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 ) ّاحلرف قد ٓأتٕ بال فصل ّمع ... ضنري ذٖ اجملاش يف غعس ّقع (  

ٔ كييو جدا خىك شيتٔيّ كال  وكد حتذف اتلاء ٌَ اىفػو املصِد إىل مؤُد خلييق ٌَ غري فصو ْو
ٔ خمصٔص ةالشػر نلٔهل إىل طٍري املؤُد املجازفالُث وكد حتذف اتلاء ٌَ اىفػو املصِد   ي ْو

 ) فال مصى٘ ّدقت ّدقَا ... ّال أزض أبكل إبكاهلا ( 

 .. مركس كالتاٛ مع إحدٚ اللنب ( ) ّالتاٛ مع مجع ضْٚ الطامل مً .

 ) ّاحلرف يف ىعه الفتاٗ اضتحطيْا ... ألٌ قصد اجليظ فُٔ بني ( 

ن دمع شالٌث ملذنر أوال فإن اكن دمع شالٌث ملذنر لً جيز إذا أشِد اىفػو إىل دمع فإٌا أن يكٔ
اكرتان اىفػو ةاتلاء فخلٔل كام الزيدون وال جئز كاٌج الزيدون وإن لً يكَ دمع شالٌث ملذنر ةأن اكن دمع 
ٔد أو دمع شالٌث ملؤُد اكهلِدات جاز إذتات اتلاء وخذفٓا فخلٔل كام  حكصري ملذنر اكلرجال أو ملؤُد اكهلِ

ٔد وكام اهلِدات وكاٌج اهلِدات فإذتات اتلاء تلأوهلالرجا ٔد وكاٌج اهلِ ةاجلٍاغث  ل وكاٌج الرجال وكام اهلِ
 وخذفٓا تلأوهل ةاجلٍع 

وأشار ةلٔهل اكتلاء ٌع إخدى الينب إىل أن اتلاء ٌع دمع اتلهصري ودمع الصالٌث ملؤُد اكتلاء ٌع 
كاٌج الرجال وكذلم ِث وكرس اليتِث حلٔل كام الرجال واىظاْر املجازي اتلأُيد لكتِث فهٍا حلٔل نرست اليت

وأشار ةلٔهل واحلذف يف ُػً اىفخاة إىل آخر ابليج إىل أُّ جئز يف ُػً وأخٔاحٓا إذا اكن فاغيٓا ةايق ٌا حلدم 
م مؤُرا إذتات اتلاء وخذفٓا وإن اكن ٌفردا مؤُرا خليليا فخلٔل ُػً املرأة ِْد وُػٍج املرأة ِْد وإٍُا جاز ذل

ٔاز إذتات اتلاء وخذفٓا لشتّٓ ةّ يف  ٔد ةّ اشخغراق اجلنس فػٔمو ٌػاميث دمع اتلهصري يف ج ألن فاغيٓا ٌلص
ٔد ةّ ٌخػدد وٌػىن كٔهل اشخدصِٔا أن احلذف يف ْذا وحنٔ  ه خصَ وىكَ اإلذتات أخصَ ٌِّ أن امللص

 ّاألصل يف املفعْل أٌ ٓيفصال (  ) ّاألصل يف الفاعل أٌ ٓتصال ...

 .. ّقد جيٙ املفعْل قبل الفعل ( د جياٛ خبالف األصل .) ّق

األصو أن ييل اىفاغو اىفػو ٌَ غري أن يفصو ةيِّ وبني اىفػو فاصو ألُّ اكجلزء ٌِّ وذللم 
ٔه نراْث حٔايل أربع  يصكَ هل آخر اىفػو إن اكن طٍري ٌخلكً أو خماطب حنٔ رضبج ورضبج وإٍُا شهِ

ٔن ذلم يف  ً إٍُا يكْر اىفاغو ٌع فػيّ اكللكٍث الٔاخدة اللكٍث الٔاخدة فدل ذلم ىلع أن ٌخدراكت ْو
واألصو يف املفػٔل أن يِفصو ٌَ اىفػو ةأن يخأخر غَ اىفاغو وجئز حلديٍّ غيىاىفاغو إن خال مما شيذنره 

ذا ٌػىن كٔهل وكد جياه خبالف األصو   فخلٔل رضب زيدا غٍرو ْو
يخلدم ىلع اىفػو وحتج ْذا كصٍان أن املفػٔل كد  وأشار ةلٔهل وكد ييج املفػٔل كتو اىفػو إىل

أخدٍْا ٌا جيب حلديٍّ وذلم نٍا إذا اكن املفػٔل اشً رشط حنٔ أيا حرضب أرضب أو اشً اشخفٓام حنٔ أي 
رجو رضبج أو طٍريا ٌِفصال لٔ حأخر لزم احصاهل حنٔ إياك ُػتد فئ أخر املفػٔل لزم االحصال واكن يلال 

