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 أسمؾب الشفي وأدواتو في السعمقات العذر
 ()الرحيؼسعد سيد أحسد عبد 

 
 اترداهو عددم أو الذيء، وجؾد عدم عؽ باإلخبار وذلػ اإلثبات، عكس الشفي

 لغدؾ   أسدوؾ  السخزومدي بوؾلدو" لالّشفدي حدوثدو  وددد عّفهدو ميدد  عددم ما، أو برفة
 ذىدؽ هدي يخدفّدد مدا لدده  ُيددخخدم وإنكدار، نودض أسدوؾ  وىدؾ الودؾل، مشاسبات تحدده

 سداورت أحاسدسس   مدؽ السدخكوؼ ُيالحغدو لسدا مظابًودا الشفدي إرسدال هيشبغدي السخاَطد،،
 الشفدي، وإححدد  ب،سدوؾ  ذلدػ إلزالدة يددى  أن ادخزداه مّسدا خظد،، ذىدؽ السخاَطد،

   ٔاالسخىسالل  السخشؾعة طفائوو
ودد أشدار سدييؾ و إلد  الشفدي هدي ؛خابدوع إذ يىدف  لدوات الشفدي، وخا دة ؛د  

غيدف السك؛دد، ومدا ىدؾ لشفدي السايدي أداة هي االسخىسال، هيييؽ ما ىؾ لشفدي السايدي 
السك؛ددد، ومددا ىددؾ لشفددي الحددال، ومددا ىددؾ لشفددي السدددخوي ، السك؛ددد مشددو، وغيددف السك؛ددد، 

ددا َيْفىدد   وإذا يوددؾل" ل إذا دددال" َهىددَ  هددحن  نْسددو لددْؼ َيْفَىددْ   وإذا دددال" دددد َهَىددَ  هددحن  نْسددو لس 
لَّلا  لود َهَىَ  هوال" وهللا َما َهَىَ   وإذا دال" لود َهَىَ  هحن  نْسو ما هَى   لنو ؛،ن و دال" و

دال ىؾ َيْفى ، أ  ىؾ هي حال ِهْى ، هحن  نْسو مدا َيفىدُ   وإذا ددال ىدؾ َيفَىدُ  ولدؼ يكدؽ 
الفىددُ  وادًىددا هشُْسددو ال َيفىددُ   وإذا دددال َلددَسفىوؽ  هشُْسددو ال َيفىدد ، ؛،نددو دددال" ولَّلا  َلددَسفَىوؽ  

  ٕوإذا دال" سؾف َيفَى  هحن  نْسو لؽ َيفَىَ ل هووَت ولَّلا  ال َيفَى   

                                                           
  -  جامعة القاهرة.  -كلية اآلداب 

، ٕليشدددان،   –فوت هدددي الشحدددؾ الىفإدددي نودددد وتؾجسدددو، دار الفائدددد الىفإدددي،  يددد ميدددد  السخزومدددي" ٔ
  ٕٙٗ، ص مٜٙٛٔ /هٙٓٗٔ

، تحويددو وشددفح عيددد الدددالم   ٖ-ٔالكخددا ، ج سددييؾ وع أ ددؾ بذددف عسددفو  ددؽ عبسددان  ددؽ دشيددف"  ٕ
   ٚٔٔ/ٖ، مٜٛٛٔ /ىد ٛٓٗٔ، ٖ، الواىفة،  جيىارون، مكخبة الخان
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 الىفإسة نؾعان" الوغة هي والشفي
 وهدي إثبدات عداىفه هدي يكدؾن  الشفدي مدؽ الشدؾ   دف .  وىد ا غيدف نفدي يدسشي،  ٔ

ه  يسشو نفي، ُيفيؼ مؽ الجسوة دون أن َيشص  عوسو حدفف  مدؽ حدفوف الشفدي  وددد عدد 
أن الشفددي الوغددؾ  ىددؾ مددا ؛ددان باسددخخدام إ ددفامسؼ أنددسس نًْسددا غيددف لغددؾ ، عودد  أسدداس 

الداة، يودددؾل" لوالشفدددي الوغدددؾ  ال يكدددؾن عدددادة إال بددد،داة  ُتذدددىف  يددد ا الشفدددي، هدددحذا خدددال 
الكالُم مؽ أداة نفي، وعي ف م  ى ا عؽ الشفي، ُعد  مبُ  ى ا نًْسدا يدسشس،ا، يظسد ُؽ إلسدو 

ه مؽ طفق الشفي، ولكؽ  الوغؾ       ٔ اعخباره مؽ أسالي، الشفيلي،    السشظوي، وَ ُىدُّ
 ثيدؾت عددم  دف ًحا، أ  نًْسدا االسدؼ أو الفىد  حددوث نفدي و ىشدي نفدي  دف .،  ٕ

 وددد الغدف ، ليد ا بد،دوات   الشفدي مدؽ الشدؾ  ىد ا إلسدو  وُ دكد   لوسددشد السددشد نددبة
 هي بىزيا لهخجد اإلعفا سة، لوىالمة وهًوا الشحؾ هي ؛خ، مخففدة الدوات ى ه جاءت
وإىزدديا هددي نؾا دد،  السزددار ، هددي جددؾازم وإىزدديا االسددسسة، الجسوددة نؾاسدد 

  وى ه الدوات ؛سا عيفت هي ؛خد، الشحداة ىدي" سلدسس)، وسمدا)، وسال)، ٕالسزار ل 
دددا)، وسلدددؽ)، وسإْن)، وسالت)  مشيدددا مدددا يخدددخص  شفدددي الجسودددة االسدددسسة،  وسلدددؼ)، وسلس 

  يشيسا   ومشيا ما يخخص  شفي الجسوة الفىوسة، ومشيا ما ىؾ مذخفك
وسسوخرددف البحددى عودد  الشفددي الرددف .، الدد   يددخؼُّ  ؾسدداطة أدوات الشفددي الخددي 
ا دددظشىخيا الىفإسدددة لداء ىددد ا الغدددف   وددددد ُرتيدددت أدوات الشفدددي حدددد، شددديؾعيا هدددي 

 السىووات الىذف 

                                                           

  ٛٚٔ، ص مٜٛٚٔ، ٙجودددؾ السردددف ة، الوددداىفة،  إ دددفامسؼ أندددسس" مدددؽ أسدددفار الوغدددة، مكخبدددة الن ٔ
  حساسدددة عيدددد الوظسددددج"  شددداء الجسودددة الىفإسدددة، دار غف دددد، لوظباعدددة والشذدددف والخؾز دددد ، و شغدددف" 

  ٕٕٛ، ٕٔٛ، ص مٖٕٓٓ الواىفة،
  ٖٕٛ  حساسة عيد الوظسج"  شاء الجسوة الىفإسة، ص  ٕ
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والسىو ودددات مدددؽ أجدددؾد مدددا و ددد  إليشدددا مدددؽ الذدددىف الجددداىوي، ولدددسس هدددي الد  
وددات  ودددد اخُخوددَع هددي عددددىا وعدددد أ ددحا يا  والوددؾُل الىفإددي درددائد اْشددُخيفت ؛السىو

السذيؾُر أن يا سدب  ، وأن  أ دحاَ يا ىدؼ" امدفؤ ال دسس، وطفهدة، وزىيدف، ولييدد، وعشخدفة، 
أن يزددؼ   -إتساًمددا لوفائدددة  -وعسددفو  ددؽ ؛وبددؾم، والحددارث  ددؽ ِحوِّددزة  ودددد رأ  الباحددُى 

، الخدددي ودددد  عوييدددا اخخسددداُر السدددكرخيؽ إلددد  السىو ودددات الددددب  السىو ودددات الدددبالث الخدددف  
، وأدردُفىا ثسانسدًة وأرإىديؽ  يخًدا   والدباُء الودام   ودد  وَغ أطؾُليدا مائدًة وخسددة أ سدات 

 والسىوواُت الىذف، الخي يخشاوليا ى ا البحى، ىي" 
 مىووة امفئ ال سس  ؽ ُحْجف، وعدُد أ ساتيا اثشان وثسانؾَن  يًخا   ٔ
 كف ، وإوغ عدُد أ ساتيا مائَة  يت  وخسدة مىووة طفهة  ؽ الىيد الب  ٕ
 مىووة زىيف  ؽ أ ي ُسوس ، وىي تدىة  وخسدؾن  يًخا   ٖ
 مىووة لييد  ؽ رإسىة، وعدُد أ ساتيا تدىة وثسانؾَن  يًخا   ٗ
اد، وىي ثسانؾن  يًخا   ٘  مىووة عشخفة  ؽ َشد 
 مىووة عسفو  ؽ ُ؛ْوبؾم، وعدُد أ ساتيا سخة وتدىؾن  يًخا   ٙ
  ؽ ِحوِّزة السذكف ، وىي خسدة وثسانؾَن  يًخا مىووة الحارث   ٚ
 مىووة العذ  مسسؾن  ؽ قسس، وىي أرإىة  وسخؾن  يًخا   ٛ
 مىووة الشابغة ال  ساني، وىي خسدؾن  يًخا   ٜ

 مىووة عييد  ؽ ال فص، وعدد أ ساتيا ثسانسة  وأرإىؾن  يًخا   ٓٔ
أما ُمىخسُدنا ومفجُىشا هي نرؾص السىووات الىذف هكدان ؛خدا  سشدفح الوردائد 

هددداق الجديددددة،  يدددفوت، لوخظيددد، الخيف دددز ، تحويدددو هخدددف الدددديؽ قبددداوة، دار اآالىذدددف) 
 م ٜٓٛٔ/ هٓٓٗٔ، ٗ 

: نفي الجسمة اًلسسية:  أوًلا
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ةع الجسودة االسددسسة السشْسددة ىدي الجسوددة الخددي دخودت عوييددا إحددد  الدوات الشا سدد
ثسدددان  لشفدددي عالددددة اإلسدددشاد  ددديؽ ر؛شدددي الجسودددة   وددددد وردت الجسودددة االسدددسسة مشْسدددة 

هدددي السىووددددات الىذدددف بدددالدوات الخالسدددة سلددددسس، ال، مدددا)، مفتبدددة حددددد، وأرإىددديؽ مدددفة 
 شيؾعيا"

 ليس: .ٔ
وىا هىداًل غيدف مخردفف  ،  يشسدا ذىد، ٔتىد دت اآراء هييا، هدييؾ و وتابىؾه عددُّ

الددفاز  إلدد  أنيددا حددففع لنيددا ُتخددالع ىي ددة الهىددال، هددال يدد،تي مزددار  مشيددا، أو اسددؼ 
  ٕهاع ، ؛سا أنيا تدخ  عو  الفى ، هخوؾل" لسس يخفج ز د 

، ٖأمددا السددالوي هيددف  أنيددا لسدددت محزددًة هددي الحف سددة، وال محزددًة هددي الفىوسددة 
مددؽ أخددؾات س ددان) ُتفيددد نفددي اإلسددشاد  إنسددا تخددفدد  يشيسدداع هددد سلددسس) تدد،تي هىدداًل ناسددًخا

االسسي هي زمؽ الحال، ودد ت،تي لشفي السايي أو السدخوي  إن تؾهفت دف شة تخدص 
 أحدىسا 

                                                           

السوخزدد،، تحويددو   عيددد  السيددفدع أ ددؾ ال بدداس    ددؽ يز ددد"  ٚ٘/ٔيشغددف" سددييؾ و" الكخددا ،  ٔ
مي، الخالو عزسسة، وزارة الوداف، السجوس العو  لوذ ؾن اإلسالمسة، لجشة إحسداء الخدفاث اإلسدال

 ا ددؽ ي ددسشع أ ددؾ البودداء مؾهددو الددديؽ ي ددسش  ددؽ عوددي"  ٚٛ/ٗ، مٜٜٚٔ / هٜٜٖٔ، ٕالودداىفة،  
م لدو وويد  ىؾامذدو وهيارسددو إميد   ددي  يىودؾ ، دار الكخد، الىوسسدة،  يددفوت   –شدفح السفرد ، ددد 

   ٖٙٙ/ٗ، مٕٔٓٓ /ىد ٕٕٗٔ، ٔليشان،  
ف الدددفاز ع هخدددف الدددديؽ أ دددؾ عيدددد هللا    دددؽ عسدددف  دددؽ الحددددؽ" مفددداتس. الغيددد، أو الخفددددييشغدددف"  ٕ

ا ددؽ ىذددامع جسددال الددديؽ  ددؽ   ٕٔٔ/٘، ىدددٕٓٗٔ، ٖلخددفاث الىفإددي،  يددفوت،  الكييددف، دار إحسدداء ا
يؾسدددع  دددؽ أحسدددد  دددؽ عيدددد هللا" مغشدددي الوييددد، عدددؽ ؛خددد، العار ددد،، تحويدددو   محيدددي الدددديؽ عيدددد 

   ٖٕٖ/ٔ، مٜٜٔٔ /ىد ٔٔٗٔ يفوت،  –الحسيد، السكخبة الىرف ة،  يدا 
ر" ر دددع السبددداني هدددي شدددفح حدددفوف السىددداني، تحويدددو أحسدددد   السدددالويع أحسدددد  دددؽ عيدددد الشدددؾ  ٖ

  ٖٛٙ، ص مٕٕٓٓ /ىد ٖٕٗٔ، ٖالخف ا ، دار الووؼ، دمذو،  
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وإاسدددخوفاء مدددا ورد مدددؽ سلدددسس) هدددي السىوودددات الىذدددف، نجدددد أنيدددا أ بدددف الدوات 
يؽ الشا سددة لوجسوددة االسددسسة شدديؾًعا وانخذدداًرا هددي السىووددات الىذددف، حيددى وردت هددي اثشدد

 وعذف ؽ مؾيًىا، مؾزعة عو  النسا  الخالسة، مفتبة حد، الذيؾ "
 الشسط األول: ليس + الباء + خبرىا )نكرة( 

 ورد ى ا الشسط ثساني مفات"
، َ؛ِجيددِد الددفِّ ِؼ   َلييْيَس ِفَفيياِحش  َوِجيددد 

 

دددددددددددددددددددْخُو َواَل ِبُسَىظ دددددددددددددددددددِ     ِٔإَذا ِىدددددددددددددددددددَي َنر 
 

، ِإَذا اْسددددَخْدَ ْفَتوُ   َسددددد  َهْفَجددددوُ  َيددددِوس  
 

، ُهَؾْ ددَو اْلَْرِ ،    ٕ َلييْيَس ِفييَزْعَزلِ ِبَزداف 
 

 ُحَدددام ، ِإَذا َمددا ُدْسددُت، ُمْشَخِرددًفا ِبددوِ 
 

 ٖ َلييْيَس ِفِسْعَزييدِ َ َفدد  اْلَىددْؾَد ِمْشددُو اْلَيددْدُء،  
 

 ُتَىف   اْلُكُودؾُم، ِبداْلِسِ يَؽ، َهَ،ْ دَبَحْت 
 

ُسَيدددددا َمدددددْؽ    ٗ ِفُسْجيييييِرِم، ِهيَيدددددا، َليييييْيَس ُيَشجِّ
 

 ُعوِّْوُخَيدددددددا َعَفًيدددددددا، َوَأْدُخدددددددُ  َدْؾَمَيدددددددا
 

 ٘ ِفَسيييييْزَعِؼ َليييييْيَس َزْعًسدددددا، َلَىْسدددددُف َأِ سدددددَػ،  
 

 َأْو َرْوَيدددددًة، ُأُنًفدددددا، َتَزدددددس َؽ َنْيَخَيدددددا
 

ْمِؽ،   ، َدِويدددددُ  الددددددِّ  ٙ ِفَسْعَميييييِؼ َليييييْيَس َغْيدددددى 
 

 ،َفَمْيَس ِبَبياِِح  َوَخاَل ال َُّباُ   ِ َيدا، 
 

دددددددددداِرِ ، اْلُسخَددددددددددَفنِِّؼ    َٚغددددددددددِفًدا، َ؛ِفْىددددددددددِ  الذ 
 

، َ؛ددددددَ،ن  ِثَساَبددددددُو ِهددددددي َسددددددْفَحة    َبَظدددددد  
 

ددددْيِت،    ٛ َلييييْيَس ِبَءييييْؾَءِمُيْحددددَ   ِنَىدددداَل الدِّ
 

                                                           

  ٖٖمىووة امفئ ال سس/ ٔ
  ٔٙمىووة امفئ ال سس/ ٕ
  ٗٛمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٖ
  ٕٗمىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٗ
اد/ ٘   ٚمىووة عشخفة  ؽ شد 
اد/ ٙ   ٘ٔمىووة عشخفة  ؽ شد 
اد/ ٚ   ٛٔمىووة عشخفة  ؽ شد 
اد/ ٛ   ٛ٘مىووة عشخفة  ؽ شد 
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سلددسس) هىددد  مدددا   نددادص، واسدددسو يىدددؾد إلدد  السؾ دددؾف السحددد وف  س خدددؾءم) 
" خيددف لددسس مشرددؾ ، وعالمددة نرددبو هخحددة مودددرة عودد  البدداء" حددفف جددف زائددد  تددؾءم

 آخفه، مش  مؽ عيؾرىا اشخغال السح  بحف؛ة حفف الجف الزائد   
  ٔأشددار سددييؾ و إلدد  جددؾاز إيددسار اسددؼ سلددسس) إذا دل عوسددو دليدد  هددي الكددالم 

ز الشحددداة ز دددادة البددداء هدددي الخيدددف لخؾ؛يدددد الشفدددي  ومدددا ددددفره الشحددداة يخفدددو مددد   وددددد جدددؾ 
 الؾاردة لي ا الشسط الشرؾص 

، وهائدددة ز ادتيددا ٕيوددفر الشحدداة أن البدداء تُددزاد ؛بيددًفا هددي الخيددف السشفددي  ددد سلددسس) 
عشد البرف يؽ دهُ  تؾىؼ أن الكالم مؾج،ع الحخسال أن الدام  لؼ يدس  أول الكدالم، 
هيخؾىسددو مؾجًبددا، هددحذا جدديء بالبدداء ارتفدد  الخددؾىؼ  وهائدددتيا عشددد الكددؾهييؽ تؾ؛يددد الشفددي، 

  ٖوؾل ا ؽ الدفاج" لودد أدخوؾا الباء هي خيف سلسس) تؾ؛يًدا لوشفيل ي
 

 الشسط الثاني: ليس + اسسيا )معرفة( + الباء الزائدة + خبرىا 
 ورد ى ا الشسط ثالث مفات"

                                                           

  ٚٗٔ، ٔٚ، ٓٚ/ٔيشغف" سييؾ و" الكخا ،  ٔ
م لدو يشغف"  ٕ ا دؽ مالدػع جسدال الدديؽ    دؽ عيدد هللا" تدديي  الفؾائدد وتكسيد  السوا دد، حو ودو وددد 

الددديؾطيع جددالل   ٚ٘، ص مٜٚٙٔ / هٖٚٛٔىفة، ر الكاتدد، الىفإددي، الوددا  ؛امدد   ف؛ددات، دا
، تحويددو وشددفح عيددد ٕالددديؽ عيددد الددفحسؽ  ددؽ أ ددي بكددف" ىسدد  اليؾامدد  هددي شددفح جسدد  الجؾامدد ، ج

   ٕٙٔ/ٕ، مٕٜٜٔ /ىد ٖٔٗٔالىال سالؼ مكفم، مكسدة الفسالة،  يفوت، 
ال دؾل هدي الشحدؾ، تحويدو عيدد الحدديؽ الفخودي،  ا ؽ الدفاجع أ ؾ بكف    ؽ الددف   دؽ سدي " ٖ

الزىددف ع خالددد  ددؽ   و شغددف" ٜٓ/ٔ، مٜٜٙٔ /ىددد ٚٔٗٔ، ٖ يددفوت،   –مكسدددة الفسددالة، ليشددان 
عيددد هللا" شددفح الخرددف . عودد  الخؾيددس.، أو الخرددف . بسزددسؾن الخؾيددس. هددي الشحددؾ، تحويددو   

ؾد، دار الكخ، الىوسسة،  يفوت    ٕٕٚ/ٔ، مٕٓٓٓ /هٕٔٗٔ، ٔ  ليشان، –باس  عيؾن الدُّ
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ددَبا  َتَدددو ْت َعَساَيدداُت الفَِّجدداِل، َعددِؽ الرِّ
 

 ٔ ِفُسْشَديِمي، َعدْؽ َىدَؾاُه، َوَلْيَس ُفَؤاِدي 
 

ِل اليييييييءَِّت ِ  َوَلْدييييييي ُ   ، َمَخاَهدددددددةً ِفَحيييييييت 
 

 َٕوَلِكددددددْؽ َمخَدددددد  َيْدددددددَخْفِهِد اْلَوددددددْؾُم َأْرِهددددددِد  
 

ْمِ. اْلََ دددددددددؼِّ، ِثَساَبدددددددددوُ   َهَذدددددددددَكْكُت ِبدددددددددالفُّ
 

ِم َعَودد  اْلَوَشددا، ،َلييْيَس اْلَكييِر ؼُ    ٖ ِفُسَحيير 
 

 الشسط الثالث: ليس + خبرىا )شبو جسمة( + اسسيا نكرة 
 فات"ورد ى ا الشسط ثالث م

 َلْييييييَأْم َعَوْيَشددددا َجددددف   ُدَزدددداَعَة  َأْم 
 

 ٗ َأْنييَداُء  ِ سَسددا َجَشددْؾا، ،يييَس َعَمْيَشييا 
 

 َهَىدددددددددددددددددددددددددْفَدة ، َهَوَفددددددددددددددددددددددددددا ِحِيددددددددددددددددددددددددددفّ  
 

