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Abstract:
It is worth mentioning that grammarians have
attempted to show the close relationship
between the related chapters for the purpose of
learning about the general principles. In fact
they have set common rules with respect to the
broken plural and the diminutive pattern. They
sometimes set the broken plural before the
diminutive pattern and vice versa though they
insist that both patterns are of the same
category. I have traced and meditated this
category until I have found a research
appropriate material that , to the best of my
knowledge , has not been addressed by
researchers yet. Afterwards ,I have applied
myself to determine the purpose of those
researchers beyond their above category , and
the common rules between both patterns
attempting to identify the statements of
grammarians whether they have set the broken
plural before the diminutive pattern or the
opposite, as well as careful study of such rules
that exhibit the agreed and disagreed aspects ,
and what excluded or not ,recorded or not in
both patterns or either of them , and to see
which pattern is set before the other along with
the most accurate statements of the
grammarians as to the description of the rules.
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مما ًَفت اًيؼص يف جمال هجود ؿٌَلء اًيحو يف
اس خؼِار ظالت اًصمح تني ا ٔلتواب تلَة الٕحاظة
اب ٔلظول اًـامة ٔأهنم ًيعون ؿىل ٔأحاكم مضرتنة تني
 وًرصحون اترة حبمي، ابيب اًخىسري واًخعلري
 واترة ٔأدصى حبمي اًخعلري، اًخىسري ؿىل اًخعلري
 وٍىصرون ملوةل " اًخعلري واًخىسري،ؿىل اًخىسري
 فبٔذشت ٔأثددؽ و ٔأثبٔ ّمي فـَِم ُشا،" من وا ٍد واحس
إىل ٔأن حتعَّت ؿىل مادة ظاحلة ٌَححر مل ًلف
 تـس ذكل.ؿَهيا ٔأحس من اًحاحثني حسة اظالؾي
 ومجؽ،ؾىفت ؿىل حتسًس املصاد من ملوٍهتم اًساتلة
 ومـصفة ٔأكوال،ا ٔلحاكم املضرتنة تني اًحاتني
اًيحوًني يف محي اًخعلري ؿىل اًخىسري ٔأو اًـىس
 ما:  ودراسة ثكل ا ٔلحاكم دراسة اتمة حىضف،
 وما ُا ّظصاد مهنا ٔأو كُِِّس،  وما مل ًُخّفق،ُاث ّفق ؿَََ مهنا
 و ٔأي،يف اًحاتني ٔأو يف ٔأحسُا وما مل ً َ ّعصد ٔأو ًُلِّس
 و ٔأدق ؾحارات،اًحاتني ٔأوىل ابذلي ؿىل الٓدص
. اًيحوًني يف ثوظَف احلمك

-ثسىصة-خامـة َلس دِرض

جمةل لكَة ا ٓلداب و اٌَلات

اًـسد اًواحس واًـرشون

اًخعلري واًخىسري من و ٍاد و ٍ
احس

ل ٍاكد خيَو نخاب حنوي ٔأو ثرصًفي مض متي ؿىل ابيب اًخعلري واًخىسري من واد
واحس"(ٔ ) 1أو "اًخعلري واًخىسري من جمصى واحس"( .)2
فلس ّهط ؿَهيا اتخساء سُدوًَ حِر كال ؾلة ذهصٍ ًخعلري ا ٔلسٌلء اًيت ؿىل مخسة ٔأحصف
ًُس راتـِا حصف م ٍّس" :فاًخعلري وادلؽ مبزنةل واحسة يف ُشٍ ا ٔلسٌلء يف حصوف اٌَني،
واىىسار احلصف تـس حصف اٌَني اًثاًر ،واهفذاحَ كدي حصف اٌَني إل ٔأ ّن ٔأول اًخعلري
وحصف ًَيَ نٌل ذهصت كل ،فاًخعلري وادلؽ من وا ٍد واح ٍس"(. )3
و ّهصرُا اًـٌَلء من تـسٍ ٌَسخة ذاثَ ُّ
،لك حبسة رؤًخَ اخلاظة ،فاجن ّ
حّن ملا ابن
هل الاصرتاك يف ثعلري الامس ارلايس وحىسريٍ كال" :وذكل ٔأن اًخحلري ُيا واًخىسري من
وا ٍد واح ٍس"( .)4وفـي فـهل اًزخمرشي( )5واجن ماكل( )6و ٔأتو حِان(.)7
واجلصخاين ملا وخس ٔأن اًخعلري واًخىسري ًدضاالكن يف ثلَري اٌَفغ واملـىن كال:
"اؿمل ٔأ ّن اًخعلري ًلري اٌَفغ واملـىن ،نٌل ٔأ ّن اًخىسري نشكل  ...فَِشا اًدضالك كال
ظاحة اًىذاب :إن اًخعلري واًخىسري من وا ٍد واح ٍس"( .)8وثحـَ يف ُشا ٔأتو اًرباكت جن
ا ٔلهحاري( )9واًعحان(. )10
واجن ًـُش ملا ػِص هل ثياس حا تني اًخعلري واًخىسري يف اًـمي كال " :وكوهل [
ٔأي اًزخمرشي]واًخعلري واًخىسري من وا ٍد واح ٍسٍ ،صًس ٔأن اًـمي فهيٌل واح ٌس ،وذكل ٔأهم
ثلري ا ٔلول مهنٌل  ...وحزًس فهيٌل حصف من حصوف املسّ اثًثًا  ...وحىرس ما تـس اًَاء يف
املعلص ،نٌل حىرس ما تـس ا ٔلًف يف املىرس ،فٌَل اكن تُهنٌل من املياس حة ما ذهصان ،كِي:
إهنٌل من وا ٍد واح ٍس" (. )11
واجن اخلحاز ملا ثحني هل اصرتاك اًحاتني يف ٔأحاكم نثرية كال" :وٕاهٌّل كاسوا اًخعلري
ؿىل اًخىسري؛ ٔلهنّ ٌل ٌضرتاكن يف ٔأحاكم نثرية ،وذلكل كِي :إهنٌل من وا ٍد واح ٍس" (. )12
واملخبٔمي يف ُشٍ امللوةل ،و اًس َاق اذلي وردت فَِ جيس ٔأهنّ ا كاؿسة مس خًذجة
من اًحاتني؛ ملا تُهنٌل من اصرتاك يف ا ٔلحاكم .و ٔأن املصاد ؾيس سُدوًَ واًيحوًني ؿامة
ابًوادي اًواحس ٔأو اجملصى اًواحس ا ٔلظي اًواحسٔ ،أي ٔأن اًخعلري واًخىسري ثفصؿا من ٔأظي
لكَة الٓداب و اٌَلات
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واحس .وًـضس ُشا ٔأهنم – ؿىل ما س َبٔيت – حيمَون ٔأحسٌُل ؿىل الٓدص ،واذلي ٕاهٌّل ٍىون
ظي وفص ٍع .
ٔل ٍ

ا ٔلحاكم املضرتنة تني اًحاتني

مما ثُرس يل اًوكوف ؿَََ من نخة املخلسمني ًربز ٔأ ّن ٔأنرثمه ًيرث ا ٔلحاكم
املضرتنة تني ابب اًخعلري واًخىسري يف اًحاب املخبٔدص مهنٌل ،لك ؿىل حسة حصثُدَ ملواد
نخاتَ ،فاذلٍن ًلّسمون ابب اًخىسري ؿىل اًخعلري ًيرثون ا ٔلحاكم املضرتنة تُهنٌل يف ابب
اًخعلري  ،واذلٍن ًلسمون ابب اًخعلري ؿىل اًخىسري ًيرثون ا ٔلحاكم املضرتنة تُهنٌل يف
ابب اًخىسري(. )13
واحهتس تـضِم يف اس خزالص ا ٔلحاكم املضرتنة تني اًحاتني ،ومجـِا يف موضؽ ٍ
واح ٍس ،ومن ُؤلء :
 اجن اخلحاز ،وهط ؿىل ٔأه َّ مجؽ ٔلحس ظالب اًـمل ؾرشٍن حمكًاً ،ىٌَ ملًـسدُاً ،لول " :وسبًّٔن ذات مصة تـغ املخبٔدتني ؾن اصرتاك اًخىسري واًخعلري ،جفمـت
تُهنٌل من ؾرشٍن وهجًا ،وٕاذا ثبٔمَت ابب اًخعلري وابب ادلؽ اس خخٌت ٔأنرث ذكل"( .)01
 اًيًَل ،ومجؽ مهنا س حـة ٔأحاكم يف كوهل" :ووخَ ص حَ اًخعلري ابًخىسري منوحؤٍ :أحسُأ :أن ظَلة املىرب ثخلري فَِ نٌل ثخلري ظَلة اًواحس يف اًخىسري .واًثاينٔ :أن
اًزايدة يف اًخعلري اثًثة ،نٌل ٔأن ؿالمة اًخىسري يف اًصابؾي وارلايس ونثري من اًثاليث
نشكل .اًثاًر :اًص ّد يف احملشوف اًالم من اًثاليث .اًصاتؽ :إتلاء اًصاتؽ إذا اكن مسّة ،وحشف
اًزوائس اًيت خي ُّي حشفِا مبـىن فَِ اكًخىسري .اخلامس :حشف اخلامس من ارلايس ا ٔلظول
فهيٌل .اًسادسٔ :أن ما كدي ؿالمة اًخعلري مفذوح نفذح ما كدي ٔأًف ادلؽ يف اًخىسري.
اًساتؽٔ :أن ما تـس ايء اًخعلري مىسور ،إذا مل ٍىن حصف إؾصاب نٌل ٔأن ما تـس ٔأًف
اًخىسري نشكل"( . )01
 صارح ٔأًفِة اجن مـط اجملِول ،ومجؽ مهنا ؾرشة ٔأحاكم ،إذ ٔأضاف ً ٔلحاكم اًيتتياء خمرتؿًا هحياء الٓدص .حشف ٔأًفات
اًيًَل زالزة ٔأحاكم يهٔ " :أ ّن ًلك مهنٌل ً
ذهصُا ّ
اًوظئ .أن املعلص فصع ؿىل املىرب ،نٌل ٔأن اًخىسري فصع ؿىل اًواحس"( .)01
 ا جن مجـة املوظًل ،ومجؽ مهنا ؾرشة ٔأحاكم  ،مثهل مثي صارح ٔأًفِة اجن مـطخامـة َلس دِرض-ثسىصة-
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اجملِول كري ٔأهَ ٔأسلط مهنا حمك " هرس ما تـس ايء اًخعلري نٌل هرس ما تـس ٔأًف ادلؽ يف
اًخىسري" و ٔأكام تس ًل ؾيَ "إؿالل اًالم حبصف اٌَني كدَِا"( .)02
 اجن اًـَج مجؽ مهنا ؿىل ما هلهل ؾيَ اًس َوظي مخسة ٔأحاكم ،أٔرتـة مهنا مما ثلسمذهصُا ،ويه :ثلري تًِة اًلكمة فهيٌلٔ .أن ًلك مهنا تياء خمرتؿًا ،وكس ّؿرب ؾيَ تـ "ًزوم لك
واحس مهنٌل حصنة مـَية"( . )03
زايدة حصف اٌَني فهيٌل اثًثًا .هرس ما تـس ايء اًخعلري نٌل ُن ِرس ما تـس ٔأًف ادلؽ
يف اًخىسري.
و ٔأضاف " ٔأن ادلؽ حىثري واًخعلري ثلََي ،ومن مشُهبم محي اًيشء ؿىل هلِضَ،
نٌل حيمي ؿىل هؼريٍ"(  .)04وُشا يف اًواكؽ ًُس حمكًا مضرت ًاك تني اًحاتني ،وٕامنا ُو سخِي
ذلي ٔأحسٌُل ؿىل ال ٓدص هدِجة ٌَمضاةهة ٔأو الاصرتاك يف ا ٔلحاكم املخلسّمة .
وكس فات ُؤلء اجلامـون ً ٔلحاكم املضرتنة تني اًخعلري واًخىسري ذهص جسـة
ٔأحاكم  ،يه :كَة ا ٔلًف اًثاهَة اًزائسة فهيٌل واوا -كَة ا ٔلًف اًزائسة مؽ اًيون يف أٓدص
امس مفصد ؿىل مخسة ٔأحصف ايء فهيٌل -ثعحَح اًواو اًثاًثة املخحصنة وسعا يف لكمة رابؾَة
فهيٌل -اًخـوًغ ؾن احملشوف فهيٌل -ر ّد حصف اٌَني اًثاين املحسل إىل ٔأظهل فهيٌل -ر ّد اًيشء
إىل ٔأظهل فهيٌل  -جميء اًضشوذ فهيٌل  -جميء اًرتدمي فهيٌل  -جمَهئٌل ؿىل ظورة املىرب واملفصد .
وةهشا ٍىون ٍلوع ا ٔلحاكم املضرتنة تُهنٌل ؾرشٍن ٔ ،أي وفق اًـسد اذلي ذهصٍ اجن
اخلحاز يف هعَ اًساتق.

