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 ملخص البحث
؛ننننننذمُبم ايونننننن م ادؤسدنننننن م َّ سننننننن ً مةنلم نننننن  م ة ننننننيَّوماٌبمسنننننن ماد  نننننننلم مننننننوم بديننننننَّممسلوبننننننً مانلمة نننننننيَّوم ًا

مارد نننننن م   دننننننل  م ا دانننننن مس  ننننننيَّوم َّ سنننننن نم:ًَّاانننننن  ملةنننننن ممزوننننننٌللمذينننننن مأرونننننن مٓنا نننننن م ا ننننننل مو ا نننننن ونم:نننننن نّْ
لمة ممزوٌلل. ؛ذمو ديا م  هم جل ي م َّ س ًما مادا  لماي؛ معمصل م الما نم:اًَّل ملو هللمًا م ًا

ومنننننننوم بدينننننننَّممسلوبنننننننً م ننننننن ادمانلما نننننننيَّوم اونننننننؤ مواننننننن ا ممنننننننوماد  م اونننننننؤ مو:دننننننن م اونننننننؤ مو نننننننَّ وم
ؤاْلم:ننننن ةد  م ننننن مم اونننننؤ نم:نننننالم ؛ننننن ذم جل يننننن م نننننؤلد م،ذ مومو نننننوم:دبننننن م نننننَّ ومايونننننؤ نم ًنننننَّل مل،ْنم ًنننننؤاْماةننننن

ملانلنمو:د م اوؤ م َّمل ًؤالنمو جلَّ وم َّملاةؤال.
؛ننننننذمو اوننننننؤ نمو نننننن  مماب نننننن مو؛ننننننال  م َّ سنننننن ًنم،ّ مانلم ايونننننن م  ننننننؤ م وةننننننلم  ا ننننننعمُبم ادؤسدنننننن ما ننننننيَّس م ًا
   ننننناوا بمَننننننَّ وم انننننل، م نننننوم نننننَّ وم ملأنننننؤنموُبمصنننننلش  م ننننن  م ا شننننن م بَّ نننننَّممسننننننملم  ا ننننن  م اونننننؤ م

ماشَّيلم ا ٌّنممد وم   م بَّضَّ مسال صدي نمو هللممومور بم ًا ل.و اً؛ذمُبم الرسم ا

The combination of Oath and condition in the grammatical 
Lesson 

It is unconsciously known that there is a response/Replay for 
the Oath style in Arabic since the purpose of this type of style is to 
emphasize its response. Thus, when we say (Zayad stand up), it 
is a declarative sentence  that is subject to truth or Falsification. If 
we want to emphasize it, we use the style of Oath to make this 
sentence as a replay for the Oath style to make the listener sure 
that we are honest, so we say (I swear that Zayad stand up). 

If is also known that the style of condition of the condition item, 
condition verb and  condition Replay. The sentence  is called 
conditional unless it has  a condition Replay, we say (if you read, 
read): the item (if), condition verb is (read). 

Arabic has condition the style of Oath (Swear) and condition 
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where both require Replay, but the language did without the 
Replay if one on the othwer.    
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 اجتماع الشرط والقسم يف الذرس النحوي
ننرمَ انن ُممننومِ،لَنن وماَوم شننلنمَوُ ننََّمذيَنن موُن َ ننلمحَنن م»م اً؛ننذ م َُ ِننٌنموًُِ؛ننذمحَنن م ْ َنن ِا نماد  ننلمحَنن مَ ننْد  ًم ُ ننََّمَِ
مٔلل«.ذَي ماُْأَؤى

؛ذ م اد ٌُنمس هللم زلمو  لنم ًَ ََس مّندىنمَٓن اََل .…مو ًا مٕللو َن
نننَُّم مٓنننن الَّ نمةننن لمو اًََ؛نننُذ م اد نننٌن.موةنننلماَْةَ؛نننذمسننن هلِلم دننن  م َ؛ننن  مسننن نموة ََسَننن  مايَننن ماننن نمو ًَ  نننَذم ًا ًْ و ْ اَن

َ ااو َ  دنن   م ت َقاسومُاا ٌب ت ًِْ؛ننُ َّنم يننذم اونن بنماَوموُوننبلوننموةَانن م:ننالنم:ال نن ًممٖللن}قااوٌن و اًَ؛نن م  م جل   نن موُن

ممٗللس اًَ؛ م مَايمس اد ٌن.
ُ
مو ب م٘للْ؛ي ٌَننمذدب مَة؛ م ٌ .وةد  م،نلم اًَ؛ َمُ م  م هلُْل َُ مسَنٌْنَم اَدُلوِّ

؛ننذم نن م بً؛ننذم يدنن نمو نن مذينن مأرونن مُبم او اننةنموةننلم  ننَّنمذينن م، ونن  د نمم»م ننل مسدننلم ًا و جل ينن م ب  ل
  ًَّهلذ مس هللم  مة ممزوٌل؟مو ًَّلم او  ؤ م] اطَّو [ممممممممٙلل   مُبم اً؛ذم   ادط ُبن

مسَددنْاَنْدنننننننننننننننندموَنننننننننننننننن م ننننننننننننننننْيَ ذم ْرَ نننننننننننننننن مَذ مصنننننننننننننننن َ س ٍم
م

مٚللغننننننننننننننًَنممنننننننننننننن موؤضنننننننننننننندِدمُبم اّ؛ننننننننننننننؤِّمو جلبننننننننننننننؤِمماىبم
؛ننذم ل؛نن نمو نن مذينن م، ونن  د نمو   ننذم انن يموننلأ م يدنن ماننؤ مم ؛ننذ م نن م ًا ننل مُبمسنن وم ًا و جل ينن م ب  ِّ

نننل ماوم بً؛نننذم يدبننن  مل،ّنم  ننن،مباا نننٌؤلنمم اً؛نننذم نننَّم بً؛نننذمسننن ن :ينننَّمةياننن  مو هللم،ّنم  ننن،لمباا نننٌؤنم: جل يننن م ب  ل
ًُ؛ننذمسنن  م  ننذم هللم ننزلمو نن لنمو نن ادم نن  م  ننٍذمذُ ننَؤمُبمة؛ننٍذم

؛ننذملاة؛ننُذمسنن هللل.مو ب ننل ماومذينن م ًا و جل ينن م ب  ِّ

                                                           

 .ٜٓ/ٜنموواظؤ م ؤحم بل   م سوموددش مٓٔٔ/ٖٔنمم د ملَةَ؛َذل مهلم بخ ص م سوم دلٔل
نموواظؤ م  جم ادؤوسمايزسدلينمم د ملَةَ؛َذل م٘ٙٔم–مٗٙٔ/ٗلمواظؤ م اً مَّسم حملدط م الًنوز س دينمم د ملَةَ؛َذل مٕل

ٖٖ/ٔ٘ٙ. 
 .ٜٗلم َّر م اا  مموم ملو  مٖل
 .ٙ٘ٔ/ٖٖنموواظؤ م  جم ادؤوس مم د ملَةَ؛َذل مٕٜٕم–مٜٕٔ/مٙٔلمواظؤ ما؛ نم ادؤو م سومماظَّرنمم د ملَةَ؛َذل مٗل
 .ٙ٘ٔ/ٖٖلمواظؤ م  جم ادؤوس م٘ل
و َّنم َّ س مذي ملي د نمرمَّ مس هللم  مز ر ذمحم ٌلنماي ما  ادمس هللنمو ا كم اً؛ذمغًنمملم اً؛ذم   ادط ُب م َّم ا يٙل

   ادط ُب مو َّم ب  لمَن ي مأرو نموغؤضب م ااًَّو نمرمَّ مس هلِلمااْلَدَيول.مواظؤ م ؤحم اا ؤوحم يذم ااَّضدحماألز ؤي م
 .ٖٛٗ/َّٗ ُب م   سما؛و منمو ااشَّم إٔٛ/ٕنموضد بم ا؛ ادم، ماالد م سومم اد مٛٗٙ/ٔ

نمو:د ملسددِاِدلمسللمٜٜٖ/ٕنمو،عم هلَّ مع م ا؛دَّل  مٖٖٓ/ٕلم ا دتمسالم ؛  مُبمموينم اي دة م سوم و مم ة   رينمٚل
 لسددودل.
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مٔللاادظدذم بً؛ذمس م:بَّم بً؛ذمس .
؛ننذم َّ دننٌلما المنند.م:نن ذ مايلننتم يننذم:دننٍ مغننًنممالنن موموًننْعماَزَمْانن ُم اننالُم.مواَزَمننتمم،نلم»وًننَّلم نند َّو  م  ًا

مٕلل«. االمم ااَُّنم خللدل ماوم اثًدي مُبم أؤم ا ي  نموذادمةَّاد ملو الي مة:ديولل
ّدذ مانلم م.لٗل ادي  بو، ممث م  هم بد ينمذ ةما ثؤممٖلل اً لمس بً؛ذمٓنًد،م خلرمو َّ دلهنمووؤىم سوم ًا

م.لٗل ادي  ب
وا ننيَّوم اً؛ننذمُبم ايونن ملؤونن،ممننوملننؤ م َّ دننلم ا ننالمنمو،سننؤ زممد  دنن مومً صننلهم يننذم ااشننَّم انن يموؤوننلهم
؛نذممنوم ب  نل  م بونبَّر م ان مٕن ِّنوم م نوم اون ّ ٌننمو ًا  با يذنم،ذمو  ذمس مال:عم،   رم با ؤوونماوم،ز ا م اّوندِّ

ننؤ ن  ا ننؤنم ننزلمسيونن م ادننؤونمو يننذما ننيَّوم المبننذنمومانن ا مأطنن حذنمم اونن بمُبم اننالقمو ًَِّّونن نمومديننَّمماّنم ًا
ننؤ نم ا ننؤنم ؛ننذنمو يننذم نن  م نن ب مُبم ًا و نن نممننوم نن د مذماّاننذم،ذ مة ننلو م َّ دننلم ةأ نن رمو ًؤوؤ نن م نن بو مس ًا

ماة؛ مممااَّ  نمُبممَّ ضعم ّّتمااَّ دلمم محيا جم، م َّ دل.
مو اً؛ذمُبم اًؤ نم ا ؤنم  بم يذمضؤسٌنم م

ننؤ نممننومة ننصم بخيننَّةٌننم ًَّانن م دنن  م  اضننؤوم ةول ممنن موردم يننذملؤونن،م    ونن نمُبمضنن وممنن مة لنن ُم ًا

تَمبذْ ِشِّنُ اًَّم م مم– يد م ا؛الممم–ا  و ماًَّلم،سؤ  دذم ٌُنٌُّ َقُ َ ُعْذَُأانْ َناأاكِْذُنََّأاصْنُومُكُمْ ًُقاونهَّوِ ممم٘لل.}

ماوض ًم يذم َّ ٌنم مم اضؤومم اث ين مم مة؛ذم هللمم د  مس نمو َّ
 ننَّم اً؛ننذم حملنن و نم بننلاَّلم يدنن مَنَّ سنن م بًننؤونمم اً؛ننذم بضنن ؤذ ننةمُ نن م ااشننَّوٌنم، مانلم ااننَّ م ةول م

ُمِاَََََس االمنم ًَّا م دن   تَتنْكِتااو َُمِانَْقاابْهِكُمًَْ ًقٌُا مِنَُتنَّزِّنَُأُ ًُناتانْ ُعبنََّ ُأانْفُنِكُمَْ َِأامٌُْتنِكُمًَْ فِ بنََّ ٍَََ:}ناتُبْهٌا ْاشُكٌُتَأار  نَُتنَّازِّنَُأْا

 ًنلوؤه مو هللماا ينَّنمواا؛ن دونمسل ان م جلنَّ وم بًنؤونمسن االم.ماوم بنلاَّلم يدن مسن بدىنمو ا؛ند  نم ًَّان ممٙللكاثرِيًت 

                                                           

 .ٖٔم–مٖٓلمواظؤ ما  ادةم اً؛ذمُبم ادؤسد  مد.م  ظذم:اش م اؤ وي مٔل
 .ٜٗٗ/ٔ م م  لم اوينم اللةؤ ادؤسد  ايو منمومدجذم و  لمٖٖٖ/ٕمنموواظؤم بًاضة م برد ٗٓٔ/ٖلم ا ا و م د َّو نمٕل
م.ٕلمواظؤ م اا د نمُبماة؛ مم اًؤ ن م سومةدذم جلَّزو  مٖل

 .2/232في علوم القرآن: السيوطي:   إل ً ن( (4

 .ٚ٘لم َّر م ة  د ب م٘ل
 .ٙٛٔ ملو مموملم َّر م لم  ؤ ن مٙل
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ََسُ كا َُتُتْ ًاوَمُسًِّْْا و ََََ ًَّا م د   م ُتسِدبىُوَكاونَُعُهاا ردم اان ر مةّنمنماي مو هللممن ممنوم ن :ؤم،ّ مو ٔلل}ًُإِنَْمِنْكُمَْإِنَّوًَ

َ ُاامََََّ نن هم ملونن م نن ب مسدننلم ونن  مم  ننل  مس اً؛ننذم بيلننَّ نمو ننَّمةَّانن م دنن  م م ُوَُُِّ ُتنرَّاْا َنانُشْربااشُنَّيبمًَْ ُسُ كاا ُ }فٌا

جُيُنَّمَُجِثِْ وَ) ََتناشَّتْ ُن86َََََََِنانبشًِّْشُنَّيبمَْتٌُْلَا ُاذَُعُهاا ُيبامَْأْا أّا عُ َأ ِْا مِنَْكُامَِّْ َنانُنْزِعُنََّ َ ُمَّ َ ِونَّازِّنَُىبام86ََََََْعِتِْ اوََ)( أاعْهاامب َناانُشْنَب َ ُامَّ )

َ ِيُوَصِهِْ و  ًْنَا ؤ نم  اد.مٕللأا ؛ذم ثًنمُبم ًا ؛ذم بيشَّ نمو   م ااَّ مموم ًا ؛ذم بيلَّ م يذم ًا م ًا منم:للل

؛ذم اظ  ؤنمو َّم بيلَّ . مٖللاّم م ااَّ م اث ين م:بَّم ًا
م اوؤ  

و اِْاز ُمنن مُبم ا َنْدننعمورمننَِّهنم  اولننؤوطَِ نمو جل ننعمُ ننؤوٌ موَ ننؤ  ُط.مَوُبم  َننلو  م،اْننز ُمم اولننْ بم» اوننؤ ماونن م ننَّ م
نننل ًمسنننلوا ٍرنمو َ؛ننندَ ً مسنننلوا رَْوونمَوُ نننََّم ننن ا َنْددٌْنِمُبممٗلللَ مَلنننَّزمَ نننْؤل ِنمُبمسَنْدنننٍعل ًْ ُ نننََّم ًََّْانننَد مسِْداُنننَدمَ نننَ  م اثنلنننَّْوم َن

نننِلم ا َنْدنننِعمسنَنننٌْنَم نننؤٍ مو ِانننٍلماَومَ نننْؤَلٌْنِنمو:نننؤلَ مسداَنُب ننن مسظننن ِ ِؤم  َنننلوِ نموِمْاننن ُممسَنْددنننٍ نمَوَ م:نننؤَ م انننَلم اُلًَبننن بِم ًْ ُبمَ 
ثَننِ  مل اولننؤُ مم٘لل  َننلوُ م ملَأننُؤ ملُاِننَ مَ ننومسَنْدننٍعموَ ننْؤٍ لن

َ
ُ ننََّماَنمو ننََّنمُمالزِمنن ًمُبم ادًننِلمَ مةَن نْيَنن مَوَ مسدننَلهنمَوُبم ب

م اولننْؤِ ملَننؤِيمسنَننٌْنَم إِلْأننَّ ناَْميَننُدنمَ يَْدنندماَم ِِ  ننؤل ًمُبم ا دننعممو ننؤ مٙللن«مماَنندلمةنن َلم ا لنن َغ ينّ مووُْضننؤُِومُبمالنن
مٚللوغًنه مَ يلَذم المً .

: اولننْؤ مُبم ايونن  م ننَّمَمنن موَّضننعمادياننزممُبمسدننعماَومرَمننَّهنمو اوننؤ مُبم صننطالحم اا َشنن  م ننَّ م َنْؤ ِدننةماَمننؤم يننذم
مٜللاّم م الم الًب ب م:بَّمم م مواّذم او بم،ّ مس مو مو َّنمد أالًمُبماًدًا .مٛللاَمؤم أؤمس د  .