 ٘ َعِر يييييي ُ  ِمددددددْشُيُؼ، ،َلييييييْيَس ِبَيييييييا 
 

 عف ،" أحد، ال ُيدخىس  إال هي الشفي وشييو 
 َلييييييييييييْيَس َلييييييييييييُو َشيييييييييييييِر ػ  َوهللُا 

 

ُم َمددددددددددا َأْخَفددددددددددِت اْلُوُوددددددددددؾُ     َٙعددددددددددال 
 

هذددبو الجسوددة مددؽ الجددار والسجددفور سلددو) هددي محدد  نردد، خيددف سلددسس) مودددم، 
 وسشف ػ) اسسيا مكخف، وىؾ نكفة 

 الشسط الرافع: ليس + اسسيا )معرفة( + خبرىا )معرفة( 
 ورد ى ا الشسط هي مؾيىيؽ اثشيؽ"

 َلْديييييييُءؼْ َيُودددددددْخَؽ ِجَساَدَندددددددا، َوَ ُوْودددددددَؽ" 
 

 ٚ، ِإَذا َلدددددددددددْؼ َتْسَشُىؾَندددددددددددا ُفُعؾَلَءَشيييييييييييا 
 

 َأَلْدددَت ُمْشَخِيًسددا، َعددْؽ َنْحددِت َأْثَوِخَشدددا 
 

ِ دُ   ،َوَلْدَ  َضاِئَرَىا   َٛما َأط ِت اإْلِ
                                                           

  ٕٗمىووة امفئ ال سس/ ٔ
  ٗٗمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٕ
اد/ ٖ   ٔ٘مىووة عشخفة  ؽ شد 
  ٛٗمىووة الحارث  ؽ حوزة/ ٗ
  ٖمىووة عييد  ؽ ال فص/ ٘
  ٕٓمىووة عييد  ؽ ال فص/ ٙ
  ٛٛمىووة عسفو  ؽ ؛وبؾم/ ٚ
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ٔ 
 

 الشسط الخامس: ليس + اسسيا + خبرىا )جسمة فعمية( 
 ورد ى ا الشسط مفة واحدة"

 َيُوؾُل، َوَدْد تَدف  اْلَؾِعسدُج، َوَسداُدَيا"
 

 َٕأْن َددْد َأَتْيدَت ِبُسْكِ دِد  َأَلْدَ  َتَرى  
 

إذا دخوت ىسزة االسخفيام عو  جسوة مشْسة حؾلخيا مؽ مىشد  الشفدي إلد  مىشد  
 اإلثبات والخوف فع أ  أن دخؾليا عو  الشفي ُيكدِّ  إل  انخوايو  

وذ؛ددف الشحدداة أن خيددف سلددسس) دددد يددفد جسوددة هىوسددةع لن مددا يردد.ُّ أن يودد  خيددًفا 
 ، وى ا يخفو م  الشص ٖلوسيخدأ ير.ُّ أن يو  خيًفا لد سلسس) 

 الشسط الدادْ: ليس + اسسيا )معرفة( + خبرىا )شبو جسمة( 
 ورد ى ا الشسط مفة واحدة"

 ، ييوُ َواَل َتْجَىِويِشددي َ؛دداْمِفئ   َلييْيَس َىس 
 

ييي  َواَل ُيْغِشددي َغَشدداِئي، َوَمْذددَيِد   ،َكَيسِّ
ٗ 

 

سَلْسَس َىسُُّو َ؛َيسِّي، َواَل ُيْغِشي َغَشاِئي) ىشا ت، يد الداة سلسس)  د سال)، وىد ا الشدؾ  
 مؽ ت، يد الشفي ب،داة نفي مغايفة ؛بيف االسخىسال هي الوغة الىفإسة 

 الشسط الدافع: ليس + اسسيا )معرفة( + خبرىا )نكرة( 

                                                           

  ٘ٗمىووة العذ / ٔ
  ٜٛمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٕ
م لددو عوددي يشغددف"  ٖ الزجدداجيع أ ددؾ الواسددؼ عيددد الددفحسؽ  ددؽ إسددحاق" الجسدد  هددي الشحددؾ، حو وددو ودددد 

، ص مٜٗٛٔ /هٗٓٗٔ، ٔالردن،   –لمد ، إرإدد تؾهيو الحسد، مكسدة الفسالة،  يدفوت، دار ا
ر الكخددد، البوا سدددة، ا دددؽ جشددديع أ دددؾ الفدددخ. عبسدددان" الوسددد  هدددي الىفإسدددة، تحويدددو هدددائز هدددارس، دا  ٕٗ

   ٜٖ، ص مٕٜٚٔ، الكؾ ت
  ٜٗمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٗ
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 ورد ى ا الشسط مفة واحدة"
ييا  ، َعددْؽ َنْحددِت َأْثَوِخَشددا َأَلْدييَ  ُمْشَءِييا

 

ِ دُ   َوَلْدَت َياِئَفَىا،   َٔما َأط ِت اإْلِ
 

نالحدددن ىشدددا ؛سدددج أد   دخدددؾل سىسدددزة االسدددخفيام) عوددد  أداة الشفدددي سلدددسس) إلددد  
 إياهة مىش  آخف ذ   وة بسىش  الخوف ف، ؛الؾعيد  

 الشسط الثامؽ: ليس + خبرىا )شبو جسمة( + اسسيا معرفة 
 ورد ى ا الشسط مفة واحدة"

ُ ؾنَ  ييييا اْلُسَزيييير   ، َواَل َدْيدددددَلييييْيَس ِمش 
 

اُء   ، َواَل اْلَحدددددددد  ،  َواَل َجْشدددددددَدل   ٕددددددددس 
 

 الشسط الءاسع: ليس + خبرىا )شبو جسمة( 
 ورد ى ا الشسط مفة واحدة"

 َلْيَدْ  َكَسْؽ َيْكَرُه اْلِجيَراُن َطْمَعَءَييا
 

 َٖواَل َتَفاَىدددا، ِلِددددفِّ اْلَجددداِر، َتْخَخِخدددُ   
 

 

 الشسط العاشر: ليس + خبرىا )جسمة فعمية( 
 الشسط مفة واحدة"ورد ى ا 

 ُمددَؾاِئاًل، ِمددْؽ ِحددَ اِر،َلييْيَس ُيْشِجييي 
 

، َوُحددددددددددف ة ، َرْجدددددددددداَلُء    َٗرْأُس َطددددددددددْؾد 
 

لدددسس" هىددد  مدددا   ندددادص، واسدددسو محددد وف أو مزدددسف، الخودددديف" لدددسس المدددف 
والذدد،ن  يجددؾز أن يكددؾن سرأس طددؾد) اسددسيا مددكخًفا  وديدد " إن لددسس حددفف نفددي ىشددا، 

يدددُ، إال السددددُػ، إذ السىشددد " مدددا الظيددد، إال   سدددا ُيحكددد  عدددؽ الىدددف  ددددؾليؼ" لدددسس الظِّ
السدددػ  يشجدددي" هىددد  مزدددار  مفهدددؾ ، وعالمدددة رهىددو يدددسة موددددرة عوددد  السددداء لوبوددد ، 
                                                           

  ٘ٗمىووة العذ / ٔ
  ٓ٘مىووة الحارث  ؽ حوزة/ ٕ

  ٘مىووة العذ / ٖ
  ٖٙمىووة الحارث  ؽ حوزة/ ٗ
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والفاعدد  يددسيف مدددخخف توددديفه ىددؾ يىددؾد إلدد  رأس طددؾد إذا اعخيفندداه اسددًسا لددد سلددسس)، 
 وًها أو والجسوددة الفىوسددة هددي محدد  نردد، خيددف لددسس، وأمددا عودد  اعخبددار اسددؼ لددسس محدد

 مزسًفا، أو عو  اعخبارىا حفف نفي، هد سرأس طؾد) ىؾ الفاع  لد سيشجي) 
 ًل:  .ٕ

دددسان"  –مدؽ حيدى الىسد   -، وىدي ُٔتىدُّ سال) أددم أدوات الشفدي هدي الىفإسدة 
  عاموة، وغيف عاموة 

  وىي عو  نؾعيؽ""ًل" العاممة:  .أ 
، وىدي ال تىسد  إال هدي الشكدفة، وددد أجداز ا دؽ الشافية العاممة عسل لييس ( أ)

  ٕجشددي إعسددال سال) عسدد  لددسس هددي السىفهددة، وواهوددو هددي ذلددػ ا ددؽ مالددػ 
وددددد هدددف ق ا دددؽ ىذدددام  ددديؽ سال) الىامودددة وغيدددف الىامودددة، هدددي أن السيسودددة 

  ٖتخكفر 
، وال تىسد  الشافية لمجشس ( ب) إال هدي  –أيًزدا  –، وىي الىاموة عس  إن 

سسيا إذا ؛ان مففًدا، وُ شر، إذا ؛دان مزداًها أو شدييًيا الشكفات، وُ يش  ا
  ٗبالسزاف 

" تدخ  سال) عو  السساء سنكفة أو مىفهدة)، هدال تىسد  "ًل" نافية ًل عسل ليا .ب 
 هييا، وما بىدىا ميخدأ وخيف، ودد تخكفر  ؛سا تدخ  عو  الهىال 

                                                           

 فجذخفاسددف" الخظددؾر الشحددؾ  لوغددة الىفإسددة، أخفجددو و ددححو وعوددو عوسددو رمزددان عيددد الخددؾا ،  ٔ
  ٛٙٔ، ص مٜٜٗٔ /ىد ٗٔٗٔ ،ٕ   مكخبة الخانجي، الواىفة،

الجش  الداني هي حفوف السىاني، تحويو هخف الديؽ قباوة، و  نديؼ السفاد ع الحدؽ  ؽ داسؼ"  ٕ
  ٖٜٕ، ٕٜٕ، ص مٕٜٜٔ /ىد ٖٔٗٔ، ٔليشان،   –هاي ، دار الكخ، الىوسسة،  يفوت 

  ٕٙٙا ؽ ىذام" مغشي الويي،، ص  ٖ
  ٜٕٔ، ٜٕٓ  السفاد " الجش  الداني، ص ٕ٘ٙ، ٕٗٙيشغف" ا ؽ ىذام" مغشي الويي،، ص  ٗ
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لىذدددف، وددددد وردت سال) نا سدددة لوجسودددة االسدددسسة سدددت عذدددفة مدددفة هدددي السىوودددات ا
مشيددا إحددد  عذددفة مددفة نا سددة عاموددة، وخسددس مددفات غيددف عاموددة  أمددا الشا سددة الىاموددة 
هددؾردت نا سددة لوجددشس ثسدداني مددفات، وعاموددة عسدد  لددسس ثددالث مددفات  و؛انددت أنساطيددا 

 عو  الشحؾ الخالي، مفتبة حد، شيؾعيا"
 الشسط األول: ًل + اسسيا )نكرة مبشي عمى الفءح( + الخبر )محذوف(

 الشسط هي سخة مؾاي "ورد ى ا 
 َسددِ ْسُت َتَكدداِلسَج اْلَحَسدداِة، َوَمددْؽ َيِىددْش 

 

 َٔلددَػ، َيْدددَ،ِم  ًَل َأَفيياَثَسدداِنيَؽ َحددْؾاًل،  
 

ددددددددا َتَفْ َشددددددددا ُحَفدددددددداًة،   َلَشددددددددا ًَل ِنَعييييييييالَ ِإم 
 

 ِٕإن دددا َ؛دددَ ِلَػ، َمدددا َنْحَفددد ، َوَنْشَخِىدددُ   
 

دددا تَدددَف ، ِإْذ  ، َعس  ِتَجيييا َ َهَىددددِّ  َلدددوُ  ًَل اِْ
 

 َٖواْندددِؼ اْلُوخُدددؾَد َعَوددد  َعْيَفاَندددة ، ُأُجدددِد  
 

دددددا َرَأ  َواِشدددددو  ِإْدَىددددداَص َ دددددداِحِبوِ   َلس 
 

، َواَل َددددَؾِد  ًَل َسيييِبيلَ وَ    ِٗإَلددد  َعْوددد  
 

 ،  َلدددددددوُ  ًَل ِكَفييييييياءَ اَل َتْوددددددِ َهشِّي، ِ دددددددُفْ ؽ 
 

َهدددددددِد    َ٘وَلددددددْؾ َتَ،ث َفدددددددَػ اْلَْعددددددَداُء، ِبالفِّ
 

 َأن  َأَبددددددددا َددددددددداُ ؾَس َأْوَعددددددددَدِنيُأْنِيْ ددددددددُت 
 

َِ وَ    َٙعَوددد  َزْأر  ِمدددَؽ اْلََسدددِد  ًَل َقيييَرا
 

 الشسط الثاني: ًل + السبءدأ + الخبر )محذوف(
 ورد ى ا الشسط هي ثالثة مؾاي "

، ِمددددْؽ َبْىددددَد َذاك، َمددددَ  اْلَغددددد  ثُددددؼ  َخْيدددد  
 

ِق،    ٚ، َواَل ِإْبَوددددددددددددددددددداُء ًَل َِْأَفييييييييييييييييييية  ددددددددددددددددددددال 
 

                                                           

  ٙ٘مىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٔ
  ٕٕمىووة العذ / ٕ
  ٚمىووة الشابغة ال  ساني/ ٖ
  ٛٔمىووة الشابغة ال  ساني/ ٗ
  ٖٗمىووة الشابغة ال  ساني/ ٘
  ٛٗمىووة الشابغة ال  ساني/ ٙ
  ٚ٘مىووة الحارث  ؽ حوزة/ ٚ
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 اْلَفَؾاِرُس، َيدْؾَم اْلِحْشدِؾ، َيداِحسةً َنْحُؽ 
 

 ٔ، َواَل ُعدددددددُزُل ًَل ِمييييييييل  َجْشَيدددددددْي ُهَظْسَسدددددددَة،  
 

 ال ددِ   َدددْد ُزْرتُددُو، ِحَجًجددا َفييَت، َلَعْسييرُ 
 

 َٕوَما ُىِف َو، َعَو  اْلَْنَراِ ، ِمْؽ َجَددِد  
 

 وف، سال)" زائدددة، ز دددت تؾط ددة لشفددي جددؾا  الودددؼ، وديدد " نا سددة، ومشفييددا محدد
 أ " لسس المف ؛سا زعسؾا  سَعْسُف) ميخدأ، وخيف السيخدأ مح وف، توديفه" ددسي 

 الشسط الثالث: ًل + اسسيا )نكرة( + خبرىا )جسمة اسسية(
 ورد ى ا الشسط مفة واحدة"

 َيْزددددددددددُغؾ، َوِمْخَوُيَيددددددددددا ِهددددددددددي َدهِّددددددددددوِ 
 

، َحْيُزوُمييييييييُو َمْشُقييييييييؾبُ    ٖ ًَل ُبييييييييد 
 

 
 

 اسسيا )مزافاا( + خبرىا )محذوف(الشسط الرافع: ًل + 
 ورد ى ا الشسط مفة واحدة"

، َ دددداِل.    َأاَل ُر   َيدددْؾم ، َلددددَػ ِمددددْشُيؽ 
 

 ِٗ ددددَداَرِة ُجْوَجددددِ   َوًَل ِسييييي َسا َيييييْؾم ، 
 

) مشردؾ ، مزداف  دخوت سال) الشا سة لوجشس عو  جسوة اسدسسة، اسدسيا سِسدي 
الشا سة لوجدشس محد وف، تودديفه سمؾجدؾد)  وىدي ، وخيف سال) ٘إل  سيؾم)، وسما) زائدة 

)، ودد دل دت عود  نفدي الخيدف عدؽ جدشس اسدسيا، لخفيدد االسدخغفاق هدي  عاموة عس  سإن 
 الشفي، وىي أدؾ  وأو؛د هي الشفي مؽ أدوات الشفي الخف  

 الشسط الخامس: ًل + اسسيا + خبرىا )جسمة فعمية(

                                                           

  ٕٙمىووة العذ / ٔ
  ٖٚمىووة الشابغة ال  ساني/ ٕ
  ٛٗمىووة عييد  ؽ ال فص/ ٖ
  ٓٔمىووة امفئ ال سس/ ٗ
 وىؾ الؾجو الجيد  ٘
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 ورد ى ا الشسط هي مؾي  واحد"
ُِِك َتْبَميوُ َفيَت ِ َفام ،  يْنِؽ ُييْد   ُُو الزِّ

 

 َٔواَل اْلَجدداِرُم، اْلَجدداِني َعَوددْيِيْؼ، ِبُسْدددَوِؼ  
 

ساَل)" نا سة حجاز ة تىس  عس  لسس  سُذو)" اسسيا مفهدؾ ، وعالمدة رهىدو الدؾاو 
ْغِؽ) مزاف إلسو  نسابة عؽ الزسةع لنو مؽ السساء الخسدة، وىؾ مزاف، وس الزِّ

َتْيَوُو) هي مح  نر، خيدف سال)  وددد ودد  اسدؼ سال) الىامودة عسد  لدسس وجسوة سُيْدِرُك 
هددي ىدد ا الييددت مىفهددة، وىددؾ شدداذن أو دويدد ع لنددو ُيذددخف  لىسويددا ىدد ا الىسدد  أن يكددؾن 

 اسسيا وخيفىا نكفتيؽ 
ددْغِؽ) ميخدددأ، والجسوددة الفىوسددة خيددفه  وعظددع  وإن اعخيفنددا سال) ميسوددة هددد سُذو الزِّ

 ا ُيوؾِّ  الول الجسوة البانسة عويي
 الشسط الدادْ: ًل + اسسيا )محذوف( + الباء + خبرىا

 ورد ى ا الشسط هي مؾي  واحد"
ددْغِؽ ُيددْدِرُك َتْيَوددوُ   ِ ددَفام ، َهدداَل ُذو الزِّ

 

ِِمُ    ٕ ِفُسْديَمِؼ، اْلَجاِني َعَودْيِيْؼ، َوًَل اْلَجا
 

)"  فة لسؾ ؾف مح وف وادد  اْلَجاِرمُ ساَل)" نا سة حجاز ة تىس  عس  لسس  س
سِبُسَدددو ِؼ) البدداء" حددفف جددف زائددد  مدددوؼ" خيددف سال) الحجاز ددة اسددًسا لددد سال) الحجاز ددة  

مشرددؾ ، وعالمددة نرددبو هخحددة مودددرة عودد  آخددفه، مشدد  مددؽ عيؾرىددا اشددخغال السحدد  
 بحف؛ة حفف الجف الزائد  

 

 الشسط الدافع: ًل + السبءدأ )محذوف( + الخبر
 هي مؾي  واحد"ورد ى ا الشسط 

                                                           

  ٖ٘مىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٔ
  ٖ٘مىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٕ
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َل، ِمْشَيدددددددددا، أَْىُوَيدددددددددا  ِإْن َيدددددددددُػ ُحدددددددددؾِّ
 

 ٔ، َواَل َعِجيددددددددددددُ، َفييييييييييييَت َبييييييييييييِدئ   
 

ىددي  دددئ، و جددؾز أن  ال)" خيددف لسيخدددأ محدد وف، الخوددديف" هددَ ددِدئ  ساَل)" نا سددة  س
تكدددؾن سال) نا سدددة حجاز دددة،  ددددئ اسدددسيا، وخيفىدددا محددد وف، الخودددديف" هدددال  ددددئ هييدددا، 

 والول أدؾ   
 الثامؽ: ًل + خبر )مقدم( + مبءدأ )مؤخر(الشسط 

 ورد ى ا الشسط هي مؾي  واحد"
 َأْخَوددددددددددَع، َمددددددددددا َبدددددددددداِزاًل، َسِديُدددددددددددَيا

 

يييييييييية  ِىيييييييييييْ    ٕ، َواَل َنُيددددددددددؾُ  ًَل ِحق 
 

 الشسط الءاسع: ًل + السبءدأ )ضسير( + الخبر )جسمة فعمية(
 ورد ى ا الشسط هي مؾي  واحد"

 ُمْددَخِكش ة  َوَ؛اَن َطَؾ  َ؛ْذًحا، َعَود  
 

ِم َفييييَت ُىيييييَؾ َأْبيييييَداَىا   ٖ، َوَلددددْؼ َيَخَودددددد 
 

 ما: .ٖ
ىد  الحجداز، تدخ  سما) الشا سة عو  الجسوة االسسسة هخىس  عس  سلسس)  وغة أ 

  يوؾل السيفد" لتو  ميخدأة، وتشفدي مدا يكدؾن هدي الحدال، ومدا لدؼ ٗوُتيس   وغة أى  تسسؼ
ت عود  مدا تددّل عوسدو، ولدؼ يكدؽ  ديؽ نفَيْييسدا يو   هوس ا َخَوَردْت هدي مىشد  سلدسس) ودل د

  َ٘هْر  اليخة حخ    ارت ؛ ُّ واحدة ُتْغشي عؽ الخف  أجَفْوىا مجفاىال 
ودد ورد نفي الجسوة االسسسة  د سما) عذدف مدفات، مؾزعدة عود  النسدا  اآتسدة، 

 مفتبة حد، الذيؾ "
                                                           

  ٕٔمىووة عييد  ؽ ال فص/ ٔ

  ٖٔمىووة عييد  ؽ ال فص/ ٕ
  ٜٖمىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٖ
  ٜٖٚ، ٖٚٚ  السالوي" ر ع السباني، ص ٚ٘/ٔيشغف" سييؾ و" الكخا ،  ٗ
  ٛٛٔ/ٗالسيفد" السوخز،،  ٘
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 الشسط األول: ما + اسسيا + الباء الزائدة + خبرىا
 ى ا الشسط ست مفات"ورد 

 َأاَل، َأيَُّيدددددا الو ْيدددددُ  الظ ِؾ دددددُ ، َأاَل اْنَجِودددددي
 

  ، ْبييَباحُ ِبُرددْب.  ِِْ  ٔ ِفَزْمَثييلِ ، ِ سددَػ، َوَمييا ا
 

ييييييية  َعَوددددددي   َمييييييا َأْميييييييِري َلَىْسددددددُفَك،   ِفُنس 
 

 َٕنَيدددددددددداِر ، َواَل َلْيِوددددددددددي َعَوددددددددددي  ِبَدددددددددددْفَمِد  
 

