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Abstract
There are several works in the Arabic language library of great importance until it occupied a
large area of commentary, analysis and debate, and this works the book (to facilitate benefits and
supplement purposes) to the son of the owner who put it annotations several nearly forty explanation
Among them was explained (Astedrakat Al-Dalai, Ala Abn Malek ) Muhammad Al-murabet Al-Dalai,
which track the number of the commentators of the facility in a variety of way issues, and those who
followed the Dalai is the son of the owner, as However, upon some grammatical issues, was the title of
the paper (Correction Holiness the son of the owner in his collection results) and then extrapolated
book results It turned out that the collection may Dalai However, the son of the owner, was split on the
search on the front and the issues being aware and a conclusion.
شروط حذف العائد على االسم الموصول
اقسم ايمو و كمس و مرووم قلد ي م

اقسم ايمو و ة ، 1و ذا ايوميق يجوال حذ
وذكق ال مسي

و تتم لهس سئد ايكالم ،و ذه اي و قلد يهس م وميق يت

لهس يرود إيه

د لرض ايمواول إذا توا ق لقوط عد .

ايلقوط ايتد يجوال يهس حذف ايوميق ايرسئد عوه اقسم ايمو و  ،إذ قس :ةةقيد ايرسئد ايذي يجوال حذ
احت اق الال م غيق ايمو و  ]...[،وقيد ايمو و

لكوو يغيق األيف وايالم؛ أل عسئد مس عود األكثق ق ُيحذف ]...[ ،وقيد لسيو
اوت سل لفر ءو و ف احت اق الال م و ل لغيق مس ،]...[،ومثل ايجسئال ايحذف
لسقت س احت اق الال م ايموف [ ]...والتقط د ايمت
أل ُم دقسل } ة...[ ، 2وقو ايلسعقة:] 3
قت سي لفر قوي ترسيه{ :وآمُوولا لمس ءواللي ُ
أل عوواوس
وحسج ٍ دو ءخق قد سمرأل لهس
جروتُهس يوتد ل
ءخف لي ُ

ايجسئال ايحذف يو ل لو ف قوي ة: 5

وممس جسل لوجهي قوي ترسيه{:ومس عموتل ُ ء ليديه لم}ة ]...[ ، 4ومثس ايمت
مس يد غيقه وفلل وق وقق
سحمد لو ل
مويي و
ل
ف وس ل تادي الق قوي ترسيه { :وتُ لخفد د و لفس مس ايو ُ ُم للدي }ة 6هذا مثس
[...تاديقه] موييك [ ]...ومثس ايمجقوق لعوس
ا ثلسأل ،ومثس ايحذف قوي ترسيه { :س لقض مس ءوأل ق ٍ
سض }ة ]...[ ، 7ومثس ايمجقوق لحقف ُجق لمثو ايمو و ءو مو و ل :
مس

ا

مققأل لسيذي مققأل ل  ،ءو لسيقج ايذي مققأل ل  ،هذا مثس ا ثلسأل ،ومثس ايحذف قوي ترسيه :ﮋ وي لل ق ُ م م س ت لل قلُ و ﮊة ، 8ومثو
قو ايلسعقة: 9

( )1ينظر :اللمع في العربية.124 :
( )2سورة البقرة :اآلية .41
( )3البيت لـ(سَوَّار بن ال ُمضَرَّب) ،ديوان الحماسة.137/2 :
( )4سورة يس :اآلية .35
( )5لم يعرف قائله.
( )6سورة األحزاب :اآلية.37
( )7سورة طه :اآلية.72
( )8سورة المؤمنين :اآلية.33
( )9لم يعرف قائله.

624

العدد34/

آب2017 /م

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

موم
يش
ُو ود يوذي وأل قق ل
وورلده إ جحد ُ
اير ُ
مروه ومترواسل ،وكذا يو كس ءحد
ءقاد و ود يوذي وأل ي  ،حذف ايرسئد ايمجقوق لسيالم؛ أل ايمو و مجقوق لمثوهس
ل
ايمترواي رالل واآلخق ف لمروسه كاوي ة: 1
سمقال ح لال ل

قد كوأل تُخفد ح
وكذا يو كس ايمو وف مجقو الق لهس كاوي

ة: 2

ُل لح ق م لوهس لسيذي ء لوأل لسئ ُح

وفوب ق ٍ
وم سموا ت لفق لمس فقوا
أل
إ تُ لر و لف ُس لسألمق ايذي ُعوي ل
ُ
يأل ل حذف ايمجقوق لسيلسل أل ايمو وف لسيمو و مجقوق لمثوهس ]...[ ،وقد ُيحذف ايرسئد ايمجقوق يوجود
ءقاد ايذي ُعو ل
مثو لرد اي و كاوي ة: 3
ة. 4

اسس استُوي ل يال ايج لود
عسيجأل يي ماد س
ويو ء مس
ُ
ثم ذكق حسقأل جواال حذف ايوميق ايمق وع ايرسئد عوه اقسم ايمو و  ،إذ قس :ةة وقيدأل جواال حذف ايرسئد ايمق وع لكوو
ءي جسال حذ لعجمسع طسيأل اي و ءو يم تط  ،مس يم يك خلقه
ملتدء احت اق الال م غيق ايملتدء كسيفسع  ]...[،وءمس ايملتدء ع عسد عوه أل
ءي ويم يك خلقه جمو وق ق سل جسال حذ عود ايكو يي مطواسل كجوااله د و ءي ،ويم يجال حذ
جمو ءو ق سل ،وا عسد عوه غيق أل
عود ايل قيي دو استكقاه إق إذا طسيأل اي و

ة. 5

وع عويهس غيقه:
واستدق ايدقئد عوه ال مسي ءو ءغف لقوطسل د ايمس ي  ،إذ قس  :ةةوءغف ايم وف لقوطسل د ايمس ي
أل
ايسقاج ،وءكثق ء حسلوس ايمغسقل  ،وءجسال ذي
أحدها ،ء ل يكو غيق ُمتلل ،ال يجوال جسل ايذي وقلأل وفس ءو اليدال ،عوه قءي ال
أل
ايفقال ،وءجمروا عوه وقود ايحس مو إذا كسوأل ممخق عو تادي الق ،ع كسوأل مادم ي  ،جسال س ثرو
األخفش وايكسسئد ،واختوف ع
أل

ومورهس لسم ،والثاني ،ء يكو متريوسل يوقلط وا ألق امتول ،كلجسل ايذي وقلأل د داقه إذ ق ُيدق ء و ايوسق ءم غيقه ،قسي ال
ع فوق وغيقه ،ايثسيو :ء يكو ايفر تسمسل ق وسق سل :كجسق ايذي كوت ة. 6

وقد لي ال يريش سل حذف ايوميق ايرسئد عوه اقسم ايمو و ء أل عو حذف ايوميق دو غيقه ،ء أل اقسم ايمو و ق
سلي إيه حذ ؛ ألو و ايمو و  ،وق يمك حذف ايفر ؛ ألو اي و  ،وايفسع ق ُيحذف أل ايفر ق ياوم م دوو وق يستغود
وت ايرسئد تخفيفسلة. 7

