشَّا ل
سددا جددي  بهددا لتخردديص إصَّ   الددالن  ي مدد  الشا ددح،  ل سددا، وأنَّ السعشدددمحم: أصزلدد

                                                           

 .ٕٙ، ٔٙ/ٖ( يشطخر   وحي  رٔ)
 . ٕٔٓ/ٔ(  خح   وده  رٕ)
 .ٖٕٗ/ٔ( حل ي    ربلنرٖ)

 .ٕٔ( رػر   ألشخ  ،  آلي ر/ ٗ)



 

 

571 

دد سددا فددرَّ وإصَّ  ؛معشدددمحم الشرددح بالسخددا ب،   ددمة  ا فهسددوا مدد  أنَّ األكثددرون لسَّ
  األلدل والدالن  أنَّ  :والفدر  عشددصا ،السو وة   تعسل فيسا قبدل السو دوة

السا كاصت  ورتها  ورة الحره السشنة  م  ال مسة  ارت كغ،رها م   جن  
األجنا  التي   تسش  التقدن، ففر  ب،شها وب،  السو و ت لللن، كسدا فدر  

لت ددون مدد   ؛ب،شهسددا با تفددا  فددي جعددل هددلا الرددمة اسددم فاعددل أو مفعددوة
لتعدلر ذلدن ف،هدا،  ؛ولدللن لدم تو دل بجسمدة اسدسية ؛الحره كا سدم الواحدد

  .1 «و  حاجة إلدمحم التعدل ،وهلا واضح

 :الفصل بني الصل٘ ّاملْصْل ال ٓعد أجيبٔا 

وَ  َكَددبءوا  :كالفرل بالسبتدأ والخبر ب،  جسمة الرمة فدي قولد  تعدالدمحم َوالَّدلل
دم   دْ  َعا ل دَ  لَّل مل دْم مل لَّدٌة َمدا َلهء ْم ذل هء ْثملَها َوَتدْرَهقء ،زلَئاتل َجنَا ء َس،زلَئة  بلسل  ، 2(الدَّ

فقد فرل بجسمة السبتدأ والخبر ب،  الرمة والسو دوة، ومد  أصَّد    عالقدة 
بدد،  جسمددة السبتدددأ والخبددر والرددمة والسو ددوة ف ددان مدد  الواجددل أن يعددد 
أجشبيدا عشهدا إ  أصَّدد  لسدا أفدا  التب،دد،  والتدددود أ دإح قددو  ا ترداة وغدددا 

دمة فردار كدال فردل، وأمَّدا قولد  تعدالدمحم لَّدةٌ : كأصَّ  جن  م  الرزل ْم ذل هء  َوَتدْرَهقء
، وقدد أفدا  هدلا ا عتدراض:   معطدوه عمددمحم  َكَددبءوا ألصَّد ؛س  كساة الرمةف

  .3التب،،  والتددود  

وإصَّسا عد الفرل ب،  الرمة والسو وة غ،ر أجشبي في هلا الحالة؛ ألصَّهسا 
بسشنلة ا سم الواحد، فالفرل ب،شهسدا بغ،در األجشبدي كدال فردل، قداة الذديل 

                                                           

 .ٖٕٛ/ٔ( أمل    بغ   حلج رٔ)
 . ٕٚ( رػر  يػنذ، مغ  آلي ر/ٕ)
 .ٙٚٚ/ٕ ج   قػ شجر، وتسه٘ٙٔ/ ٖ( يشطخر   وحي  ر ٖ)
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، ويجريدان مجدر   1  «الرمة والسو وة بسشنلدة ا سدم الواحدد ألنَّ » لد:خا
؛ إذ قاة: اترداة الردمة بالسو دوة  »ا سم الواحد، صص عمدمحم ذلن الإاقوليز

هسا يجريان مجر  ا سدم الواحدد، أ د م  اتراة السبتدأ بالخبر، أ  تر  أصَّ 
  »، وقاة اب  الخإاز:  2  «و  يدتعسل إثإات  ،السبتدأ قد يحله خبرا وأنَّ 

الرددمة  ألنَّ  ؛يجددوز الفرددل بدد،  الرددمة والسو ددوة بذددي  أجشبددي مشهسددا
وكسا   يجوز الفرل ب،  رخر ا سدم السفدر   ،والسو وة بسشنلة اسم مفر 

 ، ل شَّ  إذا كان مب،زلشدا أو 3  «الفرل ب،  الرمة والسو وة   يجوز ،وأول 
را  حا أو مفدزل لم يك  هشاخ إ كاة و ار غ،ر أجشبدي، وقدد وضدح هدلا موضزل

وَ  َكَددبءوا  :قولد  تعدالدمحم :مثاة تب،،  الرمة»الفرل أبو حيان بقول :  َوالَّدلل
لَّةٌ  ْم ذل هء ْثملَها َوَتْرَهقء ،زلَئاتل َجنَا ء َس،زلَئة  بلسل لَّةٌ   :، فقول الدَّ ْم ذل هء م  كساة   َوَتْرَهقء

 : َكَددبءوا ، وفردل ب،شد  وبد،  السو دوة بقولد   معطدوه عمددمحم ألصَّد ؛الرمة
ْثملَها   ألنَّ  ؛في الخبدر  الإا  ، وهي جسمة م  مبتدأ وخبر، و َجنَا ء َس،زلَئة  بلسل

لَّةٌ : في  تب،،ش ا لقول  ْم ذل هء جدنا  الدد،ئة بسثمهدا مد  رهدق  أ  تر  أنَّ   ،َوَتْرَهقء
 التَّب،، .، فمم يك  الفرل بجسمة؛ لسا في  م   4  «الللة لهم

 :٘االمتياع مً حرف االضه املْصْل مع بكاٛ الصل 

ددَمة والسو ددوة اْسددمٌ  وذلددن ألنَّ  دددٌ  الرزل ْسددم ف ،َواحل سحدداة َأن يحددله  دددر ا ل
، قداة ابد  زصجمددة:  5  لقدد تقطد  َمدا َبْ،دش ءم  :قدرا ة :مد  ذلدنا، َويإقددمحم رخدر 

                                                           

 .ٖٙٔ/ٔ(   ورخ حرٔ)
 .ٙٛٙ/ٕ( إشخ س   قخآن   بلقػ  رٕ)
 .ٜٗٗ( تػجي     سعر /ٖ)
 .٘ٙٔ/ٖ(   وحي   و  وكس  رٗ)
 .ٜٗرػر   ألنشلم، مغ  آلي ر/ ،َ َقْج َتَقصََّع َبْ َشُكعْ  (    قػ   تشل ىر٘)

 .ٓٛٚ  قخ ء تر/، و  سغش     ٗٗوتشطخ   قخ ء    ر مخورخ  ػ ذ   قخ ء تر/
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لقدد تقطد   :َأ  ،بلداْلَفْتح َبْ،دَش ءمْ َلَقدْد َتَقطَّدَ   :َوَحْفص ،َواْل َدا ليز  ،َقَرَأ َصافل »
فلددي  أللَنَّ  ؛َواْسددَتَدْلوا َعَمْيدد ل بلقلددَراَ ة عبددد   ؛َكددَلا َقدداَة أهددل اْل ءوَفددة ،َمددا َبْ،ددش ءم
وَلة وَ   َما  دف  ،لقد تقط  َما َبْ،ش ءم قلَراَ ت   ْشدهم َمْو ء وحلفوا  ، َمة  َب،  عل

وة َوهءدَو  دي   َمدا اْلَسْو ء دَمة َوهل َوعشدد أهدل اْلَإْردَرة غ،در   ،َبْ،دش ءم َوبق،دت الرزل
د أللَنَّ  ؛َجا لن َهَلا َمة والسو وة اْسم َواحل ْسم  ،الرزل ومحاة َأن يحله  در ا ل

ْسم ور لقد تقط  اأْلَمر َبْ،ش ءم ،َويإقدمحم رخر ا ل َبل َبْ،ش ءم ؛َوَل ل  التَّْقدل  أللَنَّ  ؛َوالدَّ
سَّا يْحَتاج إلَلدمحم  َمة َبل ليَدا مل عمددمحم الظزدْره  ا صردلٌ إلذ    َبد،   دفد ،اأْلَمر َوالدَّ

ْشد أهل اْلَإْرَرة وال وفة ور اْلَ اَلن ،عل  . 1  «َوإلصََّسا اْختمفءوا فلي َتْقدل

بدل اسدم  ،ولدي  بظدره ،: ذهل توا دم م َتَقطََّ  َبْ،َش ءمْ  »قاة الشيدابور : و 
  م  األضدا ، وم  صردإ  أقدرا عمددمحم الظدره عمددمحم تقددور: فإصَّ   ،الو ل د ل
الرددمة والسو ددوة كاسددم  ألنَّ  ؛بددل تقطزدد  الدددبل ب،ددش م ، تقطزدد  مددا ب،ددش م 

 . 2  «فال يحله السو وة ،واحد

 :حرف مفعْلٕ صل٘ املْصْل 

هددلا ا سددم يحتدداج إلدددمحم  نَّ فددإ ،الرددمة والسو ددوة بسشنلددة ا سددم الواحددد ألنَّ 
وَ  َزَعْسدتءْم  قولد  تعدالدمحم: :ومد  ذلدن ،وذلن لطولد  ؛خفيفالتَّ  قءدلل اْ عءدوا الَّدلل

ونل لَّل  دددْ   ء : مفعولءددد  األوةء محدددلوٌه هدددو عا ددددء  الدددلو  َزَعْسدددتءمْ   فدددد، (3)مل
دد ، والثدداصي أيز  أ : َزَعْستسددوهم  ،ا محددلوٌه، قاَمددْت  ددفتء  َمقاَمدد السو ددوةل

دددْ   ونل   والددددبل الإاعدددا عمددددمحم الحدددله هدددو  دددوة ا سدددم  ؛ دددركاَ  مل
تشإددد  إلددددمحم ذلدددن ، ف دددان   بدددد مددد  تخفيفددد  بالحدددله ،بالسو دددوة و دددمت 

                                                           

 .ٕٔٙ(   حج ر/ٔ)
  . ٕٖٓر /إيجلز    يلن شغ مشلن    قخآن( ٕ)
 .ٕٕ( رػر  ربأ، مغ  آلي ر/ٖ)
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وَ  َزَعْسددتءمْ األلوسددي فددي معددرض حدوثدد  عدد  قددوة   تعددالدمحم:  ددوا الَّددلل  ،اْ عء
 : رلهدة و ،مفعدوة أوة :الزس،ر   عمدمحم أنَّ زعستسوهم رلهة:  فجعل التقدور
د ؛مفعوة ثان وذلدن  ؛ دفت  سددت مدددا والثداصي ألنَّ  ؛اوحله األوة تخفيف 

وَ  َزَعْستءمْ » إذ قاة: كدلا قددرا الجسهدور   زعستسوهم رلهة  :أ  ،اْ عءوا الَّلل
ا وحله األوة تخفيف   ؛مفعوة ثان : رلهة و ،مفعوة أوة :الزس،ر عمدمحم أنَّ 

دد ألنَّ   ؛فهشدداخ  ددوة يطمددل تخفيفددد  ،مة والسو ددوة بسشنلددة اسددم واحدددالرزل
ونل لَّل قولد  تعدالدمحم:  : دفت  أعشدي والثاصي ألنَّ  دْ   ء فدال  ،سددت مدددا مل

ونل لَّل  ومنن إجحاه بحلفهسا معا، و  يجوز أن يكون  هو السفعدوة   ملْ   ء
فأ  معشددمحم معتبدر  ،و  ومتئم الشظان ،إذ   وتم ب  م  الزس،ر ال الن ؛الثاصي

  . 1 «لهم م   ون  

 معسّفا بة )أل( تيصٓل األمساٛ املختلف٘ ميصل٘ االضه الْاحد: 

َوَعْبدد  ،َوَعْبدد لَّل ْبد  َمْددعءو    ،َعْبدد لَّل ْبد  َعإَّداس  م  ذلن: إ القهم عمدمحم  
مْ  د  لَّل ْب  عءَسرَ  َي لَّء َعْشهء  ؛ بتشنيل هدلا األسدسا  مشنلدة 2:  التإا لة  َرضل

َلدةء َعدْ  الشَّبلديزل »ا سم الواحدد، كقدوة الشددفي:  َ دمَّدمحم لَّء َعَمْيد ل  دَرَو  اْلَتَإا ل
دْ  َعَذدَرة    :َأصَّد ء َقداةَ  دَوَسدمََّم  َلدةء هءدمْ   ،3  َ  َمْهدَر َأَقدْل مل َعْبددء لَّل ْبد ء  :اْلَتَإا ل
َسدَر  ،َمْدعءو    َوَعْبدء لَّل ْب ء  ،َعإَّاس   ْم  دَوَعْبددء لَّل ْبد ء عء دَي لَّء َعدْشهء َعَمددمحم  دَرضل

ْ  َكملَسَتْ، ل  دل مل ْسمل اْلَواحل مْ   اْلَحْيَعَمةل  وَ   ،اْلَحْوَلَقةل د كَ  ،َتْركل،لل ا ل َ  َحْوَة   :للَقْوللهل

                                                           

 .ٜٖٓ/ٔٔ( روح   سشلن ر ٔ)
، و ررخح   كل يرر  ٕ٘ٔ/ ٔ، و ررخح   سفررر  البررغ يعرريررٜٕ، ٕٛ( يشطررخر   سفررر ر/ ٕ)

 .ٕٚٔ، ٔٚٔ/ٔ، و خح  أل سػن ر٘ٛٔ/ ٔ، وأوضح   سدل ظرٕٖٚ/ ٔ  ذل ي ر

 ، و  درررشغ   ك رررخى     هقررر ، ْ َسْهرررخِ  رَبرررلسُ  ،  شَِّكرررلحِ  رِبوَرررلسُ  ( يشطرررخر ررررشغ   رررج ر قصشررر ،ٖ)
َج قِ  رِكَولسُ   .َمل َيُجػُز َأْن َيُكػَن َمْهًخ  رَبلسُ  ،  رَّ
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اَلةل  وَ   ،َوَ  قءوََّة إ َّ بلَاهللَّل  َواْلسءَددسَّْوَن بلد ل   ،َحيَّ َعَمدمحم اْلَفاَلحل  وَ   َحيَّ َعَمدمحم الرَّ
ل   اَ َتا َرجء َحاَبةل مل ْ  الرَّ وا بل ل َهدؤءَ  ل  ،مل وا َهَلا اْلَجْسَ  َأَرا ء َل ل َّ اْلعءَمَساَ  إَذا َأْ َمقء

 . 1  «الثَّاَلَثةَ 

 :ضد اجلاز ّاجملسّز مطد اخلرب بعد الْصف الْاقع مبتدأ 

ل د َّ الدل   ،اسم فاعدل كدلا يكدون اسدم مفعدوةا بتدا  بالو ل كسا يكون 
يددد مدددد الخبددر بعددد اسددم السفعددوة هدو الشا ددل عدد  الفاعددل، بخدداله اسددم 

 الدل  يددد مددد الخبدر هدو الفاعدل، قداة أبدو فدإنَّ  ،الفاعل عشد ا بتدا  ب 
إذا قان الجار والسجرور مقان السفعدوة الدل  لدم يددم فاعمد  أغشددمحم »ان: حيَّ 

 . 2  « ما مغزوب عمدمحم زيد ، و مغزوب عمدمحم زيدأ فتقوة:  ،ع  الخبر

، بسشنلدة ا سدم الواحددهسدا الجدار والسجدرور معدا مددد الخبدر؛ ألصَّ  سا سدَّ وإصَّ 
كللن إذا أسشد اسدم السفعدوة إلددمحم الجدار والسجدرور سدد مددد » :قاة الع،شيْ 

  ،مأسوه عمدمحم بكدر ، و أمحنون عمدمحم زيد ا سم الل  ورتف  ب ، كقولن: 
، فمسدا  مدا وؤسدل عمددمحم بكدر و  ،أتحدنن عمددمحم زيدد؟ كسا تقوة فدي الفعدل: 

 ،لمسخالفة جرت لللن مجر  الشفي، وأضيفت إلدمحم اسم السفعوة  غ،ر كاصت 
وهو مدشد إلدمحم الجار والسجرور الملو  بسشنلة ا سدم الواحدد سدد ذلدن مددد 

 مدا وؤسدل عمددمحم ما يف،دا قولدن:   غ،ر مأسوه ح،ا أفا  قولن:  ،الجسمة
 .3)  «فافهم  ،بكر

  

                                                           

 .ٙٗ( ش ب    ص ب ر/ٔ)

 .ٛٗٓٔ/ٖ(  الرتذل ر ٕ)
 .ٗٛٗ/ٔ(   سقلصج   شحػ  رٖ)
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 تخريجهم قوة أبي صواس:  :وم  ذلن
 (1) باهليِّ واحلَصَُ يغريُ وأضوٕف عمى شَوََ ... يٍَِكَضٔ

دد ،عمدددمحم هددلا الوجدد  ، صددصَّ  2  ا عدد  الفاعددلوهددو جعددل الجددار والجددرور صا إ 
ْبَتدأ َ  خبر َل ء   غ،ر » إذ قاة: ؛عمدمحم ذلن اب  هذان بل لسا أضيف إلَلْيد ل  ،مء

َصَّددد ء فلدددي معشددددمحم الشَّْفدددي ؛َمْرفءدددوع يءغشدددي َعددد  اْلَخَبدددر َواْلَوْ دددل بعددددا  ،َوَذللدددَن ألل
ْبتلدَدا ل  ،امخفدوض لفظ د َمدا مأسدوه   :َفَ َأصَّد ء ق،دل ،َوهءدَو فلدي قءدوَّة اْلَسْرفءدوع بلا ل

دددي مرددداحإا لمهدددم والحدددنن  ،دددر  عمددددمحم زمددد  َوْشَقزل دددَو َصظل وب َمدددا   :َفهء َمْزدددرء
ل  ، النيدان   . 3  «الظزْرهوالشا ل َع  اْلَفاعل

 اإلخباز بظسف الصماٌ عً العني: 

 ، الإا ددلء سدداعةٌ  يكددون السبتدددأ اسددم معشدددمحم والخبددر اسددم زمددان، كقولددن: 
 ، العددةء قبدل الرزحسدة السبتدأ اسم معشدمحم والخبر اسم مكان، كقولدن:  ويكون 

                                                           

 روغش   إذ (؛غ خ مأرػ  ش ى زمغ)  ذلهج قػ  ر ( مغ   سجيج، ألب  نػ س، ومػشغ ٔ)
  .شغ خ خ   س وجأ بشلئ    فلش
، ٙٙٛ/ ٕ، وتسه ررررررررج   قػ شررررررررجر ٕٕٚ/ ٖ، و  وررررررررحي  رٕ٘ٚ/ٔيشطررررررررخر  ررررررررخح   ودرررررررره  ر 

 .ٖٕ/ٖ، وتش  ا   فخ ئجرٕٕٓٗ/ٛ
 ( ومغ  ألوج    ػ رد     قػ  أب  نػ سرٕ)
ثررعَّ  ،زمررغ َيْشَقِزرر  بررل هع و  حرردن غ ررخ مأرررػ  َشَ ْيرر ِ  رَو أْلَْصرر  ،خ ررخ مقررجم (رغ ررخ)َأن ررر 

ررِس خ  ْ َسْجرُخور برر ،دون صررفو  (زمرغ)ثرعَّ حررح   ،َوَمرل بْشررجَهل (غ ررخ)قرجمت   (ش ىر)َ َشرلد   زَّ
 .َ أتى ِبلاِلْرِع   طَّلِهخ َمَكلَن ُ  ،ش ى غ خ َمْحُكػر

 (،  سيدررػر)و (،شدػر  سر)برر ،مرررجر َجررلَء ش ررى مفشررػ  (مأرررػ )و ،َأنرر  خ ررخ  َسْحررُحو ررر 
 .َأنل غ خ آَرف ش ى زمغ َهِح  صفو  ر ْرع  ْ َفلِش  َو ْ سْشَشى رَو ْ سَخ د ِب ِ 

 .ٕٗ/ٖ، وتش  ا   فخ ئجر ٕٕٔيشطخر مغش        ر/
 .ٕٕٔ( مغش        ر /ٖ)
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وهلا     الدسا  فوقشا يكون السبتدأ اسم ذات والخبر اسم مكان، كقولن: و 
لعددن  ؛ففي  إ كاة السبتدأ اسم ذات والخبر اسم زمانأما كون إ كاة في ، 

د  إذ ما معشددمحم ؛الفا دة ول د  هشداخ بعد  األسدال،ل ور   ،؟ اعةالذدجرةء الدَّ
ذلدن مدؤوة عمددمحم ثالثدة و  ، الم،مة الهالة كقولهم:  ،حوي ذكرها في كتل الشَّ 

 أوج :

فتقددوة:  ،فتخبددر عشدد  بظددره النمددان ،اأن يكددون الذددخص مو ددوف   :مشهددا
؛ مدد  كالذددي  الواحدددالرددفة والسو ددوه  ألنَّ   ؛أكددلز وددون رجددل مزددروب 

متدددمحم جددا  النمددان خبددرا عدد  » قدداة صدداهر الجددي :أجددل ذلددن  ددح اإلخإددار، 
 الذخص فال يكون إ ز عمدمحم أحد ثالثة أوج :

التقدددور:   ،الهددالة المز،مددة صحددو:  ،يكددون عمدددمحم حددله مزدداهأحدددها: أن 
و  تد   :أ   ،زيدد غددا حدوث الهالة الم،مة، وعمددمحم هدلا وتردور أن يقداة: 

 غدا إذا كان معن ما ودةز عمدمحم ذلن.

فتقددوة:  ،فتخبددر عشدد  بظددره النمددان ،الثدداصي: أن يكددون الذددخص مو ددوفا
 ألنَّ  ؛ ون ضدرب رجدل؟أكدلز ود وكأصد  قداة: ...   أكلز وون رجل مزروب لدن 

، و   أصددت رجددل  ددالح ولددللن جدداز  ؛الرددفة والسو ددوه كالذددي  الواحددد
 .هلا   فا دة ب  ؛ ألنَّ  أصت رجل يجوز 

فددي أ ز ودددون  كقددوة القا ددل:  ،الثالددا: أن يكددون ال ددالن مخرجددا عدد  حدددا
 . 1  « صح ؟

  

                                                           

 .ٔٔٓٔ/ٕ( تسه ج   قػ شجرٔ)
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 ا عً املبتدأ املْصْف بة)الرٖ(:دخْل )الفاٛ( علٙ ما جاٛ خرّب 

مْ م  ذلن: قول  تعالدمحم:  ْش ء َفإلصَّ ء مءاَلقليكء  ،   1قءْل إلنَّ اْلَسْوَت الَّلل  َتفلْروَن مل
، كسددا تدددخل  الَّددلل  إيزدداا بددد   لَوْ ددف ؛فددي الخبددر هاهشددا  الفددا  أء خددل فقددد 

، وكدان مو دو   بالفعدل، أو مدا يجدر   الَّدلل  إذا كدان السخَبدرء عشد   الفا   
 وؤيزلدد عشددخ أنَّ »، قاة اب  يتدي : هره  أو جارز ومجرور  مجر  الفعل م  

قءددْل إلنَّ اْلَسددْوَت الَّدددلل  الرددفة والسو ددوه كالذددي  الواحددد قولءدد  تعددالدمحم: 
مْ  ديكء صَّد ء مءاَلقل ْشد ء َفإل  ل،دٌل عمددمحم   السدوت فدي خبدرل   الفدا  فددخوةء  ،َتفلْروَن مل

لم     مءالقينالرجل فإصَّ  إنَّ  اتحا ل الرفة والسو وه، أ  تر  أصزن لو قمت: 
ْش ء  ن و فَت  بقولن: سا جاز في اآلية ألصَّ وإصَّ  ؛يجن   . 2  « الَّلل  َتفلْروَن مل

  ميصل٘ االضه الْاحد:ا املتعدد لفّظتيصٓل اخلرب 

أنَّ الخبدر  فالدل  عميد  الفارسديز  ،يظهر هلا فدي صحدو:  هدلا حمدو حدام  
السعشددمحم   وتزدح  ؛ ألنَّ اكل واحد مشهسا خبر عمددمحم حدد   أنَّ  ،هو السجسوع

دو   أَلنَّ  ؛هو السعشددمحم ي  الفارسيز م ن عتوعمدمحم هلا فالل  ور  ،إ  بهسا اْلَسْقرء
يدد ل حددالوة وحسوضددة َأنَّ  :َواْلسْعَشدددمحم مددن ،  :أ  ،  الطعسدد، جَسددأصدد   و   ،فل

 ؛و  لفد   حدام   بسفدر ا ،يسك  أن يكون الخبدر هدو لفد   حمدو  بسفدر ا
 ،أن يجعددل  حددام   خبددر مبتدددأ محددلوه يرددحو  ألصَّدد  لددي  السقرددو ، 
 .مشنلة الجن  مش  اآلخر تشنة م  أحدهسا ألنَّ  ؛وأصت تريد هلا السعشدمحم

وأصدت  ،  يدتكيم أن يجعل  حدام   خبدر مبتددأ محدلوه»: قاة الفارسيز  
  عش  أصَّد سا ورا  في السخبروإصَّ  ،ال الن ير،ر جسمت،  تريد هلا السعشدمحم؛ ألنَّ 

                                                           

 .ٛ( رػر    جسش ، مغ  آلي ر/ ٔ)
 .ٖٖٓ/ٔ(  خح   سفر رٕ)
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دد فددإن قمددت: أجعددل  ، مددنز  ن قمددت: قددد جسدد  الطعسدد،  فددي جسمددة واحدددة، كأصَّ
  خبر مبتددأ، لوقوعهسا موق  اسم مفر  ورتف  بأصَّ  ؛ا سس،  موضعهسا رف 

 ألنَّ ؛ في ذلن بعدا فإنَّ  ،كسا يجعل موض  الجسمة رفعا إذا وق  موق  الخبر
ي  بهدا، أ  تدر  أصزدن إذا هلا وإن كان مذبها لمجسمة في أصزهسدا اسدسان فمد

، أعسمددت فيدد  العوامددل، ولددم تجعمدد  بسشنلددة أن  عاقمددة لب،إددة سددس،ت رجددال: 
هدلو   فسسزدا صقدوة فدي ذلدن أنَّ  ،تريدد الجسمدة وأصدت  ،زيد مشطمدقد تدسزي  بد

 . 1 «لسبتدأا سس،    يستش  أن يقعا جسيعا خبرا 

لمشداس بحدا »صداهر الجدي  بقولد :  :ومس  صقل هلا السلهل ع  الفارسديز 
الستحسدل د  هل ف،هسدا ضدس،ران، أو الثداصي هدو  هلا حمو حام  في مثل: 

  لدي  إ  ضدس،ر واحدد تحسمد  أصَّد وصقدل عد  الفارسديز  ؟لمزس،ر  ون األوة
سا هدو الثاصي مشنلة الجن  مش ، و ار الخبر إصَّ  األوة تشنة م  الثاصي؛ ألنَّ 

  .2  «بتسامها

أن تجعمهسدا »قداة سد،بوي : لطعسد، ، ال وصد  جامعدا  ؛وهو مدلهل سد،بوي  
،   تريدد أن تدشق  الحدالوة،  هدلا حمدٌو حدامٌ   جسيعا خبرا لهلا، كقولن: 

هدلا حمدو  تقوة: »وقاة اب  الدراج:  . 3  «  جس  الطعس، ول شن تنعم أصَّ 
  حمددو ومثددل هددلا   يجددوز أن يكددون  ،أ : قددد جسدد  الطعسدد،   ،حددام 

  . 4  «الخبر وحدا حتدمحم تجسعهسا  حام  و   ،الخبر وحدا

كسددا يجددوز أن تدددإن مدد  »إذ قدداة:  ؛وقددد صنلهسددا ابدد  يتددي  مشنلددة الدددإن
                                                           

 .ٜٜٔ/ٔ  حج ر( ٔ)

 .ٖ٘ٓٔ، ٖٗٓٔ/ٕ( تسه ج   قػ شجرٕ)

 .ٖٛ/ٕ(   كولسرٖ)

 .ٔ٘ٔ/ٔ(  ألصػ رٗ)
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ا، فتقوة:  دا الخبَرْي  خبر ا واحد  ْمدو ا حاملز  هدلا  ، كأصزدن أر َت:  هلا الطَّعانء حء
ْمدٌو  ، فدإكَت مد  الحداَلْ،  معش ددمحم، كسدا تقدوة فدي الخبدر:  الطعانء مءنَّا هدلا حء

  .1  « حامٌ  

معدرض عشدد أبدي الددعو  فدي   َذلل ءدمء  الحددوا عد  خبدر السبتددأ  :وم  ذلن
لزل َ دْي   قول  تعالدمحم: حدوث  ع    ،  2َذلل ءمء لَّء َرْب ءْم َ  إلَلَ  إل َّ هءَو َخاللقء كء

يقدوة  ،الجسي  مشنة مشنلة ا سم الواحد أو أنَّ  ،ما بعدا أخإار مترا فة وأنَّ 
إ ارٌة إلدمحم السشعدوتء بسدا ذءكدر مد  جال دل   َذلل ءمء  قول  تعالدمحم: » أبو الدعو :

وبءْعددل  ،لإلودلان بعمدو  دأنل السءَذدارل إليد ل  ؛وما فيد  مد  معشددمحم الإعدد ،عوتل الشز 
وهدو  ،مشنلتل  في العظسدة والخطدابء لمسذدرك،  السعهدو و  بطريدق ا لتفداتل 

لزل َ ْي     :وقولء  تعالدمحم ،مبتدأء  أخإداٌر  َذلل ءمء لَّء َرْب ءْم َ  إلَلَ  إل َّ هءَو َخاللقء كء
ذلددددن السو ددددوهء بتمددددن الرددددفاتل العظيسددددةل هددددو    :أ  ،أربعددددٌة مترا فددددةٌ 

ْق لمتإا ة خدالقء كدلزل  دي    ،خا ة  مالنء أمرلكم    رين لد  أ دال   ،السدتحل
سا هدو إذ السعتبرء في عشوان السوضوعل إصَّ  ؛فال ت رارَ  ؛مسا كاَن ومسا سيكون 

الخبددرء هددو  :وق،ددل ،عشدد   دديغةء الساضددي وشبدد خالق،تءدد  لسددا كددان فقددط كسددا 
 ،ا سمء الجم،لء بدٌة م  السبتدأ والبواقي أخإدارٌ  :وق،ل ،والبواقي أبداةٌ  ،وةء األ 

يءجعدل ال دْل بسشنلدة اسدم   :وق،دل ،يقدر ل َل م  األخإدار الثالثدةل مبتددأٌ  :وق،ل
 . 3  «واحد

بسشنلدة ا سدم الواحددد جدار عمددمحم مدلهل مد  مشد  تعددد  الجسيد   والقدوة بدأنَّ 
ر قبددَل »: الخبددر، قدداة الدددس،  الحمبدديز  خبددر    كءددلزل  َمددْ  مشدد  تعددْدَ  الخبددرل َقدددَّ

                                                           

 .ٙ/ٕ(  خح   سفر رٔ)

 .   ٕٓٔ( رػر   ألنشلم، مغ  آلي ر/ٕ)
  .ٜٙٔ/ٖرتفد خ أب    دشػد( ٖ)
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  ق،دل: ذل دم السو دوهء هدو كأصَّد ،مبتدأ، أو يجعمها كمَّهدا بسشنلدة اسدم واحدد
 . 1  «الجام ء ب،  هلا الرفات

 :شٓادٗ )ناٌ( بني اجلاز ّاجملسّز 

إ  أصهدم كرهدوا زيا تهدا   2  «  ونا  م  األفعاة بكيداس إ   كدان »م  أصَّ  
 ، 4  والذدددلوذ ، 3وحكسدددوا بالشددددور   ،بالتحدودددد بددد،   عمددددمحم  ومجرورهدددا

  لدي  موضد  زيدا ة فدي أصَّدعمددمحم  ن  عمدمحم ما ور ، األمر الل  وددل5 والقمة
 وإ  فسدا لدوا الجدار والسجدرور مشنلدة الذدي  الواحدد،صنَّ هدم وذلن ألصَّ  ؛األ ل

والسجرور بالشدور والذدلوذ والقمدة مد  وج  حكسهم عمدمحم النيا ة ب،  الجار 
 ؟ حة ثبوت  ع  العرب

وم  أنَّ اب  مالن أ مق العشان لنيا ة  كان  ب،  الجار والسجدرور مطمقدا؛  
 ، إ  أنَّ أبدا حيدان قردر 6  « لت زيا تها ب،  الجدار والسجدرور» إذ قاة:

 زيا تهددا عمدددمحم حددره الجددر  عمدددمحم  ومجرورهددا فقددط  ون غ،رهددا مدد  حددروه
بددد،  جددددار   :فيقدددوة ،يطمددددق أ كددددان وشإغدددي لمسردددشل »؛ إذ قددداة: الجدددر

    تحفددد  ؛ ألصَّددد ومجرورهدددا دمحمبددد،  عمددد  :، بدددل كدددان يقدددوة 7   ومجدددرور

                                                           

 .ٜٔ/٘(   جر   سرػنر ٔ)
 .ٕٔ٘( تخ يز   ذػ هجر/ٕ)

 .ٕٔ٘( يشطخر تخ يز   ذػ هجر/ٖ)
، ٕٜٗ/ٔ، و رروح   خررل ا   سل ررظرٖٛٗ/ٔ، و  هسررعرٕٔٓ/ٕ  سقلصررج   ذررل ي ر( يشطررخر ٗ)

 .ٖٗٗ/ٔومغ ث   شج ر

 .ٕٕٓ/ٔ( يشطخر إر لد   دل ظر ٘)

 .ٕٔٗ/ٔ(  خح   كل ي    ذل ي رٙ)
 .٘٘( يشطخر   وده  ر/ ٚ)
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زيا تها في غ،ر هلا الب،ت بد،  جدار ومجدرور، وزيا تهدا ب،شهسدا  داذة،   
 . 1  «يقاس عم،ها

 قوة الذاعر: :وم   واهد ذلن
 .(2) تَطَاوَى ... عَمَى كَاَُ املُطَوٖوَةٔ العٔسَابٔجٔيَادُ بٍَٔي أبي بَكٍِس 

 قاة الذيل خالد:
 جٔيَادُ بٍَٔي أبي بَكٍِس تَطَاوَى ... عَمَى كَاَُ املُطَوٖوَةٔ العٔسَابٔ»

 .(ٖ) «ب،  الجار والسجرور، وهسا كالذي  الواحد  كان أصذدا الفرا ، فنا  
(ٖ). 
 :مع امسَا مبيصل٘ االضه الْاحد )َّ  )إ

 ، عمدمحم محل اسم إنَّ وهسا:  العطل  ،انتعشد العطل عمدمحم السحل عإار لهم 
  قبدددددل نَّ إأن يكدددددون معطوفدددددا عمددددددمحم محدددددل اسدددددم  »كقدددددوة ابددددد  هذدددددان: 

  معطددوه عمدددمحم محددل اسددم السذددهور أصَّدد»  ، وقددوة ابدد  عق،ددل:4 « خولهددا
بعددد مزددي   نَّ إ عمدددمحم العطددل عمدددمحم محددل اسددم »، وقددوة الع،شددي:  5  «إنَّ 

                                                           

 .ٕٕٕ/ٗ(   وحي  رٔ)

َم ِ َشَ ررى َبررلَن   سُ ( مررغ   ررػ  خ،  ررع أقررف ش ررى ندرر و ؛ ومررػشغ   ذررلهج قػ رر ر )ٕ) (؛ إذ َدررػَّ
 جلءت )كلن( ز ئج  ب غ   جلر و  سجخور.