محي اًخعلري ؿىل اًخىسري ٔأو اًـىس
كسم سُدوًَ يف نخاتَ ابب اًخىسري ؿىل ابب اًخعلري؛ ٔلم ٍص ارثضاٍ مل ًفعح
ؾيَُ ،ي ٔله َّ" ٔأنرث وكوؿا من اًخعلري  ،فذلسميَ ٔأوىل" ( ٔ ،)71أم ٔلهَ ُو ا ٔلظي
واًخعلري فصع ؾيَ  ،وثلسمي ا ٔلظي ٔأوىل ٔ ،أم ًيشء أٓدص ؟ ًىن كس ًفِم من تـغ
هعوظَ(ٔ ) 70أن اًخلسمي إمنا ُو لؾخحار اًخىسري ُو ا ٔلظي ،واًخعلري ُو اًفصع ،تسًَي
ٔأه َّ حيمي يف ُشٍ اًيعوص كري املسموع يف اًخعلري ؿىل املسموع يف اًخىسري ،نلوهل:
"وٕاذا خاء يشء ؿىل ؿسة حصوف رسحان ،وأٓدصة ك ٓدص رسحان ،ومل ثـمل اًـصب ّهرسثَ
ٌَجمؽ ،فذحلريٍ نخحلري فَـالن اذلي هل فَـىل إذا مل ثـمل"( .)77
لكَة الٓداب و اٌَلات
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ومن َ َّث ر ٔأى ٔأنرث اًيحوًني( ٔ )72أوًوًة محي اًخعلري ؿىل اًخىسري  ،مـ َِ َّني
تثالزة ٔأمور :ا ٔلولٔ :أن اًخىسري ٔأكوى يف املـىن واًخلري من اًخعلري ،وا ٔلضـف َلول ؿىل
ا ٔلكوى .وُشا ثـََي اًفاريس هلهل ؾيَ ثَمَشٍ اجن حّن يف اخلعائط حِر كال" :لك
ؿارضان ٌَواحس ،إل ٔأ ّن ٔأكوى اًخلَريٍن ُو ما ؾصض
واحس من مثايل اًخحلري واًخىسري
ِ
ملثال اًخىسري .وذكل ٔأهَ ٔأ ٌمص ؾصض ً ٕالدصاج ؾن اًواحس واًزايدة يف اًـسة ،فاكن ٔأكوى
مدق ٌَواحس ؿىل إفصادٍ ،وذلكل مل ًـخس اًخحلري سخدًا ماه ًـا من اًرصف،
من اًخحلري؛ ٔلهَ ّ ٍ
هًَريا ،ول ثرصف درامه ول دانهري
نٌل اؾخس اًخىسري ماه ًـا مٌَٔ ،أل حصاك ثرصف درهي ًما ود ً
ملا ذهصان  ...وسبًٔت ٔأاب ّؿًل ؾن ر ّد سُدوًَ مثال اًخحلري إىل مثال اًخىسري ،فبٔخاب مبا
ٔأزحدٌا أٓه ًفا " ( . )71
وكس اكن اجلصخاين ٔأنرث ثوضَ ًحا ًِشٍ اًـةل ،حِر كال" :وثلَري املـىن يف
اًخىسري ٔأكوىٔ ،أل حصى ٔأهم إذا كَت رخال نيت كس ظريت اًواحس مج ًـا ،وٕاذا كَت
رحِي نيت كس ٔأحسزت يف اًيشء ظفة ،ومل ثضم إًََ كريٍ ،ومل حُ ِزل ؾيَ الٕفصاد ،فىٌل اكن
اًفعي تني اًواحس وادلؽ ٔأكوى من اًفعي تني اًواحس املىرب واًواحس املعلص ،واًخفاوت
ٔأنرث نشكل اكن اًخفاوت تني ًفغ ادلؽ والٕفصاد ٔأنرث من اًخفاوت تني ًفغ اًخىدري وًفغ
اًخعلرئ ،أل حصى ٔأهم ثلول رخي ورخال وس حؽ وس حاع  ...فذخفاوت ا ٔلمثةل ول جس متص
ايء  ...ول جييء
ؿىل وخَ واحس نٌل ٍىون يف اًخعلري ،وُو ٔأهم ثضم اًعسر وحزًس ً
]اًخعلري[ ٔأمث ًةل خمخَفة نٌل اكن يف اًخىسري ،ول ٔأنرث من حصف واحس نٌل جييء ا ٔلًف
واًيون يف تُعيان ،ول ختخَف مواضؽ احلصف اًزائس ٔأًضً ا  ...وكري ذكل مما ًعول ذهصٍ ،فلس
تيوا يف ُشا ثلَري ٌَفغ ؿىل ثلَري املـىن ،فٌَل اكن ادلؽ ٔأذُة يف ثلَري املـىن من اًخعلري
اس خؤهف هل ُشٍ ا ٔلمثةل اًىثرية ،وملا اكن اًخعلري ظفة حتسث يف املـىن اكذرص تَ ؿىل
وخَ واحس من اًخلَري ،)71 ( "...وكال ... " :ومحي اًخعلري ؿىل اًخىسري يف ذا حسن
ثلريا ،وا ٔلكوى ٍىون مذحوؿًا ٔأتسا"
ملا ذهصت من ٔأن اًخىسري ٔأكوى يف املـىن ،و ٔأ ّصس ً
( .)71وُو ثـََي سائف ،ل اؿرتاض ؿَََ .
اًثاين :اصرتاوٌِل يف ٔأحاكم نثرية ،وُشٍ اًـةل ذهصُا اجن اخلحاز حِر كال" :وٕامنا
كاسوا اًخعلري ؿىل اًخىسري؛ ٔلهنّ ٌل ٌضرتاكن يف ٔأحاكم نثرية"(  .)72ويه ؿةل ضـَفة؛
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ٔل ّن الاصرتاك اًىثري يف ا ٔلحاكم ُو اذلي ٔأوحة ؾيس اًيحوًني ؿامة اًلِاسً ،ىن كِاس
ابًدساوي  ،فىٌل ميىن اًلول حبمي اًخعلري ؿىل اًخىسري ميىن اًلول ٔأًضا حبمي اًخىسري
ؿىل اًخعلري .
اًثاًر :اًخىسري هلِغ اًخعلري يف املـىن ،واًـصب حتمي اًيشء ؿىل هلِضَ ،نٌل
حتمهل ؿىل هؼريٍ .وُشٍ اًـةل هلَِا اًس َوظي ؾن ظاحة اًخس َط حِر كال" :إن ادلؽ
حىثري واًخعلري ثلََي ،ومن مشُهبم محي اًيشء ؿىل هلِضَ ،نٌل حيمي ؿىل هؼريٍ"( .)73
ويه ؿةل ٔأضـف من ساتلهتا؛ ٔلن اًخعلري كس ًسل ؿىل اًخحلرئ ،أو اًخلصًةٔ ،أو اًخـؼمي(
،)74واًخىسري كس ًسل ؿىل اًلةل ،وحبعول ُشٍ املـاين فهيٌل ل ٍىون ٔأحسٌُل هلِضً ا
ًلٓدص.
وذُة اجن حّن يف رس اًعياؿة واجن ًـُش يف رشح اًخرصًف املَويك( )21إىل
املزاوخة تني اًخىسري واًخعلري ،فىٌل كس ُحيمي اًخعلري ؿىل اًخىسري حيمي اًخىسري ؿىل
اًخعلريً ،لول اجن حّن " :و ٔأما اًخىسري فِو َلول يف ذكل ؿىل اًخحلري ،وذكل ٔأهم إذا
كَت دوامت وضوارب فال مضة يف ٔأ ّول احلصف ،وًىٌم ملا نيت ثلول يف اًخحلري دوًمت
كَت يف اًخىسري دوامت  ...وٕامنا محي اًخىسري يف ُشا ؿىل اًخحلري؛ ٔلهنٌل من وا ٍد واح ٍس،
خار جمصى اًخحلري يف نثري من ٔأحاكمَ  ...ونٌل محي اًخىسري يف
وذكل ٔأن ُشا اًخىسري ٍ
ُشا املوضؽ ؿىل اًخحلري نشكل ٔأًضً ا محي اًخحلري يف كري ُشا املوضؽ ؿىل اًخىسري ،وذكل
يف كول من كال يف حتلري ٔأسود وخسول ُأس َود و ُخسًول  ...وذكل ٔأهَ ملا اكن ًلال يف
اًخىسري ٔأساود وخساول"(. ) 20
وما ذُحا إًََ ملدول ٔأًضا ملا ثلسم من ٔأن اصرتاوٌِل يف ا ٔلحاكم جيـٌَِل مدساوًني
يف محي ٔأحسٌُل ؿىل الٓدص .
وؿَََ فإهيا تني ر ٔأًني ملدوًني  ،ول حصحِح  -يف اؾخلادئ -لحسٌُل ؿىل الٓدص ما مل ثُسرس
ا ٔلحاكم اًيت ٌضرتك فهيٌل اًخعلري واًخىسري ،إذ كس ًسل إظصاد احلمك يف ٔأحسٌُل دون
الٓدص ؿىل ٔأظاةل ا ٔلول وفصؾَة اًثاين ،وُو ما س يخِيَ إن صاء هللا ثـاىل .
دراسة ا ٔلحاكم املضرتنة تني اًخعلري واًخىسري
لكَة الٓداب و اٌَلات

111

حوان 7102

ا ٔلحاكم اًيت ٌضرتك فهيا اًخىسري واًخعلري

د  /رفِؽ جن فازي اًسَمي

احلمك ا ٔلول  :هلٌل ٔأتًِة ّ
ثسل ؿَهيٌل

ٌضرتك اًخىسري واًخعلري يف ٔأن ًلك واح ٍس مهنٌل ٔأتًِة ثس ّل ؿَََ .فََخىسري ٔأتًِة
ثسل ؿىل كَّخَ ،و ٔأتًِة ثس ُّل ؿىل نرثثَ .فا ٔلتًِة َ
ازلاةل ؿىل كَخَ أٔرتـة  ،يهَ :أفْ ِـ َةل َكسَ َحة
مجؽ ِسالح ،و َأفْ ُـي ٔكفَُْس مجؽ ِفَْس ،و ٔأفـال ٔكحٌلل مجؽ َ َمج ٍي ،و ِف ْـ َةل ن ِف ْذ ََ ٍة مجؽ فىت.
ومـىن اًلةل ٔأ ّن ُشٍ ا ٔلتًِة ثسل ؿىل مجؽ ما تني اًثالزَة إىل اً َـرشة .وا ٔلتًِة ازلاةل ؿىل
نرثثَ نثرية ،مهناَ :مفا ِؿي مكَيا ِجص مجؽ مٌرب ،و َمفاؾَي مكَفاثَح مجؽ مفذاح .ومـىن اًىرثة ما
جتاوز اًـرشة ( . )27
وكس اس خـمي اًـصب تـغ ٔأتًِة اًلةل ٌَىرثة ،وتـغ ٔأتًِة اًىرثة ٌَلةل .مفثال ا ٔلول مجـِم
ِرخي ؿىل َأر ُخي وفُؤاد ؿىل ٔأفئسة ،ومثال اًثاين مجـِم كَة ؿىل كَوب(. ) 22
ٔأما اًخعلري فهل زالزة ٔأتًِة ل ثسل إل ؿَََ ،ويه :فُ َـَي و ُج َحَي ثعلري َحدي،
وفُ َـَ ِـي نسُ َر ِهيم ثعلري ِد َ
رمه ،وفُ َـَـَي مكُس َجَس ثَعلري مسجس .
وكس حـي صارح ٔأًفِة اجن مـطٍ اجملِول ُشا الاصرتاك ٔأ ّول ٔأوخَ املضاةهة تني
تياء خمرتؿا هحياء الٓدص"( .) 21ووافلَ
اًخىسري واًخعلريً ،لول" :ا ٔل ّولٔ :أ ّن ًلك مهنٌل ً
ؿىل ُشا اجن مجـة املوظًل إل إهَ كس ؿسّ ُشا الاصرتاك اًوخَ اًثاًر ل ا ٔلول ،فلال:
"اثٍهثأ :أ ّن هل تياء خمرتؿا اكًخىسري "( . )21
ويف وظفٌِل ًحياء اًخىسري ابلذرتاع مساحمة  ،إذ ًُس لك ٔأتيُذَ ازلاةل ؿىل
اًىرثة خمرتؿة؛ ٔأل حصى ٔأ ّن مهنا ما ًس ّل ؿىل الٕفصاد ن ُف ْـي ،فلس ثلول :جُ ْصد ،وُو اًثوب
اذلي فَِ دعوط ،وٕاذا ٔأردت ٔأن جتمـَ ثلولَ :أجصاد ٔأو جصود(  .)21وفـي ،فلس ثلول:
ؾيق  ،وُو ما تني اًص ٔأس ،وٕاذا ٔأردت مجـَ كَتٔ :أؾياق( ) .

احلمك اًثاين  :ثلَريٌُل ٌَحًِة ً
ًفؼا ومـىن

ثخلري تًِة املفصد حال اًخىسري ً
ًفؼا ومـىن ،نٌل ثخلري تًِة ّ
املىرب حال اًخعلري
ً
ًفؼا ومـىن ،فإذا كَت يف َ(ر ُخي) :رخال فلس ثلري ًفغ املفصد جىرس ٔأوهل ،وفذح اثهََ
وزايدة ٔأًف اثًثة ،وثلري مـياٍ ًَىون دا ًل ؿىل مجؽ اًىرثة .وٕاذا كَت فَُِ :ر َحِي فلس ثلري
ًفغ املىرب (ر ُخي) تضم ٔأوهل ،وفذح اثهََ ،وزايدة ايء اثًثة ،و ّ
ثلري مـياٍ ًَىون دا ًل ؿىل
ظفة اًخعلري( . )22
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ؿىل ٔأن اًخلري اٌَفؼي يف اًخىسري ٔأنرث مٌَ يف اًخعلري؛ ٔلن ٔأتًِة اًخعلري كََةل
و ٔأتًِة اًخىسري مذـسدة نٌل ثلسم ،واًخلَري فهيا مذفاوت ،فلس ٍىون اًخلَري جزايدة ،حنو:
ِظيو ِ
وظيوانٔ ،أو تيلط ،حنوْ ُ :ختمة ُ َ
وختمٔ ،أو تددسًي صلك َك َسس و ُأ ُسسٔ ،أو جزايدة
وثحسًي صلك ،حنو :رخي ِورخالٔ ،أو تيلط وثحسًي صلك ،حنوَ :ر ُسول ُور ُسئ ،أو
جزايدة وهلط وثحسًي صلك ،حنو :كُالم و ِكٌَلن ؿىل اؾخحار هلط ا ٔلًف اًواكـة كدي املمي
وزايدة ا ٔلًف واًيون( . )23
ٔأما اًخلَري يف املـىن فلس ر ٔأى اًفاريس( ) 24وثحـَ اجن حّن(  )11واجلصخاين
()10واجن ا ٔلهحاري(  )17واًضاظيب( ٔ )12أهَ يف اًخىسري ٔأكوى؛ ٔل ّن اًخىسري ًُ ّلري ًفغ
املفصد مؽ إحسازَ ملـىن خسًس ،واًخعلري حيافغ ؿىل ًفغ ّ
املىرب مؽ إحسازَ ملـىن خسًس،
وكس ثلسّمت تـغ هعوظِم ؿىل ُشا ،نٌل ثلسم ٔأهنم ؿىل ُشٍ اًصؤًة ٍصحجون محي اًخعلري
ؿىل اًخىسري  ،ومن ٔأكواهلم يف ُشا كول اجن ا ٔلهحاري" :إمنا محي اًخعلري ؿىل اًخىسري؛
ٔله َّ ًلري اٌَفغ واملـىن ،نٌل ٔأن اًخىسري ًلري اٌَفغ واملـىنٔ ،أل حصى ٔأه ّم إذا كَت يف
ثعلري رخي :رحِي ٔأه ّم كس كريت ًفؼَ تضم ٔأوهل وفذح اثهََ وزايدة ايء سانية اثًثة،
وكريت مـياٍ؛ ٔله ّم هلَخَ من اًىرب إىل اًعلص ،نٌل ٔأه ّم إذا كَت يف حىسريٍ :رخال كريت
ًفؼَ جزايدة ا ٔلًف ،وفذح ما كدَِاّ ،
وكريت مـياٍ؛ ٔله ّم هلَخَ من الٕفصاد إىل ادلؽ "(.) 11
وكس ّؿرب اًيًَل مبا ػاُصٍ الاؾخساد ّ
ابًخلري اٌَفؼي دون املـيويً ،لول ؾن
اًخعلري " :إن ظَلة ّ
املىرب ثخلري فَِ ،نٌل ثخلري ظَلة اًواحس يف اًخىسري"( ،) 11و
وافلَ ؿىل ذكل اجن مجـة املوظًل ( .)11وكس ؿرب ظاحة اًخس َط ؾن ُشا الاصرتاك
تلوهل "ثلَري تًِة اًلكمة" ( . )12

احلمك اًثاًر  :زايدة حصف اًـةل فهيٌل اثًث ًا

مما ٌضرتك فَِ اًخعلري واًخىسري زايدة حصف ّ
اًـةل اثًثًا( ٔأًف يف ادلؽ ،وايء يف
اًخعلري) ،ثلول يف رخي إذا هرسثَ :رخال ،وٕاذا ظلصثَ :رحِي .وٕامنا زادوا حصفا؛ ًَسًوا تَ
ؿىل مـىن اًىرثة ٔأو اًلةل (يف اًخىسري) و اًخلََي ٔأو اًخحلري ،أٔو اًخلصًة ( يف اًخعلري)
( .)13وختعِــط اًزايدة حبـصف من حصوف اًـةل؛ خلفّت حصوف اًـةل ،ونرثة زايدهتا يف
اًالكم(  ،)14وادذاروا ا ٔلًف واًَاء ًلصةهٌل من ٍ
تـغ( . )11
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وزايدة اًَاء يف اًخعلري ُم ّعصدة يف ٔأتيُذَ لكِّا :فُ َـَي هصحِي ،وفُ َـَـي وجـَفص،
وفُ َـَـَي مكعَخِح ،وما دصج ؾن ُشٍ ا ٔلتًِة اًثالزة يف اٌَفغ :ن ُف َـَالء حنو محرياء،
و ُأفَِـال ٔكحاميل وفُ َـَـَالت نزًًَدات( .)10
ٔأما زايدة ا ٔلًف يف اًخىسري فَُست معصدة يف ّ
لك ٔأتيُذَ ،فلس ثبٔيت يف ٔأتًِة مجؽ
اًثاليث َكفـال حنؤ :أحٌلل ،و ِفـال حنو :ظـاب ،وثبٔيت يف ٔأتًِة مجؽ ما زادت ٔأظوهل ؿىل
اًثالزةٔ ،أي يف فَـاًَي وما ٔأص هبَ ،حنوَ :حـافص ،وسفارج ومٌاجص وحواُص.
وؿَََ فا ّٕن َمن ّؿرب من اًيحوًني ؾن ُشا الاصرتاك ابًخلَِس – اًيًَل يف كوهل :
" إن اًزايدة يف اًخعلري اثًثة ،نٌل ٔأ ّن ؿالمة اًخىسري يف اًصابؾي وارلايس ونثري من
اًثاليث نشكل"( ٔ - )17أ ّدق ممن ٔأظَق ،نلول ظاحة اًخس َط "اصرتاوٌِل يف زايدة
حصف اًـةل فهيٌل اثًثًا"(. ) 12
و ؿَََ ٔ -أًضا  -ميىن اًلول تبٔن  :اًخىسري ُو املضرتك مؽ اًخعلري يف زايدة
حصف اًـةل
اثًثًا  ،ومن َّث فا ّٕن محي اًخىسري –ُيا -ؿىل اًخعلري ٔأكُس من محي اًخعلري
ؿىل اًخىسري؛ ٔل ّن ا ٔلظي محي كري املعصد ؿىل املعصد .