ويمس استطسيوا اقسم ل وت حذ وا م
عو  :ال يلاه ألإق ايقاجل حذ وه ،كمس وء أل ايمو و و وت كسسم واحد ،أل
ويوقود تف ي د ايمس ي  ،إذ ذكق ء أل ايوميق ايرسئد عوه اقسم ايمو و يكو عوه ثالث ءحوا  :إمس مو ولسل ءو مجقو الق
ةإق وحو جسلود ايذي مس وقلأل ألإق
ءو مق وعسل ،ذكق يحذف ايوميق ايمو و لقطي  :ءحد مس :ء يكو مت الل ق موف الل لرد أل
ةإق
ألإيسه ،ءمس د حس عدم اققت اق مل أل
ايوميق ايمجقوق ايواقل د مح و

كوو وو ة. 8

يجوال حذ

كاوي  :ويل اياليدا ايذي ءعطيتهمس ،ءي ءعطيتهمس ألإيسه ،كمس جوال حذف

 ،وايلقط اآلخق :ء يكو مفروقل وحو ايذي وقلأل اليد ،لتاديق :ايذي وقلت ؛ وجسال حذ
للقط إ يكو مجقو الق لعوس

ف وس ل ي تادي الق ،وحو :ايذي ءوس وسق ال ٍيد ،ايتاديق

ءمس ايوميق ايمجقوق جسال حذ
أل
جق مري ؛ أل
ي  :ايذي ءوس وسقل اليد ،كمس يجوال حذف ايوميق د حس كوو مجقو الق لحقف ٍّ

( )1البيت لعنترة بن شداد العبسي ،ديوانه.42 :
( )2البيت لألحوص األنصاري ،شعر األحوص.145 :
( )3سورة طه :اآلية.72
( )4شرح التسهيل ،ابن مالك.207-203/1 :
( )5المصدر نفسه.207/1 :
( )6نتائج التحصيل.752/2 :
( )7ينظر :شرح المفصل.391/2 :
( )8ينظر :شرح الرضي على الكافية.25/3 :
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لم ُقو س ﮊة ، 1ءي :ت مقوس ل  ،وايذي يري حقف ايجق قيسسسل مس
مل ايجسق ،حته ق يوتلب لرد ايحذف لغيقه ،كاوي ترسيه :ﮋ ء و لس ُج ُد ي م س ت ُ
ُيجُّق ل ايمو و ءو مو و  ،وتمسث ايمترواي  ،وحو :مققأل لسيذي مققأل ،ءي :مققأل ل  ،ومس ُي ألجُّق ل مو و وحو :مققأل لاليد
ايذي مققأل ،ءي :مققأل ل  ،ويق ءو قد ُي لحذف ايوميق وا يم ُيري
مر  ،ءو ي  ،ثُم ذكق ء أل ايكسسئد يق ء أل ايوميق ايمجقوق وحقف
ايوميق لسيفر حته يو ل  ،ي ُّح حذ  ،ءمس سيلوي
ايجق ،يت
د ك موول ،ل ايذي جوال ايحذف طو اي و ة. 2
ءمس حذف ايرسئد ايمق وع عوه اقسم ايمو و

ايحقف ايجسق ي وحو ،ايذي مققأل اليد ،إذ ُيحتم  :مققأل ل ءو
ايجق ق ُيحذ س مرسل واومس ايحذف تدقيجد و مس ُيحذف حقف
ذكق عو ءو يق حذ همس مرسل؛ أل حذف حقف ايجق ق ُياسب

ال يجوال حذ ألإق ء يكو ملتدء ،ويلتقط د ايملتدء ألءق يكو خلقه جمو روي

جسق ومجقو الق ،إذ ايجمو واي قف ي وحس مل ايرسئد يهمس ء يكووس
ءو ق سل ،وق ألال

و يومو و  ،ويق ايل قيو إ كس

ذا ايملتدء

ةءي يحذف ايرسئد للقط طو اي و ة. 3
د و
ةءي جسال حذ طسيأل اي و ءم ق قأل ،ءمس د غيق أل
أل
ويق ءلو حيس ء أل د مس ي جواال حذف ايوميق ايرسئد عوه اقسم ايمو و لقوطسل يم يذكق س ال مسي د :ء ق يكو
ايوميق ايمجقوق وحقف ايجق د موول ايمفرو ل يوفر ايملود يومجهو  ،إذ امتول حذ وا استو ه ايلقوط ايتد تُجيال ايحذف،
مققأل لسيذي ُمق ل  ،ال يجوال حذف ةل ؛ ألوهس د موول ق ل وسئ سع  ،وايلقط ايثسود :ء يتري ايقلط ل وق يوجد وميق
وحو:
ُ

لةإق
مر ي وح يوقلط لدقل مو وحو :مققأل لسيذي مققأل ل د داقه ،ال يجوال حذ  ،وايلقط ايثسيو :ء ق يكو ايوميق مح و الق ل أل

ةإومس  ،ءو لمروه ايمح وق ،وحو :مققأل لسيذي مس مققأل ألإق ل  ،ءو مققأل لسيذي ألإومس مققأل ل ة. 4
ءو أل
وذكق ال قسسم ء أل م لقوط حذف ايرسئد ،عوه اقسم ايمو و  :ء يكو ايوميق متريوسل يوقلط وحو :جسل ايذي وقلت د
يووميق تسمسل ،ع كس وسق سل وحو :جسل ايذي ييس اليد ،يم يجال حذ ،ة 5و مس م ايلقوط ايتد
داقه ،وء يكو ايفر ايوس
استدقكهمس ايدقئد عوه ال مسي

د جواال حذف ايرسئد.

وءوسف ءيوسل م لقوط حذف ايوميق ايرسئد ،ألءق يكو مرطو سل وحو :جسل ايذي اليد و و سو  ،و ألءق ُيرطف عوي وحو :جسل
ايفقال وال ايسقاج جواال حذ د حس
ايذي و واليد قسئمس  ،و ألءق يكو لرد ةيوق وحو :جسل ايذي يوق و ألكقمت ة ، 6ووا ع
أل
و ل لفر وسقع ،وقس لروهم غيق مسموعة. 7
وذكق وس ق ايجيش ايلقطي ايوذي ذكق مس ال قسسم ،م كو ايوميق ايرسئد متريوسل يوقلط ،ويج

ء ُيو

لفر تسم ق

يتم ألإق لوجود ديي عوه ايمحذوف ،و د لرض
د األو  ،ء ايحذف ق ُّ

وسقع ،ألإق ءو اعتذق ع ال مسي يردم ذكقه يهمس ،إذ يق
حسقأل ايحذف ق لد م وجود ٍ
لأل د داقه ق حذف ي قوردام ايديي عوه حذف
قيود يوحذف ،ويق ء قوي  :ةجسلود ايذي وق ُ
امتول حذف ءخلسق س د لسلهس ،ع وقد مس

ءمس ايثسود ،يق ء األ رس ايوسق
ايوميق د ةوق ُ
لأل وايقالط و ايوميق ايمجقوق ،أل
يوسقض ذا ايحكم د لس ٍ آخق يج ألءق يلم ايمذكوق امتوسع ءوقل ،مثالل :يو قي  :إ ايمو و لكس وءخواتهس ق يحذف ،وقي
لس