                                                           

 .ٔٚلم َّر ممؤن م ملو مٔل
 .ٓٚم-ٛٙ ملو   ملم َّر ممؤن مٕل
 .ٕم–مٔلمواظؤ ما يَّوم اً؛ذم اظ  ؤمُبم اًؤ نم ا ؤن مد.م  م م ط ما؛و مٖل
نمو جل معمٖٗٓ٘لنمرةذم  لو  مملم َّم زبممومالو مُبم اومايبمد ودنم ا وم ا دَّ ملس وم اؤ  مو دعمم مادقم الهٗل

 .ٕٛٚٔ  لو  ممنمرةذٙٛ/ٖ ا  ًنمايرتم يملس ومم م  بمُبم ؤ  د مسدعمم مادقم الهل م
م.ٖٓٓم–مٜٖٕ/ٜنمو َّنم بد َّد محم لممشقم  ،م س دي مٖٖ٘/ٗلم بدجذم ةو ط م اطر ين م٘ل
 .ٕٗٔم–مٖٕٔ/ٜٔلم  جم ادؤوس مم د ملَ َؤَ لمٙل
 .ٕٚٙلمواظؤ م ا وم ة:د ل م سوم اًطّ   مم د ملَ َؤَ لمٚل
 .ٜٚٗ/ٔلَ َؤَ لملمواظؤ م بدجذم اَّ دط م،سؤ  دذمم طلذمو أؤون مم د مٛل
 لمواظؤ م ب لرم ل؛ .ٜل
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 م:ننؤ م اننلم ااشننَّوٌنمسننٌنم اوننؤ مو ا؛نن ة مةّاننذموًَّاننَّن م،ذ مُوِ ننَلم اوننؤ م»مةنن لم سننوم خل ّنن زمُبمذانند م
زُمممنومو نَّدهمو نَُّدم   ننذنمُوِ نَلم جلنَّ ونمواّمن م اُلًبنن بم:َدلؤِّةنَّنمسنٌنم اونؤ مو ا؛نن ةنم: اونؤ م انل ذ ممن م موينن

مممٔلل«.وا ْومويزممموم لِمِ م لُم نمو ا؛ ة مم مويزمممومو َِّدِهمو َُّدم   ذموموم لِمِ م لم 
   ا   م اوؤ مو اً؛ذ  .ٔ

؛ننذمودأنن م اوننؤ مسدانن موسننٌنم جلننَّ وم نن نم ؛ننذمو اّوننؤ موننلأُ مم ننّ مماب نن م يننذم ملأننؤنم:نن ّنم ًننّلمم ًا  ًا
نمواولب نن م  ننللرم نن نم   ا نن ُدم يدنن مو جلننَّ وم: نن اد قاوننؤ نمو،ْنمُ ِ ننَقم جلننَّ ومايً؛ننذنمواغننىنم ننوم ننَّ وم 

مٕللا .
؛نننذمُبماولاننن  م وذاننندمةَّاننند مو هللم،ْنما دانننينم م»م ننن بمُبم ا اننن ومُبمسننن و م ننن  مسننن وم جلنننز بم،ذ م ننن نم ًا

  ِننَدموملننزنمواننَّمةيننت مو الينن ما:دننُ نم مو ننَّنم، ممدا ننلً م يدنن م،ّ م اد ننٌن.ما م ننؤىما لنندماننَّمةيننت مو هللم،نم نن  ينم
و ةانن  مةنلم اد نننٌنمملأننؤم ا نننالمنمومنن مسداب ننن م مِانننعممل نلمننوموننن  ينم  نن م ننن نمحُمنن  ًنمو اد نننٌنم م  ننَّنماونننَّ ًم ننن

مو َّنم يذم اد ٌن.م ملأؤمانْم
و،ذ مةينننت ما،نم ننن  ينم  ننندم:   لننندموم ننن  ؤم ةاننن نمو اد نننٌنماد؛نننتم  ننن  مُبم المبنننذ.ما م نننؤىما ننندمم

مغنًنل م ا نالم.مو ًنَّل ما ن مو الينِ م،ْنم ن  ينم م  نَد مةنلم ن  م ا نالممم نيٌنمٌنًَّل مزونٌلمماطينٌ،نم:ينَّمادأينتم اد ن 
؛نذموملنزم،ّ م ؛نذم ن م ان ماونٌَّ.م:ن ذ مسنلا مس ًا  يذما  نما م ؤىما  مَاَ؛ٌومانم ًَّل ما ن مو هللم،ْنم ن  ينم  ندنم: ًا

نن م ممة؛ننٍذ.مو محي؛ننومُبم ا ننالمماَننِ ْوم نن  ينم مماْنمو ننََّنم يدنن .ما م ننؤىما نندم ًننَّل  انن وما داننينم ما:دنن مذ ك مةال
مٗلل«.ونم زم ًمٖا:د  مةنلم ملأؤم مود
وةلم  نرت م ااشن  مُبم   ناوا بمَننَّ وماانل، م نوم ملأنؤماْنم م  نَّنماد  م اونؤ ملانَّلم»ة لم سومم اد م

ذومأننرنمو،ذ م  ا ننعمُبم ننالٍممو اننٍلمة؛ننٌذمواد  م ننؤٍ مووم  ننومو ملاننَّ لنمو اوننؤ م ملأننؤماْنم مواًننلمم يدب نن م
 ةد  ملانننَّماومانننَّ لم  ننناوينمَننننَّ وم باًنننلممماب ننن م نننوم نننَّ وم باننن أؤم،ْنمومواًنننلمم يدب ننن مذومأنننرنم:   ننناوا بم

؛نننذمااًل ِمنننِ مرمنننَّ مو هلِلم،ْنم  انننينمة ؤمالنننَدنمو   ننناوا بمَننننَّ وم اونننؤ مااًلمننن مرمنننَّ م،ْنم و هلِلم  انننينمَننننَّ وم ًا

                                                           

 .ٖٔٚلم َّ د م اي ع م سوم خل ّ ز مٔل
 .ٓ٘ٙلمواظؤ م ار  ن م ازر و  مٕل
 

 .ٗٛ/ٖلم ا ا و م د َّو  مٗل
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مممٔلل«.ا ؤْمدَم
؛ُذم  نم جلَّ وما . م: ادر مُبم  ا  رم جلَّ وم،ّّن مو َّنماي اًلممماب  نم: و ب  م ًَللَمم اوؤُ مامم ًا

؛نننذنم م نننَّ وملانننَّلنموانننَّم   نننتم»مةننن لم اؤضننن  م و ًنننَّل ملو هلِلماْنمانننَّم  انننينمجل اُننندلنمو انننالمم نننَّ وم ًا
مثينن نمو نن  م ًننَّل ملو هلِلماننَّم  اننينممنن م  اُننَدلنمو م ًننَّل ماَ نن م  اُننَدنم ننَّ وملاننَّلنمجلنن زمانن :ب نمو ملننَُّزمُبم

مواَّم  نم جلَّ ومانلماَّلمجل زمذاد.
؛ذم الم ند َّو م مَّل ن م ن االممة ن مل،ْنلموة ن ماَسن بم اونؤ نمو انَلمغنًنهمز  نل نممٕللولاْنلم ا مسٌنملاَّلمو ًا

مواّم مُبملاَّ لم:اًَّل مو هللماَّ مزولماضؤسادنمة لمموم اؤ ز 
مو هلِلمانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَّ م ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندُخا مَ  لننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن دُم

م
مٖللا  ؤو ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن م ادنننننننننننننننننننننننننننننننننننننََّمماوما ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن دو م

م مممٗلل«.و االمم َّ وم اً؛ذنم م َّ وملاَّ لموا  موملزما :ب م
  ا ننن  م اً؛نننذممنننعملانننَّلماوملانننَّ لم ينننذمة  نننل م  ا ننن  م اً؛نننذمو اونننؤ نم:جدننن ممو نننؤىم سنننوم  نننلَّرمُب

ممملمم٘ل جلَّ وماي اًّلم.
؛ننُذماّوَلم ا ننالممظنن  ؤ ًماوممًننّلر ًموسدننلهم ي نن م اوننؤ نم ننَّ بم   ننتمل،ْنلماوملاننَّلماوملاننَّ لماوم و،ذ م ًننّلمم ًا

؛ننذمدونم اوننؤ نم:ُدجدنن م جلننَّ وماي دنن مماَسنن بم اوننؤ نم:نن ةْو م  ا نن رم ًا ً؛ننذنمووُ؛نناوىنم ننوم ننَّ وم اوننؤ نمًا

؛ذممً م نم: ث لمل،ْنلممةَّا م دن   م ًنايبمْ ََََ َّ وم ًا َُّنُْباشب َنااو ت ٌقِهٌُا ًُناائِنَْقُ نَُمُعُيبمَْ َُّخْشبجٌب َناو ت ومثن لممٙلل}نائِنَْأُخْشِجٌب

ٌ ُاا َْمِاانَْعِنْااذَََََََِ}ومثنن لملاننَّل مةَّانن م دنن   م َنا ُثُ ْت ُتقَّسااٌا تًَ مُنباٌا ٌَْأانَّيباامَُْ واّمنن مُبماَسنن بم اوننؤ م: ًَّانن ممٚلل تنهَّااوَِخُْْااش ًَُنااا

                                                           

نمو ؤحم  ورم ا  ةم سوم و م مٕٜٗ/ٗنموواظؤ م ؤحم  :د م سوم    ةمايؤض  مٕٛ/ٖلم ؤحم اا؛بد  م سومم اد مٔل
م.ٖٕٖم-ٕٕٖ

 .ٚٓٔ/ٖ ا ا و ملمواظؤ مٕل
 َ ْ ؤ لمو َّمراسم ا  ؤ.لنمو ا  ؤ مذعمٔٙ/مٛٔلم اؤ زمسالم ؛  مُبما؛ نم ادؤو مم د مل  ؤلمٖل
 .ٖٜٗ/ٗلم ؤحم  :د م سوم    ة مٗل
 .ٔٗ/مٗنموا  د م ا  ّ ن مٛٚٔ/ٖلمواظؤ مرايم سوم  لَّرمُبم ب؛  لم سوم ًد  م٘ل
م.ٕٔلم َّر م  وؤ ممموم ملو  مٙل
 .ٖٓٔ ا ًؤ  مموم ملو  ملم َّر مٚل



  151   
 

       

                         
  

  والقسم الشرط اجتماع

 النحوي الدرس في

 
  الدكتور

 العاني مهنا كركوش جابر 

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

َناأامْهاأانََّجُيُنَّم}مٔلل د    َقابِعُ َُمِنْيبمْ مٕلل. نا ُنْ

؛ننذنمو مِااننعم   نناوا بمَنننَّ وم اوننؤ ممننعم ننَؤم اوننؤ م  نناوينمُبما ثننؤم ا ننالمم ننوم َّ سنن مَنننَّ وم ًا و،ْنماُأِّ
م  أؤه.

رم اونننؤ مو،اوننن بم اً؛نننذممنننعم  نننلرهنم ًنننَّلم ة ونننذ م]منننومولنننَّزمةيننندالنمُبم اوننندؤ م  ا ننن »ةننن لم اؤضننن  م
م ا ؛دط[

مَمْدؤَ ننننننننننننننننن ٍم ماننننننننننننننننن ومُماِدنننننننننننننننننَتمساننننننننننننننننن م نننننننننننننننننومِغنننننننننننننننننةِّ
م

ننننننننننننننننننَِّمم ااِلنننننننننننننننننن ُمم مٖلل م ُنْيِلاَنننننننننننننننننن م ننننننننننننننننننومدمنننننننننننننننننن ِبم ًا

م موة لمموم اطَّو  
ماَنننننننننننننننِ ومَ نننننننننننننننن َنمَمنننننننننننننننن مال انننننننننننننننن م اْدَنننننننننننننننننَّْممَصنننننننننننننننن ِدة ًم

م
ننننننننننننندِمايوننننننننننننن قمس دوننننننننننننن مذْمَاُصنننننننننننننم مٗللُبم َنَبننننننننننننن رم ًا

م ؛ننذنم: اَّ  ننة م  ا نن رم اّونننؤ نموانندمسدننلمذانندم،اوننن بُمماننَّوامنن م ُ ِ ننَقم ةمنننؤنمودننينم ًننّلمم اوننؤ م ينننذم ًا
؛ِذمرمَّ مل،ْنم  َاينمو هللما ؤْمَدلنمو  ا  رهممعم  ا  رم اوؤ مرمَّ مل،ْنم  اينم:َّ هلِلمة ؤمالدل م٘لل«. ًا

 م ننوم ملأننؤنمو نن نم اوننؤ م ننلوؤ ًموو ننلوما ّنن م،ذ م  ا ننعمُبم ننالٍممو اننٍلمة؛ننٌذمو ننؤٌ موُ؛نناوىنمَنننَّ ومااننل،
َّل م ؛نذمغنًُنمخُمن أل مة ّن مَّمخمُِن  مّندا  ن نمو ًنلوؤم ًنمنوم جل ين مس ْنموُ؛اوىنمَنَّ س ممطيً ً مةّنمجمؤدم ًنلوؤم ًن  م ًا

م:اث تم بزو مايوؤ مموم ال  ماو   »َم؛ٌَّ ماياَّ دلنمو   اوا بم وم ااَّ دلم   ٌغ ما ادموًَّلم سومم اد م
م   اوا بمَنَّ س م الم ًّلم نمو الم ًلممذيمأر.ماال   مازوم

مو اث ين مازومم   اوا بمَنَّ س م الم ًلم نمو لمم ًل ممذيمأر.
مو اث ا  م َّ زم   اوا بمَنَّ س م الم  أؤهنمو لمم ًل ممذيمأر.

؛ننذنموةننؤنمسلنن بمو ننةم   نناوا بمَنَّ سنن  مةنلم النن بم ًاضنن م   ننا ا  نمو ننلمم  نن  ؤممنن مسدننل  م:يننَّم نن ألؤم ًا
مّن مة يب .موما مةَّلمةدقمسوم اددز ر  م] اطَّو [

                                                           

 .ٛٔلم َّر م ة ؤ   مموم ملو  مٔل
 .ٖٜٗم–مٕٜٗ/ٗلمواظؤ م ؤحم  :د م سوم    ة مٕل
 نمو:د  ملوم يلا لمسللملم  يلا لمومادت م سايدتنمو   ال ل م اارؤ.ٜٗٔلمُبمدوَّ    مٖل
نمو الررمٗٓٗ/ٕنمو،عم هلَّ مع ماي؛دَّل  مٜ٘ٗ/ٔلم ا دتم مؤا ممومسينم ًد نمو َّمموم َّ  لمموينم اي دة م سوم و م مٗل

 .ٕٕٔ/ٕو الررم ايَّ مع مايواًدط  م
 .ٜ٘ٗم–مٜٗٗ/ٗلم ؤحم  :د م سوم    ة م٘ل
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ماَِدولم م ينننننننننننننننننذم ْاَدَ ننننننننننننننننن م: ملننننننننننننننننن ماِ نننننننننننننننننْشمَانننننننننننننننننّتل
م

َ؛نننننننننننننننننننننننننن وِمم
َ
مٔلل:ََّ ايلنننننننننننننننننننننننننن ماَْ َ؛ننننننننننننننننننننننننننذماَْدينننننننننننننننننننننننننن مس ب

م م:ديذم   م  بتمسًَّيل م
؛نننننننننننننننننننننننننِذم ْغنننننننننننننننننننننننننِوم،ْنمُوِصننننننننننننننننننننننننن ْم موَننننننننننننننننننننننننننَّ ِوم ًا

م
مٕلل«س النننننننننننننن ِبمسدننننننننننننننلم اوننننننننننننننؤِ ماا نننننننننننننن ًمذ م:ُدِنننننننننننننن ْمم

م و ًنننننَّلمو هللم،ْنما دانننننينم ما:دنننننُ م ننننن  مسننننن اؤ:عنموا ننننن مو هللم،ْنم ننننن  ينم م  ننننندمسننننن جلزمنمةنلم» ازخمونننننؤي موةننننن لم
مٖلل«.ل ةولللمايد ٌنمول اث ينلمايوؤ 

؛نذم،ّّنن موًنعمم»و ّي،م سوموددشم  را ًمةَّلم ازخمونؤيمةن  الً م   ينذمانلم اد نٌنم مسنللمهلن ممنوم نَّ و مةّنم ًا
؛ننذم،ّّننن موًننعم يننذم جلننَّ و م يننذم جلننَّ ونمةّنم ننُلمحنن مذينن ماأننؤىنم:نن ذ ماة؛نن تم يننذم ينن ز  م: ًا ؛ننذمذينن ٌم ُ  ل  ًا

؛ننذم،ّّننن مموُ ّ ننلم ةأ نن رنما م ننؤىما لننَدم م ًننَّل مو هلِلم ةنلم ننَّ وم ينن ز  مأننٌرموًننعم:دنن م اا ننلو،مو اا نن وةنمو ًا
؛ننذمُمداَ ننل ًمسننن م جلننَّ ومسَطُننَ م جلنننزمنموصنن رمالظننن ُمم نن م ًننَُّمنمو  مو هلِلمةنننْذ مةّنمذانندممانندقمِننننرنم:يّ نن م ننن  نم ًا

 ّنن م ننَّ ومة؛ننذنمو اوننؤ مميوننذم   ّننَدم يلِظننِ ماننَّم نن نمُبمغننًنمجمنن ز  نم:اًننَّل ملو هللم،ْنما داننينم ما:دننُ لمسنن اؤ:ع مة
 ن  ينممةيت مو هللم ما:د ماْنما داين.موص رم اونؤ ممديًن ًم ينذم نَّ وم اد نٌننموانَّم زمنتم اونؤ موةينت مو هللم،نْم

و ثنُننُؤم  ا نن  م اوننؤ موممٗلل«.مل ننَدمومحي؛ننو مةّنماننؤ م اوننؤ م ملننزمممنن م م ننَّ ومانن نمو جلننَّ وم انن مايً؛ننذ
م٘لل.و اً؛ذمُبم ااثؤمو اودؤم   مو ثؤمُبم اًؤ نم ا ؤن