، ٕٔ٘، وتخ رررررريز   ذررررررػ هجر/ٕٕٕ/ٗ، و  وررررررحي  رٜٕٙ/ٔيشطررررررخر  ررررررخح بوررررررلس ررررررر  ػ  ر
 .ٕٔٓ/ٕو  سقلصج   ذل ي ر

 .ٕٕ٘/ٔ(   ورخ حرٖ)
 .ٜٖٙ( تخ يز   ذػ هجر/ٗ)
 .ٖٙٚ/ٔ(  خح  بغ شق  ر٘)
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 . 1 «الخبر تقدور ا

مرفوعددا »ومدد  ذلددن قددوة النمخذددر :  ، واسددسها عمدددمحم محددل إنَّ و العطددل 
دا َعَمددمحم »حيدان:   ، وقاة أبدو2  «واسسها  إنَّ  عطفا عمدمحم محل  ْف ل َعْطف  بلدالرَّ

َها  إلنَّ  َمَحددلزل  محددل  عمدددمحمالعطددل  :فرددل» ، وقدداة ابدد  يتددي : 3  «َواْسددسل
 «َواْسدددسَها  عطفدددا عمدددمحم َمحدددل  إلنَّ »قددداة الددد،و ي:  ، و 4  «واسددسها  إنَّ  
 ، وهم أعالن صإال . 5 

  اسدسهامد   إنَّ   هدم صنلدوا ؛ ألصَّ واسدسها عمددمحم محدل إنَّ  العطل  :سا قالواوإصَّ 
 ،لهم في العطل عمدمحم السحل عإارتان»مشنلة الذي  الواحد، قاة الذهاب: 

 ، عمدمحم محل اسم إنَّ  ، وتارة  واسسها العطل عمدمحم محل إنَّ   :فتارة يقولون 
اسدسها  ألنَّ  ؛والسرا  بالسحل ما كان قبل  خولهدا، وهدو الرفد  عمددمحم ا بتددا 

ا جعمددت مدد  اسددسها  دد،ئ    نَّ إ لسددا لددم يكدد  مرفوعددا محددال إ  بدددبل  خددوة 
ا، وجعمددوا ا واحددد  سددس  االتددي لشفددي الجددش  مدد  اسددسها     كسددا جعددل  ،اواحددد  

ة  ا سدددم كدددان قبدددلء  ألنَّ  ؛العطدددل عمددددمحم محمهدددا مددد  اسدددسها، والتحق،دددق األوز
  .6  «فمسا  خمت عمي  لم تغ،ر معشاا بل أكدت  ،مرفوعا با بتدا 

  

                                                           

 .ٓ٘ٚ/ٕ(   سقلصج   شحػ  رٔ)
 .ٕٕٙ/ٔ(   كذل رٕ)
 .ٕٙٗ/ٜ(   بحخ   سحيطر ٖ)
 .ٜٖ٘/ٗ(  خح   سفر رٗ)
 .ٜٖٕ/ٖ(   هسعر٘)
 .ٕ٘ٙ/ٖ( حل ي    ذهلسرٙ)
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 ( البياٛ اضه)  اإذا ناٌ مفسّداليافٔ٘ للجيظ: 

ا بشي     صدنة مد    وسبل بشا   أصَّ  ؛إذا كان اسم     الشافية لمجش  مفر  
 قدداة ابدد  عق،ددل ، خسدددة عذددر ترك،ددل  هدداركددل معفمشنلددة الذددي  الواحددد 

مدا  :والسدرا  بد  هشدا ،ن يكدون مفدر اأ» :اإذا كان مفدر       متحدثا ع  اسم
حكسد  و  ،ف،ددخل فيد  السثشددمحم والسجسدوع ،لي  بسزاه و  مذإ  بالسزاه

و د،رورت  معهدا كالذدي    ،  لتركإد  مد   ؛البشا  عمدمحم ما كان وشرل ب 
 . 1  « خسدة عذر  دفهو معها ك ،الواحد

 ،و  تعسل فيسا بعدها  ، د ب الشفيهلا باب »إذ قاة:  ؛وهو ملهل س،بوي  
وتددرخ ، لسددا بعدددها  إنَّ  كشرددل  ،فتشرددإ  بغ،ددر تشددوي ، وصرددبها لسددا بعدددها

عمت وما عسمت في  بسشنلدة اسدم واحددألصَّ  ؛التشوي  لسا تعسل في   زن  ،ها جء
إن فرددمت ب،شهسددا ن أصَّددمدد  دمحم ذلددن و  أ ة عمدد ؛ 2  « خسدددة عذددر  :صحددو

ار  :َتقوة»بطل عسمها، قاة اب  جشي:    ،َ  غدالَن َلدن  وَ   ،َ  رجَل فلدي الددَّ
 . 3  «َفإلن فرمت َب،شهَسا َبطل َعسمَها

هددا فإصَّ  ،هددا الخدداف ،كسددا إذا  خددل عم ،بدد،  عامددل ومعسددوة     وإن وقعددت
 هسدا معداألصَّ  ؛مد  اسدسها هدو الجدر في بعد  ا سدتعسا ت يكدون موضدعها

بالفتح   جئت بال  ي   ل: » الذيل خالد:قاة  ،جريا مجر  ا سم الواحد
   صحددو:  ،رك،ددلالجددار  خددل بعددد التَّ  ووجهدد  أنَّ  ؛عمدددمحم اإلعسدداة والترك،ددل

ا، بل خسدة عذر وما ركل معها في موض       ، ولي  حره الجر معمق 

                                                           

 .ٛ/ٕ(  خح  بغ شق  ر ٔ)

 .ٕٗٚ/ٕ(   كولسر ٕ)

 .ٗٗ(    سعر/ٖ)
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 . 1)  «جريا مجر  ا سم الواحد هساجر؛ ألصَّ 

 مكدديز  :واسددسها كالذددي  الواحددد     البشددا  سددبإ  أنَّ    عمدددمحم أنَّ   صإَّددسددوم
يد ل :َقولد » :بقولد  دَي و ،تبر دة  َ      2 َ  َرْيدَل فل ددد  َرْيدلَ  َفهل  ؛كاسدم َواحل

َصَّدد ء َمددَ    َرْيددلَ  َولدَلللن بشددي  َوهءددَو فلددي   ،خسدددة عذددر  دكدد  َ   عمدددمحم اْلَفددْتح ألل
  .3  « َذللن َموضل  رف  خبر 

 خرِب )ال( اليافٔ٘ للجيظ زافُع: 

خبددر     فددي قوللددَن:    رجددَل أنَّ  :مدد  السددلاهل الددوار ة فددي هددلا السدددألة
وذلدددن أ  مرفدددوع بالسبتددددأ؛  ،   رجدددلَ أفزدددلء مشدددن  مرفدددوٌع عمددددمحم موضددد ل  

 لدبب، : 

ددَل  فددد  ،مدد  اسددسهسا مشنلددة الذددي  الواحددد    تشنيددل  :الدددبل األوة    َرجء
علهسا عمدمحم يءحكم  ف ل عمدمحم  عمدمحم أحدهسا  ،معاَمْوضل   أفزدلء  و ،ا بتددا  بالرَّ

، و    عمدمحم هلا كجن ل م  ال مسةل   .فال ت ونء عاممة  في الخبر ،هو الخبرء

فددال يقددو  عمدددمحم العسددل فددي الخبددر  ،عامددل ضددتيف    أن  :الدددبل الثدداصي
 .بشفد 

كزإا فراَرا كاسدم واحدد   أنَّ »صص عمدمحم ذلن أبو الإقا  بقول :   ؛    واسسها رء
فدي   َخْسَددَة َعَذدرَ  ، ومعمدوٌن أنَّ  َخْسَددَة َعَذدرَ  فجرت مجدر   ،ولللن بءشي

دَل  فعشدَد ذللدَن يءحكدم  ، كللن    َرجء ف ل عمددمحم موض ل اسم واحد  دعلهسا بدالرَّ َمْوضل
، و عمدمحم ، و    أفزدلء  ا بتدا ، والسءبتدأ َيحتداج إلددمحم خبدر    عمددمحم هدو الخبدرء

                                                           

 .ٖٖٛ/ٔ(   ورخ حرٔ)
 .ٕ( رػر    بقخ ، مغ  آلي ر/ٕ)
 .ٗٚ/ٔ( مذك  إشخ س   قخآنرٖ)
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 . 1  «فال ت ونء عاممة  في الخبرل  ،هلا كجن ل م  ال مسةل 

 ّصف اِضه )َلا( قبل اِلَخَبس: 

يدد ل     رجددل هريددف عشدددخ  :صحددو ،إلذا و ددفت اْسددم  َ   قبددل اْلَخَبددر مدد  َففل
دددفة والسو دددوه  ؛صَّسدددا فعمدددوا َذللدددنإو  ؛اْلَفدددْتح بلَغْ،دددر َتْشدددولي  :األوجددد  ألنَّ الرز

د  . 2  كالذي  اْلَواحل

  ذكر أنز الشعت إذا اجتس  فيد  ثالثدة  دروا جداز اعمم أصَّ  »: قاة الذا بيز 
ا، والسفدر  هشدا  في  م  السشعوت ثالثة أوجد : الذدرا األوةء: أن يكدون مفدر  

ةء  ددا ، فددي مقابمددة السزدداه ومددا ضددارع ، وهددو السطددوز والثدداصي: أن يكددون والي 
ددا   والثالددا: أن ، السشعددوَت، لددم يءفرددل ب،شهسددا بفا ددل يكددون السشعددوتء مبشي 

دا ا صعت ددا للَسْبشدددمحمزل  فددإذا اجتسعددت هدلا الذددروا السب،زشددة فددي قولد : ، معرب  ْفددر   ومء
دبْ ، أو اْرَفد ،  ذكرها في قول :  التي، جاز في  األوج   يَومل  َفداْفَتْح، َأو اْصرل

ةل  دَل هريدف عشددخ ؛ ومثاة ما اجتسعت فيد  الذدروا قولدن:  3  َتْعدل   ،  َرجء
، ومشعوتد  مبشددمحم  هريفد ف فالوجد   ،قد اجتسد  فيد ل أصد  مفدرٌ  واة  السشعدوت 

ةء الفددتح  وسددبلء بشا لدد   ؛البشددا  مدد  السشعددوت عمدددمحم الفددتح :يعشدددمحم بدد ، األوز
د ذلدن  هل، وسَ    رجَل هريفَ  وصحو:   ،خسدة عذر كبشا ل  ،الترك،لء َمَع 

دلء و  تءْبَشددمحم  ي كدونء الشعدتل والسشعدوت كالذد د وإن كاصت ثالثةء أ دياَ    تركز
   . 4 «الواحد

                                                           

 .ٖٛٙ(   و   غر/ٔ)

 .ٖٔٙ/ ٔ، و وح   خل ا   سل ظرٖٕ٘/ٔر( يشطخر    بلسٕ)
 .ٖٕ( يشطخر أ في   بغ مل ظر/ ٖ)

 .ٖٛٗ/ٕ(   سقلصج   ذل ي ر ٗ)
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 أصلَنا املبتدأ ّاخلرب حرف أحد املفعْلني: 

مزدسوصهسا معدا فدي الحكيقدة هدو السفعدوة السفعوة األوة والسفعوة الثاصي 
مد  األفعداة التدي تشردل مفعدول،  أ دمهسا  فهسا بسشنلة الذي  الواحد ،ب 

متالزمدان؛  فتقدار كدل مشهسدا إلددمحم هسدا ألصَّ »حيدان:  ؛ قاة أبوالسبتدأ والخبر
ا لهددلا كددان الحددله مستشع دد ؛ 1  « دداحإ ؛ ألصهسددا مبتدددأ وخبددر فددي األ ددل

فتقار كل مشهسدا إلددمحم وا ،هسا معا كا سم الواحدف ،هسا معا كا سم الواحدألصَّ 
أن كدان الحدله  الحله اقترارا وهو الحدله بغ،در  ل،دلسوا  أكان   احإ 

 ،ألصَّد  إن حدله األوة بقدي الخبدر بدال مبتددأ ؛اخترارا، وهو الحله بدل،ل 
ابد  وإن حله الثاصي بقي السبتددأ بدال خبدر، وذلدن   يجدوز باإلجسداع عشدد 

، والخط،ددل  2  «يسشدد  باإلجسدداع حددله أحدددهسا اقترددارا»إذ قدداة:  ؛هذددان
   .3 «ش  باإلجساع حله أحدهسا اقتراراتيس» بقول : الذرب،شيز 

دد»إذ قدداة:  ؛وبا تفددا  عشددد الدددمام،شيز  ا حددله أحدددهسا اقترددار ا فسسشددوع أمَّ
حدله بعد  أجدنا  ال مسدة كشت كس  لو حلفت أحدهسا ن ألصَّ  ؛ 4  «باتفا 

 فتقددار كددل واحددد  ؛وهددو الحددله بدددل،ل ،الحددله اختردداران كددان ، أالواحدددة
لدئال ومتدإ  الستعدد  مشهدا إلددمحم مفعدول،  بسدا وتعدد  و  ،مشهسا إلددمحم  داحإ 
وهدددو مدددا ذهدددل إليددد  ابددد  ، عمددددمحم بددداب  كدددان قياسدددا  ؛إلددددمحم مفعدددوة واحدددد

                                                           

 .ٚٔ/ٙ(   وحي  رٔ)
 .ٕٙ/ٕ( أوضح   سدل ظرٕ)

 .ٛٗٙ/ ٔ(  وح   خل ا   سل ظرٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٗ( تش  ا   فخ ئجرٗ)
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 . 1 مم ون 

 ؛بعدد  السغاربددة، وهددو ابدد  مم ددون قددد  ددل اعمددم أنَّ » قدداة صدداهر الجددي :
يجدددوز  كسدددا   ،    يجدددوز حدددله أحدددد السفعدددول،  اختردددارافدددلهل إلددددمحم أصَّددد

 . 2  « كان اقترارا، وقاس هلا الإاب عمدمحم باب 

أ  يقتردددر عمددددمحم أحدددد األ دددل »والدددل  عميددد  ابددد  مالدددن الجدددواز؛ إذ قددداة: 
فمدو حدله األوة ، هسا مخبر عش ، ومخبدر بد ألصَّ  ؛السفعول،  في هلا الإاب

، ولو حله الثاصي بقي السخبر عش   ون خبدر، بقي الخبر  ون مخبر عش 
َو  كقولددد  تعدددالدمحم:  ،فدددإن  ة عمددددمحم السحدددلوه مشهسدددا  ل،دددل جددداز الحدددله

وَ  َوْإَخمءوَن بلَسا رَتاهءمء  دمْ  َيْحَدَب َّ الَّلل دْ  َفْزدمل ل هءدَو َخْ،درا  َلهء أ :     ،3(لَّء مل
 . 4  «يحدب  اللو  وإخمون ما وإخمون ب  هو خ،ر ا لهم

 ميع حرف الفاعل: 

 وأنَّ   ،5  لة هدو مشد  حدله الفاعدلأالسختار لد  الإرري،  فدي هدلا السدد
إذ كدان  ؛الفعل والفاعل بسشنلة  ي  واحددألنَّ  ؛عد م  قب،ل السحاةحلف  يء 

محدداة أن يخمددو »يقددوة السبددر :  ،كددل واحددد مشهسددا عدد   دداحإ  يدددتغشي  

                                                           

، و  ررررررررجر ٚٙ٘/ ٔ، وتػضرررررررريح   سقلصررررررررج رٜٕٛٓ/ ٗ( يشطررررررررخر  رتذررررررررل    زررررررررخسر ٔ)
، و ررررررررررررخح ٖٛٚ/ ٔ، و  وررررررررررررخ حر ٕٙ/ ٕ، وأوضرررررررررررح   سدرررررررررررل ظر ٔٛٗ/ٖ  سررررررررررررػنر 

 . ٜٗٙ/ ٔ، و وح   خل ا   سل ظرٖٗٚ/ٔ أل سػن ر

 .ٖٙٗٔ/ٖ( تسه ج   قػ شجرٕ)
 . ٓٛٔ( رػر  آ  شسخ ن، مغ  آلي ر/ٖ)
 .ٕ٘٘/ٕ(  خح   كل ي    ذل ي رٗ)

 .ٔٔٗ/ ٔ( يشطخر   ورخ حر٘)
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    يكدون ألصَّد ؛ بدد ل دل فعدل مد  فاعدل»، وقاة أيزا:  1  «فعل م  فاعل
إذ كددان    ؛فقددد  ددار الفعددل والفاعددل بسشنلددة  ددي  واحددد ،فعددل و  فاعددل

 . 2  «كل واحد مشهسا ع   احإ  يدتغشي

  مد  الفعدل كال مسدة وأصَّد ة،الفاعل عسدد الذأن أنَّ وحجة الإرري،  في هلا 
  ،أكرمدددتد  كدد ،ولددللن يدددك  رخددرا إذا كدددان ضددس،ر رفدد  مترددل ؛الواحدددة

 ،و  يدددتكيم حكدم مد  غ،ددر محكدون عميدد  ،، وأصد  محكددون عميد  أحددشت و
  إن حله اقتردار ا لدم يكد  ألصَّ  ؛سا لم يجن حله الفاعلإصَّ »ان: حيَّ  قاة أبو

العدرب قدد جعمتد   ألص  لف  مفر ، أو اخترار ا لم يجن؛ ألنَّ  ؛يف،دكالم ا، و  
بدددددل،ل إسددددكاصهم رخددددر الفعددددل لدددد  فددددي  ؛مدددد  الفعددددل بسشنلددددة  ددددي  واحددددد

 . 3 « ضربت 

و  بدددد لمحكددم مددد  محكدددون  ،السددددشد حكددموعدددا الذددديل خالددد عسددددة؛ ألنَّ 
 . 4 عمي 

 ألنَّ  ؛كوصدد  عسدددة   يجددوز حلفدد  :مدد  أحكددان الفاعددل»وقدداة األ ددسوصي: 
  . 5  «و  يدتغشدمحم بأحدهسا ع  اآلخر ،الفعل والفاعل كجنأ  ال مسة

أ  يكون مدا »اب  هذان عشد ذكر  روا الحله: م   روا الحله لد  و 
وعمل الرإان لعدن جواز ؛  6«  فال يحله الفاعل و  صا إ  ،يحله كالجن 

                                                           

 .ٚٚ/ ٗر(   سقوز ٔ)

 .ٓ٘/ ٗ  سقوز ر( ٕ)

 . ٕٛٔ/ٙ(   وحي  رٖ)
 .ٜٕٗ/  ٕ ر  ورخ حيشطخر ( ٗ)

 .ٕٚٛ/ ٔ ر أل سػن  خح ( ٘)

 .ٕٜٚ/ٔ ر(   سغش ٙ)
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جداز فمدو  ،مدلوة الفعل عرض قا م بسدلوة الفاعدل جواز حله الفاعل بأنَّ 
 . 1  …حله الفاعل لمنن  إ  قيان العرض بشفد  

وبعد فواضح تزافر أقوالهم عمدمحم أنَّ الفعل والفاعل بسشنلدة الذدي  الواحدد، 
  فمي  م  الدهل حلف . 

 :مْضع اجلاز ّاجملسّز إذا أضيد إلَٔنا الفعل املبين للنعلْو 

قزدمحم الشحويون عمدمحم موض  الجار والسجرور إذا أسشد الفعل إل،هسا بأصهسا 
،  مدا قدان مد  أحدد ، و مدا جدا صي مد  رجدل في موض  رف ، وذلدن صحدو: 

صظدر  ، و عجدل مد  جعفدر ، و س،ر بنيدد وكللن ما لم يدم فاعم ، صحو: 
 . اصقط  بالرجل ، و اصرره ع  زيد ، و إلدمحم ي

 : قزددوا فددي هددلا األ دديا  فددي هددلا السواضدد  برفدد  سددا إصَّ »قدداة ابدد  جشدديز
هددا قددد كاصددت مدد  الفعددل السدددشد إلدددمحم فاعمدد  مشرددوبة معاص،هددا، مدد  قبددل أصَّ 

، وصحددو ذلددن، فمسددا لددم  عجبددت مدد  خالددد ، و سددرت بنيددد السواضدد ، صحددو: 
؛ يدددم الفاعددل، وأسددشد الفعددل الددل  كددان مشرددوبا مدد  الفعددل قزددي برفعدد 

م أن يقزدوا عمددمحم موضد  الفعدل والفاعدل لكيام  مقان الفاعل، فدإذا جداز لهد
في بع  السواض  بأصهسا في موض  رف ، وإن كان الفعل مدتقال بفاعم ، 

، فددأن يقزددوا عمدددمحم موضدد  الجددار  لا هشدددحبَّدد ، و لا زيدددحبَّدد وذلددن قددولهم: 
والسجرور المدلو    يددتغشي أحددهسا عد   داحإ ، و  يجدوز الفردل ب،شد  

ويدلن عمددمحم  ددة امتدناج حدره الجدار  ؛وازوب،ش  بظره و  غ،را أجدر بالج
مررت  بسا جرا، وأن العرب قد أجرتهسا جسيعا مجر  الجن  الواحد، قولهم: 

، وكوصهسا عمدمحم حدره  لي و  ،بي ، فتدك،شهم اليا  في  الساة لي ، و بي

                                                           

  .ٗٙ، ٖٙ /ٕرحل ي    ربلنيشطخر ( ٔ)
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قبمهسددا، وأصهسددا غ،ددر   الددالن و  ،الإددا  واحددد ودددلن عمدددمحم اعتسا هسددا عمدددمحم 
 . 1 «لقمتهسا في العد ، وضعفهسا بالدكون  ؛مشهسار  ا صفراة قدَّ مء 

 :ّٙزّد املػػْل عيُ متعدد اللفظ دٌّ املعي 

ويتدأخر عشدد  عامدل قدد عسدل فدي ضددس،ر  ،أن وتقددن اسدم حكيقدة ا  دتغاة:
أو فددي مالبددد  لددو لددم يعسددل فددي أحدددهسا لعسددل فددي ا سددم  ،ذلددن ا سددم

  وغ،درا 3حيدان   ، أقوة: في السذغوة عش   روا ذكرهدا أبدو 2  السلكور
 م  العمسا ، وهي باخترار:

ا  فمو قمت:  ،اتحا  جهة الشرل في السذغوة ب  والسذغوة عش  - 1 أزيد 
ا  فدإنَّ  ،لم يجدن؛ ألنز صردل السكدان لدي  كشردل زيدد  جمدَت مكاص ؟   زيدد 

  .4  وَصرلء السكان عمدمحم الظرفية ،مشروٌب عمدمحم السفعولية

ضدربت   ك  م  باب ا  دتغاة، صحدو: فإن تأخر لم ي ،أن يكون متقدما -2
وإن رفد  فهدو مبتددأ  ،فعمدمحم أص  بدة م  الزس،ر  زيدا صرل  بل إنَّ   ،زيدا

 . زيد ضربت  وخبرا الجسمة التي قبم ، كسا صقوة: 

فدددال يردددح ا  ددتغاة عددد  الحددداة والتس،،دددن، و  عددد   ،قبولدد  اإلضدددسار -3
مد   ددرا » ، قدداة أبدو حيددان: دمحمحتَّد كددد  ،السجدرور بحدره يخددتص بالظداهر

أن يكون مسا يقبل أن يزسر ويتقدن، فال يرح الذغل ع   :السذغوة عش 
،  دمحمحتَّدد و ،التذددبي   كدداه الحدداة، والتس،،ددن، والسردددر السؤكددد، ومجددرور 

                                                           

 .ٕٗٔ/ٔ( رخ صشلش   إلشخ سر ٔ)

 .ٚ٘ٙٔ/ٗ( تسه ج   قػ شجرٕ)
 .ٕٛٚٔ/ٗ، و الرتذل رٖٔٙ/ٙ( يشطخر   وحي  رٖ)

 .ٕٚ/ٖ(   سقلصج   ذل ي رٗ)
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  .1  «وغ،ر ذلن مسا امتش  إضسارا

 ؛ ألنَّ  زيددد فأكرمدد  ا َ َجدد فددال يجددوز فددي صحددو:  ،كوصدد  مفتقددرا لسددا بعدددا -4
 ا سم اكتفدمحم بالعامل الستقدن عمي .

 .بأن   يكون ص رة محزة ،كوص   الحا لالبتدا  ب  -5

ا -6 دا  فال يجوز أن تقوَة:  ،أن يكون السذغوة عش  اسس ا واحد  ا  رهس  أزيد 
 ، وعميد  فالبدد 2  و  مدا أ دإ  ذلدن  ،أزيدٌد عسدر ا أكرَمد ء  و    ،أعط،ت  إيزاا

صحددو:  ،أن يكددون غ،ددر متعددد  لفظددا ومعشدددمحم فددي ا سددم السذددغوة عشدد  مدد 
  بددأن زيدددا وعسددرا ضددربتهسا   ، ل دد    مدداص  مدد  جددواز صحددو:زيدددا ضددربت  

عمددمحم مدا ذهدل  في المفد  مد   ون السعشددمحميكون متعد ا ع   ريق العطل 
العطدددل جعدددل ا سدددس،   ألنَّ ي مح،دددي الددددو  عبدددد الحس،دددد؛ إليددد  الذددديل 

ا  رهس ا أعط،تد  إيزدااأبخاله صحو:   ،كا سم الواحد حكسا التعدد   فدإنَّ   ،زيد 
  .3، وهلا   يرح  في المف  والسعشدمحم

         حصْل العلك٘ بةني العامةل ّاالضةه الطةابل باالضةه األجةي
 الرٖ أتبع بتابع:

فددي جسمددة ا  ددتغاة عشددد صرددل ا سدددم السذددغوة عشدد    بددد فددي  دددحة 
ا  تغاة م  عمقة ب،  العامل وا سم الدابق؛ ألصَّشا سش ون أمان جسمتد، ، 
و  بد في هلا الحالة م  رابط وربط ب،شهسا أو عمقدة تؤلدل بد،  الجسمتد، ؛ 

 العمقدةهدلا وكسا تحردل فالمغة كال ا   الحي، كسا لو قمشا:  زيدا ضربت  ، 
                                                           

 .ٖٔٙ/ٙ(   وحي  رٔ)
 .ٕٚ/ٖ( يشطخر   سقلصج   ذل ي رٕ)
 .ٕٛٔ/ٕ( يشطخر مشح    ج   رٖ)
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  ضربت ، وهو قولشا:  زس،ر السترل بالعاملالب ب،  العامل وا سم الدابق
باسم أجشبدي أتإد  بتداب  مذدتسل عمددمحم ضدس،ر ا سدم، بذدرا أن كلا تحرل 

 ، ومددو  ذلدن حا دل زيد ضدربت رجدال يحإد  يكون التاب  صعتا ل ، صحو: 
تزلَفدا ل يجدو  »قاة اب  هذان: في أنَّ الشعت والسشعوت كالذي  الواحد،  ز با ل

إد ء   دفة والسو دوه  أللَنَّ  ؛َأو صردبت   زيددا رفعدت   زيد ضربت رجال يءحل الرز
ددد السشفرددل مدد  العامددل باسددم »  ، وقدداة الذدديل خالددد:1  «كالذددي  اْلَواحل

الددابق، بذدرا أن  ذلن التاب  عمدمحم ضس،ر ا سم أتإ  بتاب  مذتسل أجشبي
  .2  «الشعت والسشعوت كالذي  الواحد ألنَّ  ؛لمجشبي صعت ا ل  يكون التاب 

 بُ حرف املفعْل: 

 مشها:  ،وذلن في مواض 

يَإدة  فلددي كقولدد  تعدالدمحم:  ،الحدله مدد  الردمةددد  مء الَّدلل  َبَشددْوا رل ْشَيدداصءهء َ  َودنَاةء بء
مْ   : الل  بشوا.و  أعمم بسرا ا ،تعالدمحمسإحاص  أرا  ، (3) قءمءوبلهل

اْخَتَمددَل َأْهددلء » ؛ إذ يقددوة:مدد   ددمة الو ددوة  الهددا  : حددله وقدداة الطبددر ز 
دددي ء الَّتلدددي فلدددي َقْوللددد ل:   َمدددا اْلَعَربليَّدددةل فلدددي  َفَقددداَة َبْعددد ء َصْحدددوليزلي   ، 4َمدددا َيظل

دَي بلَسْعَشددمحم:  اء الَّدلل    ،الَّدلل  اْلَإْرَرةل: هل َب َّ َكْ،ددء َوَقداَة: َمْعَشددمحم اْلَ داَلنل: َهدْل وءدْلهل
يظءدد ء  َفتل ؟ َيظل ددلل ددَمةء   اْلَهددا ء  َقدداَة: َوحء َصََّهددا  ل يع ددا  ؛الَّددلل  ألل َصَّدد ء إلَذا َ دداَرا َجسل  ألل

                                                           

 .ٜٗٙ( مغش        ر/ٔ)
 .ٛ٘ٗ/ٔ(   ورخ حرٕ)
 .ٓٔٔ( رػر    وػب ، مغ  آلي ر/ ٖ)

 .٘ٔ( رػر    حج، مغ  آلي ر/ ٗ)
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ا د   . 1  «َكاَن اْلَحَلهء َأَخلَّ  ،اْسس ا َواحل

والفعدل والفاعدل   الدل   سا حد  حلفها م  الردمة؛ ألنَّ إصَّ » :قاة الد،رافيز 
والسفعوة جسيعا كاسم واحد، وكلا كل مو وة يكدون هدو والردمة كالذدي  
الواحدددد، فاسدددتطالوا أن يكدددون أربعدددة أ ددديا  كذدددي  واحدددد، فحدددلفوا مشهدددا 

  هدو ا سدم، و  ا، فمم يك  سب،ل إلدمحم حدله السو دوة؛ ألصَّدلمتخفيف واحد  
الفعدل   بدد لد   ألنَّ   الردمة، و  إلددمحم حدله الفاعدل؛ ألصَّد ؛إلدمحم حله الفعدل

 . 2  «  كالفزمة في ال النألصَّ  ؛م  فاعل، فحلفوا السفعوة

 في معشدمحم: أكرمت   زيد أكرمت قولن: وذلن صحو  ؛الحله م  الخبردد 

 أكرمت . :أ  ، مررت برجل أكرمت قولن: صحو  ،الرفةالحله م  دد 
: الدد،رافيز عمدمحم أنَّ الحله لمسفعوة في الثالثدة لدي  عمددمحم حدد سدوا ، قداة 

فددي الرددفة  ون حددلفها فددي الرددمة، وإثإاتهددا أحددد  مدد    الهددا  حددله »
فأمدا  ،الرفة تذإ  الردمة مد  وجد ، وتفارقهدا مد  وجد  وذلن ألنَّ  ؛حلفها

الردددمة  الردددفة والسو دددوه بسشنلدددة اسدددم واحدددد، كسدددا أنَّ   دددبهها: فدددمنَّ 
فدمن السو دوه يددتغشي عد   :وأمدا مفارقتهدا لهدا ،والسو وة كاسم واحدد

وأمددا الخبددر فهددو الددل  قدددمشا ، والسو ددوة   يدددتغشي عدد  الرددمة ،الرددفة
الخبر غ،ر السخبدر عشد ، ولدي  هدو  قبيح في ؛ ألنَّ   الها  حله  ذكرا أنَّ 

 . 3  «هفي الحل  الل د سا  بهوا بوإصَّ  ؛مع  كذي  واحد

لدوا ن صهدم إلددمحم أصَّ عمدمحم كل حداة الإاعدا عمددمحم حدله السفعدوة بد  سدبإ  راجد  

                                                           

 .ٗٛٗ/ٙٔتفد خ   ص خير( ٔ)
 .ٕٖٛ/ٔ(  خح بولس ر  ػ  ر ٕ)
 .ٖٖٛ/ٔ(  خح بولس ر  ػ  رٖ)
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 ،ةسدددتطاللال ؛وحردددل الحدددله مشهدددا ،الذدددي  الواحددددهدددلا األ ددديا  مشنلدددة 
 ل وص  فزمة. ؛لمسفعوة ب   ون غ،راو 

 :ما ىصل ميصل٘ الػٕٛ الْاحد مً الظسّف 

كقدولهم مد   ،وجعال بسشنلة ا سم الواحدد ،م  الظروه ما ركل م  اسس، 
ومسددا  ؛ومدد  هددروه السكددان:  بدد،  بدد،   ،هددروه النمددان:   ددإاح مدددا  

ودددلن عمدددمحم أصهسددا اسددسان فددي األ ددل صددن  مشنلددة ا سددم الواحددد قددوة ابدد  
ا، ألنَّ  وقدد  هددلا األمددرء َبددْ،َ  َبدد، َ  قددالوا: »يتددي :   ، ف،بشوصهسددا اسددس ا واحددد 

ددا سددقطت  ددا  الددواوء  األ ددل: بدد،َ  هددلا، وبدد،َ  هددلا، فمسز والشيزددةء صيزددةء  ،تخفيف 
ا ؛العطل بءشي إذ السرا ء  ؛لتزْسش  معشدمحم الحره، وهو في موض  الحاة أيز 

  . 1  «َوَسط ا أ : ، وق  ب،َ  ب، َ  بقولهم:

ددا واحددد  فجعددال اسددس   ،ركددل الظرفددان» :وقددوة ابدد  الجددنر   لتزددسش   ؛اا مبشي 
  ووقددف بدد،  أصَّدد :؛ والسعشدددمحم خسدددة عذددر معشدددمحم حددره العطددل عمدددمحم حددد 

 . 2  «ب، 

هلا الشوع مد  الظدره السركدل » إذ قاة: ؛  مدسوعوالل  عمي  أبو حيان أصَّ 
هلا مد    أزمان أزمان ، و وون وون و  ، إاح مدا   :مدسوع، والسدسوع

صهدار  ، و   فدالن يأت،شدا وقدت وقدت فيقاة:  ،هره النمان، و  يقاس عمي 
ا السددسوع مد  هدره السكدان ، وأمَّ  ساعة ساعة ، و   عان عان ، و   ل،ل
، وإذا  أمدان أمدان ، و   خمدل خمدل يقداة:  ،، و  يقداس عميد  ب،  ب،   دف

 عمددمحمأ  يقداس  فداألحر   ،هدا أكثدرلم ودشق  ذلدن فدي هدروه النمدان مد  أصَّ 

                                                           

 .ٔ٘ٔ/ٖ(  خح   سفر رٔ)
 .٘ٓٔ(  خح ش ب    شذخ البغ   جدرير/ٕ)



 

596 

  . 1  «هره السكان؛ إذ هره السكان تإ  لها في هلا الحكم

رأ  أنَّ هشاخ فرقا بد،  مدا كدان مد  هدلا الظدروه مركإدا ومدا  ل   الحرير ز 
 :مد  ذلدن» :الخدواص؛ إذ قداة د فدي تقددوراد غفدل عشد   ،كدان مشهدا مزدافا

 زيددد يأت،شددا  ددإاح مدددا   عمدددمحم اإلضددافة،  :أصهددم   يفرقددون بدد،  قددولهم
 ددإاح مدددا  عمدمحم الترك،ددل، وب،شهسددا فددر  يختمددل السعشدددمحم فيدد ،  يأت،شددا و

إذ تقدددور  ؛  يددأتي فددي الرددإاح وحددداالسددرا  بدد  مدد  اإلضددافة أصَّدد وهددو أنَّ 
وبش،تهسددا  ا سددس، ، والسددرا  عشددد ترك،ددل   ددإاح مدددا  يأت،شددا فددي  :ال ددالن

عمدمحم الفتح أص  يأتي في الرإاح والسدا ، وكان األ ل: هو يأت،شدا  دإاحا 
ألصد   ؛وبشيدا عمددمحم الفدتح ،العا فة، وركدل ا سدسان  الواو ومدا ، فحلفت 
تدددعة  إلدددمحم   أحددد عذددر كسددا فعددل فددي العددد  السركددل مدد   ،أخددل الحركددات

 . 2  « عذر

زعدم الحريدر  فلدي »أنَّ هلا الفر  لم يقم  أحد؛ إذ قداة:  ذكر الد،و يز وقد 
َضدداَفة  يأت،شددا  ددإاح مَدددا   :  فددر  َبدد،  َقْولددن رة الغددواص َأصَّدد  ،عمدددمحم اإلْل

َفاَل يفرقون  ،هسون فلي َذللنو َوَأن اْلَخواص و ،عمدمحم التَّْركل،ل   إاح مَدا  و
ددإاح  َأنَّ  :َوَأن اْلفدر  هءدوَ  ،َب،شهَسدا َضداَفة إلصَّد  َيدْأتلي فلدي الرَّ دَرا  بلد ل َمدَ  اإلْل السء
ور اْلَ دداَلن ؛َوحدددا ْشددد ترك،ددل  ،يأت،شددا فلددي  ددإاح مَدددا  :إلْذ َتْقدددل َواْلسددَرا  بلدد ل عل

دإاح والسددا  :ا سس،  وبشا هسا عمدمحم اْلَفدْتح أللَن اأَلْ دل  ؛َأن َيدْأتلي فلدي الرَّ
َعَمْي ل اْب  بر  بلَأن َهَلا اْلفر  لم يقم ء ور   ،َفحله العا ل ، إاحا َوَمَدا 

 . 3 «أحد
                                                           

 .ٖٔٛ/ٜ(   وحي  رٔ)
 .ٖٕٙ، ٖٕ٘( در    غػ صر/ٕ)

 .ٖٗٔ/ٕ(   هسعرٖ)
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  ، ددإاح مَدددا  و  ،سدد،ر َعَمْيدد ل  ددإاح مَدددا   بلددَأنَّ   ددرح الددد،رافيز وقددد 
ددد   ددإاحا َوَمَدددا  و   يدددار إصَّدد  :مثددل ذلددن » وذلددن إذ قدداة: ؛معشدداه  َواحل

 دددإاحا ومددددا ، ولدددي  وريدددد بقولددد :  :سدددا معشدددااإصَّ   عميددد   دددإاح مددددا 
ول ش  وريد  دإاح أيامد   ،،  إاحا واحدا، و  مدا  واحدا  إاحا ومدا  

 دإاح  و  ، دإاحا ومددا  و  ،س،ر عمي   إاح مددا  يقاة: ، ومدا ها
، وجعمتهسددا  الددواو ف،هددا معشدددمحم  سددا بش،ددت؛ ألنَّ ومعشدداه  واحددد، وإصَّ   مدددا 

لعدد    خسددة عذدرة اسسا واحدا؛ ألصهسا وقعا ألوقات مجتسعة، كسا وقعت 
 . 1 « الواو مجتس ، فجعمت اسسا واحدا، وبش،ت؛ ألصها تزسشت معشدمحم 

ضدربت غدالن  مثدل:   سد،ر عميد   دإاح مددا  لدي : » :ثم قاة الدد،رافيز 
  يقد  إ    الزدرب    يكدون إ  فدي الردإاح، كسدا أنَّ   سد،ر  في أنَّ   زيد

،  غدالن زيدد ضدربت  ن إذا قمدت: ون الثداصي؛ ألصَّد د وهدو الغدالن د فدي األوة
 أنَّ   سدد،ر عميدد   ددإاح مدددا  أفدددت بنيددد معشدددمحم، وإن لددم تددر  فددي قولددن: 

 . 2  «الد،ر وق  ف،هسا، لم يك  في إتياصن بالسدا  فا دة

 :ُتكدٓه املطتجيٙ علٙ صف٘ املطتجيٙ مي 

واأل دل:  مدا أتداصي   ،ما أتاصي أحٌد إ ز أبوخ خ،ٌر م  زيد  م  ذلن: قولن:  
وهدو اختيدارء أبدي التإزداس أحد خ،ر م  زيد إ  أبوخ ، والل  عمي  س،بوي  

ل  مسزا قبَم  ألنز ا عتإار بتقديم السءْبَدة مش ، وهو ا سم، و   ؛السبرز  أنز تءْبدل
مددا أتدداصي أحددٌد إ   إن قمددت: »ة، قدداة سدد،بوي : هددا فزددمألصَّ  ؛ت تددرلث لمرددفة

مددا  و  ،مددا مددررتء بأحددد  إ  عسددرو خ،ددر  مدد  زيددد ، و أبددوخ خ،ددٌر مدد  زيددد

                                                           

 .ٖٕٔ/ٕ(  خح بولس ر  ػ  رٔ)

 .ٖٕٔ/ٕ(  خح بولس ر  ػ  رٕ)
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دد    مددررتء بأحددد إ  عسددرو خ،ددر  مدد  زيددد   كددان الرفدد  والجددر جددا ني ، وحدء
ن قد  غمت الرافَ  والجار، ثم أبدلَتد  مد  السرفدوع والسجدرور، ثدم ألصَّ  ؛البدة

 . 1  «و فَت بعد ذلن

،َبَوْي  يْخَتار »وقاة السبر :  ْشدنَما َمَرْرت  َكاَن سل أللَن   ؛بلأحدد إل َّ زيدد خ،در مل
ْسدم َ  مد  َصعتد  َوَكداَن ، والشعدت فزدَمة يجدوز حدلفَها ،اْلَبَدة إلصََّسا هءَو مد  ا ل

ددْي  فقددد ا رحتدد  مدد   ،اْلَسددازلصي يْخَتددار الشرددل ددوة إلذا أبدددلت مدد  الذَّ َوَيقء
ددي ددو ا َف يددف َأصَعددت َمددا قددد سددق ،َلْفظل َيدداس ؟ طَوإلن َكدداَن فلددي اْلَسْعشدددمحم َمْوجء َواْلكل

،َبَوْي  ْشدل  َقوة سل   .2  «أللَن اْلَ اَلن إلصََّسا وءَرا  لسعشاا ؛عل

: إن قمت: » والسختار لد  السازصيز هو الشرل عمدمحم ا ستثشا ، قاة الفارسيز
ما مررتء بأحد  إ  عسٌرو خ،ٌر م   ، و ما أتاصي أحٌد إ  أبوخ خ،ٌر م  زيد   

فد ء والَجدْر جدا ن ا  زيد   الرفد  فدي قولدن:  إ  أبدوخ ، والجدر فدي  :أ ، كان الرَّ
قداة أبدو عثسدان: الشردل عشدد  الوجد ، ويكدون  خ،دٌر ، قولن:  إ  عسدرٌو 

  .3  «م  زيد    فة

الردفة والسو دوه كالذدي  الواحدد، وإذا كاصدا  أنَّ ووج  ذلن عشدد السدازصيز 
، كالذي  الواحد كان تقديسءد  عمددمحم الردفة بسشنلدةل تقديسد  عمددمحم السو دوه

ن السدددتثشدمحم عمدددمحم  ددفة السدددتثشدمحم مشدد ، ففيدد  » قدداة ابدد  يتددي : إذا تقدددز
مددلهلء سدد،بوي ، وهددو اختيددارء أبددي التإزدداس السبددرز ، أن  :مددللإان: أحدددهسا

ل  مسزدا قبَمد  ْبدَدة مشد ، وهدو ا سدم، و  ت تدرلث  ألنَّ  ؛تءْبدل ا عتإدار بتقدديم السء
أن تشرإ  عمدمحم ا ستثشا ، وهو اختيدارء أبدي  :والثاصي ،ها فزمةٌ ألصَّ  ؛لمرفة

                                                           

 .ٖٖٙ/ٕ  كولسر( ٔ)
 .ٓٓٗ، ٜٜٖ/ٗ(   سقوز رٕ)
 .ٙٙ/ٕ(   وش يق رٖ)
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الرددفة والسو ددوه كالذددي  الواحددد، وإذا كاصددا  وذلددن أنَّ  ؛عثسدداَن السددازلصيز 
 ،هكالذي  الواحد كان تقديسءد  عمددمحم الردفة بسشنلدةل تقديسد  عمددمحم السو دو 

ف سا ومنن الشرلء بتقديس  عمدمحم السدتثشدمحم مش ، كللن ومدنن الشردلء بتقديسد  
   .1  «عمدمحم الرفة

 :ما ىصل ميصل٘ الػٕٛ الْاحد ٍّْ يف مْضع احلال 

وهسا في األ ل اسسان جعدال بسشنلدة ا سدم  ،مسا صنة مشنلة الذي  الواحد
وهدي أحدواة أو   ، دإاح مددا  و  ،كفدة كفدة  ، ب،دت ب،دت  :السفر  قولهم

تذدب،ها لهدا  ؛هروه متدمحم كاصت مبشية غ،ر مزدافة أو مجدرورة بحدره جدر
َخْسَدة   دقد  بهت َأْ َيا  م  َصْحو َهَلا ب»: ، قاة اب  جشيز  خسدة عذرد ب

 ، لق،ت  كفَة كفدة و ، هءَو جار  ب،َت َب،ت  :َوَذللَن َقْولهم ؛وباب  لفظا  عذرَ 
ق،  :َأ  ، 2  اْلَقددْون فل،َهددا  ددغَر بغددرَ  وَ   ،هءددَو يأت،شددا  ددإاَح مدددا َ  وَ  َتَفددرز  ،مء
 :َقاَة عب،د ، سقط ب،َ  َب،  وَ 

                                                           

 .ٙٚ/ٕ(  خح   سفر رٔ)

وهسرل  ،، أير    بر ِّ وجر  ال  جوسرلَع مشر (َتفْخقػ  َ َغَخ َبَغخَ )قل ػ ر »( قل   بغ يعيرر ٕ)
، (  رػ و) رسلن ُرّك  أحجهسل مع  آلخخ،  رلر   رًسل و حًج ، وُبشيل ِ سرل تزرّسشل  مرغ مششرى 

ر د   إليجررررلز و  وخفيررررِ ، وتزررررّسشل إل (؛  ررررػ و) ُحررررح ت  (َغًخ  وَبَغررررًخ )َ رررروبررررلن  ألصرررر   ي ر
(، خسدر  شذرخَ )و  سششّ  بل وزّسغ إر دُ  مششى   حخ  مع حح  ،  ُ ش   ح ظ بشرلَء  ،مششلهل

، إذ  (َ رَغَخ   ك ر ُ )إذ  أبشرج   هرل، أو ِمرغ  (  روغخ  ر    ربلد)مرأخػذ مرغ قرػ هعر  (َ َغخَ )و
، أير ررررقط، (َبَغرررَخ   ررشجعُ )مررغ  (َبَغرررخَ )ع إحررجى ِرْج يررر   َ ُ ررػ ،  بلَشرررَجهل مررغ  أُلخررخى. ور رر

 .ٖ٘ٔ/ٖ،  خح   سفر ر«وهلج بل سصخ
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  1  صحسي حكيقتشا َوَبع  اْلَقْون يْدقط َب،  َب،شا ...