آخق جواال حذف ايمو و لسيفر  ،ال يوطل

ذا ايحكم عوه كس وءخواتهسة. 8

د

مريوسل يوقلط،
ء يكو
أل

وي هق يولسحثي ء ديي وس ق ايجيش ق يوهض د قد م استدق عوه ال مسي د ء أل ايوميق يج
يق وس ق ايجيش ء أل قوي  :ةجسل ايذي وقلأل د داقه ق يتري ي ايحذف يردم وجود ديي عوه ايحذف ،غيق ء أل ايذي يستدعد
وق ايكالم عود ايسسمل يلاسل ايموقو مجهوقل ممس يستوالم ايسما عوه م وقل ذا ايوق ؟
وجود حذف و عدم اكتمس
( )1سورة الفرقان :اآلية .60
( )2ينظر :شرح الرضي على الكافية.26/3 :
( )3ينظر :المصدر نفسه.27/3 :
( )4ينظر :التذييل والتكميل .81-80/3
( )5شرح التسهيل ،ابن قاسم.452/1 :
( )6ينظر :توضيح المقاصد.452/1 :
( )7ينظر :توضيح المقاصد.452/1 :
( )8تمهيد القواعد.696-695/2 ،
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وايذي يلدو م آقال ايوحس
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إ كس مح و الق ،ءو كس غيق متري

ح استد اق ايدقئد عوه ال مسي ايذي ءغف ايلقطي ايذي استدقكهمس ايدقئد ومس يمكد ذي

ذ لكق ايقود وءلد حيس وال قسسم واألال قي يهمس.

منع دخول الفاء في خبر المبيدأ إن دخل عليه ناسخ

ترقف األ رس ايداخو عوه ايملتدء وايخلق ،واألحقف ايملله لسيفر  ،لوواس اقلتدال ءي توس حكم ايملتدء ،موهس مس تق ل

ايملتدء وتو

ايخلق ،و د كس وءخواتهس ،وموهس مس تو

ايملتدء وتق ل ايخلق و د إ وءخوتهس ،وموهس مس تو

ايملتدء وايخلق و د

وءخواتهس .وم ايمرووم جواال دخو ايفسل د خلق ايملتدء ،و ذه ايفسل قد تُمول مل لرض ذه ايوواس وقد تلاه مل لروهس اآلخق.
قس ايفقال :ةةءدخوأل ايرق ايفسل د خلق ةإ ؛ ألوهس وقرأل عوه ايذي ،وايذي حقف يو  ،سيرق تدخ ايفسل د ك خلق

مث ةم وايذي واياسم س وا  ،و د م ققال علد ا {:إ ا ليم لوأل ايذي تفُّقو م لو ُ عو ُ ُمالقي ُك لم}ة ، 2وم
كس اسم ممس يو
ءدخ ايفسل ذ لسيذي إيه ت وي ايجالال إذا احتسجأل ء تو  ،وم ءياه ايفسل هو عوه ايايسب؛ ألو تاو د ةإ أل ءخس قسئم  ،وق
سيم كس جسئ الال؛ أل ت وي إ أل وسقل  ،كاوي  :إ أل م يوقل
تاو  :ةإ أل ءخس اسئم ويو قوأل :ةإ أل وسقل
اقسم ايمفقد ايذي ي ت وي ايجالال دخ ي ايفسل ة. 3
ح ق ال مسي جواال دخو ايفسل عوه خلق ايملتدء إذا دخ عوي وسس

سيم ،اب عوه ذا

د ثالث وواس م دو خالف يهس ،إذ قس :ةة واذا

دخ لرض وواس اقلتدال عوه ملتدء دخوأل ايفسل عوه خلقه ء اال لله ل دا ايلقط ،سمتول دخو ايفسل عوه ايخلق ،مس يم يك ةإ ءو
ء ءو يك ؛ وهس وريف ايرم  ،إذ يم يتغيق لدخويهس ايمروه ايذي كس مل اقلتدال ،ويذي جسال ايرطف مرهس عوه مروه اقلتدال،
ويم يرم

د ايحس

ة. 4

سستدق عوي ايدق ئد د جواال دخو ايفسل عوه خلق ايملتدء ايذي يدخ عوي ايوسس م غيق ايوواس ايثالث ايمتادم  ،إذ

قس :ةة وقد ذكق ايم وف ايخالف د ايثالث  ،سد ء ق خالف د ايمول د ايلواقد و د ذي تف ي وخالف ،]...[ ،ء أل ايوسس إ
دخ عوه ايملتدء ايمستو د ايلقوط ،ع كس ةييأل ءو ير  ،ءو كس امتورأل ايفسل ،و د ير أل خالف إذ ءيحاهس لرض لمس ق يغيق

مروه اقلتدال [،]...وا كس

د ايوسس تحاي كلةعومأل ،

س ق كالم ال ايسقاج ايجواال ة. 5

ايواقرتي ملتدء ءو ايمتوموتي مروه ايلقط ،جسال دخو ايفسل د

وذكق ايالمخلقي ء أل اقسم ايمو و وايوكق ايمو و
خلق مس عوه ء تكو اي و ءو اي ف يهمس رالل ءو ق سل ،وم ذي قوي ترسيه{:ايذي ُيوفاُو ء لموايهُم لسيولي وايوهسق سااق وعالوي ل وهُ لم
ء لج ُقُ لم عود قله لم }ة 6وقوي ترسيه{:ومس ل ُكم م و لرم ٍ م ايوأل } ة ، 7ع دخوأل عوه ذا ايملتدء ةييأل ءوةير ال يجوال دخو ايفسل
د خلقه إجمسعسلة. 8
ءمس ال يريش اد ذكق حسقأل جواال ات س ايفسل لخلق اقسم ايمو و وحسقأل عدم ايجواال ثم قس :ةة ع دخوأل عوه ذا
ذ

سيلوي إيه ء ةك

ايمو و ءو ايوكق ايمو و ايحقوف ايوس ل يوملتدء واي اق ل يوخلق و د ةإ وء وك وييأل وير أل ويك
وييأل وير أل ويك تمول م دخو ايفسل د ايخلق ألوهس عوام تغيق ايوف وايمروه هد جسقي مجق األ رس ايرسمو

ومس عموأل د

ذه ايمو وقأل وايوكق ايمو و لردأل ع ايلقط وايجالال وم تدخ ايفسل د خلق س كدخويهس د خلق ايمو وقأل إذا يم يك

( )1ينظر :شرح التصريح.178/1 :
( )2سورة الجمعة :اآلية .8
( )3معاني القرآن ،الفرَّاء.56/3 :
( )4شرح التسهيل ،ابن مالك.331/1 :
( )5نتائج التحصيل.1128-1127/4 :
( )6سورة البقرة :اآلية .274
( )7سورة النحل :اآلية .53
( )8ينظر :المفصل في صنعة اإلعراب.47 :
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ءدواأل ايلقط وق يرم
وا كسوأل عسمو
دخو ايفسل مل ةء
واج

يهس مس قلوهس م ء رس وغيق س ،وءمس ةء  ،ذ

آب2017 /م

سيلوي إيه جواال دخو ايفسل د خلق س مل ذه األليسل ألوهس

وهس غيق مغيق مروه اقلتدال وايخلق ويذي جسال ايرطف عويهس لسيق ل عوه مروه اقلتدال ،وقس األخفش ق يجوال
ألوهس عسمو ك خواتهس واألو ءقق إيه اي ح وقد وقد لهس ايتوالي