  الم م َّ وم اوؤ مو الم م َّ وم اً؛ذ  .ٕ
واًنننلمم يدب ننن مل انننُةمم باننن أؤنم،ذمومنننّتم  ا نننعم نننؤ موة؛نننذم  ننناويَنمَننننَّ وم باًنننّلممماب ننن م نننوم نننَّ وم

؛ذمو،ْنم  ألَؤ. مأرنموو؛اثىنممومذادم اوؤ م  ماا    م،ذموادٌنم   اوا بمَنَّ س م وم َّ وم ًا

                                                           

نمومدجذم ا يل ن مو ةَّ مٔٓٙ/ٕنمو ؤحما د رم هل ادٌن ماي؛ ؤي مٖٕٔ/ٕلم ا دتماًدقمسوم اددز ر مُبم الررم ايَّ مع مٔل
 .ٗٓٗ/َّٕ مع ملموؤ لنموسالم ؛  مُبم،عم هلمٖٖٔ/٘   َّي م

نمو ر و  م اضؤو مةيبمٜٙٗ/ٗنموواظؤ م ؤحم  :د م سوم    ة مٔٓٗم–مٓٓٗ/ٔلم ؤحم ا  :د م او :د م سومم اد مٕل
نمو اي  ومُبمةَّ  لم ايو مٚٗنموُنَّثمُبم ايو  ما يَّوم اوؤ مسٌنم اادًدلمو ااد؛ًن مد.م َّة م بدؤي ٖٛٚٔ/ٗاد ن م

نمو بط اعم ا؛ددل مُبمٕٓٚم–مٜٔٚ/ٕنمو ؤحم ب َّديم يذماالد م سومم اد م٘ٗو   م ةدو محم لم ي م اّ؛ؤّ ج م
 .٘ٔٔ/ٕ ؤحم الؤول ماي؛دَّل  م

 .ٕٙ٘لم بل   م ازخموؤي مٖل
 .ٛ٘م–مٚ٘/ٚلم ؤحم بل   م سوموددش مٗل
 .ٜ٘ٗنمومٕٜٗ/ٗ  :د م سوم    ة مومنمٕٓٗ/ٔلمواظؤ م ةم يل م سوم اوجؤي م٘ل
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؛نننذم:لدننن م ل ننند نم:ننن ْنم ننن نممنننومأننناللم:جنننَّ وم اونننؤ مودنننؤ م  ةرت  ننن مس الننن بنماوملزمننن نماّمننن م نننَّ وم ًا
،ْنم نن َنم ننَّ ومومدننؤ نمو،نم نن نمم ضنند ًممث انن ًمما ننؤ: ًم ةننرتنمسنن االمم:ًننطنممضنن ر  ًممث انن ًماُّ ننَلمسنن االممو ااننَّنموح نن مو

؛نننذمذينننً م َسدننن م:ننن ة ثؤم ةرت  ننن مسننننلاْنلمو انننالممنموةنننلمو الننن مس انننل، نمو نننلرمْننننؤّدهمماب ننن نمو،ْنم ننن نم نننَّ وم  ًا
؛ذممالد ًمسنلم لماومل لماومل،ْنلم:دجؤّدم مٔلل َسد ماوم:ديد .مموم االممو َّس ًنم َّ بم  نمذي ًمم–ادا ٍ مم– ًا

؛نذمم؛نناً الً مة ّن مُموننٍوم نومم؛نناً  م ؛ننذم نوم ننَّ وم اونؤ ماننزمماْنمو نَّنم ننَّ وم ًا و،ذ ماغنىنم نَّ وم ًا
م يدننن نموانننزممانْم مزونننلٌمموًنننذْممو نننَّنم:دننن م اونننؤ مس ننندو م ب ضننن ماوممالدًننن مسننننلولنم:نننالملنننَّزمانم ًنننَّل مو هللم،نْممود ل 

و نَّنم ب ضن موةنعممَّةنعم ب؛ناً  مممنم، مانْمًا نتُممزونلٌممةن مَمم،نْممنمو مو هللِم«ةنَّمولمةمزونلٌمم موًذْممو مو هللم،نْم»مةةَّمولم

ت  ًَّا م د   م َناظاهٌُّ ْفاش ت ْهبَمُب ًُنائِنَْأاسْمُهْنُوَسحِيًوَفاشُأًا مٗللو َّمةيد .مٖللايماََدظَي ولنمٕلل}

؛ذنموةَّا م د   ملاظّيَّ لم:د مم ٍضم ؛ذنمو َّمُبملاظّيَّ لنم: االممل ملم ًا و االممُبملا ولمم ذ  مّنج بم ًا
ا نوم  ناد  م ب ضن ممَّضنَعم ب؛ناً ِ موما زا ممازا م ب؛اً  مو  اا س مما س  مةّنم جلنز بم مو نَّنم،ّ مسلدن مم؛ناً  م

م٘للُبمسدضم بَّ ضعم َّ دً ًماَّةَّ  .
؛ننذم»مةنن لم ازخموننؤي م لوانن ولم نن م اننالمم بَّل نن مايً؛ننذنمدأيننتم يننذماننؤ م اوننؤ نملَاظَي ننَّ لم ننَّ وم ًا

؛ذمو َّ وم اوؤ نمومدا ه مادظي ولم مٙلل«. للمم؛للم جلَّ سٌننما ىن م َّ وم ًا
م] اَّ :ؤ[موةلمل وم اً؛ذمّنض ر م بدىنم:دًرتنمسنلاًللنماومسن االمنم: ةرت   مسنلماًللم ًَّلم او  ؤ 

ماَننننننننننننننننننننننننننننننِ ومام؛ننننننننننننننننننننننننننننننتمرُسُننننننننننننننننننننننننننننننَّ بذموَ  سنننننننننننننننننننننننننننننن ًم
م

نننننننننننننننننننننلم َنننننننننننننننننننننْلُ َّم اَّ:نننننننننننننننننننننَُّدمهَلَننننننننننننننننننننن مو:ُنننننننننننننننننننننَّد م مٚللًا
م مو ةرت   مسن االمم ًَّلم ملأؤ م] ا  م [

                                                           

 .ٕٙٛ/ٕ سوم و م مملمواظؤ ماوضحم ب؛ اد ٔل
 .ٔ٘لم َّر م اؤوم مموم ملو  مٕل
 .ٗٚٔ/ٚنمو ا شؤم حملدطمةيبماد ن مٓ٘ٙلمواظؤ م اا د نمُبم، ؤ وم اًؤ نمايد ري مٖل
 .٘ٓٗم–مٗٓٗ/ٕنمو،عم هلَّ مع مٓٛ/ٖنموواظؤ م ؤحم اا؛بد  مٖٛٚٔ/ٗلمواظؤ م ر و  م اضؤو مٗل
نمو:احمٖٛ٘نمو ل؛ًنم جلالاٌن مٕٓٔ/ٗ َّ رم ااازو مو  ؤ رم اا وو ماي دض وي موانمٔٛٗٔلمواظؤ م حملؤرم اَّ دز م سوم طد  م٘ل

 .ٖٕٔ/ٗ اًلوؤ مايوَّ  ين م
نمو،ر  دم ادً م ا؛يدذم، ممز و م ا ا ومٕٙٚ/ٖنموواظؤ ممل ركم ااازو مواً  ،م اا وو  مايا؛ل  مٖٔٗ/ٖلم ا و   مٙل

 .ٖٓٙ/٘ ا ؤن مةيبم ا؛دَّد م
 .ٔٓٗ/ٕنمو،عم هلَّ مع مٜٕٕ/ٗالررم ايَّ مع ملم ا دتمسالم ؛  مُبم ٚل
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م:ينننننننننننننننننن وم وننننننننننننننننننًّنمَمنننننننننننننننننن مَ بننننننننننننننننننْلُ مواْصننننننننننننننننننَ شت

م
مَصننننننننننننننننننننننننننل:ْتم:َنننننننننننننننننننننننننناَلمسَننننننننننننننننننننننننننْ ٌلمَوَ مَمْد؛ننننننننننننننننننننننننننَّرُمم

م نننننننننننننننننننننننننن بمَواِدبنننننننننننننننننننننننننن  ماَ  نننننننننننننننننننننننننن م ُ؛نننننننننننننننننننننننننن ِ ُ مُبم ايًِّ
م

مٔلل:َنننننننننننننننننننننننننننؤٌِحمسًِنننننننننننننننننننننننننننؤومَمز ر ننننننننننننننننننننننننننن مَمْ؛نننننننننننننننننننننننننننُؤورُمم
م ؛نذمةنؤنمسن االمنمواغانتم نوملةنللنمولرّّنن لمولّنن لنم  ن ماغنىنم ةرت ان ممّلمَمو،ذ مةُم مد نَّلم ب ضن م ين ومسن م ًا

مّند َّلم بض ر م ب ّأؤم وم َّ دلهمس ااَّن.موموم َّ  لم ةرت ا مّند َّلم ب ض م ب أؤمةَّلمامما ًب م] اطَّو [
نننننننننننننلممنننننننننننننن مغضلنننننننننننننينم جلنننننننننننننَُّ م ّضنننننننننننننن ًم ماد نننننننننننننؤيمًا

م
مٕلل انننننننننننننننننننننننل َؤم   دننننننننننننننننننننننن ماّ مامانننننننننننننننننننننننعَمم:آادنننننننننننننننننننننننتُمم

م موةلم  ا عمُبمةَّلم  مؤمسومةل م  م] ا  م [
م:ي دنننننننننننننننننننننننننننننننَلهُم ماأينننننننننننننننننننننننننننننننَلنلمومننننننننننننننننننننننننننننننن ماَننننننننننننننننننننننننننننننن ُم

م
مٖللسننننننننننننننننننننننلٌلم،ذ م  ًطننننننننننننننننننننننعم إلأنننننننننننننننننننننن بم:َّّد نننننننننننننننننننننن م

 ملأننؤ مدأَّهلنن م يننذم ننَّ وممالنن نم:يننَّم نن نمومم نن وذ ن م اننل،  م ننلمم   نناوا بمساًننلمم اننالمم يننذم ااننَّن.م
مٗلل ًّلمم االمما ب .مث ا ًما  نمدأَّهل م يد ممعم

؛ذموةؤنمسل بمو ةم   ناوا بمَنَّ سن  مةّنم الن بم ًاضن م   نا ا  نمو نلمم ن  ؤممن مسدنل  مّنن م واَّم  أؤم ًا
مة يب .

موما مةَّلمةدقمسوم اددز ر  
م ينننننننننننننننننذم ْاَدَ ننننننننننننننننن  ماَِدو  م: ملننننننننننننننننن ماِ نننننننننننننننننْشمَانننننننننننننننننّتل

م
َ؛نننننننننننننننننننننننننن وِمم

َ
م٘لل:ََّ ايلنننننننننننننننننننننننننن ماَْ َ؛ننننننننننننننننننننننننننذماَْدينننننننننننننننننننننننننن مس ب

م ؛نننذم بننن أؤمسادّابننن ممننن ما طننن ممٙللوا ننن زم سنننوم ا؛نننؤّ ج»مةننن لم سنننومم اننند مم انم انننَّىم ننن هم الننن بنم:ددطنننذم ًا
:  نن زماْنموًنن ل م،ْنم ًننذموديننُذم هللُمةزور لنندنم يننذم ًننلوؤ م:نندديذم هللمةزور لنندنموومونن  ؤم يدنن م نن  ل ًنممسيلظبنن ن

؛ذنم:ًد  م،ْنم ًْذموديذم  مٚلل«.هللمازْرك:يَّموْم اََّم ال بمةاوَ م ًا
  مدد رما  م َّ وم اوؤ ماوما  م َّ وم اً؛ذ .ٖ

؛ننذمُبمذينن مو اننل موومو ننوم اوننؤ م ماا  دنن ًنموومواًننّلمب  مذومأننرنم:نن ّنم جلننَّ وم ،ذ م  ا ننعم اوننؤ مو ًا
؛ننذمااًل ِمننِ م  نن م نن ،مذ ننؤهمرمننَّ مو هلِلم،ْنم  اننينمة ؤمالننمو ننَّنماي اًننّلممماب نن مااًّلمنن . َدنم:   نناوا بمَنننَّ وم ًا

                                                           

 .ٔٓٗ/ٕنمو،عم هلَّ مع مٖٕٓ/ٗنمو الررم ايَّ مع مٙٛ/ٓٔلم ا دا نمسالم ؛  مُبمأز   م ةدوماي ول دي مٔل
 .ٚٚٚٔ/ٗنمو َّمما؛َّوم مما ًبم اط   مُبم ر و  م اضؤو مٜٖٚ/ٔلم ا دتمسالم ؛  مُبم ؤحم ا  :د م او :د  مٕل
 .ٔٛ/ٗ  مُبم ؤحم اا؛بد  ملم ا دتمسالم ؛ٖل
 .ٔٛ/ٖلمواظؤ م ؤحم اا؛بد  مٗل
 .ٔٓٗ/ٔلم ا دتم  ،مٔنؤل نمواظؤ م ؤحم ا  :د م او :د  م٘ل
 .ٚ٘/ٕلمواظؤ ماصَّلمُبم ااشَّ م سوم ا؛ؤّ ج مٙل
 .٘ٛٚٔ/ٗنمو ر و  م اضؤو مٔٓٗ/ٔنموواظؤ م ؤحم ا  :د م او :د  مٖٛ/ٖلم ؤحم اا؛بد  مٚل
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و هلِلم  انينما ؤْمنَدنموذ نؤم سنومم اندمانلم ن  م   ا ن  م،ْنم ًنّلمم يدن مو   اوا بمَننَّ وم اونؤ مااًلمن مرمنَّ م،ْنم
:ينَّم ًننّلمم يدب ن مذومأننرماُ ناوينمَنننَّ وم اونؤ نم ًننّلمم»مذومأنرمو نةم   نناوا بمَننَّ وم اوننؤ نم:بنَّموًننَّل م

؛ننذم يدنن نمو نن نم اوننؤ ماًدًننماو يننذم اً؛ننذم َّل مخمنن  مس جل ينن م ًننّلمم ًا  ًمسنن ْنمووننينم َّ سنن ممطيًنن ً مةّنم ًننلوؤم نًن
؛ننذمغننًنمخمنن ألنمة نن مم؛ننَّ ميننؤدم ااَّ دننلنمو   نناوا بم ننوم ااَّ دننلم نن  غٌم َّ م ًا نم:لضنن م انن م ننَّممابنن نمو ًننلوؤم نًن

؛ذمذومأر. م اوؤ مسيزومم   اوا بمَنَّ س ممطيً ًم،ذ م ًّلمم يد مو يذم ًا
ننؤم اوننؤ م ؛ننذمو ننةم   نناوا بم ننوم َّ سنن مَنننَّ وم اوننؤ نمو،ْنماأِّ :نن ْنمومواًننلمم يدب نن مذومأننرمواّأننَؤم ًا

َناااائِنَْأامُاااشْقايبمََََََْ  ننناوينمُبما ثنننؤم ا نننالمم نننوم َّ سننن مَننننَّ وم اً؛نننذم ًَّاننن م دننن   م ْ ُاااونِيِمْ َ ِونهَّاااوَِجُيْاااذَُأّا ت }ًُأاقْنُااا ٌب

ُخْشبجبنَّ   ] اطَّو [مٕلل وم اوؤ ممعم  أؤهنموموم َّ  لمذادمةَّلمذيم اؤّم  و مِااعم   اوا بمَنَّممٔللنْا

ماَننننننننننننننننننِ ومَ   َنننننننننننننننننننتم اننننننننننننننننننل  ْندَ مَ ينننننننننننننننننننّ مَ َ ننننننننننننننننننن مارى
م

مٖلل«  نننننننننننننننننننن روَحممننننننننننننننننننننوممنننننننننننننننننننن ألم:يي نننننننننننننننننننننَُّ ماروحُمم
م و ديدننن م ننن همم» اننن م ًضننن مس   ننناوا بم نننوماانننلم جلنننَّ سٌنمسًَّاننن  مم ننن هم ةا ننن مموةنننلم يننن م سنننوم    نننة

؛نننذمو اونننؤ ماصنننيب  م اا نننّلُرنم    نننالب منماا  ًن،ننن مُبم ا نننالمم  ةا ننن ممم نننينم ينننذممًلمننن نمو ننن مانلماد ٌبم ًا
طم نمدىًننمٍبلم،ّنمُ اّلًمماب  ما ثنؤ م  ناد  هلذمان نموسُدنل، م  لن ومدر ن م  نل رهم مون  ؤ نم:دن نمايم َّ ح ن نمةنلمو؛ًن

 ينننذم َّ سننن نم:ديونننذمس  ا ننن رهنماي م مو نننَّنمُبم جلنننَّ سٌنم الما ،ننن نماّمننن م اونننؤ م:اشنننَّ مل  دننندم،ْنم ننن  ينلنموامننن م
؛ذم:اشَّ ملزوٌلمو هلِلمة  ذٌم و هلِللنم:دضند مامؤ،ن نم:نالمو نَّنمهل ن م نَّ ومالظن ًنمواّمن ممنومادن ممة  ذٌمملنموملزولٌم ًا