 َوُذْدددددددُخؼُ َوَمددددددا اْلَحددددددْفُ  ِإال  َمددددددا َعِوْسددددددُخْؼ، 
 

ِؼ، َعْشَيدددا، َوَميييا ُىيييؾَ    ٖ ِفاْلَحيييِديِث اْلُسيييَرج 
 

و،َوَمييييييييا َشيييييييير  الث َتَ ييييييييةِ   ، ُأم  َعْسددددددددف 
 

 ٗال دددددددددددِ   اَل َتْردددددددددددَبِحيَشا  ،ِفَرييييييييييياِحِبػِ  
 

ْوَضييييية   ِمدددددْؽ ِرَ ددددداِ  اْلَحدددددْزِن،  ،َميييييا َِ
 ُمْىِذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَبة  

 

، َىِظددددد ُ    َخْزدددددَفاُء، َجددددداَد َعَوْيَيدددددا ُمْددددددِي  
 

ْسَس، ِمْشَيا، َ؛ْؾَ؛د،  َشدِفق  ُيَزاِحُػ   الذ 
 

، ِبَىِسدددددددددددددسِؼ الش ْيدددددددددددددِت، ُمْكَخِيددددددددددددد ُ   ر   ُمدددددددددددددَكز 
 

 ِمْشَيددددددا، َنْذددددددَف َراِئَحددددددة  ِفَزْطَيييييييَ   َيْؾًمددددددا،
 

 َ٘واَل ِبَ،ْحَدددددددَؽ ِمْشَيددددددا، ِإْذ َدَنددددددا اْلُُ ددددددُ   
 

إذا ودىددت نكددفة بىددد سمددا) هحنيددا تدددلُّ حيش دد   عودد  اسددخغفاق جسسدد  أهفادىدداع لن 
الشكفة هي سدساق غيدف السؾجد، لوىسدؾم عود  الغداىف، ؛سدا يودؾل الفيدي، سدؾاء ؛اندت 
م  سال) أو سلسس) أو غيفىسا مؽ حفوف الشفي، أو الشيي، أو االسخفيام، هحذا ُوجدت 

  ٙدف شة  فهخيا عؽ مىش  الىسؾم 
 ِإَذا َجاَشدددْت َغَؾاِرُإدددوُ  ،اْلُفيييَراتُ  َفَسيييا

 

َإددددددددددددِ    َتْفِمدددددددددددي َأَواِذيُّدددددددددددُو اْلِىْيدددددددددددَفْ ِؽ، ِبالز 
 

                                                           

  ٙٗمىووة امفئ ال سس/ ٔ
  ٜٛمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٕ
  ٜٕمىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٖ
  ٙمىووة عسفو  ؽ ؛وبؾم/ ٗ
  ٗٔ - ٕٔمىووة العذ / ٘
االسددخفاباذ ع ريددي الددديؽ    ددؽ الحدددؽ" شددفح الفيددي عودد  الكا سددة، ترددحس. وتىويددو يشغددف"  ٙ

    ٜٕٚ/ٖ، مٜٜٙٔ، ٕامىة دار ؾنس،  شغاز ،  يؾسع حدؽ عسف، مشذؾرات ج
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، َلِجددددددددد،   ، ُمْزِإدددددددددد  ُه ُ؛ددددددددد ُّ َواد   َيُسددددددددددُّ
 

 ِ سدددِو ُحَظدددام ، ِمدددَؽ اْلَيْشُيدددؾِت، َواْلَخَزددددِ  
 

ُح  ، ِمددددددددددْؽ َخْؾِهددددددددددِو، اْلَسددددددددددال  َيَغدددددددددد ُّ
 ُمْىَخِرددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددًسا

 

 ِباْلَخْيُزَراَنددددددددِة، َبْىددددددددَد اْلَْيددددددددِؽ، َوالش َجدددددددددِ  
 

 ِمْشددددُو، َسددددْيَ، َناِهَوددددة  ِفييييَزْجَؾَد  َيْؾًمددددا،
 

 َٔواَل َيُحددددؾُل َعَظدددداُء اْلَيددددْؾِم، ُدوَن َغددددِد  
 

سمددددا) نا سددددة حجاز ددددة تىسدددد  عسدددد  لددددسس  سالفددددفات) اسددددسيا  سبدددد،جؾد) خيددددف مددددا 
ه، مشد  مدؽ عيؾرىدا اشدخغال الحجاز ة مشرؾ ، وعالمدة نردبو هخحدة موددرة عود  آخدف 

السح  بحف؛دة حدفف الجدف الزائدد، ولدؼ يغيدف الجدف الوفغديع لندو مسشدؾ  مدؽ الردفف 
 لورفة ووزن أهى  

تحخسدد  سمددا) هددي ىدد ا الخف؛يدد، اإلعسددال واإلىسددال، هددالخيف هددي حالددة اإلعسددال 
مفهؾًعددا يكددؾن مشرددؾًإا توددديًفا، وُ دددس   خيددف سمددا)، أمددا هددي حالددة اإلىسددال هحنددو يكددؾن 

 توديًفا لنو خيف السيخدأ 
يوخفن خيف سما) الحجاز ة بالبداء ؛بيدًفا، حخد  ددال الفدف اء" لال يكداد أىد  الحجداز 

  و ددف  بىددض الشحدداة أن البدداء تدددخ  هددي خيددف سمددا) الحجاز ددةع ٕيشظوددؾن إال بالبدداءل 
    وذىد، الخفدش وغيدفه إلدٖلنيؼ حسودؾا سمدا) عود  سلدسس) لددخؾل البداء هدي خيفىدا 

                                                           

  ٚٗ - ٗٗمىووة الشابغة ال  ساني/ ٔ
ي، جداتالففاءع أ ؾ ز؛ف ا يحيد   دؽ ز داد" مىداني الودفآن، تحويدو   عودي الشجدار، وأحسدد يؾسدع ن ٕ

أ دددؾ حسدددان الندلدددديع    دددؽ   و شغدددف" ٕٗ/ٕ، مٖٜٛٔ / هٖٓٗٔ، ٖعدددالؼ الكخددد،،  يدددفوت،  
، ٔاو ، دار الووؼ، دمذو،  الخ يي  والخكسي  هي شفح الخديي ، تحويو حدؽ ىشديؾسع  ؽ عوي" 

ارتذداف الزدف   أ ؾ حسان الندلديع    ؽ يؾسع  ؽ عوي"      ٕ٘٘/ٗ، مٕٓٓٓ / هٕٔٗٔ
الىددف ، تحويددو وشددفح ودراسددة رجدد، عبسددان  ، مفاجىددة رمزددان عيددد الخددؾا ، مكخبددة مددؽ لدددان 

   ٕٕٔٔ/ٖ، مٜٜٛٔ /ىد ٛٔٗٔ، ٔالخانجي بالواىفة،  
النبار ع أ ؾ اليف؛ات عيد الفحسؽ  ؽ    ؽ أ ي سىيد" أسفار الىفإسة، ُعشي  خح سوو    يجدة  ٖ
ا ددؽ الخذددا ع أ ددؾ   عيددد هللا   ٖٗٔ، ص مٜٚ٘ٔ / هٖٚٚٔسظددار، مظبىددة الخفدددي  دمذددو، الي
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أن الباء يجؾز دخؾليا هي خيف سما) الخسسسسةع لن الباء إنسدا دخودت هدي الخيدف لكؾندو 
  ٔمشْس،ا ال لكؾنو مشرؾًإا 

 الشسط الثاني: ما + السبءدأ + إًل + الخبر 
 ورد ى ا الشسط هي مؾيىيؽ"

ييييياُم ِإًل  ُمَعيييييياَِة  َلَىْسدددددُفَك،   َميييييا اأْلَي 
 

ِد َهَسددا اْسددَظْىتَ    ٕ، ِمدددْؽ َمْىُفوِهَيددا، َهخَدددَزو 
 

 ، َوُذْددُخؼُ َوَما اْلَحْرُب ِإًل  َميا َعِمْسيُءؼْ 
 

ِؼ    َٖوَمددددا ُىددددَؾ، َعْشَيددددا، ِباْلَحددددِديِى اْلُسددددَفج 
 

مددا" نا سددة ميسوددة  الحددف " ميخدددأ  إال" حددفف حرددف  مددا" اسددؼ مؾ ددؾل ميشددي 
والجسودة الفىوسدة  دوة  عو  الدكؾن هدي محد  رهد  خيدف السيخددأ  عوسدخؼ" هىد  وهاعد ،

 السؾ ؾل ال مح  ليا مؽ اإلعفا  
ُيالحن أن سما) هي ى ا الخف؛ي، جاءت ميسودة النخودا  نفييدا  دد سإال)، هردار 
الكالم مؾجًبدا، وزال شديييا  دد سلدسس) مدؽ جيدة الشفدي،  بُظد  عسُويدا، وارتفد  مدا بىددىا 

تدخؾ   سو الوغخدان  ومبودو دؾلدو  ميخدأ وخيًفا، دال سييؾ و" لوتوؾل" ما ز د  إال  مشظو و،
  ٘لؼ َتْوَؾ ما حيُى نوْزَت مىش  لسسل  ٗ َما َأْنُخْؼ ِإال  َبَذف  ِمْبُوَشاعّز وجّ " 

                                                                                                                                                 

، ص مٕٜٚٔ / هٕٜٖٔيو ودراسة عوي حيددر، دمذدو،  ؽ أحسد" السفتج  هي شفح الجس ، تحو
  ٖٛٚ  السالوي" ر ع السباني، ص ٘ٚٔ

م لدو عيدد السدشىؼ أحسددد  ا دؽ مالدػع جسدال الدديؽ    ددؽ عيدد هللا" ٔ شدفح الكا سدة الذدا سة، حووددو وددد 
  السددفاد " ٖٙٗ، ٖ٘ٗ/ٔ، مٕٜٛٔ /هٕٓٗٔ، ٔلوخددفاث، مكددة السكفمددة،  ىف ددد ، دار السدد،مؾن 

   ٗ٘ – ٖ٘الجش  الداني، ص 
  ٗٓٔمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٕ
  ٜٕمىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٖ

  ٘ٔيس/ ٗ
  ٜٓٔ/ٗيفد" السوخز،،   و شغف" السٜ٘/ٔسييؾ و" الكخا ،  ٘
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واسددخىسال سمددا، وإال) هددي الورددف ىددؾ أدددؾ  اسددخىسال لدوات الورددفع لسددا هييددا 
دػِّ و  اإلنكدار، مؽ ويؾح مىش  الورف، ل ا ُتدخىسالن هي المدؾر الخدي ىدي مجدال  لوذ 

 وُ حخاج هييا إل  تؾ؛يد 
 الشسط الثالث: ما + الخبر )شبو جسمة( + مؽ الزائدة + السبءدأ مجروِ لفغاا

 ورد ى ا الشسط مفة واحدة"
 َوَدْفددُت ِهيَيددا، َأِ ددساًل، َ؛ددْي ُأَسدداِئَوَيا

 

ْ ِع ِميْؽ َأَحيدِ َعي ْت، َجَؾاًبدا،    ٔ َوَما ِفالر 
 

الجار والسجفور سبالفإ ) هي مح  ره  خيف مودم، ما" نا سة، وشبو الجسوة مؽ 
ودؾلو سمدؽ أحدد)" مدؽ" حدفف جدف زائدد لوخؾ؛يدد، وسأحدد) ميخددأ مدكخف مجدفور لفًغدا  دد 

 سمؽ) الزائدة، مفهؾ  توديًفا 
وتحخسدد  سمددا) هددي ىدد ا الخف؛يدد، اإلعسددال أيًزددا، هخكددؾن شددبو الجسوددة مددؽ الجددار 

 ؾ سأحد) مجفور لفًغا، مفهؾ  توديًفا والسجفور سبالفإ ) خيف سما)، أما اسسيا هي
  تدخ  سِمْؽ) هي الجسوة السشْسة لخؾ؛يد الشفي وتوؾ خو

 الشسط الرافع: ما + إن الزائدة + الخبر )شبو جسمة( + السبءدأ 
 ورد ى ا الشسط مفة واحدة"

 َوَهَىْوَشددددددددددا ِ ِيددددددددددْؼ َ؛َسددددددددددا َعِوددددددددددَؼ الددددددددددد
 

 ٕ َوَمييييا ِإْن ِلْمَحيييياِئِشيَؽ ِدَميييياءُ دددددو ُو،  
 

سإْن) الزائددددة ُتذدددبو الشا سدددة عشدددد الدددبىض، هك،ندددو دخددد  نفدددي عوددد  نفدددي، هردددار 
ىا سددييؾ و ؛اهددة لددد سمددا) عددؽ ٖإيجاًبددا  ، هددزال شددبو سمددا)  ددد سلددسس)، وإُظدد  عسُويددا  و ىدددُّ

) عؽ الىس ، يوؾل" ل وأما سإْن) م  سما) هي لغدة أىد   ،الىس ، ؛سا أن سما) تكعُّ سإن 

                                                           

  ٕمىووة الشابغة ال  ساني/ ٔ
  ٘ٚمىووة الحارث  ؽ حوزة/ ٕ
   ٖٛٚيشغف" السالوي" ر ع السباني، ص  ٖ
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ي دؾلددػ" سإن سددا) البويوددة، تجىويددا مددؽ حددفوف اال خددداء، الحجدداز، هيددي بسشزلددة سمددا)، هدد
  وددددد ندددص  ا دددؽ مالدددػ عوددد  أن ٔوتسشىيدددا أن تكدددؾن مدددؽ حدددفوف سلدددسس) وإسشزلخيدددال 

  ٕمجيء سإْن) بىد سما) مبظ  لىسويا دون خالف 
  انياا: نفي الجسمة الفعمية:

 ُيودؼ البحى الجسوة الفىوسة السشْسة بحد، ما ي،تي"
 نفي السايي، وأدواتو"   ٔ

 لؼ، لس ا + هى  مزار   -
 ما، ال + هى  ما    -

 نفي الحال، وأدواتو"  ٕ
 ما + هى  مزار   -
 ال + هى  مزار   -

 نفي السدخوي ، وأداتو" لؽ   ٖ
ودد وردت الجسوة الفىوسة هي السىووات الىذدف مشْسدة بدالدوات الخالسدة" سال، لدؼ، 

دددا، لدددؽ) مائدددة وخسًددددا وأرإىددديؽ مدددفة، و؛اندددت عوددد  الشحدددؾ الخدددالي، مفتبدددة حدددد،  مدددا، لس 
 الذيؾ "
 نفي الساضي:  .ٔ

 وردت هي السىووات الىذف الدوات اآتسة"

                                                           

، تحويدددو وشدددفح عيدددد الددددالم   ٗالكخدددا ، جسدددييؾ وع أ دددؾ بذدددف عسدددفو  دددؽ عبسدددان  دددؽ دشيدددف"  ٔ
   ٕٕٔ/ٗ، مٕٜٛٔ /ىد ٕٓٗٔ، ٕبالواىفة، دار الفهاعي بالف ا ،   ىارون، مكخبة الخانجي

شدفح الخدديي ، تحويدو عيدد الدفحسؽ الددديد، و   ا دؽ مالدػع جسدال الدديؽ    دؽ عيددد هللا"يشغدف  ٕ
، مٜٜٓٔ /ىددددد ٓٔٗٔ، ٔ ددددو  السخخددددؾن، ىجددددف لوظباعددددة والشذددددف والخؾز دددد  واإلعددددالن، الودددداىفة،  

ٔ/ٖٜٙ  
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 لؼ:  .أ 
، لوإنسدا عسودت ٔحفف مؽ حدفوف الشفدي، يىسد  الجدزم هدي الهىدال السزدارعة 

الجزم لنيا نووت الفى  نوويؽ" نووخو إل  السايي، ونفخو  ومدؽ حكسيا أن تدخد  عو  
   ٕالسدخويد  هخشود  مىشاه إل  الساييل 

وردت أداة الشفددي سلددؼ) خسًدددا وخسددديؽ مددفة هددي السىووددات الىذددف، مؾزعددة عودد  
 الشسظيؽ الخالييؽ"

ِ  مبشي لمسعمؾ   م )تام(الشسط األول: لؼ + فعل مزا
 تكفر ى ا الشسط ثالًثا وأرإىيؽ مفة هي تدىة وثالثيؽ مؾيًىا"

 َرْسدددُسَيا َلييْؼ َيْفيي ُ َهُخؾِيددَ.، َهدداْلِسْوَفاِة، 
 

، َوَشدددددْسَ،ِل    ِٖلَسدددددا َنَددددددَجْخَيا، ِمدددددْؽ َجُشدددددؾ  
 

 َوَ ْؾًمددا، َعَودد  َعْيددِف اْلَكِبيددِ،، َتَىدد  َرْت 
 

، َوآَلددددددددْت َحْوَفددددددددًة،    ٗ َلييييييييْؼ َتَحم ييييييييلِ َعَوددددددددي 
 

 َوُ ْزددِحي َهِخيددُت اْلِسْدددِػ َهددْؾَق ِهَفاِشددَيا
 

َح ،   ِ  َلْؼ َتْشَءِظقْ َنُكوَم الزُّ  ٘، َعْؽ َتَفزُّ
 

 َهَ،ْلَحَوددددددددددددددددُو، ِباْلَياِدَيدددددددددددددددداِت، َوُدوَنددددددددددددددددوُ 
 

يييييييلِ َجَؾاِحُفَىدددددددا، ِهدددددددي َ دددددددف ة ،    ٙ َليييييييْؼ َتَز  
 

 ِٔإال  َمِذددددددددددددددددديًدا ِبَجْشدددددددددددددددددَدِل  ًسدددددددددددددددددا،َواَل ُأجُ   ِ َيددددا ِجددددْ َ  َنْخَوددددة   َلييييْؼ َيْءييييُركْ َوَتْسَسددداَء، 
 

                                                           

  ٖٗ/ٕ  السيفد" السوخز،، ٛ/ٖيشغف" سييؾ و" الكخا ،  ٔ
الفمانيع أ دؾ الحددؽ عودي  دؽ :سدد " مىداني الحدفوف، مد ي اًل باإلعجداز الوغدؾ  لحدفوف الودفآن  ٕ

السجيددد، حو وددو وخددف ج حديبددو وعو ددو عوسددو الذددس  عفهددان  ددؽ سددوسؼ الىذددا حدددؾنة الدمذددوي، السكخبددة 
الزمخذدددف ع جدددار هللا   و شغدددف" ٓٓٔ، ص مٕ٘ٓٓ /هٕٙٗٔ، ٔ يدددفوت،   –ىردددف ة،  ددديدا ال

، ٔ، مكخبدة اليدالل  يدفوت،  السفر  هي  شىة اإلعفا ، تحويو عودي  دؾ موحدؼ محسؾد  ؽ عسف"
   ٙٓٗ، ص مٖٜٜٔ

  ٕمىووة امفئ ال سس/ ٖ
  ٛٔمىووة امفئ ال سس/ ٗ
  ٖٚمىووة امفئ ال سس/ ٘
  ٙٙمىووة امفئ ال سس/ ٙ
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دددددددددددْسِس، ِإال  ِلَباِتدددددددددددوِ   َسددددددددددَوْخُو ِإَيددددددددددداُة الذ 
 

  ،  ٕ، َعَوْسددددددِو، ِبِحْثِسددددددِد َوَلييييييْؼ َتْكييييييِدمْ ُأِسددددددع 
 

ددددْسَس َحو ددددْت ِرَداَءَىددددا  َوَوْجددددو ، َ؛ددددَ،ن  الذ 
 

دِ َعَوْسددددددددِو، َنِودددددددديُّ الو ددددددددْؾِن،    ٖ َلييييييييْؼ َيَءَخييييييييد 
 

 ، َوِإْن ِشدْ ُت َأْرَدَودْت ُتْرِقيلْ َليْؼ ِإْن ِشْ ُت 
 

، ُمْحَردددددددِد   ، ِمدددددددَؽ اْلِوددددددددِّ  َٗمَخاَهدددددددَة َمْودددددددِؾ ّ 
 

 ِإَذا اْلَوْؾُم َداُلؾا، َمدْؽ َهخًد   ِخْودُت َأن ِشدي
 

 ٘ َوَلييييييْؼ َأَتَبم ييييييدِ ، َفَمييييييْؼ َأْكَدييييييلْ ُعِشيددددددُت،  
 

 ِإَذا َنْحددددُؽ ُدْوَشددددا" َأْسددددِسِىيَشا، اْنَيددددَفْت َلَشددددا
 

دِ َعَوددددد  ِرْسدددددِوَيا، َمْظُفوَهدددددًة،    ٙ َليييييْؼ َتَذيييييد 
 

، ُىدددؽ  ِمدددْؽ ِ:سَذدددِة اْلَفخَددد   َهَودددْؾاَل ثَددداَلث 
 

َك،   ِد َلييْؼ َأْحِفييلْ َوَجدددِّ  ٚ  " َمخَدد  َددداَم ُعددؾ 
 

، ُدْوخُدددُو، َغْيدددَف َأن ِشدددي  َعَوددد  َغْيدددِف َذْنددد، 
 

 ٛ  َحُسؾَلدددددَة َمْىَيددددددِ  َفَميييييْؼ ُأْ ِفيييييلْ َنَذدددددْدُت،  
 

 َسددُخْيِد ، َلددَػ، اْلَي دداُم َمددا ُ؛ْشددَت َجدداِىاًل 
 

ِد َوَ ْ،ِتسددددددَػ، ِباْلَْخَبدددددداِر،َمْؽ    ٜ َلييييييْؼ ُتييييييَزوِّ
 

 َوَ ْ،ِتسددددَػ، ِباْلَْنَبدددداِء، َمددددْؽ َلددددْؼ َتِبددددْ  َلددددوُ 
 

 ٓٔ  َلدددُو َوْددددَت َمْؾِعددددِ  َوَليييْؼ َتْزيييِربْ َ َخاتًدددا،  
 

 َليييييييْؼ َتَكم يييييييِؼَأِمدددددددْؽ ُأمِّ َأْوَهددددددد  ِدْمَشدددددددة ، 
 

ر اِج، َهدددددددددددددددداْلُسَخَبو ِؼ    ٔٔ  ِبَحْؾَماَنددددددددددددددددِة الددددددددددددددددد 
 