ة. 1

قود ايدي تف يالل وا يسل ع دخو ايفسل د خلق ايملتدء ،ذكق مس يال لرد ةءمس
ذكق
أل
ات سيهس ل  ،كذي ذكق ءوهس تدخ جوا الال د خلق ايملتدء ايذي يكو اسمسل مو وقل لفر ءو قف ،ءو ء يكو ايملتدء وكق عسم

تو ف لسيفر ءو اي قف ءوةجسق ومجقوق  ،كمس وا ع سيلوي ا جسال يمس تادم اط ،ءمس ع األخفش وا ايجواال د اليسدتهس د
جميل خلق ايملتدء ،ثم ذكق ء جميل وواس اقلتدال تمول ايفسل د خلق ايملتدء ايمذكوق ،ألإق مس استثوسه و د ةإ  ،ء  ،يك  ،ذي أل
وهس ق تمثق د ايجمو  ،جسال دخويهس عوه ايملتدء ايواج

مروه د ايجمو  ،ءمسةإ  ،وء  ،ويك
تو ايوواس تمثق ل
ايجمو  ،كو ايملتدء يهس غيق قاس ايرق د ايلقطي  ،وقو قود ايدي ء أل ال مسي قد ءيح ةء
ايفسل د خلق س للةإ أل م غيق سمسعة. 2

ايمفتوح ويك

ايت ديق د

د جواال دخو

لوسل عوه قو
وقد وا ايقود ع سيلوي د ةإ قءيي  :ءحد مس :ءو ءيحاهس للة ير وييأل د مول دخو ايفسل د خلق س ل
ال ايحسج تلرسل يرلد اياس ق ايجقجسود ،وءو خسيف األخفش ،و ذا ايقءي خالف يمس يقاه ءلو حيس وموا ا ايدقئد ،واآلخق :ءو جوال

ايرلدي ،وءلد ايلاسل ،وال يريشة. 3
دخو ايفسل مل ةإ د واو ع
أل
ءمس ال ءلد ايقليل ايسلتد اد ذكق مس ي د ايفسل تدخ د خلق ايملتدء إذا كس مو وقل ءو وكق مو و  ،وقد وول
ٍ
لقوط :اثوي د اي و مس :ء تكو اي و سللسل د ايخلق ،وء تكو جمو روي ءو
لقوطس يدخويهس ،جر د ايمو و ءقلر
ع

ق سل ءو مجقو الق ،واقثوي د ايمو و مس :ء ق يكو ايمو و ةء خال سل يوملقد ،وق يدخ عوه ايمو و عسم عدا ةإ أل
دخويهس كخقوجهس ،خال سل يألخفش ،ايذي يق اليسدتهس ،وءكثق ايوحويي موروا ء تكو الائد  ،إذ يقو ء أل اليسد ايحقوف م دو ديي ق
يحتم ايت وي خقوج ع ايايسبة. 4
كذي األمق د ايوكق ايمو و و د ةك أل إ جسلأل ملتدء وول ثالث لقوط قت س ايفسل لخلق س :ءويهس :ء تكو اي ف
سللسل ،وثسويهس :ء تكو جمو روي ءو ق سل ءو مجقو الق ،وايثسيو و ألءق يدخ عويهس عسم  ،مس عدا ةإ  ،ومته تحااأل ذه ايلقوط
وأل مخيق د إدخس ايفسل ،وا واع لقطل موهس ال تدخ ايفسل د ايخلقة. 5

لد جلواال دخلو ايفلسل مرهلس

ءمس ءلو حيس اد ترج م اقت سق ال مسي عوه ةإ أل  ،وء أل  ،ويك أل م دو غيق س م ايوواس
عوه ايملتدء ايذي دخوأل عوي لذه ايوواسل  ،إذ قس :ةةوايرجل يوم لوف ء ذكلق ايخلالف لد ةإ وء ويكل أل خس ل  ،ل هم كالمل ء
ع

لسقد ايوواس ق خالف د ءو ق تدخ ايفسل مرهس ،و د ذي تف ي وخالف ،واو إ ل دخ عوه ايملتدء ايمستو د ايلقوط وسس
كس ةييأل ءو ير أل ءو ك أل ال تدخ ايفسل ،و د ير خالف ،موهم م ءيحاهلس لملس ق ُيغيلق مروله اقلتلدال ،جلسال دخلو ايفلسل ألوهلس قلد
و وأل لهس ايمو وقأل د قوي :
أل ووا سُ -ءاللوُق س
وءود يقٍام و لللقل قللل ايتد
يرود-وا ل لط ل
لهس ايمو و عوه تسويم ذي لدل ملتق ليوهس ولي ك  ،كس يولغد ء تدخ د خلق ك كمس تدخ
[ ]...وكووهس و
د

خلق

"ير

ءو

إ

ءو

ء

ءويك "

ة، 6

وقد

استد

لدخويهس

عوه

خلق

( )1شرح المفصل.101/1 :
ي على الكافية.308/1 :
( )2ينظر :شرح الرض ّ
( )3ينظر :المصدر نفسه.311-303/1 :
( )4ينظر :البسيط في شرح الجمل.574-573/1 :
( )5ينظر :البسيط في شرح الجمل ،577-576/1:والمساعد على تسهيل الفوائد ،247-243/1:وتعليق الفرائد151-136/3 :
( )6التذييل والتكميل.111/4 :
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سق و يُ ال ل م ل ء ح د م ﮊة ، 1وقوي  :ﮋ إ ايذي كف ُقوا و ُّدوا ع سلي ايو ثُم مستُوا و ُ لم ُكف لسق و
ﮋ إ اي ذ ي ك ف ُقوال وم ستُوال و ُ لم ُك ف ل
ي لغفق ايو ُ يهُمﮊة ، 2ءمس ةء أل او ايلسعق:
امق ٍ
ن د لق غ ليق وس ل
عو لم ُ
أل يا ليوسل ء مس ُحم ك لوُو ُ
س لر ُد ل
وةيك

وةكس
ومذ

د قو األ وه:

و ا مس سقلقتُكم قسييسل
ويك مس ُي لاوه س لوف ي ُكو ُ
إ كسوأل لوف ايمسود ال يجوال دخو ايفسل د خلق س ،ءو لوف ايموسقع ةيكو

ايجمهوق جواال دخو ايوسس عوه مس ُ  ،وذكق ء أل
ءلس ايحس األخفش يذ إيه ء ايملتدء إذا وم مروه ايلقط ق يرم
ءمس ايمو وف لسيمو و إذا دخوأل عوي ةإ

س ق قو ال ايسقاج ايجواال،

ي مس قلو ة. 3

جسال دخو ايفسل د خلقه عوه قءي ايفقال ،وحو :إ

وحم عوي قوي ترسيه :ﮋ ُق ل إ ا ليم لوأل ايذي تفُّقو م لو ُ عو ُ ُمالقي ُك لمﮊة ، 4اس ءلو حيس
ايقج ايذي ي تي و دق مُ ،
واي حيح ء ذي ق يجوالة. 5
ذا د مس يو