؛ننذما ثننُؤم،اونن بًم بدننىننم: انن يمواًننّلُمم يننذم اوننؤم ؛ننذنما ننوم ًا ؛ننذماومواخيليَنن ُم ًا  م َّ سنن نمو نن  ممنن مواًننلمم يننذم ًا
 م:ًن لم هماونًَّمموم اوؤ نمة ل ما ثُؤمدور  ن ًمُبم ا نالمنمانّتمر:نعم هللم ب  أن  مسن مسنالم دّنٍ نماا نؤ ِنماا؛ناابذم يدن نموَسلن

ْ ُونِ د   م َ ِونهَّغٌَِْفَِِأّا َّبؤُتخِزُكُمبَتنهَّوب م٘لل«.لٗلكُمْ }ناو

؛نذموومو نوم اونؤ م ماا  دن ًنموومواًنّلمب  مل انةمأنرماّنم وةلم  ٌّنَمدمّ م ن ،ممنوم نَّ يلم  ا ن  م اونؤ مو ًا
                                                           

 .ٖ٘ ملو م ملم َّر م ااَّر ممومٔل
 .ٛ٘ٗ/ٔنموسالم ؛  مُبمموينم اي دة مٜٕٔٔلم ا دتما يم اؤّم مُبمدوَّ    مٕل
 .ٕٛ/ٖلم ؤحم اا؛بد  مٖل
 .ٜٛلم َّر م ب  ل  مموم ملو  مٗل
 .ٜٙٗم–مٜ٘ٗ/ٗلم ؤحم  :د م سوم    ة م٘ل
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م جلَّ وماي؛ سِ،مة؛  ًم  نماوم ؤل ًنمو َّ وم ملأؤمحم و .
؛ذم ممعم َّ وملاَّ لمُبمةَّلم او  ؤ م  و للم ا ول ديم  همة  ل م  م نمو للم االممو ةد مُبم َّ وم ًا

مو هلِلمانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَّ م ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندُخا مَ  لننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن دُم
م

مٔللا  ؤو ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن م ادنننننننننننننننننننننننننننننننننننننََّمماوما ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن دو م

؛نُذم يدب ن ماوم ن ّأؤنم ًنَّلمم ورّدمُبم   م يذم سومم ادم ا يم د م جلنَّ وماننلاَّلماوملانَّ لم نَّ بم ًنّلمم ًا
 او  ؤ م] اطَّو [ 

ملىم ااننننننننننننننننننننِلي م ننننننننننننننننننننَّ َدهسنننننننننننننننننننن: ُْةِ؛ننننننننننننننننننننذماننننننننننننننننننننَّما
م

مٕللاََ ننننننننننننن مَمَ؛نننننننننننننَشْتم يننننننننننننندم ب؛ننننننننننننن  ِ م ننننننننننننن مؤُمم

م  ومثي مةَّلم ملأؤ م] اطَّو [
دْاننننننننننننننننننننننننننننن موا ْننننننننننننننننننننننننننننننُاذُم م: ُْةِ؛نننننننننننننننننننننننننننننُذمانمانننننننننننننننننننننننننننننَِّم ااًَ

م
مُمظْيِننننننننننننننذُمم مٖللا نننننننننننننن نما ننننننننننننننْذموننننننننننننننٌَّمممننننننننننننننوم اوننننننننننننننؤِّ

م ول :عم وم ًا  نل م ان م  ا نل  م  منً م:نؤ:ضمانمو نَّنم جلنَّ وم،ّ ماأل ن ،موانَّم ن نممٗللوو لوماّنم ا ول دي
 داد ماّ؛ نموسل م   مُبمةَّلم او  ؤ مُبم او  ل

م م ننننننننننننننننننننننننننننننننن د اينننننننننننننننننننننننننننننننننَّ مة  نننننننننننننننننننننننننننننننننٌذموونننننننننننننننننننننننننننننننننلًم
م

نننننننننننننننننننلم نننننننننننننننننننؤلْ م يدنننننننننننننننننننَدمونننننننننننننننننننٌلمغونننننننننننننننننننَّمُمم م٘للًا
م مٙلل:دللمل االملم ال أي م يذماَّ مز  ل .

؛نننذمُبممدنننىنم جلنننَّ و نننموو نننلوماّنم ننن  ًنم ًا ؛نننذمم  ِّ لماي دنننىنماةننن  م ننن  ًن ًممنننوم ننن  ًنم اونننؤ مُبم َّ سننن  مةنلم ًا
و اوننننؤ ممننننَّرٌدمُبم َّ سنننن ممدننننىًنمومو ننننوم:دنننن نمو ننننَّمم اث سننننتم:دنننن نم:بننننَّم  از  ننننلم انننن يمونننناذ ممدننننىنم ا ننننالممسلو نننن ن

؛نذم نوم مٚلل ااَّةد ن ؛نذماادنُ،مس إلاون بم نوم َّ سن ممنوماد  م اونؤ نم:يبن  مةنلمويونذم ًا جلنَّ وممنعم:   تماد  م ًا
يوننننذنمِنننننال م اوننننؤ نم ًننننَّل ملما نننن مو هلِلما ؤُمننننَدلمس إلاونننن بنموةننننلمام انننندماْنم داننننرهنم:اًننننَّلممننننعم،م نننن نماّ موُم

                                                           

 لم ا دتم  ،مٔنؤل .ٔل
 م   م:َّم  َنمُبم   ِّم ااج ِّم َّ دهنمو ؤحم ا  :د م او :دنمو:دٖٕٓ/ٓٔلم ا دتمسالم ؛  مُبما؛ نم ادؤو مم د مل د ل مٕل

منمو ب؛   مذعمم؛ ا مو  م   ةم ايشد .ٔٓٗ/ٔ
نموموينم اي دة م سوم و م م٘ٛٔ/ٕنمو ؤحماسد  م د َّو  ماي؛ًن ُب مٚٓٔ/ٖلم ا دتماي ؛دةمسوم يقمُبم ا ا و مٖل

 .ٜٗ/ٜنمو ؤحم بل  م سوموددش مٙٚ/ٔ
 .ٖٚٔ/ٔٔ ةدو ماي ول دي ملمواظؤ مأز   مٗل
 .٘ٛ/ٕلم ا دتمسالم ؛  مُبم ؤمصا   م إل ؤ و م سوم يّن م٘ل
 .ٕٔٗنمومٖٕ٘لمواظؤ مُنَّثمُبم ايو  ما يَّوم اوؤ مسٌنم اادًدلمو ااد؛ًن مد.م َّة م بدؤي مٙل
 انما َّلم جلَّ ومماَّة م يذما َّلم اوؤ .م لموؤولٚل
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داننينما ؤُمننَدلمسنن اؤ:عنم يننذمانلملا ؤُمنندلمأننرم ب اننلانمواد  م اوننؤ مميونن  نمسنن م لة ؤمالنندلنمو م ًننَّل ملا نن م،ْنمًا
  اوؤلد مأرماي  الانموهل  م  مةَّا مموم اؤ ز  ًَّل ملا ؤْمَدلمس  ا  رم اوؤ نمو جل ي م

موننننننننننننننننننن ماَةْننننننننننننننننننننؤَُ مسنننننننننننننننننننَوماننننننننننننننننننن سٍقموننننننننننننننننننن ماَةْنننننننننننننننننننننؤَ ُم
م

مٔلل، لننننننننننننننننننننننندم،نموُْ نننننننننننننننننننننننؤَْ ماأنننننننننننننننننننننننَّكمُ ْ نننننننننننننننننننننننؤَ ُمم

م مٕلل يذم ااًلنمو اا أًنماضؤور م اودؤ.
؛ننذنمو ننن ّنم ا ونننل ديمونننؤ:ضماْنم  نننَّنم َّ سننن ًم اننننلاَّ لنمواّمنن م مملةنننللمسنننلونملانننَّ لم: بونننبَّرماّاننن مل ملم ًا

؛نذمظن  ؤ ً.مةن لم اون  ؤ م و  م ن ادنمو،ّ م:ن ووم نَّ وملانَّ لنموةنلمٓنن  م ن هم انالممسدنلملانَّلم،ذ مومو نوم ًا
 ] اطَّو [

م:يننننننننننننننننننننننننَّْمانلمةننننننننننننننننننننننننَِّم ما طًاِننننننننننننننننننننننننينمرَمنننننننننننننننننننننننن ُاُبذْم
م

مٖلل طًننننننننننننننننننننننننُتمواِ ننننننننننننننننننننننننولم اؤمنننننننننننننننننننننننن حما ننننننننننننننننننننننننؤل ِمم
م  ايمااطًتنموة لم أؤ م] اطَّو [

م:ََّ ايلنننننننننننننننننننننننننن ماَننننننننننننننننننننننننننََّْ م هللم م نننننننننننننننننننننننننن بَممغننننننننننننننننننننننننننًنه
م

مٗللاز ننننننننننننننننننز ممننننننننننننننننننومَ ننننننننننننننننننَ  م ا؛ننننننننننننننننننؤوؤم َّ   ُنننننننننننننننننن م

م م٘لل: االممُبم َّ وملاَّ لم،ّّن م  م َّ ومايً؛ذ.
؛ذ  .ٗ   ًّلممذيمأرم يذمم م  ا عمموم اوؤ مو ًا

و،ْنم م»مادّنن نةنن لماسننَّممسنن يم خلننرممنن موُطيننةممننومم اننلاماوم  ننذم نن نماومرمننَّهنمايممنن محيانن جم، مأننر.م بننؤ د
؛ننذمو اونؤ مل اننُةم ؛ننذم يننذم اّوننؤ نمامم ًنللَمم يننذم ًا ؛ننذنمو ننَّ بم ًنللَمم ًا أننٍرنم:نن جلَّ ومةد  م اونؤ مدونم ًا

؛ننذممثنن لمذانند ملزوننٌلمو هلِلم،ْنموَزر نن م ننزرْهلنمولزوننٌلم،ْنمو ر نن مو هلِلم ننزرْهلنمو نن م   ننذمجلننَّ ومزم ًننّلمم اوننؤ م يننذم ًا
ذنموةن لمغنًنه م ينذم ن د م جلنَّ زنم َّم ينذم ن د م ااشنا ممٙلل اوؤ م يذم  د م ااددٌننماوم جلَّ زم]:ً لم سومم اد 

                                                           

 لمؤَم ْمنمو او  لم:د م ًلنمل ُمٚٙ/ٖؤومسومأث رمم ادجي نمو َّمموم َّ  لم ا ا و ملم ا دتمجلؤوؤمسوم  لم هللم ا جي ماوم  ٔل
 .ٛ٘ٔ/ُٛبم ااد ممعم ضّ اب م جلَّ ومُبم بدىننمو ااًلوؤ م،ّ َدم  ؤُ م،ْنمُو ؤْ ماأَّك.موواظؤ م ؤحم بل   م

 .ٜٙٗ/ٗلمواظؤ م ؤحم  :د م سوم    ة مٕل
نمو  جم ادؤوس مم د مل ؤرلمٕٔٚ/ٕنمو ؤمصا   م إل ؤ و م٘ٗؤومُبمدوَّ    ملم ا دتمموم اطَّو نمو َّماد ؤومسوممدلو ٖل

 .ٕٙٔ/ٓٔل ؤرلم
لمة اا م مؤا مُبم بلم  ؤمسوم خلط ومرض م هللم ا م الممؤورهمسل ر  مادالًم يذم  د  مُبم اطَّ  مس بلوا مادالًنمو َّمسالم ؛  مٗل

م.ٕٔٗورص م ب  ين ماي  اً  ممنٕٚ/ٕنمو ؤمصا   م إل ؤ و م سوم يّن مٕٕ٘/ٔ ؛  مُبمموينم اي دة م
 .ٕٕٗلمواظؤ مُنَّثمُبم ايو  ما يَّوم اوؤ مسٌنم اادًدلمو ااد؛ًن م٘ل
 .ٖ٘ٔنمو اا؛بد  م سومم اد مٜٕٚ/ٕلمواظؤ م ل بم اديد  م سومم اد مٙل
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م جلَّ زنم:دجَّز[م المة   م   مانموًَّل مزوٌلمو هلِلم،ْنمة َمموًْذم  ؤونموزوٌلمو هلِلم،ْنمة ممادًَّمولم  ؤو.
؛نذنموو نَّنمذاندم الدن ممؤ:ًَّ ن مأنرً م نوم ب انلانم:اًنَّل مزونٌلم وا  زمسدضبذماْنمحُي َ م َّ وم اونؤ مو ًا

لا نن مو هللم،ْنم نن  ينم م  ِنندل مةنممٔلل،ْنما ؤمانن مو هللمو ؤُمنندنموُبم انن وم نند َّو  مو هلِلم،ْنما ؤماَنن مو ؤْمنندنموزوننلٌم
وانندقمُبم المنن ممنن موننللم يننذمم نن  م ا ننالممم ننينم يننذما نن نما م ننؤىما ّنن ما؛ننٌوماْنم ًننَّل ما نن مو هلِلم،نم نن  ينم  ِنند.

َّا  ما م ؤىما  مَاَ؛وٌم مٕلل«.ٓنا ٍذنمس مظ  ؤهم جلَّ زمًا
؛نذمرمنَّمةَّاند ممً؛َذم  بٌم: ذ م ًّلمم ا»م ٍبّم  نذمسدنلهم ين ز  م  ا نل م ين ز  م ينذمذاندم اون بموااون م ًا

نما م نؤىما ّندم ؛نذماونَّ م   ّن ماندقمُبم ايلِن ا  مو هلِلم،ْنم   ينمملِ َدلنم  ا لم اوؤ مو جلز بم يذملا ن لموصن رم ًا
؛نذمازمنَدماْنم ن ٌبمسن االم ؛نذمم ًَّل مزونٌلمو هللمماطينٌ،نموانَّمةنّلمَتم ًا :اًنَّل مو هللمازونٌلمماطينٌ،نم: ن نم النؤ مانم ًا

،ذ موةنننعماونننَّ ًماُاونننَ مو ننن نممنننومة دننن م جل يننن م بدرتضننن مُبم ا نننالمنم:ننننلا  لمم انننلانمو اونننؤ مو َّ سننن مأنننرماي  انننلانم
مٖلل«.و اوؤ مو َّ س مأرماي  الانمو اً؛ذم  رتضمسٌنم ب الاموأرهم ما ذما 

غننًنم اضننؤور مُمِضنن  م اوننؤ م:ننالملننَّزملا ْننَتمظَنن ِوٌم،ْنم َنْلَدننْ ملمو ملَو هللموادنن مُاننِ  م جلننَّ ُوم ْ ننرُتِ مُبم»
ًُْذمةةََّموًّل مممٗلل«.،ْنم َن

؛ذموانلهممن موطينةمصنيً نمومن موطينةمأنرً م ن زماْنموُ نىنممن مسدنلهم ينذمل انةم خلنرنم»م و،ذ م ًلمم يذم ًا
؛نننذمحمننن و: ًم ؛نننذنم:ننن ذ مسادنننتم ينننذمل انننةم جلنننز بمو ا ننني م ننن نم نننَّ وم ًا ول انننةم ا ننني نمو ننن زماْنموُ نننىنم ينننذم ًا

زونٌلمو هلِلموًنَُّمنمو ن بينم ان يمو هلِلموًنَُّمنممال ا م خلرمو ا ي م يد نموُبم اث  دن مو نَّنم خلنرمو ا ني م اً؛نذمو َّ سن  
؛نن د م َّ سًنن مايوننؤ مرمننَّ م،ْنم ننزرينم:ننَّ هللم وزوننلمو هلِلمادًننَّمولنمو نن بينم انن يمو هلِلمادًننَّمولنمولننَُّزماْنم ًننَعم جل ينن م ًا

م٘لل«.ة ؤمالدَم

ذومأنرمرمنَّم ملا ن م:ن ْنم ًنّلمب  م»مو:ّ؛ؤم ال اَّرم: ض م ا؛ مؤ   م أاال ما نذم ًنلممذيم خلنرمسًَّان  م
و هلِلم،ْنما دانننينما ؤمننندلم ننن زم دننن م جلنننَّ ومايً؛نننذماومايونننؤ نمس  ا ننن رماّنم ا نننالممسُنننيَنم ينننذم  نننذمماًنننلممغنننًنم

                                                           

 .ٗٛ/ٖلم ا ا و مٔل
 .ٗٓٗ/ٕ منمو،عم هلَّ معٜٜٖ/ٔنموواظؤ م ؤحم ا  :د م او :د  مٗٛٚٔم–مٖٛٚٔ/ٗلم ر و  م اضؤو مٕل
 نٛ٘/ٚلم ؤحم بل  م سوموددش مٖل
 .ٕٚٛ/ٕلاوضحم ب؛ اد م سوم و م مٗل
 .ٗٛٚٔ/ٕلم ر و  م اضؤو م٘ل
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؛ننذماوم اوننؤ ممدرتضنن ًنم:نن ذ مةيننت ملا نن مو هللم،ْنم ؛ننذنمو ننَّمحيانن جم، مأننرنم:نند  وم دنن م نن ممننوم ًا  اوننؤ مو ًا
؛نذم  رت ضنن ًمسنٌنم ب اننل امو خلنرنمو،ْنمةيننَت ملا ن مو هللم،ْنما داننينم  داندلم ديننتم اونؤ مةدننل ًم ن  ينم  ندلم ديننتم ًا