مد  َمْبشلديز عمددمحم اْلَفدْتح ،متبد و  :َأ   ،تداقطوا أخوَة أخوة َومثم    ،َفَهدَلا كء
 . 2  «َوَ  يكون إل َّ فزَمة هرفا َأو َحا 

الظرفية في هدلا األسدسا  السشنلدة مشنلدة وقاة اب  يتي  مؤكدا الحالية أو 
اإلضدافةء جدا نٌة » أو مجدرورة بحدره جدر: ،ا سم الواحد ما لم ت   مزدافة

 : ن م  صحول دة   ، و ب،َ  ب،    ، و ب،َت ب،ت   في جسي  ما تقدز دَة َكفَّ وءشَددل   َكفَّ
َ تزفاقهسا في وقوع الفعل مشهسا، فإن  خل عمددمحم جسيد ل  ؛أحدهسا إلدمحم اآلَخر

، صحَو:  ا، وبطَل البشا ء ، لم يك  إ َّ مزاف ا مخفوض  رتيدن فدي  ذلن حرهء جرز
  بدددخوةل حددره الجددرز خددرج عدد  بدداب الظددروه، ؛ ألصَّدد كددلزل  ددإاح  ومدددا   

ا كاصدت حدا   سدا تءبَشددمحم إذهدلا األسدسا  إصَّ  وَتسكَّ  في ا سسيزة، فمم وءدْبَ ؛ ألنَّ 
 . 3 «أو هرف ا

خداَز  فسد  قداة: »قاة ابد  يتدي :  ، 4   خازل بازل وم  ذلن أيزا قولهم:  

                                                           

 قرررج ؛ (بررر غ بررر غ)  ذرررلهج قػ ررر ر مرررػشغ و  ( مرررغ مجررردوء   كلمررر ،  ش  رررج برررغ  ألبرررخص،ٔ)
مجخور  بحخ  جخ؛ تذ  هل  هل بر)خسد  شذخ( بوشد  هل  ، أو روشس    طخ  دون إضل  

 مشد    الرع   ػ حج.
، و رررررخح   سفرررررر  البرررررغ ٖٔٗ، وتػجيررررر     سرررررعر/ٖٙٔ، و   سرررررعر/ٖٙٔيشصرررررخر   رررررجيػ نر/ 

 . ٕٛٓ/ٕ، و  هسعرٕٗٔٓ/ٗ، وتسه ج   قػ شجرٔٙ/ٛ، و  وحي  رٓ٘ٔ/ ٖيعيرر
 .ٖٙٔ(    سعر/ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٖ(  خح   سفر رٖ)
د ٌء يكرررػن ِ ررر  ) ر، َوُهرررَػ َأْيزرررل(ُشْذررر )ر ( خلِزبرررلزِ )أمرررل َمَشلِن َهرررلر » رررر ج ر( قرررل   برررغ ٗ)

رررشَّْػر)ر (  خلِزبرررلء) ر، َوَقرررلُ ػ (  رررحُّبلس)َأْيزرررلر  (  خلزبرررلز)و ،( أْلَْشَشرررلق و ّ  هرررلزم َوُهرررَػ  (،  دِّ
 .ٜٕ٘/ٗ،   سخرزر«أشخ  ِ ي ِ 
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ا، بشاهسدا عمددمحم  ،بفتح الجنأو ، فقد ركَّل ا سس،   بازَ  وجعمهسا اسدس ا واحدد 
ا بالسركَّل العد  زل  ؛فتح الجنأو   . 1  « خسدَة عذرَ   دك ،تذب،ه 

وقددد  حدد  أبددو حيددان أنَّ هددلا الشددوع مدد  األسددسا  وت مسددون عميدد  فددي بدداب 
  ،خسدة عذدددرد كددد ،مددد  ح،دددا جعدددل اسدددس،  اسدددسا واحددددا مركإددداالعدددد  

الفرل لدي  مد  أبدواب العدد  فدي  هلا» والحاة، قاة أبو حيان: ،والظروه
  اسددتطر  إليدد  مدد  ح،ددا جعددل اسددس،  اسددسا واحدددا مركإددا  ددي ، إ  أصَّدد

، ومشاسل ما في  م  الظروه أن ولكر م  الظروه، ومدا  خسدة عذرد ك
 دي   عمددمحمفي  م  األحدواة أن ودلكر فدي بداب الحداة، وقدد ت مدم السردشل 

فدي  لم  هلا الظروه في باب الظدره فدي الذدرح، وأ دار إليد  فدي الفرد
،  مددا   إاحد وألحق بالسسشوع ما لم يزل م  مركل األحيان، كد  :قول 

 . 3  « 2  وون وون و

 نِّٔص ّاملنَّٔص مبيصل٘ الػٕٛ الْاحد:امُل 

،  :التس،،نم  السرا   رف ء اإلبهان، وإزالدةء المَّدْإ ، وذلدن صحدو أن تءْخبلدر بَخَبدر 
ر لفظ ددا يحتسددل وءجوهزددا، ف،تددر ز ء السخاَ ددلء ف،هددا، فتءشبزلهدد  عمدددمحم السددرا   أو تددلكء

سزي تس،،ن ا وتفد،رزا. ؛بالشصز عمدمحم أحدل محتسالت  تب،،ش ا لمغرض  ولللن سء

ددا وهددلا اإلبهددان يكددون فددي جسمددة ومفددر ، فالجسمددةء قولددن:  ،   دداب زيددٌد صفد 
أ َ ْحس ا ، و تربزل َعرق ا و    داب زيددٌ  أ  تر  أنز الط،إة فدي قولدن:  ، تفقز

د كدد ،مدددَشدٌة إليدد ، والسددرا ء  دديٌ  مدد  أ دديا  ، ويحتسددل ذلددن أ دديا  كث،ددرة  

                                                           

 .ٕ٘ٔ/ٖ(  خح   سفر رٔ)
 . ٜٔ( يشطخر   وده  ر/ٕ)

 .ٖٔٛ، ٖٓٛ/ٜ  وحي  ر( ٖ)
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ددؤء  ، و الترددبزلء  وغ،ددرل ذلددن، وكددللن   ،َمْشنلدد  و  ،َقْمإدد  و  ،للددداص     التفقز
ْذدري َ  يكون م  أ دياَ  كث،درة، فجدرت لدللن مجدَر   فدي احتسالد  أ ديا    عل

بش رة جش ، كللن إباصدةء هدلا الجسدل بش درة   العذري  إباصَة  ف سا أنَّ  ،كث،رة
 جش .

ددا السفددر ، فشحددو قولددن:  َمَشددوان  ، و َزْيت ددارْ ددٌل  ، و عشددد  راقددوٌ  َخددالز  وأمز
سددا فددالتس،،ن فددي هددلا األ دديا  لددم يددأت لرفدد  إبهددان فددي الجسمددة، وإصَّ  ، َسددْسش ا

كالَخدلز  ،إذ اإلبهانء وق  في  وحدَدا  حتسالد  أ دياَ  كث،درة ؛لبيانل صوعل الراقو 
، وكدللن قولددن:    عشدد  ر دٌل زيت ددا والَخْسدر والَعَددل، وغ،درل ذلددن مسزدا صدوعيك

مقدداٌر وءدوَزن بد ، ويحتسدل أ ديا    الر دلء  إذ   ؛الر دل بهدانل التس،،نء في  إل
وصات، ك   .1   الدس  و  ،العدل و  ،النيتد كث،رة م  الَسْوزء

 ؛فدالسس،ن جدا  مد  أوة األمدر ،والعالقة ب،  السس،ن والسس،ن   ت ا  تخفدمحم 
فهسددا بسشنلددة الذددي   ،ل،رفدد  اإلبهددان الحا ددل والخفددا  الددوار  فددي السس،ددن

دددد ؛الواحددددد كالرددددفة والسو ددددوه     يرددددح الفرددددل لددددلا رأ  الذددددهاب أصَّ
السس،دن »: الخفداجي قداة الذدهابهسا بسشنلدة الذدي  الواحدد، باألجشبي؛ ألصَّ 

  .2  «فال فرل بأجشبيز  ،والسس،ن والرفة والسو وه كالذي  الواحد

  

                                                           

 .ٖٙ/ ٕ( يشطخر  خح   سفر  البغ يعيرر ٔ)
 .ٕٕٓ/ٕ( حل ي    ذهلسرٕ)
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 َلا جيْش اِىِفَصال اِلَجاز مً اِلَنِجُسّز، ُِ  :ّقٔامُ ِبَيفِط

و  يجدر إ  إذا سدإقت  ، 1ا ستفهامية مشردوب   َكْم  أنَّ تس،،ن  :م  ذلن
ْرَهم  اْ َتَرْيَت ال لَتاَب؟ صحو:  ،  بحره جرمْ  كَ  فإذا لدم يددبق بحدره  ، بلَكْم  ل

  عذري  ا ستفهامية يكون مس،نها كسس،ن » جر فالشرل، قاة اب  عق،ل:
د مْ َكد  :صحدو ،فيكون مفر ا مشروبا ،وأخوات   دويجدوز جدرا بد  ؟ا قإزدت رهس 

 ، ؟بكدم  رهدم ا دتريت هدلا:  صحدو ،حدره جدر  مْ كَ  مزسرة إن ول،ت    ْ مل  
  . 2  «فإن لم ودخل عم،ها حره جر وجل صرإ  ،بكم م   رهم :أ 

د  ؛  مقددرة   يسكد  إههدارا ْ والتس،،ن السجرور في هلا الحالة مجرور بدد  مل
و  يسكدد  الجسدد  بدد،   ،  عددوض عشهددامْ ألنَّ حددره الجددر الدددابق عمدددمحم  َكدد

 العوض والسعوض عش ، قاة أبوحيان: 

فدددي   التدددا    ومددنن أن يقددد  العددوض موقددد  السعددوض مشددد ، أ  تددر  أنَّ »
                                                           

 ر(    نر  تس  د)َكْع(  الروفهلمي  خل ، وهػ ش ى ثلث  مح ه ٔ)
 وهػ محه  بشس   ّشحػّ  غ. ،وال يجػز جّخ  مصَ ًقل ،  الزمٌ أحجهلر أنَّ 

حسررًل ش ررى   خ خّ رر ، وه يرر  ذهرر    فررّخ ء،  ؛برر  يجررػز جررّخ  مصَ ًقررل ،   رريذ بررلزمو  ثّررلن ر أنَّرر
 و  ّدّجلج، و  فلررّ .

( بحررخ ، نحررػر )بكررع درهررع عْ   يجررػز جررّخ  بررر )ِمررْغ( مزررَسخً  جررػ ًز  إْن جررّخت )َكررو  ّثل ررثر أنَّرر
( حرخُ  عْ دخر  ش رى )َكر    وخ ت ثػبظ؟(؛ هح  هػ   سذهػر، و رع يرحبخ رر  ػ   جرّخ  إاّل إذ

(   سزررَسخ ؛ وهررػ غْ ( شػًضررل مررغ   ّ فررظ بررر )ِمررعْ  يكررػن حررخ    جررّخ   ررّج خ  ش ررى )َكرر ؛جررخٍّ 
سررل هررػ بةضررل   جررّخ   ّوس  ررد إنَّ  مررحه    خ  رر ، وررر  ػ  ، وجسلشرر ؛ وذهرر    ّدّجررلج إ ررى أنَّ 

 ( إ ي .عْ )كَ 
 ،ٜٙ/ٕ ر، و رررررررررررخح   ّخضررررررررررر ّ ٙ٘/ٖ ر، و  سقوزررررررررررر ٓٙٔ، ٜ٘ٔ/ٕ ر  كورررررررررررلسيشطرررررررررررخر 

 .ٖٕٛٗ/٘، وتسه ج   قػ شجرٗٔ/ٓٔ، و  وحي  رٛٚٚ/ٕو الرتذل ر

 .ٖٛ/ٗ(  خح  بغ شق  رٕ)
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 . 1  «، ولم تق  موقعها َزصا وق في   اليا  عوض م   زصا قة 

ا لسددا   جددارز مْ الدددابق عمدددمحم  َكددوفددي الوقددت صفددد    يسكدد  جعددل حددره الجددر 
و  يجدددوز اصفرددداة  ،الجدددار والسجدددرور بسشنلدددة الذدددي  الواحدددد ألنَّ  ؛بعددددها

اْصفلَردداة الرافدد  مدد  اْلَسْرفءددوع، والشا ددل مدد  بخدداله  ،الجددار مدد  السجددرور
وب إلن َقاَة َقا لل: َفمم َجاَز َأن يْعسل فل،َها َمدا تجدر »قاة اب  الورا :  ،اْلَسْشرء

ور كالذددي   َفدداْلَجَواب فلددي َذللددن: َأنَّ   لر العوامددل؟مدد  َبدد،  َسددا اْلَجددار َواْلَسْجددرء
د ل، َكَسدا يجدوز  ور وقيامد  بلَشفدل د، َفاَل يجوز اْصفلَرداة اْلَجدار مد  اْلَسْجدرء اْلَواحل
يم اْلَجددارز  دوب، َفَرداَر َتْقددل  اْصفلَرداة الرافد  مد  اْلَسْرفءدوع، والشا دل مد  اْلَسْشرء

يم َذللن فلي الراف  والشا ل وَرة، َولم يجن َتْقدل إلْذ َلْيَ  مءْزَطرزا فلي ل  ؛َعَمْي ل َضرء
دوة اْلَجدارز  ،إلَلدمحم َذللدن خء ْسدتلْفَهان قددرت  َواْعَمدم َأصَّدن إلذا قددرت  ء َعَمْ،َهدا بلَحداة ا ل

، َكَقْوللدن:  ْستلْفَهان عمدمحم حدره اْلَجدرز َوإلصََّسدا  ؛ ؟يز ا َبْ،تدن َمْبشلدجدلع   مْ عمددمحم َكد ا ل
ْستلْفَهان ن اْلَعاملل عمدمحم حره ا ل ور عمدمحم َما ذكرَصا، للَئالَّ وَتَقدَّ   . 2 «َوجل التَّْقدل

 :عنل املطاف إلُٔ يف املطاف 

ألصهسدا كاسدم  ؛  يحد  أن يكدون العامدل فدي السزداه إليد  هدو السزداه
الرفة   تعسل  اعمم أنَّ »: قاة الد،رافيز  و  يعسل الذي  في صفد ، ،واحد

كالردمة مد  السو دوة.  ،هدا مد  تسدان السو دوهفيسا قبل السو دوه؛ ألصَّ 
  مدددد  تسددددان وكددددللن   يعسددددل السزدددداه إليدددد  فيسددددا قبددددل السزدددداه؛ ألصَّدددد

 . 3 «السزاه

                                                           

 .ٗٔ/ٓٔ(   وحي  رٔ)
 .ٗٓٗ( ش     شحػر/ٕ)
 .ٓٚٗ/ٔ(  خح بولس ر  ػ  ر ٖ)
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َوددْوَن :وقددد تشدداوة ذلددن ابدد  قت،إددة فددي معددرض حدوثدد  عدد  قددوة   تعددالدمحم 
ْم  َماملهل لَّ أءَصاس  بلإل فعدل  ةز َعَمْيد ل  : َودْون ؛ إذ رأ  أنَّ العامل في   1َصْدعءو كء

مْ  :َقْول »، قاة اب  قت،إة: اْلَ اَلن َماملهل لَّ أءَصاس  بلإل اْلَعاملل فلدي  ،َوْوَن َصْدعءو كء
َو ةز َعَمْيد ل   ،َ  يْظمسءوَن َوْون صددعوا  :َكَأصَّ ء َقاةَ  ،فعل  ةز َعَمْي ل اْلَ اَلن : َوْونَ  

ددوَن َفتلدديال   :َقْولدد  يدد ل  ،َوَ  يءْظَمسء ددا  أللَنَّ   ؛َصددْدعءو َوَ  يحددد  َأن يْعسددل فل َوْوم 
دد ؛َوَ  يْعسل اْلسءَزاه إلَلْي ل فلي اْلسءَزاه ،مءَزاه إلَلْي ل  َسا كاسدم َواحل َصَّهء َوَ   ،ألل

ْي  فلي َصفد   . 2  «يْعسل الذَّ

 :)بياٛ )ْٓو( مع )إذ 

شءونَ كقرا ة:   ْ  َفَنع  َوْوَمئلل  رمل  ؛ وذلدن 4  ببشا   ودون  عمددمحم الفدتح 3  َوهءْم مل
ددإلضافت  إلدمحم  إذ  إضافة غ،ر محزة تشنيال لهسا مشنلة  قداة  ،ا سم اْلَواحل

َومدد  لددم وشددون َوفددتح   ،رمشددون َوْومئلددل  مدد  فددنع  :َكَأصَّدد ء َقدداةَ  »ابدد  زصجمددة: 
ددديم  صَّددد ء جعدددل   اْلسل دددد  إلذْ  َمدددَ    َودددْون َفإل َفبشددددمحم اْلَ ددداَلن َوجعدددل  ،كا سدددم اْلَواحل

د   ا سس،  إلَضداَفة  وحجتد  فلدي َذللدن َأنَّ   ؛َخْسَددة عذدر  :َكَقْوللن ،ااْسسا َواحل
وه َ  يءَزاه إلَلْ،َها َوَ  إلَلددمحم اأْلَْفَعداة أللَنَّ  ؛غ،ر َمْحَزة  إلذْ  إلَلدمحم   َوْون  رء  ،اْلحء

دداَلن يقددونَهددَلا   :َ  يءَقدداة دداَلن إلذْ  اَهددل  :َوَ  يءَقدداة  ،غء َهددَلا   :َوإلصََّسددا َتقددوة  ،غء
دداَلن زيددد  ،َوهءددَو مءعددرب فلددي َصفددد   اْلَ،ددْون َفَأمددا مدد  كدددر فقددد أَضدداه   ،غء

ْعدَراب َولدم  ،َكَسدا َكداَن يجدل َلد ء فلدي غ،در َهدَلا اْلسوضد  ،َفأْعَطااء َحق  مد  اإلْل

                                                           

 . ٔٚ( رػر   إلرخ ء، مغ  آلي ر/ٔ)
 .ٖٖٗ/ٔ( مذك  إشخ س   قخآنرٕ)
 .ٜٛ( رػر    شس ، مغ  آلي ر/ٖ)
 .ٕٓٗ/ٕ، و  شذخر ٓٗ٘/ٔ، وحج    قخ ء ترٚٛٗ/ ٔ     قخ ء تر( يشطخر   دبش  ٗ)
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  .1  «وْمَتفت إلَلدمحم َما بعدا

اسدم غ،در والل  عمي  اب  األصإار ز أنَّ عمة البشا  راجعة إلددمحم اإلضدافة إلددمحم 
شءونَ قاة تعالدمحم: »؛ إذ قاة: متسك  ْ  َفَنع  َوْوَمئلل  رمل   وونَ  فبشدمحم   ، 2َوهءْم مل

وأبددي جعفددر؛ ألصدد   ،وهددي قددرا ة صدداف  ،فددي قددرا ة مدد  قددرأ باإلضددافة والفددتح
 . 3  «وهو اسم غ،ر متسك   إذ أضيف إلدمحم 

د  َفدَنعل  :كقدرا ة صداف  ،قد وبشدمحم  إذ السزاه إلدمحم »وقاة اب  مالن:   وهدم مل
 . 4  «و  عمة لبشا ل  إ  إضافت  إلدمحم مبشي ،وومئل  رمشوَن 

 :إضاف٘ الظسف املبَه إىل املبين 

 في إضافة الظره السبهم إلدمحم الجسمة وجهان:

مدا يزداه » ، قداة ابد  الشداهم: 5األوة: اإلعراب؛ ألصَّ  األ دلء، والكيداس  
 ألنَّ  ؛فالكياس بقدا  إعرابد  ،وون  ، و وقت ، و كد  ح،  ،إلدمحم الجسمة جواز ا

  .6  «عروض  إ  الحره   أثر ل  في الغالل

 ، وقددد كددان البشددا  عمدددمحم 7الثدداصي:  البشددا ؛ لمتشاسددل، وق،ددل: ألصَّدد  األكثددر 
 الفتح ، ولم يك   ال در ، أو  الزم ؛ ألصَّهسدا ثكديالن، وهدلا هدو الغالدل، 

                                                           

 .ٔٗ٘( حج    قخ ء ت البغ زنج  ر/ٔ)
 .ٜٛ( رػر    شس ، مغ  آلي ر/ٕ)

 .ٖٕ٘/ ٔ(  إلنرل رٖ)
 .ٕٛٓ/ ٕ(  خح   وده  ر ٗ)

 .٘ٓٚ/ٔ، و  ورخ حر ٙٓٛ/ٕ، وتػضيح   سقلصجرٕٛٛ/ ٕ( يشطخر  خح   سفر ر ٘)

 .ٕٔٛ  شلضعر/  (  خح  بغٙ)
 .ٜ٘ٔ/ٔ( يشطخر    جيعرٚ)
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اْعَمدم »ويجوز البشا  م  السزارع إ  أنَّ اإلعراب أحد ، قداة ابد  الدورا : 
يدد ل َوْجَهددان:  َأنَّ  ددي، َجدداَز َلددن فل هددره النََّمددان إلذا أضددفت  إلَلدددمحم اْلفلْعددل اْلَساضل

ْعدددَرا ، َفترفددد   اْلَ،دددْون  بلفلْعملددد ل،  أعجبشدددي َودددْون قءْسدددت َواْلبشدددا ، َكَقْوللدددن:  ،باإلْل
ع  رفعا، َوإلصََّسا َجاَز بلَشاؤءا َصَّ ء أضديف إلَلددمحم ؛ َويجوز َأن تفتح ، َويكون َمْوضل ألل

، فدددأجر  مْجدددَراا، واخت،دددر َفتحددد  دددم وَ   ،اْل ددددر  أللَنَّ  ؛فعدددل َمْبشلددديز بعدددد   الزَّ
ر: اْلَفْتح الن، فعدلوا بل ل إلَلدمحم مدتثق  اْلَواو  اعل  ، َوم  َذللن َقوة الذَّ

 (.1) عمى حنيَ عاتبِتُ املشيب عمى الضِّبا ... وقمِتُ: أملّا تَضِحُ والشيبُ واشعُ!

َها  َضداَفة اْسدتحقَّ ا اإلْل دَتَس   فلدي َصفدد ، َوَهدلل َن الظزدْره مء َوأما م  أعدرب: َفدمل
َضداَفة  أللَنَّ  ؛وْإقدمحم عمدمحم َحاة تسكش لسا َذكْرَصااء، َفَوَجَل َأن  َما اْسَتَحقَّ  مد  اإلْل

مَّددة أوجبددت َلدد ء َذللددن، َوقددد يجددوز َأن وْبشدددمحم َمددَ  اْلسءَزددارع َأْيزددا، َكَقْوللددن:  لعل
ْعَراب َمَ  اْلسءَزدارع أحدد  لسدا َذكْرَصدااء  ، إل َّ َأنَّ  أعجبشي َوْون تقون  َوأمدا ، اإلْل

َنَّ  يد  اأْلَْسدَسا  بإضدافتها إلَلددمحم  َجَواز اْلبشا : َفمل هروه النََّمان قد َخاَلفدت َجسل
ددْي  َعدد  َصَظددا لرا صقددص َلدد ء، َفَوَجددَل لَهددَلا الددشَّْقص َأن  وج الذَّ ددرء اْلجسددل، َوخء

 . 2 «تبشدمحم

ة السزداه والسزداه إليد  ل   عمة البشدا  عشدد الخم،دل راجعدة إلددمحم أصَّد  صدنَّ 
صاسا م  العرب وشربون هدلا  أنَّ  زعسوا» مشنلة ا سم الواحد، قاة س،بوي :

                                                           

( حر غَ (؛ وذ رظ   شرلء )ش رى حر َغ شلتْ رتُ ( مغ   صػ  ،   شلبغ ، ومػشغ   ذلهج قػ ر ر )ٔ)
 .ل أضل   إ ى م ش  غ خ مشخس سَّ ش ى )  فوح( 

، ٙٙٔ/ٕ، وررررررررررررخ صرررررررررررشلش   إلشرررررررررررخ سرٖٖٓ/ ٕ، و  كورررررررررررلسر ٖ٘يشطرررررررررررخر   رررررررررررجيػ نر/
، و ررخح ٚٓٛ/ٕ، وتػضرريح   سقلصررجرٓٛٗٔ/ٖي ر، و ررخح   كل يرر    ذررل ٛ٘/ٔو  سشرررفر

 .٘ٓٚ/ٔ، و  ورخ حر ٕٓٗ/ٔ حور   حه    جػجخير

 .٘ٗٗ( ش     شحػر/ٕ)
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الدددل  فدددي موضددد  الرفددد ، فقددداة الخم،دددل رحسددد   : هدددلا كشردددل بعزدددهم 
 ابغة:وكسا قاة الشَّ  ، 1   غ،ر أن صطقت  :في كل موض ، ف للن  وومئل 

 عمى حنيَ عاتبِتُ املشيب عمى الضِّبا ... وقمِتُ: أملّا تَضِحُ والشيبُ واشعُ!

 . 2  «اسسا واحدا  عاتْبتء  و  ،ح، َ  كأص  جعل 

 :بياٛ الظسف )بني بني( علٙ الفتح 

 ، أو  بد،  كدلا، وبد،  3األ ل في  ب،  ب،  :  ب،  هؤ  ، وب،  هدؤ     
السعترضددة   َواو اْلَعطدل حدلفت  ، ف5   وبد،  هدلا ،بد،  هدلا ، أو  4كدلا   
: ،َوضم أحد ا سس،  إلَلدمحم اآلخر، َب،شهَسا هءَسدا   َبْ،َ  َبْ، َ َهَلا  » قاة الف،وميز

ا دد  اَل اْسس ا َواحل عل ورء   ،َخْسَددَة َعَذدرَ د  َكد ،َوبءشلَيدا َعَمددمحم اْلَفدْتحل  ،اْسَسانل جء  :َوالتَّْقددل
  .6  « َبْ،َ  َكَلا َوَبْ،َ  َكَلا 

وإصَّسدددا كدددان البشدددا  عمددددمحم الفدددتح بعدددد تشنيمهسدددا مشنلدددة الذدددي  الواحدددد؛ ألنَّ 
:  الفتحددة  أخددل الحركددات،  َكدداَن اأَلْ ددل فلددي َهددَلا اْلَ دداَلن َأن »قدداة الحريددر ز

َضدداَفة  ؛َبدد،  يءَزدداه  ددا قطدد  َعدد  اإلْل  ،َوضددم أحددد ا سددس،  إلَلدددمحم اآلخددر ،َفَمسَّ
 :َصْحدو ،َكَسا بشدمحم اْلعَد  اْلسركدل ،السعترضة َب،شهَسا بشيا  َواو اْلَعطل وحلفت 

                                                           

 (    قػ    ذلشخرٔ)
 . ع يسشِع   ّذْخَس مشهل غ َخ أْن نصقْت ... حسلمُ     غرػٍن ذ ِت أوقل ِ 

 .ٖٖٓ/ٕ(   كولسرٕ)
 .ٕٕٗ/ٕ( يشطخر  خح   وده  ر ٖ)

 . ٓٚ، و  سربلح   سش خر/ٕٓٛ/ٔ( يشطخر   كشلشرٗ)

، وتػجيرررر     سررررعر/ ٕٓٙ/ ٗ، و  سخرررررزر ٕٕٔ/ ٔ( يشطررررخر  ررررخح بوررررلس ررررر  ػ  ر ٘)
 .ٔ٘ٔ/ٖ، و خح   سفر ر ٖٖٗ

 .ٓٚ/ٔ(   سربلح   سش خرٙ)
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ْشدددد بشا لددد ل   أحدددد عذدددر  َصََّهدددا أخدددل   ؛فتحدددةال وصظدددا را، واخت،دددرت َلددد ء عل ألل
ا الفتحدددة الَّتلدددي فلدددي َقْولدددن:  ،الحركدددات مددد  جدددش    َبددد،  َبددد،  َوَلْيَددددت َهدددلل

َضاَفة  َب،   ةالَّتلي فلي َلفظ  الفتحة  ْشد اإلْل ا َفْتحة إلْعَراب ؛عل  .  1  «أللَن َهلل

 ( ٛعلٙ الفتح:ِمِجَلبيا ) 

ْثدلَ م  األوج  اإلعرابية الدوار ة فدي كمسدة   إلصَّد ء َلَحدقك   مد  قولد  تعدالدمحم: مل
ددونَ  قء ْثددَل َمددا َأصَّ ءددْم َتْشطل ددا   2مل  : أصَّدد  يرددح الشرددل والبشددا  عمدددمحم الفددتح؛ أمَّ

 البشا  عمدمحم الفتح ففي  توج،هان:

ددَتَس   ؛ إلضددافت عمدددمحم اْلَفددْتحاألوة: أصَّدد  مبشددي    ،َأص ءددمْ  َوهءددَو  ،الدددمحم غ،ددر مء
 .لمتوك،د ؛زَا لَدة  َما وَ 

ْثدلَ  لَ دون  ؛َمْبشليز عمدمحم اْلَفْتح: أصَّ  الثاصي ا  َمدا و  مل دد  َفَمسَّدا جعدال  ،اْسدسا َواحل
ا بشي  د   .عمدمحم اْلَفْتح  مثل َ ْ،ئا َواحل

 : ونَ : َقْول  »قاة مكيز قء ْثَل َما َأصَّ ءْم َتْشطل بشاا   مثال م  صرل  إلصَّ ء َلَحقك مل
 ،لمتوك،دد ؛زَا لدَدة  َمدا وَ   ،َأصَّ ءدمْ  َوهءَو  ،الدمحم غ،ر مءَتَس   إلضافت  ؛عمدمحم اْلَفْتح

ْثدلَ  لَ دون  ؛هءَو َمْبشليز عمدمحم اْلَفدْتح :َوق،ل ا  َمدا وَ   ،مل دد  َفَمسَّدا جعدال  ،اْسدسا َواحل
ا بشي  د  ْثلَ  َ ْ،ئا َواحل دْثاَل   نَّ إ :َوق،دل  ،3 َوهءَو َقوة اْلَسازلصيز  ،عمدمحم اْلَفْتح  مل   مل

وب عمدمحم اْلَحاة م  ص دَرة ديز   ،َلَحدقك  َوهءدَو  ،َمْشرء  :َوق،دل  ،4 َوهءدَو َقدوة اْلجْرمل

                                                           

 .٘ٚ( در    غػ صر/ ٔ)
 .ٖٕ( رػر    ح ر لت، مغ  آلي ر/ٕ)

، و وح ٗٗ/ ٚٔوتفد خ   قخش  ر ،ٗٛٔ/ ٕ، و  خرلئزرٕ٘ٚ/ ٔ( يشطخر  ألصػ رٖ)
 .ٕٓٔ/ ٘  قجيخر

 .  ٗ٘٘/ ٜ، و  بحخ   سحيط رٙٚٔ/ ٘( يشطخر   سحخر   ػج درٗ)
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ْثددلَ  وَ  ،زَا لددَدة  َمددا وَ   ،َلَحددقك   :هءددَو َحدداة مدد  اْلسءزددسر اْلَسْرفءددوع فلددي َقْولدد    مل
 . 1 «َولم وْشَرره  ،َأصَّ ءمْ  مءَزاه الدمحم 

 ( ٌِاليصب بعد  (:َلُد

نْ  »قدداة سدد،بوي :  ، وقدداة ابدد  الشدداهم:  2  « غدددوة   تشرددل إ َّ فددي   َلدددء
نْ  » أو مجدرور ا  ،  اسم ألوة الغاية: زماص ا أو مكاص ا، و  يدتعسل إ  هرف اَلدء

 . 3  «  وهو الغالل في ، ويمنن اإلضافة إلدمحم ما يفدرا ْ بد  مل 
نْ بعد  غدوة   وفي وقوع  ،: الجدر والشردل، أمدا الجدر فإاإلضدافةحدا ن  َلددء

نْ  مد  ومددنن الكيداس ف،هدا، فيجددر بهدا، فيقدوة:  :مدشهم»قداة ابد  جشددي:   َلدددء
التَّس،،دن، أو ا الشرل فعمدمحم  ، وأمَّ 4  «، وم  فعل ذلن فال سؤاة عمي  غءدوة  

رة مددَ  اسددسها  كدداند  هددا خبددٌر لددعمدددمحم أصَّ  ْن كددان الوقددتء  : والتقدددورء  ،السءقدددَّ َلدددء
دددوة   ددْدَوة  و  مدداص  مدد  الرفدد  مدد  جهددة أنَّ  ، غء  ،فاعددٌل لفعددل محددلوه  غء

ْن كاصت غدوةٌ  والتقدورء  دْت   :أ  ، َلدء جل  . 5  هشا تامزة  كاند  ف ، وء

نْ  فدي   الشون   بهوا  :أصهم ووج  الشرل عشد اب  جشيز  بدالتشوي  فدي   َلددء
قوة العرب فيسا حكداا   الشون  مسا يدأة عش  م  باب »إذ قاة:  ؛ ضارب 

نْ   :سدد،بوي  ولددم تجددر بإضددافة   غدددوة فيقدداة: لددم صرددبت  ، 6   غدددوة َلدددء
                                                           

 .ٚٛٙ/ٕ( مذك  إشخ س   قخآنرٔ)
 .ٜٔٔ/ٖ(   كولسرٕ)

 .ٕٗٛ(  خح  بغ   شلضعر/ٖ)
 .ٜ٘ٔ/ٕ( رخ صشلش   إلشخ سرٗ)
 رَأي (،َكرلنَ )َوخرخج ش رى ِإْضرَسلر ،لحكى  ْ ُكػِ  ُّػَن ر ع )غْجَو ( بْشرجهَ »( قل    د ػش ر ٘)

 .ٕٕٔ/ٕ،   هسعر« جن َبلَنت غْجَو 
 .ٔ٘/ٔ(   كولسر ٙ)
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نْ   نْ  فدددي   ون الْشددد هدددم  دددبهوا والجدددواب: أصَّ  إل،هدددا؟  َلددددء بدددالتشوي  فدددي   َلددددء
،  عشددد  راقددوٌ  خددال صحددو:  ،تذددب،ها بددالسس،ن  ؛غدددوة ، فشرددبوا  ضددارب 
ا وقاتددٌل بكددر ا :، والسفعددوة فددي صحددو جإددٌة  ددوف ا و ووجدد   ؛ هددلا ضددارٌب زيددد 

نْ    يقاة: وذلن ألصَّ   ؛الشون  قبل   الداة اختاله حركة  :الذإ  ب،شهسا   ،َلدء
بزددم الددداة وفتحهددا، فمسددا اختمفددت الحركتددان قبددل الشددون  ددابهت   َلددَدنْ  و
التشوي ، و ابهت الحركتان قبمهدا باختالفهسدا حركدات اإلعدراب فدي   الشون  

ا صحو:  ا ، و هلا ضارٌب زيد  ،  الشدون  ا هدم قدد حدلفو وألصَّ   ؛رأودت ضدارب ا زيدد 
دددوة فقددالوا:  ويثبددت أخددر ، فمسددا أ ددبهت  ،يحددله التشددوي  تددارة ، كسددا َلدددء غء

ا بدالسفعوة، وكسدا   ؛غددوةٌ   التشوي  م  ح،ا ذكرصا اصتربت  الشون   تذدب،ه 
ا بدالسفعوة، كدللن   ؛غددوةٌ  بدالتشوي  فتشردل   الشون  جاز أن تذإ   تذدب،ه 
نْ  بالفاعددل، فرفعهددا، فقدداة:   غدددوة    ددإ  بعزددهم  دددوةٌ  َلدددء ، كسددا تقددوة:  غء

 . 1  « أقا م زيد؟ 

فاختيددار الشرددل راجدد  إلدددمحم أصدد  أخددل مدد  جهددة أصَّدد   ابدد  الددورا أمددا عشددد 
 ،بخداله الجدار والسجدرور ،والفزمة أخل عم،هم م  الذي  الالزن ،فزمة

وفددي الوقددت صفددد  الجددر أثقددل عميدد  مدد   ،فهسددا كمستددان كالذددي  الواحددد
نْ   »وذلدن إذ قداة:  ؛الشرل ْشدد ، وَ َلددء دي هدره بلَسْشنلَلدة  عل مد    الْشدون    َوهل

َها َأن تْخف  َما بْعدَها، إل َّ َأنَّ  بعد  اْلَعدَرب يحدله  صف  اْلَ ملَسة، َفَ اَن َحقز
ا، ثمَّ ور َها َبعزهم، َفيقدر  ؛ الْشون   يف  َفمَهدَلا  ؛فل،َهدا َأصََّهدا زَا لدَدة  الْشون  َتْخفل

للَ ْثددَرة اْسددتلْعَساة  ؛غددْدَوة ، َويجددوز َأن يكدون فعمددوا َذللددنَجداَز َأن وشرددل بَهددا  
نْ   ور، َلدددء وا َمددا َذكْرَصددااء، فشرددبوا  غددْدَوة  بددللن التَّْقدددل   َمددَ   غددْدَوة ، َأو قدددرء

فت  م  َوْجَهْ، :  فيخل المَّْف ، َوخل
                                                           

 .ٜ٘ٔ/ٕ( رخ صشلش   إلشخ سرٔ)
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. َأحدهَسا: َأنَّ   الشرل أخل م  اْلَجرز

ددد، والسشرددوب كالفزددمة، َوَمددا  َوالثَّدداصلي: َأنَّ  ور كالذددي  اْلَواحل اْلَجددار َواْلَسْجددرء
زلن، َفمَهدَلا عددة بد و   دن  ، 1  « لددن  َمدا َذكْرَصدااء  دهءَو فزَمة أخل م  الالَّ

 سة واحدة. مدتا ككيكمست،  بسشنلة كمسة واحدة ل أنَّ 

 ذا( ميصل٘ االضه الْاحد:)مع  (بَّتيصٓل )َح 

   أقواة مشها:َحبََّلالمعمسا  في  
 ،  فعدل  مركإدة مد   حدلز َحبَّدَلا وهدو أنَّ  ،األوة: قوة م  لدم وددع الترك،دل

ابدد   رسددتوي ، وابدد  وهددلا قددوة جساعددة مدد  العمسددا  مددشهم:  ،و ذا  فاعمهددا
 ،وصددددل إلددددمحم الخم،ددددل ،، وابددد  برهدددان، وابدددد  خدددروهكيددددان، والفارسددديز 

 . 2 وس،بوي 

ا مرفوع ا با بتدا رك،ل بالتَّ إا و ارا هسا تركَّ أصَّ الثاصي:   وهو قوة ،اسس ا واحد 
 . 3  وس،بوي  ،وصدل هلا إلدمحم الخم،ل ،السبر ، واب  الدراج، والد،رافيز 

 ، فدددلهل ابددد  َحبَّدددَلاحددداة فدددي اإلعدددراب فدددي  اختمدددل الشْ » ان:قددداة أبدددو حيَّددد
فدددي الإغددددا يات، وابددد  برهدددان، وابددد    رسدددتوي ، وابددد  كيددددان، والفارسددديز 

 ذا  فاعل، وصدل إلدمحم الخم،ل وس،بوي ، وهلا قدوة مد  لدم  خروه، إلدمحم أنَّ 
 ،  كالسثل، أو أريد ب  جش   ا  ، أو عمددمحم حدلهألصَّ  ؛ودع الترك،ل، وأفر 

                                                           

 .٘ٔ٘( ش     شحػر/ٔ)
، و رررخح   جسررر  ٕٓٗ/ٕ، و رررخح    سرررع البرررغ بخهرررلنرٙٙ( يشطرررخر   سدرررلئ    سذرررك  ر/ ٕ)

 .  ٛٛ/ ٕ، و  ورخ حرٕٔٚ، و خح   وحف    ػردي ر/ ٜٜ٘/ ٕالبغ خخو ر 
، و رخح بورلس ٘ٔٔ/ٔ، و ألصرػ  ر٘ٗٔ/ ٕ، و  سقوز ر ٓٛٔ/ ٕ( يشطخر   كولس رٖ)

 .  ٜٗٗ/ ٔ ، و  س خز    ضبط قػ ن غ   شخبي رٛ/ٖر  ػ     د خ   ر 
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، واألكثدرون وذهدل السبدر ، وابد  الددراج، والدد،رافيز ،  لا أمدر زيددبَّ حَ  أ : 
ا مرفوع ا با بتدا ، وصدل هلا إلدمحم أصهسا تركَّ  إلدمحم الخم،ل إا و ارا اسس ا واحد 

 . 1  «وس،بوي 

و دار  ،  و ذا  تركإدا حلَّ  أنَّ  إلدمحم  ز وخطاب السار  ،ذهل األخف الثالا: 
  .2والسخروص هو الفاعل   ،فعال  