ءحد اقسمي ايملتدء ءو ايخلق ،و د مس يو

اقسمي

اس ءلو حيس  :ةةءو مس ي تحاي ممس يو

ايسقاج ايجواال ،تاو  :عومأل ايذي ي تيود و دق م .واي س ق ءو ق يجوال أل ايفسل إذا
ايمفرويي م وحو "عومأل" ،س ق قو ال
أل
مرووم ءو م وو إخقاج ي ع األولسل؛ أل ايا د لدخو ذه ترقيف كيفي
دخوأل د ايخلق هو إولسل يولقط وايسل وا خلسق ل و
ل
ٍ
حيوئذ .ءو ق تحاي ي وحوة ووأل سيمول ،ال يجوال :ووأل ايذي ي تيود و دق م ،واألخفش
إولسل
ايخلق عود و د اعتاسد  ،ويب
ل
يجياله عوه اليسد ايفسل ة. 6
وقءي ءلد حيس ءحد ايمقتكالاأل ايتد لوه عويهس ايدقئد استدقاك عوه ال مسي  ،ايذي يق جواال ايرطف عوه مروه اقلتدال

مل ةإ أل  ،وء أل  ،ويك  ،إذ قس ايدقئد :ةة واعتقض ءثيق ايدي قوي  :وم ثم جسال ايرطف مرهس عوه مروه اقلتدال ،ل
وايمحااي ايمول ة. 7
وترج

قءي سيلوي

وس ق ايجيش م قو ايقود د لقة ايكس ي ءو وا ء األخفش مول دخو ايفسل لرد ةإ  ،إذ قس  :ةةو ذا عجي ؛

يد اسئم؛ وو دخوأل إ أل عوه اسم يلل ءدا ايلقط وجود
أل اليسد ايفسل عوه قءي جسئال وا يم يك ايملتدء يلل ءدا ايلقط وحو :ال ل
فقأل ي د كتسل مرسود اياقآ
ايفسل د ايخلق ءسه وءحس م وجود س د خلق ال ٍيد ولله وثلوأل ذا ع األخفش مستلرد ،وقد
ُ

ايراليال ءو موا يسيلوي د لاسل ايفسل لرد دخو إ أل  ،وذي ءو قس  :وءمس ﮋ و ا ي و ذ ا ي ل ت ي س و ه س م و كُ مل
يجوال ء يكو ذا خلق ايملتدء؛ أل ايذي إذا كسوأل وت رالل جسال ء يكو خلقه لسيفسل ة. 9

آ ذُ و ُ م س ﮊة ، 8اد

وتسلل ايسيوطد قود ايدي د واو ع سيلوي لردم جواال دخو ايفسل د خلق ايملتدء مل ةإ أل ،إذ عو ايسيوطد ذا ايقءي
لتحاياهس يوخلق ،وايلقط ي توقف ،وقد د ل ذا ايقءي مس وقد م ايسمسع د جواال دخو ايفسل د خلق ايملتدء ايداخو عوي ةإ أل

كاوي ترسيه :إ ايذي

ولوا وهُ لم عذا ُ جهوم  ،وايحس وفس مل ةء أل  ،ويك أل ة. 10
تُووا ا لي ُم لمموي وا لي ُم لمموسأل ثُم ي لم يتُ ُ

( )1سورة آل عمران :اآلية .19
( )2سورة محمد :اآلية .34
( )3ينظر :التذييل والتكميل.112-111 /4 :
( )4سورة الجمعة :اآلية .8
( )5ينظر :التذييل والتكميل.112 /4 :
( )6التذييل والتكميل.112/4 :
( )7نتائج التحصيل.1127/4 :
( )8سورة النساء :اآلية .16
( )9تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد.1056/2 :
 ) 10ينظر :همع الهوامع .61-60/2 :
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وم ايرقض ايمتادم يتوح خالف ايرومسل د دخو ايفسل د خلق ايملتدء إ دخ عوي ايوسس  ،ق كمس يق ال مسي وم
تسلر د اقت سق س عوه ةإ أل  ،وء أل  ،ويك أل م دو ايوواس األخق  ، ،م ايوحس م ءيح ةير للةإ أل  ،وء أل  ،ويك أل يردم تغيق س
جوال دخو ايفسل د
لهس ايمو و  ،كسوأل موول خالف ليوهم ،ويورو وفسهس ءيحاأل لهس ةك أل  ،وموهم م
ايمروه؛ وكووهس ُو
أل
خلق ايملتدء ايمو و ايمتوم مروه ايلقط واي و رالل ،و د ايوكق ايمو و لسي قف وايفر  ،ومس ُوا سيلوي م مول دخو ايفسل

جوال دخو ايفسل مرهس ،ومس است هق ايدقئد
د ايخلق مل ةإ أل ُموحاهس للةير  ،وييأل  ،د حي وا ايرلدي وءلو ايلاسل وال يريش ءو أل
م كالم ال ايسقاج د جواال دخو ايفسل د خلق ايوسس ايذي ي تحاي كلةعومأل  ،و ذا مس يمكد استد اق ايدقئد عوه ال مسي
م ء دخو ايفسل د خلق ايملتدء ييب مات الق عوه ةإ  ،وء  ،ويك .
شروط عمل ( ما ) الحجازية
يورق

د مس ايوس ي مذ لس  :ءحد مس :مذ

ايحجساليي  ،إذ يقو إعمسيهس عم ةييب غيق ء

لود تميم ،إذ يقو عدم جواال عموهس ،هد ت تد يمجقد ايوفد ،واآلخق :مذ

ذا ايرم ملقوط.

ويمس كس عم "مس" استحسسويسل ق قيسسيسل التقط ي ت خق ايخلق،
وذكق ال مسي ءقلر لقوط يرم ةمس ايحجسالي  ،إذ قس :ةة أل
وت خق مرموي  ،ولاسل ايوفد ،وخوو س م ماسقو إ ل  ،أل ك أل واحد م ذه األقلر حس ء ود ،سيلاسل عويهس تاوي  ،وايتخود عوهس ءو
أل "مس" تلسيوس د اقسترمس  ،ولط
ع لروهس تو ي  ،وءح أل ذه األقلر لوالوم ايو عود عدم ايخوو م ماسقو إ ل  ،عذا ويي ل
اقسترمس دو خالف ،وق يوالم مث ذه ايملسيو لواع ايوفد ،وق لتوسط ايخلق ة. 1

يد ذا ل ،
سستدق عوي ايدقئد لقطي آخقي  ،إذ قس :ةة وواع ايم وف لقطي  :ألءق تمكد لمس يج ايق ل ،وحو :مس مس ال ل
لعق ،وحو مس اليد لدل ءو للدل ق يرل ل  ،تستوي ايوغتس ة. 2
ألإق عود لرض ايكو ي [ ،]...و ألءق ُيلد م ايخلق لد م حو أل
ويق سيلوي د لس مس ءجقي مجق ةييب د لرض ايمواول لوغ ء ايحجسال ،ثم ي يق إيه ء و  ،عدم جواال تاديم خلق

علد
ةمس عويهس ال تاو  :مس موطو ل ُ
عدم اققت اق للةإ ل ؛ ألوهس تكفهس ع

يد ألإق موطو ل ة ، 3وم لقوط عموهس
ا  ،وءوهس ق ترم د حس اواسض وفيهس ل أل
لةإق كاوي  :مس ال ل
يد قسئم ،لسيق ل ،خقجتهس م ايحقوف
ايرم كمس كفأل ةمس ةإ أل ع ايرم  ،تاو  :مس إ ل ال ل
موسيسوس ود لوي ُ آخقوس
ايلسعقة: 5
ومس إ ل طلوس ُج لل ل ويك ل