مل  ننرت ضلم ينننذم اوننؤ ماوم ينننذمم.ٔلل«ايً؛ننذ وةننلم  ّننن م اننل اَّرم ا؛ننن مؤ   م يننذممامنننؤم أننؤمو نننَّمانلم،لننال مالننِن
؛نذم بضن ؤمةنلملا نعممنعم اونؤ نموو نَّنم جلنَّ ومان نمان  ملن ؛ذم َّم،لنال مغنًنممَّ:ن،مااد  ن ً مةّنم ًا ةماْنم ًا

نن ماي دننىنمُب ملمدننرتضلنماومل  ننرت ضلم»م نند  م ا ننالمنم:بنن م ننَّموًننَّل ممو ننَّنم   ننذممَّ :ًً و ننلوماّنم،لننال مالنِن
 يننذم اوننؤ مغننًُنممَّ:ننٍ،مااد  نن ً مة ّنن مةننلموُلبننذماّنما،دانن م   َّونن مُبم ا ننالمنمُبماننٌنما ّنن مةننلمو ننَّنم ا ننالُممة؛نن  ًم

َنا ِانَُتنظَّاونِ ًَََََََََََُِّنائِنَِتقَّ} يذم اوؤ نموذادمرمَّمةَّا م دن   م مِانَُتنْعِهْامَِإِنَّا َُإِر ت َ ُعْاذَِمُاوَجُاوَُنَا ُتَُىبمَْمِاْن مٕلل بُعْتَُأاىٌْا

:  ّن ماندقممنوم ا؛نل دمانم ًننَّل م،نلماصن م ا نالم مو هللم، لنَدماَِ نَوم اظنن بٌننمٍبّم  نرتضمس اونؤ نم دن موةنلم ة؛ننذم

َنا برْاشِكٌُنًَُُإِنَْ} هللم يذم اوؤ ؟مورمَّمةَّا م د   م ىبمَْإِنَّكُمْ اعْتُ ٌب ؛نذممضن ٌؤم انلم ااشن  نمو ًنلوؤمم(ٖ) أُا :ن ّنم ًا

مٗلل«. ا الم ملوا ومالدا َّ ذلنمسلاد مانلم جلَّ ومايً؛ذمووموًرتنمس ال ب
:يننَّمةيننت مل،ْنما دانينمة ؤمانندلنمول،ْنموم نن  ينمةغ النندلم ن ز مة لنن مُبممدننىن مانن وما داننينم»مةن لم نند َّو  م

ن مايد نٌننم   لندمةينت مو هللمان وم ة ؤمادموا وموم   ينمةغ الدنمو مسلممنوم ن هم انالمممضن ؤً ماوممظبنؤً م مةال
م٘لل«.ا داينمة ؤماد

و ننَّم  نن م ننؤىمة؛ننٌذم يننذم اوننؤ نم: اوننؤ م ننَّم بً ننَّدمسنن ا المنموةننلم»موًننَّلم اننل اَّرم: ضنن م ا؛نن مؤ    م
ُبمرمنَّم ن  م ؛ن د مغننًنممَّ:ًن نم م ا  نةما،دان مُبم ا ننالمنمو مُبماد بماة؛نذم هللم يدن نم:ا؛ن د م اونؤ ممدرتضنن ًم

 بدىننمو يذماوّ ما لم:بنَّمم نطيحمرمنَّينمو نَّم ظنًنم اا؛ن د مس الضني نممنعمانلم بدنىنمواَّةن م يدبن مااد  ن ًنم:ن ذ م

ًَِمُشُتًااوََ}انن :تمذ ننةممدننىنم ا ننالم موذانندمرمننَّمةَّانن م دنن   م َِتنْااأاسْ َِِفِاا َقا ْاا ورمننَّ ملضننؤيبم…ممٙللن ًُناااو

                                                           

 .ٕٓٔ/ٗلممد ينم ااشَّ مٔل
 .٘ٗٔموم ملو ملم َّر م ا ًؤ  مٕل
 .ٕٔٔمموم ملو ملم َّر م ة د م ٖل
 .ٜٖ/ٗنموواظؤ ما  د م ا  ّ ن مٕٓٔ/ٗلممد ينم ااشَّ مد.م: ض م ا؛ مؤ    مٗل
 .ٙٙ/ٖلم ا ا و م٘ل
 .ٛٔلم َّر ماً  ن مموم ملو  مٙل
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 اد لمم؛د  ًلنم: ذ مُا :تم الضي مُبمرمَّم   نم أا لم ا نالمنمو:؛نلم بدنىننمومنعمذاندم: با نَّس  م بان م ؛نّ ذم
مٔلل«.:ضي مُبم  صطالحنمو ممو ا مُبم  صطالح

  االمم بَّلّ  مايً؛ذ  .٘
ة؛نذمة يبن نمو ؛ن ذماوضن ًملممو  م االمم ا م لأ م يذماد  م اونؤ مايون  نمسن نلم جلنَّ ومسدنل  مم نين م ينذ

م مم ااَّل  لموو؛ّ دب م ا دضملم االمم ب ذ  لنموو؛ّ دب م ا دضم ملأؤمل مم اوؤ ل مالأَّهل مغيذماد  م اوؤ .
ومدننىنم بَّلّ ننن مايً؛نننذمايم ب ّبننل ماننن  مةّاننن م ننن م انن ممدّننن م اننن  ومبدؤ:اننن نمو ننللم ينننذمانلم جل يننن م باننن أؤ م

 للر مسالمماأنؤىم ن 
ُ
؛نذمواد؛نتم َّ سن ًمايونؤ نم ًَّان م دن   مم ب ًُناائِنَْمُاأانْتايبمَْمُانَْخُهاالَُتننَّا ُوًُت ََََََِ} نَّ وم ًا

نََََُ َّبؤْفاكُاٌا فاااأانََّ تنهَّااوَب ٌنُنََّ ُسُاا َنْا ُتنْسا ُااشُ ُمُااخَّشَُتنرَّاا ْلًَُ ًًَُ  يننذماد  م اوننؤ مُبمةَّانن  مم .م:نن االمم ةو م ال أيننٕلل ًُتنْااأاسْ

؛ننننذنم مةَّانننن  مُبلانننن ولم نننن م بَّلّ نننن م انننن ممّبننننل موسدّاننننتماّنمل اننننالملم اث  دنننن م نننن م اننننالمم ال أينننن م يننننذم ننننَّ وم ًا
؛نننذ.مو مو نننّحماْنم  نننَّنم ةو مومننن مدأينننتم يدننن م لادًنننَّاُوللنمواّنم جل يننن مسدنننلم ننن هم انننالمم اث  دننن م ننن م نننَّ وم ًا

؛ذم مو َّم مٖللنم َّ س مذ م ؤلد مو مذي مة؛ د . َّ س ًمايً؛ذ مةنلم ًا
؛ننذم ا؛نن س،م يننذماد  م اوننؤ نماوماُضننِ َؤم نن زماْنم ننلأَ م يننذم ةد  مل ٌملمملاَّانن م ؛ننن ذم و،ذ مُصننؤَِّحمس ًا

نموذ ننؤم الننؤ بمانلم نن هم اننالممبلنن مٗلل بَّلّ نن نمو ب ذ نن نمو ننَّ بما   ننتم ةد  مل،ْنلنماومغًن نن م نن  ممنن  ةم ا  ننؤوٌن
انن ادمامثينن مةؤ  دنن مو نندؤو نم: ّ نن مممٙللوةننلمذ ننؤماسننَّمادّنن نم٘للوننؤ نما دننةم اوننؤ مَنننَّ وم اً؛ننذندأيننتم يننذم ا

؛ذمةَّا م د   م ُخْاشبجبنََََََّ}ُصؤّحم:د مس ًا َنْا َناائِنَْأامُاشْقايبمْ ْ ُاونِيِمْ َ ِونهَّوَِجُيْاذَُأّا ت ناائِنََْ}ومنوم،ضن  رم اً؛نذ ممٚلل ًَُأاقْنُ ٌب

                                                           

 .ٖٓٔ/ٗلممد ينم ااشَّ مٔل
 .ٔٙمموم ملو ملم َّر م ادا  َّ  ٕل
 .ٚٓٔلمواظؤ م ااشَّم اَّ ُب م   سما؛ونموا  ادةم اً؛ذ مٖل
 .٘ٛٚٔ/ٗلمواظؤ م ر و  م اضؤو مٗل
 .ٛٙ/مٔلمواظؤ ممد ينم اًؤ نمايلؤّ بم٘ل
 .٘ٛٚٔ/مٗ اضؤو ملمواظؤ م ر و  مٙل
 .ٖ٘مموم ملو ملم َّر م ااَّر ٚل
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نَُمُعُيب َُّخْشبجٌب َناو ت م] ا  م [ومومدأَّهل م يذمغًنمل،نلمةَّا  مٔلل مْأُخْشِجٌب

موبننننننننننننننننننننننننننننننن مُرزةنننننننننننننننننننننننننننننننَتماد  دالنننننننننننننننننننننننننننننننَدم ننننننننننننننننننننننننننننننند  
م

مٕلل ي نننننننننننننننننن ًموانننننننننننننننننندَقم،ادننننننننننننننننننَدممنننننننننننننننننن موم ُننننننننننننننننننؤز ِمم

م م] ا  م [وةَّا  
ماَننننننننننننننننندمصننننننننننننننننن  ٌم ًَْضنننننننننننننننننٌَنْ مبنننننننننننننننننَ مَصنننننننننننننننننيْشَتماَدُن

م
مٖللوااجننننننننننننننننننننننننننننننننننزوولم،ذ مُ زوننننننننننننننننننننننننننننننننننَتمذنننننننننننننننننننننننننننننننننندالم

مظبننؤ نم،ذمةنن ل ملو مسنّلممننوم نن هم اننالممموةنلمذ ننؤم نند َّو مانلم ن هم اننالمملننَّزماْنم  نَّنممضنن ؤ م  نن م  نَّنم

تََ}ومننوم،ضنن  ر  مةَّانن م دنن   ممٗللمظبننؤ نماوممضنن ؤ ل. تنَّاازِّنَُكافاااشًب ُ ُنَّاانََّ َنْا نُ ٌنُاٌا َُّسُ تَعُ َّااو َُّنْتايباٌا َنااامْ  ااًننلوؤمم٘لل ًُإِنْ

َإِنَّكُمَْ}و هللما يذم موا ومومواابَّ نموةَّا م د   م ىبمْ اعْتُ ٌب م] اطَّو [وة لم او  ؤ منلٙل نا برْشِكٌُنًُإِنَْأُا

مسدنننننننننننننننَضمَمننننننننننننننن مةنننننننننننننننلمصننننننننننننننناَنْدُاذُم م:ننننننننننننننن ْنموم ُنوَنننننننننننننننًنِّ
م

مٚلليدظْنننننننننننننننننننننننذمُذوماَ ننننننننننننننننننننننن م  رِةُننننننننننننننننننننننن اة َاِشنننننننننننننننننننننننٌَنلمم
م ينننذمانلم اًَ؛نننذمم ةننن لماسنننَّمادّننن نممديًّننن ًم ينننذم ننن  م ا دنننت موموًننن  م:يَننن ْونم:ننن ذ مومو نننومُبم ا نننالمممننن مونننلل 

 الدنن م بًننلرم َّ سًنن ممالدًنن نمو ننَّمو ننيحماْنمو ننََّنم ننَّ َوم اوننؤ نماومدانندالًممحمنن وٌ مة نن ماد  م اوننؤ نمسنن نلمو ننَّنَم
 يدنن مماَّوًنن مسنن م ااًننلنمو ننةم،  نن  م اننالمنممثنن لمذانند مل،ْنمةنن َممزوننٌلم موًننَّمم  ننؤوماوموموًننذم  ننؤولنم:لنن ممثنن م

؛ُذمماَّوً مة  م ةد ِ ما دَتمس االِمم:ًيت ملا ْومة َممزولم موًَّمم مٛلل«.  ؤوماوموموًذم  ؤول   م،ذ م  َنم ًا

ؤ  دنن م يننذم اننالمم بَّلّ نن مايً؛ننذمةَّانن م دنن   م نَُ}ومننوم اوننَّ  لم ًا َقُشْرُااشًب ََتنهَّااوِ َنااائِنا ًَْقُتِهْااتُمْ نمٜلل ًُنااائِنَْمبااتُّمَْأا

                                                           

 .ٕٔمموم ملو ملم َّر م  وؤ ٔل
 .ٖٙلم ا دتمايًط م مُبمدوَّ    مٕل
نمو الررم ايَّ مع م٘ٓٗ/ٕنمو،عم هلَّ مع مٖٚٔنمو جلىنم ال ين م بؤ دي مٚ٘ٗ/ٔلم ا دتمسالم ؛  مُبمموينم اي دة مٖل

ٕ/ٕٔٗ. 
 .ٙٙ/ٖلم ا ا و مٗل
 .ٖٚمموم ملو م لم َّر م ب  ل ٘ل
 .ٕٔٔمموم ملو ملم َّر م ة د م ٙل
نمٖٜٖ/ٕنمو ؤحم اي عم سومسؤ  ن مٕٙٙلم ا دتمما؛َّوماًدقمسوم ؤو م اط   مُبم ااَّ درمُبم ايو  مةيبمزولم ة   ري مٚل

 .ٛٗٔ/ٖنمو ؤحم بل   مٖٜٖ/ٕ
 .ٙٛٚٔم–م٘ٛٚٔ/ٗلم ر و  م اضؤو مٛل
 .ٛ٘ٔمموم ملو ملم َّر م لم  ؤ ن ٜل
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ْ ُ وةَّا م دن   م ْتُْْنُوَإِنْا َُأًا َ ِونَّزِ َنانُزْىُبُنَّ ِئْنُو ًُنائِنَْْ ًُنائِنَْنموةَّان  مٔلل} مِانَُتنهَّاوَََََََِ} َنا ُغْفِاشَُِ  ًَْمباتُّمْ َِمُابِْمَِتنهَّاوَِأا قُتِهْتُمَْفِ

نَُ  َُّوْ ُعباٌا مِ َّااو ْاا َََََُنموةَّانن م ننزلممننومة  نن  مٕللًُسُتْ ُاا َْخُْْااشَ  َُُإِنْا َُّااذِ َ ِبُومِااكأ َِمُااوَأاناااو َنِتاسْتُهانِاا َُّااذُنا َّ َ ُنُاا ْتَُإِنااِا }نااائِنْ

نُ :}َنائِنَْأاكانموةَّا م ن ش   ٖللنِأاقْتُها   َناخاومِشًب ْبُ َْإِنَّوَإِر ت عُب ًُناشْنَب تنزِّئْبَب َناائِنَََِنموةَّان  م دن  م نّله مٗللهاوَب }قُامْ

ََََُ َ ٌَْكااونُ ًُناا َ ِ ِثْهِاوَِ َُّاأْقٌُنُ َناو َ ِ ِثْمَِىُزاتَتنْسُشُْنِ َُّأْقٌُت َأانْ ُتنْوِنَُعُهَا ايِاريًت َََنائِنَِتجْتا ُعُتَِتنْئِنْلبًَ َنِابُعْظََِ ُبممنمو اونَّ  ل٘للعًُّْايبمْ

ذانندم ثننًن نموا ننينم  ننؤ م  اًنن بم نن هم اوننَّ  ل مةنلم صننش وم ا نناد م ااشَّونن م  ّي ننَّ م يدبنن نم:بنن  ماسننَّم ار نن  م

نََََََُ}ُبمةَّا مم ة   ريموًَّل َقُشْرُاشًب ََتنهَّاوِ َناائِنا ًَْقُتِهْاتُمْ ،ّّنن موم نلأ مل اانَّنلممنعمل انالملمُبم جلنَّ ومم م»م ًُناائِنَْمباتُّمَْأا

ْا ًََََُُنائِ} ًَّا م دن   م ْتُْْنُاوَإِنْا َ ِونَّازَُِأًا َنانُازْىُبُنَّ ِئْنُو  مة ّن مَ:َ نَ مسنٌنم انالمم الدن مو الدن مس جلن رمو ينؤوِرنمٙلل نَْْ

:يّ نن م: ننَ مسداب نن مومونن ِ مسنن ااَِّن مةنلمل ااننَّنلم،ّّننن م ننلأ ممننعم نن همل اننالملمانن اّلم وننا  مسننالمم  ساننل بنمو بانن مةننلم
جلنن رمو يننؤورمو،نن م:ضنني نمو مم  ساننل بم م ننلأ م يننذم الضنني .مو الدنن مُبمرمننَّ مز لم   ننا  همسننلأَّلم اننالمم يننذم 
ة:ديننولنمو اننالمممايوننؤ نمو،ّّننن م ننَّم ننَّ ومة؛ننذممًننّلرمو ًننلوؤه مانن وم  اننينمو هللملانن ْوم  اَننينمة:ديَننوللمانندقم َّ سنن ًم

؛ذنموةنلمٓنن  م ن هم انالممو ن مُمنؤ د نمةن لم هللم دن    نَََََُ}مُبملا ولم َّضم ومذادم ًا ٌنٌُا َُّسُ تَعُ َّاو َُّنْتايبٌا َناامْ ًُإِنْ