احلمك اًصاتؽ  :فذح ما كدي حصف ّ
اًـةل فهيٌل

ًخض ّمن اًلامس املضرتك اًساتق تني اًخعلري واًخىسري( زايدة حصف اًـةل اثًثا)
مضرتاك أٓدص تُهنٌل ،وُو فذح ما كدي حصف اًـةل اًزائس ،ثلول يف حدي :حدَي ،وحدال،
اًيًَل يف املضرتك
فذفذح ما كدي اًَاء يف اًخعلري ،وثفذح ما كدي ا ٔلًف يف اًخىسريً .لول ّ
اًسادس تني اًخعلري واًخىسري "إن ما كدي ؿالمة اًخعلري مفذوح ،نفذح ما كدي ٔأًف
ادلؽ يف اًخىسري"(  ،)11ووافلَ اًضارح اجملِول ٔلًفِة اجن مـطٍ( ،) 11واجن مجـة
املوظًل( . )11
ول سؤال ؾن ؿةل فذح ا ٔلًف يف اًخىسري جملَئَ ؿىل ا ٔلظي ،إذ ا ٔلظي ٔأن
ا ٔلًف انص ئة ؾن معي حصنة اًفذحة كدَِا .وٕامنا اًسؤال ؾن ّؿةل فذح ما كدي اًَاء خملاًفذَ
ا ٔلظي ،إذ ا ٔلظي هرس ما كدي اًَاء .وكس ٔأخاب اًيحوًون ؾن ُشا تبٔمصٍن :
ا ٔلول  :مح ًال ٌَخعلري ؿىل اًخىسريً ،لول املصادي" :وؿََوا فذح اًثاين تبٔ ّن ايء
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اًخعلري و ٔأًف اًخىسري يف حنو مفاؿي مذلاتالنُ ،ف ِمي ما كدي اًَاء ؿىل ما كدي ا ٔلًف
ف ُف ِذح"( . )12
اًثاين :ظَ ًحا ٌَخرفِف ،وُو ػاُص كول اًصيض " :ملا اكن ٔأتًِة املعلص كََةل ،واس خـٌلًِا يف
اًالكم – ٔأًضً ا – كََ ًال ،ظاقوُا ؿىل وزن زلِي ،إذ اًثلي مؽ ّ
اًلةل حممتي ،جفَحوا ٔلوًِا
ٔأزلي احلصاكت ،وًثاٍهثا ٔأوسط حصوف املس زل ًال ،وُو اًَاءً ،ئال ٍىون زلِال مبصة ،وخاءوا
تني اًثلَني تبٔدف احلصاكت ،وُو اًفذحة"(. ) 13
وًحسو ٔأن اًخـََي ا ٔل ّول ُو ثـََي اًلائَني حبمي اًخعلري ؿىل اًخىسري ،وُو
وٕان اكن ملدو ًل إل ٔأن اًخـََي اًثاين ٔأكصب ٌَميعق اًـلًل اًـصيب امل َّال إىل اًخرفِف يف
هعق اًلكمة ما ٔأمىن.

احلمك اخلامس  :هرس ما تـس حصف ّ
اًـةل فهيٌل

ُياك – ٔأًضا  -اصرتاك تني اًخعلري واًخىسري يف اًلسر اذلي س حق احلسًر
ؾن اصرتاوٌِل فِــــَ ( زايدة حصف اًـةل اثًثًا) ،وُو :هرس ما تـس حصف اًـةل املزًس فهيٌل،
حنو كوكل يف ثعلري حـفصُ :حـَ ِفص ،ويف حىسريٍ :حـا ِفصً ،لول اًيًَل" :إن ما تـس ايء
اًخعلري مىسور إذا مل ٍىن حصف إؾصاب ،نٌل ٔأ ّن ما تـس ٔأًف اًخىسري نشكل"(.) 14
وُشا الاصرتاك ٔأك ّي من الاصرتاك املخلسّم؛ ٔله َّ كري ّ
معصد فهيٌل ،ففي اًخعلري ل
ٍُىرس ما تـس حصف اًـةل (اًَاء) إذا اكن حصف إؾصاب ؿىل ما ثلسّم يف ه َِّط اًيًَل ،حنو:
ُظلَري ثعلري ظلص ،وما ؿسا ذكل فا ّٕن ا ٔلظي فَِ اًىرس حنو :حـَ ِفص ومعَخِح ما مل ًلؽ
تـس اًَاء ما ًُوحة اًفذح ،وذكل يف احلالت الٓثَة(  :)11اتء اًخبٔهُر ،حنو :فعميَة ثعلري
فاظمةٔ -أًف اًخبٔهُر امللعورة ،حنوُ :حدريى ثعلري ُحدارى ٔ -أًف اًخبٔهُر املمسودة ،حنو:
محرياء ثعلري محصاءٔ -أًف ٔأفـال ،حنؤ :أحاميل ثعلري ٔأحٌلل ٔ -أًف فـالن اذلي ل جيمؽ
ؿىل فـاًني ،حنوُ :سىريان ثعلري سىصان  -الامس اًثاين من املصهحني ،حنو :حضريموت
ثعلري حرضموت .
ٔأما اًخىسري فال ٍُىرس ما تـس حصف اًـةل (ا ٔلًف) إل فامي خاء ؿىل وزن
فوا ِؿي ،حنو :حواُص مجؽ حوُصٔ ،أو فـائي ،حنو :رسائي مجؽ رساةلٔ ،أو فـايل،حنو :حصاري
لكَة الٓداب و اٌَلات
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مجؽ حصصاءٔ ،أو فـاٌي وص هبَ ،حنو :حـافص مجؽ حـفص ،ومعاهؽ مجؽ معيؽ ،وفـايل ،حنو:
هصايس مجؽ هصيس  ،ورساحني مجؽ رسحان .
وادذَف اًيحوًون يف احملمول مهنٌل ؿىل الٓدص يف ُشٍ املضارنة ،فالٔنرثون
( )10حيمَون اًخعلري ؿىل اًخىسري  ،و ٔأنرث ما ٍىون الكهمم يف الامس اًثاليث املزًس يف
أٓدصٍ ٔأًف وهون فإهنم ٍصون ثعلريٍ َلول ؿىل حىسريٍ  ،مفا ؿُمل ٔأه َّ كس ُن ِ ّرس ؿىل فـاًني -
جىرس ما تـس ٔأًف ادلؽُ -ظ ِلّص ؿىل فُ َـَ َِني -جىرس ما تـس ايء اًخعلري  -حنو كوهلم يف
رس ِحيني ًخىسريٍ ؿىل رسا ِحني .وما مل ًُـمل ٔأه َّ كس ُن ِ ّرس ؿىل فـاًني ُظ ِلّص ؿىل
رسحان َ ُ :
فُ َـَالن ،حنو كوهلم يف سىصان ُ :س َىريان -تفذح ما تـس ايء اًخعلري -؛ًـسم حىسريٍ ؿىل
ساكرٍن  ،وس خبٔيت هعوظِم ؿىل ُشا يف احلمك اًثامن إن صاء هللا .
وسخة محَِم اًخعلري ؿىل اًخىسري يف ُشا مضاةهة ايء اًخعلري ٔلًف ادلؽ ،
ًلول املصادي  " :إمنا هرس ما تـس ايء اًخعلريً ،ض هبِا تبًٔف اًخىسري ،فىرس ما تـسُا نٌل
هرس ما تـس ا ٔلًفٔ ،لن اًخعلري واًخىسري من وا ٍد واح ٍس"( . )17
وذُة تـغ اًيحوًني(  – )12وُو ا ٔلكصب ؾيسي  -إىل محي اًخىسري ُيا
ؿىل اًخعلري؛ ًوحود موحة ًىرس ما تـس ايء اًخعلري  ،وُو املياس حة تني اًَاء
واًىرسة ،خبالف هرس ما تـس ٔأًف ادلؽً .لول ٔأتوحِان" :إمنا هرس ما ويل ايء اًخعلري
ٌَمياس حة اًيت تني اًَاء واًىرسة ،ومحَت ؿَهيا ٔأًف مفاؿي ومفاؾَي فىرس ما تـسُا؛ ٔلن
اًخعلري واًخىسري من وا ٍد واح ٍس"( . )11

احلمك اًسادس  :كَة ا ٔلًف اًثاهَة اًزائسة فهيٌل واوا

ٌضرتك اًخعلري واًخىسري يف كَة ا ٔلًف اًزائسة اًواكـة حصفا اثهَا فهيٌل واوا،
سواء ٔأاكهت اًلكمة ؿىل وزن فاؿَي – تفذح اًـني – حنو  :ظاتق ٔ ،أو فا ِؿي – جىرس
اًـني حنو  :اكُي ٔ ،أو فاؿةل حنو  :ظاحدة ٔ ،أو فاؿالء ،حنو  :كاظـاء  .ثلول يف ثعلريُا
 :ظوًحق وهوهيي وظوحيحة وكوًعـاء  ،وثلول يف حىسريُا  :ظواتق وهواُي وظواحة
وكواظؽ ( ؿىل وزن فواؿي) تلَة ا ٔلًف واوا .
ُض مل ثثخت تـسٍ
وُشا احلمك معصد يف اًخعلري ؛ ٔل ّن ٔأول اًلكمة مضموم " وٕاذا ُ ّ
ا ٔلًف ،إذ ل ميىن تلاؤُا تـس مضة ،فال تسّ من اًلَة فهيا  ،وكَهبا ٕا ّما إىل اًواو ٔأو اًَاء،
خامـة َلس دِرض-ثسىصة-
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واًلَة إىل اًواو ٔأوىل ملياسخهتا ٌَضمة "( . )11
ٔأ ّما يف اًخىسري فلري معصد يف فا ِؿي  -جىرس اًـني – وفاؿةل ،إذ كس جيمؽ ما
خاء ؿَهيٌل حبشف ا ٔلًف .ففا ِؿي كس جيمؽ ؿىل ٔأفـال ،حنو  :خاُي و ٔأهجالٔ ،أو ؿىل فُ َـةل،
حنوٍ :
كاض وكضاةٔ ،أو ؿىل فَ َـ َةل ،حنو :اكمي ومكةلٔ ،أو ؿىل فُـي ،حنو :ؿاذل وؿُ ّشل (. )11
وٕاهٌّل مل ًعصد كَة ا ٔلًف واوا يف اًخىسري ؛ ٔله َّ ل مٌاس حة تني اًواو واحلصف
كدَِا  ،إذ ا ٔلول كري مضموم يف ٔأنرث ٔأتًِة اًخىسري  ،وذلكل ؿَي اًيحوًون كَة ا ٔلًف
واوا يف اجلزء املضرتك مؽ اًخعلري تثالث ؿَي ٔ ،أوردُا اجن ًـُش يف كوهل  ":إهنّ م محَوُا
يف اًلَة ؿىل اًخعلري  ،فىٌل كاًوا  :حوًط حوجيز  ،كاًوا يف اًخىسري  :حوائط
وحواحز ؛ ٔل ّن اًخعلري واًخىسري من واد واحس  ،جفاز ٔأن حيمي لك واحس من اًخعلري
واًخىسري ؿىل ٔأدَِ ...
اًثاين ٔ :أهنم ٔأرادوا اًفصق تني ٔأًف فا ِؿي وايء فِـي  ،حنو  :ظريف  ،فـسًوا إىل
اًواو  ،ذلكل ا ٔلمص .
اًثاًر ٔ :أ ّن ا ٔلًف ملا زًست ٌَجمؽ  ،و ٔأرًس كَهبا كَحوُا واوا جضخهيا تواو ادلؽ ،
حنو  :كاموا  ،واًزًسون . )12 ( "...
و ّ
اًـةل ا ٔلوىل يه اًيت ؿَهيا ٔأنرث اًيحوًني (  ،)13ويه ا ٔلكصب ٌَمضاةهة تني
اًخعلري واًخىسري يف نثري من ا ٔلحاكم .

احلمك اًساتؽ  :حشف اخلامس ا ٔلظًل فهيٌل

اًـصب جس خىصٍ ثعلري وحىسري اًلكمة ارلاس َة ،سواء ٔأاكهت حصوفِا لكِا ٔأظََة
ٔأم ل؛ ٔلن "ارلايس زلِي خسً ا؛ ًىرثة حصوفَ ،فىصُوا حال اًخعلري ٔأن جيمـوا فَِ مؽ
ُض ٔأوهل ،وزايدة ايء اثًثة وهرس ما تـسُا يف كري ما ًوحة اًفذح .نٌل هصُوا حال
ذكل ّ
سفصخيُ :س َف ِريخِ ي
اًخىسري ٔأن جيمـوا مؽ زلي ارلايس زلي ادلؽ"(  ،)14فال ًلوًون يف
ٍ
ؿىل وزن فُ َـَ َِ َِي ،ول :سفارخِ ي ؿىل وزن فـا ٌِ َِي( . )21
وكس ه ُ ِلي ؾن ا ٔلدفش(  )20أٔهَ مسؽ َمن ًلول ذكل ٔأيً :لول ُ :سفَريخِ ي جىرس
اجلمي ً" ،بٔيت تَ ؿىل ا ٔلظي ،ول ًحايل اًثلي"(  )27نٌل ه ُلي ؾن اًىوفِني(  - )22وكِي
تـغ اًيحوًني( ٔ – )21أهنم ًلوًون تشكل .
لكَة الٓداب و اٌَلات
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َورد ؿَهيم اخلََي تبٔن ُشا ًُس من الكم اًـصب ،وًو اكن من الكهمم ًاكن
اًلِاس فَِ إساكن اخلامس ًَىون ؿىل وزن فـَـَيً ،لول سُدوًَ " :وكال اخلََيً :و
نيت حم ِلّ ًصا ُشٍ ا ٔلسٌلء ل ٔأحشف مهنا صُئًا  -نٌل كال تـغ اًيحوًني – ًلَت ُ :سفري ْخي
نٌل حصى ،حىت ًعري جزهَ دهًَري ،فِشا ٔأكصب وٕان مل ٍىن من الكم اًـصب"( . )21
فإذا ٔأرادت اًـصب ثعلري ٔأو حىسري لكمة ؿىل مخسة ٔأحصف ٔأظول ،وًُس
احلصف ا ٔلذري من حصوف اًزايدة ً
ًفؼا فإن ٔأنرث اًيحوًني ٍصون ٔأن اًـصب حيشفون احلصف
ا ٔلذري ،فِلوًون يف ثعلري ِك ْص َظ ْـة  :كُص ًِعؽ ،ويف حىسريٍ :كصاظؽ(  ،)21وًلوًون يف
ثعلري سفصخي مما أٓدصٍ حصف من حصوف اًزايدة ً
ًفؼا  -إذ اًالم وٕان اكهت يف ُشٍ
اًلكمة ٔأظََة إل إهنا من حصوف سبٍٔمتوىهيا:ُ -سفريج ويف حىسريٍ  :سفارج .
وكس ؿَي ُؤلء اًيحوًون حشف اخلامس تبٔرتؽ ؿَي ،كاًوا" :حلعول اًثلي ،وًئال
ًعري جعز اًلكمة ٔأنرث من ظسرُا"(  ،)22و ٔل ّن "احلشف واًخلَري موضـَ ا ٔلوادص ل
ا ٔلوائي؛ ٔل ّن ٔأول اًلكمة أٔكوى من أٓدصُا"( .) 23و ٔأًضً ا "اًخىسري واًخعلري رضب من
اًخرصف ،واًخرصف ٔأظهل ً ٔلفـال وحسُا ،وما دذي من اًخرصف ً ٔلسٌلء فداذلي ؿىل
ا ٔلفـال ،وا ٔلفـال إمنا ثًهتيي يف أٔحصفِا ا ٔلظول إىل ٔأرتـة ذاظة ،...فَ ّما اكن ؿامة اًخرصف
إمنا ُو ٌَفـي ،ول ًًهتيي إل إىل ٔأرتـة كرصوا اًخرصف ؿىل ذكل ،فبٔثوا تحًِة اًخىسري
واًخعلري رابؾَة رحوؿًا إىل تًِة ما ٔأظهل اًخرصف"( . )24
ٔأ ّما إذا اكن ما كدي أٓدص اًلكمة ارلاس َة ا ٔلظول حصف من حصوف اًزايدة ً
ًفؼا
حنو :ذسرهق ٔأو ظفة حنو :فصزدق فا ّٕن املربد ٍصى ٔأهنم ل جيزيون إل حشف اخلامس؛
فِلوًون يف ثعلري ذسرهق :ذسٍصن ،ويف حىسريٍ :ذادرن ،وًلوًون يف ثعلري فصزدق:
فصٍزد ،ويف حىسريٍ :فصازد .وكريٍ من اًيحوًني ٍصون ٔأن اًـصب جتزي حشف اخلامس نٌل
ّمص ،وجتزي حشف اًصاتؽ ،فِلوًون يف حال اًخعلري :ذسٍصق وفصٍزق ،ويف حال اًخىسري:
ذسارق وفصازق .ؿىل ٔأن "حشف ما كدي الٓدص كََي ،وُو ٔأكي من حشف الٓدص ؿىل لك
حال ،وحشف ما كدي الٓدص إذا اكن من حصوف اًزايدة ٔأوىل مٌَ إذا اكن ٌض هبِا"( .)31
وهلي ؾن اًىوفِني( ٔ )30أهنم جيزيون يف اًخعلري حشف ما كدي الٓدص هَف
اكن ،فِلوًون يف سفصخةل :سفريةل ،وحيمَون اًخىسري ؿَََ .
خامـة َلس دِرض-ثسىصة-
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نٌل هلي ؾهنم – ٔأًضً ا – وؾن ا ٔلدفش(ٔ ) 37أهنم جيزيون يف اًخعلري واًخىسري
حشف ما كدي احلصف اًصاتؽ إن اكن ٌض حَ حصوف اًـةل ً
ًفؼا ٔأو ظفة  ،فِلوًون يف حنو:
حجمصش :حجريش وحجارش .
ُور ّد ؿَهيم يف الٕخازة ا ٔلوىل تبٔهَ ل سٌلع هلم يف ذكل  ،وٕامنا ٔأخازوٍ ابًلِاس،
ويف ا ٕلخازة اًثاهَة تبٔهَ ل سٌلع هلم ٔأًضا فَِ ،ول كِاس ًلدهل " ٔلن ممي حجمصش ًُست
ٍ
تعصف ،ول ثًل اًعصف ،واًخلَري إمنا ًَحق اًعصف ٔأو ما ًَََ"( .)32
وؿىل ما ثلسّم ّ
ًخخني ٔأن ُشا الاصرتاك إمنا ُو ؾيس ٔأنرث اًيحوًني  ،نٌل ًخخني كول
اًيًَل يف ُشٍ املضارنة تني اًخعلري واًخىسري" :حشف اخلامس من ارلايس ا ٔلظول
فهيٌل" كري دكِق ،وا ٔلدق كول اجن مجـة املوظًل" :حشف ا ٔلظًل فهيٌل"؛ ًضموهل حشف
اخلامس ٔأو اًصاتؽ يف احلالت املخلسمة .