ً إياه أغييخم فإُّ ال جيب حلديً إياه ألُم لٔ أخرحّ جلاز احصاهل ُػتدك فيجب اتللديً خب الف كٔلم اردْر
ً أغييخهّ وأغييخم إياه   .واُفصاهل ىلع ٌا حلدم يف ةاب املظٍرات فهِج حلٔل اردْر



 بطه اهلل السمحً السحٔه

 مادٗ اليحْ العسبٕ                           زٜاض٘ جامع٘ دٓاىل        

ّ٘ٔ ّٔ٘ للعلْو اإلىطاى ّٔ٘ الرتب  املسحل٘ الجاىٔ٘            كل

 و2012/2019العاو الدزاضٕ                                          قطه اللػ٘ العسبٔ٘         

 

 

 ضلٔناٌ حمند العادلٕمدزع املادٗ : و . د آاد 
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 ب زيد غٍرا فخلٔل غٍرا رضب زيد  واثلاين ٌا جئز حلديٍّ وحأخريه حنٔ رض
 أضنس الفاعل غري ميحصس (  ) ّأخس املفعْل إٌ لبظ حرز ... أّ

جيب حلديً اىفاغو ىلع املفػٔل إذا خيف اتلتاس أخدٍْا ةاآلخر نٍا إذا خىف اإلغراب فيٍٓا ولً 
ٔجد كريِث حبني اىف جب نٔن مٔىس فاغال وغيىس ٌفػٔال مٔىس غيىس فياغو ٌَ املفػٔل وذلم حنٔ رضب ح

ذا ٌذْب اجلٍٓٔر وأجاز ةػظًٓ حلديً املفػٔل يف ْذا و ٔه كال ألن اىػرب هلا غرض ىف االتلتاس نٍا هلا ْو حن
غرض يف اتلبيني فإذا وجدت كريِث حبني اىفاغو ٌَ املفػٔل جاز حلديً املفػٔل وحأخريه فخلٔل أكو مٔىس 

ذا ٌػىن وٌػىن كٔهل أو أطٍر اىفاغو غري  كٔهل وأخر املفػٔل إن ىبس خذر الهٍرثى وأكو الهٍرثى مٔىس ْو
فإن طٍريا غري حمصٔر حنٔ رضبج زيدا  حلديً اىفاغو وحأخري املفػٔل إذا اكن اىفاغوٌِدرص أُّ جيب أيظا 

 إال أُا  اكن طٍريا حمصٔرا وجب حأخريه حنٔ ٌا رضب زيدا
 ) ّما بإال أّ بإمنا احنصس ... أخس ّقد ٓطبل إٌ قصد ظَس ( 

ملدصٔر ٌَ اىفاغو أو يلٔل إذا احنرص اىفاغو أو املفػٔل ةإال أو ةإٍُا وجب حأخريه وكد يخلدم ا
املفػٔل ىلع غري املدصٔر إذا ظٓر املدصٔر ٌَ غريه وذلم نٍا إذا اكن احلرص ةإال فأٌا إذا اكن احلرص ةإٍُا 
فإُّ ال جئز حلديً املدصٔر إذ ال يظٓر نُّٔ حمصٔرا إال ةخأخريه خبالف املدصٔر ةإال فإُّ يػرف ةكُّٔ 

فٍرال اىفاغو املدصٔر ةإٍُا كٔلم إٍُا رضب غٍرا زيد وٌرال يخأخر فال فرق ةني أن يخلدم أو  واكػا ةػد إال
املفػٔل املدصٔر ةإٍُا إٍُا رضب زيد غٍرا وٌرال اىفاغو املدصٔر ةإال ٌا رضب غٍرا إال زيد وٌرال املفػٔل 

إال غٍرو زيدا وٌِّ  املدصٔر ةإال ٌا رضب زيد إال غٍرا وٌرال حلدم اىفاغو املدصٔر ةإال كٔلم ٌا رضب
 كٔهل : 

 ) فله ٓدز إال اهلل ما ٍٔجت ليا ... عػٔ٘ آىاٛ الدٓاز ّغامَا ( 

 ب إال غٍرا زيد وٌِّ كٔهل : وٌرال حلديً املفػٔل املدصٔر ةإال كٔلم ٌا رض
 ) تصّدت مً لٔلٙ بتكلٔه ضاع٘ ... فنا شاد إال ضعف ما بٕ كالمَا ( 

املدصٔر ةاإل  املدصٔر ةإٍُا ال خالف يف أُّ جئز حلديٍّ وأٌاواغيً أن ْذا ٌػىن الكم املصِف 
 ففيث ذالذث ٌذاْب : 