تََ تنَّاازِّنَُكافاااشًب ُ ُنَّاانََّ نمو،ّّننن مَوَ ننةماْنم  ننَّنمُمننؤ د  مة لنندماننَّموم ًننلِّرم اننالمموْم نن ِ مّننن مو ننَّنم َّضنن ًم ننومٚلل نْا

؛ننذنمو،ذ موموَّ ننلمة؛ننٌذمو ممنن موًننَُّمممً منن مومَلننزملاد ؛لننولل مة لنن م ملننَّزماْنموُنن  ذمَنننَّ ِومة؛ننٍذمغننًنمميلننَّ م  ًا

                                                           

 .ٙٛمموم ملو م إل ؤ بم لم َّر مٔل
 .ٚ٘ٔملم َّر م لم  ؤ ن ٕل
 .ٕٛمموم ملو ملم َّر م ب  ل  مٖل
 .ٗٔملم َّر موَّ   ٗل
 .ٛٛلم َّر م إل ؤ ب م٘ل
 .ٙٛمموم ملو لم َّر م إل ؤ ب مٙل
 .ٖٚمموم ملو لم َّر م ب  ل  مٚل
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مٔلل«.س مو مُمًللر
ُممُبم»م ًََ؛ننِذمَو اننالل ُممُبملَواَننِ ْولمِ ننَ م ْاُ ََّلِّ َنن ُماِْي ًََ؛ننِذموََوْم َننْلُأْ م ُننَُّنم اانلَِّْ دننِلمَ يَننذمملإَلَِ م ايلنن ِمل:َنن االل ِ ننَ مَ ُمم ْا

مَو ْاَ ْجنننُؤوِر.مَو ْةَْصنننُ  ملاَنننِ ْومُمنننا م ِممسِ جْلَننن رِّ ننن مةُنننلَِّمم ْاِلْدنننِ ماِْيَلْ نننِ مسَندنْاَننن ُمَوسنَنننٌْنَم انننالل ْذماَْومةُاِْينننُاْذماُِاْشَونننُؤوِنمِ،َ م ايلنننِ لم:َنَي ل
مٕلل«.َمْدُ َُّلم ْاِلْدِ مَ يَْدِ مُاِ َ مِمْا ُم

نُ َََََََوُبمةَّان  م َُّوْ ُعبٌا مِ َّاو ُسُتْ ُا َْخُْْاشَ  مِانَُتنهَّاوًَِ  َِ َنا ُغْفِاُش ًَْمبتُّْم َِمُبِْمَِتنهَّوَِأا ًُنائِنَْقُتِهْتُمَِْف حمن و نمم نَّ وم جلنز ب»مٖلل}

؛ننذماو  مةنلمانن مصننلُرم ؛ننذمُبمةَّانن م ملبولننؤ ممننوم هللمور نن لمو نن نم   نناوا بمَنننَّ وم ًا  ُ نناوينم انن مَنننَّ وم ًا
مٗلل«. ا المنمومدا همادولؤنما ذ

َنِأاقْتُها }وُبمةَّا  م ُ ْ َُّذَُُِإِنْا َ ِبُومِكأ َنِتاسْتُهانَِِمُوَأاناو َُّذُنا َّ َ ُنُ ْتَُإِنِا م٘لل نائِنْ

م»م ازلخَمَْوؤِي مُبم ل؛ًنم  هم ملو م ا ِؤ  ممةَ لَم ِِ م ْاِلْدنِ مَو جْلَنزَ بُمسَِيْلن ِِ م ْ نذِمل:َنِ ْنمةُنْينَتلم مِوَمَ ن بَم اولنْؤُ مسَِيْلن
ِ؛ننُةمسِننِ مَ ننَ  م ْاََّْصننَ م ْاَل ِ ننِ نمَوُ ننََّمةَنَّْاُنن ُ ملاَننِ ْومسََ؛ننْطَتلملَمنن ماَ َنن مسِ َ ِ ننٍط؟لملةُنْيننُتلم ماِدُِلدننَلماَ لنن ُمَ موَنْلَدننُ مَمنن موَْ اَم

م.لٙل« اولاِدَعنمَواَِ ِاَدماَ لَلُهمسِ اْ َ ِبم ْاُ  َ َِّلِ ماِيانلْل ِم
ًََ؛نِذم»وةلمردلماسَّماد نمةَّلم ازخموؤيم   مسًَّا  مم ،نلمةَنَّْاَن ُ ملَمن ماَ َن مسِ َ ِ نٍطلنماَنْدَقمَ نزَ بًمسَنْ مُ نََّمَ نََّ ٌوماِْي

ِمم ًََ؛ننِذمَو ْاُ ََّلِّ َننِ ماِْيَجننََّ ِومَ ماِيولننْؤِ .مَوَ ننََّ ُوم اولننْؤِ محَمْننُ وٌ ماَِلَ اَنن ِم ْاَ ْشننُ وِ مةَنْ ننَ م اننالل مُبملاَننِ ْولم ْاُ ْ ِذ َننِ مسِ ْا
ًََ؛ننِذمَ يَْدننِ نمَواَننَّْمَ نن َنمَ ََّ سًنن ماِيولننْؤِ مَاَ نن َنمسِ ْاَلنن ِبنم:َِ  لنن ُم،َِذ مَ نن َنم ننَّ وم اوننؤ ممالدنن ًمّننن م ِمننَوم ْاَلنن ِبممم:السننلَ ننََّ ِوم ْا

مُوَكااونَُتبوَّاتايبمَْإِنَّاوَأانَْقااونٌُت َََََ ًََّْاِِ  م َ ُْكنو َأ ُّوقُنو ْيِمَْ َقُتْهََعُهْا  مَواَنَّْمَ ن َنماَْوًضن مَ ََّ سًن ماِيولنْؤِ ماَيَنزَِممِمنْومَذاِنَدمٚلل}ًُإِرت

                                                           

 .ٜٕٕم–مٕٕٛ/ٔلم ا د نمُبمغؤوةم، ؤ وم اًؤ ن مةيبم ار   م ة   ري مٔل
نمو:احم اًلوؤم٘ٗ/ٕنموا َّ رم ااازو مو  ؤ رم اا وو  مٕٓٔ/ٖنموواظؤ م ا شؤم حملدط مٓ٘ٙ ار  نمُبم يَّمم اًؤ ن ملمٕل

 .ٖ٘ٚنمو حملؤرم اَّ دز م سوم طد  مٜٖٚ/ٔايوَّ  ين م
 .ٚ٘ٔمموم ملو ملم َّر م لم  ؤ ن ٖل
 .ٜ٘٘/ٖلم جل معمةا  مم اًؤ ن م اًؤليب مٗل
 .ٕٛمموم ملو ملم َّر م ب  ل  ٘ل
 .ٖ٘٘/ٔلم ل؛ًنم ا ّو   مٙل
 .ٕ٘مموم ملو ملم َّر م جل  د  ٚل
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ًََ؛ننُذم ننللَمم ْا ًَ ًَ ِ ننَلِ م االْشَِّولننِ مِمننْوماَ لنن ُم،َِذ م َن ًََ؛ننِذمَ ماِيولننْؤِ .مَوةَننْلمَأنن َاَ م ازلخَمَْوننؤِي مَأننْؤُمم ْا ممٔللَ يَننذم اولننْؤِ م:َنن جْلَََّ ُوماِْي

ًَؤَِ مُبمةَنَّْاِِ  مممٔلل ازلخَمَْوؤِي م تَقِبْهاتاا ُ ََََََََََ اَلَم ُمَ َ  مّنَ مذََ ؤَُهمُبم اْ َن َقابِعبٌا مُاو ُُّا َأ َ ِكُامَِّ تَتنْكِتاوُ  ًقٌُا ْاتَُتنَّازِّنَُُأ ًُنائِنَْأاقْا .مٕلل}

ًَ َل مَم م َملٕلقِبْهاتا ُ  مٖلل«.ِ ُدَّ مَ ََّ َوم ْاًََ؛ِذم ْاَ ْشُ وِ مَ للمَمَ؛للمَ ََّ ِوم اولْؤ ِم.م:َن

نَُ}وُبمةَّا  م َناخاومِشًب ْبُ َْإِنَّوَإِر ت ًُناشْنبَعُب َنائِنَْأاكاهاوبَتنزِّئْببَ مٗلل قاونٌُت

ًََ؛نِذ.مَو ْاَ ْدننىَن مَو ايلننِ ماَنِ ْوماََ يَنن ُم انن ِّمم ُممِ ننَ م ْاُ ََّلِّ َنن ُماِْي ْ ُةمَو ْ َن ُلمِ،ْنمرَمْننُومُ ْ ننَ  ٌمَاْيمَذَ َ ن ٌمَ ثِننًنٌَ نمَ َوننؤَ ٌم انالل
،ِ ل م،ِذ ًمخَل ِ ُؤوَنمَوَ ِ ِهم جْلُْ َيُ مَ ََّ ُوم ْاًََ؛ِذم ْاُ ًَللِرمُبم جْلُْ َيِ م الِ مةَن نَْيَب .
م٘لل

ََََََََ}وُبمةَّا م د   م ُتنْوِانَُعُهاا َناائِنَِتجْتا ُعُاتَِتنْائِنْلبًَ َ ُعًُّْايبمَََََََََََْقُامْ ٌَْكااوُن ًُناا َ ِ ِثْهِاوَِ َُّاأْقٌُُن َنااو َ ِ ِثْامَِىُازاتَتنْسُاشُِْن َُّاأْقٌُت أاْن

ايرِيًت مٙلل نِبُعْظََِ

ِمم ْاُ ََّلِّ َنِ مُبماَنِ ِومَوِ نَ م الل ِأيَن ُمَ يَنذم اولنْؤِ مم»مة لماسَّمادّ ن م َ موَ ْ ََّنمَ نََّ ُوم ْاًََ؛نِذم ْاَ ْشنُ وِ مةَنْ نَ م انالل

ًنايبمََََََََََْ} َ ًََّْاِ ِم ُباشب َُّْن َنااو ت ٌقِهٌُا ًُناائِنَُْق نَُمُعُيبامَْ َُّخْشبجبٌا َنااو ت ًََ؛نِذم ْاَ ْشنُ وِ مَ ممٚلل ناائِنَْأُخْشِجبٌا :َن جْلَََّ ُومُبمرَمْنَِّمَ نَ  ماِْي

م.لٛل«وا ادم  بممؤ:َّ  ًمماِيولْؤ ِم
ُمم ْاُ ََّلِّ َن ُمجَلَن َزماَْنملَوَ موَن ْ ََّنلم»مو ّي،م ازخموؤيم يذم ملو م ا ِؤ مة  الً م َ نََّ ُومَةَ؛نٍذمحَمْنُ وٍ نمَواَنََّْ م انالل

م] ا ؛دط[َ ُ ََّنمَ ََّ سً ماِيولْؤِ .مَ ًََّْاِِ  

                                                           

 .ٜٜٔ/ٔلمواظؤ م ا ّو   مٔل
 .٘ٗٔمموم ملو ملم َّر م ا ًؤ م ٕل
 .ٕٖ/ٕنمو:احم اًلوؤ مٖٕٔ/ٕنموواظؤ ما َّ رم ااازو موا ؤ رم اا وو  مٚٚٗ/ٖلم ا شؤم حملدط مٖل
 .ٗٔمموم ملو ملم َّر موَّ   ٗل
 .ٖٙٓ/ٕنموواظؤ م ا ّو   مٕٔ/ٖلم:احم اًلوؤ م٘ل
م.ٛٛمموم ملو ملم َّر م إل ؤ ب ٙل

 .ٕٔ  وؤ مموم ملو  مم َّر لمم(ٚ
 .٘ٚ/ٙلم ا شؤم حملدط مٛل
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مَوِ،ْنماَ َننننننننننننننننننننننننننننن هُمَأيِدنننننننننننننننننننننننننننننٌ مونَنننننننننننننننننننننننننننننََّْممَمْ؛ننننننننننننننننننننننننننننن َاَ ٍم

م
ًُننننننننننننننننننننننَُّلمَ مَغ  ِننننننننننننننننننننننٌةمَمنننننننننننننننننننننن يلمَوَ مَاننننننننننننننننننننننؤِمُمم مٔللوَن

م ًْ َ لِمِةَنلم اولْؤَ مَوةََعمَم ِضدً نم م.لٕل«:َنلاَ َ ُهلمِ:ْدٌ مَم ٍضمَدَأَيْتمَ يَْدِ ماََد ُ م اولْؤِ مَ:َخيلَ ْاُ مِااِلْ ِا
َوَ ننَ  م الننِ يم»موذ ننؤماسننَّمادّنن نمانلم ننالمم ازخموننؤيم نن  مخمنن ا مبنن  ةم نند َّو مو ا ننَّ:دٌنمو بننردنم،ذمةنن ل م

اَِ ْ َ ِةم ْاُ نَّ:ِدٌَِّنمَو ْاُ  َننؤِِّد مِةَنلمَمنْ َ َةمِ ند َنََّوِْ مُبمِمثْنِ مَ نَ  م اانلؤِْ دنِةمُ نََّمَذَ َةم،ِاَْدِ مُ ََّمخُمَ ِاٌ ماَِ ْ َ ِةمِ د َنََّوِْ موَم
نننِلنِم ًْ نننْؤِ مَم ِضننندً مَوسَنْدنننَلهُمُمَضننن رٌِ مَمْؤ:ُنننٌَّ ماَنلمَذاِنننَدم ْاُ َضننن رَِ مُ نننََّمَ يَنننذم ِدلنننِ م اانل نننْؤِ ماَْنموَُ نننََّنمِ:ْدنننُ م اول مَوَ نننََّ ُوم اول

 ُمُ ننََّمَ ننََّ ُومُ وٌ نمَوَمننْ َ ُةم ْاُ ننَّ:ِدٌَِّنمو بننردما نن م ننَّم جْلَننََّ ُومَاِ النن ُمَ يَنذمَاننْ ِ م ْاَلنن ِبنمَوَمننْ َ ٌةم َ اِننٌ مَوُ ننََّماَ لننحَمْن
مٖلل«. اولْؤِ مَوُ ََّم الِ يمةَ َلمسِِ م ازلخَمَْوؤِي م

؛ننذنم:ًننلمٓننن  مااد  ًنن موةننلموذ ننؤم سننوم طدنن مانلم اننالممُبملانن ولماد؛ننتم زمنن نم،ّّننن م نن مم م ذ نن مّنجنن بم ًا
مٗلل. ث ت

نُ}وُبمةَّا م د   م َُّكْفُشًب َ ُعْذِهِ تَمِنْ َناظاهٌُّ ْفاش ت ْهبَمُب م(٘). ًُنائِنَْأاسْمُهْنُوَسحِيًوَفاشُأًا

؛نذنموةَّان م دن   ملاظيّنَّ لم» ؛نذنمو نَّمُبملَاظَي نَّ لم:ن االمم مم ًا من ضمم:دن  االممُبملاَِ ْولمم ذ  مّنج بم ًا
 زاننن ممازاننن م ب؛ننناً  مو  ننناا س مما سننن  مةنلم جلنننز بم اننن م مو نننَّنم،ّ مسلدنننٍ مم؛ننناً ِ نما نننوموُ؛ننناد ُ م ب ضنننَ مسنننلَلما

مٙلل«. ب؛اً ِ مُبمسدِضم بَّ ضِعم َّ دً ًماَّةَّ  ِم
؛ننِذم»مةنن لم ازخموننؤي م لواننِ ْول م نن م اننالُمم بَّلّ نن ُمايًَ؛ننِذنمدأيننْتم يننذماننؤِ م اوننؤِ نملَاظَي ننَّ لم ننَّ ُوم ًا

؛ِذمو َّ وم اوؤ نمومدا ه مادظي ولم مٚلل«. للمم؛لِّم جلَّ سٌننما ىن م َّ وم ًا

                                                           

نمو إل    مُبمم؛   م خلال مةيبم ار   مٙٙ/ٖنمو ا ا و مٖ٘ٔلم ا دتمموم ا ؛دطماز ًنمسومايبمُ ي ذمُبمدوَّ    مٔل
 .ٕٔ٘/ٕ ة   ري م

 .ٜٓ٘/ٕلم ل؛ًنم ا ّو   مٕل
 .ٕٕٙ/ٖنمو:احم اًلوؤ مٗ٘ٙ/ٜنموواظؤ م جل معمةا  مم اًؤ ن مٚٚ/ٙلم ا شؤم حملدط مٖل
 .٘ٙٔٔلمواظؤ مم حملؤرم اَّ دز مٗل
 .ٔ٘مموم ملو ملم َّر م اؤوم ٘ل
 .ٖٕٔ/ٗنمو:احم اًلوؤ مٖٛ٘نمو ل؛ًنم جلالاٌن مٕٓٔ/ٗنموواظؤ ما َّ رم ااازو مو  ؤ رم اا وو  مٔٛٗٔلم حملؤرم اَّ دز مٙل
نمو،ر  دم ادً م ا؛يدذم، ممز و م اًؤ نم ا ؤن مةيبمٕٙٚ/ٖنموواظؤ ممل ركم ااازو مواً  ،م اا وو  مٖٔٗ/ٖ ا ّو   مملٚل