احلمك اًثامن  :كَة ا ٔلًف اًزائسة مؽ اًيون يف أٓدص امس مفصد ؿىل مخسة ٔأحصف ايء

ٌضرتك اًخعلري واًخىسري يف كَة ا ٔلًف اًزائسة مؽ اًيون يف أٓدص امس مفصد ؿىل
مخسة ٔأحصف ايء  ،وٍىون ُشا فامي خاء ؿىل وزن فـالن  ،سواء ٔأاكن مفذوح ا ٔل ّول  ،حنو
 :ص َعان ٔ ،أو مضمومة  ،حنو ُ :سَعان ٔ ،أو مىسورة  ،حنو ِ :رسحان  .ثلول يف
ثعلريُا  :صُِعني  ،وسََعني ورسحيني  ،ويف حىسريُا  :ص َاظني  ،وسالظني
ورساحني .وٕامنا كَحت ا ٔلًف ايء ؛لىىسار ما كدَِا .
وكوًيا ( ا ٔلًف اًزائسة مؽ اًيون ) خيصج ا ٔلًف اًزائسة مؽ هون ٔأظََة  ،حنو :
حسان إذا ٔأذش من احلسن ف ٕاه َّ وٕان كَحت ٔأًفَ اًزائسة يف اًخعلري ايء فلِي  :حس ًَني
ّ
ف ٕاه َّ ل ٍىرس  ،وٕامنا جيمؽ مجؽ مشهص سامل فِلال  :حساهَون( .)31
وكوًيا ( يف امس ) خيصج ما اكن ظفة  ،حنو  :قضحان فإن ا ٔلًف ل ثلَة ايء ،
ل يف ثعلري ول حىسري  ،إمنا ثحلى يف اًخعلري ؿىل حاًِا  ،فِلال  :قضَحان  ،وحتشف
يف اًخىسري  ،فِلال ِ :قضاب ( . )31
وكوًيا ( مفصد ) خيصج ما اكن مجـا مىرسا  ،حنو  :ؾُلدان  ،فإن ا ٔلًف وٕان كَحت
يف اًخىسري ايء فلِي  :ؾلاتني ل ثلَة يف اًخعلري ؛ ٔل ّن ؾلدان " مجؽ نرثة  ،ومجوع اًىرثة
ل ثعلص ؿىل ًفؼِا  ،تي حصد إىل مجؽ اًلةل  ،فذلول ٔ :أؾَلة "(.) 31
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وكوًيا ( ؿىل مخسة ٔأحصف ) خيصج ما اكن ؿىل س خة ٔأحصف  ،حنو  :زؾفصان،
فا ّٕن ا ٔلًف ل ثلَة ايء  ،ل يف ثعلري  ،ول حىسري  ،وٕامنا ثحلى ؿىل حاًِا يف اًخعلري ،
فِلال  :زؾَفصان  ،وحتشف يف اًخىسري  ،فِلال  :زؿافص(. ) 32
وكس كِي  :إن ػصابن(  )33ظلص ابٕتلاء ا ٔلًف ؿىل ػصًحان  ،وهرس ابٕتسال
ا ٔلًف ايء ؿىل ػصاتني وػصايب(  )34وحِيئش ٍىون ُشا احلمك معصدا يف اًخىسري دون
اًخعلري ،وذلكل ر ٔأى ٔأنرث اًيحوًني – نٌل ثلسم يف احلمك اخلامس – ٔأن اًخعلري َلول
ُيا ؿىل اًخىسري  ،مـخربٍن يف ذكل اًلِاس الٓيت  :ما ؿُمل حىسريٍ ؿىل فـاًني ظلص ؿىل
فـََني تلَة ا ٔلًف فهيٌل ايء  ،ومامل ًُـمل حىسريٍ ؿىل فـاًني ظلص ؿىل فـَالن ً ،لول اجن
اخلحاز  ":فإن اكن يف أٓدص الامس ٔأًف وهون مزًساتن  ،فال خيَو إذا ُن ِ ّرس من ٔأن ثثخذا فَِ
ٔ ،أو ل ثثخذا  ،فإن زحدذا يف اًخىسري ٔأزخهتٌل يف اًخحلري  ،وكَة ا ٔلًف ايء ؛ ًسىوهنا
واىىسار ما كدَِا  ،ثلول يف رسحان وحومان وسَعان  :رس ِحيني وحوميِني ِ
وسََعني ؛ ٔلهنّ م
كاًوا يف اًخىسري  :رسا ِحني وحوا ِمني وسال ِظني ...وثلول يف سىصان وقضحان
ضاب وؾعاش
وؾعضان :...سىريان وقضَحان وؾعُضان ؛ًلوهلم يف اًخىسري :ساكرى و ِق ٌ
 ،فإن مل جسمؽ حىسري اًلكمة من اًـصب محَخَ ؿىل سىصان .)41 ( ".
ورد ؿَهيم تـغ اًيحوًني تـسم اظصاد ُا اًلِاس املشهور  ،إذ كس خاء اًخعلري
ؿىل فـَالن من كري كَة ً ٔلًف ايء فامي ؿُمل حىسريٍ ؿىل فـاًني  ،حنو ػصابن املخلسم ،
ًلول اًصيض  ":إن اًيحاة كاًوا يف ثـصًف ا ٔلًف واًيون املض هبخني تبًٔف اًخبٔهُر  :لك ما
كَة ٔأًفَ يف ادلؽ ايء فاكَهبا يف اًخعلري – ٔأًضا -ايء  ،وما مل ثلَة يف اًخىسري فال ثلَة
يف اًخعلري  .وُشا ر ٌّد إىل اجلِاةل  ،ول ًعصد ذكل يف حنو  :ػصابن ؛ ًلوهلم  :ػصًحان
وػصاتني " ( . )40
وُو ر ٌّد ملدول  ،وٌساؿسٍ ٔأن يف كَة ا ٔلًف ايء يف اًخعلري مٌاس حة تني اًَاء
واًىرسة كدَِا خبالف اًخىسري مما ًلوي محي اًخىسري ؿىل اًخعلري ل اًـىس .

احلمك اًخاسؽ  :حشف احلصف اًزائس فهيٌل ما مل ٍىن ممكال يف اًلكمة ٔلرتـة
ٔأحصفٔ ،أو حصف مس راتـًا
ثلسّم يف احلمك اًساتؽ ٔأ ّن اًـصب ٌس خىصُون ثعلري وحىسري اًلكمة ارلاس َة؛
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سواء ٔأاكهت حصوفِا لكِا ٔأظول ٔأم ل ،و ٔأن اًخعلري واًخىسري ٌضرتاكن يف حشف حصف
ٔأظًل من اًلكمة ،اخلامس اترة واًصاتؽ اترة ٔأدصى .وًضاف إىل ُشا ٔأن اًخعلري واًخىسري
ٌضرتاكن يف حشف احلصف اًزائس ما مل ٍىن ممكال يف اًلكمة ٔلرتـة ٔأحصفٔ ،أو اكن حصف
ٍّمس رات ًـا ،إذ ًو اكهت اًلكمة ؿىل ٔأرتـة ٔأحصفٔ ،أحسُا زائس ،فإن اًزائس ل حيشف يف
اًخعلري ،ول يف اًخىسري؛ ٔل ّن اًلكمة كري مسدثلةل ،فذلول يف ثعلري ٔأفلكُ :أفَِلك ،ويف
حىسريٍ ٔأفالك ،فذحلي حصف اهلمزة اًزائس املمكي ٔلرتـة ٔأحصف.
ٔأ ّما إذا اكهت اًلكمة ؿىل مخسة ٔأحصفٔ ،أحسُا زائس فإن اًزائس حيشف يف
اًخعلري واًخىسري؛ ٔله َّ مسدثلي يف اًلكمة ،ما مل ٍىن حصف ٍّمس رات ًـا ف ٕاه َّ ًحلى ابٕتسال
ايء ،فذلول يف ثعلري ُمسحصج :دُحريج ،ويف حىسريٍ :دحارج ،فذحشف
ا ٔلًف ٔأو اًواو ً
املمي اًزائسة؛ لنامتل اًلكمة تبٔرتـة ٔأحصف .وثلول يف ثعلري مشالل :مشَََي ،ويف حىسريٍ:
صٌلًَي ،فذحلي حصف املس ًوكوؿَ رات ًـا.
وٕاذا اكهت اًلكمة ؿىل س خة ٔأحصف؛ زالزة مهنا زائسة  ،فإهَ حيشف يف اًخعلري
واًخىسري حصفان من احلصوف اًزائسة  ،وًحلى مهنا واحس ُم ِمكّي ٌَثالزة ا ٔلظََة ،ما مل ٍىن
ٔأحس اًزائسٍن احملشوفني حصف ِّمس رات ًـا ف ٕاه َّ ًحلى نٌل تلي احلصف اًزائس اًثاًر .فذلول يف
ثعلري ُمس خرصجُ :مزريج ،ويف حىسريٍ :خمارج .فذحشف احلصفني اًزائسٍن (اًسني واًخاء)
وثحلي (املمي) ًَىون ممك ًال ٌَلكمة ؿىل ٔأرتـة ٔأحصف .وثلول يف ثعلري مٌجيَق :جمًَِق،
ويف حىسريٍ :جماهَق ،حتشف احلصف اًزائس (اًيون) وثحلي (املمي) ممك ًال ٌَلكمة ؿىل ٔأرتـة
ٔأحصف ،نٌل ثحلي احلصف اًزائس (اًَاء)ً ،ىوهَ حصف مس رات ًـا.
وٕاذا اكهت اًلكمة ؿىل س حـة ٔأحصف ،زالزة مهنا زائسة ،حشفت اًزوائس يف
اًخعلري واًخىسري ما مل ٍىن راتؽ اًلكمة حصف ٍّمس ف ٕاه َّ ل حيشف ،فذلول يف ثعلري جَ ْصدرااي:
جُصًسر ويف حىسريٍ :جصادر ،فذحشف احلصوف اًزائسة  (،ا ٔلًفنيِ واًَاء) ًخحلى اًلكمة ؿىل
ٔأرتـة ٔأحصف.وثلول يف ثعلري احصجنام  :حصجيمي ،ويف حىسريٍ  :حصاحمي حتشف (اهلمزة
واًيون) وثحلي (ا ٔلًف) ًىوهنا حصف م ّس رات ًـا(. ) 47
ول فصق يف ّ
لك ُشٍ ا ٔلحاكم تني اًخعلري واًخىسري إل يف حال هون احلصف
اًزائس اتء اًخبٔهُر ،حنو :دحصخةٔ ،أو ٔأًف اًخبٔهُر املمسودة ،حنو  :كاظـاءٔ ،أو ٔأًف وهون
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تـس ٔأرتـة ٔأحصف فعاؿسا ،حنو :زؾفصانٔ ،أو ايء اًًسة ،حنوً :وذؾي ف ٕاه َّ ًُـخ ُّس ةها يف
اًخىسري ،ف ُذحشف ،ثلول :دحارج ،وكواظؽ ،وزؿافص وًواذع ول ًُـخ ُّس ةها يف اًخعلري ،فال
حتشف ،ثلول :دحريخة ،وكوًعـاء ،وزؾَفصان وًوًشؾي"( . )42
ثـحريا ل
ومل ٔأخس من اًيحوًني َمن ّؿرب ؾن ُشا الاصرتاك تني اًخعلري واًخىسري ً
مسذي فَِ ،فلس كال اًيًَل ؾن اًخعلري" :إتلاء اًصاتؽ إذا اكن مسّ ة ،وحشف اًزوائس اًيت مل
خي ُّي حشفِا مبـىن فَِ اكًخىسري"(  ،)41إذ كوهل "إتلاء اًصاتؽ إذا اكن مسّة" كري ُملِِّس ،إذ
ًَزم حشف اًصاتؽ اًعحَح ،وًُس ا ٔلمص نشكل.
وكال صارح ٔأًفِة اجن مـطٍ" :إتلاء احلصف اًزائس اًصاتؽ إذا اكن مسّة ،وحشفَ إذا مل
ٍىن نشكل فهيٌل"(  .)41و كوهل ُمل ِِّ ٌس حبشف اًصاتؽ اًزائس دون اخلامس ٔأو اًسادس ٔأو
اًساتؽ ،وُشا إذالل ابحلمك.
وكال اجن مجـة املوظًل" :حشف اًزائس اذلي ًُس ٍّمبس راتؽ ،وٕازحاثَ إذا اكن
نشكل"(  ،)41وكوهل ًلذيض حواز حشف اًزائس يف اًلكمة اًصابؾَة ،وُو ل حيشف نٌل
ثلسم .
وًـي ا ٔلكصب ما كَخَ "حشف احلصف اًزائس فهيٌل ما مل ٍىن ممكال يف اًلكمة ٔلرتـة
ٔأحصفٔ ،أو َ
حصف ٍّمس رات ًـا " .وهللا ٔأؿمل .