 وهلا القوة ضتيف م  ثالثة أمور:ددد 

 .   ل،ل عم،ها ،مجر   عو   عمدمحم  مبشي أصَّ  األوة:

 ا.سأقواه عمدمحمو  أالثاصي: تغم،ل أضتل الجن 

  . 3فمم وركل فعل م  فعل واسم   ؛لنون عدن الشظ،رالثالا: 
 عدو   عمددمحم  مؤسد  ألصَّ  ؛هو قوة في غاية م  الزتل»قاة اب  مالن: 

أقدوالهم،  عمددمحمو  أمجر ة عد  الددل،ل، مد  مدا فيد  مد  تغم،دل أضدتل الجدن 
بل السعروه ترك،ل اسم م   ،ترك،ل فعل واسم، و  صظ،ر لللن ا عا وم  

 . 4  « اتأبط  ر   ، و صحرابر    دك ،فعل واسم

َحبَّدَلا  أ دمها » وقد اختارا الذا بي؛ إذ قداة:  ،والقوة بالترك،ل هو األولدمحم
،زلرا بالترك،ل اسس   أ خبرءا ما بعدا، وليدت ا مبتد  ا واحد  الفعلء والفاعل، ل    ء

                                                           

 .ٜٕ٘ٓ/ٗ(  الرتذل رٔ)
، وخصررررررررلس   سررررررررلردي ٕٗٔ/ ٕر، و  سدرررررررلشجٕٓٙٓ، ٜٕ٘ٓ/ٗر الرتذررررررررل يشطرررررررخر ( ٕ)

  ٖٗٔومشهج       شحػر/ 
 ،ٛٔٗ/ٔ، و   سحر رٖٖٛو رخح  برغ   شرلضعر/ ،ٚٔٔٔ/ٕر خح   كل ي    ذل ي يشطخر  (ٖ)

  ٕٗٔ/ٕرو  سدلشج
  .ٕٙ/  ٖ ر(  خح   وده  ٗ)
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وابدد   ،وهددو رأ  السبزددر  ، َحددلَّ  بإاقيددة  عمدددمحم مددا كاصددت عميدد  مدد  الفلْعميددة
دددددراج ددددد،رافيز  ،الدَّ شزلددددديز  ،والدَّ ددددداجيز  ،وابددددد  جل  ،، وجسهدددددور الستدددددأخري والنجَّ

َمْوب،   . 1  «وتالملت  ،كالذَّ

إلن َقدداَة »والغددرض مدد  هددلا الترك،ددل هددو تخفيددف المفدد ، قدداة ابدد  الددورا : 
ا؟ د  ق،ل: يجوز َأن  َقا لل: َفَسا الَّلل  أْحوج َأن َيْجَعل  حل  َمَ   َذا  اْسسا َواحل

هدم إلذا قددروها بلَسْشنلَلدة َ دْي  اسدتغشوا َعد  أَلصَّ  ؛َتْخفيف المَّْفد يكون اْلَغَرض 
ا د    . 2  «َتْثشلَية  َذا  وتأص،ث ، َفمَهَلا جعال َ ْ،ئا َواحل

ور ا السبر  إلدمحم اإلبهدان الحا دل فدي  ذا  الدل  يقد  عمددمحم كدل  دي ، قداة 
صََّسا َكاَصدت فلدي اأَلْ دل   لابَّ حَ  أما َ» :السبر  دْي حبدلا  َفإل اْسدم   َذا  أللَنَّ   ؛الذَّ

ْبَهم َيق  عمدمحم كل َ ْي  صََّسا هءَو  ،مء ثدمَّ   ،كدرن َهدَلا  :مثدل َقْولدن  َهَلا حلَّ  َفإل
ااْسس    َذا وَ   حل جعمت  د  ْبَتددأ ،ا َواحل دَدة عمددمحم َمدا  ،َفَراَر مء َولدنلَن َ ريَقدة َواحل

َوَ  يجدوز   ،لا أمة  حبَّ  و  ،لا عبد  حبَّ   :َفَتقوة  ،مَ عْ صل  و فت َلن فلي 
َصَّهَ   ؛لاحبَّ   ا فلي معشدمحم اْلَسدْدحسألل د  دا َكاَصدا َعَمْيد ل  ،ا جعال اْسسا َواحل فداصتقال َعسَّ

َية   . 3 «َكَسا يكون َذللن فلي اأْلَْمَثاة ،قبل التَّْدسل

  الددلاهبون إلدددمحم أصَّدد»: إذ قدداة ؛ابدد  عرددفور مسدد  اختددار القددوة با سددسيةو 
تغم،ل ا سم عمدمحم الفعل أولددمحم مد  تغم،دل الفعدل  ذلن بأنَّ  دمحمعماسم استدلوا 
ا تغمل عمدمحم الفدروع إذا ا سسا  أ ل األفعاة واأل وة أبد   ألنَّ  ؛عمدمحم ا سم

  ،بعمإدن  :صحدو ،  قد وجدد مد  األسدسا  مدا هدو مركدلا فإصَّ اجتسعت، وأيز  
مدا ولم ووجد م  األفعاة  ،وأمثاة ذلن كث،ر  ،خس  عذرة و  ،ران هرمن و

                                                           

 .ٕ٘٘/ٗ  ذل ي ر (   سقلصجٔ)
 ٜٕٙ( ش     شحػر/ٕ)

 .٘ٗٔ/ٕ(   سقوز رٖ)
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وهلا هو  ... االعرب قد تدخل عمي  حره الشدا  كث،ر   ا فإنَّ وأيز   ،هو مركل
   .1  « لاحبَّ  أ ح هلا السلاهل في 

  صفالالعامل يف:٘ 

العامدل فدي الردفة هدو العامدل فدي السو دوه،  أنَّ الل  عمي  أبدو الحدد  
 وصدد   ددفة لسرفددوع، أوجددل لدد  الرفدد ، وكوصدد   ددفة لسشرددوب، أوجددل لدد  ف

، أوجل ل  الجرالشرل،   . 2  وكوص   فة لسجرور 
العامل فدي الردفة هدو العامدل فدي  س،بوي  وأكثر الإرري،  أنَّ الل  عمي  و 

. ووج  ذلن عشدد ابد  الخذداب أصَّهسدا كا سدم الواحدد؛ وذلدن  3  السو وه
إذ كاصا  ؛عشد س،بوي : العامل في السو وه هو العامل في  فت »إذ قاة: 

 . 4  «كا سم الواحد

دل   جدر  عمددمحم السشعدوت فقولدن:  الدل أمدا الشَّعدت »قاة س،بوي :  مدررتء برجء
، هسدا كا سدم الواحددألصَّ  ؛ا مثدَل السشعدوت، فردار الشعدتء مزجدرور   َهريف  َقْبدلء 

سا  ارا كا سم الواحد م  قلَبلل أصَّن لم تءدرل ل الواحدَد مد  الرجداة الَّدلو  كدل وإصَّ 
ٌل، ول شَّن أر ت ا دٌل واحد  مشهم رجء لواحَد م  الرجاة الَّلو  كْل واحدد مدشهم رجء

وذلدن  ،  م  أءمزة  كْمهدا لد  مثدلء اسدس وإصَّسا كان ص رة  ألصَّ  ؛هريٌف، فهو ص رةٌ 

                                                           

 .ٔٔٙ، ٓٔٙ/ٔ ر(  خح   جس ٔ)
 .٘ٛٙ/ٗ، و  سقلصج   ذل ي رٕ٘ٔ، وأرخ ر   شخبي ر/٘ٔٔ( يشطخر   سختج ر/ٕ)
 .ٕ٘ٔ( يشطخر أرخ ر   شخبي ر/ٖ)

 .٘ٔٔ(   سختج ر/ٗ)
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جدداةء الظرفددا ء كددْل واحددد مددشهم رجددٌل  َأنَّ الرجدداَة كددْل واحددد  مددشهم رجددٌل، والرَّ
مط  بأءمزت  حتَّدمحم   يءْعَرَه مشها  . 1  «هريٌف، فاسسء  َيخل

 :تكدٓه اليعت علٙ غريِ مً التْابع 

العطل، والتوك،دد، قدن  احل اآلجرومية الشعدت عمددمحم غ،درا مد  التوابد ، كد
 وذلن إذ قاة: ؛والبدة

مء ء، والسبتدأ السرفوعاتء سإعة، وهي:»  ،الفاعل، والسفعوة الل  لم يءَدمَّ فاعل
وأخواتهدا، والتداب  لمسرفدوع، وهدو   إنَّ  وأخواتها، وخبدر   كان وخبرا، واسم 

، والتوك،د، والَبَدة ، والعطلء   .2  «أربعة أ يا : الشَّعتء

خسدددة َعَذددَر، وهددي: السفعددوة بدد ، والَسرددَدر،  :السشرددوبات»وقدداة أيزددا: 
، والسءددَتثَشدمحم، والسدم  ،    وَهْرهء النمدان، وهدرهء السكدان، والحداةء، والتس،،دنء

وأخواتهدا، والسدم   كدان أجمل ل، والسفعوة َمَع ء، وَخَبرء والسءشاَ  ، والسفعوةء م  
والتدداب  لمسشرددوب، وهددو أربعددة أ دديا : الشعددت، والعطددل، ، وأخواتهددا  إنَّ  

 . 3  «والتوك،د، والبدة

؛ الشعدت والسشعددوت، كالذدي  الواحدددوعمدل الذدديل الشجدد ز هددلا التقدديم بددأن 
الشعددت والسشعددوت كالذددي  الواحددد، صحددو:  ألنَّ  ؛قدددن الشعددت» وذلددن إذ قدداة:

، ثددم ثشدددمحم بددالعطل، وهددو صوعددان، فددلكر عطددل الشدددق،  جددا  زيددد ال اتددل 
، وربدد   جددا  زيدد صفدد  ، وثمدا بالتوك،دد، صحدو:  جدا  زيدد وعسددرو صحدو: 

                                                           

 .ٕٕٗ، ٕٔٗ/ ٔ(   كولسرٔ)
 . ٔٔر/موغ  آلجخومي  ( ٕ)
 .ٙٔ آلجخومي ر/( موغ ٖ)
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  . 1  « جا  زيد أخوخ بالبدة، صحو: 

 :ُتبعٔ٘ اليعت مليعْت 

؛  2 تزددافرت أقددواة العمسددا  عمدددمحم أنَّ الرددفة والسو ددوه كالذددي  الواحددد 
الواحد مطابقتد  لد  فدي ومسا ودلن عمدمحم أنَّ الشعت والسشعوت بسشنلة الذي  

واحد م  اإلعراب، وواحد م  اإلفرا  والتثشيدة والجسد ، وواحدد مد  التَّعريدف 
 والتش ،ر، وكلا التلك،ر والتأص،ا.

الشزعدتء » عدوت هدلا السشنلدة: ابد  الردا ر؛ إذ قداة:ومسد  صدنة الشعدت والسش 
فدددي رفعددد ، وصردددإ ، وجدددرزا، وتعريفددد ،  تدددابٌ  لمسشعدددوت فدددي عذدددرة أ ددديا :

و  يختمدل  ديٌ  مد  ، وتش ،را، وإفرا ا، وتثش،ت ، وجسع ، وتلك،را، وتأص،ث 
ي  الواحد ذلن م  قَبل أنَّ    .3  «الشزعت والسشعوت كالذز

وتإ  مشعوت  في كدلز الل  الشزعت الحكيقيز وهلا كم  جار عمدمحم التفر،ل ب،  
ددببي  ،  وتإعدد  فددي أربعددة مدد  عذددرةأ : إصَّدد ، ددي  وتإدد  الددل  والشزعددت الدز

  مشعوت  في اثش،  م  خسدة.

: الشعت والسشعوت كالذدي  الواحدد نَّ أل ومس  أوجل هلا التإتية فيسا ذكر؛ 
وجسمتءهددا  ،الرددفة تابعددٌة لمسو ددوه فددي أحوالدد  إنَّ »ابدد  يتددي ؛ إذ قدداة: 

عذرةء أ ياَ : رفعء ، وصرإ ، وخفز ، وإفدرا ا، وتثش،تد ، وجسعد ، وتش ،درا، 
دا فشعتءد   ،وتعريف ، وتلك،را، وتأص،ثد  ةء السو دوه مرفوع  إن كدان ا سدمء األوَّ

                                                           

 .ٜ٘( حل ي   آلجخومي ر/ٔ)
، ومغشررررررررررررر  ٛٚٓٔ/ٕ، و  بدررررررررررررريطرٖٕ٘/ٔ، و   برررررررررررررلسرٖٖ/ٕ( يشطرررررررررررررخر  ألصرررررررررررررػ رٕ)

 .ٜٗٙ      ر/
 .ٕٛٚ/ ٕ(    سح رٖ)
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ددددا فشعتءدددد   ،وإن كددددان مشرددددوب ا فشعتءدددد  مشرددددوبٌ  ،مرفددددوعٌ  وإن كددددان مخفوض 
رأوددت رجددال   ، و هددلا رجددٌل عاقددلٌ  تقددوة:  ،للن سددا رء األحددواةوكدد ،مخفددوٌض 

فقد تر  كيف تإعدتل الردفةء السو دوه فدي   ،مررت برجل  عاقل   ، و عاقال  
هدلا  ، أو هدلا رجدٌل الظريدف ولدو قمدت:  ،إعراب ، وإفرا ا، وتلك،را، وتش ،درا

دا عمددمحم أن تجعدل   زيٌد هريفٌ  فتد  إيزداا لسخالَ  ؛صعت دا للَسدا قبمد  لدم يجدن  هريف 
وإصَّسددا وجددل لمشعددت أن يكددون تابع ددا ؛ فددي التعريددف، فددإن جعمَتدد  َبددَد   جدداز

الشعدت والسشعدوت كالذدي  الواحدد، فردار  لمسشعوت فيسا ذكرصاا م  قلَبدل أنَّ 
وإصَّسا قمشا: إلصزهسا كالذي  الواحدد مد  قلَبدل أنز  ،ما ومَحق ا سم ومحق الشعتَ 

لدددمحم صددوع أخددصَّ مشدد ، فالشعددتء والسشعددوت الشعددت يءْخددرلج السشعددوَت مدد  صددوع إ
بسشنلدددةل صدددوع أخدددصَّ مددد  صدددوع السشعدددوت وحددددا، فالشعدددتء والسشعدددوت بسشنلدددة 

إصدداص ا أخدصَّ مد  ح،دوان،  إصدان، والسشعوتء وحَدا بسشنلة َحَ،وان، ف سدا أنَّ 
 . 1  «كللن الشعتء والسشعوت أخْص م  السشعوت وحدا

تاب  لمسشعوت في عذرة أ يا : فدي الشعت م  بعد ذلن » وقاة اب  بابذاذ:
 ،وتأص،ثددد  ،وتدددلك،را ،وجسعددد  ،وتثش،تددد  ،وتوح،ددددا ،وجدددرا ،وصردددإ  ،رفعددد 

الشعددت والسشعددوت  ألنَّ  ؛  يختمددل فددي  ددي  مدد  ذلددن ،وتش ،ددرا ،وتعريفدد 
 ،فقددد اجتسدد  التش ،ددر  مددررت برجددل  ويددل فمددللن تقددوة:  ،كالذددي  الواحددد

ولددو   ،بددرجم،   ددويم،  ت لقمددت: ولددو ثش،دد ،واإلفددرا  ،واإلعددراب ،والتددلك،ر
فددت ولددو عرَّ  ،فقددد تإعدد  فددي التثشيددة والجسدد   ،برجدداة  ددواة جسعددت لقمددت: 

مددررت  ولددو قمددت:  ،لتإعدد  فددي التعريددف  مددررت بالرجدداة الطددواة وقمددت: 
 ؛وكدللن كمد  ،وجسعهدا ،وكدللن تثش،تهدا ،لتإعها في التأص،ا  بالسرأة الطويمة

فدددال يجدددوز أن تقدددوة عمددددمحم جهدددة ، الشعدددت والسشعدددوت كالذدددي  الواحدددد ألنَّ 
                                                           

 .ٕٗٗ/ٕ(  خح   سفر رٔ)
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   .1  «فق  عمدمحم ذلن  ،برجل  الطويل و    ،مررت بالرجل  ويل الشعت: 

  ىعت اليهسٗ باملعسف٘، ّاملعسف٘ باليهسّٗجُ امتياع: 

الشعددت والسشعددوت فددي  نَّ أل  ؛لددم تءشعددت الش ددرةء بالسعرفددة، و  السعرفددةء بددالش رة
ددي  الواحددد   يكددون معرفددة  ص ددرة  فددي حدداة ددي  الواحددد، والذل ، السعشدددمحم كالذل

 : سددا لددم تءشعددت الش ددرةء بالسعرفددة، و  السعرفددةء بددالش رة مدد  إصَّ »يقددوة الذددا بيز
ددي  الواحددد    ددي  الواحددد، والذل جهدة أن الشعددت والسشعددوت فددي السعشددمحم كالذل

زيددٌد  هددلا السعشدددمحم أ ددار سدد،بوي  بقولدد :  وإلدددمحم، يكددون معرفددة  ص ددرة  فددي حدداة
ا زيددد   وريددد: أن   ،2  عشددد مدد  يعرفدد   زيد  د كدد ،عشددد مدد    يعرفدد   األحسددرء 
وهدلا ، وحددا عشدد مد  يعرفد   زيدد عشد م    يعرف  وحدا بسشنلة   األحسرَ 
  .3  «هاهر

 ؛و  الش درة بالسعرفددة ،  يجدوز و دل السعرفددة بدالش رةأصَّدد  الفارسدْي  ذكدرو  
والش درة تددة  ،الرفة وشإغي أن ت ون عمدمحم وفق السو وه فدي السعشددمحم ألنَّ 

الرفة مثل السو دوه » إذ قاة: عمدمحم العسون والذياع، والسعرفة مخروص
و  يجدوز  ،و دفة الش درة ص درة ،فردفة السعرفدة معرفدة ،فدي تعريفد  وتش ،درا

ت ددون  الرددفة وشإغددي أن ألنَّ  ؛و  الش ددرة بالسعرفددة ،و ددل السعرفددة بددالش رة
والش دددرة تددددة عمددددمحم العسدددون والذدددياع،  ،عمددددمحم وفدددق السو دددوه فدددي السعشددددمحم

والواحددد  افسدد  ح،ددا لددم يجددن أن يكددون الجسيدد  واحددد   ،والسعرفددة مخرددوص
ومدددا هدددو  ،لدددم يجدددن أن وو دددل كدددل واحدددد مشهسدددا إ  بسدددا يال سددد  ،اجسيع ددد

                                                           

 .٘ٔٗ/ ٕ(  خح   سقجم    سحدب رٔ)

 .ٖٗٛ/ ٔ( يشطخر   كولسرٕ)
 .ٛٔٙ/ٗ(   سقلصج   ذل ي رٖ)
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  .1 «وفق 

 :ذنس الْصف مع املْصْف خيسجُ مً العنْو إىل اخلصْص 

وتزح هلا م  قولهم:  مررت بنيد الطويدل  فسجسدوع  زيدد الطويدل  أخدص 
الردددفة والسو دددوه كالذدددي  ف ؛وحددددا  الطويدددل ومددد   ،وحددددا  زيدددد   مددد  
كسدا  ، دفة السعرفدة   ت دون إ  معرفدة   اعمم أنَّ »قاة اب  الدراج:  ،الواحد

مدد   و  يجددوز أن ت ددون الرددفةء أخددصز  ، ددفة الش ددرةل   ت ددون إ  ص ددرة   أنَّ 
أعم م    الطويلء د ف  ،مررتء بنيد  الطويلل  ن إذا قمت: أ  تر  أصَّ  ،السو وهل 
ا أخص م    زيدٌ  و ،واأل يا  الطواة كث،رة ،زيد وحدا  ،وحدا  الطويل وحدء

فددإن قددداة قا دددل: ف ددان وشإغدددي إذا و دددفت الخدداص بالعدددانل أن تخرجددد  إلددددمحم 
ددا لددو ذكددَر الو ددل وحددداء، فقمددت:  العسددون؟ ق،ددلَ  لدد : هددلا كدداَن يكددونء واجإ 

بنيددددل  ن إذا قمدددت: ول شَّددد  ،زيدددد   ل ددداَن َلعسدددر  أعدددم مددد    مدددررتء بالطويدددلل  
 ؛وحدددا  الطويددل وحدددا ومدد    زيددد   كددان مجسددوع ذلددن أحددد  مدد    الطويددلل 

 . 2  «ولهلا  ارت الرفة والسو وه كالذي  الواحد

 :الصفات ال تْصف 

تددل فددي صحددو الم  ددريحا صعتددا   الشب،ددل     يرددح أن تجعددل أصَّدد :مدد  ذلددن
 :ن قمتكأصَّ  ،سا هو صعت لس  صعت بال اتلوإصَّ   مررت بال اتل الشب،ل قولن: 

 ؛أما الرفات فمم تو دل»، قاة اب  بابذاذ:  تل الشب،لامررت بالرجل ال  
األفعاة    ف سا أنَّ  ،ومتحسالت لمزسا ر ،الرفات مذتقات م  األفعاة ألنَّ 

  مددررت بال اتددل الشب،ددل فددإذا قمددت:  ،ف ددللن   تو ددل الرددفات ،تو ددل

                                                           

 .ٕ٘ٚ(  إليزلحر/ٔ)
 .ٖٖ/ٕ(  ألصػ رٕ)
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ن قمدت: كأصَّد ،سا هو صعت لسد  صعدت بال اتدلوإصَّ  ،صعت ا لم اتل  الشب،ل فمي  
 دفة لمسو دوه   الشب،دل  دئت جعمدت  فإنَّ   ،مررت بالرجل ال تاب الشب،ل 

مشنلدة ا سدم   ال اتدل وإن  ئت أصنلت  ،فيكون  فة بعد  فة ،السحلوه
وإذا فعمددت  ،الرددفة والسو ددوه كالذددي  الواحددد ألنَّ  ؛وو ددفت  ،السحددلوه

ا لدددشف  الردددفة سدددا أصدددت وا دددل السو دددوه مددد  وإصَّ  ،ذلدددن لدددم ت ددد  وا دددف 
 . 1 « فت 

 :امتياع إضاف٘ الصف٘ إىل املْصْف 

هسدا ألصَّ  ؛الردفة والسو دوه :شديعأ ،سا مشعوا إضدافة أحددهسا إلددمحم اآلخدرإصَّ 
 قدداة ابدد  يتددي :بسشنلددة الذددي  الواحددد والذددي    يزدداه إلدددمحم صفددد ، 

جدا صي  هلا قمدت: مألصهسا لَع،  واحدة، ف ؛الرفة والسو وه  يٌ  واحدٌ »
ن إذا هددو العاقددلء، أ  تددر  أصَّدد  زيدددٌ  ، و زيدددٌ  هددو   العاقددلء  ، فددد  زيددٌد العاقددلء 

ئمَت ع  كل واحد مشهسدا، جداز أن تءفددرا بداآلخر،  فتقدوة فدي جدوابل َمد  سء
فدددإذا كاصدددت الردددفةء  ، العاقدددلء  :  ؟زيددددء  َمددد ْ  ، وفدددي جدددوابل  زيددددٌ  : ؟العاقدددلء 

ا، لم يجن إضافةء أحدهسا إلدمحم اآلخر، فال تقوة:  هلا  والسو وهء  ،ئ ا واحد 
هسا هو اآلخرء   هلا عاقلء زيد   ، و زيدء العاقلل  . 2  «باإلضافة، وأحدء

 :٘حرف العاٜد مً الصف 

والسو ددوه  كوصهددا :جددواز حددله العا ددد مدد  الرددفة متدددمحم عمددم هددووجدد  
كالذي  الواحدد، وفدي الوقدت صفدد   دإ  الردفة بالردمة وإن كدان الحدله 

: فدي الردفة  ون حدلفها   الهدا  حدله » م  الرمة أحد ، قداة الدد،رافيز

                                                           

 .ٙٔٗ/ ٕ(  خح   سقجم    سحدب رٔ)

 .ٛٙٔ/ٕ(  خح   سفر رٕ)
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الردفة تذدإ  الردمة مد   وذلن ألنَّ  ؛في الرمة، وإثإاتها أحد  م  حلفها
الرددفة والسو ددوه بسشنلددة  فأمددا  ددبهها: فددمنَّ  ،وجدد ، وتفارقهددا مدد  وجدد 

 فدمنَّ  :ا مفارقتهدا لهداالرمة والسو وة كاسم واحد. وأمَّ  اسم واحد، كسا أنَّ 
  .1  «والسو وة   يدتغشي ع  الرمة، السو وه يدتغشي ع  الرفة

دساع وقد زا  اب  يتي  عمة أخر ، وهي  التَّخفيف؛ مددتد  عمددمحم ذلدن بالدَّ
الرددفة بالرددمة مدد  ح،ددا كاصددت الرددفة  صثددرا وصظسددا، باإلضددافة إلدددمحم  ددإ 

دا»، قداة ابد  يتدي : والسو وه كالذدي  الواحدد  ؛العا ددء قدد يحدله تخفيف 
دو   : ولمعمم ب ، وموض ء حلف  الرمة لمطوة، صح  َأَهَلا الَّلل  َبَعدَا لَّء َرسء

الشدداس  الرددفة مدد  صحددو مددا حكدداا سدد،بوي  مدد  قددولهم: وقددد يحددله مدد  ، 
، ورجٌل أهشتء   :، وأصذد أهشتء  ، و أكرمتء  ، والسرا :  رجالن؛ رجٌل أكرمتء

 (2؟ )فىا أَدِزِى أَغَيٖسَُِيِ تٍََإء ... وطُوهُ العَِّدٔ أًَِ واْه أَصَابُوا

وقددد يحددله مدد  الخبددر   ،3  وهددو وريدددها  الهددا  ، فحددله  أ ددابوا  :أرا 
ا، وهو قم،ل  :قاة الذاعر ،أيز 

 (4) ذٌَّبا كُمُُّْ مل أَصٍَِعِ يٓأًُٗ اخلٔياز تَدٖعٔي ... عم تقد أصبخ

                                                           

 .ٕٖٛ/ٔ(  خح بولس ر  ػ  رٔ)

(؛ إذ ملٌ  َأَصرلُبػ ( مغ   ػ  خ، ند  إ ى جخ خ، وق  ر  حلرث بغ ب ج ، ومرػشغ   ذرلهج قػ ر ر)ٕ)
 حح  )  هلء( مغ )أصلبػ (،   ػ قش  نشول  ر )مل (، و  وقجيخر) مل  أصلبػ (. 

، ٕٔٗ/ ٔ، و رخح أبيرلت رر  ػ  ر ٖٚٗ/ ٔ، و رخح بورلس رر  ػ  ر ٖٓٔ، ٛٛ/ ٔيشطخر   كورلسر
 .ٜٚٔ/ ٖو خح  بغ شق  ر 

 .ٛٛ، ٚٛ/ ٔ( يشطخر   كولسرٖ)

حررح   (؛ إذبّ رر   ررع أصررشع ذررلهج قػ رر ر)( مررغ   خجررد   سذررصػر، ألبرر    ررشجع   شج رر ، مررػشغ   ٗ)
 .  زس خ   خ بط   شلئج ش ى   س وجأ مغ جس     خ خ

، ٖٜٕ/ ٔ، و  خرلئز رٖٔ/ ٔ، و خح أبيلت ر  ػ  ر٘ٛ/ ٔ، و  كولسر ٕٙ٘يشطخر   جيػ نر/ 
 .ٕ٘ٙ/ ٔ، ومغش        رٖٙٗ/ ٔو خح   كل ي    ذل ي  ر
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لمطوة، ثمز حلفء  مد  الردفة فدي  ؛، وال ث،ر حلفء  م  الرمة أْ َشْع ء  أرا : 
ْد  بعد األوة، تءذإَّ  الرفة بالرمة م  ح،ا كاصت الرفة  والسو وه الحء

 . 1  «كالذي  الواحد، وهو في الخبر قم،ل

  العله، أّ الهئ٘، أّ اللكب: املْصْفمً  (التيًْٓ)حرف 

السو ددوه العمددم إذا و ددل بدداب  مزدداف ا إلدددمحم عمددم مدد    التشددوي  ددد حددله 
  .رأوت زيَد بَ  عسرو قولن:  صحو، مثم 

 ،ال شيدة السو وه العمم إذا و دل بداب  مزداف ا إلددمحمم    التشوي  د حله 
  .هلا زيدء ب ء أبي بكر صحو: 

، المقدل السو وه العمدم إذا و دل بداب  مزداف ا إلددمحمم    التشوي  د حله 
  .مررت بنيدل ب ل بطة صحو: 

، السو وه ال شيدة إذا و دل بداب  مزداف ا إلددمحم كشيدةم    التشوي  حله  د
  . لق،ت أبا بكر بَ  أبي ي صحو: 

، إذا و دل بداب  مزداف ا إلددمحم العمدم ل شيةاالسو وه م    التشوي  د حله 
  . مررت بأبي بكر ب ل زيد صحو: 

، المقدل إذا و ل باب  مزداف ا إلددمحم ال شيةالسو وه م    التشوي  د حله 
 . هلا أبو بكر ب ء بطة صحو: 

السو دوه المقدل إذا و دل بداب  مزداف ا إلددمحم المقدل م    التشوي  د حله 
  .هلا كرزء ب  بطة صحو: ، مثم 

، السو وه المقدل إذا و دل بداب  مزداف ا إلددمحم العمدمم    التشوي  حله د 
                                                           

 .ٛٔٔ، ٚٔٔ/ ٗ(  خح   سفر ر ٔ)
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  .رأوت كرَز بَ  زيد صحو: 

، السو وه المقل إذا و ل باب  مزداف ا إلددمحم ال شيدةم    التشوي  د حله 
  .بكر يمررت بكرزل ب ل أب صحو: 

 :  ،فالسو وه العمم إذا و ل بداب  مزداف ا إلددمحم عمدم مثمد  »قاة اب  جشيز
،  هدلا زيددء بد ء أبدي بكدر صحدو:  ،، وال شية رأوت زيَد بَ  عسرو صحو قولن: 

، والسو دوه ال شيدة إذا و دل بداب   مدررت بنيددل بد ل بطدة صحدو:  ،والمقل
مدررت  صحدو:  ،، والعمدم لق،ت أبا بكر بَ  أبدي ي صحو:  ،مزاف ا إلدمحم كشية

والسو ددوه  ، ةهددلا أبددو بكددر بدد ء بطدد صحددو:  ،، والمقددل بددأبي بكددر بدد ل زيددد
،  هدلا كدرزء بد  بطدة صحدو:  ،المقل إذا و ل باب  مزاف ا إلدمحم المقل مثمد 

 يمددررت بكددرزل بدد ل أبدد صحددو:  ،، وال شيددة رأوددت كددرَز بددَ  زيددد صحددو:  ،والعمددم
فددي هددلا السدددا ل التددد  ومددا   التشددوي  وكددل موضدد  حددلفت مشدد   ، بكددر

  األلدلد  ، فدوألصن جعمت ا سس،  كا سدم الواحدد ؛ل ثرة ا ستعساة ؛ كمها
ن   تقددددر الوقدددف عمددددمحم األوة وذلدددن أصَّددد ؛محلوفدددة مددد  الخدددط  ابددد  فدددي 

كدل إصددان  بدد  ن قد جعمتهسا بكثرة اسدتعسالها، وبدأنَّ ألصَّ  ؛وا بتدا  بالثاصي
المقددل إذا  أو كشيددة تجددر  و ددفا عميدد ، وأنَّ   ،أن أو   ،أب أن يكددون لدد  
وال شيدة  ،وكثدرة اسدتعسال  جاريدا مجدر  العمدم ،كدان فدي الذدهرةجدر  ووقد  

 . 1  «كا سس،  الملو  جعال كاسم واحد

 ٘أّ املْصْف: ،امتياع حرف الصف 

المهم  ،للا امتش  الحله ألحدهسا ؛السو وه والرفة بسشنلة الذي  الواحد
 ،لسددا فددي ذلددن مدد  صقدد  لمغددرض ؛إذا ههددر أمددراء، وَقوَيددتل الد لددةء عميدد إ  

                                                           

 .ٕٛٔ/ٕ إلشخ سر( رخ صشلش  ٔ)
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الردفة والسو دوه لسزدا  اعمدم أنَّ »قداة ابد  يتدي : وتراج  عسدا اعتنمدوا، 
سددا يحرددل مدد  كاصددا كالذددي  الواحددد مدد  ح،دداء كددان البيددانء واإليزدداحء إصَّ 

حدلَه أحددهسا صقدٌ   يءحله واحٌد مشهسا؛ ألنَّ  أ مجسوعهسا، كان الكياس 
دددا اعتنمدددوا دددٌ  عسز فالسو دددوهء الكيددداسء يدددأَبدمحم حلَفددد ؛ للسدددا  ،لمغدددرض، وتراجء

  مدررت بطويدل ن إذا قمدت: أ  تر  أصَّ  ،  ربزسا وق  بحلف  لإٌ  ذكرصاا، وألصَّ 
ْمدٌح، أو َثدْوٌب، وصحدوء  لم يءعمم م  هاهرل المفد  أنَّ  السسدرور بد  إصدداٌن، أو رء

ددا قددد ووَ ددل بددالطءوة وَقويددتل إذا ههددر أمددراء، هددم قددد حددلفوا إ َّ أصَّ  ،ذلددن مسز
، أو لفد   الد لةء عمي    موضد ء ألصَّد ؛وأكثدرء مدا جدا  فدي الذدعر ،، إمزدا بحداة 

 . 1  «كان حلفء  أبعَد في الكياس وكمسا استبهم ،ضرورة

  :ضنري الفصل َّ٘ٔ  تبع

عشد أهل ال وفة ضس،ر الفرل ل  محل م  اإلعراب، وقد وق  خاله ب،شهم 
م  جهة التبيعة؛ فسشهم م  ودر  أصَّد  تداب  لسدا قبمد ، ومدشهم مد  ودر  أصَّد  

  يجدوز قد حكدي عد  بعد  أهدل ال وفدة أصَّد: »يقوة العمو ز تاب  لسا بعدا، 
وكه   ،قعهه ب لطهب كونه  طابق  ه ا لسا قبم ، وعد  بعزدهم جدوازأن يكون تابع  

  .2«  أحق لطب ققل  بجعل  تبقع   خ  أن   ،األطرين جبئز

قداة ابدد   ،محدل ضدس،ر  العسدا   بحددل مدا بعددا أنَّ  ال ددا يز والدل  عميد  
: محمدد  بحدددل مدددا محددل، ثددم قدداة ال دددا يز  لدد  :قدداة ال وف،ددون »هذددان: 

  .3 «بعدا

                                                           

 .ٖٕ٘/ٕ(  خح   سفر ر ٔ)

 .ٜٗ/ٕ  رل ي ر (  ألزهلرٕ)
  .٘ٗٙ/ٔ ر(   سغشٖ)
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ولدلا تددخل عميد   ؛مدا بعددا كالذدي  الواحددمد    يقد  أصَّدبواحت  عمدمحم ذلن 
   .  2إلصََّن أَلَْصَت اْلَحمليمء   في صحو: 1    ن ا بتدا  

    تعمددق لدد  بسددا بعدددا؛ ألصَّدد»  ألصَّدد ؛وقددد ر  ابدد  األصإددار  مددلهل ال دددا يز 
 . 3  «كشاية عسا قبم ، ف يف يكون م  ما بعدا كالذي  الواحد؟

فسحمد  بد،   ؛قبمد  محدل ضدس،ر  العسدا   بحددل مداأنَّ الفدرا  والل  عميد  
 ،وب،  معسولي  ه   صرل، وب،  معسولي  كان  رفد  ،السبتدأ والخبر رف 

محمد    زيدد هدو القدا م  :ففدي ؛كسحدل مدا قبمد  :قاة الفرا »: قاة الد،و يز 
وفددي  ،محمدد  صرددل عشدددهسا  ا هددو القددا مهششددت زيددد    :وفددي ،رفدد  عشدددهسا

 إنَّ  وفي  ،د الفرا  رف وعش ،صرل محم  عشد ال دا يز   كان زيد هو القا م 
 . 4  «بالعك   ا هو القا مزيد  

 ،توك،دد لسدا قبمد  بأصَّد محل ضس،ر العسا  بحددل مدا قبمد  واستدة عمدمحم أنَّ 
ن إذا ا، وكسددا أصَّددإذا كاصددت توك،ددد  الذددي  الواحددد وهددو الددشف  فتشددنة مشنلددة 

 ا لنيدد فدي إعرابد ، ف دللن العسدا قمت:  جا صي زيد صفدد   كدان صفدد  تابع د
  . 5ا في إعراب   إذا قمت:  زيد هو العاقل  يجل أن يكون تابع  

موضعها عمددمحم حددل مدا قبمهدا »إذ قاة:  ؛واختار اب  الحاجل هلا السلهل
ا كدان المفد  السرفدوع ا فهو واضح، وإن كان مشردوب  ا، فإن كان مرفوع  توك،د  

 ؛و  وإعددد أن وؤكددد السشرددوب بالزددسا ر السرفوعددة ،واقعددا موقدد  السشرددوب
                                                           

  .ٖٙٗ/ٕر خح   خض يشطخر ( ٔ)
 .ٚٛ( رػر  هػد، مغ  آلي ر/ٕ)

  .ٓٛ٘/ٕر(  إلنرل ٖ)
 .ٕٙٚ، ٕ٘ٚ /ٔر(   هسعٗ)
 .ٜٚ٘/ٕر إلنرل يشطخر ( ٘)
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  . 1  « ضربتشا صح  و  ،ضربتشي أصا بدل،ل: 

والسالح  أنَّ السلهب، : ملهل ال دا يز وملهل الفرا  ارت ن في ا ستد ة 
عمدمحم  حة ملهبهسا عمدمحم تشنيل ضس،ر الفرل مشنلة الذي  الواحد، سوا  
، أو مسَّا قبم  عمدمحم ما ذهدل  أكان ذلن مسا بعدا عمدمحم ما ذهل إلي  ال دا يز

 إلي  الفرا .

 :العطف علٙ الطنري اجملسّز مً غري إعادٗ اجلاّز 

    يجددوز العطددل عمدددمحم أصَّددإلدددمحم  وددلهبون الفددرا  ومعهددم  جسهددور الإرددري، 
مدررت بدن  فدال يجدوز صحدو:  ،الزس،ر السجرور إ  بعدد إعدا ة حدره الجدر

 . 2   وزيد  

 واحتجوا لسلهبهم بأ لة مشها:  -

الجدددار والسجدددرور بسشنلدددة  دددي  واحدددد، فدددإذا عطفدددت عمددددمحم الزدددس،ر  أنَّ ددددد 
، مد  قلبدل أنَّ السجرور ف أصَّ  الزدس،ر  ن قد عطفت ا سم عمدمحم الحدره الجدارز

ا اترل بالجار ولم وشفرل مش ، ولهدلا   يكدون إ  متردال ، إذا كان مجرور  
 بخاله ضس،ر السرفوع والسشروب، وعطل ا سم عمدمحم الحره   يجوز.

 ،ضددس،ر الجددر  ددبي  بددالتشوي  ومعاقددل لدد ، فمددم يجددن العطددل عميدد  أنَّ  دددد
 كالتشوي .