 .ٖٓٙ/٘ ا؛دَّد م
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تَََََ}وُبمةَّانن م دنن   م ٌقِهُاٌا ًُنااائِنَْقُ نَُمُعُيباامَْ تَخَُّخْشبجباٌا خَََََنااائِنَْأُخْشِجباٌا َ ُاامََّ تنْأادْ ااوسُ ٌُنُّنََّ باا َنْا ىبمْ ُااشًب َنُا ًُنااائِنْ ًنايبمَْ خَُّنُْبااشب

نُ م(ٔ) ّبنُُْشًب

م اونؤ ؟:ن نمةدن  م: ن مو ن مر:نعملاَنِ ْوماُْأؤُِ نَّ م مََْؤُُ نََّنمَمَدُبنْذلموظن  ؤهما لن ُم نَّ وم»موًَّلم سوم ااّشن س م
وا ننتم ًننَّل م،ْنماُأؤُِ ننَّ م مَؤ ننَّ ممدبننذنمو ملننَّزمغننًُنمذانندنمو اننالمم َّ دننلم:َيِننَذمر:ننعم الدنن ؟م:نن جلَّ وم ننوم نن  نم
ؤُِ ننَّنممدبننذم،ْنماُْأؤُِ ننَّ نم  نن م و ننَّمةننَّلم خليدنن مو نند َّو مر ب نن م هللم يننذممدا ،نن  ما لنن ُمة؛ننذ.مو بدننىن مو هللم مََ

ُبم ةول مة لنننن م ننننؤ مايثنننن يننمو نننن  ممنننن مسدننننلهنمو نننن  ملٍُبلم مونُْاَ ننننُؤوَنلمم ًننننَّل مو هلِلم موًَّمننننَّننمودأيننننتم اننننالم
مٕلل«.مدطَّ م يد نمولَّزماْنمو ََّنممًطًَّ  مما 

ننن مر  دننن م»مووًنننَّلم سنننوم طدننن  م  ننن ب م ة:دننن لمغنننًنمجمزومننن مُبمةَّاننن  مل مََْؤُُ نننََّنلمول موَنْاُ نننُؤو َنُبْذل مةال
مٖلل«. يذما ذم اً؛ذم م يذما ذم اوؤ 

ما ُ م االمم بَّلِّ  مايً؛ذ 

؛نذممًنللر ًمة ن م اونؤ نم  ن مُبمةَّان م دن   م َناامَََََْةلمٓن  م االمم بَّلّ ن مايً؛نذممنعم نَّنم ًا َقااأْكُهٌُتَمِ َّاو ًُنااو {

َنِْبوُاودََََََِ ًْنُِْاوئِيِمْ َأا نَُإِناَا تبٌا ٌب َنْا ُوَُُِّ تنرَّْا ُإِنََّ َنافِنْال ًَ ُإِنَّوب ْوًَِ تنهَّوَِعُهْا َنا برْاشِكٌُنُ َََّبزْكاشَِتمْمَب ىبمَْإِنَّكُامْ اعْتُ بٌا ُإِنَْأُا اي ممٗللنٌُكُمًَْ

م يننذمة؛نذمحمنن و نم،ذمانَّم   ننتم جل ين م َّ سنن ًم وان وم لدا نَّ ذنموانن ُ م الن بممننومةَّان  مل،ِ لُ ننْذماَُ ْونؤُِ ََّنلمونلل 
مايوؤ م ةرت تمس ال ب.

تنهَّوَُوةَّا م دن   م تنَّازِّنََََََََُ}َناساذَْكافاشَُتنَّزِّنَُقاونٌُتَإِنََّ ُ ُنَّانََّ َنْا ُن ٌنٌُا َُُّس تَعُ َّاو َُّنْتايبٌا َنااْم ُإِْن ُتتِاذ ًَ إِنَّوَإِناو ًَ ُمُوَمِنَْإِناوَأ َ اهاو ا أًَ  اونِثب

مَ  أانِاْا تَمِاانْيبمَْعُاازات َ  َنانُااوَََ}اي ملواَننِ ومومواابننَّ لنموةَّانن م دنن   مم٘للكافاااشًب َقاغْفِااشْ َنااامْ ُإِنْ اها ْنُااوَأانْفُنُاانُوًَ ًُقاشْتُ ْنُااوَسُ َّنُااوَِ

                                                           

 .ٕٔمموم ملو ملم َّر م  وؤ ٔل
 .ٜٖ٘/ٕنموواظؤ ممد ينم اًؤ نماألألش مٕٗٙم–مٖٕٙ/مٗلم، ؤ وم اًؤ نماياش س مٕل
 .ٖٗٛٔ ملم حملؤرم اَّ دزٖل
م.ٕٔٔمموم ملو ملم َّر م ة د م ٗل
 .ٖٚمموم ملو ملم َّر م ب  ل  ٘ل



  167   
 

       

                         
  

  والقسم الشرط اجتماع

 النحوي الدرس في

 
  الدكتور

 العاني مهنا كركوش جابر 

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

مِنَُتنْخاومِاشِّنَُ ٌنانََّ وةنلمٓنن  م ن هم انالممو ن ممنؤ د  مة لندمانَّم»ماي مواَنِ وموم ولنؤماان .مةن لم ة  ن ري ممٔلل نانُكُ

؛نذنم وموَّ نلمة؛نذمو ممنن موًنَّمممً من موملنِؤملماََد ؛لننولل ممو،ذ انَّموم ًنلِّرم انالمموم نن ِ مّنن مو نَّنم َّضن ًم ننوم ًا
مٕلل«.و  ذمَنَّ ومة؛ذمغًنمميلَّ مو ممًللرمة ل م ملَّزمانْم

  اوؤ م  ماا     .ٙ
م.ٖللم« َّمم م   تماد   مد اّ م يذم  ماا  نمو  هم ةدو  م   ماَّنمواَّ نمواَّم »م اوؤ م  ماا    م
؛نذممطيًن ًنمرمنَّ مو هلِلم»مة لم سومم اد م :يَّم   تماد  م اوؤ ملماَّماومانَّ لماُ ناويَنمَنَّ حن م نوم نَّ وم ًا

مٗلل«اَّم:ديَتمالديُتنمواَّم:ديَتمو هلِلمالديُت.مو   ماَّم ًللمم يدب  مذومأرنماوم  نمسللملماَّلملاَّ ل
م] اطَّو [و َّ وم اً؛ذمحم و  مال ا م َّ وملاَّلمولاَّ لم يد نمة ل »م

دْاننننننننننننننننننننننننننننن موا ْننننننننننننننننننننننننننننننُاذُم م: ُْةِ؛نننننننننننننننننننننننننننننُذمانمانننننننننننننننننننننننننننننَِّم ااًَ
م

مُمظْيِننننننننننننننذُمم م٘للا نننننننننننننن نما ننننننننننننننْذموننننننننننننننٌَّمممننننننننننننننوم اوننننننننننننننؤِّ
م م] اطَّو [ موة اتم مؤا  

م:ََّ ايلننننننننننننننننننننننننننن ماَنننننننننننننننننننننننننننََّْ م هللمٔنونننننننننننننننننننننننننننذم َّ ة ننننننننننننننننننننننننننن 
م

مٙللاز ننننننننننننننننننز ممننننننننننننننننننومَ ننننننننننننننننننَ  م ا؛ننننننننننننننننننؤوؤم َّ   ُنننننننننننننننننن م

م ُبم  ا نن  م اً؛ننذممننعملاننَّلنماوملاننَّ لم يننذمة  ننل م  ا نن  م اً؛ننذمو اوننؤ نم:جدنن ممٚللو ننؤىم سننوم  ننلَّر
مٛلل«.:جد م جلَّ وماي اًلِّم

نلم َّ ح ن م مو نَّنم، مذين م:ديدن موام م،ذ م ًلمملاَّلموملانَّم لم ينذم اً؛نذنم: اَّ  نةم،اون بم اً؛نذنمة»م
مٜلل«أرو نمو مو حماْنمو َّنمذي مة؛ د م ًَّل ملاَّم  اينمو هللمة ؤمالَدلنمولاَّ مزوٌلمو هلِلماضؤسُاَدل

؛ننذم يننذملاننَّلنماوم ينذملاننَّ لنموواننينم انن م ننَّ وم ؛ننذمحمن و م،ذ م ًننللمم ًا وذ نؤم سننومم انندم،نلم ننَّ وم ًا
                                                           

 .ٖٕمموم ملو ملم َّر م ة ؤ   ٔل
م.ٔٗٔنموواظؤ ما  ادةم اً؛ذمُبم ايو م ادؤسد  مٜٕٕ/ٔلم ا د نمُبمغؤوةم، ؤ وم اًؤ ن مةيبم ار   م ة   ري مٕل
 .ٕٙٔنموواظؤ ما  ادةم اً؛ذ مٖٛٙ/ٕل ااشَّم اَّ ُب مٖل
 .ٚٚٔ/ٖنموواظؤ م ب؛  لم يذم ؛بد م الَّ  ل مٖٛ/ٖل ؤحم اا؛بد  مٗل
 لم ا دتمموم اطَّو م  ،مٔنؤل .٘ل
 لم ا دتمموم اطَّو م  ،مٔنؤل ..ٙل
 .ٔٗ/ٗنموا  د م ا  ّ ن مٛٚٔ/ٖلمواظؤ مرايم سوم  لَّرمُبم ب؛  لم سوم ًد  مٚل
 .ٛٚٔم–مٚٚٔ/ٖلم ب؛  لم يذم ؛بد م الَّ  ل مٛل
 .ٜٚٗ/ٗ ؤخم  :د م سوم    ة ملمٜل
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مٔلللاَّلمولاَّ ل.
ننن مم  نننؤونم:جنننَّ وملانننَّلموملانننَّ لم»ةننن لماسنننَّمادّننن ن م و ًنننَّل مو هللمانننَّ مزونننٌلمخلؤ نننُتنمو هللمانننَّمةننن ممزونننٌلمًا

نن مم  ننؤولنموويننزمممضننذم ننَّ وم اً؛ننذمال اانن م حمنن و نمو ننَّ وم اً؛ننذم ننَّم نن  م بنن  َّرنمو ننَّ ملخلؤ ننتلمولًا
 مسدان موسنٌنمان  ماد  م اونؤ م يذم َّ وملانَّلمولانَّ لم حملن و نمو َّ ح ن مم ضن نمو م:نؤَ مُبمان ِ م َّ ح ن

؛ننذم يننذم اوننؤ نم:نن نلم جلننَّ َومو ننَّنمايً؛ننِذم ماننألد ِ نم ًَّانن م دنن   م ؛ننُذنمو ًننللمم ًا }نااائِنَْ،ذ م  ا ننَعم ننَّمو ًا

نَُمُعُيبمْ  َُّخْشبجٌب َناو ت مٖلل«.نم:جَّ ومل،نلمحم و نمو مَؤ َّنم َّ وم اً؛ذم بًلرمة  ملا وللٕلأُخْشِجٌب

؛نننذمال اننن م نننَّ ومو،ْنم ننن نم اونننؤ م ماا   دننن مو ًنننلمنم:دادنننٌّنماْنمو نننََّنم جلنننَّ َوماننن نمواْنمحيننن  م نننَّ وم ًا
؛نننذم نننَّم باًنننلمم ينننذم اونننؤ م  اونننؤ م يدننن .مرمنننَّ مانننَّ مر ننن م بنننَّ مسد ننن دهنمو هللمة ي نننذمسننن  َّحذ.مو،ْنم ننن نم ًا

؛نذنموموونِوم ن بٌم نوم  ماا   نم: ا شدحماّنم جلَّ وم ب  َّرم َّمايونؤ ماوضن ًنموانلم اونؤ مو َّ سن م نَّ ومايً
م  ٍبنمو جلَّ س نمم  َّر ننمومحي  ماال، مال ا م ملأؤم يد  مرمَّ م

مٗللو هلِلماَنننننننننننننننننننننننننننننننننَّْ َم هللُمَمننننننننننننننننننننننننننننننننن م ْ اَنننننننننننننننننننننننننننننننننَلوْا 
م م٘لل:ج ي  ملم م  الوا لم  م َّ وملاَّ ل.مو  هممعم َّ ح م َّ وم اً؛ذ.م

و اظننن  ؤمانلم اننن كمأال:ننن ًم:ننند ومو نننَّنماننن م جلنننَّ وم،ذ م ننن نم اونننؤ م ماا  دننن ًماايونننؤِ ماممايً؛نننِذ؟مو، مذاننندما ننن رم
مَِنَنََّ ومَو ِانلم: حملن و مَ ََّ سن ماَوم َّ ح نن مم» ا؛ندَّل مسًَّان  م ؛نذم ينذلماَنَّلماَوملاَنََّْ لموَومونُنْ  مِ، ل َو،ِذ م ًنلمم اًْ

مٙلل«.أال 
   ماا    ض وم اوؤ ممدىنم .ٚ

ةننلم اضنن ومل،ْنلم اوننؤلد ممدننىنملاننَّلنمو ال ننٍ مو ننَّنم ننَّ وم اوننؤ مم ضنند ًممًؤو نن ًمسننن االمنماّمنن م،ذ موم  ننوم
منلم َّ ح م مو َّنمُم للر ًمسنلم لنمو مسُللممومو َّدم ال بمُبم جلَّ و. ل،ْنلم اوؤلد مماض ا ممدىنملاَّلنم:

                                                           

 .ٕٛٚٔ/ٗنمو ر و  م اضؤو مٔٗ/ٗلمواظؤ ما  د م ا  ّ ن مٔل
م.ٕٔلم َّر م  وؤ ممموم ملو  مٕل
 .ٕٛٚٔ/ٗلم ر و  م اضؤو مٖل
 .ٔ٘ٗ/ٗنمواد مؤمسوم ة َّ مُبم بً صلم ااشَّو  مٛٓٔلم اؤ زماد ل هللمسومرو ا مُبمدوَّ    مٗل
 .ٕٙٔ/ٕنموا  ادةم اً؛ذ مٕٙٛ/ٕاوضحم ب؛ ادم سوم و م مومنمٖٛٙ/ٕلمواظؤ م ااشَّم اَّ ُب م٘ل
 .ٖٓٗ/ٕلم،عم هلَّ مع مٙل
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ْتَُتنَّزِّ}:ل مةَّا م د   م تَقِبْهاتاا ًََََََُنائِنَْأاقْا َقابِعبٌا مُاو ُُّا َأ َ ِكُامَِّ ًقٌُتَتنْكِتااو ُ ا د نتملان ولمم»ةن لم النؤّ ب ممٔلل. نَُأُ

لمم؛نناً ي نموا ننوم الدنن مظبننؤم:دب نن مسنننل:َنَدَ لم: ُ د انن مَنننَّ وم وْمسنن ملاننَّل.مولاننَّلمُبم بدننينمم ضنند نمولاَننما د ننتّننن م
لمس ب؛نناً  ممثنن مةَّانند مانن ومة ننتمةةننَّمولنموْم ِملاَننو اننٍلنموُ نن ِّبتم نن مو اننل مس نن ا اب .مو جلننَّ ومُبم ا ننالممُبم

نموان وما ن  م محُيَْ؛نْوم،ادند.موْندنةملانَّلمس ب ضن م:اًنَّل مانَّمة نتمًا نتنمو م ًنَّل ماُا نؤمولمموان وماا؛ناتَم
م:ديدب نن مم ننتَماننَّمةُم ةةننَّمول.م:بنن  م الننِ يم يدنن موُد نن نم:نن ذ ماُ د ننتملاننَّلمَنننَّ وملانن ولم: انن يمةيننتمانندممننومالنِن

نمو م  نن دم ننؤىمل لدنن لم نن ٌبمسدننل، نمو نن م نن  ز  م:ينن ادمة ننتُممنموانن وْمدم ًننَّل ماننَّمة ننتُما م ننؤىما لننس بضنن نم

ت ََََةنن ل م َناظاهُّاٌا ْاافاش ت مُب ْهَب فاااشُأًا ًُنااائِنَْأاسْمُااهْنوَسحِيااوَ  :  نن وملانن ولمَنننَّ وملاننَّلنموا نن وملاننَّلمَنننَّ وملانن ولمممٕلل}

َنا ُ:ً ل م ْت ُتقَّسٌا تًَ مُنٌب َْأانَّيبمَُْ ًُنٌا ٌ ُ َْمِنَْعِنْذَِتنهَّوَِخُْْش  } مٗلل.«لٖلثُ

ُمم َنَِّْلَ  ٌماِْيًََ؛ِذم مَواَْدَ؛ْتمَ زَِمً م مسَِلاِدِ مةَنَّْاِنِ  م»موة لم اد ري م نُ ََََ االل ٌنٌُا َُّسُ تَعُ َّاو َُّنْتايبٌا َناامْ مٙلل«.٘لل}ًُإِنْ

نُ  ٌنُاٌا تَْقِبْهاتااا َُ }مَّااوَ اننالُمممَّل نن ٌمايً؛ننِذموةَّاُنن م دنن   ملواننِ ْولم»موةنن لماسننَّم ا؛نندَّد ممٙلل«.٘للُّسُ  ننَّ ٌوممقابِعباٌا

مٚلل«.ايً؛ذم بضَ ؤم  د مم؛للم َّ ِوم اوؤ 
لمَننننَّ وملانننَّل مةنلم بدنننىن موانننَّما دنننَتم اننن ووم ما د نننتمل،نْمٜللو النننؤّ بمٛللةننن لم ةألنننش»م ااّشننن س موذ نننؤم