احلمك اًـارش  :ثعحَح اًواو اًثاًثة املخحصنة وسعا يف لكمة رابؾَة فهيٌل

كس ٌضرتك اًخعلري واًخىسري يف ثعحَح اًواو اًثاًثة املخحصنة يف كري أٓدص
اًلكمة اًصابؾَة  ،وؿسم إؿالًِا  ،سواء ٔأاكهت ٔأظََة  ،حنو ٔ :أسود ٔ ،أم زائسة  ،حنو :
خسول  .ثلول يف ثعلريُا ُ :أس َود ،وخسًول  ،ويف حىسريُا ٔ :أساود ؿىل وزن ( ٔأفاؿي)
إذا اكن اسٌل ُ ،وسودان ؿىل وزن (فُـالن) إذا اكن ظفة (  ،)42وخساول ؿىل وزن
(فـاول)( ٔ )43أو (فـاٌي)( . )44
فلوًيا ( اًثاًثة ) خيصج حنو َ :ؾ َع ّود(  )011فإن اًواو وٕان حصحت يف اًخىسري
فلِي  :ؾعاوًس فإهنا يف اًخعلري ثُ ّـي تـس حشف اًواو اًثاهَة ابٕتساًِا ايء وٕادكاهما يف اًَاء
كدَِا ،ثلــول  :ؾع ِِّــــس ( . )010
وكوًيا ( املخحصنة ) خيصج  ،حنو  :جعوز فإهنا إذا هرست ٔأؿَت ابٕتساًِا مهزة ؛
خامـة َلس دِرض-ثسىصة-

111

حوان 7102

جمةل لكَة ا ٓلداب و اٌَلات

اًـسد اًواحس واًـرشون

ًوكوؾِا تـس ٔأًف ادلؽ  ،فذلول  :جعائز  ،وكس حتشف  ،فِلال ُ ُ :جعز( ، ) 017وٕاذا ظلصت
ٔأؿَت ابٕتساًِا ايء  ،وٕادكام اًَاء يف اًَاء كدَِا ،ثلول ّ ِ :
جعزي( . )012
وكوًيا ( وسعا ) خيصج ما اكهت لما ،حنو  :قزوة فإهنا حتشف يف اًخىسري،
فِلال  :قُ ًزى  ،ويف اًخعلري ثُ َـ ّي ابٕتساًِا ايء  ،وٕادكاهما يف اًَاء كدَِا  ،فذلول :
قزي(. ) 011
ّ
وكوًيا ( يف لكمة رابؾَة ) خيصج حنو َ :ؾ َع ّود ؿىل ما ثلسم .
وُشا احلمك معصد يف اًخىسري واًخعلري  ،كري ٔأهَ يف اًخعلري ًـخرب اًوخَ ا ٔلكي
كري اخملخار ،إذ الٔنرث اخملخار ٔأن ثلول  :أٔس َِّس وخسًّي ابٕؿالل اًواو ايء  ،وٕادكاهما يف اًَاء
كدَِا وفق اًلِاس ؛ ٔلن اًواو واًَاء إذا احمتـخا  ،واكهت ا ٔلوىل سانية ٔأتسًت اًواو ايء
و ٔأدمغت يف اًَاء  ،حنو مِّت وس َس  ،ا ٔلظي  :مِوت من مات ميوت  ،وس َود من ساد
ٌسود ً.لول اجن ًـُش ؾن اًواو إذا وكـت اثًثة وسعا... ":وٕان اكهت مذحصنة ؾَيا اكهت
ٔأو زائسة ً ٕالحلاق  ،مثال اًـني  ،حنو ٔ :أسود و ٔأؾور  ،ومثال املَحلة  :خسول وكسور ،
فبٔهت إذا حلصت ذكل فكل فَِ وهجان .
ٔأحسٌُل  :اًلَة والٕدكام  ،وُو اًىثري اجلَس  ،حنو كوكل  :أٔس َّس و ٔأ ّؿري وخسًّي
ّ
وكسري ،وا ٔلظي :أٔس َود و ٔأؾَور وخسًول وكس َور  ،ف ُـ ِمي فَِ ما ثلسم ذهصٍ من كَة
اًواو وٕادكام ايء اًخعلري فهيا ؿىل حس اًـمي يف مِّت وس َّس .
اًثاين  :الٕػِار  ،فذلول  :أٔس َود و ٔأؾَور وخسًول وكس َور  ...فىٌل كاًوا ٔ :أساود
وخساول ابٕػِار اًواو  ،نشكل كاًوا  :أٔس َود وخسًول "( .)011
وملا اكن ثعحَح اًواو يف اًخعلري ؿىل ذالف اًلِاس حبر اًيحوًون ؾن ّؿةل
ذكل  ،فلال الٔنرثون محال ٌَخعلري ؿىل اًخىسري ً ،لول املصادي ... ":فكل يف ثعلريٌُل
ٔأن ثلول  :أٔس َود وخسًول محال ؿىل اًخىسري"( .)011
ور ّد ؿَهيم تـسم اظصاد اذلي ً ،لول اجن ًـُش  ":اذلي ؿىل اًخىسري ضـَف ,
ل ًعصد ٔ ،أل حصى ٔأهنم كاًوا  :ملاول وملاول يف ملام وملام فبٔػِصوا اًواو يف ادلؽ  ،ومؽ
ُشا فِم ًلوًون يف اًخعلري ُ :ملمي و ُملِي  ,فبٔدمغوا ومل ًـمتسوا تؼِورُا يف اًخىسري"
(.)012
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وكال اجن احلاحة مصاؿاة ًحًِة اًلكمة  ،وؿسم الاؾخساد تَاء اًخعلري ًىوهنا
ؿارضة ً ،لول  ... ":و ٔأما َمن كال أٔس َود فكٔهَ راؾى فَِ ٔأمصٍن ٔ :أحسٌُل مصاؿاة اًحًِة ،
نٌل يف كوكل  :سوٍص ؛ًَفصكوا تٌَُ وتني س َّري  ،إذ ًو ادمغوا لًخخس  .والٓدص ٔأن ايء
اًخعلري ثبٔيت ؿارضــــا  .واًـارض ل اؾخساد تــــَ"( .)013
و ٔأضاف اًصيض ّؿةل راتـة يف خماًفة اًخعلري ُيا ٌَلِاس  ،ويه كوة اًواو
ابًخحصك  ،وهوهنا يف كري الٓدص ً ،لول  ":وجيوز حصنَ [ ٔأي كَة اًواو ايء ] كٔس َود
وخسًول ؛ ًلوة اًواو املخحصنة  ،وؿسم هوهنا يف الٓدص اذلي ُو حم ّي اًخلَري"( .)014
وزاد الاسرتاابذي ّؿةل ذامسة يه اًخيخَِ ؿىل ا ٔلظي ً ،لول ً... ":ىٌَ خاء يف
ثعلريٌُل ثعحَح اًواو  ،حنو  :أٔس َود وخسًول ثيخهيا ُىل ٔأظهل  ،وُو كََي "( .)001

احلمك احلادي ؾرش :اًخـوًغ ؾن احملشوف فهيٌل تَاء سانية كدي الٓدص

ٌضرتك اًخعلري واًخىسري يف حواز اًخـوًغ تَاء سانية كدي الٓدص ؾن حشف
احلصف اًصاتؽ ٔأو اخلامس وفق ا ٔلحاكم املخلسمة يف احلمكني اًساتؽ واًثامن  ،سواء ٔأاكن
احملشوف مٌَ ٔأظي ،حنو كوكل يف ثعلري سفصخي :سفريج ،ويف حىرسٍ :سفارجٔ ،أو
حصف زائس ،حنو كوكل يف ثعلري مٌعَق ومسحصج  :معََق ودحريج ،ويف حىسريٌُل:
معاًق ودحارج(  .)000فذلول حال اًخـوًغ يف اًخعلري :سفريجي ،ومعَََق ودحريجي ،
ويف اًخىسري :سفارجي ومعاًَق ودحارجي.
وٌضرتط يف حواز اًخـوًغ ابًَاء فهيٌل ٔأل حىون موحودة يف املىرب و املفصد ،نٌل
يف حنوً :لزيى ٔأو مٌلَحة ؾن ٔأًف ٔأو واو يف املىرب واملفصد ٔأًضا ،حنو :ؾَعموس(،) 007
إذ ثلول يف ثعلريٌُلً :لَلزي وؾعميُس ،ويف حىسريٌُلً :لاكزي وؾعامُس تسون ثـوًغ؛
ٔلن اًخـوًغ خيصج اًلكمة ؾن تًِة اًخعلري واًخىسري.
ظًل فِو ٔأوىل ؛خربا ملا حلق اًلكمة من
ؿىل ٔأه َّ لكٌل اكن اًخـوًغ ؾن حصف ٔأ ٍ ّ
الٕهيان ابحلشف مؽ اًوفاء تخٌاء اًخعلري واًخىسري وؿسم اخلصوج ؾهنٌل .ولكٌل اكن اًخـوًغ
ؾن حصف زائس ملـىن فِو ٔأوىل مما ًُس نشكل .ومن َث فا ّٕن سفريجي وسفارجي ٔأوىل من
معَََق ومعاًَق .ودحريجي ودحارجي ٔأوىل من ؾعميُس وؾعامُس( .)002
وٕامنا ٔأخاز اًـصب اًخـوًغ ؾن احملشوف دون وحوتَ؛ " ٔل ّن احلشف ٕاهٌّل اكن
خامـة َلس دِرض-ثسىصة-
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رضب من اًخرفِف ،ويف اًخـوًغ هلغ ًِشا اًلصض"( .)001

احلمك اًثاين ؾرش  :ر ّد حصف اٌَني اًثاين املحسل إىل ٔأظهل فهيٌل
ٌضرتك اًخعلري واًخىسري يف ر ّد حصف اٌَني اًثاين املحسل إىل ٔأظهل فهيٌل ،وذكل
يف املواضؽ اًخاًَة( : )001
ايء ،حنو :مزيان ومِـادٔ ،أظٌَِل
 ٔأن ٍىون ٔأظي حصف اٌَني اًثاين و ًاوا ،فبٔتسل ًايء ؛ًسىوهنا ،واىىسار ما كدَِا ،فإذا
موزان ،وموؿاد من اًوزن واًوؿس ،فبٔتسًت اًواو ً
ظلصهتٌل ٔأو هرسهتٌل رددت اًَاء إىل ٔأظَِا؛ ًزوال موحة الٕتسال ،فذلولُ :م َوٍزٍن
و ُم َوًـَس ،وموازٍن و َمواؾَس.
 ٔأن ٍىون ٔأظي حصف اٌَني اًثاين و ًاوا فبٔتسل ٔأً ًفا ،حنو :ابب وحالٔ ،أظٌَِلتوب وحول ،فبٔتسًت اًواو ٔأً ًفا؛ ًسىوهنا واهفذاح ما كدَِا ،فإذا ظلصهتٌل ٔأو ّهرسهتٌل رددت
ا ٔلًف إىل ٔأظَِا؛ ًزوال موحة الٕتسال ،ثلول :تُ َوًة ،و ُح َوًي و ٔأتواب و ٔأحوال.
 ٔأن ٍىون ٔأظي حصف اٌَني اًثاين ايء فبٔتسل و ًاوا ،حنو :موكن ومورسٔ ،أظٌَِلمِلن ومُرس من اًَلني واًُرس ،فبٔتسًت اًَاء و ًاوا؛ ًسىوهنا واهضٌلم ما كدَِا ،فإذا ظلصهتٌل
ٔأو هرسهتٌل رددت اًواو إىل ٔأظَِا؛ ًزوال موحة الٕتسال ،ثلول :مَِلن ومُِرس ،ومِاكن
ومِارس( . )001
ايء فبٔتسل ٔأً ًفا ،حنو :انب ،وؿابٔ ،أظٌَِل هُة
ٔأن ٍىون ٔأظي حصف اٌَني اًثاين ً
وؾَة فبٔتسًت اًَاء ٔأً ًفا؛ ًسىوهنا واهفذاح ما كدَِا ،فإذا ظلصهتٌل ٔأو هرسهتٌل رددت ا ٔلًف
إىل ٔأظَِا؛ ًزوال موحة الٕتسال ،ثلول :ه ُ ََُة و ُؾ ََُة و َأهَاب و ٔأؾَاب(.) 002
 ٔأن ٍىون ٔأظي حصف اٌَني اًثاين مهزة فبٔتسًت ايء ،حنو :ذًة وترئ ،أظٌَِلايء ؛ًسىوهنا تـس هرسة ،فإذا ظلصهتٌل ٔأو هرسهتٌل رددت اًَاء إىل
ذئة وترئ ،فبٔتسًت اهلمزة ً
ٔأظَِاً ،زوال موحة الٕتسال ،فذلول :ذؤًة وتؤٍصة ،وذئاب و ٔأتؤر.
 ٔأن ٍىون ٔأظي حصف اٌَني حصفًا حصَ ًحا ٔأتسل ايء حنو :دًيار وكرياطٔ ،أظٌَِلوكصاط ،فبٔتسل من ٔأول املثَني ايء؛ ًثلي اًخضـَف ،فإذا ظلصهتٌل ٔأو ّهرسهتٌل رددت
دانّ ر ّ
اًَاء إىل ٔأظَِا؛ ًزوال موحة الٕتسال ،فذلول :دهًَري وكصٍصًط ودانهري وكصارًط.
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واًخلَِس حبصف اٌَني يف ّ
لك ما ثلسّم ُو ما كال تَ ٔأنرث اًيحوًنيًَ ،رصحوا
احلصف اًثاين املحسل اذلي ًُس تَني ،حنوُ :مذّ ِـس ،فا ّٕن ٔأظهل ُموثَـس من اًوؿس ،فبٔتسًت
اًواو اتء ،و ٔأدمغت اًخاء يف اًخاء؛ لحامتع املثَني ،فإذا ظلصثَ ٔأو هرسثَ مل حصد اًخاء إىل
ٔأظَِا ،ثلول :مذَـس و مذاؿس .
وذُة اًزخاج(  )003واًفاريس(  )004إىل ر ّد اًخاء إىل ٔأظَِا؛ ًزوال موحة
الٕتسال فِلولن يف موؿس  :موًـس ومواؿسُ .ور ّد ؿَهيٌل "تبٔهَ إذا كِي فَِ ُموًـس ٔأومه ٔأ ّن
مىربٍ َمو ِؿس ٔأو ُمو ِؿسٔ ،أو ُموؿَس .و ُمذَ ِـس ل إهيام فَِ"( .)071
ٔأ ّما ثلَِس احلصف اًثاين ابملحسل فِو ثلَِس اًحرصًني ًَرصحوا حصف اٌَني اًثاين
كري املحسل ،حنو :حول وؾود ،وتُت وص َخ فإهَ ل ًحسل يف اًخعلري .وذُة
اًىوفِون( ) 070إىل حواز كَة اًَاء و ًاوا ،فِلوًون يف تُت وص َخ :توًت وصوخي ،وُو
ؾيس اًحرصًني صا ّذ ل ًـخس تَ .
وما دصج ؾيس ُشٍن اًلِسٍن يف اًخعلري دصج يف اًخىسري ،نلوهلم يف ثعلري
ؾَس :ؾََس ،ويف حىسريٍ ٔأؾَادٔ ،أتلوا اًَاء ؿىل ًفؼِا ،ومل ًحسًوُا إىل ٔأظَِا صشو ًذا،
و ٔأظي اًَاء اًواو؛ ٔله َّ من اًـودة ،ؿاد ًـود ،وٕامنا فـَوا ذكل هصاَُة لًخحاس اًخعلري
واًخىسري جلكمة "ؾُود" ( . )077
ول فصق تني اًخعلري واًخىسري فامي ثلسم سوى ما اكن ًخلري أٔوهل يف اًخىسري
فا ّٕن حصف اٌَني اًثاين املحسل ل ٍص ّد إىل ٔأظهل(  ،)072نٌل يف كمية ودميةٔ ،أظٌَِل :كومَ
ايءً ،سىوهنا واىىسار ما كدَِا ،فإذا هرسهتٌل ف ٕاه ّم
ودومَ من اًلوام وازلوام ،فبٔتسًت اًواو ً
ثلول :كمي ودمي ،ثلري احلصف ا ٔلول  ،ومل حتخج إىل زوال حصف اٌَني اًثاين املحسل إىل
ٔأظهلً .حلاء موحة الٕؿالل .وُشا خبالف اًخعلري ف ٕاه ّم ثلول فهيٌل :كومية ودومية ،فرت ّد
اًَاء املحسةل إىل ٔأظَِاً ،زوال موحة الٕؿالل.
وؿىل ُشا ٍىون احلمك ُيا معصدا يف اًخعلري دون اًخىسري.