حددق الستعددا ف،  أن يرددمحا لحمددوة كددل مشهسددا محددل اآلخددر، وضددس،ر  أنَّ دددد 

                                                           

 .ٔٚٗ/ٔر(  إليزلح     خح   سفر ٔ)
، ٕٙٓٔ/ ٕ، وتػضررررريح   سقلصرررررجر ٜٕٓ، ٕٕ٘/ ٔ  قرررررخآن   فرررررخ ء ر( يشطرررررخر مشرررررلن  ٕ)

 .ٛٔٛ/ٕو خح  حور   حه    جػجخير
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 . 1  الجر   يرمح حمول  محل السعطوه، فامتش  العطل عمي 

ويدر  ال وف،ددون مددا عدددا الفددرا  جدواز العطددل عمدددمحم الزددس،ر السجددرور  ون 
وا إعا ة الجار؛ وذلن لورو ا في التشنيل، وكالن العرب، كقول  تعالدمحم:  َواتَّقء

َوَيْدددَتْفتءوَصَن فلددي وقولدد : ،  3  بددالجر  2(لََّ الَّددلل  َتَددداَ لءوَن بلدد ل َواأْلَْرَحددانَ 
ْم فل،هل َّ َوَما وءْتَمدمحم َعَمْي ءْم فلي اْل لَتابل الشزلَدا ل قءلل لَّء  وغ،رهدا مد   ،   4 يءْفتليكء

 . 5 التي تقو  ملهبهم  والذواهد الذعرية ،ال ريسة اآليات

 :االضتػياٛ عً العطف بتيصٓل االمسني ميصل٘ االضه الْاحد 

و ل قولد  تعدالدمحم:  :م  ذلن و ل  »قداة الشحداس:  ،   6َوالْركَّد ل الْددجء   :الْددجء
 . 7  «صعت

ددَرا َبْ،تلددَي وقددد تددرخ العطددل ب،شهسددا بعددد أن عطددل فددي قولدد  تعددالدمحم:  َأْن َ هزل
و ل  دددْر َبْ،تلدددَي وقولددد  تعدددالدمحم:   ، 8للمطَّدددا لفل،َ  َواْلَعددداكلفل،َ  َوالْركَّددد ل الْددددجء َوَ هزل

                                                           

، ٕٚٗٔ/ٖ، و ررررخح   كل يرررر    ذررررل ي رٖ٘ٚ/ ٖ، و ررررخح   ودرررره  ر٘ٙ/ ٕ( يشطررررخر  إلنرررررل ر ٔ)
 .   ٜٚٗ، و  زخور    ذشخ   ومفهػمهل  جى   شحػ  غر/ٖٙو ئول    شرخ ر/

 .ٔ  شدلء، مغ  آلي ر/ ( رػر ٕ)
، ٕٚٗ/ ٕ، و  شذرررخرٜٓٔ، وحجررر    قرررخ ء تر/ ٕٕٙ( يشطرررخر   دررربش   ررر    قرررخ ء تر/ ٖ)

 .ٖٕٙو إلتحل ر/ 

 .ٕٚٔ( رػر    شدلء، مغ  آلي ر/ ٗ)

، ٜٜٖٗ/ ٚ، وتسه رررررج   قػ شرررررجر ٖٖ٘/ ٖ، وأوضرررررح   سدرررررل ظر ٜٕٗ( يشطرررررخر تػجيررررر     سرررررعر/٘)
 .    ٜٚٗشخ   ومفهػمهل  جى   شحػ  غر/ ، و  زخور    ذٖٙ، ٕٙو ئول    شرخ  ر/

 . ٕٙ، ورػر    حج، مغ  آلي ر/ ٕ٘ٔ( رػر    بقخ ، مغ  آلي  ر/ ٙ)
 .ٚٚ/ٔ( إشخ س   قخآنرٚ)
 .ٕ٘ٔ( رػر    بقخ ، مغ  آلي  ر/ ٛ)
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و ل  ،َ  َوالْركَّدد ل الْدددجء ، ووجدد  ذلددن عشددد األلوسددي أنَّ    1للمطَّددا لفل،َ  َواْلَقددا لسل
دمحم عدد  الرددالة وكث،ددرا مددا يكشَّدد أعظددم ركشددي الرددالة،  الدددجو  و  ،الركددوع 

و ل »إذ قاة:  ؛ملا ترخ العطل ب،شهساف ؛بهسا وهدم السردمون  َوالْركَّ ل الْددجء
الركدوع والددجو  بالدلكر مد  جسيد  أحدواة  ، وخدصَّ  سداجد و  ،راكد  جس  

وكث،درا  ،وهسدا الركشدان األعظسدان ،أحوال  إلي  تعدالدمحمهسا أقرب ألصَّ  ؛السرمي
 . 2  «وللا ترخ العطل ب،شهسا ؛دمحم ع  الرالة بهساما يكشَّ 

هسددا بسشنلددة أصَّ  :أمددا الددده،مي فقددد كددان عمدددمحم رأس األوجدد  التددي أ ددار إل،هددا
  الْركَّدد ل  و ددل  »إذ قدداة:  ؛والذددي    يعطددل عمدددمحم صفددد  ،ا سددم الواحددد

هدددم  : الْركَّددد ل   كسدددا عطدددل مدددا قبمددد ، ألنَّ   الواود بالددددجو ، ولدددم يعطدددل بددد
و ل    وهدو أنَّ  :عمدمحم صفد ، ولفا دة أخدر    الواود ، والذي    يعطل ب الْدجء
و ل   فدي األغمدل عإدارة عد  السرددر، والسدرا  بد  هاهشدا الجسد ، فمدو   الْدجء

الل    وريد الدجو  الل  هو السردر  ون ا سم لتوهم أصَّ   الواود عطفت ب
الراك  إن لم يدجد فمي  براكد  فدي حكدم  وهو أنَّ  :وفا دة ثالثة، هو الشعت

الركددددوع حكددددم يجددددر  عمدددددمحم  لتددددوهم أنَّ   الواود الذددددريعة، فمددددو عطفددددت بدددد
 . 3 «حيال 

و   وأنَّ  ،العال دي :ذكدرا الدده،ميمدا   عمددمحم ومس  صإَّ   ، الْركَّد  هدم   :الْددجء
و  َولدم يْعطدل  :َقداةَ »قداة العال دي:  ،والذي    يعطل عمدمحم صفدد    الْددجء

دْي  َ  يْعطدل عمددمحم َصفدد  ، الْركَّد  هدم هدم أَلصَّ   ؛اْلَواود بل  مد  لدم  َوأللَنَّ  ؛َوالذَّ
دداَلة َ  يْعتددد بركوعدد  دد ،يْدددجد فلددي الرَّ و   ا فمددئال يظدد ز َأنَّ َوَأْيز  ددَرا  بلالْدددجء السء

                                                           

 . ٕٙ( رػر    حج، مغ  آلي ر/ ٔ)
 .ٜٖٚ/ ٔرروح   سشلن     تفد خ   قخآن   شطيع و  دبع   سثلن ( ٕ)
 .ٕ٘ٔنولئج   فكخر/( ٖ)
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  .1  «اْلسردر  ون الشَّْعت الَّلل  هءَو جس 

و ل  »لددلا قدداة الدددعاس:  اسددسان معطوفددان عاممهسددا معاممددة  : َوالْركَّدد ل الْدددجء
 . 2  «فحله حره العطل ،هسا م  الرالة وهي واحدةألصَّ  ؛ا سم الواحد

 ٕالْاحد: ٛالبدل ّاملبدل ميُ نالػ 

أ  يكدون ا  دتغاة  السذدغوة عشد  فدي بداب األ دل فدي أنَّ  :م  أمثمة ذلن
ل   يجوز أن تقوة:  هلا زيدا اضدرب   عمددمحم  ،ا ضربت   زيد  : صحو ،امتعد   

صدصَّ  ،ا  بد ؛ ألنَّ البدة والسبدة مش  صن  مشنلة ا سم الواحدأن يكون  زيد  
، إذا جعمتدد   هددلا الرجددل فاضددرب   :تقددوة»إذ قدداة:  ؛عمدددمحم ذلددن الددد،رافيز 

إذا   فاضرب ا هلا زيد   و فا لهلا، وكللن   الرجل إذا جعمت  :يعشي، و فا
سدا صرددبت  وإصَّ  ؛أو عطدل بيدان، وهددو كالشعدت ، هدلا بدد  مدد   زيددا جعمدت 

 . 3  «الو ل والسو وه، والبدة والسبدة مش  كاسم واحد ألنَّ 

وفداعال  ،مبتددأ وخبدرا وقوعهسانلة الذي  الواحد: شهسا بسومسا ودة عمدمحم أصَّ 
  ،زيدددد ع،شددد السردداب  و  ،زيددد ع،شددد  مردددابة  :فتقدددوة ،اوهرف ددد ،ومفعددو 

 . ا ع،ش أ بت زيد   و  ،جا صي زيد خبرا و

  عيد اليداٛ: َْاِحدالِضه ميصل٘ االاالمسني تيصٓل 

مدد  ذلددن: مددا جددا  فددي صدددا  الحددد  والحددد،   رضددي   عشهسددا :  يددا 
 : حدشانء ، و ياحد،شانء  بتشنيل ا سس،  مشنلة ا سم الواحدد، قداة األزهدر ز

ْشددد الشَّبلددي  ددمدمحم   َعَمْيدد ل َوسددمم فلددي َلْ،َمددة  » شَّددا عل وا أبددي هءَرْيددَرة: كء فلددي َحدددل
                                                           

 .ٛٔٔ(   فرػ    سف ج ر/ٔ)
 .ٗ٘/ٔ( إشخ س   قخآن   كخ عرٕ)
 .ٜٗ(  خح بولس ر  ػ  ر/ٖ)
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ْشددددلس   َسدددة ،همسدددا  حل ة َفا ل ددددْ، ، َفددددس  َتَوْلدددوء ْشددددا الَحدددد ء والحء دددي  ،َوعل َوهل
َددْ،َشانء    ،َيدا َحَددَشانء  تشا وهسا:  َقداَة َأبءدو  ، 1  اْلَحَقدا بأمز سدا َفَقداَة:   ،َيدا حء

ور: َغمَّبت اْسم َأحدهَسا عمدمحم اآلخر َويْحَتسدل َأن   ،العءَسرانء  َكَسا َقالءوا:  ،َمْشرء
م:  ْقددالن  الَقَمسددانء  لمَجَمددم، و  الَجَمَسددانء  يكددون َكَقددْوللهل قددراض ،لمسل   ،2 َوهءددَو السل

يع دددا  الْشدددون  َهَ دددَلا رو  َسدددَمسة َعددد  الفدددرزا  بلَزدددم  جعدددل  َكَأصَّددد ء  ،ف،هَسدددا َجسل
ْعَرابا سس، د م  اإلْل ْسم اْلَواحل ا، َفَأْعَطاهءَسا َح ز ا ل د     . 3  «  اْسسا َواحل

  أّ (ابً)ّصف االضه امليادٚ املفسد الَعَله ِبة (ٍ٘  (:ابي
يرح الفتح في ا سم السشا   د وهو مفر  معرفة د متدمحم و ل بد  ابد   أو 

 ابدد  ، أو  ؛ وذلددن ألصَّهددم جعمددوا مدد  4 ابشددة ، وإن كددان الكيدداس  الزددم   
  ابشة  كالذي  الواحد، كقوة القا ل:

 (.5) ئت املّا العيٍابويَا طَمِخَة بَ عبيد اهلل قد وَجَبت ... لَك الِجٍاُ و

 وقوة اآلخر:
 (.6) أٌتَ اجلوادُ ابَُ الِجَوَادٔ احملىودِ   يَا حَكَيُ بََ املٍُِرٔز بَِِ اجلازودِ

                                                           

 .  ٖٚٛ/ٔ، و  شهلي     غخ     حجيثرٖٛٚ/ ٕ( يشطخر   فلئا    غخ     حجيثر ٔ)
 .ٜٕٔ/ٖٖ( يشطخر تلج   شخوسرٕ)
 .ٗٛٔ/ٗ( تهحي     غ رٖ)
 .ٖٙٗ/ٔ(  ألصػ  البغ   دخ جرٗ)
( مغ   بديط،  د جنل أب  بكخ   رجيا )رض  هللا شش (، ومػشغ   ذلهج قػ   رض  هللا شش ر ٘)

 )يل ش ح (؛ إذ  وح   سشلدى إتبلًشل.
 .  ٜٖٗ٘/ٚ، وتسه ج   قػ شجر ٛٗٔيشطخر  خح  حور   حه  البغ هذلمر/ 

 روح مريَع ، ومرػشغ   ذرلهج قػ ر ر )يرل حكرع(؛ إذ خ جد مغ بش    حخملز( مغ   خجد،  خؤب ، أو  ٙ)
 .بلالرع   ػ حج مغ ) بغ( هع جش ػ وذ ظ ألنَّ ؛ مع أّن  مشلدى مفخٌد مشخ  ٌ  (َحَكع)

، و دررررلن ٗٓٗ، و ررررخح  بررررغ   شررررلضعر/ٖٕٓ/ ٕ، و  كوررررلسر ٕٚٔيشطررررخر م حقررررلت ديررررػ ن رؤبرررر ر/ 
 .ٕٚٔ/ٕرخ حر، و  وٕ٘ٚ/٘، و  سقلصج   ذل ي ر ٙٓٙ/ٕ، و   سح رٛ٘ٔ/ٓٔ  شخسر
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؛ إذ ذكدر أنَّ الإاعدا  عمددمحم تشنيدل السشدا   ومس  صص عمدمحم ذلدن: ابد  جشديز
 قدا ال:  دة امتناج الرفة بالسو وهم  ما بعدا مشنلة الذي  الواحد هو 

  قد جعمدوا مد  سا هو ألصَّ   مشا   مفر  معرفة إصَّ م  أصَّ   حكمَ  فتحهم ميم »
ألصهدم   ؛حكدمَ  فتحوا أيزا مديم   اب  اب  كالذي  الواحد، فمسا فتحوا صون 

إذا أضافوا ابش ا ف أصهم قد أضافوا حكس ا، وهلا أحد ما ودة عشددصا عمددمحم  ددة 
 . 1  «امتناج الرفة بالسو وه

أما اب  يتي  فقد ذكر أن الإاعا عمدمحم تشنيل السشدا   مد  مدا بعددا مشنلدة 
إذ وء ددل ا سددم » :الذددي  الواحددد هددو كثددرة ا سددتعساة، قدداة ابدد  يتددي 

كددان حكسءهسددا كحكددم غ،رهسددا مدد    ابشددة   أو  ابدد  السشددا   السفددر ء الَعَمددمء بلددد 
 : يدا  األسسا  السزافة إذا وء ل بها م  استحقا ل اإلعراب بالشرل، صحول

ة  زيدء ابَ  أخ،شا ألصهدا  ؛ألص  مشا ز  مفرٌ  َعَمدٌم، وبشردلل الردفة ؛بزمزل األوز
سزةيا زي مزافٌة، كسا قمَت:  . وإن و فَت بهسا َعَمس ا مزاَفْ،  إلددمحم  دء ذا الجء

، صحَو:  شية  أو لقل  ،  يا جعفَر بَ  أبي خالدد ، و يا زيَد بَ  عسرو عمم أو كء
كاصت الرفة مشروبة  عمدمحم كل حاة، وجداز فدي السشدا     يا زيَد ب  َبطَّةَ  و

هسا: اإلتإاعء، وهو أن تقوة وجهان: تءْتإد  حركدَة ، ف يا زيَد بَ  عسدرو  :أحدء
حددق الرددفة أن  ألنَّ  ؛، وهددو غريددلٌ  الزددمْ  ، وَحقهددا  الشددون  فتحددَة   الددداة 

والعمزة في  ؛تتإ  السو وَه في اإلعراب، وها هشا قد تإ  السو وهء الرفةَ 
وك إلددمحم  ؛ذلن أصزن جعمَتهسا ل ثرةل ا ستعساة كا سم الواحدد إذ كدْل إصددان َمْعدنء

عددال كا سددَسْ،  المددَلْو   ددا، ف،وَ ددل بددللن، فجء ددا كددان أو كشيددة أو لكإ  أبيدد  َعَمس 
هسا م  اآلخر كزل أحدء  . 2  «رء

                                                           

 .ٖٛٔ/ٕ( رخ صشلش   إلشخ سرٔ)

 .ٖٖٔ/ٔ(  خح   سفر رٕ)
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 :ىداٛ ما فُٔ األلف ّالالو املْصْف 

ومدا سدسي بد  ، والسعره بدأة إ  فدي لفد  الجاللدة  يا   يجوز الجس  ب،  
يددا  و  ،يددا أهلل صحددو:  ،وهددي الجسددل السحكيددة  ،أةد مدد  الجسددل السردددرة بدد

 قوة الذاعر:كسا في  ،، وفي ضرورة الذعر السشطق زيد

َإاَصا َ ر ا   .1  َفَيا الغءاَلَمان المَلانل َفرَّا ... إيَّاكءَسا َأن َتْ دل

ددا  أة صدددا  مددا فيدد    2  وابدد  مالددن ،والإغدددا وون  ،وأجدداز ال وف،ددون  ؛ مطمق 
الرددفة والسو ددوه كالذددي  عشددد ابدد  يتددي : أنَّ  ووجدد  قبولدد  عمدددمحم قمددة

دددش  قمدديال  و دددفء  بدددد أكددد»، قددداة ابددد  يتددي : الواحددد ،  المدددلان ن الدددل  حدز
  َباَ دددَر والردددفةء والسو دددوهء كالذدددي  الواحدددد، فردددار حدددرهء الشددددا  كأصَّددد

 . 3  « الملان 

 :تيصٓلَه امليادٚ املكرتٌ بة )أل( مع )أٖ( ميصل٘ الػٕٛ الْاحد 

مد  قولشدا:  أوهدا اإلصددان  بسشنلدة   أ  و  اإلصددان صصَّ العمسا  عمدمحم أنَّ 
، وحاجتهدا الساسدة إلددمحم الردفة ،فدي اإلبهدان  أ  ذلدن لذددة  ؛ا سم الواحد

كاسدم   رجدل و  أ  فيكدون  ، يا أوها الرجل أقبل تقوة:» قاة اب  الدراج:
 و  يجدوز أن يفارقد  صعتد ؛ ألنَّ  ،صعدت لد   الرجدل و ،مددعو  أ د  فد ،واحد

                                                           

  جسع  ي  بر غ  ةنَّ (؛   غلملن( مغ   خجد،  ع أقف ش ى قلئ  ، ومػشغ   ذلهج قػ  ر )ٔ)
 (. أل ف و  لموب غ )حخ    شج ء 

، ٗٚٔ، وأرررررررخ ر   شخبيرررررر ر/٘ٛٔ/ٔ، و ررررررخح بوررررررلس ررررررر  ػ  رٖٕٗ/ٗيشطررررررخر   سقوزرررررر ر
 .ٙٗ/ٕ، و  هسعرٕٚٛ/٘، و  سقلصج   ذل ي ر ٛٓٙ/ٕو   سح ر ،ٖٖ٘/ٔو   بلسر

، وتسه ررررررررررررررج ٕٗ/ ٗ، وأوضررررررررررررررح   سدررررررررررررررل ظر ٜٖٛ/ٖ( يشطررررررررررررررخر  ررررررررررررررخح   ودرررررررررررررره  رٕ)
 .ٕ٘ٔ/ ٖ، وحل ي    ربلنرٖٚ٘٘/ٚ  قػ شجر

 .ٖ٘ٗ/ٔ(  خح   سفر رٖ)
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فمسدا لدم  ،إ  فدي الجدنا  وا سدتفهان ،اسم مبهم و  يدتعسل إ  بردمة  أيا 
 . 1  «كسا كاصت تب،ش  الرمة ،لتب،ش  ؛وو ل أءلنن الرفة

، كاسددم واحددد  الرجددل و  أ  فددد ، أوهددا الرجددل إذا قمددت: » قدداة ابدد  مالددن:و 
مدبهم   يددتعسل بغ،در   أيدا  صعدت لد  مدالزن؛ ألنَّ   الرجدل مدعو، و  أ  و

لتب،شد  كسدا  ؛فمسدا لدم وو دل ألدنن الردفة،  مة إ  في الجنا  أو ا ستفهان
لدم يردمح فدي   أوهدا الرجدل فدإذا قمدت: ، : حدره تشبيد  هدا و، تب،ش  الرمة

وإن قردد ، متو ل ب  إلي   أ    السشا   حكيقة، وإ  الرف ؛ ألصَّ   الرجل 
 .  2 »  3َيا َأوَّتءَها الشَّْف ء اْلسءْطَسئلشَّةء كقول  تعالدمحم:   ،التا  مؤصا زيدت 

 :تهساز لفظ امليادٚ مطاّفا 

يدد َشا ل َيددا تدديم   :َصْحددو ،مءَزددافا وكددررت اْلسءَزدداه إلَلْيدد ل َفدداَل إلْ ددَكاة اإلذا ذكددرت مء
َيدا تديم   :َصْحو ،َوإلن كررت اْلسءَزاه َوحدا ،َوهءَو توك،د َمْح   ،عد  عد 
ددا الثدداصي: فمددي  فيدد  إ  الشَّرددل  تدديم عددد  ددا 4 ، ففيدد  تفردد،ل، أمَّ  ، وأمَّ

صدن  مشنلدة ا سس،   نَّ األوة: ففي  م  األوج : أصَّ  مفتوح، وفتح  بشا ؛ أل 
كزلإا ترك،ل ا سم الواحد، و   .اسسا واحدابللن جعال ف،  خسدَة عذرَ  رء

ا السدألة:  قاة  صحو:  ،اإذا ت رر لف  السشا   مزاف  »السرا   موضح 

                                                           

 .ٖٖٚ/ٔ(  ألصػ رٔ)
 .ٕٚ( رػر    فجخ،  آلي ر/ ٕ)
 .ٖٛٔٔ/ ٖ(  خح   كل ي    ذل ي رٖ)
 .ٙٙٔ/ٔشطخر   كشلشر( يٗ)
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 (1) ...        يَا تييُ تَيِيَ عدٔيٍّ لَا أَبَا لَكُيُ

فددإن ، وفتحدد  ،فددال بددد مدد  صرددل الثدداصي، وأمددا األوة ففيدد  وجهددان: ضددس  
دددد   مشددددا   ألصَّدددد ؛  مشددددا   مفددددر  معرفددددة، وصرددددل الثدددداصي ح،شئددددلضددددم فإصَّ
ذكددر   أعشددي أو إضددسار  ،أو بدددة ،أو عطددل بيددان ،أو توك،ددد  ،2 مزدداه

أن وشرددل عمدددمحم  وأجدداز الددد،رافيز  ،، وصءددوزع فددي التوك،ددد 3  ذلددن السرددشل
 ففي  ثالثة أوج : ،وإن فتح األوة ، 4  في  ا  تقا  وتأوة  ،الشعت

مءْقَحم ب،  السزداه  :  مشا   مزاه إلدمحم ما بعد الثاصي، والثاصيأحدها: أصَّ 
 والسزاه إلي .

عدل مقحسدا؟فإ  قمدت: قداة بعزدهم: إنَّ  ن قمت: فسا وجد  صردل الثداصي إذا جء
 صرإ  عمدمحم التوك،د.

األوة مشددا   مزدداه إلدددمحم محددلوه  ة عميدد  اآلخددر، والثدداصي  الثدداصي: أنَّ 
الثالا: أن ا سس،  ، مزاه إلدمحم اآلخر وصرإ  م  خسدة أوج  كسا سبق

كزلإددا ترك،ددل  ، وفتحتهسددا فتحددة بشددا ، ، وجعددال اسددسا واحدددا خسدددَة عذددرَ  رء
                                                           

، ومرػشغ   ذرلهج ٍ  ُشَسرخُ ءَ اَل ُيْ ِق رشَُّكُع ِ ر  َررػْ ( صجر ب ت مغ   بدريط،  جخ رخ، وشجرد ر ٔ)
نرردال مشد رر   الرررع  الرررس غ  نَّ (؛  قررج بشرر   ألو  ش ررى )  فرروح(؛ أليررل ترريع ترريع شررجيّ قػ رر ر )

 (.خسدَ  شذخَ )ُركِّبل تخب     ػ حج، و 
، و ررخح أبيررلت ٖٙٔ/ ٔ، و ررخح بوررلس ررر  ػ  ر ٖ٘/ٔو  كوررلسر، ٜٕٔيشطررخر   ررجيػ نر/ 

/ ٕ، وهر لد   دل ظرٖٕٙ/٘، و  وحي  ر ٕٕٗٓ/ٗ، و الرتذل ر ٜٕٓ  جس  البغ ر ج ر/ 
 .ٖٚٚ٘/ ٚ، وتسه ج   قػ شجرٜٚٙ

 ألحدغ  ر   إلشرخ سر ر رع )تريع(  ألو ؛ »( وهػ  ألحدغ     إلشخ س ششج  بغ ر ج ؛ إذ قل ر ٕ)
 .ٜٕٗ، ٖٜٕ،  خح أبيلت   جس ر/«خد، ونر    ثلن ؛ ألنَّ  مزل ألنَّ  مشخ   مف

 .ٕٖٔٔ/ٖ، و خح   كل ي    ذل ي ر٘ٓٗ/ ٖ( يشطخر  خح   وده  ر ٖ)

 .ٖٙٔ/ٔ( يشطخر  خح بولس ر  ػ  رٗ)
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 . 1  «ومجسوعهسا مشا   مزاه

 أو( أّ )عه(: ،املطاف إىل املطاف إىل ٓاٛ املتهلهداٛ ى( ٍّْ  

جددل إثإددات   يأصَّددإذا أضدديف السشددا   إلدددمحم مزدداه إلدددمحم يددا  السددت مم األ ددل 
ابد   و  ،ابد  أن إ  فدي المهدم  ،حكدم غ،در السشدا  في هلا حكس    ،اليا  

وكثرة ا ستعساة، قداة ابد  الشداهم:  ،لمتخفيف ؛مشهسا  اليا  فتحله  ، عم
،  يدا ابد  أمدي  :ابد  العدم  أن يقداة ف،هسدا ، و كان األ ل في  ابد  األن»
هسدا كثدر اسدتعسالهسا فدي الشددا ، فخردا بدالتخفيف ، إ  أصَّ  يا ابد  عسدي و

  ،يدا ابد  أن  ليال عم،ها في قوة مد  قداة:   ال درة وإبقا    اليا  بحله 
 . 2  « اب  عم و

العددرب اسددتثشت مدد  هددلا الحكددم »وهددلا الحكددم خدداص بهسددا، قدداة الذددا بي: 
يدا ابد   صحدو:  ،أو  العدم  ،  إذا أضيف إلددمحم  األن ا ب اسس ا واحدا، وهو  

 . 3  « يا اب  عسي ، و أمي

قداة   ،ال ددر و  ،الفدتح   :اليدا  وف،هسا مد  أوجد  ا سدتعساة بعدد حدله 
 اب  مالن:

 .(4) سبََِ عَيٖ الَ وَفَا بََِ أًُٖ يَاا فٔي يَا... وَفَتِْح أو كَطِْس وَحَرِفُ اليَا اضِتَىَس 

وأمددا وجدد  الفددتح فعمدددمحم تشنيددل ا سددس،   ،أضدداهفقددد   السدديم مدد  كدددر أمددا 
قداَة اْبدَ  أءنَّ إلنَّ مشنلة ا سم الواحد، وعمدمحم ذلن قرا ة م  قرأ قولد  تعدالدمحم: 

                                                           

 .ٔٛٓٔ، ٓٛٓٔ/ٕ( تػضيح   سقلصجرٔ)
 .ٕٔٗ(  خح  بغ   شلضعر/ ٕ)
 .ٜٖٖ/٘(   سقلصج   ذل ي رٖ)

 .ٔ٘ بغ مل ظر/ ( أ في ٗ)
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ْت بلدَي اأْلَْعدداَ  َو  َتْجَعْمشلدي َمدَ  اْلَقْوَن  وا َيْقتءمءوَصشلي َفال تءْذسل اْسَتْزَعفءوصلي َوكا ء
 َ ، جعددل ا سددس،   عمدددمحم  2 مدد  كمسددة  أن   السدديم فددتح ب   1اْلَقددْونل الظَّدداللسل
، ثددم  ابدد  أمددا األ ددل:  أمددا مدد  قدداة إنَّ و   ،خسدة عذددرد اسددسا واحدددا، كدد

  اليدا  ، وحدله  يدا  عوض مد    األلل  ألنَّ  ؛للن بع،دف  األلل حلفت 
وقدد عدد الإردريون هدلا الوجد   ،بسشدا    أن الشدا ، ولي   يسا يكون فإصَّ 

 .خطأ

يمل بلَفْتحل   اْبَ  أءنَّ  قءرلَئ »: قاة الذوكاصيز  ا َل ء بل   ؛اْلسل ،  َخْسَدَة َعَذدرَ   دَتْذبل،ه 
:أَوَقداَة اْل لَددا لْي َواْلَفدرَّا ء وَ   ،َأْقبلمءدواَيا َخْسَدَة َعَذدَر   :َفَراَر َكَقْوللنَ  َبْ،دد   بءدو عء

ْيوَن: َهدَلا اْلَقدْوةء َخَطدأٌ  يا اب  أنز   :إلنَّ اْلَفْتَح عمدمحم تقدور أللَنَّ  ؛، َوَقداَة اْلَإْردرل
ا  اأْلَللددلَ   ددد  ْسددَسْ، ل اْسددس ا َواحل ، َوَل لدد  جعددل ا ل يَفددٌة َ  تءْحددَلهء َخْسَدددَة   دَكدد ،َخفل

 . 3  « َعَذرَ 

  الصف٘: (ألف اليدب٘)دخْل 

الردددفة؛ ألنَّ الردددفة ليددددت السقردددو ة  ة :ألدددل الشدبددد الذدددأن أ  تمحدددق 
وازيدداا  ل   جا  مد  ذلدن قدولهم:  ،سا السشدوب هو السو وهوإصَّ  ،بالشدبة

بدأن  :ويدوص  مد  الإردري،  اعتمدوا ،والل  أجازا وهم ال وف،ون  ، الظريفاا

                                                           

 .ٓ٘ٔ( رػر   ألشخ  ، مغ  آلي ر/ ٔ)
، ٕٕٚ/ ٕ، و  شذررررخرٜٕٚ، وحجرررر    قررررخ ء تر/ٖٕٗ( يشطررررخر   درررربش   رررر    قررررخ ء تر/ٕ)

 . ٜٕٓو إلتحل ر/

 .ٖٕٛ/ٕ(  وح   قجيخرٖ)
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 . 1  بسشنلة الذي  الواحدالرفة والسو وه 

  وازيددء الظريفددااْ    تمَحدق ألددلء الشدبدة الردفَة،   تقددوة:»قداة ابد  يتددي : 
سدددا الردددفة ليددددت السقردددوَ  بالشدبدددة، وإصَّ  ؛ ألنَّ  2  عشدددد سددد،بوي  والخم،دددلل 

، وذهدل ال وف،دون، ويدوص ء مد  الإردري،  إلددمحم َجدوازا ، السشدوبء السو وهء
 . 3  «الرفة والسو وه كالذي  الواحد وقالوا: إنَّ 

 تسخٔه املسنب اإلضايّف: 

والدل  عميد  أهدل ال وفدة  ،القدوة فدي تدرخيم السزداه :م  مدا ل الخداله
  .4  هو الجواز

  :ووج  ذلن عشدهم أموردد  

 ،السزاه والسزاه إلي  بسشنلة الذي  الواحدد، فجداز ترخيسد »أنَّ  :األوة
مشنلدة ا سدم الواحدد مشدنة التزرك،دل اإلضدافي ومسا وددلن أنَّ  . 5  «كالسفر 

ة؛ ألصَّدد    يكددون حذددو ال مسددةو سددق ، قدداة ابدد  الرددا ر: ا التزشددوي  مدد  األوز
ة: مءزداه، » دي  وصددبت  إليد ؛ فداألوز دي  إلددمحم الذز اإلضافة هي: إمالدة الذز

احددد؛ والثزدداصي: مءزدداٌه إليدد ، ويشددنز ن بالتزرك،ددل اإلضددافي مشنلددة ا سددم الو 
                                                           

/ ٔ، و خح بورلس رر  ػ     خمرلن ر ٖٛ٘/ ٔ، و ألصػ ر ٕ٘ٚ/ ٗ( يشطخر   سقوز رٔ)
/ ٖ، و ررررررررخح   كل يرررررررر    ذررررررررل ي ر ٖٓٓ/ ٔنرررررررررل ر، و إلٛٙ، و  سفررررررررر ر /ٜٔٔ، ٗٛٔ

 . ٛ٘ٙ/ ٕ، ومغ ث   شج رٖ٘ٗٔ
، ٚٛٗ/ ٕ، وأمررل    بررغ   حلجرر رٕٚٗ/ ٔ، و   ررجيعرٕٕٙ، ٕٕ٘/ ٕ( يشطررخر   كوررلسرٕ)

 . ٔٚٔ/ٔو  كشلشر
 .ٜٖ٘/ٔ(  خح   سفر رٖ)
 .ٗ٘ٗ، و  و   غر/ٕٗٛ/ٔ، و إلنرل رٜٚٔ( يشطخر أرخ ر   شخبي ر/ٗ)

 .ٕٙٛ/ٔ(  إلنرل ر ٘)
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ة؛ ألصَّ    يكون حذو ال مسة  . 1  «ولللن سقط التزشوي  م  األوز

 ومش  قوة زه،ر: ،لهم ترخيم السزاه في الذعر كث،رااالثاصي: استعس
 .(2) خُرُوا حَظَّكُيِ يا آه عٔكِسًَِ واحِفَظُوا ... أَوَاصٔسٌََا والسٓحِيُ بالػَيِبٔ تُرِكَسُ

، وحددله »الثالددا: الكيدداس؛ وذلددن ألنَّ  السزدداَه إليدد  كنيددا ة  فددي السزدداهل
  .3  «النيا ةل م  السءفر  جا نٌ 

 ّٕ  :تسخٔه املسنب املصج

 قاة اب  مالن:
 .(4) تَسِخٔييُ جُىِمَٕة وَذَا عَىِْسو ٌَكَن ... وَالعَجُصَ احِرٔفِ ؤَِ وُسَكَّٕب وَقَن

أنَّ ال مسدة األخ،درة مد  السركدل ترك،دل مدنج تحدله  :والل  يفهدم مد  قولد 
ا مدا ركدل أمَّد»عشد الترخيم، قاة اب  عق،ل صاسإا إلي  القوة بهلا السدلهل: 

  لدم ألصَّد ؛وهدو مفهدون مد  كدالن السردشل ،ترك،ل منج ف،رخم بحله عجنا
 . 5  «  يا معد   :كرب  معد فتقوة فيس  اسس   ،يخرج 

                                                           

 .ٖٕٚ/ٔ(    سح رٔ)
 (؛  قرررج رخرررعآ  ِشْكرررِخمَ ومرررػشغ   ذرررلهج قػ ررر ر ) ،ُدَهْ رررخ برررغ أبررر  ُررررْ َسى( مرررغ   صػ ررر ،  ٕ)

)  سزررل  إ يرر (؛ ألنَّهسررل نرردال    ثَّررلِن  ِ رر  آخررخ  اِلْرررع وذ ررظ بررأن وقررع   حررح  ؛ ْ ُسَزررل 
 مشد    الرع   ػ حج.

، ٕٛٓ/ ٔررررررررررررر  ػ  ر، و ررررررررررررخح بوررررررررررررلس ٕٔٚ/ٕ، و  كوررررررررررررلسر ٚ٘يشطررررررررررررخر   ررررررررررررجيػ نر/ 
 .ٜٖٕ/ٕ، وخد ن   ألدسرٕ٘ٛ/ٔو إلنرل ر

 .ٗ٘ٗ(   و   غر/ٖ)

 .ٕ٘( أ في   بغ مل ظر/ٗ)
 .ٜٕٓ/ٖ(  خح  بغ شق  ر٘)
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وذلدن إذ قداة:  ؛هسدا اسدسان جعدال اسدسا واحدداووج  ذلدن عشدد ابد  مالدن أصَّ 
وهلا الشدوع فدي األ دل  ، معد يكرب ، و بعمإن السركل ترك،ل منج صحو: »

بددل بتشنيددل ثاص،هسددا مدد   ،اسددسان جعددال اسددسا واحدددا   بإضددافة، و  بإسددشا 
 ،ولللن التنن فدتح رخدر األوة إن كدان  دحيحا  ؛تا  التأص،ا األوة بسشنلة 

 ؛التددنن سددكوص   معددد يكددرب   :يا د كدد ،وإن كددان معددتال    ،بعمإددن   : ند كدد
ا لالمتددناج ثقددل الترك،ددل أ ددد مدد  ثقددل التأص،ددا، فجعمددوا لسنيددد  وألنَّ ، تأك،ددد 

 . 1  «وصحوا ، معد يكرب  : يا  وا شء الثقل منيد تخفيف بأن سكَّ 

ددا األسددسا  » واختيددار ابدد  الرددا ر؛ إذ قدداة: ، 2  وهددو مددلهل الجسهددور أمز
إة ،َبوْي   ،صحو: َمْعدل  يكرب  ،السركز دم  ،و سل خزل سزي بد  رء و حزرموت  إذا سء

م  صحو:  محدة ، إ ز   ها  التزأص،ا   بسشنلة بحله عجنا في التزرخيم؛ ألصَّ 
 . 3  «  يءحله مع  ما قبم في أصَّ   ها  التزأص،ا   خالل أصَّ 

إلددمحم الفدرا   وذهدل ،مشد  تدرخيم مدا رخدرا  ويد   :والل  عمي  أكثر ال وف،، 
وقداة ابد  كيددان:    ، يدا سد،بَو ْ  فتقدوة:   ،الهدا    يحله مش  إ    أصَّ 

فقمدت:  ،بدل إن حدلفت الحدره أو الحدرف،  ،يجوز حله الثاصي م  السركدل
َ    والدل  عميد  أبدو حيدان أصَّد ، 4  لم أَر ب  بأسا  يا حزرنَ  و  ،يا بعملَ  

 . 5  يجوز ترخيم اْلسركل ترك،ل منج

                                                           

 .ٙ٘ٗٔ، ٘٘ٗٔ/ٖ(  خح   كل ي    ذل ي رٔ)
 .ٔٛ/ٕ( يشطخر هسع   هػ معرٕ)
 .ٓٗٙ/ٕ(    سح رٖ)
، ٔٛ/ٕ  هػ مررعر، وهسررع ٓٗٔٔ/ٖ، وتػضرريح   سقلصررجرٖٕٕٔ/٘( يشطررخر  الرتذررل رٗ)

 .      ٗٚ/ٖو خح  أل سػن ر
 .ٖٕٕٓ/٘( يشطخر  الرتذل ر٘)
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ومسددا جددا   ،لتشنلدد  مشنلددة ا سددم الواحددد ؛القددوة بجددواز ترخيسدد  :واألولدددمحم
 ا قوة الذاعر:مرخس  

 .(1) أقاتمي احلجٓاجُ إُِ مل أَشُزِ لَُْ ... دَزَابٔ وأَتِسُكِ عٍِٔد ٍِِٕٔد فُؤادٔيَا

 ،لدد   دددر وعجددن ،السركددل ترك،ددل مددنج أو ترك،ددل إسددشا »: قدداة الذددا بيز 
 . 2  «وعجنا صظ،ر عجنها ،فردرا صظ،ر  در ال مسة السفر ة

 ّٖ  :تسخٔه املسنب اإلضياد

اعمدم »إذ قداة:  ؛م  أنَّ س،بوي  أ مق القوة بسش  ترخيم السركدل اإلسدشا  ز 
م أنَّ  تدرخم غ،در مشدا  ، ولدي  مسدا يغ،درا  ن   تريدد أنْ ألصَّ  ؛الحكاية   ترخَّ

 . 3  «وما أ إ  ذلن  ،بر  صحرءا و  ،تأبط  را  :الشدا ، وذلن صحو

ا وتابعدد  عمدددمحم ذلددن  إلدددمحم قولدد ، إ  أنَّ ابدد  الشدداهم جسهددور الشحددوي،  اسددتشا  
د ا عمددمحم تدرخيم سد،بوي  لد  فدي بداب أجاز ترخيم السركل ترك،ل إسدشا ؛ قياس 

حددوي، :   يج،ددن تددرخيم السركددل مدد  أكثددر الشَّ » إذ قدداة ابدد  الشدداهم: ؛الشدددل
سدد،بوي  قدداة فددي بعدد  أبددواب الشدددل: تقددوة فددي  ألنَّ  ؛جسمددة، وهددو جددا ن

ومشد    ،يا تأبط م  العرب م  يقوة:  ألنَّ   ؛تأبطيز  الشدل إلدمحم تأبط  را: 
قداة و ،  4  «جدوازا عمددمحم لغدة قم،مدة م  ترخيسد  فدي بداب التدرخيم، فعمدم أنَّ 

                                                           

 رُيِخ رررج( مرررغ   صػ ررر ،  درررػ ر برررغ   سزرررخس   درررشجي، ومرررػشغ   ذرررلهج قػ ررر ر )در س( ٔ)
 .َ َهَح  مغ   وَّْخِخيع ِ   غ خ   شج ء ؛)در بجخد(

، ٔٛ/ٕو  هسررعر، ٕٜٔ/ٕ، و  سقلصررج   شحػ رر رٛٗ٘/ ٕ، و  سدررلشجرٚٚ/ٕيشطررخر   كلمرر ر
 .٘٘/ٚوخد ن   ألدسر

 .ٖٚٗ/٘(   سقلصج   ذل ي رٕ)
 .ٜٕٙ/ٕ(   كولسرٖ)
 .ٕٙٗ(  خح  بغ   شلضع ش ى أ في   بغ مل ظر/ ٗ)
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لذددبه  فددي  ؛وجدد  ترخيسدد  تشنيمدد  مشنلددة السركددل ترك،ددل مددنج»: الذددا بيز 
 . 1  «التدسية بأكثر م  كمسة واحدة

 ّٖ  تسخٔه املسنب العدد

وأخواتهددا،   حددا   عذددر و ،وأخواتهددا  خسدددة عذددر أمددا »قدداة سدد،بوي : 
خسددددٌة،  :  خسددددة عذدددر سدددا أ دددل وإصَّ  ،اا واحدددد  فهسدددا  ددد،ئان جعدددال  ددد،ئ  

 ،واحددالهسدا كالذدي  وألصَّ  . 2  «بسشنلة حره واحد هم جعموا، ول شَّ  وعذرةٌ 
دد ا، قدداة وبسشنلددة المفدد  الواحددد جدداز فيدد  التددرخيم بحددله الجددن  الثدداصي رأس 