، ُسدددددْفًىا، ِهدددددي ُمَىدددددف ِس ِمْفَجددددد     َأثَددددداِهي 
 

 ٕٔ َلييييْؼ َيَءييييَثم ِؼ َوُنْكً دددا، َ؛ِجددددْ ِم اْلَحددددْؾِ ،  
 

                                                                                                                                                 

  ٚٚمىووة امفئ ال سس/ ٔ
  ٜمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٕ
  ٓٔمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٖ
  ٖٚمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٗ
  ٔٗمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٘
  ٓ٘مىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٙ
  ٙ٘مىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٚ
  ٔٚمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٛ
  ٕٓٔمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٜ

  ٖٓٔمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٓٔ
  ٔمىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٔٔ
  ٘مىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٕٔ
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ُسَيدددددددددددددا َددددددددددددددْؾم ، ِلَودددددددددددددْؾم ، َغَفاَمدددددددددددددةً   ُيَشجِّ
 

 ٔ  ، َ ْيددددَشُيْؼ، ِمددددْ َء ِمْحَجددددؼِ َوَلييييْؼ ُيْيِر ُقييييؾا 
 

 َوَ؛دددداَن َطددددَؾ  َ؛ْذددددًحا، َعَودددد  ُمْدددددَخِكش ة  
 

ِمَهددددددددداَل ُىدددددددددَؾ َأْ دددددددددَداَىا،    ٕ َوَلييييييييييْؼ َيَءَقييييييييييد 
 

 ،  ُ ُيؾتًدددددددا َ؛ِبيددددددددفةً  َوَليييييييْؼ ُيْشِغيييييييْر َهَذدددددددد 
 

 َٖلددددددَد  َحْيددددددُى َأْلَوددددددْت َرْحَوَيددددددا ُأمُّ َدْذددددددَىِؼ  
 

 َفَمييييْؼ َيييييِرمْ َخْشَددددداُء، َيددددس َىِت اْلَفِف ددددَف، 
 

دددددددَواِئِو َطْؾُهَيدددددددا، َوُإَغاُمَيدددددددا    ُٗعدددددددْفَ  الذ 
 

 َحخ ددددددد  ِإَذا َيِ َددددددددْت، َوَأْسدددددددَحَو َحددددددداِلو  
 

 ِ٘إْرَيددددددددداُعَيا، َوِهَظاُمَيدددددددددا  َليييييييييْؼ ُيْبِميييييييييوِ  
 

، َوَأْيَوَشدددددددْت، ِإْن   َليييييييْؼ َتيييييييُذدْ ِلخَدددددددُ وَدُىؽ 
 

 َٙأْن َدددددْد َأَجددددؼ ، َمددددَ  اْلُحخُددددؾِف، ِحَساُمَيددددا  
 

َضيييييييييَياتَدددددددددف اُك َأْمِكَشدددددددددة ، ِإَذا   َليييييييييْؼ َأِْ
 

 َٚأْو َيدددددْفَتِبْط، َبْىدددددَض الشُُّفدددددؾِس، ِحَساُمَيدددددا  
 

 َأْنَكددددددددددْفُت َباِطَوَيددددددددددا، َوُإددددددددددْكُت ِبَحوَِّيددددددددددا
 

 َٛعَودددددددي  ِ؛َفاُمَيدددددددا  َوَليييييييْؼ َيْفَخيييييييْر َيْؾًمدددددددا،  
 

ا، َوَتْددددددددددددَكاًبا، َهُكددددددددددد   َعِذدددددددددددس ة    َسدددددددددددح،
 

ِم، َيْجددددددِف  َعَوْيَيددددددا اْلَسدددددداءُ    ٜ َلييييييْؼ َيَءَريييييير 
 

 َىددددال  َسددددَ،ْلِت اْلَخْيددددَ ، َيددددا اْ َشددددَة َماِلددددػ  
 

 ٓٔ  َلييييْؼ َتْعَمِسيييييِإْن ُ؛ْشددددِت َجاِىَوددددًة، ِبَسددددا  
 

، ِلَسددددْؽ َحو ددددْت َلددددوُ   َيددددا َشدددداَة َمددددا َدددددَشص 
 

، َوَلْيَخَيددددددا    ٔٔ َلييييييْؼ َتْحييييييُرِمَحُفَمددددددْت َعَوددددددي 
 

ددددددددددي َتَزدددددددددداَيَو ُمْودددددددددددَدِمي   َأِخييييييؼْ َلييييييْؼ ِإْذ َيخ ُوددددددؾَن ِ ددددددَي اْلَِسددددددش َة،   َٔعْشَيددددددددددا، َوَلِكشِّ
                                                           

  ٕ٘مىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٔ
  ٜٖمىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٕ
  ٔٗمىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٖ
  ٖٚمىووة لييد  ؽ رإسىة/ ٗ
  ٙٗمىووة لييد  ؽ رإسىة/ ٘
  ٔ٘مىووة لييد  ؽ رإسىة/ ٙ
  ٙ٘مىووة لييد  ؽ رإسىة/ ٚ
  ٕٚيد  ؽ رإسىة/مىووة لي ٛ
اد/ ٜ   ٚٔمىووة عشخفة  ؽ شد 

اد/ ٓٔ   ٗٗمىووة عشخفة  ؽ شد 
اد/ ٔٔ   ٜ٘مىووة عشخفة  ؽ شد 
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دددداِتِسي ِعْفِيددددي،   َوَلييييْؼ َأْشييييِءْسُيَساالذ 
 

 ٕ، َدِمدددددددي َليييييييْؼ َأْلَقُيَسييييييياَوالش ددددددداِذِر َؽ، ِإَذا  
 

 َشددددددددَواَىا َلييييييييْؼ َيْءييييييييُركْ َواَل َشددددددددْسَظاُء، 
 

 َٖلَيدددددددددددددددا، ِمدددددددددددددددْؽ ِتْددددددددددددددددَىة ، ِإال  َجِشيَشدددددددددددددددا  
 

 ُوْودددددددددددددَؽ" َلْددددددددددددددُخؼْ َيُوددددددددددددْخَؽ ِجَساَدَندددددددددددددا، َو َ 
 

 ٗ َلييييييييييييييييْؼ َتْسَشُعؾَنيييييييييييييييياُبُىؾَلَخَشددددددددددددددددا، ِإَذا  
 

 َهدددددددددددداَل َبِويَشددددددددددددا َلييييييييييييْؼ َنْحِسِيييييييييييييؽ  ِإَذا 
 

، َواَل َحِييَشددددددددددددددددددددا   ، َبْىددددددددددددددددددددَدُىؽ   ِ٘لَذددددددددددددددددددددْي  
 

، ِ َيْفَددددددددددداَلييييييييييْؼ ُيَخم ييييييييييؾا   َ ِشددددددددددي ِرَزاح 
 

، َلُيددددددددددددددْؼ َعَوددددددددددددددْيِيؼ ُدَعدددددددددددددداُء    ِٙء ِنَظدددددددددددددا  
 

 َفَمييييييْؼ َتييييييْر ثُددددددؼ  َجدددددداُؤوا َيْدددددددَخْفِجُىؾَن، 
 

 َٚلُيدددددددددددددْؼ َشددددددددددددداَمة ، َواَل َزْىدددددددددددددَفاُء  ِجيييييييييييييعْ  
 

وُكؼْ   ُغدددددددددددُفوًرا، َوَلِكدددددددددددؽْ  َليييييييييييْؼ َيُنييييييييييير 
 

ددددددددددددددَحاُء    َٛيْفَهددددددددددددددُ  اْآُل َجْسَىُيددددددددددددددْؼ، َوالز 
 

 الو ْيدددُؾ َعْشدددُو، ِحددديَؽ َأْرُقُبدددوُ  َليييْؼ ُيْمِيِشيييي
 

، َواَل ُشدددددددددُغُ     َٜواَل الو دددددددددَ اَذُة ِمدددددددددْؽ َ؛دددددددددْ،س 
 

 َ َشددددددددداِط.  َ دددددددددْخَفًة، َيْؾًمدددددددددا، ِلَسْفِوَوَيدددددددددا
 

 ٓٔ، َوَأْوَىددددد  َدْفَندددددُو اْلَؾِعدددددُ  َفَميييييْؼ َيِزيييييْرَىا 
 

 َداَلددْت َلددُو الددش ْفُس" ِإنِّددي اَل َأَر  َطَسًىدددا
 

 ٔٔ َوَلييييْؼ َيِرييييدِ  َلييييْؼ َيْدييييَمْؼ،َوِإن  َمددددْؾاَلَك  
 

 ُه، َهددددددددددَ،ْلَفْؾُه َ؛َسددددددددددا َحَدددددددددددَيْت"َهَحَدددددددددددُيؾ 
 

 ٕٔ َوَلييْؼ َتييِزدِ ، َلييْؼ َتييْشُقْص ِتْدددًىا َوِتْدددِىيَؽ،  
 

                                                                                                                                                 

اد/ ٔ   ٙٙمىووة عشخفة  ؽ شد 
اد/ ٕ   ٜٚمىووة عشخفة  ؽ شد 
  ٛٔمىووة عسفو  ؽ ؛وبؾم/ ٖ
  ٛٛمىووة عسفو  ؽ ؛وبؾم/ ٗ
  ٜٛمىووة عسفو  ؽ ؛وبؾم/ ٘
  ٖ٘مىووة الحارث  ؽ حوزة/ ٙ
  ٘٘مىووة الحارث  ؽ حوزة/ ٚ
  ٗٙمىووة الحارث  ؽ حوزة/ ٛ
  ٖٛمىووة العذ / ٜ

  ٙٗمىووة العذ / ٓٔ
  ٜٔمىووة الشابغة ال  ساني/ ٔٔ
  ٖٓمىووة الشابغة ال  ساني/ ٕٔ
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 تكفار الداة سلؼ) أ بف تؾ؛يًدا وإثباًتا لوشفي 
ِ  مبشي لمسجيؾل )تام(  الشسط الثاني: لؼ + فعل مزا

 ورد ى ا الشسط ثساني مفات"
 َلدوُ ِإَذا َما َبَك ، ِمْؽ َخْوِفَيا، اْنَرَفَهْت 

 

، َوَتْحِخددددددي ِشددددددوَُّيا،   لِ ِبِذددددددوّ   ٔ َلييييييْؼ ُيَحييييييؾ 
 

 َهَىدددددداَد  ِعددددددَداًء، َ ددددددْيَؽ ثَددددددْؾر  َوَنْىَجددددددة  
 

، َ ُسْغَددددددِ   َوَليييييْؼ ُيْشَزيييييحْ ِدَراً دددددا،    ِٕبَسددددداء 
 

ددددد ِمي، َوِمْذددددددَفف   ، َ؛ِوْفَطددددداِس الذ   َوَخددددددن
 

ه   دِ َ ِددددددددْيِت اْلَسَسددددددداِنْي، َدددددددددُّ  ٖ َليييييييْؼ ُيَحييييييير 
 

 ُهخَدددداَت اْلِىْيددددِؽ، ِهددددي ُ؛دددد ِّ َمْشددددِزلِ َ ددددَ،ن  
 

 ٗ َلييييييْؼ ُيَحظ ييييييِؼَنددددددَزْلَؽ ِبددددددِو، َحدددددد،ُّ اْلَفَشددددددا،  
 

ددداَلِح، ُمَوددداِذف   ، َشددداِ ي الدِّ  َلدددَد  َأَسدددد 
 

، َأْعَفدددددددددددداُرُه    ٘ َلييييييييييييْؼ ُتَقم ييييييييييييِؼَلددددددددددددُو ِلَيددددددددددددد 
 

، ِبَسدددددددا َعِوْسدددددددِت، َهدددددددِحن ِشي  َأْثِشدددددددي َعَودددددددي 
 

 ٙ ُأْعَميييييييييِؼ َليييييييييؼْ َسدددددددددْي   ُمَخددددددددداَلَوِخي، ِإَذا  
 

 َهددددددددددددِحَذا َشددددددددددددِفْإُت َهددددددددددددِحن ِشي ُمْدددددددددددددَخْيِوػ  
 

  ،  ٚ َلييييييْؼ ُيْكَمييييييِؼَمدددددداِلي، َوِعْفِيددددددي َواِهددددددف 
 

، َوُتْخِبُىددددددددددددددوُ  ددددددددددددددُو َجاِنَبددددددددددددددا ِنيددددددددددددددو   َيُحفُّ
 

َمدددِد َليييْؼ ُتْكَحيييلْ ِمْبددَ  الزَُّجاَجدددِة،    ٛ، ِمدددَؽ الف 
 

ِ  مبشي لمسعمؾم )ناقص(  الشسط الثالث: لؼ + فعل مزا
 الشسط أرإ  مفات"ورد ى ا 

، َجدددد  اُمَيا    تَددددْدِر  َنددددَؾاُر ِبددددَ،ن ِشي َلييييْؼ َتُكييييؽْ َأَو  دددداُل َعْوددددِد َحَباِئدددد    َٔو  
 

                                                           

  ٚٔمىووة امفئ ال سس/ ٔ
  ٚٙمىووة امفئ ال سس/ ٕ
  ٖٓمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٖ
  ٕٔزىيف  ؽ أ ي سوس /مىووة  ٗ
  ٕٗمىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٘
اد/ ٙ   ٖٙمىووة عشخفة  ؽ شد 
اد/ ٚ   ٓٗمىووة عشخفة  ؽ شد 
  ٜٕمىووة الشابغة ال  ساني/ ٛ
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 سَأَو َلْؼ َتُكْؽ) تدخ  ىسزة االسخفيام عو  سلؼ) هال تغيف عسويا، و فهض السدالوي
 ؾن ى ه اليسزة لالسخفيام، و ف  أنيا  دخؾليا عو  سلؼ) خفجت عؽ مىش  االسخفيام 
إلدددد  مىشدددد  الخوف ددددف، يوددددؾل" لواعوددددؼ أن اليسددددزة الالحوددددة ليددددا ت ردددديِّف الكددددالم توف ددددًفا أو 
تؾإسًخددا    ومدددؽ دددال" إن اليسدددزة الداخودددة عوييددا لالسدددخفيام هغوددط أيًزددداع إذ االسدددخفيام 

  والغداىف أن مىشدد  ٕؼ، بخدالف الخوف دف والخدؾإس ل السدددخفيِ  يكدؾن عدؽ شديء  ال يىوسدو
الخوف ف والخؾإس  ال تدل عوسو اليسزة بسففدىاع لنيا إنسا جاءت مدؽ تف؛يييدا مد  حدفف 

 الشفي سلؼ) ال   خفج  ي ا الخف؛ي، عؽ مىش  الشفي، هرار الكالم إيجاًبا 
والؾاو السخؾسظة  يؽ اليسزة وسلؼ) تىظع الجسوة  الخدي بىددىا عود  الخدي ديويدا 

، وت،خفت الؾاو عؽ اليسزة لؾجييؽ" أن اليسزة ليا  در الكدالم، وأن الدؾاو مد  سلدؼ) ٖ
ع لذدة اتراليا  يا    ٗ وفن  واحد 

وذىدد، الزمخذددف  إلدد  توددديف مىظددؾف عوسددو محدد وف  دديؽ اليسددزة وسلددؼ)، هفددي 
ُيودّدر محد وًها" سأمكبدؾا ولدؼ يدديفوا)، وهدي دؾلدو تىدال "  ٘ َأَوَلدْؼ َيِدديُفوا" دؾلدو تىدال 

 ََأَهاَل َيْىِوُوؾن ٙ  ُيوّدر" سأجيودؾا هدال يىوودؾن)، وىكد ا ُيودّدر هدي ؛د  مؾيد  مدا يشاسدبو
ٚ   

                                                                                                                                                 

  ٘٘مىووة لييد  ؽ رإسىة/ ٔ
  ٖٓ٘السالوي" ر ع السباني، ص  ٕ
  ٔٙٛٔ/ٗيشغف" أ ؾ حسان الندلدي" ارتذاف الزف ،  ٖ
  ٖٔ٘، ٖٓ٘" ر ع السباني، ص يشغف" السالوي ٗ
  ٕٔ غاهف/ٗٗ  هاطف/ٜالفوم/ ٘
  ٛٙيس/ ٙ
  ٕٙٛٔ/ٗيشغف" أ ؾ حسان الندلدي" ارتذاف الزف ،  ٚ
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 َليييْؼ َييييَزلْ ِإن دددا ِإَذا اْلَخَودددِت اْلَسَجددداِمُ  
 

دددددددددددداُمَيا   ٔ ِمش ددددددددددددا ِلددددددددددددَزاُز َعِغسَسددددددددددددة ، َجذ 
 

 َوَلْؼ َتُكؽْ َوَلَوْد َخِذيُت ِبَ،ْن َأُمؾَت، 
 

 ِٕلْوَحددْفِ ،  َداِئددَفة ، َعَودد  اْ َشددْي َيْسَزددِؼ  
 

 َ ددَدًدا َلييْؼ َيُكييؽْ َلدِ ْؽ َدَخْوددُخْؼ َعِسيددًدا، 
 

 َٖلَشْوددددددددددددُخَوؽ  ِمْبَوددددددددددددُو، ِمددددددددددددْشُكْؼ، َهَشْسَخِبددددددددددددُ   
 

 ما:  .ب 
  ٗحفف نفي غيف عام ، دال سييؾ و" لوإذا دال" لود َهَىدَ ، هدحن  نْسدو مدا َهَىد ل 

تدخ  سما) عو  الفى  السايي وال توو، زمشو، إنسا يبو  عو  مىشاه، وىدي تفيدد نفدي 
   ٘السايي الوف ، مؽ الحال 

وددددد وردت ىددد ه الداة إحدددد  عذدددفة مدددفة لشفدددي السايدددي هدددي السىوودددات الىذدددف، 
 لشسط الخالي"وجاءت عو  ا

 ما + فعل ماض  مبشي لمسعمؾم )تام(
َفيييييْ  وَ  َِ َُ  َعْيَشددددداِك، ِإال  ِلَخْزدددددِفِإي َميييييا 

 

، ُمَوخ دددِ     ِٙبَددددْيَسْسِػ، ِهدددي أَْعَذددداِر َدْوددد، 
 

 اْلَفخَدد  َمييا َأْخَظييزَ َلَىْسددُفَك، ِإن  اْلَسددْؾَت، 
 

َؾِل اْلُسْفَخدددددد ، َوِثْشَسدددددداُه ِباْلَيددددددِد    َٚلَكددددددالظِّ
 

ْت َلَىْسدددُفَك   ، َعَودددْيِيْؼ، ِرَمددداُحُيؼْ َميييا َجييير 
 

، َأْو َدِخيدددددددِ  اْلُسدددددددَبو ِؼ    َٛدَم اْ دددددددِؽ َنِيسدددددددػ 
 

َياِر، َتَدددعُّ َحدد،  اْلِخْسِخددِؼ   ِإال  َحُسؾَلدددددددددُة أَْىِوَيددددددددداَميييييييييا َِاَعِشيييييييييي   َٔوْسددَط الدددِّ
 

                                                           

  ٛٚمىووة لييد  ؽ رإسىة/ ٔ
اد/ ٕ   ٛٚمىووة عشخفة  ؽ شد 
  ٙ٘مىووة العذ / ٖ
  ٚٔٔ/ٖسييؾ و" الكخا ،  ٗ
  ٖٔ/٘  ا ؽ ي سش" شفح السفر ، ٘ٓٗيشغف" الزمخذف " السفر ، ص  ٘
  ٕٕمىووة امفئ ال سس/ ٙ
  ٚٙمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٚ
  ٗٗمىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٛ
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 الغ َىددددداِئَؽ ِمْبدددددُ  َيدددددْف   َميييييا َمَشيييييَع وَ 
 

دددددددددَؾاِعَد َ؛اْلُوِويَشدددددددددا    ٕتَدددددددددَف ، ِمْشدددددددددُو، الد 
 

 َميييييييييا َعَمْسَشييييييييياُنَددددددددددس   َعددددددددداِلِسيَؽ، وَ 
 

 َٖوَلِكش ددددددددددددددددددددددا َسددددددددددددددددددددددَشْيَدُأ، َعاِلِسيَشددددددددددددددددددددددا  
 

 َمييييييييياَأْم َعَوْيَشدددددددددا َجدددددددددف   َحِشسَفدددددددددَة، َأْو 
 

َعييييييْ    ، َغْيددددددَفاُء  َجس   ٗ، ِمددددددْؽ ُمَحدددددداِر  
 

 َول دددد، َتْحدددَت اْلَىَجاَجدددِة، ِإْذ َميييا َجِزْعَشيييا
 

دددددددددداَلُء    ٘دددددددددددْت ِبَ،ْدَفاِئَيددددددددددا، َوَحددددددددددف  الرِّ
 