احلمك اًثاًر ؾرش  :رد اًالم احملشوفة من اًلكمة اًثاليث فهيٌل

ٌضرتك اًخعلري واًخىسري يف ر ّد اًالم احملشوفة من اًلكمة اًثالزَة ،سواء ٔأاكن
احملشوف و ًاوا ٔأو ايء ٔأو كري ذكل .و ٔأنرث ما ٍىون اصرتاوٌِل فَِ إذا مل ًـوض ؾن احملشوف
خامـة َلس دِرض-ثسىصة-
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ابًخاءٔ ،له َّ إذا ؾوض ؾن احملشوف ابًخاء فا ّٕن ا ٔلظي يف اًلكمة ٔأن جتمؽ مجؽ مؤهر ساملا،
فذلول يف س ية و ِكةل س يوات و ِكالت ،وكس جتمؽ مجؽ مشهص ساملا :فذلول س يون وكَون،
ورتٌّل ُن ّرست(  ،)071فإذا ُن ِ ّرست وكؽ الاصرتاك تني اًخعلري واًخىسري يف ر ّد اًالم
احملشوفة ،ثلول يف حىسري صفة وصاة :صفاٍ وص َاٍ ،وثلول يف ثعلريٌُل :صفهيت
وصوهيت ،جص ّد اًالم احملشوفة اًيت يه اًِاء ،إذ ا ٔلظي فهيٌل :صفِة وصوُة(. ) 071
ًـوض ؾن اًالم احملشوفة ابًخاء ،حنوً :س ودمًُ :سَ ًّة و ُد َم ّي،
وثلول يف ثعلري ما مل ّ
جص ّد اًالم اًَاء احملشوفة اًيت يه لم اًلكمة ،وٕادكاهما يف ايء اًخعلري ،وثلول ٔأًضا يف حنو:
َخ ،جصد اًواو اًيت يه لم اًلكمة ،إذا ا ٔلظي ُأت َ َْو و ُأدَِو ،فاًخلت اًواو
ٔأب و ٔأخُ :أ َ ّيب و ُأ َ ّ
ايء ،و ٔأدمغت اًَاء يف اًَاء .
واًَاء مؽ سىون ا ٔلول مهنٌل ،فاهلَحت اًواو ً
وثلول نشكل يف حنو :حص :حصحي جص ّد اًالم احملشوفة اًيت يه احلاء( . )071
نٌل ثلول يف حىسري ًس ودمٔ :أًسي ؿىل وزن ٔأف ُـي،وً َ ِس ّي ؿىل وزن
فَـَي( ،)072ودماء ؿىل وزن ِفـال ،و ُد ِم ّي ؿىل وزن فـول( ) 073جصد اًَاء احملشوفة
مهنٌل ،إذا ا ٔلظي يف دماء :دماي ،فلَحت اًَاء مهزة ًخعصفِا تـس ٔأًف زائسة ،وا ٔلظي يف
ايء و ٔأدمغت اًَاء
ً َ ِس ّي :دموي ،اًخلت اًواو واًَاء واكهت ا ٔلول مهنٌل سانيًا ،فبٔتسل اًواو ً
يف اًَاء ،وهرس ما كدٌَِل ٌَمياس حة .
وثلول يف حىسرئ :أب و ٔأخ :أٓابء ،وٕادوان وٕادوة(  ،)074جصد اًواو اًيت يه لم
اًلكمة ،إذ ا ٔلظي يف أٓابء :أٓابو ،وكـت اًواو ظصفا تـس ٔأًف زائسة ،فبٔتسًت مهزة نٌل يف
حنو :دماء املخلسمة .وثلول يف حىسري :حصٔ :أحصاح ،جصد احلاء اًيت يه لم اًلكمة.
وكس ّهط ؿىل ُشا الاصرتاك اًيًَل فلال  ":اًص ّد يف احملشوف اًالم من اًثاليث"(
ط اجملِول( )020واجن مجـة املوظًل(. ) 027
 ،)021ووافلَ صارح ٔأًفِة اجن مـ ٍ

احلمك اًصاتؽ ؾرش :حشف مهزة اًوظي فهيٌل
خلياء تخحصًم احلصف
ٌضرتك اًخعلري واًخىسري يف حشف مهزة اًوظي فهيٌل؛ اس ً
اًواكــؽ تـــــسُا( . )022
اندر،
اندرا؛ ٔل ّن حىسري ا ٔلسٌلء املحسوءة ةهمزة وظي ٌ
وُشا الاصرتاك ٍاكد ٍىون ً
اكمس واجن واست ،ثلول يف حىسريُأ :أسٌلء و ٔأتياء وأٔس خاٍ ،حبشف مهزة اًوظي .
لكَة الٓداب و اٌَلات
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ٔأما ثعلري ا ٔلسٌلء املحسوءة ةهمزة وظي جفائز ؿىل الٕظالق ،سواء ٔأاكن الامس
انكعا اكمس واجن واستٔ ،أو ات ًما اكس خلصاب واصَِحاب وافذلار ،ثلول يف ثعلريُا :مسي
ً
وتّن وسدَِ وثلريًة وصَِحُة وفذَلري ،حبشف مهزة اًوظي فهيا( . )021
ط اجملِول واجن مجـة املوظًل ،
وكس هط ؿىل ُشا الاصرتاك صارح ٔأًفِة اجن مـ ٍ
كال يف مواضؽ الاصرتاك تُهنٌل "حشف ٔأًفات اًوظي"(. ) 12

احلمك اخلامس ؾرش  :ردٌُّل اًيشء إىل ٔأظهل
ٌضرتك اًخعلري واًخىسري يف ردٌُّل اًيشء إىل ٔأظهل" ،كاًوا يف ثعلري ابب
تُوًة ويف ثعلري انب ه َُُة ،فص ّدوا ا ٔلًف إىل أٔظَِا ،و ٔأظَِا يف ابب اًواو؛ ٔله ّم ثلول
يف حىسرئٍ :أتواب ،و ّتو ُ
تت اباب ،و ٔأظَِا يف انب اًَاء؛ ٔله ّم ثلول يف حىسريٍ ٔأهَاب،
وه َ َّ ُ
خت اناب ،ويف ا ٔلمص مٌَ ه َ ُِ ّة ،ويف ا ٔلمص من ا ٔلول ت ّ ِوب"( .)021
وكس ثلسمت ٔأمثةل نثرية ؿىل ُشا يف حمك "ر ّد حصف اٌَني اًثاين املحسل إىل ٔأظهل
فهيٌل" ،ويف حمك " رد الام احملشوفة من اًلكمة اًثالزَة فهيٌل " ،ويف حمك " حشف مهزة
اًوظي فهيٌل" .ومن ٔأكوال اًيحوًني يف ذكل كول اجن ا ٔلهحاري "واذلي ًسل ؿىل ٔأ ّن أٔظي
مش ومٌش واحس ٔأه ّم ًو ّمسَت مبش ًلَت يف ثعلريٍ مٌَش ،ويف حىسريٍ ٔأمٌاذ ،فذـود اًيون
احملشوفة؛ ٔل ّن اًخعلري واًخىسري ٍصدّان ا ٔلص َاء إىل ٔأظوًِا"( .)022
وًلول اجن ماكلٍُ" :ص ّد إىل ٔأظهل يف اًخعلري واًخىسري ؿىل مثال مفاؿي ٔأو
مفاؾَي ٔأو ٔأفـال ٔأو ٔأفـةل ٔأو فـال ذو اًحسل اًاكئن أٓدصا معَلًا " ( . )023

احلمك اًسادس ؾرش  :جميء اًضشوذ فهيٌل
ٌضرتك اًخعلري واًخىسري يف جميء اًضشوذ فهيٌل من هجني :
اًوخَ ا ٔلوىل :جميء ٔأسٌلء معلصة ل مىرب ًِا ،و ٔأسٌلء مىرسة ل مفصد ًِا
صشو ًذا ،مفن ا ٔلسٌلء املعلصة اًيت ل مىرب ًِا صشو ًذا اًمكَت واًىـَت وحٌني وكريُا(
 ،)024ومن ادلوع اًيت ل مفصد ًِا صشو ًذا ؾحادًس و ٔأابتَي وكريٌُل( ً ،)011لول اجن
ماكل" :نٌل ص ّشت مجوع ل واحس ًِا من ًفؼِا ٔكابتَي صشت معلصات ل مىرب ًِا من
ًفؼِا حنو :اًمكَت – من اخلَي – واًىـَت ،وُو اًحَحي . )010 ("..
اًوخَ اًثاهَة  :جميء لكٌلت يف اًخعلري واًخىسري ذارخة ؾن اًلِاس املـخرب يف
خامـة َلس دِرض-ثسىصة-
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ٔأمثاًِــا( ،) 017مفن ذكل كوهلم يف ثعلري ملصب وؾضاء :ملريابن وؾض َان ،واًلِاس يف
مثٌَِل ملريب وؾض َة ابٕسلاط ا ٔلًف واًيون .وكوهلم يف ثعلري ًَةلًََََ :ة ،واًلِاس فهيا:
ًََةل ابٕسلاط اًَاء كدي الٓدص.
وكوهلم – ٔأًضً ا – يف ظحَة وكَمة وتيونٔ :أظَخِة و ٔأقََمة و ٔأتٌُون ،واًلِاس فهيا:
ظحَة وكَمية ،وتًِون ابٕسلاط اهلمزة يف ٔأوًِا.وكوهلم نشكل يف رخي :روجيي ،واًلِاس:
رحِي( . )012
وؿىل حنو ُشا اًضشوذ خاء كوهلم يف حىسري ماكنٔ :أمىن ،وكِاسَٔ :أمىٌة،
وكوهلم يف حىسري رُط وهصاعٔ :أراُط و ٔأاكرع ،واًلِاس :رُوط وهصع و ٔأهصؿةً .لول اجن
ماكل" :ل اسددـاد يف ورود املعلص ؿىل تًِة خماًفة ًحًِة مىربة ،نٌل وردت مجوع خماًفة
ٔلتًِة أٓحادُا"( . )011
وكس كال تـغ اًيحوًني(  )011يف اًوخَ اًثاهَة من ُشا اًضشوذ  :إن ُشٍ
اًلكٌلت مما اس خلّن فهيا تخعلري وحىسري هممي ؾن ثعلري وحىسري مس خـمئ ،أو ٔأن
اٌَفغ ثلري إىل َُئة ٔأدصى ،مفلريابن وؾض َان ثعلري :ملصابن وؾض َان ،وًََََة ثعلري
ًَالة ،و ٔأظحُِة و ٔأقََمة و ٔأتٌُون ثعلرئ :أظحَة و ٔأكَمة و ٔأتيون .وثعلري روجيي :راخي.نٌل
ٔأن حىسري ٔأمىن :مىن ،و ٔأراُط و ٔأاكرع ٔ :أرُط و ٔأهصع .

احلمك اًساتؽ ؾرش  :جميء اًرتدمي فهيٌل
ثلسم يف حمك "حشف احلصف اًزائس فهيٌل ٔ " ...أن اًـصب كس ثحلي يف اًخعلري
احلصف اًزائس يف اًلكمة ،فِلوًون يف ٔأفلكٔ :أفِلك ابٕتلاء اهلمزة اًزائسة ،وًلوًون يف
مس خرصج :خمريج ،ابٕتلاء املمي اًزائسة .ووضري ُيا إىل ٔأهنم كس ًـمسون إىل حشف ذكل
اًزائس ،وًوكـون اًخعلري ؿىل حصوف اًلكمة ا ٔلظول جسَِ ًال ٌَيعق ةها ،وُو ما ٌ ُس ّمى
ابًرتدمي(  ،)011فِلوًون يف أٔمحس وحامس وَلود َ ُ
ومحسون َومحسان و ّمحادُ :محَس حبشف
اًزائس يف ُ ِّ
لك ،وٕان اكن ابٕماكهنم ٔأن ًلوًوا ؿىل اًرتثُةُ :أحميس و ُحوميس و ُمحميس ُومحَسون
ُومحَسان ومحميَس(  .)012وُشا اًيوع من اًخعلري نثري يف الاس خـٌلل .ملعور ؾيس اًفصاء
و زـَة ؿىل ا ٔلؿالم ذاظة( . )013
لكَة الٓداب و اٌَلات
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و كس ذُة تـغ اًيحوًني اكجلصيم(  )014واملربد(  )011واًفاريس(  )010و
ٔأتو حِان ( )017إىل ٔأن اًخىسري كس ٌضارك اًخعلري يف اًرتدمي ،فىٌل ًلال (ثعلري
حصدمي) ًلال (حىسري حصدمي) ،حنو كوهلم يف حىسري ػصًف وددَر  :ػصوف وددوث
ٔكهنم مجـوا ػصف وددر ،حبشف اًَاء وٕان اكن ابٕماكهنم ٔأن ًحلوُا ،فِلوًوا يف حىسري
ػصًف وددَر :ػصفاء وددثاء ًلول ٔأتوحِان" :ونٌل ٔأن يف اًخعلري هوؿًا ٌسمى ثعلري
اًرتدمي ،وُو اًخعلري حبشف اًزوائس هسوًس يف ٔأسود ،نشكل يف مجؽ اًخىسري هوع ٌسمى
مجؽ حصدمي ،كاًوا  :ػصًف وػصوف وددَر وددوث" ( . )012
وكس ثوسؽ املربد يف حىسري اًرتدمي ،جفـي مٌَ حنو :فَو و ٔأفالء وؿسد و ٔأؿساء،
ًلول" :واؿمل ٔأن كوهلمَ :ػ ِصًف وػصوف إمنا ُ ِمج َؽ ؿىل حشف اًزائس ،وُو اًَاء ،جفاء ؿىل
مثال فَوس و ٔأسود ،ونشكل فَُّو و ٔأفالء وؿسّو و ٔأؿساء إمنا خاء ؿىل حشف اًزايدة ،نلوهلم:
ؾضس و ٔأؾضاد"( . )011
نٌل حـهل اًفاريس ٔأحس وهجني يف ختصجي كصاءة محزة(َ " ) 011وأٓثٌََُْا د َُاوو َد
ُزتُ ًورا"(  )011تضم اًزاي ُ
حِر وكـت ،وذكل مح ًال ؿىل ثعلري اًرتدمي ،وٕان اكن
اًخىسري ٔأكي اس خـٌل ًلً ،لول..." :والٓدص أٔن ٍىون َ َمج َؽ زتورا ،حبشف اًزايدة ؿىل ُزتُور،
نٌل كاًوا :ػصًف وػصوف ،و َن َصوان و ِنصوانَ ،و َورصان َو ِو ُرصان ،وحنو ذكل مما ُمجؽ
اظصد
حبشف اًزايدة .وًس ّل ؿىل ّكوة ُشا اًوخَ يف اًلِاس ٔأن اًخىسري مثي اًخعلري ،وكس ّ
ُشا احلشف يف حصدمي اًخعلري حنؤ :أزُص ُوزُري ،وحارث و ُحصًر ،واثتت وزُحُت ،فادلؽ
مثهل يف اًلِاس وٕان اكن ٔأكي مٌَ يف الاس خـٌلل"(.) 012
وذُة اخلََي وسُدوًَ(  )013إىل ٔأن ُشا اذلي ثلسم ًُس حىسري حصدمي ،وٕامنا
ُو مج ٌؽ ؿىل كري واحسٍ املس خـمي هل ،حنو :مجؽ رُط ؿىل ٔأراُط .
اًفاريس ومن
وًخَ ّخني ؿىل ما ثلسم ٔأن ُشا احلمك إمنا ُو ؾيس اجلصيم واملربد و ّ
وافلِم  ،و ٔأن اًخىسري ُو احملمول فَِ ؿىل اًخعلري .

احلمك اًثامن ؾرش  :جمَهئٌل ؿىل ظورة املىرب واملفصد

كس ًبٔيت اًخىسري ؾيس ٔأنرث اًيحوًني(  )014ؿىل ظورة مفصدٍ يف اٌَفغ ،وٍىون
اًفارق تُهنٌل يف اًخلسٍص ،ن ُفكل و ُِجان (من الٕتي) ،و ِدلص (اٌَني ّاًرباق ا ٔلمَس)،
خامـة َلس دِرض-ثسىصة-
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(اًلوي ّ
اجلايف) ،وكريُـا(  .)011مفث ًال فُ ْكل إذا اكن مفصدًا فِو هؼري كُ ْفي ،وكس خاء
و ِؾفذان ّ
مٌَ كوهل ثـاىل ِ"يف اًْ ُف ْ ِ
ون"( ) 010وٕاذا اكن مج ًـا فِو هؼري ُر ْسي ،وكس خاء مٌَ
كل اًْ َم ْض ُح ِ
يمت ِيف اًْ ُف ْ ِ
ثلسٍصا ،إذ
كوهل ثـاىل" َحىت ِا َذا ُن ُ ْ
كل َو َح َصٍْ َن ةهِ ِ م"(  ،)017فاًحياءان خمخَفان ً
اًضمة يف الٕفصاد ًُست يه اًضمة يف ادلؽ.
ونشكل دلص ،إذا اكن مفصدًا فِو هؼري نخاب ،وٕاذا اكن مج ًـا فِو هؼري
ػصاف(. ) 012
ومل ًلي ُؤلء إهنا ٔأسٌلء مجؽ وجيةٔ -أي مما ٌضرتك فَِ اًواحس وادلؽ –
اس خسلل ابًخثًِة ،إذ ٔأسٌلء ادلوع ل ثُثىن ،وكس زُيُّت ُشا اًلكٌلت ،فلاًوا فَاكن،
وُجاانن ودلظانً ،لول سُدوًَ" :وكاًواِ :درع ِدلص ،و ٔأدرع ِدلص ٔكه َّ وجواد وحِاد...
وًسكل ؿىل ٔأ ّن دلظا وُجاان مجؽ زللص وُجان ،و ٔأه َّ وجواد وحِاد وًُس وجية،
كوهلمُ :جاانن ودلظان ،فاًخثًِة دًَي يف ُشا اًيحو"( . )011
وذُة ا ٔلدفش(  )011إىل أٔن ُشٍ اًلكٌلت ًُست مىرسة ،وٕامنا يه ٔأسٌلء
مجؽ ،وحصح مشُحَ اجن ماكل ًلول ..." :ومن اًواكؽ ؿىل مجؽ ما ًلؽ ؿىل اًواحس فإن مل ًُ ْْث
فَُس جبمؽ ،وٕان زَّن فِو مجؽ ُملّسر ثلَريٍ ؿىل ر ٔأي ،وا ٔلحص هوهَ امس مجؽ مس خليًٌُا ؾن
ثلسٍص اًخلَري"( . )011
وذُة تـغ اًيحوًني اكًسًَِل(  )012واًصيض(  )013إىل ٔأن اًخعلري كس
ٌضرتك مؽ اًخىسري يف ُشا ،إذ جييء ؿىل ظورة امل ُ ّ
ىرب ،وٍىون اًفارق تني املىرب
واملعلص يف اًخلسٍص ،وذكل حنو :هممين ومس َعص ومدَعص وحنوُا من ٔأسٌلء اًفاؿَني ،فإهنا
حىون معلصة حبشف اًَاء اًزائسة والٕثَان تَاء اًخعلري ماكهناً ،لول ٔأتوحِان" :وكس ٍىون
ظورة املعلص مثي ظورة املىرب ،وٍىون اًفارق تُهنٌل ابًخلسٍص ،ومثال ذكل مدَعص
ومس َعص وهممين ٔأسٌلء فاؿي من تَعص وس َعص وُمين ،فإذا ظلصهتا حشفت اًَاء؛ ٔلهنا
ٔأوىل ابحلشفَ ،ث حئت تَاء اًخعلري ماكهنا ،وهؼري ذكل فكل فإن مفصدٍ ومجـَ ًفؼٌِل
واحس ،وٕامنا ٍمتزيان يف اًخلسٍص"( .)014
وكال تـغ اًيحوًني إن ا ٔلسٌلء اًيت ؿىل َُئة اًخعلري مكِمين ومس َعص ل ثعلص
نٌل ل ثُعلص ا ٔلسٌلء اًيت ؿىل وزن املعلص ومكَت ووـَتً ،لول ا ٔلمشوينٌَ" :معلص
لكَة الٓداب و اٌَلات
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رشوط  ...و ٔأن ٍىون ذاً ًَا من ظَف اًخعلري وص هبِا ،فال ًُعلص حنو :اًمكَت من اخلَي
واًىـَت ،وُو اًحَحي ،ول حنو ُمدَعص و ُمِمين" (. ) 021
وؿىل ما ثلسم ًخخني ٔأن الاصرتاك احلاظي تني اًخعلري واًخىسري يف ُشٍ املسبٔةل
إمنا ُو ؾيس تـغ اًيحوًني ،و ٔأن اًخعلري ُو احملمول ؿىل اًخىسري ،ل اًـىس .