كذي

 ،حته ءغوأل ك واحد ع األخق  ،غيق ء أل ذا ايلل
الحيسأل ،إذ ووروا لقوطسل يرموهس ،م ذه ايلقوط :عدم تاديم اسمهس عوه خلق س؛ أل ذي

ايرسمو عم ةييب ة ، 4وم ذي قو

د مروسه ،هد كلةييب د ايرم ؛ ألوهس ديأل عوه ايوفد كدقي ةييب عوي  ،ولسلهتهس

وذكق ايملقد ء أل ةمس لسلهأل ايفر
د دخويهس عوه ايملتدء وايخلقة ، 6ويم يك لي وفيهس ووفد ةييب

يم يرطهس ك مس كس يلةييب م

ء يكو

يستدعد ء ل تكو مت ق د وفسهس ولمس ء أل ت ق هس محس ؛ كووهس حق سل وايحقوف ق تت قف؛ قيتالامهس حسقل واحد ل ،وج
عموهس د حس واحد  ،إذ قس  :ةةوا أل ايلدل ألإومس يت قف عمو كمس يت قف و د وفس  ،عذا يالم طقيا واحد يالم مس يرم

ي

ة7
ايمادم وايممخق ،ءمس غيق ايمت قف وم يفسق موور ة. 8
طقيا واحد
 ،وذكق ء أل ايرقلي تجر ايمت قف عسمالل د ُ
يد موطواسل ،و وفد اوطال اليد ،ءمس د
وايلقط اآلخق ايذي ذكقه و اوتاسض ايوفد ل أل
لةإق ؛ أل ايا د م ةمس د قوي  :مس ال ل

يد ألإق موطو ل هو إثلسأل اوطال اليد ،وعوه ذا تكو ةمس قد
قوي  :ةمس ال ل

( )1شرح التسهيل ابن مالك.369/1 :
( )2نتائج التحصيل.1251/4 :
( )3ينظر :الكتاب.59/1 :
( )4ينظر :المصدر نفسه.221/4 :
( )5البيت لفروة بن مُسَيك ،ينظر :األصول ،236/1 :والجنى الداني.327 :
( )6ينظر :المقتضب.190/3 :
( )7المقتضب.189/4 :
( )8ينظر :المصدر نفسه.190/4 :
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سققأل ةييب د وفد ايخلق ،وم ذي قوي ترسيه :ﮋ ومس ء لم ُقوس إق واحد ل كو لم ٍح لس ليل ق ﮊة 1ة. 2
د ايخلق إ تادم مرمو ايخلق عويهس ءو عوه اسمهس ال يجوال ء تاو
وذكق ال ايسقاج ء أل ةمس ايوس ي ق ترم ايو

د:

يد
يد آكالل ويق ء أل ذي غيق جسئال حته د ايق ل ءي :ةطرسم مس ال ل
يد آكالل ءو ةمس طرسم ال ل
يد آكالل طرسم  ،ةطرسم مس ال ل
ةمس ال ل
آك ل مخسيف ايكو يي  ،وءجسال س ايل قيو مل اوتاسض ايوفد للةإق ة. 3
د ايلدل ايواحد وستت ع عوتي مختوفتي ومث يذي للةمس ايحجسالي ايتد ءعموهس ء

ايحكمي
ويق ال جود ء أل اختالف ُ
ايحجسال تلليهسل للةييب ؛ يكووهس وفيسل يوحس  ،وتدخ عوه ايملتدء وايخلق ،وء موهس لوو تميم ،ألوهس لسلهأل ة
وايخالف د عم ةمس ايحجسالي ق يات ق عوه لود تميم وايحجساليي  ،ل ذ

ة. 4

إيه ءلرد موهمس ،إذ

سق خال سل لي ايكو

وايل ق  ،سيكو يو يقو

د ةمس عدم ايرم ؛ ألوهس خسقج ع ايايسب ايذي ءوج

يختع ،ومس غيق مخت

يدخويهس عوه ايفر واقسم ،د حي يق ايل قيو عموهس؛ ألوهس لسلهأل ةييب د دخويهس عوه ايملتدء

وايخلق ،ووفيهس ايحس  ،والاد ذا ايلل قو دخو ايلسل د خلق ةمس كمس تدخ

عدم عموهس؛ كووهس حق سل وايحقف ق يرم مس يم

د خلق ةييب ة. 5

لةإق  ،وء أل ق ت سحلهس ةإ ل  ،ع
وذكق ال ع فوق ثالث لقوط د :عدم تاديم ايخلق عوه اسمهس ،وعدم اقت اق خلق س ل أل
ادأل لقطسل م ذه ايلقوط عسدأل إيه يغ تميم د عدم ايرم د ايخلقة. 6
ايملتقك

د وفسهس ،و د غيق س ،سقلت اق

وذكق ايمسياد ء أل ةمس م األيفس
اقلت اق د غيق س ،وهس تدخ عوه ايفر وتدخ عوه اقسم ،وم دخويهس عوه اقسم ،مس يدخ عوه ايملتدء وايخلق ،إذ ءعموهس
ايحجساليو وايتهسميو وايوجديو  ،كععمس ةييب  ،والتقطوا يذي
ايو

د وفسهس ءوهس تكو حق سل وتكو اسمسل ،ءمس

ايلقوط ايتد ذكق س ال ع فوق ،ثم ذكق لوا د تلي عم ةمس
ة7

د ايخلق وا ل يم تتحا ايلقوط ايتد ذكق س ،وموهس قو ايلسعق :
ش وا لذ مس مثلوهُ لم لل ُق
ل ل ُحوا قد ءعسد ا و لرمتُهُم
إ لذ ُ ُم قُقلي ل
ة8
ةمثوهم للةمس عوه ايقغم م تادم خلق س عوه اسمهس .
إذ و
يهس ،وايلقوط د:

وذكق ءلو حيس خمس لقوط يرم ةمس ايحجسالي  ،إذ أل اياو
يد ،و و قءي ايكسسئد ،ويق ايفقال جواال ايو
قسئم ال ل
األول :ألءق يتادم خلق س عوه اسمهس ،ع تادم ايخلق عوه ةمس ُق ل وحو :مس ل
ةإق عوه اقسم تاو  :مس قسئمسل
يد ،ءمس ايجقمد يق ءوهس يغ  ،د حي يق ذي األخفش ملقوطسل لتاديم أل
تاو  :مس قسئمسل ال ل
يدة. 9
ألإق ال ل

ووا ع ايفقالة ، 10جواال تاديم ايخلق جس الق ومجقو الق وحو :مس ٍ
يد ،ثم ذكق ء أل ةمس ترم
لاسئم ال ل
ٍ
يد وسقلسلة. 11
اقسم مرمو ايخلق و و جسق ومجقوق وحو:مس
لسيف ال ل