التددي كددل اسددم مشهددا مدد   دد،ئ،  كاصددا  بدداب التددرخيم فددي األسددسا » سدد،بوي :
مز أحدهسا إلدمحم  احإ  ،با ش،  عال اسدسا واحددا بسشنلدة ،فزء   ،َعشتدري   :فجء

دددرَ  بءْخدددتَ  ، و َمعددد  َكدددرب ، و َحزدددَرموت  :وذلدددن مثدددل  ،َحم ددوخ و ،  َصرَّ
فدنعم   ،عسَرَويد  ، ومثدل  خسدة عذدر  :، ومثل رجل اسس  ماَرَسرجل  و

ددسزت إلددمحم الردددر رأسدا وقدداة:  ،الخم،دل رحسد    أصدد  تحدله ال مسددة التدي ضء
 . 3  « الها  أراا بسشنلة 

خسدددة  إذا رخسددت رجدال اسدس  »  قداة سد،بوي : 4وهدلا مدلهل الإرددري،   
، قداة ابد   تدا  التأص،دا  ؛ قياسدا عمددمحم 5  « يدا خسددَة أقبدل قمدت:   عذر

تحدله ال مسدة   ؛تدا  التأص،دا أمزا السركزل فأمرءا في الترخيم كدأمرل » يتي :
ا، كسا تحله  سزت إلدمحم الردر رأس  بءْخدَت  ، فتقدوة فدي  تداَ  التأص،دا التي ضء

                                                           

 .ٜٖٗ/٘(   سقلصج   ذل ي رٔ)
 .ٜٕٛ، ٜٕٚ/ ٖ(   كولسرٕ)
 .ٕٛٙ، ٕٚٙ/ٕ(   كولسرٖ)

 .ٕٛ/ٕ( يشطخر   هسعرٗ)

 .ٕٛٙ/ٕ(   كولسر٘)
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درَ  ، كسدا تقدوة فددي   يدا بءْخدتَ  اسدمل رجدل:   َصرَّ بحدلهل ا سدم األخ،در   غ،درء
، وفددي  التددا  ، فددال تنيددد عمدددمحم حددلهل  يددا َمْرجددانَ  اسددمل امددرأة:   َمْرجاَصددةَ  
َ   ، وفي  يا َحْزرَ  :  َحْزَرَمْوتَ   :  َعْسَرَوْيد ل  ، وفدي  يا مدارَ  :  َمار َسْرجل
،َبَوْي ل  ، وفي  يا َعْسرَ   ،لَ  :  سل يا  :  َخْسَدَة َعَذرَ  ، وفي السدسزدمحم بد  يا سل

َر بسشنلة  ، خسدةَ  إذ كدان حكدمء  ؛ َتْسدَرة  :  في صحول   الها  جعموا ا سَم اآلخل
 ، والدل  عميد  الفدرا  1  «في كث،ر مد  كالمهدم  الها  ا سم اآلخر كحكم 

  .2مش  ترخيم العد  السركل  

 :تيصٓل االمسني امليصْبني علٙ التحرٓس ميصل٘ االضه الْاحد 

دد قددولهم: اخ  فسثدداة  إيَّدد و الت ددرار ، ،و العطددل  ،اخ يكددون التحددلور بددد  إيَّ
ددددد  َصاَقدددددَة  ل ومثددددداة العطدددددل فيددددد : قولددددد  تعدددددالدمحم:  ، اخ مددددد  األسددددددإيَّ

دددْكَياَها يجدددل حدددله الفعدددل فدددي  ، و األسدددَد األسددددَ   :ومثددداة الت دددرار ، 3(َوسء
وب عمدمحم اْلَسْفعءوة بل ل بإضدسار »قاة الد،و ي:  ،ثالثةالسواض  ال م  اْلَسْشرء

وا بدد :فعددل َ  يْظهددر ْحتلددَراز مدد  َمْ ددرء  دَبدداب التحددلور َوهءددَو إلْلددنَان اْلسءَخا ددل ا ل
داَوإلصََّسا وْمدنن إضدسارا َمدَ   إيَّد ،َأو َما جر  مْجَراا ،ا  إيَّ  اخ إيَّد  :َصْحدو ،ا  مءطمق 

ر  :فعل مءْزسر َ  يجوز إلْهَهارا َوَمدَ  السكدرر َصْحدو :ا  إيَّ  دفالشا ل ل  ،َوالذَّ
ددل أللَنَّ   ؛اأْلسدد اأْلسدد   :َصْحددو ،َوَمدَ  العدا ل ،أحدد ا سددس،  َقداَن مَقدان اْلَفاعل
ددْكَياَها ْشدد ء َعدد  ذكددر السحددلر؛ َصاَقددَة  ل َوسء َوَمددا  ،اْسددتْغَشا  بلددلكر السحددلر مل

                                                           

 .ٖٖٛ/ٔ(  خح   سفر رٔ)

، و رررررخح ٕٛ/ٕ، و  هسرررررعرٕٓٙ/ٕ، و  وررررررخ حرٓٗٔٔ/ٖ( يشطرررررخر تػضررررريح   سقلصرررررجرٕ)
 . ٗٚ/ٖ أل سػن ر

 . ٖٔ( رػر    ذسذ، مغ  آلي ر/ ٖ)
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ْهَهار ا الْرور الثَّاَلث يجوز فلي ل اإلْل  . 1  «عدا َهلل

 والعامدل ف،هسدا واحدد؛ ألنَّ   جا  التحلور بدالعطل ثوَبن والط، َ وفي صحو:  
ن إذا قمدت: ألصَّد» :ا سس،  بالعطل صن  مشنلة ا سم الواحدد، قداة الذدا بيز 

هددلو   ن تقدوة: كأصَّد ،فهسدا اسدسان فدي حكددم ا سدم الواحدد  األسدد والدل ل 
ن تشرل السثشددمحم فدي التحدلور إذا لدم تعطدل عميد  بسدا يجدوز ف سا أصَّ  ، اتق

 . 2  «ف للن ما كان في تقدورا ،إههارا

 :ما ىصل ميصل٘ االضه الْاحد يف املنيْع مً الصسف 

  ،العمدددددم السركدددددل ترك،دددددل السدددددنج، صحدددددو:  بعمإدددددنيسشددددد  مددددد  الردددددره: 
 جتسداع فرعيدة السعشددمحم بالعمسيدة، وفرعيدة   ؛معدد  كدرب و  ،حزرموت و

، وهو في حكيقت  عإارة ع  اسس،  جعال اسدسا واحددا، قداة المف  بالترك،ل
دل ترك،دل »اب  الرا ر:  مسزا   وشرره معرفدة ويشردره ص درة: العَمدم السركز

    وشرددره و معددد  كددرلب ؛ ألصَّدد ،و حزددرموت  ،السددنج، صحددو:  بعمإددن 
 والسءدرا  بترك،دل،  جتساع فرعيزدة السعشددمحم بالعَمسيزدة، وفرعيزدة المزفد  بالتزرك،دل

ا   باإلضافةالسْنج: أن يجعل ا سس،  اسس   ة  ،ا واحد  و  باإلسشا ، بدل وتشدنز
در بسشنلة  . 3  « تا  التزأص،ا  :عجنا م  الرز

ا عمدمحم عمة مش  صحدو:  بعمإدن  مد  الردره، وأصَّد  فدي  وقاة الد،و يز مشبه 
اجعددال اْسددس   اناْسددسَ األ ددل  ددد   ؛َويْسَشدد  َمددَ  العمسيددة، ترك،ددل السددنج»: ا َواحل
يم َكَسدا تحدله فلدي َأنَّ   ها  التَّْأصل،داد لذبه  ب  َوَأنَّ  ،َعجدنا يحدله فلدي التَّدْرخل

                                                           

 .ٕٕ/ٕ(   هسعرٔ)
 .ٗٛٗ/٘(   سقلصج   ذل ي رٕ)
 .ٛٙٚ/ٕ(    سح رٖ)
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يدد ل  ددَي فل ددرا َكَسددا يفددتح َمددا قبمَهددا ،َ دددرا يرددغر َكَسددا يرددغر َمددا هل  ،َويفددتح رخل
َضدداَفةكددل اْسددَسْ، ل جعددال اْسددس   :وضددابط  ا َ  بلاإلْل ددد  ْسددَشا ل بتشنيددل  ،ا َواحل َوَ  بلاإلْل

  . 1  « معد  كرب و  ،بعمإند ك  ،َها  التَّْأصل،ا  مشنلة: ا م  األوةَثاصل،هسَ 

ولهلا كان الفارسي أكثر وضدوحا؛ إذ لدم يذدر إلددمحم الترك،دل السنجدي، وإصَّسدا 
ا جعدال اسدساسدسان ااكتفدمحم باإل ارة إلددمحم أصَّهسدا  :، واحدد  غ،در » قداة الفارسديز

أن يجتسد  فيد  ثقدالن،  :السشرره مدا كدان ثاصيدا مد  جهتد، ، ومعشددمحم ذلدن
وهدي: وزن الفعدل، والردفة، والتأص،دا،  ،وسبإان م  هلا األسدإاب التددعة

ا، وأن  اسدس اسدسان اوالعجسدة، والعددة، والسعرفدة، والجسد ، وأن يجعدل  واحددد 
فستددمحم اجتسد  مد  هدلا األسدإاب  ،ألدل وصدون زا ددتان ا سدميكون في رخر 

كسدا لدم وددخال  ،والتشدوي  ، مشعداا الردره، فمدم ودخمد  الجدراسمسبإان في 
 . 2  «الفعل

  مً االضه املصسّف: (التيًْٓ)حرفَه 

مدد   هشددد ، وهددي مرددروفة فددي   التشددوي  يظهددر هددلا بجددال  فددي حددلفهم 
 ، ومدد  أصهددا مرددروفة إ  أصَّهددم قددد حددلفوا هددلا هشدددء بشددتء فالصددةقددولهم:  

عمددم ؛ وذلددن ألصَّهددم جعمددوا العمددم السو ددوه بدداب  السزدداه إلدددمحم  التشددوي  
: مد    التشدوي  حدلفهم  وددلن عمددمحم أنَّ » بسشنلة ا سم الواحد، قاة اب  جشديز

هدم اعتقددوا فدي ا سدس،  أصهسدا قدد جريدا سدا هدو ألصَّ ا سم األوة فدي هدلا إصَّ 
ف أصهم قد أضافوا ما قبم ،  ،حتدمحم أصهم لسا أضافوا ابش ا ،مجر  ا سم الواحد

كسدا ذهدل إليد  قدون مدا حكداا  ، لتقدا  الدداكش،  ؛ التشدوي    لم يحله وأصَّ 

                                                           

 .ٛٔٔ/ ٔ(   هسعرٔ)
 .ٓٔٔ(   سدلئ    شدكخ لتر/ٕ)
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ا فددي قددوة مدد   ددره   هددلا هشدددء بشددتء فالصددة سدد،بوي  مدد  قددولهم:  ،  هشددد 
ودددة عمدددمحم  ؛وهددي مرددروفة و  سدداكش،  هشدداخ  هشددد فددي   التشددوي  فتددركهم 

   لتقا  الداكش، ، وهدو رأ   ،ل ثرة ا ستعساة  ؛التشوي  سا حلفوا هم إصَّ أصَّ 
 . 2  « 1 العال  أبي عسرو ب 

 :جعل )نٕ( مع الفعل مبيصل٘ االضه الْاحد 

هددلا األفعدداة لهددا حددروه تعسددل ف،هددا  اعمددم أنَّ »يفهددم مدد  قددوة سدد،بوي :  
حدروه األسدسا  التدي تشردبها      تعسدل فدي األسدسا ، كسدا أنَّ  ،فتشربها

،  كدددي و  ،تفعددل أريدددد أنْ  ، وذلدددن قولددن:  أنْ  تعسددل فددي األفعددداة، وهددي: 
 . 3  « جئتن ل ي تفعل  :وذلن

وذلدن ألنَّ  ؛  متدمحم  خمت  الالن  عمدمحم  كدي  تعد،  ف،هدا أن ت دون صا دإةأصَّ 
إذا  خمددت عم،هدددا » :حددره الجدددر   ودددخل عمددددمحم مثمدد ، قددداة ابدد  األصإدددار ز 

للَ ْيال َتْأَسْوا َعَمدمحم َمدا كسا قاة تعالدمحم:   ،جئتن ل ي ت رمشي  :كقولن  الالن 
، و   أنْ  ههشددا هددي الشا ددإة بشفدددها مدد  غ،ددر تقدددور   كيد فدد ، 4(َفدداَت ءمْ 

حره الجر   ودخل عمدمحم حره الجر،  يجوز أن ت ون ههشا حره جر؛ ألنَّ 
 اخمدة عمددمحم  كدي  فدي   الدالن سدوا  أكاصدت هدلا ،  5  «وهلا   إ كاة في 

السردددرية، وهددي الددداخل   كددي »المفدد  أن فددي التقدددور، قدداة الذدديل خالددد: 
جئتددن كددي  أو تقدددور ا، صحددو:  ،للَ ددْياَل َتْأَسددْواصحددو:  ،لفظ ددا  الددالن عم،هددا 

                                                           

 .ٙٓ٘/ ٖ( يشطخر   كولسرٔ)

 .ٖٛٔ/ٕصشلش   إلشخ سر( رخ ٕ)

 .٘/ٖ(   كولسرٖ)
 .ٖٕ( رػر    حجيج، مغ  آلي ر/ٗ)
 .ٚٙٗ/ٔ(  إلنرل ر٘)
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اسدتغشا  عشهددا   ؛الدالن ن حدلفت ، وأصَّد ل دي األ دل  إذا قددرت أنَّ   ت رمشدي
  .1 «بش،تها

فهي م  ما بعدها بسشنلدة ا سدم الواحدد، قداة  ،ها والحالة هلا مردريةوألصَّ 
فتددددتعسل عمددددمحم ضدددرب، ؛ أحددددهسا: أن تعسدددل   كدددي أمدددا »: ابددد  األصإدددار ز 

جئتدن ل دي تعط،شدي  صحدو:  ،بشفدها، فت ون م  الفعل بسشنلة ا سم الواحد
 . ٕ  « حقي

  يف التحطٔض ّالطلةب ميصلة٘ االضةه    )ال( تيصٓل )اهلنصٗ( مع
 الْاحد:

صحدو  ، 3وهدو الطمدل بمد،  ورفدق   ،أصَّها تر  لمعدرض :م  استعسا ت  أ  
ْبددوَن َأْن َيْغفلددَر لَّء َل ءددمْ قولدد  تعددالدمحم: الطمددل وهددو  ، ، والتحزددي  4َأَ  تءحل

مْ صحدددو: ، 5  حددداب دددا َصَ ثءدددوا َأْيَسددداَصهء هدددلا ثبدددت وقدددد  ،  6َأَ  تءَقددداتلمءوَن َقْوم 
 .الواحد بسشنلة ا سم    م    هسنةال ا ستعساة بعد أن صنلت 

 :)ٜ٘جْاش ّزّد )ضيني( متٔٔص )ما 

صص غ،ر واحد م  العمسدا  عمددمحم أنَّ الفدرا  جدوز أن يكدون  سدش،   تس،،دن ا 

                                                           

 .ٜٖ٘/ ٕ(   ورخ حر ٔ)

 .ٖٕٗ( أرخ ر   شخبي ر/ٕ)
 .ٖٙ٘/ٔ(   ورخ حرٖ)

 .ٕٕ( رػر    شػر، مغ  آلي ر/ ٗ)

 .ٜٚ/ٔ(   سغش ر٘)
 .ٖٔ( رػر    وػب ، مغ  آلي ر/ ٙ)
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دشل، َ   في قولد  تعدالدمحم: 1لمعد   ما ة    اَ دة  سل دا بقدوة   2َثداَلَث مل  ؛ محتج 
 الذاعر:

 (3) ا كَخَافٔيَةٔ الػُسَابٔ األَضِخٔيِفٔيَّا اثٍَِتَاُِ وأزبعوَُ حَمَوبَة ... ضُوّد

ا  صعت لد  حموبة ، والرفة والسو وه  ي  واحد   ألنَّ   ، قاة اب  4 سو  
 تس،،ن ا عمدمحم حدز قول :  سش،  أجاز الفرزا  أن يكون » اب  يتي :

 فيّا اثٍتاُ وأَزِبَعوُ حَمُوبَّة ... ضُوّدا كخافٔيَةٔ الػُسابٔ األَضِخَيِ

دد ا   جددا  فددي التس،،ددن وذلددن أصَّ ددو   الرددفة والسو ددوه  ، وهددو جسدد ؛ ألنَّ  سء
  .5  « ي  واحد

 :تعسٓف العدد املسنب 

  األلدَل والدالن إذا أر َت تعريَف هلا العد ، أ خمدَت عميد  »قاة اب  يتي : 
واإلضدافة   تءْخرلجاصد    األلدل والدالن  بشا د ؛ ألنَّ  دمحمأو اإلضافَة، وتركَت  عمد

:  األلدل والدالن فمللن تقوة م   ؛بشا   دمحمع  لفظ  وترك،إل ، ف ان باقي ا عم
                                                           

، وبورلس   شرجد ٚٔ٘، وش ر    شحرػ البرغ   رػر قر/ٜٙ/ ٕرر  ػ  ر ( يشطخر  خح بورلس ٔ)
 .ٗٔ/ٗ، و خح   سفر رٖ٘البغ ر ج ر/

 .ٕ٘( رػر    كهف، مغ  آلي ر/ٕ)
 ثشورلن وَأْرَبشرػن َحُ ػَبررً  ، ومرػشغ   ذرلهج قػ ر ر )ششورخ  برغ  رج د   عبدرر ( مرغ   كلمر ،  ٖ)

 و  سػصػ  بل ذ ء   ػ حج.(؛ وذ ظ  ػرود   وس  د جسًشل؛ ألنَّ   رف  ... ُرػًد 
، و  ش ررررررر  البرررررررغ ٜٙ/ٕ، و رررررررخح بورررررررلس رررررررر  ػ  رٗ٘ٔيشطرررررررخر  رررررررخح ديرررررررػ ن ششورررررررخ  ر/ 

، وتػضرررريح ٕٙٚ/ٜ، و  وررررحي  ر ٙٗٗ، وتػجيرررر     سررررعر/ٖٖٔ/ٔ، و   ررررجيعر ٛٔ٘  ررررػر قر/
 .ٕٖٛٔ/ٖ  سقلصجر

 .ٖٛٔ/ ٕ( يشطخر مشلن    قخآن   فخ ءرٗ)
 .ٗٔ/ٗ(  خح   سفر ر ٘)
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 . 1  « أخلتء الخسدَة عذَر  رهس ا 
 ،وحددها  الخسددة عمددمحم   األلدل والدالن وقد أجس  الإرريون عمدمحم إ خاة  

  األلل والدالن     يجوز إ خاة ذهل الإرريون إلدمحم أصَّ » قاة اب  األصإار :
الخسددة : وأجسعوا عمددمحم أصد  يجدوز أن يقداة ، الدرهم ، و  في  العذر في 

 . 2  «َوْحَدَها  الخسدة عمدمحم   األلل والالن بإ خاة    رهس ا َعَذرَ 
ا سدس،   ؛ فدللن ألنَّ َوْحدَدَها  الخسددة عمدمحم   األلل والالن أما وج  إ خاة 

إلن اْعتددرض معتددرض »: تشددن  مشنلددة ا سددم الواحددد بالترك،ددل، قدداة الحريددر ز 
ْسم األوة فلدي اْلعدَد  اْلسركدل، رزل َوَقاَة: َكيَف عء  م:ه ا ل َمدا فعدل اأْلََحدد   َكَقدْوللهل

دد،  َفاْلَجَواب َعش ء َأنَّ   ؟عذر ثوبا ْسدم اْلَواحل ا سدس،  إلذا ركإدا تشدن  مشنَلدة ا ل
يددف بأولدد ، َفَ َسددا يءَقدداة:  ددد تْمحددق َ ن التَّْعرل ْسددم اْلَواحل   ،َمددا فعمددت التزلْدددَعة َوا ل

يدددف َوقددد ذهددل بعدد  الْ ،  َمددا فعمددت التزلْدددَعة عذددر  :يءَقدداة  تدداب إلَلدددمحم َتْعرل
، َوهءدَو  اأْلََحدد عذدر الثَّدْوب والسس،دن، َفَقدالءوا:  ،والسعدو  ،ا سس،  السركب، 

ددا َ  وْمَتفددت إلَلْيدد ل َوَ  يعددرج َعَمْيدد ل  سَّ اأْللل د اْلسءَس،ددن َ  يكددون مءَعرفددا بلدد أللَنَّ  ؛مل
ن  . ٖ  «، َوَ  صقل إلَلْ،َشا فلي  جون اْلَ اَلن َوالالَّ

ا سدس،  إلذا  أللَنَّ  ؛إلصََّسا تدخل عمددمحم األوة فلدي اْلعدَد  اْلسركدل»: وقاة ال فو ز 
د وْمحق َ ن التَّْعرليف بأول  ْسم اْلَواحل د، َوا ل ْسم اْلَواحل  .  4  «ركإا صن  مشنَلة ا ل

، قددداة ابددد   الدددالنو  األلدددل وأمدددا مدددا جدددا  بخددداله ذلدددن فهدددو عمددددمحم زيدددا ة 
 فدي التس،،دن؛ ألنَّ   األلدل والدالن وتخرج عمددمحم زيدا ة  :هو عشدصا»عرفور: 

                                                           

 .ٙٗٔ/ٖ  سفر ر(  خح ٔ)
 .ٕ٘٘/ٔ(  إلنرل رٕ)

 .ٕٔٔ( در    غػ صر/ٖ)

 .ٙٙٔ ر/  ك يلت( ٗ)
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  .1  «ا إ  ص رةالتس،،ن   يكون أبد  
  مً األعداد املسنب٘: (ّاّ العطف)حرف 

تددعة  و  ،أحدد وعذدر :  تددعة عذدر إلددمحم   أحدد عذدر األ ل في األعدا  م  
أحدددد    :أحدددد عذدددر أ دددل »مشهدددا، قددداة أبدددو الفددددا :   الدددواو فحدددلفت   ،وعذدددر
ددل» ، وقدداة ابدد  الرددا ر: 2  « وعذددر إلدددمحم   أحددد عذددر هددو مدد   :العددد  السركز

ة، فيءقددداة:  عشدددد  أحدددد  تددددعة عذدددر  ؛ األ دددل: أن يءعطدددل اآلخدددر عمددددمحم األوز
عدددل ا سدددسان بسشنلدددة اسدددم واحدددد دددله حدددره العطدددل، وجء دددا حء بءشيدددا  ،وعذدددر ، فمسز

 مشهسا. سعشدمحم واحد جدود لم تشفر  ب  واحدةب (3  «لمتزرك،ل
حسدال  عمددمحم العذدرة ومدا قبمهدا مد  اآلحدا ؛ ل   ذلن جا   ،األ ل العطلوم  أنَّ 

إن ق،دل: َفملدَم » :، قداة ابد  األصإدار ز لقربها مشها؛ لت ون عمدمحم لفد  األعددا  السفدر ة
لفت  ا؟  ، تددعَة عَذدرَ  إلدمحم   أَحَد َعَذرَ  م    الواو حء عدل ا سدسان اسدس ا واحدد  وجء
العذرة وما قبمها م  اآلحا ؛ لقربها مشهدا؛ لت دون سا فعموا ذلن حسال  عمدمحم ق،ل: إصَّ 

والددل  ودددة عمدددمحم ذلددن  ؛عمدددمحم لفدد  األعدددا  السفددر ة، وإن كددان األ ددل هددو العطددل
دد  العذددري   أصهددم إذا بمغددوا إلدددمحم سددا ر وهددا إذا   األ ددل، وإصَّ رْ وهددا إلدددمحم العطددل؛ ألصَّ

 . 4  «؛ لإعدها ع  اآلحا  العذري  بمغوا إلدمحم 
فدددي بعددد    الدددواو ذكدددر األسدددتاذ عإددداس حدددد  أن يردددح إرجددداع  وقدددد

  مإا لمخفة. ؛ ، ول   األولدمحم تشنيمهسا مشنلة ا سم الواحد5ا ستعسا ت  
  

                                                           

 ٖٚ/ٕ(  خح   جس ر ٔ)
 .ٕٓٛ/ٔ(   كشلشرٕ)
 .ٜٛٓ/ٕ(    سح رٖ)

 .ٛٙٔ( أرخ ر   شخبي ر/ٗ)
 .ٕٓٛ/ ٔ( يشطخر   شحػ   ػ   ر٘)
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  :ٕاملبحح الجاى( َّ ٙ  (٘املطاٜل التصةسٓف  ، ّاغةتنل علة
 :ٍّٕ ،مطاٜل

 :تصػري ما ىصل ميصل٘ االضه الْاحد 

مكدون مد    فدي األ دل السركل ترك،ل مدنج فإصَّد :وشدرج تحت هلا السدألة
ة ابدد  وقددو  أ ة عمدددمحم ذلددن مدد   ؛  جعددال بعددد الترك،ددل اسددسا واحدددا،اسددس

عدل ا سدسان اسدس ا واحددا ، ولحقد  التردغ،ر، فإصَّد :مد  ذلدن»يتي :    إذا جء
، فإصَّدد سددا يرددغَّر الردددر مشهسددا، ثددمز وءددْؤَتدمحم با سددم الثدداصي بعددد   إصَّ الترددغ،رء

َزددْ،َرَمْوتء  كسددا يرددغَّر مددا قبددل هددا  التأص،ددا، فتقددوة:  ،الردددرترددغ،ر  ،  حء
َسْ،َرَوْي ل  ، و بءَعْ،َمَإنْ  و  . 1  «  ءَرْيَقةٌ  و ، تءَسْ،َرة  :كسا تقوة ، عء

سدا  سدس،  صدن  وإصَّ  ،التردغ،ر لدم يكد  فدي األ دل لالسدم الواحدد وعمي  فإنَّ 
 إذ قداة: ؛ قة في هلا الردد ، وصص س،بوي  هو األكثر مشنلة ا سم الواحد

فجعدال  ،هلا باب تحق،ر كل اسم كان مد   د،ئ،  ضدمَّ أحددهسا إلددمحم اآلخدر»
دددر؛ ألنَّ  سددا يكددون فدديالتحق،ددر إصَّ  زعددم الخم،ددل أنَّ  ،بسشنلددة اسددم واحددد  الرَّ

واآلخددر بسشنلددة السزدداه إليدد ؛ إذ كاصددا  ،الردددر عشدددهم بسشنلددة السزدداه
 . 2  « حز،رموت :  حزرموت  ،ئ، . وذلن قولن في 

ترك،ددل البشيددة مدد  ا سددس، ، وهددي:  :وقددد أجدداز ال وف،ددون فيدد  عدددة أوجدد  
وترغ،ر الردر م  حله العجن، وترغ،ر العجن م  حله الرددر ولحدا  

 . تا  التأص،ا 

  ،ر الردر مشهسا، ثمز وءْؤَتدمحم با سم الثاصي بعد ترغ،ر الردر،رغواألولدمحم ت 
                                                           

 .ٖٖٛ/ٔ(  خح   سفر رٔ)
 .٘ٚٗ/ٖ(   كولسر ٕ)
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م  ال وف،،  »أما ما ذهل إلي  أهل ال وفة فمم تقم  العرب، قاة الذا بي: 
ا، فيقوة:  هلا بءَع،مة  وهو مدلهل الفدرا ، قداة: م  يج،ن حله العجن رأس  

يعشددي مدد  اعتقددا    1 وبعزددهم يقددوة فددي الترددغ،ر:  بءَ ْيَ ددة  يحددله  بعددال  
دمحم م  ا سدس، ، وكدللن ا أن تقوة:  هلا بءَعْ،ملل  ف،بشالترك،ل، وأجازوا أيز  

َزد،رن قالوا في تردغ،ر  حزدرموت :  َزد،َرة ، و حء َوْيَتدة ، و حء ، فأجدازوا  مء
ترك،ل البشية م  ا سس، ، وترغ،ر الردر م  حدله العجدن،  ثالثة أوج :

د  تدا  التأص،ددا ولحددا   ،وتردغ،ر العجددن مد  حددله الرددر كسددا وقدد   ،اأيز 
 . 2 «وهلا كم    تقول  العرب، تسث،م 

 :تصػري العدد املسنب 

 فدددإنَّ  ،كدددللن الحددداة فدددي العدددد  السركدددل مددددسدمحم بددد  أو كدددان القردددد العدددد 
: فتقددوة فدددي تردددغ،ر  خسددددة عذدددر  ،الترددغ،ر يكدددون فدددي الرددددر األوة

دْل اسدم  »قداة ابد  الددراج:   ،خسيدة عذر  دمَّ  تحق،درء كء كداَن مد   د،ئ، ل ضء
عال بسشنلةل اسم واحد ،َأحدهءسا إلدمحم اآلخرل  سدا زعَم الخم،لء: َأنَّ الترغ،َر إصَّ  ،َفجء

:  َبعمإدن و  ،،رموتٌ زدحء  :  حَزدرموتَ  تقوةء فدي  ،يكونء في الردرل األوة
َسيدددة َعَذددر َعَذددر:   خسَدددةَ  ، و بءَع،مإددن  فتقددوة:   اَثشددا َعَذددرَ  وأمددا   ،خء
 . 3  «اثش، ل   صونل  بسشنلةل   َعذرد فَ   ،ثءَشيزا َعَذر 

 ، ثءَش،ََّتدا عذدرة ، و ثءَشيَّدا عذدرفإصد  يقداة:    عذدرةاثشتا  و  ،اثشا عذر أما 
دٌل مثمءد ؛ ألصَّد خسددَة عذدرَ   :مثمد »قاة ابد  يتدي :  هدلا  فتقدوة:  ،  مركز

َسْيَدَة َعَذرَ  ة، وتءْتإلعد  الثداصي، سدواٌ  فدي ذلدن أر َت العدد   ، خء فتءردغزلر األوز
                                                           

 .ٖٔٛ/ٔ( يشطخر  الرتذل رٔ)

 .ٕٖٗ/ٚ  سقلصج   ذل ي ر( ٕ)
 .ٓٙ/ٖ(  ألصػ ر ٖ)
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،  ثءَشيَّدددا عذدددر :  َعْذدددَرةَ اْثَشَتدددا  ، و اْثَشدددا َعَذدددرَ  أو سدددسز،َت بددد ، وقدددالوا فدددي 
مدد    الشددون  محددْل   اثشددي عذددر مدد    عذددر محددلز  ألنَّ   ؛ثءَش،ََّتددا عذددرة و
 . 1  « اثَشْ،  

 :اليطب إىل ما ىصل ميصل٘ االضه الْاحد 

الكياس في الشدل إلدمحم السركل هدو حدله الثداصي مشهسدا، قداة ابد  يتدي : 
ا َعَمس ا عمدمحم السددسَّدمحم، فالوجد ء » عال اسس ا واحد  كزإا، وجء إذا كان ا سسان قد رء

 ، فددد تددا  التأص،ددا والكيدداس حددلهء الثدداصي مشهسددا، يجعمدد  الخم،ددلء بسشنلددة 
ة، فتقدوة فددي الشدددل  َ ْمَحددةَ  بسشنلددة   َحْزدَرَمْوتء   ، وتقد  الشدددإةء إلدددمحم األوز

َخْسَدددَة  وفددي  ، َحْزدر ز  :  َحْزددَرَمْوت ، وفددي  َمْعددل ز  :  َمْعدددل  َكددرلبَ  إلددمحم 
 . 2  « َخْسديز  :  َعَذرَ 

و ، قداة أقد ذهل إلدمحم جواز الشدل إلدمحم كل واحدد مد  الجدن  الجرميز  عمدمحم أنَّ 
بعددل   يقددوة فددي ،كددان الجرمددي يج،ددن الشدددإة إلدددمحم أوهسددا  ددئت»: الددد،رافيز 

ديز  وإن  ئت  ، بعمي :  بن  ، حزدر ز  :إن  دئت  حزدر مدوت وفدي  ، بكز
أجاز الجرميز الشددل إلددمحم كدلز »، وقاة اب  األث،ر:  3  « موتيز  :وإن  ئت

 . 4  « موتيز  أو   ،حزر ز   فتقوة: ،و أواحد م  الجن 

وذلددن كمدد  جددار عمدددمحم الكيدداس إلدددمحم مددا رخددرا تددا  تأص،ددا، قدداة ابدد  يتددي : 
:  يَكدددرلبَ  َمْعددددل  ، وإلددددمحم  َحْزدددرل ك  :  حزدددرموت تقدددوة فدددي الشددددل إلددددمحم »
:  َم َّددةَ  ، وإلدددمحم  َبْرددر ز  :  الَإْرددَرة ، كسددا تقددوة فددي الشدددل إلدددمحم  َمْعددد ز  

                                                           

 .ٖٔٗ/ٖ(  خح   سفر رٔ)

 .ٜٙٗ/ٖ(  خح   سفر رٕ)
 .ٕٗٔ/ٗ(  خح بولس ر  ػ  رٖ)
 .ٕٙٓ/ٕ(    جيع    ش ع   شخبي رٗ)
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، كسدددا يكدددون كدددللن فيسدددا فيددد   َم ددددمحمك   ، فيقددد  الشددددلء إلددددمحم الرددددر   غ،دددرء
 . 1  « الها  

 ٍَُنا إَلٙ اِلآَخِس اليطب إىل امسني   :ُأِضَٔف َأَحُد

هءَسا إَلدمحم اآْلَخرل  اسس، إلدمحم في الشدل  يَف َأَحدء  تفر،ل: أءضل

ابدد    :مثددل ،أو كددان كشيددة ،حددله الردددر متدددمحم كددان معرفددا  دددرا بعجددناددد 
فدإن لدم يكد  ،  بكدر ز  و  ،زب،در ز  فتقدوة عشدد الشددل:   ،أبدوبكر و  ،النب،ر

فدي  فتقدوة ،وصدل إلدمحم  درا، معره الردر بالعجن، و  كشية حله عجنا
 . مر ي و ، امر ي :  الكي  امر   

 ، مشددافي  :كقددولهم ،وصدددل إلدددمحم العجددن ،فددإن خيددف لددإ  حددله الردددر
  .عبد األ هل و ، عبد مشاه في السشدوب إلدمحم   أ همي و

 ا:وم  األوج  الجا نة أيز  دد 

ددد  أن وركددل ْسددَسْ، ل اْسددم َواحل ددْ  َمْجسءددوعل ا ل كسددا فعمددوا عشددد  ،إَلْيدد ل  ويشدددلمل
ارل  وَ   ،َعْبدددل َ ددْس    الشدددإة إلدددمحم    ،َعْإَذددسليك فقددالوا:   ،َعْبددَدلليك   :َعْبدددل الدددَّ

،َر َهدَلا َعْبَدرل ك  وَ  دَ   »الددراج:  ، قداة ابد ، َوَكَلللَن َما َكاَن َصظل َقدد وءركبدوَن مل
فيقولددوَن:  ،ا سددس، ل السزدداه َأحدددهسا إللدددمحم اآلخددرل اسددس ا إلذا خددافوا المددإَ  

 . 2 « َعبدل الدارل  في   َعْبَدرل ك  و  ،َعبد َ س    في   َعْإَذسيك  

وأن يجعدل  ،الوج  قدا م عمددمحم أسداس أخدل بعد  األوة وبعد  الثداصيوهلا 
ةل َوَبْعدَ  الثَّداصلي، » :مشهسا اسم واحد، قاة السطرز ز  بََّسا َأَخدَلْت َبْعدَ  اأْلَوَّ رء

                                                           

 .ٖٖٛ/ٔ(  خح   سفر رٔ)
 .ٜٙ/ٖ(  ألصػ رٕ)
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ا ددد  َسددا اْسددس ا َواحل ْشهء َسددا، َوَجَعَمددْت مل ددوةء فلددي  ،َوَركََّبْتهء َعْبدددل  وَ   ،َعْبدددل اْلَكددْي ل  َفَتقء
ارل  دديك  :  الدددَّ ، َوإلصََّسددا يءْدددَس ء  َعْبددَدرل ك  وَ   ،َعْإَقدل َيدداس  ،  ، َوَهددَلا َلددْيَ  بلكل َفَحْدددلء

ْم:  ْ  َذللَن َقْولءهء ْثَساصليك  َومل  . 1  « َعْإَذسليك    ،عء

ال إَّددار؛ إذ قدداة: ا  ددتقاَ   :ا  ددتقا مدد  ويدددسدمحم ابدد  مالددن هددلا الشددوع 
ْ ددتلَقا  مدد  ال ءإَّددار:» كمسددة مدد  َكملَسَتددْ، ل َأو َأكثددر َمددَ  تشاسددل َوهءددَو َأخددل  ا ل

ْش ء فلي المَّْف  َواْلسْعَشدمحم وذ والسأخوذ مل فلدي   عبددر   و  ،عإذسي مثل:  ،اْلَسْأخء
ار وَ   ،عبد  س     .2  « عبد الدَّ

 :امليع مً الْقف علٙ جصأٖ العدد املسنب 

َأَحدَد    م  قولد  تعدالدمحمَعَذرَ    ون  َأَحدَ السش  م  الوقف عمدمحم   :م  ذلن
ددا والوقددف عمدددمحم  ،هسددا قددد صنلتددا مشنلددة ال مسددة الواحددد؛ ألصَّ   3 َعَذددَر َكْوَكإ 

بفدتح   َأَحدَد َعَذدرَ  قدرا ة الشداس:  » :، قاة ابد  جشديز بع  ال مسة   يجوز
قداة أبدو  ، 4 و محة ب  سميسان ،وصاف  بخاله ،الع، ، وأسكشها أبو جعفر

عدال كا سدم الواحدد، وبءشدي األوة  الفتح: سبل ذلن عشد  أنَّ  ا سس،  لسا جء
لم  ،لتزسش  معشدمحم حره العطل ؛اصي مشهسا  كردر ا سم، والثَّ ألصَّ  ؛مشهسا

عدل تددك،  أوة ألصَّ  ؛يجن الوقف عمدمحم األوة   كرددر ا سدم مد  عجدنا، فجء
اصي  لدديال  عمدددمحم أصهسددا قددد  ددارا كا سددم الواحددد، وكددللن بكيددة العددد  إلدددمحم الثَّدد
 ؛    يدددك  العدد، ، فإصَّدد اثشددي عذددر و  ،اثشددا عذددر ، إ   ذددرتدددعة ع 

ا سدس،  إذا جريدا  ومسدا وددلن عمددمحم أنَّ ؛ قبمهسدا  اليدا  و  ،األلل لدكون 
                                                           

 .ٜٕ٘(   سغخسر/ٔ)
 .  ٖٚٔ( مغ ذخلئخ  بغ مل ظ       غ ر /ٕ)
 .ٗيػرف، مغ  آلي ر/  ( رػر ٖ)
 . ٓٔٓٔ، و  سغش       قخ ء تر/ ٙٙ( يشطخر مخورخ  بغ خل ػ  ر/ ٗ)
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رك،ددل عددومال فددي مواضدد  معاممتدد ، مددا حكدداا أبددو مجددر  ا سددم الواحددد بالتَّ 
؛  1  السديم بزدم   َحْزدَرمءوت :  حزدرموت م  قولهم في  عسر الذ،إاصيز 

 . 4 «، وهلا واضح وتبء  َ شْ عَ  و ، 3  َتْرَصسءوت و ، 2  فءوتَحْلرَ   دليكون ك

  قد ركبت، و دارت كمسدة واحددة، والوقدف َأَحَد َعَذرَ   إنَّ »: قاة الدخاو ز و 
  . 5  «عمدمحم بع  ال مسة   يجوز

 :ُٔامليع مً الْقف علٙ املطاف دٌّ املطاف إل 

عمددمحم  بدالوقف    6بلَثاَلَثةل رَ ه  الحد  ب  أبي الحد :  ا ةقر  :م  ذلن
وقددد حكددم ابدد  عطيددة عمدددمحم   ، 7 بلَخْسَدددةل رَ ه  ، وكددللن  الهددا  عمدددمحم 

هسددا و السزدداه والسزدداه إليدد  يقتزدديان ا تردداة،  القددرا ة بالزددتل؛ ألنَّ 
سا هي أمارة وقدف، فيقمدق إصَّ   الها  و ،فالثاصي كساة لموة ،كا سم الواحد

قرأ الحد  بد  أبدي »قاة اب  عطية: ، لالتراةسا هو الوقف في موض  إصَّ 
، ووجد   بخسددة ر ه ، وكللن  الها  يكل عمدمحم   بثالثة ر ه الحد : 

                                                           

 (.  سيع)بزع  (َحْزَخُمػت) ر غ  هحي ( ٔ)
/ ٔ، ومذرررلرق  ألنرررػ رر٘٘ٗ/ ٕيشطرررخر مشجرررع مرررل  رررروشجع مرررغ أررررسلء   ررربلد و  سػ ضرررعر

ٕٕٔ . 
 ر ُقلَمُ    طُُّفِخ.(  َحْحَرُ ػتُ ( )ٕ)

 .ٕٓٔ/  ٖٕ، وتلج   شخوسرٜٜٚ/ ٔ  سحيطريشطخر   قلمػس 

 .ر َ َهل َحِش غ ِشْشج   خَّْم ()وَقػٌس َتْخَنسػتٌ ، ر   وََّخنُّع(  وَّْخَنُسػت( )ٖ)
 .   ٜٕٓ/ٕٖيشطخر تلج   شخوسر

 .ٕٖٖ/ٔ(   سحود رٗ)
 .ٚٙٚ( جسل    قخ ءر/٘)
 .ٕٗٔ( رػر  آ  شسخ ن، مغ  آلي ر/ ٙ)
 .ٕ٘ٔآ  شسخ ن، مغ  آلي ر/  ( رػر ٚ)
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السزداه والسزداه إليد  يقتزديان ا ترداة، إذ  ألنَّ  ؛هلا القدرا ة ضدتيف
سددا هددي أمددارة إصَّ   الهددا  سددا الثدداصي كسدداة لددموة، وهسددا كا سددم الواحددد، وإصَّ 

 . 1 «سا هو لالتراةفي موض  إصَّ وقف، فيقمق الوقف 

هدم مدا حكداا الفدرا  أصَّ  :ل   قد جا  صحو هلا لمعرب فدي مواضد ، فسد  ذلدن
حتددمحم   الفتحدة فسطمدوا   ،لحدم  داة  :، وريددون  أكمت لحسا،  داة يقولون: 

ثم مطموا   ،قاة  :وريدون   ،قا   :، كسا قالوا في الوقف ألل صذأت عشها 
   .2  في القوافي وصحوها  الفتحة 

إذا جددداز أن يعتدددرض هدددلا الفتدددور والتسدددا   بددد،  أثشدددا  »: ابددد  جشددديز قددداة 
كددان التددأصي والتسددا   بالسددد بدد،  السزدداه  ...الحددروه مدد  السثدداة الواحددد

ل د   ، 3  «هسا في الحكيقدة اسدسان   اسدم واحدد أمثدلوالسزاه إلي ؛ ألصَّ 
 وإقدمحم أنَّ السزاه والسزاه إلي  بسشنلة الذي  الواحد.