احلمك اًخاسؽ ؾرش  :إؿالل لم اًلكمة فهيٌل
ٌضرتك اًخعلري واًخىسري يف اؾخالل لم اًلكمة فهيٌل ،فإذا ٔأردت ٔأن ثعلص حنو:
ُيض ،وٕاذا
ايء ابؾخحار ا ٔلظيَ ،ث ثسمغ اًَاء يف ايء اًخعلري ،فذلول :ؾ َ ّ
ؾىض ،ثحسل اًالم ً
ايء؛
ٔأردت ٔأن ثعلص حنو :ؾعا ،ثحسل اًالم و ًاوا ابؾخحار ا ٔلظي – ٔأًضً ا – َث ثحسل اًواو ً
َُص(.) 020
لًخلاهئا مؽ ايء اًخعلري ،وا ٔل ّول مهنٌل سانيًاَ ،ث ثسمغ اًَاء يف اًَاء فذلول :ؾ َ ّ
ىرس حنو َدًْ ٍو ،كَت يف اًخىثري د ُّيل ،ويف اًلََيَ :أدْلٍ  .ففي
وٕاذا ٔأردت ٔأن حُ ِ ّ
ايء ،إذ ا ٔلظيُ :دًُ ْو ٌو ؿىل وزن فـول ،فمل ًـخس ابًواو ا ٔلوىلً ،ىوهنا
ُد ِ ّيلٔ ،أتسًت اًالم ً
مسّة زائسة ،فعارت اًواو اًيت يه لم فـول ٔكهنا وًَت اًضمة يف أٓدص امس مـصب ،فلَحت
ايءَ ،ث
ايء ،فعارتُ :دًُ ْوي ،فاًخلت اًواو واًَاء و ا ٔلوىل مهنا سانية ،فبٔتسًت اًواو ً
اًواو ً
ٔأدمغت اًَاء يف اًَاء .
ايء ،إذ ا ٔلظي َأ ْدًُو ؿىل وزن ٔأف ُـي ،فوكـت اًواو يف أٓدص
ويف َأدْلٍ ٔأتسًت اًالم ً
ايء ،فعارت ٔأ ُديلَ ،ث هرست اًالم ملياس حة اًَاء ،فعارت
امس مـصب كدَِا مضة فبٔتسًت ً
َأد ِْيلَ ،ث اؾخَت إؿالل ٍ
كاض ،فعارت  :أٔدلٍ ( . )027
وٕاذا ٔأردت ٔأن حىرس حنوٍ :
كاض ،كَت كضاة ،ابٕتسال اًالم ٔأً ًفا.
وُشا احلمك – ٔأؾّن إؿالل لم اًلكمة فهيٌل – ًُس ؿىل إظالكَ يف اًخعلري
واًخىسري ؿىل ٍّ
حس سواء ،فلس ثعلص اًلكمة املـخةل الٓدص وحىرس من كري إؿاللٍ ًالهما،
ثلول يف ثعلريٍ :
صي :كٌوان( ،) 022و ٔأكصًة(،) 021
كاض :كُ َو ًٍغ ،ويف حىسري ِكٌو وكَ ّ
من كري إؿالل ًالم اًلكمة فهيٌل.
وكس اهفصد اجن مجـة املوظًل تشهص ُشا الاصرتاك ،فلال يف ٔأوخَ اًض حَ تُهنٌل:
"إؿالل اًالم حبصف اٌَني كدَِا"(.) 021
وًُس كوهل "حبصف اٌَني كدهل" ؿىل الٕظالق يف اًخىسري؛ ٔله َّ كس ثحسل لم
خامـة َلس دِرض-ثسىصة-
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اًلكمة فَِ من كري ٔأن ٍىون سخة ذكل حصف اٌَني كدَِا ،ثلول يف حىسري فىت :فذَة
فذحسل ا ٔلًف إىل ٔأظَِا اًَاء من كري ٔأن ٍىون سخة ذكل حصف اٌَني كدَِا .
احلمك اًـرشون ٔ :أهنٌل فصؿان ؾن ٔأظي
ٌضرتك اًخعلري واًخىسري يف ٔأهنّ ٌل فصؿان ؾن ٔأظي ،فالمس املعلص فصع ؿىل
الامس املىرب ،والامس املىرس فصع ؿىل الامس املفصد .وُشا ٔأ ٌمص كس ّهط ؿَََ اًيحوًون(
ً ،)022لول اجن مجـة يف س َاق حسًثَ ؾن اًخعلري" :إهَ فصع ؿىل املىرب ،نٌل ٔأ ّن املىرس
فصع ؿىل املفصد"( . )023
وكس ٌ ُس خس ّل ؿىل ذكل حبعول ثلَري فهيٌل ؿىل اًيحو اذلي ثلسم يف احلمك ا ٔلول،
وابٕضافة مـىن فهيٌل مل ٍىن يف املىرب ،ول يف املفصد ،فالمس املعلص كس ًفِس اًخلََي ٔأو
اًخحلرئ ،أو اًخلصًة ،والامس املىرس كس ًفِس مجؽ اًىرثة ٔأو مجؽ اًلةل.
ذالظة ٔأجصز هخاجئ اًححر :
 مصاد سُدوًَ واًيحوًني من اًوادي اًواحس ٔأو اجملصى اًواحس يف كوهلم " اًخعلريواًخىسري من واد واحس "وكوهلم " اًخعلري واًخىسري من جمصى واحس" ا ٔلظي اًواحس،
ٔأي ٔأن اًخعلري واًخىسري ثفصؿا من ٔأظي واحس .
 احمتؽ ٌَحاحر ؾرشٍن حىٌل مضرتاك تني اًخعلري واًخىسري وفق ما هط ؿَََاجن اخلحاز يف ثوحَِ اٌَمؽ .
 الاصرتاك تني اًخعلري واًخىسري يف ا ٔلحاكم اًـرشٍن ٔأوحة ؾيس اًيحوًنياًلِاس حبمي ٔأحسٌُل ؿىل الٓدص.
 ذُة ٔأنرث اًيحوًني إىل ٔأوًوًة محي اًخعلري ؿىل اًخىسري  ،وذُة تـضِم إىلاملزاوخة تُهنٌل يف اذلي  ،فىٌل كس حيمي اًخعلري ؿىل اًخىسري حيمي اًخىسري ؿىل اًخعلري.
 ػِص ٌَحاحر حصة ما ذُة إًََ تـغ اًيحوًني من املزاوخة يف اذلي تنياًخعلري واًخىسري  ،وٕان اكن محي اًخىسري ؿىل اًخعلري ٔأنرث من محي اًخعلري ؿىل
اًخىسري.
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 ػِص ٌَحاحر اثفاق اًيحوًني يف س حـة ؾرش حىٌل  ،وادذالفِم يف زالزةٔأحاكم  :حمك " حشف اخلامس ا ٔلظًل فهيٌل " ؾيس ٔأنرث اًيحوًني  ،وحمك " جميء اًرتدمي
فهيٌل" و حمك " جمَهئٌل ؿىل ظورة املىرب واملفصد " ؾيس تـغ اًيحوًني.
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اًِوامش واملصاحؽ واملعادر :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً -1يؼص :اًىذاب ( ،)102/2واخلعائط ( ،)211/0و( ،)713/2وامللذعس (،)447/7
و ٔأرسار اًـصتَة ( ،)031وثوحَِ اٌَمؽ (.)112
ً -2يؼص :ا ٔلص حاٍ واًيؼائص (.)011/7
-3اًىذاب (.)102/2
 -4اٌَمؽ (.)731
ً -1يؼص :املفعي (.)712
ً -1يؼص :رشح اًضافِة اًاكفِة (.)0341/1
ً -2يؼص :الارجضاف (.)211/0
 -3امللذعس (.)447/7
ً -4يؼصٔ :أرسار اًـصتَة (.)031
ً -01يؼص :حاص َة اًعحان ؿًل ا ٔلمشوين (.)0171/1
 -00رشح املفعي (.)003/1
-07ثوحَِ اٌَمؽ (.)112
ٔ -02أنرث اًيحوًني ًلسم اًخىسري ؿىل اًخعلري هسُدوًَ اجن حّن يف اٌَمؽ  ،واًزخمرشي
يف املفعي  .وكََي من ًـىس اكجلزويل يف امللسمة  ،واجن ؾعفور يف امللصب  ،واًـىربي
يف اٌَحاب.
 -01ثوحَِ اٌَمؽ (.)112
 -01اًعفوة اًعفِة (.)232-237/7
 -01صارح ٔأًفِة اجن مـط اجملِول (ٔ 011/7أ.ب).
 -02رشح ٔأًفِة اجن مـط هل ( .)0717/7
 -03املعسر هفسَ ،واًعحَفة هفسِا.
 -04ا ٔلص حاٍ واًيؼائص ( )011/7هلال ؾن اًخس َط.
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111

حوان 7102

ا ٔلحاكم اًيت ٌضرتك فهيا اًخىسري واًخعلري

د  /رفِؽ جن فازي اًسَمي

 - 71حاص َة اًعحان ؿىل رشح ا ٔلمشوين ( .)0171/1
ً - 70يؼص :اًىذاب (.)171 ،170 ،103/2
 - 77اًىذاب (.)177/2
ً -72يؼص :امللذعس ( ،)447/7وثوحَِ اٌَمؽ ( ،)112واًفعول ( ،)411/7وامللاظس
اًضافِة (.)722/2
 -71اخلعائط ( .)714-713/2ونشا (.)211/0
 -71امللذعس (.)447/7
 -71املعسر هفسَ (.)0170/7
 -72ثوحَِ اٌَمؽ (.)112
 -73اًض حاٍ واًيؼائص (.)012/7
ً -74يؼص :رشح املفعي لجن ًـُش ( ،)002/1واًفعول ( ،)411/7وامللاظس اًضافِة
(.)712/2
ً -21يؼص :رشح اًخرصًف املَويك (.)713
.)137-130/7( -20
ً -27يؼص:امللاظس اًضافِة (،)01،77-2/2وا ٔلمشوين ( ،)0121/1واًخرصحي(. )20-14/1
ً -22يؼص  :ا ٔلمشوين ( ،)0123/1واًخرصحي (. )20/1
 -21رشح ٔأًفِة اجن مـط هل (ٔ /011أ ) .
 -21رشح ٔأًفِة اجن مـط هل ( . )0712/7
ً -21يؼصً :سان اًـصب (جصد) (. )213/0
ً -22يؼص  :املعسر هفسَ ( ؾيق ) (.)121/07
ً -23يؼص :امللذعس يف رشح اًخمكةل ( ،)447/7و ٔأرسار اًـصتَة (.)031
ً -24يؼص :امللاظس اًضافِة ( ،)01-4/2وا ٔلمشوين ( ،)0121/1واًخرصحي (.)13-12/1
 -11هلي ذكل ؾيَ اجن حّن يف اخلعائط (.)714/2
ً -10يؼص :اخلعائط (.)713/2
ً -17يؼص :امللذعس يف رشح اًخمكةل (. )442-447/7
خامـة َلس دِرض-ثسىصة-
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ً -12يؼصٔ :أرسار اًـصتَة (. )031
ً -11يؼص :امللاظس اًضافِة (.)722/2
ٔ -11أرسار اًـصتَة (.)031
 -11اًعفوة اًعفِة (1.)237/7
ً -12يؼص :رشح ٔأًفِة اجن مـط هل (.)0717/7
 -13ا ٔلص حاٍ واًيؼائص ( )012/7هل ًال ؾن اًخس َط.
ً -14يؼصٔ :أرسار اًـصتَة ( ،)031واحملعول (.)414/7
ً -11يؼص :رشح املفعي لجن ًـُش (.)001/1
ً -10يؼصٔ :أرسار اًـصتَة ( ،)031وحاص َة اًعحان ؿىل رشح ا ٔلمشوين ()0171/1
ً - 17يؼص :امللاظس اًضافِة (.)722/2
 -12اًعفوة اًعفِة (.)237/7
 -11ا ٔلص حاٍ واًيؼائص ( )012/7هلال ؾن اًخس َط
 -11اًعفوة اًعفِة (.)232/7
ط هل(/011ب).
ً -11يؼص :رشح ٔأًفِة اجن مـ ٍ
ً -12يؼص :رشح ٔأًفِة اجن مـطٍ هل (.)0717/7
 -13رشح اًدسَِي هل (.)312/7
 -14رشح اًصيض ؿىل اًضافِة (.)042/0
ط ٌَمؤًف اجملِول (/011ب)،
 -11اًعفوة اًعفِة ( ،)237/7وًيؼص :رشح ٔأًفِة اجن مـ ٍ
ورشح ٔأًفِة اجن مـطٍ لجن مجـة املوظًل ( ،)0717/7وا ٔلص حاٍ واًيؼائص (.)012/7
ً -10يؼص:اًفعول(،)411/7وامللاظس اًضافِة( ،)207-742/2واًخرصحي(.)011-012/1
ً -17يؼص :امللذعس( ،)0170/7ورشح اًضافِة اًاكفِة( ،)0342/1وا ٔلمشوين
(.)0141/1
 -12رشح اًدسَِي (. )311/7
ً -11يؼص  :رشح اًضافِة ٌَصيض (. )710/0
 -11اًخشًَي واًخمكَي ( -11/1ب) .
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 -11امللاظس اًضافِة (.)211/2
ً -12يؼص  :رشح ا ٔلمشوين ( .)0142،0141 ،0147 ،0132/1
 -13رشح املفعي ( .)12-17/1
ً -14يؼص  :رس اًعياؿة (  ، )130/7وثوحَِ اٌَمؽ ( .)110
 -21اًفعول ( )411-411/7تخرصف.
ً -20يؼص :ثوحَِ اٌَمؽ (.)111
ً -27يؼص :املفعي (  ،) 712وثوحَِ اٌَمؽ (.)114
 -22رشح املفعي لجن ًـُش (.)002/1
ً -21يؼص :امللاظس اًضافِة (.)704/2
ً -21يؼص :اًىذاب ( ،)103/2ورشح نخاب سُدوًَ (.)001/02
 -21اًىذاب ( .)103/2و ًيؼص :امللاظس اًضافِة (.)771/2
ً -22يؼص :ثوحَِ اٌَمؽ (.)111
 -23رشح املفعي لجن ًـُش ( )002/1تخرصف.
 -24امللاظس اًضافِة (.)704/2
 -31املعسر اًساتق (.)771/2
 -30املعسر هفسَ (.)777/2
ً -37يؼص :امللاظس اًضافِة (.)724 ،772/2
ً -32يؼص :املعسر اًساتق ،اًعحائف هفسِا.
 -31املعسر هفسَ (.)772/2
ً -31يؼص  :امللاظس اًضافِة ( .)207/2
ً -31يؼص:رشح املفعي لجن ًـُش( ،)11-11/1ورشح اًضافِة ًالسرتاابذي( .)121/0
 -32رشح اًدسَِي ٌَمصادي ( .)121/7
ً -33يؼص  :ثوحَِ اٌَمؽ ( .)112
 -34اًؼصابن  :داتة صخهية اًلصدً .يؼص ً :سان اًـصب ( ػصب ) ( .) 711/3
ً -41يؼص  :اًىذاب (  ، )177/2والارجضاف ( .)217/0
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 -40ثوحَِ اٌَمؽ (.) 112-117
 -47رشح اًضافِة هل ( .)710/0
ً -42يؼص :امللاظس اًضافِة ( ، )773-771/2وا ٔلمشوين (.)0174-0173/1
ً -41يؼص :اًدسَِي (  ،) 731-731ورشح ا ٔلمشوين ( ،)0174/1وحاص َة اًعحان
(.)0174/1
 -41اًعفوة اًعفِة (.)732/7
 -41رشح ٔأًفِة اجن مـطٍ ٌَضارح اجملِول (/011ب).
 -42رشح ٔأًفِة اجن مـطٍ هل (.)0712/7
ً -43يؼص  :رشح اًضافِة ًالسرتاابذي ( .)112/0
ً -44يؼص  :املمخؽ ( .)002/0
ً -011يؼص  :امللذعس ( .)403/7
اًـعود  :اًسري اًرسًؽ ً .يؼص ً :سان اًـصب لجن مٌؼور ( ؾعو ) ( .)721/4
ّ -010
ً -017يؼص  :رشح اًدسَِي ٌَمصادي ( .)311/7
ً -012يؼص  :اًعحاح ( جعز ) ( .)331/2
ً -011يؼص  :اًخرصحي ( .)102/1
ً -011يؼص  :الارجضاف ( .)211/0
 -011رشح املفعي هل ( 071/1
 -012رشح اًدسَِي هل ( .)311/7
 -013رشح املفعي هل (  ، )071/1وًيؼص  :رشح اًضافِة ٌَصيض ( .)721/0
 -014الًٕضاح يف رشح املفعي ( .)121/0
 -001رشح اًضافِة هل ( .)721/0
 -000رشح اًضافِة هل ( .)223/0
ً -007يؼص :رشح املفعي لجن ًـُش ( ،)027-020/1وامللاظس اًضافِة (-731/2
 ،)731وا ٔلمشوين (.)0121-0174/1
ً -002يؼص :اًدسَِي( ،)724ورشحَ ٌَمصادي( ،)372/7وحاص َة اًعحان (.)0121/1
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ً -001يؼص :رشح املفعي لجن ًـُش ( ،)027/1واًفعول ()411/7
 -001رشح املفعي لجن ًـُش (.)027/1
ً -001يؼص :امللاظس اًضافِة ( ،)211-211/2وا ٔلمشوين (.)0111-0124/1
ً -002يؼص :رشح نخاب سُدوًَ (.)011/02
ً -003يؼص :ثوحَِ اٌَمؽ (.)111
ً -004يؼص :رشح نخاب سُدوًَ (،)027/02و امللاظس اًضافِة ( ،)212/2واًخرصحي
(.)017/1
ً -071يؼص :اًخمكةل ( .) 143
 -070اًخرصحي (.)017/1
ً -077يؼص :امللاظس اًضافِة ( ،)211/2ورشح اًدسَِي ٌَمصادي (.)311/7
ً -072يؼص :امللاظس اًضافِة ( ،)211/2واًخرصحي (.)012/1
ً -071يؼص :امللاظس اًضافِة ( ،)217/2وا ٔلمشوين (. )0110
ً -071يؼص :رشح اجن ًـُش ؿىل املفعي (. )37/1
ً -071يؼص :رشح اًخـصًف املَويك (. )731/103
ً -072يؼص :اًفعول ( ،)411وامللاظس اًضافِة ( ،)222/2واًخرصحي (. )011/1
ً -073يؼص :رشح اًخـصًف املَويك (. )100
ً -074يؼص :املعسر اًساتق (. )102
 -021املعسر هفسَ (. )243
 -020رشحَ ؿىل ٔأًفِة اجن مـطٍ (. )237/7
ً -027يؼص :رشحَ ؿىل ٔأًفِة اجن مـطٍ (/011ب) .
ً -022يؼص :رشح ٔأًفِة اجن مـطٍ هل (.)0712/7
ً -021يؼص :رشح نخاب سُدوًَ ( ،)023/02ورشح املفعي لجن ًـُش (. )070/1
ً -021يؼص :رشح نخاب سُدوًَ (.)023/02
ط لجن مجـة
ط ٌَضارح اجملِول (/011ب) ورشح ٔأًفِة اجن مـ ٍ
 -021رشح ٔأًفِة اجن مـ ٍ
(. )0712/7
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111