ايفقال جوا الال ،وعود ايل قيي واج
الثاني :عدم اقت اق وفيهس ل أل
لةإق  ،ع كس للةغيق هد عسمو عود أل
ة12
.
يد ألإق ءخو
عسق  ،ومس ال ل
( )1سورة القمر :اآلية 50
( )2ينظر :المقتضب.190/4 :
( )3ينظر :األصول في النحو.235/2 :
( )4ينظر :الخصائص.167/1 :
( )5ينظر :اإلنصاف(.166-165 /1 :مسألة )19
( )6ينظر :المقرب ،102/1 :واللؤلؤة في علم العربية وشرحها ،السُّرَّمَرِّي.259-257 :
( )7البيت للفرزدق في ديوانه.167 :
( )8ينظر :رصف المباني.312 :
( )9ينظر :ارتشاف الضرب.1198/3 :
( )10ينظر :معاني القرآن ،الفرَّاء.44/2 :
( )11ينظر :ارتشاف الضرب.1199/3 :
( )12ينظر :المصدر نفسه1199/3 :
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الثالث :عدم اقت اق ةمس للةإ ل  ،ع أل اقتقاوهس يمورهس م ايرم لال خالف كمس يق ال مسي  ،وايل قيو  ،وايكسسئد وايفقال ،غيق ء أل
ايخلق لهس ،كمس وا عوهم ال ايسكيألة. 1
ايكو يي يقو جواال و
الرابع :ء ق تتكقق ةمس ءو ق تمكد للةمس يج
ايكو يو

و لوا ايخلق لهسة. 2

يد ذا ل و ذا عود عسم ايوحويي  ،د حي جوال ايرم
ايق ل وحو قوي  :مس مس ال ل

لةإق  ،وحو :مس اليد لدل ألإق لدل ق يرل ل  ،إذ يق ء أل د مث
الخامس :عدم ا لدا م ايخلق لد م حو ل أل
ايوغتس  ،ايحجسالي وايتميمي ة. 3
وايلقط ايقالل وايخسمب مس ممس وا
وس

ال مسي م لقوط عم ةمس ايحجسالي عم ةييب .

وذكق ال قسسم ء أل
لقوط عم مس:ةة والاد لروهم لقطي آخقي :

لقطي آخقي م لقوط إعمس ةمس ايحجسالي موس ي إيه ايلقوط األقلر  ،إذ قس لرد ترداد

يد قسئم ،وج
ءحد مس :ألءق تمكد لمثوهس ،ع ءُكد ،وحو :مس مس ال ل
عوه ايرم قو ايقاجالة: 4

و

ذا ايحس تستوي

ايق ل ،عود عسم ايوحويي  ،وءجساله لرض ايكو يي  ]...[ ،وءولد

مس م ح ٍ
ءحد مرت مس
ق ُي لوس األسه ت سيسل ،مس
مسم ل
لةإق  ،وحو مس اليد للدل ألإق لدل ق ُيرل ل  ،و د "ايكتس " يو فسق جواال
[ ،]...وثسويهمس :ألءق ُيلد م ايخلق لد م حو ل أل
"إق" عوه ايلد م ايموول ،و و و لم ة ، 5وذكق ذا اقستد اق عوه ال مسي د لقح يوتسهي
ايخلق ،وق ل مس لرد أل

ءيوسلة. 6

ويق ايسيوطد ء أل يرموهس ءقلر لقوط جر ايثسيو موهس :عدم تكقاق ةمس ايحجسالي  ،ع تكققأل امتول عموهس د ايخلق ،و و
ءحد ايلقوط ايتد وا هس ال مسي د إعمس ةمس ايحجسالي كمس ذكق ايدقئد د استدقاك عوي ة. 7
وتسلل ايدكتوق عود تو ي ايحمد م سلا د استدقاك عوه ال مسي موا اسل ايدقئد ،ذكق ايلقط األو و و تكقاق ةمس وموسل

لةإق  ،وايلقط اآلخق :عدم ا لدا م ايخلق لد موج
مل عدم اقوتاسض ل أل

لةإق ؛ قختالف ك أل موهمس وفيسل واثلستسلة. 8
ل أل

ءمس ايدكتوق سو ايسسمقائد ذكق ء أل ةمس وةييب ق تمسث ليوهمس وا تلسلهس د لرض األموق
موهس وفد ايحس  ،إذ يق ييب م حكم ايرقلي ء تجر ءداتي مختوفتي يتلسلهس تلسلهسل تسمس ،ويق ءيوسل ء أل يك موهمس
خ و ي تختوف لهس ع األخق  ،لةييب استرموأل استرمس األ رس  ،وةمس حقف ،وييب ايحقف كسيفر لسيوفدة ، 9واستد عوه

قءي لردد م األدي ييب ايمح مح ذكق سة. 10

لةإق يمورس
ل أل

تادم ذكق س ء أل م ايوحس م يق ء تكقاقةمس ايحجسالي  ،وا لدا م ايخلق لد موج
وي هق م اآلقال ايتد أل
د ايخلق كمس ترم ةييب  ،ويقجرسوهس إيه ايايسب ايذي يقاه ايتميميو  ،و و ءوهس غيق عسمو ؛ ألوهس حقف
عم ةمس ايحجسالي ايو
غيق مختع ،ومم يق

ذا ايقءي ايدقئد ،إذ اتوح ذي

د استدقاك ايلقطي عوه ال مسي

( )1ينظر :ارتشاف الضرب .1200/4 :والجنى الداني.328-327 :
( )2ينظر :المصدر نفسه.1200/4 :
( )3ينظر :المصدر نفسه.1201 /4 :
( )1ال يعرف قائله.
( )5الجنى الداني.329-328 :
( )6ينظر :شرح التسهيل ،ابن قاسم.314-313 :
( )7ينظر :همع الهوامع.112/2 :
( )8ينظر :المعجم الوافي في أدوات النحو العربي.302 :
( )9ينظر :معاني النحو ،فاضل السامرائي.230/1 :
( )10ينظر :المصدر السابق.233-230/1 :
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الخاااااااياامة

و هق م ايلحو ايموسوم للةاستدقاكسأل ايدقئد د كتسل وتسئت ايتح ي عوه ال مسي

آب2017 /م

عدد م ايوتسئت ايتد تو

إييهس

ايلسحثس  ،ويمك إجمسيهس عوه ايوحو اآلتد:
 -1د لرض استدقاكست غو

ديي اقستد اق و و ايلس د ايوحوي عوه

ح مس سأل ايلسقة ،و د لرو اآلخق يستدق إغفس ءو

ق وق ايلسقة د استيفسل قوي وحوي .
 -2اختوفأل طقائ ايترليق عود ايدقئد د استدقاكست عوه ال مسي

مق يستدق لوف ةءغف ايلسقة وءخق لوف ةواع ايلقة .

 -3اقختالف د لقوط عم ةمس ايحجسالي  ،موهس مس و متف عوي وموهس مس و مختوف ي .
 -4كسوأل استدقاكسأل ايدقئد عوه ال مسي ءحيسوسل د لرض ايلقوط ياوي وحوي  ،وءحيسوسل ءخق د ءدي قوي وحوي .
المصااااادر والمااراجاااااع

 اياقآ ايكقيم.

 اقتلسف ايوق م يسس ايرق  ،ءلو حيس ءثيق ايدي األوديسد ة745ه  ،تحاي د.قج

عثمس محمد ،مكتل ايخسوجد،

اياس ق ايطلر األويه1418 ،ه1998-م.
د ايوحو :محمد ل سه ل

 األ و

ايسقاج ايوحوي ايلغدادية316ه  ،تحاي

ايدكتوق علد ايحسي

ايفتود ،ممسس

ايقسسي  ،ايطلر ايثسيث  ،ليقوأل1317 ،ه1996-م.