 :٘امليع مً اإلمال٘ يف ّضط الهلن 

ره فدددي هدددا تمدددي الطَّدددمددد  أصَّ   األلدددل مددد   دددور ذلدددن: السشددد  مددد  إمالدددة 
 :  م  قول  تعالدمحماْلَجارصحو 

  ْرَبددمحم فدي   األلدل ألنَّ  ؛ 5  أبدي عسدرو ةعمددمحم قدرا  (4) َواْلَجدارل ذل  اْلقء
لتشددنيمهم الرددفة مدد  ؛ سددا  ددارت متوسددطةوإصَّ  ،هددلا الحالددة لددم ترددإح  رفددا

                                                           

 .ٖٓ٘/ٔ(   سحخر   ػج درٔ)
، و  بحررخ   سحررريطر ٗٓ٘، ٖٓ٘/ٔ، و  سحررخر   رررػج درٕ٘ٔ/ ٖ( يشطررخر   خررررلئزر ٕ)
 .ٕٓ٘/٘، و   بلس    ش ػم   كولسرٖٗٛ/ ٖ، و  جر   سرػن رٖٖٖ/ ٖ
 .ٙٙٔ/ ٔ(   سحود رٖ)
 .ٖٙ( رػر    شدلء، مغ  آلي ر/ ٗ)

 .ٕٔٗ/ ٔ، و إلتحل ر٘٘/ ٕ، و  شذخر ٜٗٔ( يشطخر   دبش       قخ ء تر/ ٘)



 

658 

 .السو وه مشنلة ا سم الواحد

ْرَبدمحم»قاة اب  زصجمة:   ْرَبددمحم  :َقَرَأ اْل َددا ي َواْلَجار ذل  اْلقء   َواْلَجدار ذل  اْلقء
ونَ  ،َوَقَرَأ َأبءو َعْسرو بلَغْ،ر إمالة ،مساة َفَسا َباة أبي  :َفإلن ق،ل ،َوبل  َقَرَأ اآْلخرء

ْرَبدمحمفلي َقْول    اأْللل َعْسرو لم يسل   ،َمَ  َأصََّها تملي الطزره َواْلَجار ذل  اْلقء
لسددا َكاَصددت  :َفدداْلَجَواب َعدد  َذللددن َأن يءَقدداة  ؟صهددار و  ،َجإَّددار فلددي   األللد كدد

دددد ْسدددم اْلَواحل دددفة والسو دددوه بسجسوعهسدددا يف،ددددان َمدددا يءفل،دددد ا ل َ ددداَرت  ،الرز
فة َهاهءَشا لَ وصَها م  َتسان األوة رخر ْسم الرز َ اَرت متوسطة   اأْللل وَ  ،ا ل

ْسم األوة رخر لسا لم وْشَت  اْلَسْعشدمحم إلَلدمحم ْرَبددمحم َمدَ    اْلَجدار َفَراَر  ،ا ل   ذل  اْلقء
د     . 1  «الطزره َع  اأْللل َوخرجت  ،كاسم َواحل

 :)ًحرف األلف مً )اب 
 ،فدي عددة مدوا   فدي كمسدة  ابد    األلدل   يجدل إثإدات أصَّد ذكر الردفد ز 

 هي:
 . هلا زيٌد ابشءن كقولن:  ،الدمحم مءزَسر  اب ٌ  : إذا أءضيَف أو 
السعتزدد بداهلل ابد  أخدي السعتسدد  كقولدن:  ،لدمحم غ،ر أبي إ: إذا أءضيَف ثاصيا

 . عمدمحم  
 . السهتد  باهلل الحد  اب  كقولن:  ،لدمحم األب األعمدمحمإ: إذا صَدبَت ثالثا
َة ب  ع  الرفة رابعا  . اب ء لءَؤ   اَكتإ   إنَّ  كقولن:  ،لدمحم الخبرإ: إذا عءدل

ة بد  عدد  الردفة خامددا ؟ كقولدن:  ،لدددمحم ا سددتفهانإ: إذا عءدددل   ؛هددل تسديم ابدد ء مءددرز
ة.  اابش    وذلن أنَّ   في الخبر وا ستفهان بسشنلة السشفرل ع  ا سم األوز
ة الدطر عمدمحم كل حاة.  اب  : أن يق  سا سا  أوز
 كقوة أبي الط،ل: ،ب،  و ف، ل  ون َعَمس،   اب  : أن يق  سابعا

                                                           

 .ٖٕٓ، ٕٕٓ(   حج  البغ زنج  ر/ٔ)
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 .(1)العازضِ اهلَتَِٔ اهلَتَِٔ ابَِ العازِضِ ُِ    ـالعازِضُ اهلَتَُٔ ابَُ العازِضِ اهلَتَِٔ اب

 . ٕ   الفاضل اب  الفاضل  ، أو هو األم،ر اب ء األم،ر وكقولن: 
إلذا َوقدد   ددفة َبدد،  عمسدد،  مدد    اْبدد  مدد    اأْللددل تحددله ومددا عدددا ذلددن 
ْسدم قبمد  بلَسْشنلَلدة  ؛َأو ال شدمحم َأو األلقاب ،َأْعاَلن اأْلَْسَسا  ل،ؤذن بتشنلد  َمدَ  ا ل
د ْسم اْلَواحل ْشد ء  ؛ا ل دْن  مل دفة بالسو دوه، وحمولد  َمحدل اْلجء ة اتزلَرداة الرز ؛ لذدَّ

ْسدم قبمد ، َفق،دلولهلا اْلعمَّة حله التَّْشدولي  مد  ا ، َكَسدا  َعمديز بد  مءَحسَّدد  : ل
 . ٖ   بعمإن و  ،رامهرمن يحله م  اأْلَْسَسا  السركإة فلي 

مد   ابد   مد  صحدو قولشدا:  خالدد بد  أحسدد    األلدل فالإاعا عمدمحم حدله 
سددا إصَّ »: قدداة الرددفد ز ، سددا هددو تشنلدد  مدد  ا سددم قبمدد  مشنلددة ا سددم الواحدددإصَّ 

 ،إذا وقد   دفة بد،  عَمسد،  مد  أعدالن األسدسا   ابد  م    األلل يحله 
لذددة  ؛م  ا سم َقْبَم  بسشنلدة ا سدم الواحدد لل،ءؤذن بَتَشْنل  ؛واأللقاب ،وال ءَشدمحم

  .ٗ  «وحمول  محل الجن  مش  ،اتراه الرفة بالسو وه
 :٘عل٘ االضتػياٛ عً التعْٓض عيد اإلضاف 

أصَّهددا ت ددون لمعددوض عدد   مدد  األغددراض التددي تددر  لهددا  التددا  السربو ددة :
السحدددلوه، وهدددل السحدددلوه تختمدددل أماكشددد  مددد  ال مسدددة، فقدددد يكدددون فدددي 

  الددواو لتعددوض  ؛ارخددر    التددا ء  زيدددت   عدددة  :مثددل ،ال مسددة  فددا ل موضدد :  

                                                           

( مغ   بديط، ومػشغ   ذلهج قػ  ر ) بغ(؛  قج وج  إثبلت ) أل رف(  ر  ب سر  ) برغ(؛ ٔ)
  ػقػشهل ب غ وصف غ دون ش س غ.

، و  سثرررر  ٘ٛ رررر  ومررررل ش يرررر ر/، وأبررررػ   ص رررر    سوش ررررّ  ومررررل ٕٚٔيشطررررخر ديررررػ ن   سوش ررررّ ر/
 . ٛ٘ٔ/ٕ  دلئخر

  .ٓٚر/ترحيح   ورحي  وتحخ خ   وحخ  ( يشطخر ٕ)

 .ٕٙٗ( يشطخر در    غػ صر/ٖ)

 .ٓٚر/ترحيح   ورحي  وتحخ خ   وحخ  ( ٗ)
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 : َألددل  مثددل ،ال مسددة   ن  أو فددي موضدد :،  وْعددد  :السحلوفددة مدد  َأولهددا
أو  ، بَشدوٌ   :إذ األ ل  ؛الواو فهي عوض ع   ن ال مسة التي هي   ،اب  

  الدواو فهدي عدوض مد    إقامدة   :تدا ء  مثدل ، ال مسدة  عد، في موض :  
 . إقوان  :إلذ اأَل ل ؛التي هي ع،  ال مسة

 : يح قبمَهدا مد  عد،  »قاة الد،و يز دحل داكل  الرَّ تشقدل اْلَحَرَكدة َأْيزدا إلَلددمحم الدَّ
،َشئلل  بسجاص  اْلَحَرَكدة   اْلع،  وتبدة   ،استفعاة َأو   ،إفعاة مردر عمدمحم  حل

ْشَها  ،وتحله ألفهسا ،السشقولة َثاة َذللن ،َغاللإا  التَّا  ويعوض مل   ،إلَقاَمة  :مل
  ،ألفددا   اْلددَواو وأبدددلت  ،صقددل  اسددتقوان و  ،إقددوان  :اأَلْ ددل  ،اسددتقامة و

ْشَها  ،اْلسردر  ألل فحلفت   ،َألَفانل  َفالتقدمحم    .1  « التَّا  َوعوض مل
وقد وقد  ا سدتغشا  عد  العدوض مد  السرددر  أقدان  عشدد اإلضدافة؛ وذلدن 
ألنَّ السزدداه والسزدداه إليدد  بسشنلددة الذددي  الواحددد، تشإَّدد  إلدددمحم ذلددن ابدد  

صقمدت حركدة   أقدوان  :أ دم  ،مردر مد  أقدان يكديم  إلقان »عطية؛ إذ قاة: 
ا ، فحدلفت لاللتقدد ،سداكشة  األلددل و ،فإق،دت سداكشة  ،القدداه إلددمحم   الدواو 

  سددتغشا هم عشدد  بددأنَّ  ؛فهددم إذا أضددافوا حددلفوا العددوض  ... إلقددانل فجددا  
 . 2  «السزاه والسزاه إلي  كاسم واحد

  

                                                           

 .ٛٚٗ/ٖ(   هسعرٔ)
 .ٙٛٔ/ٗ(   سحخر   ػج درٕ)
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  :(، ّمتفسق٘مطاٜل )املبحح الجالحٍٕ: 
 :ٙتيصٓل االمسني ميصل٘ االضه الْاحد يف أمساٛ اهلل احلطي 

ل شها تحسل اسسا واحدا م   ،م  أسسا    تعالدمحم ما يعد اسس،  في المف 
 إذ قاة: ؛أ ار إل،ها اب  الكيم ،جهة السعشدمحم

ــ ــا وَرََِ ــأَ َِؤ ــ ْٔائٔىَضِ ــوَ ـــفيُ ظَيِا لَ  ـِ
 

ــيُ نِبَـــ دُزَ ــا أَذَإِ اهُكَـ ــتَـ  اُِسَى بكٔـ

 
ــوَ ــالّ ئَِ ــ يتٔ ــاتٔجَوِدصِىُى بٔعَدِتُ  اَّ

 

 اُِطَـــٌِى اإلِمَـــعَ ْسطَـــا خََِـــادُسَفِإِ

 
ــ اكَذَ ذِإِ ــ يُؤِوُ ــٌَ عِوٌَِ ــ ٍطكِ  بٗزَ نٖجَ

 

 اُِضَـ كٌُِ َِعَـ وَ يـبٕ عَ َِعَـ  شِسِالعَ

 
ــكَ ــعِع املُأٌاملَ ــكَي وَطٔ ــرٔي ازِالضٖ  الَّ

 

ــ ــ وَُِـ ــىَكَوَ ْعافٌَٔـ ــ ُْالُـ  اُِسَاألوِـ

 
 ـباضِـ  وُُسُكِـ املَ ضُابٔا الكَـ رََِـ  ريُظٌَٔوَ

 

 اٌَُِـــسِتَكِوُ اُِظَـــفِالمَّ طٔاضٔـــالبَ ًِ

 
ــوَ ــا املُرَكَ ــ صٗعٔ ــ عَوَ ــوَ هٗرٔاملُ  ْضافٔخَ

 

ــ ــزَ عَوَـ ــفِلَ ٍعافٔـ ــوِدَصِوُ اُِظَـ  اُِجَـ

 
ــوَ ــإَ يثُدٔحَ ــ ادٔسَفِ ــوُ يِاضِ ــفَ ٍيكٔتٍَِ  وِىَ

 

 اُِفَـ سِو العٔذُ اهَقَـ  دِا قَـ ىَـ كَ وْفقُ

 
ــ ــوَ ــ اءَا جَ ــفٔ ــ آُِسِي الكُ ــكَوُ ريَغَ        ٕديٖ

    

 (.1) اُِعَـ وٌَِ ْٔا بٔـ جَـ وَ نيَؤسِجِاملُبٔ

 
، وح،شئددل  الشدداف    يجددوز إفددرا ا عدد    الزددار اسددم » قدداة ابدد  الددوزير:

دلل مد  كمستد، ير،ران مع   ، فمدو صطقدت  عبدد    دكد ،ا كا سم الواحد السركَّ
ا اسدس    الزدارْ  ا مدتقال  لمسدسدمحم ب ، فال يكدون يك  اسس   بأحدهسا وحدا لم

،  والشفد مالدن الزدر    في معشدمحم: ألصَّ   ؛الزار الشاف  مدتقال ، بل ا سم: 

                                                           

 . ٘ٛٔ، ٗٛٔ/ٔ(   كل ي    ذل ي      النورلر   فخق    شلجي رٔ)
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دمَّ َماللدَن اْلسءْمدنل تءدْؤتلي  ، كسا قاة تعالدمحم: مالن السمن بل في معشدمحم:  قءدلل المَّهء
دددْن َمددد ْ  دددْ  َتَذدددا ء َوتءعل سَّ ْمدددَن مل ْمدددَن َمدددْ  َتَذدددا ء َوَتْشدددنلعء اْلسء ْة َمدددْ   اْلسء َتَذدددا ء َوتءدددلل

َتَذا ء 
 1 »  2 . 

مشهدا  ون اآلخدر، مثدل األسسا  السقترصة التي   يردح ف،هدا إ دال  اسدم ف
 السقدن، السؤخر ، فهلا األسدسا  تعدد  : القاب ، الإاسط ، واسسي :اسسي
كدل اسدم مشهدا يحسدل معشددمحم غ،در اآلخدر، ل شهدا ت دون كا سدم  ألنَّ  ؛اسس، 

ا سدس،   ألنَّ  ؛الواحد في السعشدمحم، فال يرح إفرا  اسم ع  اآلخر في الدلكر
    رب غ،ددرا، وإذا ذكددر را، وأصَّددا  ة عمدددمحم عسددون قدرتدد  وتدددب،إذا ذكددرا مع دد

أحدهسا لم يك  فيد  هدلا السددح، و  لد  األسدسا  الحددشدمحم، لدي  لد  مثدل 
وأخبدرت بدللن لدم  ، يدا مس،دت   ،يدا صداف  ،  يا ضار  :فمو قمت، الدو  قط
 . 3 ا ل  حتدمحم تلكر مقابمهاو  حامد   ،ا عمي ت   مثشي  

 ٘االضه الْاحد؛ مساعاٗ للتياضب: تيصٓل االمسني ميصل 

 ، وأصَّهسددا فددي األ ددل  4حددم عدددق مدد  ذلددن: الحدددوا عدد  قولدد  تعددالدمحم:
اسسان جعال اسسا واحد، وإصَّسا تم الفردل ب،شهسدا؛ مراعداة لددا ر الحدواميم، 

دددَل  ؛اسدددسانل لمددددورةل  حدددم عددددق»قددداة الذددديل أبدددو الددددعو :  ولدددللَن فرل
ا روت، ل  ،ب،شهسا  ،ل،شاسدَل سدا َر الحدواميمل ؛والفردلء  ،اسدٌم واحددٌ  :وق،دلَ  ،وعءدَّ

                                                           

 .ٕٙرػر  آ  شسخ ن، مغ  آلي ر/ ( ٔ)

 . ٜٕٓ، ٕٛٓ/ٚر  شػ صع و  قػ صع ( ٕ)
 .ٓٙٔر/  سج ى     خح   قػ شج   سث ى    صفلت هللا وأرسلئ    حدشى( يشطخر ٖ)
 .ٕ، ٔ( رػر    ذػرى،  آليولن ر/ٗ)
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 :وق،ددلَ  ،هءسددا خبددرانل لسبتدددأ  محددلوه   :فعمدددمحم األوةل   ،1   حددم سددق  :وقءددر  َ 
  .2  «ال ْل خبٌر واحدٌ  :وَعمدمحم الثَّاصلي ،خبرءاء   :عدق و ،مبتدأٌ   :حم 

  :تيصٓل اجلنل٘ ميصل٘ املفسد 

فددد  أبددوا قددا م  جسمددة قا سددة مقددان  ، زيددٌد أبددواء قددا مٌ هددلا يظهددر مدد  قددولهم:  
السفددر ؛ ألصَّددن لددو جعمددت مكاصهددا اسددسا مفددر ا فقمددت:  زيددد مشطمددق  لرددمح، 

أبوهدا  فيكدون موضد    ،هشدٌد مشطمقدٌة وأبوهدا قدا مٌ فقمدت:   وكلا لدو عطفدت
 .رفع ا  قا مٌ 

 ؛ مشطمقددةٌ و هشدٌد أبوهدا قدا ٌم ويدر  ابد  الددراج أنَّ هدلا أحدد  مد  قولشدا:   
و  وشإغدي أن تقددن الفدرع عمددمحم األ دل إ  ألنَّ السفر  أ دل، والجسمدة فدرع، 

زيددٌد  صحددو قولدن:  ،الجسمدة موقدد  اسدم مفدر »؛ إذ قداة: فدي ضدرورة  ددعرهم
ن لو جعمت موضعها اسس ا جسمة موضعها رف ؛ ألصَّ   أبوا قا مد ، ف أبواء قا مٌ 

ا صحو:  فتقوة عمدمحم هدلا:   ،زيٌد مشطمقٌ  وكشت تقوة:  ،لرمح  مشطمق مفر  
ن لددو رفع ددا؛ ألصَّدد  أبوهددا قددا مٌ  فيكددون موضدد    ،هشددٌد مشطمقددٌة وأبوهددا قددا مٌ  

هشدٌد أبوهدا قدا ٌم  فإن قمدت:  ،ل ان رفع ا  قا سة وضعت موض  هلا الجسمة 
األ ددل لمسفددر ،  ألنَّ   ؛مشطمقددة   واألحددد  عشددد  أن تقدددن  ،جدداز  ومشطمقددةٌ 

الفرع عمدمحم األ ل إ  في ضدرورة  دعرهم، و  وشإغي أن تقدن  ،والجسمة فرع
بدامرأة  كريسدة   حقد  أن يقدوة:   مررت بامرأة  أبوها  ريٌف وكريسةٌ  وكللن: 

وتقدديم الجسمدة  ،األ ل لمسفر  وإن و دف  مثمد  مفدر ا ؛ ألنَّ  وأبوها  ريفٌ 
                                                           

 ( قخ ء   إلملم  بغ مدشػد )رض  هللا شش (ٔ)
، و  سغشررر   ررر    قرررخ ء تر/ ٜٕٗ/ ٕ، و  سحودررر ر ٖٗٔيشطرررخر مخوررررخ  برررغ خل ػ ررر ر/ 

ٖٔٙٓ. 
   .ٕٔ/  ٛتفد خ أب    دشػدر  ٕ))
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هشددٌد أبوهددا  فدي الرددفة عشددد  عمددمحم السفددر  أقددإح مشد  فددي الخبددر إذا قمدت: 
أ ل الرفة أن ت ون مداوية لمسو وه تابعة ل  في  ألنَّ ؛  كريٌم و ريفةٌ 

  . 1  «ومعرفتها وص رتها ،لفظها

 :ما ىصل بالتعسٓب ميصل٘ االضه الْاحد 

  :م  ذلن

،دلْ  : أ دم  أنَّ  فقد ذكر الذوكاصيز  ؛ الدج،ل د  دْ  َوجل  :وهسدا بالفارسدية  ،سل
دد، ٌ  ،َحَجددرٌ    قدداة الذددوكاصي:مشنلددة ا سددم الواحددد،  بر ثددم صنلتهسددا العدد  ،َو ل
،لء  » جزل رء بلَطْإل  َأْو َغْ،رلال  الدزل ، ء اْلسءَتَحجزل دَ   ،: الطزل ودء الْردْملء مل دل َوقل،َل: هءَو الذَّ

َجاَرةل  ،لء   َوقل،َل: ،اْلحل جزل ،لَ  َوقل،َل: إلنَّ  ،: اْلَ ثل،رء  الدزل جزل َلْفَظدٌة َغْ،درء َعَربليَّدة ،   الدزل
،دددلْ : َأْ دددمء ء  دددْ  َوجل ددديَّةل ،  سل دددا بلاْلَفارلسل ددد، ٌ : َوَهسَّ َسدددا اْلَعدددَربء   َحَجدددٌر َو ل َبْتهء  ،َعرَّ

ا د  َسا اْسس ا َواحل  . 2  «َفَجَعَمْتهء

 :حا دمها ،مإع  عمسا  اليس  في هلا المفظة رسدالة مددتقمةف ؛ ب،رحا  دد
رو    :ب،رحددا »: ، قدداة الذددهاب الخفدداجيز اهسددا اسددسان جعددال اسددسا واحددد  أصَّ 

اسددم  :والسددد والقرددر، وهددو ،وضددسها  الددرا  وفددتح  ،وفتحهددا  الإددا  بكدددر 
رة قددةبدددتان وحدي ا، وفدددي ربددار   :يددددسون الحدددا ق وكدداصوا ،بالسدوشدددة السشددوز

أضديفت  :، وق،ل 3 وهو األرض الظاهرة  ،حالبرا م    فيعمدمحم  هاإصَّ  :الفا ق
لددإع  عمسددا   أو اسددم رجددل، واعمددم أنَّ  ،وهددو قب،مددة مدد  مددلح   حددا إلدددمحم 

ا هسددا اسددسان جعددال اسددس  الدديس  فددي هددلا المفظددة رسددالة مدددتقمة حا ددمها أصَّ 

                                                           

 .ٖٙ/ٕ(  ألصػ رٔ)

 .٘ٛ٘/ٕ(  وح   قجيخرٕ)

 .ٖٜ/ ٔ( يشطخر   فلئا    غخ     حجيثرٖ)
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وهدو اسدم مكدان، ورو   ، حدا  بعد   هسنة في    الرا   حا مبشيا مفتو واحد  
  اسددم موضدد  بقددرب السدددجد، وفتحهددا، وقدداة السشددلر : إصَّدد  الإددا  بكدددر 

  ا، واألقدرب أصَّدمعرب د  الرا  ورو  مثما  ،اسم وشدل إلي  الب،ر  حا  :وق،ل
 ،ويجددوز  ددرف  وعدمدد  ،أو وبشدددمحم ،ويعددرب بددالوجوا الثالثددة ، حزرموتدد ددك

اسددم  ددوت تنجددر بدد   :أو رجددل، وق،ددل ،اسددم حدديز   :حددا ومدددا وهسددنا، و
  .1 «اإلبل

 :تيصٓل )ما( االضتفَامٔ٘ مع )ذا( اإلغازٓ٘ ميصل٘ االضه الْاحد 

م  ذلن: قولهم:  ماذا  شعت؟ ، فيرح أن تإقدمحم  ما  عمددمحم اسدتفهام،تها، 
 و ذا  عمدمحم إ ارتها 

مو ولة  مفدر ة  هكدلا   ذا عمدمحم استفهام،تها، وت ون   ما أن تإقدمحم ويرح 
، وأن تشددنة  مددا  مدد   ذا  مشنلددة ا سددم الواحددد، لسددلكر ولسؤصددا وفروعهسددا

   ح،شئل معشيان:َماَذاول مسة  

م  استفهاما عمدمحم التَّْركل،ل  َماَذا يكون َأن األوة:    ، وم  ذلن:كء
 (.2) ا، وواذا يٍفعَ ٌريس؟وأبمؼ أبا ضعد، إذا وا لكيتْ ... ٌريّس

 :، وم  ذلنمو و  ، أو ص رة مو وفة اا واحد  أن يكون السجسوع اسس   :وثاص،هسا

                                                           

 .٘ٗ/ٖ( حل ي    ذهلسرٔ)
  ذ  مرع  رخب(  قرج ترع تمرلذ ( مغ   صػ  ،  ع أقف ش رى قلئ ر ، ومرػشغ   ذرلهج قػ ر ر )ٕ)

ال   ألنرر ؛وال يجررػز أن تكررػن ذ  مػصررػ  ،  رر      ررتوتشد  هسررل مشد رر   الرررع   ػ حررج، مررل، 
 .يؤبج   فش    ػ قع ص   بل شػن 

، وتسه ررررج ٕٓٗ، و  جشررررى   ررررج ن ر/ ٘ٗ/ ٖ، و  وررررحي  ر ٜٛٔ/ ٔيشطررررخر  ررررخح   ودرررره   ر
 .  ٙٚٙ/ ٕ  قػ شجر 
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 (.1) دعي واذا عمىت ضأتكيْ ... ولكَ باملػيب ٌبئيين

 مبيصلةة٘  (ّنةةاف اخلطةةاب ،ّاالضةةه ،التػةةبُٔنةةاف ) اضةةتعنال
 االضه الْاحد:

الشاهر في  كلاخ  وراهدا مكوصدة مد   كداه  التذدبي ، وا سدم  ذا  و كداه  
هم استعسموها في معان مختمفة بعدد أن صنلوهدا فدي كدل ذلدن إ  أصَّ  ،الخطاب

قددداة ابددد   ، حددددل  :اسدددتعسالها بسعشدددمحم :ومدد  هدددلا ،مشنلددة ا سدددم الواحدددد
وال »مشظور:  َي لَّء َعْش ء   َأبي َبْ ر   فلي َحدل   َيا َصبليَّ لَّل َكدَلاخ َوْوَن َبْدر:   َرضل

 . ٖ  «لََّ مءشجن لن ما وعدخ فإلنَّ  ،َحْدإءن الْدعا  :َأ ،  2 

 ، رضدي   عشد  مدا أور ا ابد  األث،در مد  حددوا عسدر  :وم  هلا القب،دل
وال »يقوة اب  األث،ر:  وا َعَمْ،َشا إبلَمشا  :عءَسرَ فلي َحدل  :َأ ْ  ، 4   َكَلاَخ َ  َتْلَعرء

ورا: َ ْع فلْعَمدددن وأْمدددَرخ َكدددَلاَخ، وَ  َحْددددإء م  األوَلددددمحم واآلخدددرلة   اْلَ ددداهء  ، وَتْقددددل
، وا ْسدم  ؛زَا لدَدَتانل  َطدابل ، واْسدَتْعسموا الَ ملَسدة كمَّهدا اْسدتلعساة  َذا لمتَّْذدبي  َواْلخل

د  . ٘  «ا ْسم الواحل

دي   :ور ت بسعشددمحمفلي غ،ر هدلا السعشددمحم و  يقداة:  ،  صدي   :وبسعشددمحم  ،َخدل
                                                           

، ومرػشغ   ذرلهج قػ ر ر )مرلذ  ورحيع بغ وث   ،ند  إ ى   سثقف   ش جي( مغ   ػ  خ، ٔ)
 أو نكخ  مػصػ  . ،هشل مػصػ   (ذ )  ةنَّ ش ست(، 

، ٙٗ/ٖ، و  وررررحي  ر ٜٓٓٔ/ٕ، و الرتذررررل رٖٕٔيشطررررخر ديررررػ ن  ررررشخ   سثقرررر    ش ررررجير/ 
 .ٜٖٗ/ٔ، وتػضيح   سقلصجرٕٔٗو  جش    ج ن ر/

 . ٖ٘ٗ، ٖٖٗ/ ٔ( يشطخر مدشج  إلملم أحسجرٕ)

 .ٕٛٔ/٘ٔ(  دلن   شخسرٖ)
 .ٖٓٚ/ ٕٗ، وتلج   شخوسرٕٛٔ/٘ٔطخر  دلن   شخسر ( يشٗ)
 .ٔٙٔ/ٗ(   شهلي ر٘)
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دددي  :َأ ْ  ، َكدددَلاخَ  رجدددل   :َأ ْ   ،اْ دددَتر للدددي غءالمدددا َوَ  َتْذدددَترلا َكدددَلاخَ  و ،َخدل
يَقة َكَلاخَ  َوقل،َل:   ،ا صل،ئ    ْثل َذاخَ   :َأ ْ   ،َحكل اْلَنْن َما َأْصدَت َعَمْيد ل  :َوَمْعَشااء  ، مل

قداة ابد  ، اأْلءوَلدمحم َمْشروبة السْوض  بالفلعدل السءْزدَسر  اْلَ اهء  وَ  ،َوَ  َتَتجاَوزا
َرةء زَا لَدَتانل   اْلَ اهء  »: مشظور َطابل  ؛األءولدمحم َواآْلخل ْسدمء  ،للمتَّْذبلي ل َواْلخل ،  َذا َوا ل

مََّها  ددل فلدي َغْ،درل َهدَلا اْلَسْعَشددمحمَواْسَتْعَسمءوا اْلَ ملَسَة كء ْسدمل اْلَواحل يءَقداةء:  ،اْستلْعَساَة ا ل
ددٌل َكددَلاخَ   دديٌ    :َأ   ،َرجء ددا َوَ  َتْذددَترلال َكددَلاخَ  و  ،َخدل  :َأ   ،اْ ددَترل للددي غءاَلم 
 . ٔ  « اَ صل،ئ   

  :تيصٓلَه )اميً اهلل( يف الكطه ميصل٘ االضه املفسد 

 ، 2اسدددتعسمتها العدددرب فدددي القددددم وحددددا  ايسددد    : مددد  ال مسدددات التدددي 
 ، وهسنتهدا هسدنة و دل عشدد 4 ، وهدي اسدم   حدره 3والتنمت ف،هدا الرفد  

  متددددمحم كاصدددت مزدددافة إلددددمحم لفددد  الجاللدددة، ولدددم يقدددل أحدددد مددد  5الإردددري،  
الشَّحوي،  د عمدمحم حد عمسي د إنَّ  الهسنة  في كمسة:  ايس   د وهي بسفر ها د 

 ايس   مشنلة م  المف  الذريف الواق  بعدها هسنة و ل؛ وذلن ألنَّ لفظة: 
مشنلة   ن التعريدف  السشنلدة مشنلدة الذدي  الواحدد مسدا بعددها، وعمددمحم هدلا 

هدو   َاْيسءد ء لَّل  قدولهم: فال مستان:  ايسد     صنلتدا مشنلدة ا سدم الواحدد، و 
اسم مفر  موضوع لمقدم مأخوٌذ م  اليءْس  والَبَرَكة، كأصزهم أقدسوا بيءس    

 .وبركتل 

                                                           

 .ٕٛٔ/٘ٔ(  دلن   شخسرٔ)
 .ٜٕٔ/ٔ( يشطخر رخ صشلش   إلشخ سرٕ)

 .ٖٖٛٓ/ٙ، وتسه ج   قػ شجرٖٗ٘/ٔٔ( يشطخر   وحي  ر ٖ)
 .ٓٚٚٚٔ/ٗ( يشطخر  رتذل    زخسرٗ)

 .ٜٙٔ/ٕ( يشطخر   كشلشر٘)
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وهدو اسدم مفدر  موضدوع لمقددم   َاْيسء ء لَّل ألفعم ز  قولهم:»قاة اب  يتي : 
هم أقدددسوا بدديءس    وبركتلدد ، وهددو مرفددوع مددأخوٌذ مدد  الدديءْس  والَبَرَكددة، كددأصَّ 

،  لعسدددر   كسدددا كدددان كدددللن فدددي  ،لمعمدددم بددد  ؛حدددلوهبا بتددددا ، وخبدددرءا م
  .1  «وصحوهءسا  ،َايسء ء لَّل َقَدسي أو يس،شي وتقدورءا: 

فدي    ن التعريدفد  لذدبههسا بد  ايدم   و  ،ايس    »وقاة أبو الفدا :  
 ن  كسددا فتحددت مدد   ،ففتحددت معهسددا ،وهددو القدددم اواحددد   النومهسددا موضددع  

 . 2  « التعريف

 :ٙالفسم بني العطف علٙ اللفظ ّالعطف علٙ املعي 

ل عمدمحم المفد  لدي  ضرورة التشبي  عمدمحم أنَّ العط :مسا ل   مة بهلا الإحا
 ،كالعطل عمدمحم السعشدمحم فدي أنَّ كدل واحدد مشهسدا وشدنة مشنلدة الذدي  الواحدد

كقولشدا:  ،بل الل  وشنة مشنلدة الذدي  الواحدد مشهسدا السعطدوه عمددمحم المفد 
 . قرأت الحدوا والشحو    السعشدمحم

بدالخف  عمددمحم   لي  زيد قا سا و  قاعد  والل  م   واهدا في السجرور:
ْرَتشلدي إللددمحم َأَجدل  صحو: ،وفي السجنون، في الخبر  الإا  توهزم  خوة  َلْو  َأخَّ

َ  َوَأكءْ  مل َ  دَّ ، َ  َقرليل  َفَأ َّ اللحل ددز لو   معشدمحم  ألنَّ  ؛  3الرَّ   ،أخرتشدي فأ ز
دز  ومعشدمحم  رتشي أ ز قدان القدون غ،در   :صحدو ،وفدي السشردوب ،واحدد  إن أخز

ن وذلدن ألصَّد  ؛إ ز زيددا فدي موضد    غ،در زيدد  فدإنَّ  ،بالشردل  زيد وعسروا
أمدا فدي العطدل عمددمحم المفد  فالعامدل  ،في العطل عمدمحم السعشدمحم أمان عامم، 

                                                           

 .ٕٙٗ/٘(  خح   سفر رٔ)
 .ٕٓٓ/ٕ  كشلشر ( ٕ)
 .ٓٔ( رػر    سشل قػن، مغ  آلي ر/ٖ)
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 .واحد

 :والعطدل عمددمحم المفد  ،عمدمحم السوضد الفر  ب،  العطل » قاة اب  الدراج:
هسدا كاسدم السعطوه عمددمحم المفد  كالذدي  يعسدل ف،هسدا عامدل واحدد؛ ألصَّ  أنَّ 

والتقدور ت ريدر العامدل  ،والسعطوه عمدمحم السعشدمحم يعسل ف،هسا عامالن ،واحد
ها جسمة معطوفدة عمددمحم وتر،ر كأصَّ  ،في الثاصي إذا لم يظهر عسم  في األوة

ويقترددر بد لددة الجسمددة  ،وكددل جسمتدد،  يحددله مدد  أحدددهسا  ددي  ،جسمددة
 . ٔ  «فهي كالجسمة الواحدة ،األخر  عمدمحم ما حله

  

                                                           

 .٘ٙ/ٕ(  ألصػ رٔ)
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 ٘اخلامت 

ة فدي العربيَّدة مشنلدة الذدي  الواحدد، وأثدرا عشدوان:  بجا  هلا الإحا  مدا صءدنزل
 :في األحكان

ضدددعْت لددد  مقدمدددة، ف،هدددا بيدددان لمجهدددد  ،  راسدددة صحويَّدددة وتردددريفيَّة وقدددد وء
عيدة لدراسدة االسبلوة، وتوضديح لمكيسدة العمسيدة، وكذدل عد  األسدإاب الد

وتفرد،ل  ،هلا الظداهرة، وبيدان لمسدشه  العمسدي الدل  التنمتد  وسدرت عميد 
 مشها: ،لخطة الدراسة ... وم  خالة ذلن تمز التو ل إلدمحم صتا   عدة

القدرا ات وكدلا جي  اآليدات القررصيدة ال ريسدة، د لهلا الظاهرة أثر بالر في تو 
، وكددالن الرددحابة القررصيددة الذددريفة، وحدددوا الشبددي  ددمدمحم   عميدد  وسددمم

هداهرا مسدا جدا  وذلن  ،اا وصثر  العرب صظس  ما صطقت ب  ، و رضوان   عم،هم
 ا لقواعدهم.مخالف  

ة فددي العربيددة مشنلددة الذددي  الواحددد  ا حتجدداج  عشددد عميدد  السعددوةددد مددا صءددنزل
 ف دددر الشحدددو ز الومشاقذدددة  ،وا ختيدددار واسدددتيعاب كدددالن العمسدددا  والتدددرجيح
 ة.، و  سيسا في السدا ل الخالفيَّ والترريفيز 

ة م  األ يا  مشنلة ا سم الواحدد تشوعدت  دورا  ،وتعدد ت أ دكال  ،د ما صءنزل
تشنيل ا سس،  مشنلدة ا سدم الواحدد، وتشنيدل الفعدل وا سدم مشنلدة  :م  ذلن

لذي  الواحد، وكلا الحره وا سدم مشنلدة الذدي  الواحدد، والحدره والفعدل ا
والجسمددة واألسددسا  السختمفددة مشنلددة الذددي  الواحددد، مشنلددة الذددي  الواحددد، 

 وهكلا. ... مشنلة السفر 
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 ، والددددفاع عشهدددا،لهدددلا الظدداهرةالتأ دد،ل ددد حددداوة الإحددا قددددر السددددتطاع 
والتأك،د عمدمحم إعطا ها السداحة التي تدتحقها، والقدر ال افي م  التعريدف 

مد  مددا ل، وعدرض  ،أمثمدةمد  وذكدر  ، دواهد خدالة مدا قددن مد بها م  
واسدتد ة  ،ومشاقذة ها فة ،ما  ار م  حوار بشا كلا صساذج... و وصثر م  

مدد  بطددون كتددبهم وأمددات  ة العمسددا  وحججهددم وعممهددماقددو ، وجسدد  ألقددو 
 .مرا رهم

أبرزت هلا الدراسة ما تتست  بد  هدلا الظداهرة مد  عشايدة فا قدة، واهتسدان د 
وتددوالي األزمشددة؛ فقمسددا يخمددو  ،كب،ددر لددد  العمسددا  عمدددمحم اخددتاله األمكشددة
، بدل قمسدا يخمدو بداب وبيان لهدا ،مردر م  مرا رهم إ  وفي  تشبي  عم،ها

 .لهلا الظاهرة تشاوةم  أبواب العربية م  صحو وترريف إ  وفي  

 ،لغددة القددررن ال ددريمالمغددة العربيددة ثددرا  ت ذددل هددلا الدراسددة بجددال  عدد  ددد 
أسال،بها؛ وذلن بتشنيل ال مسات وغنارة  ،وتعد  أغراضها ،وتشوع استعسا تها

 مسة الواحدة، والحره مد  ا سدم، مشنلة ال مسة الواحدة، وال مست،  مشنلة ال
وغ،ددر ذلددن مسددا صددنة مشنلددة ال مسددة  ،والفعددل مدد  ا سددم، وا سددم مدد  ا سددم

ولهدا مد  أختهدا فهدم  ،لم مسدة السفدر ة   لدة الواحدة؛ وقد اتزح بجدال  أنَّ 
 وهكلا... ،رخر

لهلا الظاهرة عالقة و ،دة بمغات الكإا ل؛ فع   ريقها يسك  تفدد،ر هدلا د 
وإبطداة  ،ور   دإ  السعاصددو  ،والدفاع عشها ،وتقويتها ،وتوضيحها ،المغات

  عو  السش ري .