 َأَلْددددددَت ُمْشَخِيًسدددددا، َعدددددْؽ َنْحدددددِت َأْثَوِخَشدددددا 
 

ِ دددُ   َميييا َأط ييي ِ  َوَلْددددَت َيددداِئَفَىا،   ٙاإْلِ
 

، َأْنددددَت َتْكَفُىددددوُ َأَتْيييييُ   ِإنْ َمييييا   ِبَذددددْيء 
 

، َيددِد     ِٚإًذا َهدداَل َرَهَىددْت َسددْؾِطي، ِإَلددي 
 

 َأَتْيُت) ز دْت سإْن) بىد سما) لخؾ؛يد الشفي سَما ِإْن 
 َىدددددَ ا الب َشددددداُء، َهدددددِحْن َتْددددددَسْ  ِلَواِئِودددددوِ 

 

ددَفِد َفَسييا َعَرْضيي ُ    ٛ، َأَ ْيددَت الو ْىددَؽ، ِبالر 
 

 ًل: .ج 
، وإذا دخودددت عوددد  السايدددي ٜحدددفف مدددؽ حدددفوف الشفدددي تددددل عوددد  مدددا لدددؼ يوددد  
 ذا دخوت عو  الفى  السايي تف؛خو عو  مىشاه مؽ السزي  أما عسويا هيي ميسوة إ

ودد وردت سال) أرإ  مفات هي ثالثة مؾاي  مؽ السىوودات الىذدف، عود  الدشسط 
 الخالي"

                                                                                                                                                 

اد/ ٔ   ٔٔمىووة عشخفة  ؽ شد 
  ٜٓمىووة عسفو  ؽ ؛وبؾم/ ٕ
  ٖٜمىووة عسفو  ؽ ؛وبؾم/ ٖ
  ٘ٗمىووة الحارث  ؽ حوزة/ ٗ
  ٖٛارث  ؽ حوزة/مىووة الح ٘
  ٘ٗمىووة العذ / ٙ
  ٜٖمىووة الشابغة ال  ساني/ ٚ
  ٜٗمىووة الشابغة ال  ساني/ ٛ
  ٖٖ٘/ٕ، ٘ٛٔ/ٔيشغف" السيفد" السوخز،،  ٜ
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 ًل + فعل ماض  مبشي لمسعمؾم )تام(
َكْ    ِهدي اْلَحدْفِ ، ِهدي َدِم َنْؾَهد ِ  ،َوًَل َشاَِ

 

ِم   ، ِهيَيدددددا، َواَل اْ دددددِؽ اْلُسَحدددددز   َٔواَل َوَىددددد، 
 

 َفيييييييييييييَت َفِقيَشييييييييييييياِإَذا َلدددددددددددددْؼ َنْحِسِيدددددددددددددؽ  
 

  ، ، َبْىدددددددددددددَدُىؽ   ٕ َوًَل َحِييَشييييييييييييياِلَذددددددددددددْي  
 

سَهددداَل َبِويَشدددا َواَل َحِييَشدددا) مدددؽ أىدددؼ طدددفق تؾ؛يدددد الشفدددي تكدددفار الداة، إذ تودددؾم الداة 
دخو الول  مؽ مىش  الشفي   البانسة هي الجسوة  خؾ؛يد ما أس 

 ،  َأْندددَت َتْكَفُىدددوُ َمدددا ِإْن َأَتْيدددُت ِبَذدددْي  
 

َفَعْ  ِإًذا   ، َيدِد   َفَت َِ  َٖسدْؾِطي، ِإَلدي 
ٖ 

 

 لس ا: .د 
  ٗحفف نفي يخخص بالجسودة الفىوسدة السزدارعة، وىدؾ يشفدي ددؾليؼ" سددد هىد ) 

، دال الزمخذف " لولؼ ولسدا لوود، مىشد  السزدار  ٘و فيد دو، السزار  إل  السايي 
وىدددؾ أن لددؼ يفىدد  نفددي الفىدد ، ولسددا السزددار  إلدد  السايددي ونْسددو، إال أن  يشيسددا هفًدددا 

  وىؾ يشفي ودؾ  الحدث هي السايي السخر  بالحال، أو الوف د، ٙيفى  نفي دد َهَى ل
الوف ، مشو، أ  إنو يدخسف نفييا إل  لحغة الدخكوؼ، ددال الزمخذدف " لوىدي لدؼ ُيدس ت 
إلييدددا مدددا هدددازدادت هدددي مىشاىدددا أن تزدددسشت مىشددد  الخؾدددد  واالنخغدددار واسدددخظال زمدددان 

  ٚهىويال 

                                                           

  ٘ٗمىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٔ
  ٜٛمىووة عسفو  ؽ ؛وبؾم/ ٕ
  ٜٖمىووة الشابغة ال  ساني/ ٖ
   ٚ٘ٔ/ٕ  ا ؽ الدفاج" ال ؾل هي الشحؾ، ٚٔٔ/ٖيشغف" سييؾ و" الكخا ،  ٗ
   ٖٚٓ/ٔيشغف" ا ؽ ىذام" مغشي الويي،، ص  ٘
  ٙٓٗالزمخذف " السفر ، ص  ٙ
 الدا و، السؾي  نفدو  ٚ
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ودد اخخوع الشحاة هي أ دويا، هدفأ  جساعدة مدشيؼ أنيدا مف؛بدة مدؽ سلدؼ) وسمدا)، 
   ٔوىؾ رأ  الجسيؾر، هي حيؽ رأ  غيفىؼ أنيا بدسظة 

 ودد وردت ى ه الداة ثالث مفات هوط هي السىووات الىذف، عو  الشسط الخالي"
ِ  مبشي لمسعمؾم )تام(  لس ا + فعل مزا

ددددا   َعددددَؾ " ِإن  َشددددْ،َنَشاَهُوْوددددُت َلددددُو، َلس 
 

لِ َدِويُ  اْلِغَش ، ِإْن ُ؛ْشدَت    ٕ َلس ا َتَسؾ 
 

، ِإَلددددددددْسُكؼْ   ِإَلددددددددْسُكْؼ، َيددددددددا َ ِشددددددددي َبْكددددددددف 
 

ييييييا َتْعِرُفييييييؾا   ٖ، ِمش ددددددا، اْلَسِويَشددددددا  َأَلس 
 

ييييييييا َتْعَمُسييييييييؾا  ، ِمش ددددددددا، َوِمددددددددْشُكؼْ َأَلس 
 

، َوَ ْفَتِسيَشددددددددددا     َٗ َخاِئددددددددددَ،، َيظ ِىددددددددددؽ 
 

ددا) وإوددي عسويدداع  ددا َتْىَوُسددؾا)" دخوددت ىسددزة االسددخفيام عودد  سَلس  ددا َتْىِفُهددؾا)، سَأَلس  سأَلس 
وُ ورد بالىس  ىشا وعسفة الجزم، أما داللخيا عو  الشفي هخغيفت، و ار الكالم توف ًفا 
وتؾإسًخا  وى ا السىش  الحادث ال تدل عوسو اليسزة بسففدىاع لنو إنسا جاء مؽ تف؛يييا 

 حفف الشفي سَلس ا) ال   خفج  ي ا الخف؛ي، عؽ مىش  الشفي م  
 نفي الحال: .ٕ

 ًل:  . أ
، وتكدؾن ٔحفف نفي يدل عو  مدا لدؼ يود ، ولكشدو محخسد  الؾددؾ  هدي السددخوي  

ودد وردت سال) أرإًىدا وخسدديؽ مدفة هدي السىوودات الىذدف، مؾزعدة سال) عاموة وميسوة  
 عو  عو  النسا  الخالسة، حد، شيؾعيا"

                                                           

  ٜ٘ٛٔ/ٗأ ددؾ حسددان الندلدددي" ارتذدداف الزددف ،   ٖٜ٘يشغددف" السددفاد " الجشدد  الددداني، ص  ٔ
، ٗىسددد  اليؾامدد  هدددي شددفح جسددد  الجؾامددد ، ج عيدددد الددفحسؽ  دددؽ أ دددي بكددف" الددديؾطيع جدددالل الددديؽ

   ٖٖٔ/ٗ، مٜٜٚٔ /ىد ٜٜٖٔتحويو وشفح عيد الىال سالؼ مكفم، دار البحؾث الىوسسة، الكؾ ت،
  ٔ٘مىووة امفئ ال سس/ ٕ
  ٚٙمىووة عسفو  ؽ ؛وبؾم/ ٖ
  ٛٙمىووة عسفو  ؽ ؛وبؾم/ ٗ
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ِ  مبشي لمسعمؾم )تام(   الشسط األول: ًل + فعل مزا
 تكفر ى ا الشسط أرإًىا وأرإىيؽ مفة هي ثسانسة وثالثيؽ مؾيًىا"

 ًَل ُيْشِكُروَنِشيييييَرَأْيددددُت َ ِشددددي َغْيددددَفاَء 
 

ِد   دددددَفاِف، اْلُسَسدددددد   َٕواَل أَْىدددددُ  َىدددددَ اَك الظِّ
 

 َدْهدَ  َمِشي ِخدي ًَل َتْدَءِظيعُ َهِحْن ُ؛ْشدَت 
 

 َٖهدددَدْعِشي، ُأَباِدْرَىدددا، ِبَسدددا َمَوَكدددْت َيدددِد   
 

 َعددْؽ َيددِف َبة   ًَل َيْشَثِشيييَأِخددي ِثَوددة ، 
 

 ِٗإَذا ِديددددَ " َمْيدددداًل، َددددداَل َحدددداِجُزُه" َدددددِد  
 

 َهَوددددددددداَل" َذُروُه، ِإن َسدددددددددا َنْفُىَيدددددددددا َلدددددددددوُ 
 

وا   َ٘داِ دددددددَي اْلَيدددددددْفِك َيدددددددْزَدِد  َوِإًل  َتيييييييُرد 
 

 تكّفؾىا وتفدوىا يزدد هي عوفىا ونحفىا السىش " إنكؼ إن لؼ 
إال" أ دددويا سإْن ال)" حدددفف شدددف  جدددازم مددددغؼ هدددي سال) الشا سدددة  تدددفدوا" هىددد  
مزددار  هىدد  الذددف  مجددزوم، وعالمددة جزمددو حدد ف الشددؾن لنددو مددؽ الهىددال الخسدددة، 
والؾاو يسيف مخر  هي مح  رهد  هاعد ، واللدع لوخفف دو  دا دي" مفىدؾل بدو، وىدؾ 

إيدداهة الرددفة لوسؾ ددؾف  يددزدد" هىدد  مزددار  جددؾا  الذددف  مجددزوم، مزدداف، مددؽ 
وعالمدددة جزمدددو الددددكؾن السوددددر عوددد  آخدددفه مشددد  مدددؽ عيدددؾره اشدددخغال السحددد  بالكددددف 

 الىار  لزفورة الذىف، والفاع  توديفه ىي يىؾد إل  دا ي اليفك 
ددددددددددوُ  ، َلددددددددددْسَس َىسُّ  َواَل َتْجَىِويِشددددددددددي َ؛دددددددددداْمِفئ 

 

 َٙغَشاِئي، َوَمْذَيِد   َوًَل ُيْنِشيَ َيسِّي،  
 

، َوِدْرَىددددِؼ   ِلَْىِوَيدددددددددا ًَل ُتِنيييييييييل  َهُخْغِوددددددددْ ، َلُكدددددددددْؼ، َمدددددددددا   ُٔدددددًف  ِبدددداْلِىَفاِق، ِمددددْؽ َدِفيددددز 
 

                                                                                                                                                 

الزمسة هدي عودؼ الحدفوف، تحويدو عيدد  عوي  ؽ  " اليفو ع  ٚٔٔ/ٖيشغف" سييؾ و" الكخا ،  ٔ
  ٓ٘ٔ، ص مٖٜٜٔ /ىد ٖٔٗٔ، ٕالسىيؽ السوؾحي، مظيؾعات مجس  الوغة الىفإسة  دمذو،  

  ٖ٘مىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٕ
  ٘٘مىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٖ
  ٘ٛمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٗ
  ٜٔمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٘
  ٜٗمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٙ
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، َجددددددددف  َعَوددددددددْيِيؼُ   َلَىْسددددددددِف ، َلددددددددِشْىَؼ اْلَحدددددددديُّ
 

، ُحَردْيُؽ ْ دُؽ َيْسَزدِؼ ًَل ُييَؾاِتيِيؼْ ِبَسا  
ٕ 

 

 ْؽ ُيْفدددِض َدْوُبدددوُ َوَمدددْؽ ُيدددؾِف اَل ُيدددْ َمْؼ، َوَمددد
 

 ٖ ًَل َييييييييَءَجْسَجِؼِإَلددددددد  ُمْظَسدددددددِ ؽِّ اْلِيدددددددفِّ  
 

 َوَمدددددْؽ اَل َيدددددَزْل َيْددددددَخْفِحُ  الش ددددداَس َنْفَددددددُو،
 

، َيْشددددَدِم  َوًَل ُيْعِفَيييييا   َٗيْؾًمددددا، ِمددددَؽ الدددد ُّلِّ
 

 َوَمددددددْؽ َيْغخَددددددِفْ  َيْحِدددددددْ، َعددددددُدو،ا َ ددددددِديَووُ 
 

ِم  ًَل ُيْكييييييييرِّمْ َوَمددددددددْؽ    َ٘نْفَدددددددددُو اَل ُيْكددددددددف 
 

 َعدددددْؽ َحْؾِيدددددِو، ِبِدددددداَلِحوِ  ًَل َييييييُذدْ َوَمدددددْؽ 
 

ْم، َوَمدددْؽ    ٙالش ددداَس ُيْغَودددِؼ  ًَل َيْغِميييِؼُيَيدددد 
 

، َ؛ِبيددددددَفة   ًَل ُيَريييييياِنْع،َوَمددددددْؽ   ِهددددددي ُأُمددددددؾر 
 

، َوُ ؾَطددددددْ، ِبَسْشِدددددددِؼ    ُٚيَزددددددف ْس ِبَ،ْنَسددددددا  
 

 ُدوَن ِعْفِيددوِ  َوَمددْؽ َيْجَىددِ  اْلَسْىددُفوَف ِمددؽْ 
 

دددددْخَؼ ُيْذدددددَخِؼ  ًَل َيء يييييقِ َيِفدددددْفُه، َوَمدددددْؽ    ٛالذ 
 

ْم)، سَمْؽ اَل َيدُ ْد)، سَمدْؽ  وردت سال) زائدة هي الوفن دون السىش  هي" سَمْؽ اَل ُيْكفِّ
مدا ديويدا يىسد   اَل َيْغِوِؼ)، سَمْؽ اَل ُيَراِنْ )، سَمْؽ اَل َيخ ِو)  ومىش  ز ادتيا هدي الوفغد،ن

  سسا بىدىا و بو  ليا مىش  الشفي هوط 
 َ ددددداَدْهَؽ، ِمْشَيدددددا، ِغدددددف ًة َهَ،َ دددددْيَشَيا

 

 ِٜسدددددددَياُمَيا  ًَل َتِظييييييييُش ِإن  اْلَسَشاَيدددددددا  
 

 َٔأْو َأْن َيُوددددددددددؾَم، ِبَحاَجددددددددددة ، َلؾ اُمَيددددددددددا   ِر َبددددددةً  ًَل ُأَفييييييرِّ ُ َأْدِزددددددي الوَُّباَنددددددَة، 
 

                                                                                                                                                 

  ٖٖمىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٔ
  ٖٛمىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٕ
  ٛٗمىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٖ
  ٔ٘مىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٗ
  ٕ٘مىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٘
  ٖ٘مىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٙ
  ٗ٘مىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٚ
  ٘٘مىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٛ
  ٜٖمىووة لييد  ؽ رإسىة/ ٜ
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ِِ ؽَ ًَل َ ددْ  َأْنددِت   " َ؛ددْؼ ِمددْؽ َلْيَوددة  َتييْد
 

، َلِ يدددددددد   َلْيُؾَىددددددددا، َوِنددددددددَداُمَيا    َٕطْوددددددددو 
 

ُِ ، ًَل َيْظَبُعيييييؾنَ   ِهَىددددداُلُيؼْ  َوًَل َيُبيييييؾ
 

 ٖ، َمددَ  اْلَيددَؾ ، َأْحاَلُمَيددا ًَل َتِسيييلُ ِإْذ  
 

 ساَل َيْظَبُىؾَن، َواَل َيُيؾُر) تكفار سال) ىشا يفيد توؾ ة الشفي وتؾ؛يده 
 ًَل َتْذييَءِكيِهددي َحْؾَمددِة اْلَسددْؾِت، ال ِخددي 

 

 َٗغَسَفاِتَيدددددددددددا اْلَْبَظددددددددددداُل، َغْيدددددددددددَف َتَغْسُغدددددددددددِؼ  
 

،  َوَمددددددددددا َشددددددددددفُّ الب اَلثَددددددددددِة، ُأم  َعْسددددددددددفو 
 

 ٘ ًَل َتْريييييييييييييَبِحيَشاِبَرددددددددددددداِحِبِػ، ال دددددددددددددِ    
 

 َوِإن  َغدددددددددددددددًدا، َوِإن  اْلَيدددددددددددددددْؾَم، َرْىدددددددددددددددؽ  
 

، ِبَسددددددددددددددا    ٙ ِسيَشييييييييييييييياًَل َتْعمَ َوَإْىددددددددددددددَد َغددددددددددددددد 
 

ددددددددا َيددددددددْؾَم   ، َعَودددددددددْيِيْؼ،ًَل َنْخَذيييييييييىَوَأم 
 

 َٚهُشْردددددددددددددِبُ.، ِهدددددددددددددي َمَجاِلِددددددددددددددَشا، ُثِييَشدددددددددددددا  
 

 َمددْؽ َعِيددْدُت ِهيَيددا، َهددَ،ْبِكي اْلددد ًَل َأَِى 
 

 ٛدددددددددددددَيْؾَم َدْلًيددددددددددددا، َوَمددددددددددددا َيددددددددددددُفدُّ اْلُبَكدددددددددددداُء   
 

ْندددددد  َيْخِوُظدددددؾَن اْلَيدددددِفَئ، ِمش دددددا، ِ دددددِ   ال  
 

 ٜاْلَخِودددددددددددي  اْلَخدددددددددددداَلُء  َيْشَفيييييييييييعُ َوًَل ددددددددددددِ،،  
 

ْيدددددددددد ًَل ُيِقييييييييييؼُ   اْلَىِز دددددددددُز، ِباْلَيَودددددددددِد الد 
 

 ٓٔالدددددددددد  ِليَ ، الش َجدددددددددداُء  َوًَل َيْشَفييييييييييُع،ددددددددددِ ،  
 

 ثُدددددؼ  َهددددداُؤوا، ِمدددددْشُيْؼ، ِبَواِ دددددَسِة الغ ْيدددددد
 

 ٔٔاْلَغِويددددددددددددَ ، اْلَسدددددددددددداُء  َوًَل َيْبييييييييييييُردُ دددددددددددددِف،  
 

 ِٔلِدددددددددددفِّ اْلَجدددددددددداِر، َتْخَخِخددددددددددُ   َوًَل َتَراَىييييييييييا،  اُن َطْوَىَخَيدددداَلْسَددددْت َ؛َسدددْؽ َيْكدددَفُه اْلِجيدددفَ 
                                                                                                                                                 

  ٗ٘مىووة لييد  ؽ رإسىة/ ٔ
  ٚ٘مىووة لييد  ؽ رإسىة/ ٕ
  ٖٛمىووة لييد  ؽ رإسىة/ ٖ
اد/ ٗ   ٘ٙمىووة عشخفة  ؽ شد 
  ٙمىووة عسفو  ؽ ؛وبؾم/ ٘
  ٜٔمىووة عسفو  ؽ ؛وبؾم/ ٙ
  ٗٗمىووة عسفو  ؽ ؛وبؾم/ ٚ
  ٘مىووة الحارث  ؽ حوزة/ ٛ
  ٚٔمىووة الحارث  ؽ حوزة/ ٜ

  ٖ٘مىووة الحارث  ؽ حوزة/ ٓٔ
  ٙ٘مىووة الحارث  ؽ حوزة/ ٔٔ
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 ِمْشَيدددددا، َوْىدددددَي َراِىَشدددددة   ًَل َيْديييييَءِويُقؾنَ 
 

 ِٕإال  ِ ددددددد لَىدددددداِتل، َوِإْن َعوُّددددددؾا، َوِإْن َنِيُوددددددؾا  
 

يييييييى،  َلَيدددددددا ِبددددددداْلَ ْسِن، َيْفَ ُيَيدددددددا ًَل َيَءَشس 
 

 ِٖإال  ال دددددددددِ يَؽ َلُيدددددددددْؼ، ِ سَسدددددددددا َأتَدددددددددْؾا، َمَيدددددددددُ   
 

ييييييييػَ  ْت َعددددددددَداَوُتَشاًَل َأْعِرَفش   ، ِإْن َجددددددددد 
 

 َٗواْلُخِسَس الش ْردُف ِمدْشُكْؼ، َعدْؾُ ، َتْحَخِسدُ   
 

 َلددددِ ْؽ ُمِشيددددَت ِ َشددددا، َعددددْؽ ِغدددد،ِّ َمْىَفَ ددددة  
 

 ٘، ِمدددددددْؽ ِدَمددددددداِء اْلَودددددددْؾِم، َنْشَخِفدددددددُ  ًَل ُتْمِفَشيييييييا 
 

 ، َوَلددْؽ َيْشَيدد  َذِو  َشددَظط  ًَل َتْشَءُيييؾنَ 
 

ْ دددددُت، َواْلُفُخدددددُ     َٙ دددددالظ ْىِؽ، َيْيِودددددُػ ِ سدددددِو الز 
 

، َزَعْسدددددددددُخْؼ ِبَ،ن ددددددددددا   ًَل ُنَقيييييييييياِتُمُكؼْ َ دددددددددال 
 

 ِٚإن دددددددددددا ِلَْمبَددددددددددداِلُكْؼ، َيدددددددددددا َدْؾَمَشدددددددددددا، ُدُخدددددددددددُ   
 