 ايلسيط د لقة جم ايالجسجد ،قل ءلد ايقليل عليد ا ل ءحمد اياقلد ايسلتدة 688ه  ،تحاي ودقاس د .عيسد ل عيد
ايثليتد ،داق ايغق ا سالمد ،ايطلر األويه1986 ،م.
 ايتذيي وايتكمي

د لقة كتس

ايتسهي  ،ءلو حيس األوديسد ،حاا األستسذ ايدكتوق حس

وداوي ،داق اياوم ،دمل  ،د.ط،

د.أل.
 تروي

ايفقائد عوه تسهي ايفوائد ،محمد لدق ايدي ل ءلد لكق ل عمق ايدمسميودة827ه  ،تحاي

ايطلر األويه1403 ،ه1983 -م.

محمد علد ايقحم ،

 توويح ايماس د وايمسسي للقة ءيفي ال مسي  ،ءلو محمد لدق ايدي ل قسسم ايمقادية749ه  ،لقة وتحاي علد ايقحم
عود سويمس  ،داق ايفكق ايرقلد ،ايطلر األويه2008 ،م.
 ايجوه ايداود د حقوف ايمرسود ،ءلو محمد لدق ايدي حس ل محمد ل قسسم ل علد ا
تحاي د .خق ايدي قلسو واألستسذ محمد وديم سو  ،داق ايكت

ل عود ايمقادية749ه ،

ايرومي  ،ليقوأل ،ايطلر األويه1413 ،ه1992-م.

 ايخ سئع ،ءلو ايفتح عثمس ل جودة392ه  ،تحاي محمد عود ايوجسق ،داق ايكت

ايم قي -ايمكتل ايرومي  ،م ق،

د.ط1372،ه1952 -م.
 ديوا ايحمسس  ،ءلو تمسم حلي
حس  ،داق ايكت

 ديوا

ل ءوب ايطسئدة231ه  ،لقواي ءلد مو وق ايجواييادة540ه  ،لقح وعو عوي ءحمد

ايرومي  ،ليقوأل ،ايطلر األويه1998 ،م.

ايفقالد  ،لقح وولط وقدم ي  ،األستسذ عود سعوق ،داق ايكت

ايرومي  ،ليقوأل ،ايطلر األويه1407 ،ه-

1987م.
 ق ف ايملسود د لقة حقوف ايمرسود ،يإلمسم ءحمد ل علد ايووق ايمسيادة702ه  ،تحاي ءحمد محمد ايخقاط ،مطلوعسأل
مجمل ايوغ ايرقلي  ،دمل  ،د.ط ،د.أل.
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 لقة ايتسهي ايمسمه تمهيد اياواعد للقة تسهي ايفوائد ،يمح

آب2017 /م

ايدي محمد ل يوسف ل ءحمد ايمرقوف لوس ق ايجيش

ة778ه  ،تحاي عود محمد سخق وآخقو  ،داق ايسالم ،ايطلر األويه1428 ،ه2007-م.
محمد ل مسي

 لقة ايتسهي  ،جمس ايدي ءلد علد ا

يوطلسع  ،ايطلر األويه1410 ،ه1990-م.

ة672ه  ،تحاي

د .علد ايقحم ايسيد ود .محمد لدوي ،جق

 لقة ايتسهي  ،يومقادي لدق ايدي ل قسسم ،تحاي ودقاس محمد علد ايولد محمد ءحمد ،مكتل ا يمس  ،ايمو وق  -م ق،
ايطلر األويه2006 ،م1427-ه .ةاياسم ايوحوي
األال قية905ه  ،تحاي

 لقة ايت قيح عوه ايتوويح ،خسيد ل علد ا
ليقوأل ،ايطلر األويه2000 ،م.

محمد لسس عيو ايسود ،داق ايكت

ايرومي ،

 لقة ديوا عوتق ل لداد ،عود لت حيح ءمي سريد ،ايمطلر ايرقلي  ،م ق ،د.ط ،د.أل.
 لقة ايقود عوه ايكس ي  ،يقود ايدي محمد ل ايحس اقستقالسذية688ه  ،م عم يوسف حس عمق ،مولوقاأل قسال
يووب ،لوغسالي -ييليس ،ايطلر ايثسوي 1996 ،م.
 ،ايرالم جسمل ايفوائد مو

 لقة ايمف

حح وعو

ايدي يريش ل عود ل يريش ايوحوية643ه ،

وفيس لرد مقاجرت عوه ء و خطي مليخ األال ق ،ايمطلر ايمويقي  ،م ق-لسقع ايكحكيي  ،د.ط ،د.أل.

عوي حوالد

 ايكتس  ،ءلو لليق عمقو ل عثمس ل قولقة  180ل  ،تحاي  :علد ايسالم محمد سقو مكتل ايخسوجد ،اياس ق  ،ايطلر
ايقالر  1425 ،ل2004 -م.
 كتس

وتسئت ايتح ي

د لقة كتس

ايتسهي  ،يمحمد ل محمد ل ءلد لكق ايمقالط ايدقئد ة1090ه  ،تحاي م طفه

اي سد ايرقلد ،مطسلل ايثوق  ،لوغسالي – ييليس ،د.ط ،د.أل.

 ايومل د ايرقلي  ،ءلو ايفتح عثمس ل جودة392ه  ،تحاي د .سميح ءلو مغود ،داق مجدقوي ،عمس  ،د.ط1988 ،م.
 ايوميم د عوم ايرقلي ولقحهس ،يوسف ل محمد ايسُّقمقي ة776ه  ،دقاس وتحاي

وتروي

ايدكتوق ءمي علد ا

سسيم،

مطلر األمسو  ،ايطلر األويه1992 ،م.

 ايمسسعد عوه تسهي ايفوائد ،لهسل ايدي ال عاي ة766ه  ،تحاي  :وتروي د .محمد كسم لقكسأل ،داق ايفكق ،دمل ،
د.ط1400 ،ه1980-م.
 مرسود اياقآ  ،ءلد الكقيس يحيه ل اليسد ل علد ا ايفقالة207ه  ،قد ي وعو عوي ووول حوالي و هسقس إل اق يم لمب
ايدي  ،داق ايكت

ايرومي  ،ليقوأل ،ايطلر األويه.

 مرسود ايوحو ،د .سو
 ايمف

د

سيح ايسسمقائد ،لقك ايرست يوطلسع وايولق ،ايطلر ايثسوي 1423 ،ه2003 -ه.

ور ا ع اق  ،جسق ا

محمود ل عمقو ل ءحمد ايالمخلقي ة538ه  ،تحاي

د .عود لو موحم ،مكتل

ايهال  ،ليقوأل ،ايطلر األويه.1993 ،
ايم لاتو  ،ءلو ايرلسب محمد ل ياليد ايملقدة285ه  ،تحاي
ُ 
1415ه1994-م.
ممم

ايماق  ،عود ل
ُ 
األويه1392 ،ه1972م.


ايمرقوف لسل

محمد علد ايخسي

ع فوقة669ه  ،تحاي

مل ايهوامل د لقة جمل ايجوامل ،يجال

ايدي

ءحمد علد ايستسق ايجواقي وعلد ا

ايسيوطد ،تحاي

1413ه1992-م.
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ع يم  ،مطسلل األ قام ،اياس ق  ،د، .

علد ايرس

ايجلوقي ،ايطلر

مكقم ،ممسس ايقسسي  ،ليقوأل ،د.ط،