ة فدي السقدان األوة عمددمحم أسداس تشنيدل د توضديح األعاريدل الستشوعدة السبشيَّد
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ور عد اْصفلَراة اْلَجار  األ يا  مشنلة ا سم الواحد، كا متشاع م  ... اْلَسْجدرء
  .وغ،ر ذلن

  وسمم وبارخ عمدمحم س،دصا ي وعمدمحم رلد  و دحإ ، وسدمم تددميسا  و مدمحم 
 ا.كث،ر  
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 ثبت املصادز ّاملساجع 

بكددر  أبددي بدد  المطيددف لعبددد والإرددرة ال وفددة صحدداة اخددتاله فددي الْشرددرة ا ددتاله -
 العربيددة، الشهزددة مكتإددة ال تدل، عددالم ،الجشددابيز   دار  /الدددكتور تحق،ددق ،ب،دد ز لنَّ ا

  ن.1987د هد1447األولدمحم الطإعة

إتحدداه فزددال  الإذددر بددالقرا ات األربعددة عذددر، تددأليف الذدديل/ أحسددد بدد  ي  -
الطإعددة الثالثددة  ،لبشددان ، ب،ددروت د ار ال تددل العمسيددة، أصدد  مهددرةالبشددا، تحق،ددق/ 

 .ن2446 د هد1427

رجدل  ، تحق،ق الدكتور/حيان األصدلديز  ألبي ارتذاه الزرب م  لدان العرب -
 .ن1998 دهد 1418الطإعة األولدمحم ، مكتإة الخاصجي بالقاهرة ،عثسان ي

، ةقديم الجوزيَّدبد  برهدان الددو  إبدراليم ل إر ا  الدالن إلدمحم حل ألفية اب  مالن -
، الريددداض ،أضدددوا  الددددمل ،ي بددد  عدددوض بددد  ي الددددهمي الددددكتور/ تحق،دددق

 الطإعة األولدمحم.

 ار إحيددا  التددراث  ،الدددعو  يبددأل إر دا  العقددل الدددميم إلدددمحم منايددا ال تداب ال ددريم -
 .ب،روت د العربي

األزهار الرافية في  رح السقدمة ال افية كافية اب  الحاجل لإلمان يح،ددمحم بد   -
، القددم األوة: تحق،دق الإاحددا/ ي عمدي سدالم، رسدالة لش،دل  رجددة حسدنة العمدو ز 

الإاحا/عبدد الدكتوراا، كمية المغة العربية د جامعة األزهدر، القددم الثداصي: تحق،دق 
الحس،د مرطفدمحم ووسل الد،د، رسالة لش،دل  رجدة الددكتوراا، كميدة المغدة العربيدة د 

 جامعة األزهر.  

، تحق،ددق/ ي بهجددة البيطددار، مطبوعددات  ز أسدرار العربيددة ألبددي البركددات األصإدار  -
 السجس  العمسي العربي بدمذق.
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مؤسددددة  ،عبدددد الحدددد،  الفتمددديز  ، تحق،دددق/بددد  الددددراج  األ دددوة فدددي الشحدددو-
   .لبشاند  ب،روت ،الرسالة

 ال تداب السردر    ار ،إبدراليم اإلبيدار ز  /تحق،ق و راسة، مإاقوليز لإعراب القررن  -
 .هد1424الطإعة الرابعة، ب،روت د ال تل المبشاصية و ار ،القاهرة د

اسلإعراب القررن  - ، عبدد السدشعم خم،دل إبدراليم /وض  حوا ي  وعمق عميد ، مشَّحَّ
الطإعدددة لبشدددان،  د ب،دددروت ،ي عمدددي بيزدددون،  ار ال تدددل العمسيدددةمشذدددورات 

 .هد1421األولدمحم

 ،أحسدددد ي حس،ددددان ،أحسدددد عب،دددد الددددعاس تدددأليف/ ،إعدددراب القدددررن ال دددريم -
الطإعددة األولدددمحم  ، مذددق ددد و ار الفددارابيز  ، ار السش،ددر، إسددساع،ل محسددو  القاسددم

 .هد1425

 . ار التعاون ، ألفية اب  مالن -

اب  الحاجدل،  راسدة وتحق،دق الددكتور/ فخدر  دالح سدميسان قددارة،  ار أمالي  -
 ن.1989هد د 1449عسار د األر ن،  ار الج،ل د ب،روت 

 بددد   اإلصرددداه فدددي مددددا ل الخددداله بددد،  الشحدددوي، : الإردددري،  وال دددوف،،  -
 .ن2443 دد ه1424الطإعة األولدمحم ، السكتإة العررية ،األصإار ز 

، تحق،ددق الذدديل/ ابدد  مالددن  بدد  هذددان األصرددار ز  أوضددح السدددالن إلدددمحم ألفيددة -
 ة،  ،دا د ب،روت.ي مح،ي الدو  عبد الحس،د، مشذورات السكتإة العرريَّ 

حشيف بد  حدد   /الدكتور ق،حق، تمشيدابور ز ل إيجاز البيان ع  معاصي القررن -
 .هد1415 الطإعة األولدمحم ،ب،روت د ار الغرب اإلسالمي  ،القاسسيز 

 ددرح السفرددل  بدد  الحاجددل، تحق،ددق الدددكتور/ موسدددمحم بشددا   اإليزدداح فددي -
ة د إحيددا  التددراث الجسهوريددة العراقيددة، وزارة األوقدداه والذددؤون الدوشيَّدد، العم،مدديز 

 .اإلسالميز 
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د  ار الف رد ، ددقي ي جس،دل /ق،دقتح ،حيدانألبي  الإحر السحيط في التفد،ر -
 .هد1424 ب،روت

 عمدي أحسدد فتحي و راسة الدكتور/ األث،ر، تحق،ق العربية  ب  عمم في البدي  -
 الددددعو ية، الطإعدددة العربيدددة السسم دددة دددد السكرمدددة مكدددة القدددر ، أن الددددو ، جامعدددة

 . هد1424األولدمحم

 . ار الهداية ،منَّب،د لتاج العروس م  جواهر القاموس  -

، التب،ددد،  عددد  مدددلاهل الشحدددوي، : الإردددري،  وال دددوف،،  ألبدددي الإقدددا  العكبدددر ز  -
  ه1421تحق،ق الدكتور/ عبد الرحس  العثيس، ، مكتإة العبيكدان، الطإعدة األولددمحم

 ن.2444دد 

 ق،ددددددحق، تهذددددددان األصرددددددار ز  بدددددد   تخمددددديص الذددددددواهد وتمخدددددديص الفوا ددددددد -
هدد 1446الطإعدة األولددمحم ،  ار ال تاب العربي، عإاس مرطفدمحم الرالحيالدكتور/

 .ن1986 د

 ق،دددحق، تحيدددان األصدلدددديز  ألبدددي التدددلو،ل والت س،دددل فدددي  دددرح كتددداب التدددده،ل -
 .الطإعة األولدمحم ، ار كشوز إ ب،ميا، و  مذق د ار القمم ، حد  هشداو  الدكتور/

تده،ل الفوا د وت س،ل السقا د  ب  مالن، تحق،ق الدكتور/ ي كامدل بركدات،  -
 ن.1967هد د 1387 ار ال تاب العربي لمطإاعة والشذر 

حققدد  وعمددق عميدد  و ددش   ،مرددفد ز ل ترددحيح الترددحيف وتحريددر التحريددف -
 دهدد 1447الطإعدة األولددمحم ، القداهرةد مكتإدة الخداصجي  ،الدد،د الذدرقاو   /فهارس 
 .ن1987

عدددوض بددد  حسدددد  كتور/دالدددق ،دددحق، تمفارسددديز ل التعميقدددة عمددددمحم كتددداب سددد،بوي  -
 .ن1994 د هد1414األولدمحم الطإعة، القوز  
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ي بدد  عبددد  /تحق،ددق الدددكتور ،تعم،ددق الفرا ددد عمدددمحم تددده،ل الفوا ددد لمدددمام،شيز  -
 ن.1983د  هد 1443الرحس  ب  ي السفد ، الطإعة األولدمحم

 الددكتور/  راسدة وتحق،دق، شداهر الجدي ل تسه،د القواعد بذدرح تدده،ل الفوا دد -
 ار الدالن لمطإاعة والشذر والتوزيد  والترجسدة، القداهرة ، عمي ي فاخر ورخرون 

 .هد1428األولدمحم  الطإعة، جسهورية مرر العربية د

د   ار إحيدا  التدراث العربدي ،ي عدوض مرعدل /ق،دقتح، زهدر ز لم  تهلول المغة -
 .ن2441الطإعة األولدمحم ، ب،روت

فداون زكدي ي  يداب،  ار  الددكتور/ توجي  المس   ب  الخإداز،  راسدة وتحق،دق -
الطإعددة  جسهوريددة مرددر العربيددة،ددد  لمطإاعددة والشذددر والتوزيدد  والترجسددة الدددالن
 .ن2447د هد1428الثاصية

،  ار الف در العربدي ،مسدرا  ز ل توضيح السقا د والسدالن بذرح ألفية اب  مالدن -
 .ن2448 دهد 1428الطإعة األولدمحم 

 التو ئة ألبي عمي الذموب، ،  راسة وتحق،ق الدكتور/ ووسل السطوع. -

عبدد   بد  عبدد  /الددكتور تحق،دق، مطبدر ز ل جام  البيان ع  تأويل ر  القررن -
 الطإعددددة،  ار هجددددر لمطإاعددددة والشذددددر والتوزيدددد  واإلعددددالن، السحددددد  التركددددي

 .ن 2441د  هد1422األولدمحم

دددة كتور/دالددد تحق،دددق، مددددخاو ز ل جسددداة القدددرا  وكسددداة اإلقدددرا  - ، مدددروان العطيَّ
الطإعددة األولدددمحم ، ب،ددروت ، مذددق ، ار السددأمون لمتددراث، محددد  خرابددة كتور/دالدد

 .ن1997 دهد 1418

، تحق،ق الدكتور/ فخدر الددو  قإداوة، الجشدمحم الداصي في حروه السعاصي لمسرا  ز  -
األسددددتاذ/ ي صددددديم فاضددددل،  ار ال تددددل العمسيددددة، ب،ددددروت د لبشددددان، الطإعددددة 

 ن.1992د  هد1413األولدمحم
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ددَهابل َعَمدددمحم تْفددد،رل الَبيَزدداول ز  - دديةء الذزل َفايدددةء َحا ل َشايددةء القاضددي وكل ، اْلسءَدددسَّاة: عل
، ذدهاب الددو  أحسدد بد  ي بد  عسدر الخفداجيز ل الراضي َعَمددمحم تْفدد،رل الَبيَزداو  

  ار  ا رد ب،روت.

 ، ار ال تددل العمسيددة ،أللفيددة ابدد  مالددن يحا ددية الرددإان عمدددمحم  ددرح األ ددسوص -
 .ن1997دهد  1417الطإعة األولدمحم ، لبشاند  ب،روت

 . ار الرسالة ،سع،د األفغاصيز  /ق،حق، تب  زصجمة  حجة القرا ات -

، ل الحجة لمقرا  الدإعة - ، بذد،ر جويجدابيز  ،بددر الددو  قهدوجيز  /ق،دحقتمفارسديز
 .ن1993د  هد1413الطإعة الثاصية ،ب،روت ، مذق ، ار السأمون لمتراث

عبددد الذدديل/  تحق،ددق و ددرح، مإغدددا  ز ل ولددل لإدداب لدددان العددربخناصددة األ ب  -
 دهددد 1418الطإعددة الرابعددة ، القدداهرة د مكتإددة الخدداصجي، الدددالن ي هددارون 

 .ن1997

الجامعدة ، حدد  موسددمحم الذداعر/ ف، تدأليومشهجد  فدي الشحدو خطاب السدار  ز  -
الددددشة  ،التاسددد  والددددإعون والثسددداصون  :العدددد ان، اإلسدددالمية بالسدوشدددة السشدددورة

 .هد1448الحجة  ذود  رجل د العذرون 

مؤسددة  ،عرفدات مطرجدي /ق،دحق، تمحريدر ز ل  رة الغواص فدي أوهدان الخدواص -
 ن.1998هد د 1418الطإعة األولدمحم ، ب،روت دال تل الثقافية 

 /ق الدددكتور،ددحق، تمدددس،  الحمبدديز ل الدددر السرددون فددي عمددون ال تدداب السكشددون  -
 . مذق د  ار القمم، أحسد ي الخراا

 ن.1986هد د 1446رد ب،روت  ووان جرير،  ار ب،روت لمطإاعة والشذ -

العجاج، اعتشددمحم بتردحيح  وترت،إد / ولديم بد  الدور  البروسدي،  ووان رؤبة ب   -
  ار اب  قت،إة لمطإاعة والشذر والتوزي  د ال ويت.
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 ار ال تددددل ، عمددددي حددددد  فدددداعور/ق،ددددحقت ، وددددوان زه،ددددر بدددد  أبددددي سددددمسدمحم -
 ن.1988 ه د1448 العمسية

، عشدي بتحكيقد  و درح  / حدد  كامدل الرد،رفي،  ووان  دعر السثقدل العبدد ز  -
 ن.1971 هد د1391

 ووان عب،د ب  األبرص، تحق،دق و درح الددكتور/ حدد،  صردار،  دركة مكتإدة  -
دددد   هدددد1377مردددطفدمحم الإدددابي الحمبدددي وأو  ا بسردددر، الطإعدددة األولددددمحم ومطإعدددة
 ن.1957

 ن.1983هد د 1443،  ار ب،روت لمطإاعة والشذرد ب،روت  ووان الستشبيز  -

عبدددد الدددداتر،  ار ال تدددل ،  دددرح وتقدددديم / عإددداس  ودددوان الشابغدددة الدددلبياصيز  -
 ن.1996هد د 1416العمسية، ب،روت د لبشان، الطإعة الثالثة 

، جسعدد  و دددرح  وحققدد  الددددكتور/ ي أ وددل عبدددد  وددوان أبدددي الددشجم العجمددديز  -
 ن.2446ه د 1427الواحد جسران، مطبوعات مجس  المغة العربية بدمذق 

 /ق،ددحق، تملوسدديز ل يوح السعدداصي فددي تفددد،ر القددررن العظدديم والدددإ  السثدداصر  -
 .هد1415الطإعة األولدمحم ، ب،روت د ار ال تل العمسية  ،عمي عبد الإار  عطية

 ار  ، دددوقي ضددديف/ق،دددحقت ،مجاهدددد الإغددددا  ز  بددد   الددددإعة فدددي القدددرا ات -
 مرر دالسعاره 

 .هد1444الطإعة الثاصية 

الطإعدة ، لبشداند  ب،دروت ،ب العمسيدةا ار ال تد ،بد  جشديز   سر  شاعة اإلعدراب -
 .ن2444 دد ه1421 دمحماألول

رصددؤوا، حددد  عبددد السددشعم  ددمبي، عبددد أل  ددع،ل ا ، تحق،ددق/سددش  الدددارقطشيز  -
الطإعدة األولددمحم  ،لبشدان دمؤسدة الرسدالة، ب،دروت  ،المطيف حرز  ، أحسد برهون

 .ن2444 دهد 1424



 

 

679 

 ار ال تددل العمسيددة،  ،ي عبددد القددا ر عطددا ، تحق،ددق/مب،هقدديز ل الدددش  ال بددر   -
 .ن2443 دهد  1424الطإعة الثالثة ، نلبشا دب،روت 

 رح أبيات الجسل  ب  س،دا، حقق  وقدن ل  الدكتور/ محسدو  ي العدامو  ،  -
 ن. 2417هد د 1438صا   السدوشة السشورة األ بي، الطإعة األولدمحم 

، لبشددان د  ار ال تددل العمسيددة ب،ددروت ،عمدددمحم ألفيددة ابدد  مالددن  ددرح األ ددسوصيز  -
 .ن1998 دد ه1419الطإعة األولدمحم 

،  راسددة وتحق،ددق الدددكتور/ عبددد   عمددي  ددرح التحفددة الور يددة  بدد  الددور  ز  -
 .ن1989 دهد 1449 الة، مكتإة الر د د الرياض 

 الدددد،د، الدددرحس  عبدددد مالدددن، تحق،دددق الددددكتور/ الفوا دددد  بددد  تدددده،ل  دددرح -
 واإلعدالن، الطإعدة والتوزيد  والشذدر لمطإاعدة هجدر السختون، بدو   ي الدكتور/
 ن.1994 د هد1414األولدمحم

 أو الترددريح بسزددسون التوضدديح فددي الشحددو ، ددرح الترددريح عمدددمحم التوضدديح -
 دمحمالطإعدددة األولددد، لبشددداند  ب،دددروت،  ار ال تدددل العمسيدددة ،لمذددديل خالدددد األزهدددر ز 

 .ن2444 ددهد 1421

إعدددا  الدددكتورة /سددمو  ي عسددر عددرب،  خددروه،بدد     ددرح جسددل النجدداجيز  -
مكدة السكرمدة،  د جامعة أن القر  ، معهد الإحوث العمسية وإحيا  التراث اإلسالمي

 هد .1418الطإعة األولدمحم 

  ب  عرفور، تحق،ق الدكتور/  احل أبو جشاح.  رح جسل النجاجيز  -

وفهارسد / مج،دد ، قدن ل  ووضد  هوامذد   رح  ووان عشترة لمخط،ل التبرين ز  -
 ن.1992هد د 1412 را ،  ار ال تاب العربي د ب،روت، الطإعة األولدمحم 

 ددرح الرضددي عمدددمحم ال افيددة، تحق،ددق الدددكتور/ ووسددل حددد  عسددر،  ار الف ددر  -
 القاهرة. د العربي
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صدواه بد  جدنا   /ق،دحق، ت رح  لور اللهل في معرفة كدالن العدرب لمَجدوَجر ز  -
السسم دة  د الحدارثي، عسدا ة الإحدا العمسدي بالجامعدة اإلسدالمية، السدوشدة السشدورة

  .ن2444د د ه1423الطإعة األولدمحم، العربية الدعو ية

أصد   /ضإط  وعمق عمي  الذيل، ب  الجنر ز    رح  ،إة الشذر في القرا ات -
 ،مهرة

 .ن2444د هد1424الطإعة الثاصية، ب،روت د ار ال تل العمسية 

ي مح،دي الددو  عبدد  ، تحق،دق الذديل/ رح اب  عق،دل عمددمحم ألفيدة ابد  مالدن -
، القداهرة،  ار مردر لمطإاعدة، سدع،د جدو ة الددحار و دركاا د  ار التراث، الحس،د

 .ن1984د  هد1444ن الطإعة العذرو

، عبدد السدشعم أحسدد هريدد  الددكتور/ ق،دحقت ،ب  مالدن   رح ال افية الذافية -
 .الطإعة األولدمحم، مركن الإحا العمسي وإحيا  التراث اإلسالمي د جامعة أن القر  

أ روحة  كتوراا  م  بداب الشدبدة إلددمحم صهايدة بداب  ،مرماصيز ل رح كتاب س،بوي   -
جامعدة اإلمدان ي  ،سديف بد  عبدد الدرحس  بد  صا در العريفدي مإاحا/األفعاة  لدد

 ن.1998هد د  1418ربية الدعو ية الرياض د السسم ة الع ،ب  سعو  اإلسالمية

 ،أحسدد حدد  مهددلي، عمدي سد،د عمدي /ق،دحق، تمدد،رافيز ل  رح كتاب س،بوي  -
 .ن2448لطإعة األولدمحم ، البشان د  ار ال تل العمسية، ب،روت

الطإعدة  ،تحق،ق الدكتور/ فا ن فارس، ال ويت،  رح المس   ب  برهان العكبر ز  -
 ن.1984دهد 1444األولدمحم 

لبشدددان، الطإعدددة  د ار ال تدددل العمسيدددة، ب،ددروت  ،السفردددل  بددد  يتددي  ددرح  -
 ن.2441 د  هد1422دمحماألول

السطإعددة ، خالددد عبددد ال ددريم /ق،ددحق، تبدد  بابذدداذ   ددرح السقدمددة السحدددإة -
 .ن1977الطإعة األولدمحم ، ال ويت دالعررية 
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  ار الددو ، ع،دون  باسدل ي/ تحق،دق مالدن، ابد  ألفيدة عمددمحم الشاهم اب   رح -
 .ن2444 د هد1424األولدمحم  الطإعة العمسية، ال تل

، الزددرورة الذدددعرية ومفهومهدددا لدددد  الشحدددوي،   راسدددة عمددددمحم ألفيدددة بددد  مالدددن -
الددشة ، الجامعدة اإلسدالمية بالسدوشدة السشدورة، إبراليم بد   دالح الحشددو تأليف/ 

 .ن2441ددد ه1421الثالثة والثالثون، العد  الحا   عذر بعد السا ة 

بغدددا  د السطإعددة العددامرة، مكتإددة السثشدددمحم ، شجم الدددو  الشدددفيز لدد  مإددة الطمإددة -
 .هد1311

ي مح،ددي  ،ددق الذدديل/حق، تثعددالبيز لم أبددو الط،ددل الستشبددي ومددا لدد  ومددا عميدد  -
 .القاهرة دمكتإة الحد،  التجارية ، الدو  عبد الحس،د

 ،مكتإدة الر دد ،محسدو  جاسدم ي الددروي  /ق،دحق، تب  الدورا   عمل الشحو -
 .ن1999د  هد1424الطإعة األولدمحم، الدعو ية د الرياض

 دع،ل  /ق،حق، تب  الوزير  العوا م والقوا م في اللب ع  سشة أبي القاسم -
الطإعددة الثالثددة ، ب،ددروت د مؤسدددة الرسددالة لمطإاعددة والشذددر والتوزيدد  ،األرصدؤوا
 .ن1994 د هد1415

ي ، عمدي ي الإجداو   ، تحق،دق/منمخذدر ز ل الفا ق في غريل الحددوا واألثدر -
 .الطإعة الثاصية، لبشان د  ار السعرفة ،أبو الفزل إبراليم

، فددتح الخددالق السالددن فددي حددل ألفددا  كتدداب ألفيددة ابدد  مالددن لمخط،ددل الذددرب،شيز  -
 راسة وتحق،ق/ س،د ب   متوت الذافعي،  ار الزيا  لمشذر والتوزي  د ال ويدت، 

 ن. 2415هد د 1436الطإعة األولدمحم 

، ب،دددروت ، مذدددق ، ار ابددد  كث،دددر،  ار ال مدددم الط،دددل ،مذدددوكاصيز ل فدددتح القددددور -
 .هد1414األولدمحم  الطإعة
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، حددد  موسدددمحم الذدداعر /ق،ددحق، تمعال دديز ل الفرددوة السف،دددة فددي الددواو السنيدددة -
 .ن1994د  هد1414الطإعة األولدمحم، عسان د ار الإذ،ر

مؤسدددة الرسددالة لمطإاعددة والشذددر والتوزيدد ،  ، مف،روزربددا ل القدداموس السحدديط -
 .ن2445 دهد 1426الثامشة  الطإعة، لبشان دب،روت 

 دراه/ إال افية الذافية في ا صترار لمفرقة الشاجية لإلمان اب  قديم الجوزيدة،  -
بكددر بدد  عبددد   أبددو زيددد،  ار عددالم الفوا ددد لمشذددر والتوزيدد  د مكددة السكرمددة، 

 هد. 1428الطإعة األولدمحم 

 ار الف ددر  ،ي أبددو الفزددل إبددراليم /ق،ددحقتمسبددر ، ل ال امددل فددي المغددة واأل ب -
 .ن1997 دهد  1417الطإعة الثالثة ، القاهرة د العربي

 د مكتإددة الخدداصجي ،عبددد الدددالن ي هددارون  ، تحق،ددق الذدديل/سدد،بوي  كتدداب -
 .ن1988دهد 1448الطإعة الثالثة ، القاهرة

 ،عبددد   بدد  الحددد،  الشا ددر /ق،ددحق، تسدد،دا بدد   كتدداب العددد  فددي المغددة -
 .ن1993 د هد1413الطإعة األولدمحم ، عدصان ب  ي الظاهر

، ب،دروت د  ار ال تداب العربدي ،منمخذر ز ل ال ذاه ع  حقا ق غوام  التشنيل -
 . هد1447الطإعة الثالثة

عدددصان  /ق،ددحق، تم فددو ز ل ال ميددات معجددم فددي السرددطمحات والفددرو  المغويددة -
 .ب،روتد مؤسدة الرسالة  ،ي السرر   ، روي 

 ريداض/ الدكتور وتحق،ق  راسة الفدا ، ألبي والرره الشحو: فشي في ال شاش -
 . ن2444لبشان د ب،روت دوالشذر لمطإاعة العررية السكتإة الخوان، حد  ب 

 ،عبدد اإللد  الشبهدان ، تحق،دق الددكتور/معكبر ز لالمإاب في عمل البشا  واإلعراب  -
 ن.1995دد ه1416الطإعة األولدمحم ،  مذق د ار الف ر
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عدا ة أحسدد عبدد  /الذيل، تحق،ق ب  عا ة الدمذقيز   المإاب في عمون ال تاب -
الطإعدة ، لبشداند ب،دروت  ، ار ال تدل العمسيدة، عمي ي معدوض /الذيل، السوجو 
 .ن1998دهد 1419األولدمحم 

 .هد1414الطإعة الثالثة ، ب،روت د ار  ا ر، ب  مشظور  لدان العرب -

 سددالم بدد  إبددراليم/ الدددكتور تحق،ددق الرددا ر،  بدد  السمحددة  ددرح فددي المسحددة -
 السسم دة د السشدورة السدوشدة اإلسدالمية، بالجامعدة العمسي الإحا عسا ة الراعد ،

 .ن2444دد ه1424 األولدمحم الطإعة الدعو ية، العربية

ْرونب    مت  اآلجرومية -  .ن1998د   هد1419 ار الرسيعي، رجء

ي محدي  ،ق الذديل /حق، تب  األث،ر  لسثل الدا ر في أ ب ال اتل والذاعرا -
 .د ه1424ب،روت دالسكتإة العررية لمطإاعة والشذر، الدو  عبد الحس،د

ي  /السجمدمحم في  رح القواعد السثمدمحم في  فات   وأسسا   الحدشدمحم لمعالمدة -
 ،كاممددة بشددت ي بد  جاسددم بدد  عمدي رة جهددان ال ددوار   تدأليف/ ، دالح العثيسدد، 

 .ن2442 دهد 1422الطإعة األولدمحم ، ار اب  حنن

وزارة  ،بدد  جشدديز   السحتدددل فددي تب،دد،  وجددوا  ددواذ القددرا ات واإليزدداح عشهددا -
 .ن1999 دد  ه1424ةن اإلسالميؤوالسجم  األعمدمحم لمذ، األوقاه

عبدد الددالن عبدد تحق،ق/ ،ب  عطية  الوج،ن في تفد،ر ال تاب العنين السحرر -
 .هد1422 دمحمالطإعة األول، ب،روت د ار ال تل العمسية ، الذافي ي

 مخترر في  واذ القررن ع  كتاب البدي   ب  خالوي ، القاهرة. -

ددا - د  راث العربددي،  ار اآلفددا  الجدودددةلجشددة إحيددا  الْتدد ،ا،دلسخرددص  بدد  سل
 .ب،روت

 السرتجدددل فدددي  دددرح الجسدددل  بددد  الخذددداب، تحق،دددق و راسدددة/ عمدددي ح،ددددر، -
 .ن1972د  ه1392 مذق
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الدددار ، عمي جددابر السشرددور  الدددكتور/ ق،ددحق، تلمفارسدديز السدددا ل العدددكريات  -
 د عسددددان، و ار الثقافدددة لمشذددددر والتوزيددد  ،العمسيدددة الدوليددددة لمشذدددر والتوزيدددد 

 . ن2442األر ن

 ،، تحق،ق الدكتور / يح،دي مدرا ،  ار ال تدل العمسيدةالسدا ل السذكمة لمفارسيز  -
 .ن2443 دهد 1424لبشان، الطإعة األولدمحم  د ب،روت

 ،ي كامدل بركدات الددكتور/ ق،دحق، تبد  عق،دل  السداعد عمدمحم تدده،ل الفوا دد -
 دد 1444األولددمحمالطإعدة ، جددة د  ار السددصي ، مذدق د ار الف رد، جامعة أن القدر  

 .هد1445

عدددا ة مر دددد،  ، دددع،ل األرصدددؤوا /تحق،دددق ،مددددشد اإلمدددان أحسدددد بددد  حشبدددل -
 .ن2441 دهد 1421دمحم الطإعة األول، مؤسدة الرسالة ،ورخرون 

 .و ار التراث ،السكتإة العتيقة، ميحربيز ل مذار  األصوار عمدمحم  حاح اآلثار -

 ،حدداتم  ددالح الزددام  الدددكتور/ ق،ددحقت ،سكددي الكيددديز ل مذددكل إعددراب القددررن -
 هد.1445الثاصية  الطإعة، ب،روت دمؤسدة الرسالة 

 .ب،روت دالسكتإة العمسية  ،مف،وميز ل السرإاح السش،ر في غريل الذرح ال ب،ر -

ر ا، ي عمددي الشجددار، الدددمعدداصي القددررن لمفددرا ، تحق،ددق/ أحسددد ووسددل صجدداتيز  -
 السررية لمتأليف والترجسة.

، ب،دروت د عدالم ال تدل ،مإكدر ز ل أسدسا  الدإال  والسواضد معجم ما استعجم مد   -
 .هد 1443الطإعة الثالثة 

لمدددهان، تحق،ددق الدددكتور/ محسددو  بدد  كددابر بدد  عيددددمحم السغشددي فددي القددرا ات  -
، الجستيددة العمسيددة الدددعو ية لمقددررن ال ددريم وعمومدد ، الطإعددة األولدددمحم الذددشكيطيز 

 ن. 2418هد د 1439
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 ،مدازن السإدارخ كتور/دالدق ،دحق، تب  هذان  األعاريلمغشي المب،ل ع  كتل  -
 ن.1985ة الطإعة الدا س،  مذق د ار الف ر، ي عمي حسد  

،  راسددة وتحق،ددق / سدد،د بدد  مغ،ددا الشدددا  ددرح قطددر الشددد  لمخط،ددل الذددرب،شيز  -
لمشذدددر والتوزيددد  د ال ويدددت، الطإعدددة األولددددمحم  دددمتوت الذدددافعي ،  ار الزددديا  

    ن.2416هد د 1437

الطإعدة ، ب،دروت دد  ار إحيدا  التدراث العربديز  ،فخدر الددو  الدراز ز لمفاتيح الغ،ل  -
      هد1424الثالثة

ممحددم،  بددو عمددي الدددكتور/ ، تحق،ددقاإلعددراب لمنمخذددر ز   ددشعة فددي السفرددل -
 ن.1993 األولدمحم ب،روت، الطإعة د الهالة مكتإة

معهدد الإحدوث / ق،دق، تحمذا بيز للسقا د الذافية في  رح الخال ة ال افية ا -
الطإعدة األولددمحم ، مكدة السكرمدة دالعمسية وإحيا  التراث اإلسالمي بجامعة أن القدر  

 ن.2447 دهد 1428

 الذدواهد   درح بدد السذدهور ةاأللفيَّد  دروح  دواهد  رح في الشحوية السقا د -
 ال بر  

 الددو اصي، توف،دق ي أحسدد الددكتور/ فداخر، ي عمدي لمع،شي، تحق،دق الددكتور/
 والترجسدة، والتوزيد  والشذدر لمطإاعدة الددالن فداخر،  ار ي العنين عبد الدكتور/
 ن.2414 د هد1431األولدمحم  العربية، الطإعة مرر جسهورية د القاهرة

 د عددالم ال تددل ،يسةزددي عبددد الخددالق عالذدديل/ ق،ددحق، تسبددر لم السقتزددل -
 .ب،روت

أبدي الربيد ، تحق،دق و راسدة الددكتور/ السمخص في ضإط قواص،  العربيدة  بد   -
 ن.   1985د  د ه1445عمي ب  سمطان الحكسي، الطإعة األولدمحم
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مددددألة مددد  كدددالن اإلمدددان ابددد  مالدددن فدددي  مددد  ذخدددا ر ابددد  مالدددن فدددي المغدددة  -
الجامعدة اإلسدالمية بالسدوشدة  ،عسدار عبدد الحديز  ي السهدد ز  /ق،دحقت  ،ا  تقا 
 ددد1418  العددد  الددداب  بعددد السا ددة ،والعذددرون الطإعددة الدددشة التاسددعة ، السشددورة
 . ن1999د1998  دد  هد1419

 ار إحيدا   ،السشرل  بد  جشدي،  درح كتداب التردريف ألبدي عثسدان السدازصيز  -
 التراث القديم

 .ن1954 دهد 1373الطإعة األولدمحم 

الطإعدددة ، ب،دددروت د  ار ال تدددل العمسيدددة ،تدددا   الف دددر فدددي الشَّحدددو لمْددددَه،ميز ص -
 .ن1992 د  هد1412األولدمحم

 .الطإعة الخامدة عذرة،  ار السعاره، إاس حد لت الشحو الوافيز  -

السطإعدة  ،عمدي ي الزدإاع/ق،دحقت، بد  الجدنر ز   الشذر في القدرا ات العذدر -
   .ال بر   التجارية

  ، دداهر أحسددد الددناو  /تحق،ددق ،بدد  األث،ددر  الشهايددة فددي غريددل الحدددوا واألثددر -
 .ن1979 دهد 1399ب،روت د السكتإة العمسية ، الطشاحيز محسو  ي 

، عبد الحس،د هشدداو   /ق،حق، تمد،و يز ل هس  الهوام  في  رح جس  الجوام  -
 .مرر دالسكتإة التوفيكية 
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 .فَسع املْضْعات 

 السوضوع:
  .السمخص 
 .السقدمة   
 :السإحا األوة:  السدا ل الشحويَّة ، وهي 
 اجتساع ا سم م  المقل غ،ر مزاف، . -
 ما صنة مشنلة الذي  الواحد م  األعالن. -
 تشنيل السذار والسذار إلي  مشنلة الذي  الواحد.  -
 كتابة  الل ، والتي، واللو   في الجس  بالن واحدة. -
 تركهم حله األلل م   ما  السو ولة بعد  خوة الجار عم،ها. -
  سسية. أة  السو ولة ب،  الحرفية وا -
 جواز تقديم السعسوة عمدمحم  أة  السو ولة و متها. -
 الفرل ب،  الرمة والسو وة   يعد أجشبيا. -
 ا متشاع م  حله ا سم السو وة م  بقا  الرمة. -
 حله مفعولي  مة السو وة. -
 تشنيل األسسا  السختمفة مشنلة ا سم الواحد معرف ا بد  أة . -
 بعد الو ل الواق  مبتدأ.سد الجار والسجرور مدد الخبر  -
 اإلخإار بظره النمان ع  الع، . -
  خوة  الفا   عمدمحم ما جا  خبر ا ع  السبتدأ السو وه بد الل  . -
 تشنيل الخبر الستعد  لفظ ا مشنلة ا سم الواحد. -
 زيا ة  كان  ب،  الجار والسجرور. -
  إنَّ  م  اسسها بسشنلة ا سم الواحد. -
ا. بشا  اسم     الشافية -  لمجش  إذا كان مفر  
 راف ء خبرل     الشافية لمجش . -
 و ل اْسم  َ   قبل اْلَخَبر. -
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 حله أحد السفعول،  أ مهسا السبتدأ والخبر. -
 مش  حله الفاعل. -
 موض  الجار والسجرور إذا أسشد إل،هسا الفعل السبشي لمسعمون. -
 ورو  السذغوة عش  متعد  المف   ون السعشدمحم. -
 العمقة ب،  العامل وا سم الدابق با سم األجشبي الل  أتإ  بتاب .حروة  -
 حله السفعوة ب . -
 ما صنة مشنلة الذي  الواحد م  الظروه. -
 تقديم السدتثشدمحم عمدمحم  فة السدتثشدمحم مش . -
 ما صنة مشنلة الذي  الواحد وهو في موض  الحاة. -
 السءسزل،ن والسسَّ،ن بسشنلة الذي  الواحد. -
ور، وقيام  بلَشفدل ل.َ  يجوز ا -  ْصفلَراة اْلَجار م  اْلَسْجرء
 عسل السزاه إلي  في السزاه. -
 بشا   وون  م   إذ . -
 إضافة الظره السبهم إلدمحم السبشي. -
 بشا  الظره  ب،  ب،   عمدمحم الفتح. -
ْثَل  عمدمحم الفتح. -  بشا   مل
 الشرل بعد  لدن . -
 تشنيل  َحلَّ  م   ذا  مشنلة ا سم الواحد. -
  العامل في الرفة. -
 تقديم الشعت عمدمحم غ،را م  التواب . -
 تإتيَّة الشعت لسشعوت . -
 وج  امتشاع صعت الش رة بالسعرفة، والسعرفة بالش رة. -
 ذكر الو ل م  السو وه يخرج  م  العسون إلدمحم الخروص. -
 الرفات   تو ل. -
 امتشاع إضافة الرفة إلدمحم السو وه. -
 حله العا د م  الرفة. -
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 حله التشوي  م  السو وه العمم، أو ال شية، أو المقل. -
 امتشاع حله الرفة أو السو وه. -
  تإتيَّة ضس،ر الفرل. -
- .  العطل عمدمحم الزس،ر السجرور م  غ،ر إعا ة الجارز
 ا ستغشا  ع  العطل بتشنيل ا سس،  مشنلة ا سم الواحد. -
 البدة والسبدة مش  كالذي  الواحد. -
د عشد الشدا .تشنيل ا سس،   -  مشنلة ا ْسم الَواحل
 و ل ا سم السشا   السفر  الَعَمم بلد  اب   أو  ابشة  . -
 صدا  ما في  األلل والالن السو وه. -
 تشنيمهم السشا   السقترن بد  أة  م   أ   مشنلة الذي  الواحد. -
 ت رار لف  السشا   مزاف ا. -
 وهو  أن  أو  عم .صدا  السزاه إلدمحم السزاه إلدمحم يا  الست مم،  -
  خوة ألل الشدبة الرفة. -
- .  ترخيم السركل اإلضافيز
- .  ترخيم السركل السنجيز
- .  ترخيم السركل اإلسشا  ز
- .  ترخيم السركل العد  ز
 تشنيل ا سس،  السشروب،  عمدمحم التحلور مشنلة ا سم الواحد. -
 ما صنة مشنلة ا سم الواحد في السسشوع م  الرره. -
  التشوي   م  ا سم السرروه.حلفهم  -
 جعل  كي  م  الفعل بسشنلة ا سم الواحد. -
 تشنيل  الهسنة  م      في التحزي  والطمل مشنلة ا سم الواحد. -
 جواز ورو   سش،   تس،،ن  ما ة . -
 تعريف العد  السركل. -
 حله  واو العطل  م  األعدا  السركإة. -
  :وهي: ،مدا ل  ، وا تسل عمدمحمالسدا ل الترريفيَّة السإحا الثاصي 
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 ترغ،ر ما صنة مشنلة ا سم الواحد. -
 ترغ،ر العد  السركل. -
 الشدل إلدمحم ما صنة مشنلة ا سم الواحد. -
- . هءَسا إَلدمحم اآْلَخرل يَف َأَحدء  الشدل إلدمحم اسس،  أءضل
 السش  م  الوقف عمدمحم جنأ  العد  السركل. -
 السش  م  الوقف عمدمحم السزاه  ون السزاه إلي . -
 السش  م  اإلمالة في وسط ال مسة. -
 حله األلل م   اب  . -
 عمة ا ستغشا  ع  التعوي  عشد اإلضافة. -
 :هي ، و مدا ل متفرقة السإحا الثالا: 
 تشنيل ا سس،  مشنلة ا سم الواحد في أسسا    الحدشدمحم. -
 تشنيل ا سس،  مشنلة ا سم الواحد؛ مراعاة لمتشاسل. -
 السفر . تشنيل الجسمة مشنلة -
 ما صنة بالتعريل مشنلة ا سم الواحد. -
 تشنيل  ما  ا ستفهامية م   ذا  اإل ارية مشنلة ا سم الواحد. -
 استعساة  كاه التذبي ، وا سم، وكاه الخطاب  بسشنلة ا سم الواحد. -
 تشنيمهم  ايس     في القدم مشنلة ا سم السفر . -

 عمدمحم السعشدمحم.الفر  ب،  العطل عمدمحم المف  والعطل  -

  .الخاتسة 
 . السرا ر والسراج 