 َطَسًىددا ًَل َأَِى َداَلددْت َلددُو الددش ْفُس" ِإنِّددي 
 

 َٛوِإن  َمدددددددددْؾاَلَك َلدددددددددْؼ َيْددددددددددَوْؼ، َوَلدددددددددْؼ َيِردددددددددِد  
 

 َهددداِعاًل، ِهدددي الش ددداِس، ُيْذدددِيُيوُ  َوًَل َأَِى 
 

 َٜوَمددددا ُأَحاِشددددي، ِمددددْؽ اْلَْدددددَؾاِم، ِمددددْؽ َأَحددددِد  
 

 َيْؾًمددددددا، ِبددددددَ،ْجَؾَد ِمْشددددددُو، َسددددددْيَ، َناِهَوددددددة  
 

 َٓٔعَظدددددداُء اْلَيددددددْؾِم، ُدوَن َغددددددِد  َوًَل َيُحييييييؾلُ  
 

 ِذ  َغْيَبددددددددددددددددددددددة  َيددددددددددددددددددددددُكو ُ َوُ؛دددددددددددددددددددددد ُّ 
 

 ٔٔ ًَل َيييييييييييييييييييُؤوبُ َوَغاِئددددددددددددددددددُ، اْلَسددددددددددددددددددْؾِت  
 

 َمدددددددددددددْؽ َيْددددددددددددددَ،ِل الش ددددددددددددداَس َيْحِفُمدددددددددددددؾهُ 
 

 ٕٔ ًَل َيِخيييييييييييييييييييييييييييييييي ُ َوَسددددددددددددددددددددددددددددددداِئُ  هللِا  
 

                                                                                                                                                 

  ٘مىووة العذ / ٔ
  ٕٛمىووة العذ / ٕ
  ٖٗمىووة العذ / ٖ
  ٛٗمىووة العذ / ٗ
  ٚ٘مىووة العذ / ٘
  ٛ٘مىووة العذ / ٙ
  ٔٙمىووة العذ / ٚ
  ٜٔمىووة الشابغة ال  ساني/ ٛ
  ٕٔمىووة الشابغة ال  ساني/ ٜ

  ٚٗمىووة الشابغة ال  ساني/ ٓٔ
  ٙٔمىووة عييد  ؽ ال فص/ ٔٔ
  ٛٔمىووة عييد  ؽ ال فص/ ٕٔ
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 الددددددد ًَل َيِعيييييي ُ الش دددددداُس َمددددددْؽ  ًَل َيِعيييييي ُ 
 

ْىُف،    ٔالخ ْوِييددددددددددددددددددددُ،  َوًَل َيْشَفييييييييييييييييييييعُ دددددددددددددددددددددد 
 

ِ  مبشي لمسجيؾل )تام(   الشسط الثاني: ًل + فعل مزا
 ورد ى ا الشسط ست مفات"

 ،  ِخَباُؤَىددددددددا ًَل ُيييييييييَرامُ َوَإْسَزددددددددِة ِخددددددددْدر 
 

 َٕتَسخ ْىُت، ِمدْؽ َلْيدؾ  ِ َيدا، َغْيدَف ُمْىَجدِ   
 

، َمخَدددد  ُيْغَوددددْؼ ُيَىاِدددددْ،، ِبُغْوِسددددوِ   َجددددِفئ 
 

 ِٖبدددددددالغُّْوِؼ َيْغِودددددددِؼ  َوِإًل  ُيْبيييييييدَ َسدددددددِف ًىا،  
 

 ، َوَمْؽ ُيْفدِض َدْوُبدوُ ًَل ُيْذَمؼْ َوَمْؽ ُيؾِف 
 

 ِٗإَلدددددددد  ُمْظَسددددددددِ ؽِّ اْلِيددددددددفِّ اَل َيددددددددَخَجْسَجِؼ  
 

 َوَمدددْؽ َيْغخَدددِفْ  َيْحِددددْ، َعدددُدو،ا َ دددِديَووُ 
 

ْم َنْفَددددددددددُو   ِمَوَمددددددددْؽ اَل ُيْكدددددددددفِّ  ٘ ًَل ُيْكييييييييير 
 

دددددددددددددددددداَن،   ِباْلُسْشدددددددددددددددددددَوَأَدددددددددددددددددددْدَناُه َر   َغد 
 

َماُء  ًَل ُتَكييييييييالُ دددددددددِ ِر َ؛ْفًىددددددددا، ِإْذ    ٙالدددددددددِّ
 

 أَْعَظددددددددددد  ِلَفاِرَىدددددددددددة ، ُحْودددددددددددؾ  َتَؾاِبُىَيدددددددددددا
 

 َٚعَودد  َنَكددِد  ًَل ُتْعَظييى،ِمددَؽ اْلَسَؾاِىددِ،،  
 

ِ  مبشي لمسعمؾم )ناقص(   الشسط الثالث: ًل + فعل مزا
 ورد ى ا الشسط ثالث مفات"

 َ؛ْذدددددددِحي ِبَظاَندددددددةً  ًَل َيْشَفيييييييػ  َه َلْيدددددددُت، 
 

ددْفَفَتْيِؽ، َمَيش ددِد   ، َرِديددِو الذ   ِٛلَىْزدد، 
 

 َيْدددَخْفِحُ  الش دداَس َنْفَدددُو، ًَل َيييَزلْ َوَمددْؽ 
 

، َيْشددَدِم    َٜواَل ُيْىِفَيددا َيْؾًمددا، ِمددَؽ الدد ُّلِّ
 

                                                           

  ٕٕمىووة عييد  ؽ ال فص/ ٔ
  ٖٕمىووة امفئ ال سس/ ٕ
  ٖٗمىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٖ
  ٛٗمىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٗ
  ٕ٘مىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٘
  ٓٛمىووة الحارث  ؽ حوزة/ ٙ
  ٕٖشابغة ال  ساني/مىووة ال ٚ
  ٖٛمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٛ
  ٔ٘مىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٜ
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َّالُ ِإْذ   َعَودددددددددددددد  ِرَحاَلددددددددددددددِة َسدددددددددددددداِب.   ًَل َأ
 

، َتَىدددددددداَوَرُه اْلُكَسدددددددداُة، ُمَكو ددددددددِؼ    َٔنْيددددددددد 
 

يددف  سددييؾ و والسيددفد وا ددؽ الدددفاج أن سال) حددفف ميسدد  يفيددد نفددي الفىدد  الدددال 
،  يشسا يف  ا ؽ مالػ والديؾطي ٕعو  السدخوي ، وال ُيشف   يا الفى  الدال عو  الحال

 والددديؾطي أن الفىدد  السزددار  بىددد سال) يدددل عودد  زمددؽ الحددال السحخسدد  الؾدددؾ  هددي
، ومدددا ذىددد، إلسدددو ا دددؽ مالدددػ والدددديؾطي يخفدددو مددد  الشردددؾص الدددؾاردة هدددي ٖالسددددخوي  

 السىووات الىذف 
ِ  مبشي لمسعمؾم )تام(   الشسط الرافع: ًل )محذوفة( + فعل مزا

 ورد ى ا الشسط مفة واحدة"
 َنددددددددَزْلُخْؼ َمْشددددددددِزَل اْلَْيددددددددَساِف، ِمش ددددددددا

 

ْوَشدددددددا اْلِودددددددَف ،    ٗ َأْن َتْذيييييييِءُسؾَناَهَىج 
 

) أن السردددر ة والفىدد  بىدددىا هددي ت،و دد  مردددر، وذلددػ السردددر  سَأْن َتْذددِخُسؾَنا
مجددفور بحددفف جددف محدد وف، والخوددديف عشددد الكددؾهييؽ" لدد ال  تذددخسؾنا، ثددؼ حدد ف سال)ع 

 ُيَييُِّؽ لَّلا ُ َلُكْؼ َأْن َتِزدوُّؾاهح ف حفف الجف، وال الشا سة ؛سا دي  بو هي دؾلو تىال " 
 الخودديف" لن ال تسيدد  ٙ َرَواِسَي َأْن َتِسيدَد ِبُكدؼْ الخوديف" ل ال تزوؾا، ودؾلو تىال "  ٘

أما البرف ؾن  سوؾلؾن بحياهة السرددر لسفىدؾل لجودو محد وًها، تودديفه" مخاهدة  تسيد 
 أو ؛فامسة شخسكؼ 

                                                           

اد/ ٔ   ٘ٗمىووة عشخفة  ؽ شد 
ال دؾل ا دؽ الددفاج"   ٘ٛٔ/ٔالسوخزد،، السيدفد"   ٕٕٕ/ٗ، ٚٔٔ/ٖيشغف" سييؾ و" الكخدا ،  ٕ

  ٓٓٗ/ٔهي الشحؾ، 
  ٕٕ - ٕٔ/ٔم ،   الديؾطي" ىس  اليؾاٜٕٙيشغف" السفاد " الجش  الداني، ص  ٖ
  ٔٛمىووة عسفو  ؽ ؛وبؾم/ ٗ
  ٙٚٔالشداء/ ٘
  ٘ٔالشح / ٙ
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ددت سال) مددؽ دون حددفوف الشفددي بجددؾاز حدد هيا تؾسددًىاع لنيددؼ ترددفهؾا  ودددد ُخر 
  ودد وي  الشحاة شفًطا عام،ا لجؾاز الح ف، وىؾ وجدؾد دليد  ٔمؽ غيفىا هييا أ بف 

  ٕعو  السح وف 
 ما: . ب

إذا دال" ىؾ َيْفى ، أ  ىدؾ و ، دال سييؾ و" ل    ٖحفف لشفي الحال واالسخ بال 
، هحن  نْسو ما َيفىُ ل    تدخ  سما) عو  الفى  السزار  هخشْسو وتخورو ٗهي حال ِهْى  

 ، وال عس  ليا  سو  ٘وتخورو لوحال
ودد وردت سما) سب  عذفة مدفة لشفدي الحدال هدي السىوودات الىذدف، مؾزعدة عود  

 النسا  الخالسة"
ِ  مبشي لمسعمؾم  )تام( الشسط األول: ما + فعل مزا

 ورد ى ا الشسط أرإ  عذفة مفة"
 َهَواَلدددْت" َيِسددديَؽ هللِا، َمدددا َلدددَػ ِحيَودددة  

 

 ٙ، َعْشددددددَػ، اْلِغَؾاَيددددددَة َتْشَجِوددددددي َأَِى ِإْن  َميييييياوَ  
 

 " َعدداَلَم َيُوددؾُمِشي َمييا َأْدِِي َيُوددؾُم، وَ 
 

، ُددددْفُ  ْ دددُؽ أَْعَيدددِد    َٚ َسدددا اَلَمِشدددي، ِهدددي اْلَحددديِّ
 

 َهَؾَدْفددددُت، َأْسددددَ،ُلَيا، َوَ؛ْسددددَج ُسددددَكاُلَشا
 

 َٔ؛اَلُمَيدددددددا   َميييييييا َيِبييييييييؽُ ُ دددددددس،ا، َخَؾاِلدددددددَد،  
 

                                                           

 / ه٘ٓٗٔ، ٕ أحسددد مدداىف البوددف " أسددالي، الشفددي هددي الوددفآن، دار السىددارف، مرددف، يشغددف"  ٔ
  ٖٗ، ص مٜٗٛٔ

  ٕٗ٘/ٕ  ا ؽ الدفاج" ال ؾل، ٕٛ٘، ٖٕٛ/ٔيشغف" شفح السفر ،  ٕ
ا ؽ عرفؾرع أ ؾ الحدؽ عودي  دؽ مدكمؽ  دؽ  " السودف ،   ٔٙالفماني" مىاني الحفوف، ص  ٖ

   ٕٓٔ/ٔ، مٕٜٚٔ /ىد ٕٜٖٔ، ٔتحويو أحسد عيد الدخار الجؾار ، وعيد هللا الجيؾر ،  
  ٚٔٔ/ٖسييؾ و" الكخا ،  ٗ
  ٖٖٖ/ٔا ؽ ىذام" مغشي الويي،،  ٘
  ٕٚمىووة امفئ ال سس/ ٙ
  ٜٙمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٚ
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 َنَؾاَر، َوَددْد َندَ،ْت  ِمؽْ  ،َما َتَذك رُ َ ْ  
 

 َٕوَتَوظ َىدددددددددددددددددددْت َأْسدددددددددددددددددددَباُ َيا، َوِرَماُمَيدددددددددددددددددددا   
 

ف، ثؼ ح ف إحد  الخاءيؽ   َتَ   ُف" هى  مزار  أ وو" تخ ؛ 
ييرُ َوِإَذا َ ددَحْؾُت   ، َعددْؽ َنددًد َفَسييا ُأَقرِّ

 

ِمدددددددددي    َٖوَ؛َسددددددددا َعِوْسدددددددددِت َشددددددددَساِئِوي، َوَتَكفُّ
 

 ِ دددددددددفّ  َنُحدددددددددزُّ ُرُؤوَسدددددددددُيْؼ، ِهدددددددددي َغْيدددددددددِف 
 

ونَ    َٗمددددددددددداَذا َيخ ُوؾَندددددددددددا   "َفَسيييييييييييا َييييييييييييْدُِ
 

 اَل َأَر  َمدددْؽ َعِيدددْدُت ِهيَيدددا، َهدددَ،ْبِكي اْلدددد
 

 ٘اْلُبَكددددددددداُء   َوَمييييييييا َيييييييييُرد  دددددددددَيْؾَم َدْلًيددددددددا،  
 

 َمييييييا َتييييييْر  ُمْكَفِيددددددف،ا َعَودددددد  اْلَحددددددَؾاِدِث،
 

، َ دددددددددددددس اُء  ُتيييييييييييييؾهُ   ْىِف ُمْكِ دددددددددددددد   ِٙلودددددددددددددد 
 

، ِمددددددَؽ   َمييييييا َتْشييييييياْلَىَؾاِتددددددِػ، َوَ ددددددِخيت 
 

دددددددددددددددددة ، َرْعددددددددددددددددداَلُء ييييييييييييييييييَياُه    ِٚإال  ُمْيَسز 
 

 َميييييييييييا ُيَحاِوُلَيييييييييييياَوُعوَِّوْخدددددددددددُو َهخَددددددددددداة ، 
 

، ِ َيددددا، َوِىددددُ    َيددددا َمْيددددت   َٛوِمددددْؽ َ ِشددددي َعسِّ
 

 َمييييييييا ُتَتِئُسِشيييييييييَوُعوَِّوْخِشدددددددي ُأَخْيدددددددَف ، 
 

، ُ؛وُّدددددددُو َتِيدددددددُ    ، ُحددددددد،ن  َٜهددددددداْجَخَسَ  اْلُحددددددد،ُّ
 

ْت   َمييييييا ُتَكمُِّسَشيييييياُىَفْ ددددددَفُة، َعش ددددددا،  َ ددددددد 
 

، َحْيددَ  َمددْؽ َتِرددُ     ٓٔ  َجْيدداًل، ِبددُ،مِّ ُخَوْيددد 
 

 َوَددددددددددْد ُأَخددددددددداِلُس َر   اْلَيْيدددددددددِت، َغْفَوخَدددددددددوُ 
 

ددددددي، ثُددددددؼ     ٔٔ َمييييييا َيِ ييييييلُ َوَدددددددْد ُيَحدددددداِذُر ِمشِّ
 

 َواَل َأَر  َهدددداِعاًل، ِهددددي الش دددداِس، ُيْذددددِيُيوُ 
 

 ٔ، ِمدددَؽ اْلَْدددَؾاِم، ِمدددْؽ َأَحدددِد َوَمييا ُأَحاِشيييي 
 

                                                                                                                                                 

  ٓٔمىووة لييد  ؽ رإسىة/ ٔ
  ٙٔمىووة لييد  ؽ رإسىة/ ٕ
اد/ ٖ   ٔٗمىووة عشخفة  ؽ شد 
  ٖٙمىووة عسفو  ؽ ؛وبؾم/ ٗ
  ٘مىووة الحارث  ؽ حوزة/ ٘
  ٕٙمىووة الحارث  ؽ حوزة/ ٙ
  ٕٚمىووة الحارث  ؽ حوزة/ ٚ
  ٙٔمىووة العذ / ٛ
  ٚٔمىووة العذ / ٜ

  ٜٔمىووة العذ / ٓٔ
  ٖٕ/مىووة العذ  ٔٔ
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ِ  مبشي لمسجيؾل  )تام( الشسط الثاني: ما + فعل مزا
 ورد ى ا الشسط هي مؾيىيؽ اثشيؽ"

، َتَشدددددددددداَزَ  ِشددددددددددْوَؾهُ  ، َدْيددددددددددد  ددددددددددف   ِلُسَىف 
 

، َ؛َؾاِسُ،،    َٕطَىاُمَيدا  َما ُيَسيؽ  ُغْبس 
 

، َأْيدددددَوُ  اْلَيِف  دددددِة،   َميييييا ُييييييؾَمِودددددػ 
 

 ِٖهيَيددددددددا، ِلَسددددددددا َلَدْيددددددددِو، ِ؛َفدددددددداُء  َجييييييييدُ  
 

ِ  مبشي لمسعمؾم  )ناقص( الشسط الثالث: ما + فعل مزا
 ورد ى ا الشسط مفة واحدة"

 َأْ ِوددددددْغ َيِز ددددددَد َ ِشددددددي َشددددددْيَباَن َمْ،ُلَكددددددةً 
 

  ،  َٗتْ،َتِكددددُ    َأَمييييا َتْشَفييييػ  َأَبددددا ُثَيْيددددت 
 

أما" حفف تشيسدو، وعشدد الخ،مد  نجددىا مف؛بدة مدؽ ىسدزة االسدخفيام، ومدا الشا سدة  
" هى  مزار  نادص، واسسو يسيف مدخخف  سو وجؾًإا توديفه" أنت  ت،تك " هى   تشفػُّ

 مزار ، والفاع  أنت، والجسوة الفىوسة هي مح  نر، خيف تشفػ 
 

 نفي السدءقبل: .ٖ
 لؽ: . أ

ُتىدُّ سلؽ) حدفف نرد، ونفدي، وتخدخص بالسزدار ، وُتخوردو لالسدخ بال، وىدي 
، لوال ُيجس   يشيسا، هال ُيوال" سسؾف ٘مؾيؾعة لشفي دؾليؼ" سسفى ، أو سؾف يفى  

  ٔلؽ أذى، إلسو) هحن سسؾف) لإلثبات، وسلؽ) لوشفيل 

                                                                                                                                                 

  ٕٔمىووة الشابغة ال  ساني / ٔ
  ٖٛمىووة لييد  ؽ رإسىة/ ٕ
  ٜٖمىووة الحارث  ؽ حوزة/ ٖ
  ٗٗمىووة العذ / ٗ
  ٖٚ/٘  ا ددددؽ ي ددددسش" شددددفح السفردددد ، ٕٚٔ/ٗ، ٚٔٔ، ٘ٔٔ، ٚ/ٖيشغددددف" سددددييؾ و" الكخددددا ،  ٘

  ٕٓٚ  السفاد " الجش  الداني، ص ٖٛ/ٗاالسخفاباذ " شفح الفيي عو  الكا سة، 
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دودت" مدا و ف  الزمخذف  أن الشفي  د سلدؽ) أو؛دد مدؽ الشفدي  دد سال)، ددال" لهدحن 
ح سوددة سلددؽ) هددي بددا  الشفددي  دوددت" سال) وسلددؽ) أخخددان هددي نفددي السدددخوي ، إال أن هددي 

ف عوسدػ، دودت" لدؽ أقدسؼ دًدا، هدحن أنكددددػ" ال أقدسؼ غدؾل لراحيددسلؽ) تؾ؛يًدا وتذديًدا  تود
   وتابىو ا ؽ ي سش بوؾلو" لاعوؼ أن  سَلْؽ)ٕ ؼلددؼ، وإني مويددي" أنا مويد  هدًداع ؛سا تفىددغ

، ودؾلدو" ٖمىشاىا الشفي، وىي مؾيؾعة لشفي السدخوي ، وىي أ وغ هي نْسدو مدؽ سال)ل 
ةل    ٗلهو لػ يو  نُْسو عو  الخ، يد وُطؾِل الُسد 

ودددد رد الشحدداة عودد  ىدد يؽ الددفأييؽع هدد ى، ا ددؽ عرددفؾر إلدد  أن لالشفددي  ددد سال) 
، والسشفدي  دد سلددؽ) ال آ دد مدؽ الشفدي  دد سلدؽ)ع لن السشفدي  دد سال) ددد يكدؾن جؾاًبدا لووددؼ

  ٘نفي الفى  إذا ُأدِدَؼ عوسو آ دليكؾن جؾاًبا لو، و 
ورد ا ددددؽ ىذددددام عودددد  الزمخذددددف  بوؾلددددو" لوال تفيددددد سلددددؽ) تؾ؛يددددد الشفددددي خالًهددددا 
لوزمخذددف  هددي ؛ذدداهو، وال ت، يددده خالًهددا لددو هددي أنسؾذجددو، و؛الىسددا دعددؾ  بددال دليدد ، 

                                                                                                                                                 

، مٕٓٓٓ /ىد ٕٓٗٔ، ٔالردن،   –هاي   ال. الدامفائي" مىاني الشحؾ، دار الفكف، عس ان  ٔ
ٗ/ٜٔٓ  
الزمخذف ع جار هللا محسؾد  ؽ عسف" الكذاف عؽ حوائو غدؾامض الخشز د  وعيدؾن الداو د  هدي  ٕ

حو مردددظف  حدددديؽ أحسدددد، دار الف دددان لوخدددفاث، الوددداىفة، دار  وجدددؾه الخ،و ددد ، رت بدددو ويدددبظو و دددح 
   ٔٓٔ/ٔ، مٜٚٛٔ /ىد ٚٓٗٔ، ٖليشان،   –الكخا  الىفإي،  يفوت 