حوان 7102

جمةل لكَة ا ٓلداب و اٌَلات

اًـسد اًواحس واًـرشون

ٔ -022أرسار اًـصتَة (. )031
 -023الٕهعاف (.)232-237/0
 -024اًدسَِي (.)731
ً -011يؼص :املزُص (.)712-712/7
 -010املعسر اًساتق (.)044-042/7
 -017رشح اًاكفِة اًضافِة (.)0471/1
ً -012يؼص :صواذ اًخعلري واًخىسري يف اًضافِة ( )14و( ،)22وامللاظس اًضافِة
( ،)741/2واًخرصحي (.)017-011/1
ً -011يؼص :اًخرصحي ( ،)017/1وا ٔلمشوين (.)0121/1
 -011رشح اًاكفِة اًضافِة (.)0402/1
ً -011يؼص :اًخرصحي ( ،)017/1وا ٔلمشوين (.)0121/1
ً -012يؼص :امللاظس اًضافِة ( ،)241-231/2واًخرصحي (.)021-013/1
ً -013يؼص :اًخرصحي (.)014/1
ً -014يؼص :املعسر اًساتق (.)014/1
ً -011يؼص :اًىذاب (.)121/2
ً -010يؼص :امللذضة (.)701/7
ً -017يؼص :اًخمكةل (.)123
 -012اًخشًَي واًخمكَي (ج-01/1ب) تخرصف ،واًيط يف ا ٔلص حاٍ واًيؼائص هل ًال ؾيَ
(.)011/7
 -011اًخشًَي واًخمكَي (ج-01/1ب) تخرصف ،واًيط يف ا ٔلص حاٍ واًيؼائص هل ًال ؾيَ
(.)011/7
 -011امللذضة (. )701/7
ً -011يؼص :جحة اًلصاءات (. )704
 -012الًٓة ( )012من سورة اًًساء .
 -013احلجة ٌَلصاء اًس حـة (.)041/2
لكَة الٓداب و اٌَلات
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ا ٔلحاكم اًيت ٌضرتك فهيا اًخىسري واًخعلري

د  /رفِؽ جن فازي اًسَمي

ً -014يؼص :اًىذاب (.)121/2
ً -011يؼص :الارجضاف ( ،)117/0ورشح اًدسَِي ٌَمصادي (.)221/2
ً -010يؼص :حاص َة اًعحان ؿىل رشح ا ٔلمشوين (.)0121/1
 -017الًٓة (  )10من سورة ٌس.
 -012الًٓة (  )77من سورة ًووس.
ً -011يؼص :رشح اًاكفِة اًضافِة ( ،)0314/1واًخرصحي (.)13/1
 -011اًىذاب (.)111-124/2
ً -011يؼص :مـاين اًلصأٓن هل (.)271/7
 -012اًدسَِي ()712
ً -013يؼص :اًصوض ا ٔلهف (.)011/7
ً -014يؼص :رشح اًضافِة (.)732/0
 -021اًخشًَي واًخمكَي (ج-14/1ب).
 -020رشح ٔأًفِة اجن ماكل هل (.)0172/1
ط (.)0707/7
ً -027يؼص :رشح اجن مجـة ؿىل ٔأًفِة اجن مـ ٍ
ً -022يؼص :رشح اًخرصًف املَويك لجن ًـُش (.)114-113 ،124
ً -021يؼص :رشح املصادي ؿىل اًدسَِي (.)300/7
ً -021يؼص :رشح اجن ؾعفور اًىدري ؿىل ادلي (.)111/7
 -021رشح اجن مجـة ؿىل ٔأًفِة اجن مـطٍ (.)0712/7
ً -022يؼص :امليعف ( ،)041/7ورشح اًصيض ؿىل اًضافِة ( ،)043/2ورشح اجملِول
ؿىل ٔأًفِة اجن مـطٍ (/011ب).
 -023رشح اجن مجـة ؿىل ٔأًفِة اجن مـطٍ (.)0712/7

املعادر واملصاحؽ :
 -0ارجضاف اًرضب من الكم اًـصب ٔ ،أتو حِان ا ٔلهسًيس ،حتلِق ورشح ودراسة د/
رحة ؾامثن َلس  -مىذحة اخلاجني ابًلاُصة  -اًعحـة ا ٔلوىل ُ0103ـ.
خامـة َلس دِرض-ثسىصة-
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جمةل لكَة ا ٓلداب و اٌَلات

اًـسد اًواحس واًـرشون

ٔ -7أرسار اًـصتَة ً ،نب ا ٔلهحاري  ،حتلِق َ /لس حسني مشس ازلٍن  ،دار اًىذة اًـَمَة
،تريوت  ،ط0103 0ه.
 -2ا ٔلص حاٍ واًيؼائص يف اًيحو ٌَ ،س َوظي  ،دار اًىذة اًـَمَة .
 -1ا ٔلمشوين = رشح ا ٔلمشوين ؿىل ٔأًفِة اجن ماكل .
 -1الٕهعاف  ،لجن ا ٔلهحاري  ،حتلِق َ /لس حميي ازلٍن ؾحساذلَس  ، ،املىذحة اًـرصًة ،
تريوت 0103ه .
 -1اًخشًَي واًخمكَي اجلزء اًسادس ٔ ،ليب حِان  ،وسزة معورة ؾن اًًسزة ا ٔلظََة
احملفوػة تسار اًىذة املرصًة رمق (.)1471
 -2جسَِي اًفوائس وحمكَي امللاظس  ،لجن ماكل  ،حتلِق دَ /لس اكمي جصاكت  ،املىذحة
اًـصتَة ُ0232 ،ـ .
 -3اًخرصحي ٌَ ،ض َخ ذازل ا ٔلزُصي  ،حتلِق  /ؾحس اًفذاح حبريي ،دار اًزُصاء  ،ط ،0
ُ0103ـ .
 -4اًخمكةل ٔ ،ليب ؿًل اًفاريس  ،حتلِق /اكػم املصخان  ،ؿامل اًىذة  ،ط0104 7ه.
 -01ثوحَِ اٌَمؽ  ،لجن اخلحاز  ،حتلِق  /فائز دايب ،دار اًسالم  ،ط0171 0ه.
 -00حاص َة اًعحان ؿىل رشح ا ٔلمشوين  ،ةهامش رشح ا ٔلمشوين ؿىل ٔأًفِة اجن ماكل ،
حتلِقَ :لس حميي ازلٍن ؾحس اذلَس  ،معحـة اًحايب احلَيب  ،اًلاُصة  ،ط0424 ، 7م.
 -07جحة اًلصاءاتً ،نب زجنةل ،حتلِق  /سـَس ا ٔلفلاين ،مؤسسة اًصساةل ،ط0103 1ه.
 -02احلجة ٌَلصاءات اًس حـة ٔ ،ليب ؿًل اًفاريس  ،حتلِق  /تسر ازلٍن كِويج  ،وثضري
حوجيايت  ،دار املبٔمون ٌَرتاث ،ط0111 0ه.
 -01اخلعائط ،لجن حّن ،حتلِقَ :لس ؿًل اًيجار،دار اًضؤون اًثلافِة اًـامة  ،تلساد .
 -01اًصوض ا ٔلهف ٌَسًَِل  ،ضحط وثـََق  /ظَ ؾحس اًصؤف سـس  ،مىذحة ؾحس
اًسالم َلس صلصون 0240ه.
 -01رس ظياؿة الٕؾصاب ،حتلِق د/حسن ُيساوي  ،ط ،0دار اًلمل/دمضق0431 ،م.
 -02اًضافِة يف ؿَمي اًخرصًف واخلط  ،لجن احلاحة  ،حتلِق  /ظاحل ؾحس اًـؼمي
اًضاؾص  ،مىذحة الٓداب  ،اًلاُصة 0120ه.
لكَة الٓداب و اٌَلات
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ا ٔلحاكم اًيت ٌضرتك فهيا اًخىسري واًخعلري

د  /رفِؽ جن فازي اًسَمي

 -03رشح ا ٔلمشوين ؿىل ٔأًفِة اجن ماكل  ،حتلِقَ :لس حميي ازلٍن ؾحس اذلَس  ،معحـة
اًحايب احلَيب  ،اًلاُصة  ،ط0424 ، 7م.
 -04رشح ٔأًفِة اجن مـط  ،لجن مجـة  ،حتلِق  /ؿًل موىس اًضومًل .
 -71رشح ٔأًفِة اجن مـط ٌَ ،ضارح اجملِول  ،خمعوط معور من وسزة أٔس خاذي  /حمسن
اًـمريي .
 -70رشح اًدسَِي ٌَ ،مصادي  ،حتلِق  /انرص حسني ؿًل  ،دار سـس ازلٍن ط7
0121ه
 -77رشح اًخرصًف املَويك  ،لجن ًـُش  ،حتلِق  /خفص ازلٍن كداوة  ،واملىذحة اًـصتَة
حبَة ،طُ0242، 0ـ .
 -72رشح اًاكفِة اًضافِة  ،لجن ماكل  ،حتلِق  /ؾحس امليـم ُصًسي  ،دار املبٔمون
ٌَرتاث .
 -71رشح مجي اًزخايج  ،لجن ؾعفور  ،حتلِق /د /ظاحة حـفص ٔأتو حٌـاح  ،ثوزًؽ
مىذحة اًفِعََة مبىة املىصمة .
 -71رشح صافِة اجن احلاحة ٌَ ،صيض  ،ؾياًة  :دَ /لس هور احلسن ،و دَ/لس
اًزفزاف ،دار اًىذة اًـَمَة /تريوت0421 ،م.
 -71رشح نخاب سُدوًٌََ ،سريايف،حتلِق ٍلوؿة من اًـٌَلء ،معحـة دار اًىذة ابًلاُصة .
 -72رشح املفعي لجن ًـُش  ،ؿامل اًىذة .
 -73رشح املَويك يف اًخرصًف  ،لجن ًـُش  ،املىذحة اًـصتَة  /حَة ،ط0،0422م.
 -74اًعفوة اًعفِة يف رشح ازلرة ا ٔلًفِة ٌَ ،يًَل  ،حتلِق  /حمسن اًـمريي  ،مـِس
اًححوث  ،جبامـة ٔأم اًلصى 0171 ،ه .
 -2اًىذاب ً ،سُدوًَ  ،حتلِق  /ؾحس اًسالم ُارون ،دار اجلَي ،تريوت .
ً -20سان اًـصب ،اجن مٌؼور ،حتلِق :ؿامص ٔأمحس وؾحس امليـم ذََي ،دار اًىذة
اًـَمَة ،تريوت ،ط 7112 ،0م.
 -27احملعول يف رشح اًفعول،لجن إايز،حتلِق /رشًف اًيجار ،دار ؾٌلر،ط 0121 0ه.
 -22املزُص يف ؿَوم اٌَلة و ٔأهواؾِا  ،رشح وثـََق َ /لس ٔأتو اًفضي إجصاُمي ,و ٔأدصٍن ،
خامـة َلس دِرض-ثسىصة-

111

حوان 7102

جمةل لكَة ا ٓلداب و اٌَلات

اًـسد اًواحس واًـرشون

املىذحة اًـرصًة  ،تريوت 0107ه .
 -21مـاين اًلصأٓن ٔ ً ،لدفش  ،حتلِق  /فائز فارس  ،ط0110 7ه .
 -21املفعي يف ؿمل اًـصتَة ٌَ ،زخمرشي  -دار اجلَي تريوت ط، 7تسون اترخي.
 -21امللاظس اًضافِة ٌَضاظيب  ،حتلِق د /ؾحس اًصمحن اًـثميني وأٓدصون  ،مصنز إحِاء
اًرتاث جبامـة ٔأم اًلصى .0173
 -22امللذعس يف رشح اًخمكةل ً ،ـحس اًلاُص اجلصخاين  ،حتلِقٔ /أمحس ازلوٌش  ،ؾٌلدة
اًححر اًـَمي  ،جبامـة الٕمام 0173 ،ه.
 -23امللذضة ٌَ ،مربد ،حتلِق َ /لس ؾحس اخلاًق ؾضمية  -ؿامل اًىذـة تريوت.-
 -24املمخؽ يف اًخرصًف لجن ؾعفور ،حتلِق د /خفص ازلٍن كداوٍ ،ازلار اًـصتَة ٌَىذاب،
ط0112 1ه .
 -11امليعف ،لجن حّن  ،حتلِق  /إجصاُمي مععفى و ؾحس هللا ٔأمني ،مععفى اًحايب
احلَيب /اًلاُصة ط0411 ، 0م .

لكَة الٓداب و اٌَلات
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