ٔ ٌذْب أكرث ابلرصيني واىفراء واةَ األُتاري أُّ ال خيئ إٌا أن يكٔن املدصٔر ةٓا  أخدْا ْو
إال اهلل ٌا فاغال أو ٌفػٔال فإن اكن فاغال اٌخِع حلديٍّ فال جئز ٌا رضب إال زيد غٍرا فأٌا كٔهل فيً يدر 

ْيجج جلا فأول ىلع أن ٌا ْيجج ٌفػٔل ةفػو حمذوف واتللدير درى ٌا ْيجج جلا فيً يخلدم اىفاغو 
حلديٍّ حنٔ ٌا املدصٔر ىلع املفػٔل ألن ْذا ىيس ٌفػٔال ليفػو املذنٔر وإن اكن املدصٔر ٌفػٔال جاز 

 رضب إال غٍرا زيد .
ٔ ٌذْب الهصايئ أُّ جئز حلديً امل  صٔر ةإال فاغال اكن أو ٌفػٔال. داثلاين ْو
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ٔ ٌذْب ةػض ابلرصيني واخخاره اجلزويل والشئبني أُّ ال جئز حلديً امل دصٔر ةإال اثلاىد ْو
 فاغال اكن أو ٌفػٔال 

 ) ّغاع حنْ خاف زبُ عنس ... ّغر حنْ شاٌ ىْزِ الػجس ( 

غو املخأخر وذلم حنٔ خاف أي شاع يف لصان اىػرب حلديً املفػٔل املشخٍو ىلع طٍري يرجع إىل اىفا
ٔد  ٔ اىفاغو وإٍُا جاز ذلم وإن اكن فيّ غ ربّ غٍر فربّ ٌفػٔل وكد اشخٍو ىلع طٍري يرجع إىل غٍر ْو

و فٓٔ الظٍري ىلع ٌخأخر ىفظا ألن اىفاغو ٌِٔي اتللديً ىلع املفػٔل ألن األصو يف اىفاغو أن يخصو ةاىفػ
غيىظٍري يرجع إىل ٌا احصو ةاىفاغو فٓو جئز حلديً املفػٔل فئ اشخٍو املفػٔل ٌخلدم رحتث وإن حأخر ىفظا 

ٔاز ةأُّ ملا  ٔ الصديح وجّ اجل ا ْو ىلع اىفاغو يف ذلم خالف وذلم حنٔ رضب غالٌٓا جار ِْد فٍَ أجاْز
ٔده ىلع ٌا رحبخّ اتل  لديً ألن املخصو ةاملخلدم ٌخلدم اعد الظٍري ىلع ٌا احصو ةٍا رحبخّ اتللديً اكن نػ

ٔد الظٍري ٌَ اىفاغو املخلدم ىلع املفػٔل املخأخر وذلم حنٔ زان ُٔره وكٔهل وش ذ إىل آخره أي شذ غ
ٔد الظٍري  ٔ املفػٔل وإٍُا شذ ذلم ألن فيّ غ الشجر فاهلاء املخصيث ةِٔر اذلي ْٔ اىفاغو اعئدة ىلع الشجر ْو

ٔ ٌخأخر ىفظا واألصو فيّ أن غَ اىفػو فٓٔ ٌخأخر رحتث  يِفصو ىلع ٌخأخر ىفظا ورحتث ألن الشجر ٌفػٔل ْو
ٔال ٌَ الهٔفيني  ا أةٔ غتد اهلل اىي ٔه وأجاْز ٔغث غِد دمٓٔر اجلدٔيني وٌا ورد ٌَ ذلم حأول ذه املصأىث ممِ ْو

 : وأةٔ اىفخح اةَ جىن وحاةػٍٓا املصِف ومما ورد ٌَ ذلم كٔهل 
 ) ملا زأٚ طالبِْ مصعبا ذعسّا ... ّكاد لْ ضاعد املكدّز ٓيتصس ( 

 وكٔهل :
 ) كطا حلنُ ذا احلله أثْاب ضؤدد ... ّزفٙ ىداِ ذا اليدٚ يف ذزٚ اجملد ( 

 وكٔهل :
 ً الياع أبكٙ جمدِ الدٍس مطعنا () ّلْ أٌ جمدا أخلد الدٍس ّاحدا ... م

 وكٔهل :
 ) جصٚ زبُ عين عدٖ بً حامت ... جصاٛ الكالب العآّات ّقد فعل ( 

 وكٔهل :
 . ّحطً فعل كنا جيصٖ ضيناز ( ) جصٚ بيِْ أبا الػٔالٌ عً كرب ..

فئ اكن الظٍري املخصو ةاىفاغو املخلدم اعئدا ىلع ٌا احصو ةاملفػٔل املخأخر اٌخِػج املصأىث وذلم 
 أىث أيظا خالفا واحلق فيٓا املِع حنٔ رضب ةػيٓا صاخب ِْد وكد ُلو ةػظًٓ يف ْذه املص

 