  ٖٚ/٘ا ؽ ي سش" شفح السفر ،  ٖ
 لدا و، السؾي  نفدو ا ٗ
الكفددؾ ع أ ددؾ البودداء أيددؾ   ددؽ مؾسدد " الكوسددات، مىجددؼ هددي   ٕٓٚالسددفاد " الجشدد  الددداني، ص  ٘

ه لوظب  ووي  هيارسو عدنان درو دش،  السرظوحات والففوق الوغؾ ة، دا وو عو  ندخة خظسة وأعد 
، ٕٜٚ – ٜٔٚ، ص مٜٜٛٔ /ىددد ٜٔٗٔ، ٕليشدان،   –و  السردف ، مكسددة الفسددالة،  يدفوت 

ٜٙٙ  
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ولكدان ذ؛دف  ٔ َهَوْؽ ُأَ وَِّؼ اْلَيدْؾَم ِإْنِددس،ام هي دي " ولؾ ؛انت لوخ، يد لؼ يويد مشفييا باليؾ 
  ٖتكفاًرا، وال ُ  عدُمول  ٕ َوَلْؽ َيَخَسش ْؾُه َأَ ًداال د هي 

ولىدد  الداة تكخددد، داللخيددا مددؽ الدددساق، هكدد  مؾدددع ؛المددي يىظددي السددوؾ  
 سسة ما، وإي ا هحنيا ال تفيد الخؾ؛يد والخ، يد باالسخوزام 

 سلؽ) هي السىووات الىذف هي مؾيىيؽ اثشيؽ هوط" ودد وردت
 َوَلييييييْؽ َيْشيييييييَحددددددَ َر اْلَجددددددْؾِر َوالخ َىدددددددِّ ، 

 

 ٗ، َمددددا ِهددددي اْلَسَيدددداِرِق، اْلَْىددددَؾاُء يييييُقَض  
 

 َذِو  َشددددَظط   َوَلييييْؽ َيْشَيييييىاَل َتْشَخُيددددؾَن، 
 

ْ ددُت، َواْلُفُخددُ     َ٘ ددالظ ْىِؽ، َيْيِوددُػ ِ سددِو الز 
 

ُيالحدددددن دخدددددؾل سلدددددؽ) عوددددد  الفىددددد  السزدددددار  سيدددددشوض، يشيددددد ) وددددددد خودددددص 
 لالسخ بال، وأهادت سلؽ) الشفي الخ، يد  

  الثاا: نفي السفرد:
 أحدد أو يشفدي خيفىدا، ولكشدو  امودة، الجسودة يشفدي ال نفدي ىدؾ السفدفد نفدي

سال) وسغيددف)  ودددد ورد نفددي السفددفد أرإىدديؽ مددفة هددي  :أداتددان لددو مخىوواتيددا و دددخخدم
 السىووات الىذف، عو  الشحؾ الخالي"

 ًل:  .ٔ
وردت سال) نا سددة لوسفددفد سددخ،ا وعذددف ؽ مددفة هددي السىووددات الىذددف، مؾزعددة عودد  

 النسا  الخالسة، مفتبة حد، شيؾعيا"
 الشسط األول: اسؼ معظؾف + واو العظ  + ًل + اسؼ معظؾف

                                                           

  ٕٙمف ؼ/ ٔ
  ٜ٘البوفة/ ٕ
  ٖٖٔ/ٔا ؽ ىذام" مغشي الويي،،  ٖ
  ٕٗمىووة الحارث  ؽ حوزة/ ٗ
  ٛ٘مىووة العذ / ٘
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 اثشخيؽ وعذف ؽ مفة هي ثسانسة عذف مؾيًىا"  تكفر ى ا الشسط
، َ؛ِجيِد الدفِّ ِؼ، َلدْسَس ِبَفداِحش    َوِجيد 

 

دددددددْخُو،    ٔ َوًَل ِفُسَعظ يييييييلِ ِإَذا ِىدددددددَي َنر 
 

 َوَتْسَساَء، َلدْؼ َيْخدُفْك ِ َيدا ِجدْ َ  َنْخَودة  
 

ييييييا   ِٕإال  َمِذدددددديًدا ِبَجْشددددددَدِل  ،َوًَل ُأُجسا
 

 اَل ُيْشِكُفوَنِشددددديَرَأْيددددُت َ ِشددددي َغْيددددَفاَء 
 

ِد  َوًَل َأْىييلُ   ددَفاِف، اْلُسَسددد   َٖىددَ اَك الظِّ
 

سأَْىددُ ) مىظددؾف عودد  واو الجساعددة هددي سُيْشِكُفوَنِشددي)، سال)" زائدددة لخ، يددد الشفددي  
 وساغ ذلػ لؾجؾد الفا  ، وىؾ ياء السخكوؼ الؾادىة مفىؾاًل بو 

دددددة    َلَىْسدددددُفَك، َمدددددا َأْمدددددِف  َعَودددددي  ِبُغس 
 

 َٗعَودددي  ِبَدددددْفَمِد  َوًَل َلْيِمييييَنَيددداِر ،  
 

سَلْيِوددددي) مىظددددؾف عودددد  سَأْمددددِف )  وال يجددددؾز اعخبددددار سال) هددددي سَواَل َلْيِوددددي) نا سددددة 
 حجاز ةع لنو ُيذخف  لىسويا إعسال لسس أن يكؾن اسسيا وخيفىا نكفتيؽ 

 َواَل َشاَرَ ْت، ِهي اْلَحْفِ ، ِهدي َدِم َنْؾَهد ِ 
 

 ٘ َوًَل اْبييِؽ اْلُسَحييز ِم، ِهيَيددا، َوًَل َوَىيي    
 

، َ؛دددددددددددددددِفَه اْلُكَسددددددددددددددداُة ِنَزاَلدددددددددددددددوُ   ُ  َوُمدددددددددددددددَدج 
 

، َىَفًإددددددا،    ٙ َوًَل ُمْدَءْدييييييِمِؼاَل ُمْسِىددددددؽ 
 

 ، َلددددددددددْؼ َيْخددددددددددُفْك َشددددددددددَواَىاَوًَل َشييييييييييْسَظاءُ 
 

 َٚلَيددددددددددا، ِمددددددددددْؽ ِتْدددددددددددَىة ، ِإال  َجِشيَشددددددددددا  
 

ُإؾَن،   َوًَل َقْييييييييييييَلددددددددددْسَس ِمش ددددددددددا اْلُسَزددددددددددف 
 

اءُ ، َوًَل َجْشييييييَدل  ،  يييييييس     ٛ َوًَل اْلَحييييييد 
 

 ثُددددددددؼ  َجدددددددداُؤوا، َيْدددددددددَخْفِجُىؾَن، َهَوددددددددْؼ تَددددددددْف 
 

 ٔ َوًَل َّْىيييييييييَراءُ ِجدددددددددْ  َلُيدددددددددْؼ َشددددددددداَمة ،  
 

                                                           

  ٖٖمىووة امفئ ال سس/ ٔ
  ٚٚمىووة امفئ ال سس/ ٕ
  ٖ٘مىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٖ

  ٜٛمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٗ
  ٘ٗمىووة زىيف  ؽ أ ي سوس / ٘
اد/ ٙ   ٛٗمىووة عشخفة  ؽ شد 
  ٛٔمىووة عسفو  ؽ ؛وبؾم/ ٚ
  ٓ٘مىووة الحارث  ؽ حوزة/ ٛ
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، ِمددددددْؽ َبْىددددددَد َذاك، َمددددددَ  اْلَغددددددد  ثُددددددؼ  َخْيدددددد  
 

ِق، اَل َرْأَهدددددددددددددة ،    ٕ َوًَل ِإْفَقييييييييييييياءُ ددددددددددددددال 
 

 َجاَرِتَيدددددددا،َ دددددددَ،ن  ِمْذدددددددَيَخَيا، ِمدددددددْؽ َ ْيدددددددِت 
 

  ، ددَحاَبِة، اَل َرْ ددى   ٖ وًَل َعَجييلُ َمددفُّ الد 
 

ْجِؽ، َيْرددَفُعَيا ددِجسُ ، َغددَداَة الددد   ِنْىددَؼ الز 
 

  ،  ٗ َوًَل َتِفيييييلُ ِلَوددددد  ِة اْلَسدددددْفِء، اَل َجددددداف 
 

 َيْؾًمددددددا، ِبَ،ْطَيددددددَ، ِمْشَيددددددا، َنْذددددددَف َراِئَحددددددة  
 

 ِ٘مْشَيددا، ِإْذ َدَنددا اْلُُ ددُ   َوًَل َفَزْحَدييؽَ  
 

 َلدددددْؼ ُيْوِيِشدددددي الو ْيدددددُؾ َعْشدددددُو، ِحددددديَؽ َأْرُقُبدددددوُ 
 

ةُ   َُ ،  َوًَل الم يييَذا  ٙ َوًَل ُشيييُنلُ ِمدددْؽ َ؛دددْ،س 
 

 َنْحدددُؽ اْلَفدددَؾاِرُس، َيدددْؾَم اْلِحْشدددِؾ، َيددداِحسةً 
 

  ،  ٚ َوًَل ُعييُزلُ َجْشَيددْي ُهَظْسَسددَة، اَل ِميدد  
 

ددددددددا َرَأ  َواِشددددددددو    ِإْدَىدددددددداَص َ دددددددداِحِبوِ َلس 
 

  ،  ٛ َوًَل َقييييييَؾدِ َواَل َسددددددِييَ  ِإَلدددددد  َعْودددددد  
 

َل، ِمْشَيددددددددددددددا، أَْىُوَيددددددددددددددا  ِإْن َيددددددددددددددُػ ُحددددددددددددددؾِّ
 

 َٜوًَل َعِجييييييييييييييييييي ُ َهدددددددددددددددددداَل َ ددددددددددددددددددِدئ ،  
 

 َأْخَودددددددددددددددَع، َمدددددددددددددددا َبددددددددددددددداِزاًل، َسِديُددددددددددددددددَيا
 

ددددددددددددددة  ِىددددددددددددددْي،    َٓٔوًَل َنُيييييييييييييييؾبُ اَل ِحو 
 

 سال) هي السؾاي  ؛ويا نا سة زائدة مك؛دة لوشفي  
 

 )بفة( الشسط الثاني: ًل + اسؼ
 ورد ى ا الشسط هي ثالثة مؾاي "

                                                                                                                                                 

  ٘٘مىووة الحارث  ؽ حوزة/ ٔ
  ٚ٘مىووة الحارث  ؽ حوزة/ ٕ
  ٖمىووة العذ / ٖ
  ٜمىووة العذ / ٗ
  ٗٔمىووة العذ / ٘
  ٖٛمىووة العذ / ٙ
  ٕٙمىووة العذ / ٚ
  ٛٔمىووة الشابغة ال  ساني/ ٛ
  ٕٔمىووة عييد  ؽ ال فص/ ٜ

  ٖٔمىووة عييد  ؽ ال فص/ ٓٔ
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، َ؛دددددددددددددددِفَه اْلُكَسددددددددددددددداُة ِنَزاَلدددددددددددددددوُ   ُ  َوُمدددددددددددددددَدج 
 

 ،  َٔىَفًإدددددددا، َواَل ُمْدَخْددددددددِوِؼ  ًَل ُمْسِعيييييييؽ 
 

 َ دددددددَ،ن  ِمْذدددددددَيَخَيا، ِمدددددددْؽ َ ْيدددددددِت َجاَرِتَيدددددددا،
 

ددَحاَبِة،   ْ ييث  َمددفُّ الد   ٕ، واَل َعَجددُ  ًَل َِ
 

ْجِؽ، َيْرددَفُعَياِنْىددَؼ  ددِجسُ ، َغددَداَة الددد   الز 
 

 ٖ، َواَل َتِفددددددُ  ًَل َجيييييياف  ِلَودددددد  ِة اْلَسددددددْفِء،  
 

ِجس ) عو  جدف سالسدفِء)، و دفة سالسدفء) عود   )"  فة سالز  سال)" نا سة  سَجاف 
رهىو، وعود  ؛د ّ  هيدؾ مفهدؾ ، وعالمدة رهىدو يدسة موددرة عود  السداء السح وهدة اللخوداء 

، وىددؾ نكددفةع لن سأل) هييسددا الدددا شيؽ   وإنسددا جدداز و ددع الزددجس ، أو السددفء بجدداف 
 لوجشس ولسدت لوخىف ج 

 الشسط الثالث: الباء + ًل + اسؼ مجروِ
 ورد ى ا الشسط مفة واحدة"

،  َأْحَدْثخُددددُو، َوَ؛ُسْحددددِدث   ِفييييَت َحييييَدث 
 

دددَكاِة، َوُمْظدددَفِد     ِٗىَجددداِئي، َوَددددْ ِهي، ِبالذ 
 

  ير:  .ٕ
تخزسؽ سغيف) مىش  سال) الشا سة، وسإال) االسخبشائسة، دال الدديؾطي" ل سغيدف) 
ُتودددال عوددد  أوجدددو " الول" أن تكدددؾن لوشفدددي السجدددفد مدددؽ غيدددف إثبدددات مىشددد  بدددو، نحدددؾ" 

ددِؽ ات َبدَ  َىددَؾاُه ِبَغْيددِف مدفرت  فجدد  غيدف دددائؼ ، أ " ال ددائؼ، دددال تىدال "  َوَمددْؽ َأَيد ُّ ِمس 
  البدداني" بسىشدد  سإال)  ُسدددخبش  ٙ َوُىددَؾ ِهددي اْلِخَردداِم َغْيددُف ُمِيدديؽ   ٘ ،لَّلا ِ ُىددًد  ِمددَؽ 

                                                           

اد/ ٔ   ٛٗمىووة عشخفة  ؽ شد 
  ٖمىووة العذ / ٕ
  ٜمىووة العذ / ٖ
  ٘ٚمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٗ
  ٓ٘الورص/ ٘
  ٛٔالزخفف/ ٙ
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 ٕ َىْ  ِمدْؽ َخداِلو  َغْيدُف لَّلا ِ  ٔ ،َما َلُكْؼ ِمْؽ ِإَلو  َغْيُفهُ بو، وُتؾَ ُع بو الشكفة، نحؾ" 
  ٖل 

ة اسؼ يددل عود  نفدي االسدؼ الد   يد،تي بىدده السزداف إلسدوع لن سغيدف) مالزمد
ر  دددد  لإليددداهة، وُ ىدددف  بحدددد، مؾدىدددو هدددي الجسودددة رهًىدددا ونردددًبا وجدددف،ا، بذدددف  أال  ُتودددد 

 (  سإال 
 ودد وردت سغيف) نا سة ست عذفة مفة هي السىووات الىذف"

، اَل ُيدددددددَفاُم ِخَباُؤَىددددددددا  َوَإْسَزدددددددِة ِخددددددددْدر 
 

 ٗ َ ْيييييَر ُمْعَجييييلِ َتَسخ ْىددددُت، ِمددددْؽ َلْيددددؾ  ِ َيددددا،  
 

 َ ْييييييُر ُمَفاَضييييية  ُمَيْفَيَفددددة ، َ ْسَزدددداُء، 
 

دددددددددددددددددَجْشَجِ     َ٘تَفاِئُيَيدددددددددددددددددا َمْردددددددددددددددددُوؾَلة ، َ؛الد 
 

 ،  ، َ؛َ،ن ددوُ َ ْيييِر َشييْثؽ  َوَتْىُظددؾ ِ ددَفْخص 
 

، َأْو َمَددددددددداِو ُػ ِإْسددددددددِحِ     َٙأَسدددددددداِر ُ  َعْيددددددددي 
 

 َ ِبْكدددددددِف اْلُسَواَنددددددداِة اْلَيَسددددددداِ  ِبُردددددددْفَفة  
 

 ٚ َ ْييييييييَر ُمَحم يييييييلِ ، َغدددددددَ اَىا َنِسيدددددددُف اْلَسددددددداءِ  
 

 َ َبدددددددددداَت َعَوْسددددددددددِو ِسددددددددددْفُجُو، َوِلَجاُمددددددددددوُ 
 

 ٛ َ ْيييييييَر ُمْرَسييييييلِ َوَإدددددداَت ِبَىْيِشددددددي، َداِئًسددددددا،  
 

 َوَجاَشددْت ِإَلْسددِو الددش ْفُس، َخْؾًهددا، َوَخاَلددوُ 
 

 ٜ َ ْيييِر َمْرَبييدِ  ُمَردداًبا، َوَلددْؾ َأْمَددد  َعَودد  
 

                                                           

  ٕٖ، ٖٕ  السكمشؾن/ٗٛ، ٔٙ، ٓ٘  ىؾد/٘ٛ، ٖٚ، ٘ٙ، ٜ٘العفاف/ ٔ
  ٖهاطف/ ٕ
اإلتودددان هدددي عودددؾم الودددفآن، تحويدددو مف؛دددز  الدددديؽ عيدددد الدددفحسؽ  دددؽ أ دددي بكدددف"الدددديؾطيع جدددالل  ٖ

لسسوكددددة الىفإسددددة الدددددىؾدية، الدراسددددات الوفآنسددددة، مجسدددد  السوددددػ هيددددد لظباعددددة السرددددحع الذددددف ج، ا
  ٕٚٔٔ/ٗ، ىدٕٙٗٔ

  ٖٕمىووة امفئ ال سس/ ٗ
  ٖٔمىووة امفئ ال سس/ ٘
  ٖٛمىووة امفئ ال سس/ ٙ
  ٔٗمىووة امفئ ال سس/ ٚ
  ٓٚمىووة امفئ ال سس/ ٛ
  ٓٗمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٜ
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ْنيي   َعَودد   َُ  َأن ِشددي، ُدْوخُددُو، َغْيددَف َ ْيييِر 
 

 َٔنَذدددددددددْدُت، َهَودددددددددْؼ أُْغِفدددددددددْ  َحُسؾَلدددددددددَة َمْىَيدددددددددِد  
 

 َ ْيييييُرهُ َهَوددددْؾ َ؛دددداَن َمددددْؾاَلَ  اْمددددَفًأ، ُىددددَؾ 
 

 َٕلَفددددددددددف َج َ؛ْفِإددددددددددي، َأْو َلَْنَغَفِنددددددددددي َغددددددددددِد   
 

ددددددي   ،َ ْيييييييَرهُ َوَلَوددددددْد َنَزْلددددددِت، َهدددددداَل َتُغشِّ
 

، اْلُسْكددددددددددددددَفِم   ددددددددددددددي ِبَسْشِزَلددددددددددددددِة اْلُسَحدددددددددددددد،ِّ  ِٖمشِّ
 

دددددددددا  َرآِندددددددددي، َددددددددددْد َنَزْلدددددددددُت، ُأِر دددددددددُدهُ  َلس 
 

يييييييييييييِؼَأْ دددددددددددددَد  َنَؾاِجدددددددددددددَ ُه،    ٗ ِلَنْييييييييييييييِر َتَبد 
 

ْ ددددُت َعْسددددًفا   ِنْىَسِخددددي َ ْيييييَر َشيييياِكرِ ُنيِّ
 

 َ٘واْلُكْفدددددددددددددُف َمْخَيبَددددددددددددددة ، ِلدددددددددددددَشْفِس اْلُسددددددددددددددْشِىِؼ  
 

 ِهددي َحْؾَمددِة اْلَسددْؾِت، ال ِخددي اَل َتْذددَخِكي
 

 ٙ َتَنْسُنيييييييييِؼَ ْييييييييييَر َغَسَفاِتَيدددددددددا اْلَْبَظددددددددداُل،  
 

ددددددا َرَأْيددددددُت اْلَوددددددْؾَم، َأْدَيددددددَ  َجْسُىُيددددددؼْ   َلس 
 

ِؼَيخَددددددددَ اَمُفوَن، َ؛دددددددددَفْرُت،    ٚ َ ْييييييييييَر ُميييييييييَذم 
 

 َ ْيييييييِر ِبييييييرّ  َنُحددددددزُّ ُرُؤوَسددددددُيْؼ، ِهددددددي 
 

 َٛمددددددددددددددددداَذا َيخ ُوؾَندددددددددددددددددا   َهَسدددددددددددددددددا َيدددددددددددددددددْدُروَن" 
 

ْوِق، ُمْشَ ِبًزددا  َهَغدد   َيْىُجددُؼ أَْعَودد  الددف 
 

  ، ي َأَودِ ِهدي َحاِلددِػ الو دْؾِن، َ ددْدق   ٜ َ ْيييِر ُِ
 

 ِإن  َعْسدددددددددددًفا َلَشددددددددددددا، َلَدْيددددددددددددِو، ِخدددددددددددداَلل  
 

 ٓٔ ِهددددددددي ُ؛وِِّيدددددددددؽ  اْلدددددددددَباَلءُ  ،َ ْييييييييييَر َشيييييييييػّ   
 

 
 

 
 
 

                                                           

  ٔٚمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٔ
  ٙٚمىووة طفهة  ؽ الىيد/ ٕ
اد/ ٖ   ٛمىووة عشخفة  ؽ شد 
اد/ ٗ   ٘٘مىووة عشخفة  ؽ شد 
اد/ ٘   ٖٙمىووة عشخفة  ؽ شد 
اد/ ٙ   ٘ٙمىووة عشخفة  ؽ شد 
اد/ ٚ   ٓٚمىووة عشخفة  ؽ شد 
  ٖٙبؾم/مىووة عسفو  ؽ ؛و ٛ
  ٚٔمىووة الشابغة ال  ساني/ ٜ

  ٙٙمىووة الحارث  ؽ حوزة/ ٓٔ
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 الخاتسة 
 

الشفدددي أسدددوؾ   لغدددؾ ن ُتحدددِدده مشاسدددبات الودددؾل، وُ فيدددد عددددَم ثيدددؾت نددددبة السددددشد 
واالسدسسة، وُ دكد    ؾاسدظة أدوات  مىفوهدة  هدي الىفإسدة،  لوسدشد إلسو هي الجسودة الفىوسدة

، أو دراسة  واحدة   نحؾ ة أ ؾا  هي مشبؾرة الدوات ى ه مخخوفة، وجسىيا هي با   واحد 
لجددديف  باالىخسددامع لنيددا تذددخفك هددي ؛ؾنيددا ُتفيددد الشفددي، هكانددت ىدد ه الدراسددة بسبابددة لددّؼ 
شدددددددخات  ليددددددد ا السؾيدددددددؾ   ولودددددددد حددددددداول الباحدددددددُى تجشُّدددددددَ، اإلطالدددددددة واالسدددددددخظفاد هدددددددي 

م يخ زُ. اآتي"   السؾيؾعات  وت،سسًدا عو  ما تود 
مدائخيؽ وسدخة  وعذدف ؽ مؾيدًىا،  )ٕٕٙالسىوودات الىذدف هدي س هدي شفديالّ  َوَردَ  -

تدىؾن مفة ؛دان الشفدي  )ٜٓمشيا س ) مائخيؽ وسخ،ا وثالثيؽ مفة،ٖٕٙتكفرت س
) ٙٗٔ% توف ًبددا، ومخجًيددا إلدد  الفىدد  سٖٛهييددا مخجًيددا إلدد  االسددؼ، أ   شدددبة 

) مائدددة ٖٔٔ% توف ًبدددا، مشيدددا  سٕٙمائدددة وسدددخ،ا وأرإىددديؽ مدددفة،  شددددبة موددددارىا 
وإحددد  وثالثددؾن مددفة ؛ددان الشفددي هييددا مخجًيددا إلدد  الجسوددة الفىوسددة السزددارعة، 

 إلد  مخ جًيدا الشفدي هييدا  دان ) خسدس عذدفة مدفة٘ٔ%، وسٜٓ شدبة مودارىا 
 مدؽ دويودة نددبة % توف ًبدا، وىديٓٔ شددبة موددارىا  السايدسة، الفىوس دة الجسودة

  ويا سما)  السؾاي  الداة هي و؛انت لوش في، الىامِّ  السجسؾ 
 

 األداة
 الذاعر

 لؽ  لس ا   ير  ليس  ما  لؼ  ًل

 - ٔ ٘ ٖ ٖ ٚ ٗ امرؤ القيس
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 - - ٖ ٗ ٗ ٔٔ ٜ طرفة بؽ العبد
 - - - ٔ ٖ ٚ ٕٓ ّىير بؽ أبي سمسى

ِ يعة  - - - - ٖ ٚ ٙ لبيد بؽ 
اد  - - ٘ ٘ ٕ ٜ ٗ عشءرة بؽ شد 
 - ٕ ٔ ٔ ٗ ٖ ٙ عسرو بؽ كمثؾم

ِث بؽ  ٔ - ٔ ٖ ٚ ٖ ٕٔ حمزة الحا
 ٔ - - ٖ ٚ ٖ ٛٔ األعذى

 - - ٔ - ٘ ٘ ٔٔ الشافنة الذبياني
 - - - ٕ - - ٓٔ عبيد بؽ األبرص

 ٕ ٖ ٙٔ ٕٕ ٖٛ ٘٘ ٓٓٔ السجسؾ 
 

لؾحن أن شدىفاء السىوودات الىذدف لدؼ يددخخدمؾا ؛د  أدوات الشفدي الردف .ع إذ  -
ددا، لددؽ)، إنيددؼ اسددخخدمؾا سددب  أدوات  هوددط، ىددي" سال، لددؼ، مددا،  لددسس، غيددف، لس 

ولؼ يدخخدمؾا بادي الدوات، مب " سإْن، الَت)، وىؾ اسخخدام  يخفاوُت مؽ أداة  
إلدد  أخددف ع هدد، بُف الدواِت اسددخىسااًل سال)، وأدوُّيددا اسددخىسااًل سلددؽ)ع وذلددػ لن 
سال) تشفي االسؼ والفىد ، أ  تد،تي عامودة وغيدف عامودة، عامودًة عسد  سلدسس)، 

)  أمدددا سلددد ؽ) هخخدددخصُّ بالددددخؾل عوددد  الجسودددة الفىوسدددة، والسزدددار  مشيدددا وسإن 
ال"  بالخحديدددد  و؛دددان تفتيدددُ، أدوات الشفدددي مدددؽ حيدددُى الكبدددفِة والذددديؾ  ؛الخدددالي"

) ثسدان  وثالثدؾن ٖٛ) خسس وخسدؾن مفة  مدا" س٘٘) مائة مفة  لؼ"  سٓٓٔس
ددا" ٙٔ) اثشخددان وعذددفون مددفة  غيددف" سٕٕمددفة  لددسس" س ) سددت عذددفة مددفة  لس 

 ) مفتان ٕثالث مفات  لؽ" س )ٖس
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اخخوفدددت أدوات الشفدددي هدددي دخؾليدددا عوددد  الجسودددةع هكدددان مشيدددا مدددا يددددخ  عوددد   -
دددا، لدددْؽ)، ومشيدددا مدددا يددددخ  عوددد  الجسودددة  الجسودددة الفىوسدددة هودددط، وىدددي" سلدددْؼ، لس 
االسددسسة هوددط، وىددي سلددسس، غيددف)، ومشيددا مددا يدددخ  عودد  الجسوخدديؽ" االسددسسة 

ال) أ بفىدددا دخدددؾاًل عوددد  الجسودددة الفىوسدددة، والفىوسدددة، وىدددي" سال، مدددا)  و؛اندددت س
) ثسانسدة وخسدديؽ مؾيدًىا، ودخودت عود  الجسودة ٛ٘حيى دخوت عوييا هدي س

) اثشدددديؽ وأرإىددديؽ مؾيددددًىا  يوييددددا سمدددا) الخددددي دخوددددت عودددد  ٕٗاالسدددسسة هددددي س
) ثسانسددددة وعذددددف ؽ مؾيددددًىا، ودخوددددت عودددد  الجسوددددة ٕٛالجسوددددة الفىوسددددة هددددي س

 ) عذفة مؾاي   ٓٔاالسسسة هي س
جسوددة االسددسسة السشْسددة ؛انددت أددد   حزددؾًرا هددي السىووددات الىذددف مددؽ الجسوددة ال -

) ثسانًسدا وسدخيؽ جسودًة، وهدي الخيدفة ٛٙالفىوسة السشْسةع إذ  وغْت هي الولد  س
 ) مائًة وسخ،ا وأرإىيؽ جسوًة ٙٗٔس

تؾ ُجو الشفي إل  السزار  هي السىووات الىذف أ بُف مؽ تؾجيو إل  الساييع  -
) إحددد  وسددبىيؽ مددفة، أمددا السايددي هوددد ورد ٔٚسزددار  مشْس،ددا سحيددى ورد ال

 ) سب  عذفة مفة هوط ٚٔمشْس،ا س
أ بدددف أدوات الشفدددي تددد،ثيًفا هدددي شدددك  مدددا بىدددده ىدددي سلدددؼ)ع حيدددى ورد السزدددار   -

) خسدة وخسديؽ مؾيًىا، ثؼ سلس ا)ع ٘٘بىدىا مجزوًما هي جسس  مؾايىيا س
الخدددي جددداء السزدددار  بىددددىا  حيدددى جددداء السزدددار  بىددددىا مجزوًمدددا، ثدددؼ سلدددؽ)

 مشرؾًإا 
ع هددالحفوف السذددي ية  ددد سلددسس) تىسدد   - أدواُت الشفددي ُيحسددُ  بىُزدديا عودد  بىددض 

عسدد  سلددسس) لسفادهخيددا ليددا هددي السىشدد ، والذدديُء إذا أردَف الذدديَء هددي الوغددة 
 عسَ  عسَوو 
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 السجدداورُة  دديؽ الدواِت الشحؾ ددة تُددكدِّ  إلدد  تغيُّددف  هددي السىشدد ع هدددخؾل سىسددزة -
ُل السىش  مؽ االسخفيام والشفي إل  الخوف ف   االسخفيام) عو  سلؼ) ُيحؾِّ

 
 السرادِ والسراجع

 
 م(: ٜٚٚٔإبراهيؼ أنيس ) ت 

 م ٜٛٚٔ، ٙمؽ أسفار الوغة، مكخبة النجوؾ السرف ة، الواىفة،   -
 ىي(: ٕٜٖابؽ جشي؛ أبؾ الفءح عثسان )ت 

 م ٕٜٚٔالبوا سة، الكؾ ت، الوس  هي الىفإسة، تحويو هائز هارس، دار الكخ،  -
 ىي(: ٚٙ٘ابؽ الخذاب؛ أبؾ دمحم عبد هللا بؽ أحسد )ت 

 -ىددد ٕٜٖٔالسفتجدد  هددي شددفح الجسدد ، تحويددو ودراسددة عوددي حيدددر، دمذددو،  -
 م ٕٜٚٔ

 ىي(:ٖٙٔابؽ الدراج؛ أبؾ فكر دمحم بؽ الدري بؽ سيل )ت 
 – ال ددؾل هددي الشحددؾ، تحويددو عيددد الحددديؽ الفخوددي، مكسدددة الفسددالة، ليشددان -

 م ٜٜٙٔ -ىد ٚٔٗٔ، ٖ يفوت،  
 ىي(: ٜٙٙابؽ عرفؾِ؛ أبؾ الحدؽ عمي بؽ مؤمؽ بؽ دمحم ) ت 

، ٔالسودددددف ، تحويدددددو أحسدددددد عيدددددد الددددددخار الجدددددؾار ، وعيدددددد هللا الجيدددددؾر ،   -
 م ٕٜٚٔ -ىد ٕٜٖٔ

 ىي(: ٕٚٙابؽ مالػ؛ جسال الديؽ دمحم بؽ عبد هللا ) ت 
م - لو   ؛ام   ف؛دات، دار الكاتد،  تديي  الفؾائد وتكسي  السوا د، حو وو ودد 

 م ٜٚٙٔ -ىد ٖٚٛٔالىفإي، الواىفة، 
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شددددفح الخددددديي ، تحويددددو عيددددد الددددفحسؽ الددددديد، و   دددددو  السخخددددؾن، ىجددددف  -
 م ٜٜٓٔ -ىد ٓٔٗٔ، ٔلوظباعة والشذف والخؾز   واإلعالن، الواىفة،  

م لددو عيدد السدشىؼ أحسددد ىف دد ، دار السدد، - مؾن شدفح الكا سدة الذددا سة، حوودو وددد 
 م ٕٜٛٔ -ىد ٕٓٗٔ، ٔلوخفاث، مكة السكفمة،  

 ىي(: ٔٙٚابؽ ىذام؛ جسال الديؽ بؽ يؾس  بؽ أحسد بؽ عبد هللا ) ت 
مغشدددي الوييددد، عدددؽ ؛خددد، العار ددد،، تحويدددو   محيدددي الدددديؽ عيدددد الحسيدددد،  -

 م ٜٜٔٔ -ىد ٔٔٗٔ يفوت،  –السكخبة الىرف ة،  يدا 
 ىي(:ٖٗٙعمي )ت  ابؽ يفيش؛ أبؾ البقاء مؾفق الديؽ يفيش بؽ

م لدددو وويددد  ىؾامذدددو وهيارسدددو إميددد   ددددي  يىودددؾ ، دار  - شدددفح السفرددد ، ددددد 
 م ٕٔٓٓ -ىد ٕٕٗٔ، ٔليشان،   –الكخ، الىوسسة،  يفوت 

 : ىي(٘ٗٚ) ت أبؾ حيان األندلدي؛ دمحم بؽ يؾس  بؽ عمي 
ارتذاف الزدف  مدؽ لددان الىدف ، تحويدو وشدفح ودراسدة رجد، عبسدان  ،  -

 -ىدددد ٛٔٗٔ، ٔيدددد الخدددؾا ، مكخبدددة الخدددانجي بالوددداىفة،  مفاجىدددة رمزدددان ع
 م ٜٜٛٔ

الخ يي  والخكسي  هي شفح الخديي ، تحويو حدؽ ىشداو ، دار الوودؼ، دمذدو،  -
 م ٕٓٓٓ -ىد ٕٔٗٔ، ٔ 

 أحسد ماىر البقري: 
  مٜٗٛٔ -ىد ٘ٓٗٔ، ٕ ، مرف، السىارفأسالي، الشفي هي الوفآن، دار  -

ّىري؛ خالد بؽ عبد هللا ) ت   ىي(: ٜ٘ٓاأل
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شددفح الخرددف . عودد  الخؾيددس.، أو الخرددف . بسزددسؾن الخؾيددس. هددي الشحددؾ،  -
ددؾد، دار الكخدد، الىوسسددة،  يددفوت  ، ٔليشددان،   –تحويددو   باسدد  عيددؾن الدُّ

 م ٕٓٓٓ -ىد ٕٔٗٔ
ِضي الديؽ دمحم بؽ الحدؽ ) ت   ىي(: ٙٛٙاًلسءرافاُي؛ 

ترددحس. وتىويددو يؾسددع حدددؽ عسددف، مشذددؾرات  شددفح الفيددي عودد  الكا سددة، -
 م ٜٜٙٔ، ٕجامىة دار ؾنس،  شغاز ،  

ِي؛ أبؾ   ىي(: ٕٖٛدمحم بؽ أبي سعيد ) ت  فكراألنبا
شددددفح الورددددائد الدددددب  الظددددؾال الجاىوسددددات، تحويددددو وتىويددددو عيددددد الدددددالم    -

 م ٖٜٜٔ، ٘ىارون، دار السىارف، الواىفة،  
ِي؛ أبؾ البركات عبد الرحسؽ بؽ دمحم بؽ أبي سعيد ) ت   ىي(: ٚٚ٘األنبا

أسدددفار الىفإسدددة، ُعشدددي  خح سودددو    يجدددة اليسظدددار، مظبىدددة الخفددددي  دمذدددو،  -
 م ٜٚ٘ٔ -ىد ٖٚٚٔ

 م(: ٕٖٜٔبرجذءراسر ) ت 
الخظدددؾر الشحدددؾ  لوغدددة الىفإسدددة، أخفجدددو و دددححو وعودددو عوسدددو رمزدددان عيدددد  -

 م ٜٜٗٔ -ىد ٗٔٗٔ ،ٕ   الواىفة،الخؾا ، مكخبة الخانجي، 
ّكر ا يحيى بؽ عمي   : ىي(ٕٓ٘) ت الخظي  الءبر زي؛ أبؾ 

تحويو هخف الدديؽ قبداوة، دار اآهداق الجديددة،  يدفوت، شفح الورائد الىذف،  -
 م ٜٓٛٔ -ىد ٓٓٗٔ، ٗ 

ّي؛ فخر الديؽ أبؾ عبد هللا دمحم بؽ عسر بؽ الحدؽ ) ت   ىي(: ٙٓٙالرا
، ٖالخفددديف الكييددف، دار إحسدداء الخددفاث الىفإددي،  يددفوت،  مفدداتس. الغيدد، أو  -

 ىد ٕٓٗٔ
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 ىي(: ٖٗٛالرماني؛ أبؾ الحدؽ عمي بؽ عيدى ) ت 
مىاني الحفوف، م ي اًل باإلعجاز الوغؾ  لحفوف الوفآن السجيدد، حو ودو وخدف ج  -

حديبددو وعو ددو عوسددو الذددس  عفهددان  ددؽ سددوسؼ الىذددا حدددؾنة الدمذددوي، السكخبددة 
 م ٕ٘ٓٓ -ىد ٕٙٗٔ، ٔ يفوت،   – يدا الىرف ة، 

 
 

 ىي(: ٖٓٗالزجاجي؛ أبؾ القاسؼ عبد الرحسؽ بؽ إسحاق ) ت 
م لو عوي تؾهيو الحسد، مكسدة الفسالة،  يفوت،  - الجس  هي الشحؾ، حو وو ودد 

 م ٜٗٛٔ -ىد ٗٓٗٔ، ٔالردن،   –دار الم ، إرإد 
 ىي(: ٖٛ٘الزمخذري؛ جاِ هللا محسؾد بؽ عسر ) ت 

اف عؽ حوائو غؾامض الخشز   وعيؾن الداو   هي وجدؾه الخ،و د ، رت بدو الكذ -
ويددبظو و ددح حو مرددظف  حددديؽ أحسددد، دار الف ددان لوخددفاث، الودداىفة، دار 

 م ٜٚٛٔ -ىد ٚٓٗٔ، ٖليشان،   –الكخا  الىفإي،  يفوت 
السفر  هدي  دشىة اإلعدفا ، تحويدو عودي  دؾ موحدؼ، مكخبدة اليدالل  يدفوت،  -

 م  ٖٜٜٔ، ٔ 
ّني؛ أبؾ عبد هللا الحديؽ بؽ أحسدالز   : ه(ٙٛٗ)ت  و

 م  ٖٜٛٔشفح السىووات الىذف، دار مكخبة الحساة،  يفوت، ليشان،  -
 ىي(: ٓٛٔسيبؾ و؛ أبؾ فذر عسرو بؽ عثسان بؽ قشبر )ت 

، تحويددو وشددفح عيددد الدددالم   ىددارون، مكخبددة الخددانجي، ٖ-ٔالكخددا ، ج  -
 م  ٜٛٛٔ -ىد ٛٓٗٔ، ٖالواىفة،  

، تحويو وشفح عيد الدالم   ىارون، مكخبة الخانجي بالواىفة، ٗالكخا ، ج -
 م ٕٜٛٔ -ىد ٕٓٗٔ، ٕدار الفهاعي بالف ا ،  
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 ىي(: ٜٔٔالديؾطي؛ جتل الديؽ عبد الرحسؽ بؽ أبي فكر ) ت 
اإلتوددان هددي عوددؾم الوددفآن، تحويددو مف؛ددز الدراسددات الوفآنسددة، مجسدد  السوددػ هيددد  -

 ىد ٕٙٗٔالسسوكة الىفإسة الدىؾدية،  لظباعة السرحع الذف ج،
، تحويددو وشددفح عيددد الىددال سددالؼ ٕىسدد  اليؾامدد  هددي شددفح جسدد  الجؾامدد ، ج -

 م ٕٜٜٔ -ىد ٖٔٗٔمكفم، مكسدة الفسالة،  يفوت، 
، تحويددو وشددفح عيددد الىددال سددالؼ ٗىسدد  اليؾامدد  هددي شددفح جسدد  الجؾامدد ، ج -

 م ٜٜٚٔ -ىد ٜٜٖٔمكفم، دار البحؾث الىوسسة، الكؾ ت،
ّ اد )ت الفر  ّكر ا يحيى بؽ   ىي(: ٕٚٓاء؛ أبؾ 

مىداني الودفآن، تحويدو   عودي الشجدار، وأحسدد يؾسدع نجداتي، عدالؼ الكخد،،  -
 م ٖٜٛٔ -ىد ٖٓٗٔ، ٖ يفوت،  

 فاضل بالح الدامرائي: 
 م ٕٓٓٓ -ىد ٕٓٗٔ، ٔالردن،   –مىاني الشحؾ، دار الفكف، عس ان  -

 

 ىي(: ٜٗٓٔ؛ أبؾ البقاء أيؾب بؽ مؾسى )ت الكفؾي 
الكوسددات، مىجددؼ هددي السرددظوحات والفددفوق الوغؾ ددة، دا وددو عودد  ندددخة خظسددة  -

ه لوظبددددد  وويددددد  هيارسدددددو عددددددنان درو دددددش، و  السردددددف ، مكسددددددة  وأعدددددد 
 م ٜٜٛٔ -ىد ٜٔٗٔ، ٕليشان،   –الفسالة،  يفوت 

 ىي(: ٕٓٚالسالقي؛ أحسد بؽ عبد الشؾِ )ت 
هدددي شدددفح حدددفوف السىددداني، تحويدددو أحسدددد   الخدددف ا ، دار  ر دددع السبددداني -

 م ٕٕٓٓ -ىد ٖٕٗٔ، ٖالووؼ، دمذو،  
 ىي(:ٕ٘ٛالسبرد؛ أبؾ الفباْ دمحم بؽ يز د )ت 
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السوخز،، تحويو   عيد الخالو عزسسة، وزارة الودداف، السجودس العود   -
 -ىدد ٜٜٖٔ، ٕلوذ ؾن اإلسالمسة، لجشة إحسداء الخدفاث اإلسدالمي، الوداىفة،  

 م  ٜٜٚٔ
 م(: ٕ٘ٔٓدمحم حساسة عبد المظيف ) ت 

  مٖٕٓٓ  شاء الجسوة الىفإسة، دار غف ، لوظباعة والشذف والخؾز  ، الواىفة، -
 ىي(: ٜٗٚ) ت  السرادي؛ الحدؽ بؽ قاسؼ

الجشدددد  الددددداني هددددي حددددفوف السىدددداني، تحويددددو هخددددف الددددديؽ قبدددداوة، و  نددددديؼ  -
 م ٕٜٜٔ -ىد ٖٔٗٔ، ٔليشان،   –هاي ، دار الكخ، الىوسسة،  يفوت 

 : م(ٜٜٗٔ) ت ميدي السخزومي 
، ٕليشدددان،   –هدددي الشحدددؾ الىفإدددي نودددد وتؾجسدددو، دار الفائدددد الىفإدددي،  يدددفوت  -

 م ٜٙٛٔ -ىد ٙٓٗٔ
 ىي(: ٘ٔٗاليروي؛ عمي بؽ دمحم ) ت 

هدددي عودددؼ الحدددفوف، تحويدددو عيدددد السىددديؽ السودددؾحي، مظيؾعدددات مجسددد  الوغدددة  الزمسدددة
 م ٖٜٜٔ -ىد ٖٔٗٔ، ٕالىفإسة  دمذو،  

 