                                                           

 .٘ٗٔمموم ملو ملم َّر م ا ًؤ  ٔل
 .ٔ٘مموم ملو ملم َّر م اؤوم ٕل
 .ٖٓٔمموم ملو ملم َّر م ا ًؤ  ٖل
و اا د نمُبم، ؤ وم اًؤ نمايد ري منمٚٚٔم–مٙٚٔ/ٔنموواظؤ ممد ينم اًؤ نمو، ؤ س مايزّ  ج مٗٛ/ٔلممد ينم اًؤ نمايلؤّ ب مٗل

 .ٕٛم-ٔٛ/مٔنمومل ركم ااازو مواً  ،م اا وو  مايا؛ل  مٜٜ/ٔ
 .ٖٚمموم ملو ملم َّر م ب  ل  ٘ل
 .ٕٛنموواظؤ م ل؛ًنم جلالاٌن مٜٜ/ٔلم اا د نمُبم، ؤ وم اًؤ ن مٙل
نموا َّ رمٜٜٔ/ٔ ا ّو   مايزخموؤي موممنٖٖٔ/ٔلمواظؤ م،ر  دم ادً م ا؛يدذم، ممز و م ا ا وم ا ؤن مةيبم ا؛دَّد مٚل

 .ٕٔٔ/ٔ ااازو مو  ؤ رم اا وو  ماي دض وي م
 .ٔٙٔ/ٔلمواظؤ ممد ينم اًؤ نماألألش مٛل
 .ٗٛ/ٔلمواظؤ ممد ينم اًؤ نمايلؤ ب مٜل
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ومثين  ممن،ادندماا؛نوُمملم ًنَّل مانَّماا؛ناتَماو َّ م ا ا ومس نّ م ون نممن م َِ دُنَّ مةِ نْيَاَنَدمو ن  مْنن وملمانَّلمَننَّ ومل،نْم

ت َََََ َناظاهُّاٌا ْافاش ت مُب ْهَب فااشُأًا ًُناائِنَْأاسْمُاهْنوَسحِياوَ  نَّلمأطن ٌم ينذممن  ةم ند َّو نمٔلل} و ننَّممٕللايمانَّمار نيا مرحين ً.م ن  م ًا

ما ننؤماين  نن، مةنلممدننىنمل،نلمأننال ممدننىنملاننَّلمودننينماّنممدننىنمل،ْنلملننُةمحنن م اونن بُماَّ ننَِّومغننًنِهنم ًننَّل م،ْنم
نمومدننىنملاننَّلما لنن مِااننعمحنن م اونن بم ماانن  مغننًنهنم:ننالم ننلأ مو اننل مماب نن م يننذم ةأننؤى.مو بدننىن موانن وما ؤماُنندَم

 م بدنننىن مواننن ومار نننيا مرحيننن ًم:نننؤاوهمم نننلؤ ًمٖللا دنننتم اننن ووماو نننَّ م ا اننن ومس ننن م وننن م موا دنننَّنمة ياننند.موةننن لم ننند َّو 
م.ٗلل«.ادظّيولم

ًُنااائِنَْةنن لم نند َّو مُبمةَّانن م دنن   م تَقِبْهاتااا ُ َََََََ} َقابِعباٌا مُااو ُُّاا َأ َ ِكُاامَِّ تَتنْكِتاااوُ  ًقُاٌا ْااتَُتنَّاازِّنَُُأ ايممنن م ننذمم»م أاقْا

م٘لل«.  سدٌن
ِ،َ ماَنلملِ،ْنلمُ اَنن مّنَْدننىَنملاَننَّْل مَواِننَ ِاَدمَ   َننْتملَمنن لمُبم جْلَننََّ ِونمَ:َجَدننَ ممٙللَوَذَ ننَةم ْاَلننؤل بُم»موةنن لماسننَّمادّنن ن م

ىَنملاَننَّْلنمسًنن مانننِلِ،ْنل مِةَنلملِ،ْنلمّنَْدننىَنملاَننَّْلنمَ:َ َ نن ماَنلملاَننَّْلمُْنَنن ُومّنَنن نمَ ننَ ِاَدماُِ د َننْتمِلِ،ْنلم الننِ مّنَْدننلَمنن لم َِ دُننَّ مَ ََّ 
ًُنننَُّل مِ،ْنم َننننُزْرينم:ََ ننن مَوِ،ْنمَ ننن َنمِلِ،ْنلم،َِذ مَوْموَُ نننْومّنَْدنننىَنملاَنننَّْلنمَوْموَُ نننْومَ ََّ سُنَبننن مُم لنننَلرً مّنَننن نمسَنننْ مَ مسُنننللمِمنننَوم  ْاَلننن ِب.م َن

ًََ؛نننِذمحَمْنننُ و:ً ماَِلَ اَنننِ مَ نننََّ ِومِ،ْنمَ يَْدننن ِم .مَوَ نننَ  م النننِ يمةَ اَننن ُماَُزوُرَكنمَوَ مَلُنننَُّز مَمننن ماَُزوُرَك.مَوَ يَنننذمَ نننَ  موَُ نننَُّنمَ نننََّ ُوم ْا
ًََ؛ننَذم،َِذ م نَم ًََ؛ننِذ.مَواَننْدَقم ْاَلننؤل بُمُ ننََّمسِاَنن بٌمَ يَننذمَمْ َ  ِننِ ماَنلم ْا ننللَممَ يَننذم اوننؤ نم نن زماْنموَُ ننََّنم جْلَننََّ ُوماِيولننْؤِ مُدوَنم ْا ًَ

ًََ؛ننِذمِسَوننْؤِلِ م ْاَ نن ُْ َِّرمُبم االْشننَِّ.مَو ْ ننِاْدَ  ُلمِل،ِم ْنلمّنَْدننىَنملاَننَّْلمةَيِدننٌ نمَ ننَ  مَمننْ َ َةم اَْ ْ ننؤِوٌَِّننمسَننِ م جْلَننََّ ُوموَُ ننَُّنماِْي
مٚلل«.اَْنمحُيَْ َ مَ َيذمَذِاَدنم،َِذ مَ  َغم،ِةْنؤَ رَُ  مَ َيذمَاْصِ مَوْضِدَب َ:اَلموَنْاَ ِو م

َوَ نن بَمَ نننََّ ُوملاَنننِ ْولمَ َجنننََّ ِوملاَننَّْلنمَوِ نننَ مِضنننل َ  مُبماَنلملاَننَّْلم َطْيُنننُةم ْاُ ِضننن لمَو ْاَُّةُنننََّ نم»ةنن لم سنننوم طدننن  م
ًْ َ َل مِةَ نلُبَ ن م ًََ؛ننِذ م َولِ،ْنلم َطْيُنُةم ِ ْ نِا َن مُ نََّماِْي ًََ؛ننُذ.م:َن جْلَََّ ُوم،ّنل ننُعممذَِدًدنن موَناَنؤَ لنُةمةَن نَْيُبَ ن م ْا ًَ اَنلماََانَلم ْ َنْؤ:َنٌْنِموَن

                                                           

 .ٔ٘مموم ملو لم َّر م اؤوم مٔل
م.ٛٓٔ/ٖلمواظؤ م ا ا و مٕل

م.ٓ٘/ٕ ااشَّم سوم ا؛ؤّ ج منموواظؤمرايم د َّو مُبم ةصَّلمُبمٛٓٔ/ٖ م ا ا ولمم(ٖ
 .ٚٚٔم–مٙٚٔ/ٔنموواظؤ ممد ينم اًؤ نمو، ؤ س  مايز  ج مٗٛ/ٔلم، ؤ وم اًؤ نماياش س مٗل
 .ٜٓٔ/ٖلم ا ا و م٘ل
 .ٗٛ/ٔلمواظؤ ممد ينم اًؤ نمايلؤّ ب مٙل
 .٘ٓٙ/ٔلم ا شؤم حملدط مٚل
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مٔلل«.َمَِّْةَعم مْلَأؤِم
ننلُِّمم ْا َم:نن ًَ ًََ؛ننُذم ْاُ اَن ننِلم ْ َاَ ننَعم ْا ًَ ُممُبملاَننِ ْولنمِ ننَ م الننِ م نُننْ ِذُنمِسًََ؛ننٍذمحَمْننُ وٍ .م:َن ْشننُ وُ نمَو اولننْؤُ مُماَننَ أٌِّؤم االل

نننْؤِ محَمْننن ًََ؛نننِذمَوُ نننََّمةَنَّْاُننن ُ ملَمننن م َِ دُنننَّ لنمَواِنننَ ِاَدمَوْم َْلُأْيننن ُم ْاَلننن بُ.مَوَ نننََّ ُوم اول ُ وٌ ماَِلَ اَنننِ مَ نننََّ ِومَ ْاننن ُنم:َننن جْلَََّ ُوماِْي
ًَْ  ِم ًََ؛ننِذمَ يَْدننِ نمَوُ ننََّمَمْاِلنن  مّنَنن مَم ِضنن م ْاِلْدننِ مُمْ؛نناَن .م ْاَ ْدننىَن مَاْيمَمنن موَنالِ دُننََّنمةِ نْيَاَننَدنمِةَنلم اولننْؤَ مةُندِّننَلمُبم جْلُْ يَننِ نم ْا

َ َ مَ موَُ نَُّنمَ نْؤلً  ًْ َ ٌ نم:َنَََّ َةماَْنموَُ نََّنمَمْضنُ ََّنم جْلُْ يَنِ مم؛ناً الًنمضنؤور ماّنم ْاُ ْ؛ناَن ًْ ُبم ْاَ  ِضن .ممَو اولْؤَ مُمْ؛اَن

نُ َََََََِ دننِةمُبم ْاُ ثْ َننِتمةَنَّْاُنن ُم َنَدنن َ  مَو َِظننًُنمَ ننَ  م اانلْؤم َُّكْفُااشًب َ ُعْااذِِه تَمِااْن َناظاهُّاٌا ْاافاش ت مُب ْهَب فاااشُأًا ًُنااائِنَْأاسْمُااهْنوَسحِيااوَ  نمٕلل}

ًِْ؛نننِذم ْاَ ْشنننُ وِ  مَواِنننَ ِاَدمَدَأيَنننتْم ِممَ ََّ سًننن ماِْي نننُؤوَنمسِننن االل ًْ نننِلوُؤ ملاَنننَدظَيلوللماَْوةَنننَعم ْاَ  ِضننن م ْاَ  ًْ ُممَمَّْةِنننَعمم اانل َ يَْدنننِ م انننالل
َ ٌ مِمننْومَاْدننُ م ْاَ ْدننىَن مِةَنلم اولننْؤَ مةُندِّننَلم:ِدننِ نم َم ًْ ُِنمُمْ؛نناَن َ ِ نم:َنُبننََّمَمنن ٍضمِمننْومَاْدننُ م ايلْلنن ًْ َ نن مذََ ْؤ َنن .مَوَ ننََّ ُوم ْاُ ْ؛نناَن

ًِْ؛ننِذنمَواِنن نمِةَ لنن ُم،َِذ مَ نن َنم اولننْؤِ مُبم مْلوَناَنننٌْنِمحَمْننُ وٌ نمَ ننللمَمَ؛ننللهُمَ ننََّ ُوم ْا ِِ َ ِاَدماَ َننذمِ:ْدننُ م اولننْؤِ مَم ِضنندً مُبم ايلْلنن
ًَْلموَْ ٌبمُمَض رًِ   مُبمَضُؤورَِ م اوِّْدِؤنم:َن مِ:ْدِ م اولْؤِ ماَْلظً نمِ، ل مٖلل. جْلَََّ ُومحَمُْ و:ً نمَوَ َةمُمِض  

َنا ِنَُتنظَّونِ ًََُُِّنائِنَِتقَّبُعْتَُأاىٌْتَُىبمَْمِنْ}وُبمةَّا م د   م مممٗلل  ُعْذَِمُوَجوَُناَمِنَُتنْعِهْمَِإِنَّ َُإِرت 

…مو نن هم اوننؤلد ُم الَؤضنند مو رد ٌم يننذممننابوم اابدنندومو إلهلنن ِومايث نن  م يننذم  نن،ن»موًننَّلماسننَّم ا؛نندَّد م
 ننن نماًبننن ماْنمول،ذنلمانننؤُ م نننَّ ٍومو نننز ٍبم َّ نننطتمسنننٌنم  نننِذمل،نللموأرِ ننن مااًؤونننؤممننن مسداب ننن ممنننوم اا؛ننن  نم،ذمم

نن مااًؤوننؤم اا؛نن ِ م انن مسننٌنم اوننؤ مو َّ سِنن م حملنن وِ  مةنم بنن  ََّرم ننَّ ُوم  اًننلَمماوم انن أؤنم:يننذم اًننلْممانن الموُاننََّ لذماال
؛ذنمووم ا أْؤماؤ  و م الَّ ص  م٘لل«. ًا

                                                           

 .ٕٗٔلم حملؤرم اَّ دز مٔل
 .ٖ٘ملم َّر م اؤوم ٕل
 .٘ٓٙم–مٗٓٙ/ٔملمواظؤ م ا شؤم حملدط ٖل
 .٘ٗٔمموم ملو لم َّر م ا ًؤ  مٗل
م.ٖٗٔ/ٔلم،ر  دم ادً م ا؛يدذم، ممز و م ا ا وم ا ؤن م٘ل
م
م
م
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 ثبت املصادر واملراجع
 القرآن الكريم

نمٓنًد،محم لماسَّم الض م،سؤ  دذنمم ا  مد رم ارت ثنممهلٜٔٔل مم إل ً نمُبم يَّمم اًؤ نم م اللم الووم ا؛دَّل  .ٔ
  اً  ؤ .

 نلنمٓنًد، مد.مر ةم ث  نم٘ٗٚ ر و  م اضؤومموما؛ نم ادؤونماسَّماد نما ًنم الوومحم لمسوموَّ  م ة لا؛ مل .ٕ
مم.ٜٜٛٔم–همٛٔٗٔنمٔحم لنمومؤ  د  مد.مرمض نم  لم ااَّ ونمم ا  م خل ذم نم اً  ؤ نم 

 لمسومم طلذم اد  ديم  ال ملم،ر  دم ادً م ا؛يدذم، ممز س م ا ا وم ا ؤننم ل؛ًنم يبم ا؛دَّد م اً ض محم لمسومحم .ٖ
هلنمأؤلَجماا دوث مو يل،م يد موض طم  ل مو:ب ر  م اودخمحم لمص ش ما؛ومااّل نمد رم ال ؤنمسًنو نمٕٜٛ م

مم.ٕٔٓٓم–همٕٔٗٔنمٔا ا ننم 
م–همٜٖٚٔنمٔا  ادةم اً؛ذمُبم ايو م ادؤسد  مد.م  ظذم:اش م اؤ وينم   ل م جل مد م ب؛اا ؤو م يذمل د نم  .ٗ

مم.ٜٚٚٔ
اغؤ ض  مد.م  م م ط ما؛ونم  مد م لم ا دتنم بلؤ نم ب ي  مم–سالغا ممم-ا يَّوم اً؛ذم اظ  ؤمُبم اًؤ نم ا ؤن .٘

م ةرد د م هل مشد .
 ةص دد   م ةص د ملم  لم بيدمسومةؤوةلمٓنًد، ما لمحم لم   ؤنمو  لم ا؛الممحم لم  روننمد رم بد ر نم .ٙ

مّن ؤنملمد.م ل.
ماسَّمس ؤمحم لمسوم ا؛ؤيمسوم ب م ااشَّيم بدؤو مسنل سوم ا؛ؤّ جلمل  ةصَّلمُبم .ٚ  نلنمٓنًد، محم لمٖٙٔ ااشَّ 

مم.ٜٕٓٓم-ٕٓٗٔنمٔ ث  ننمم ا  م اثً : م الواد نم اً  ؤ نم 
 نلنموضعماَّ  د مو ّي،م يد م  لم بادذمأيد م،سؤ  دذنمد رمٖٖٛ، ؤ وم اًؤ ن مةيبم دلؤما لمسومحم لم ااش سمل  .ٛ

مم.ٕٔٓٓم–همٕٔٗٔنمٔ ادي د نمسًنو نما ا ننم  ا اةم
مل  .ٜ م  ؛ين م ي  مسو م هلل م    م ا؛د د   ماسَّ م اوجؤّي م سو م اوجؤوّ   م ٕٗ٘ ةم يل م ال ون م س د مادلر نمٕ نلن

م ن.ٜٖٗٔ
 إل    مُبمم؛   م خلال مسٌنم ااشَّوٌنم ا  ؤوٌنمو ا َّ:دٌن م   لم الووماسَّم ار   م  لم اؤ ومسومحم لمسومايبم .ٓٔ

 نلنمومد م ا وم   ا   مموم إل     محم لمحم م الووم  لم   دلنم ب ا  م اد ؤو نمصدل مٚٚ٘لم ة   ريمل دد
مم.ٕٙٓٓ نمنمٕٚٗٔسًنو نما ا ننمم-
ا َّ رم ااازو مو  ؤ رم اا وو م بدؤو مسال؛ًنم ا دض وي م  صؤم الوومايبم خلًنم  ل هللمسوم  ؤمسومحم لم اوًن زيم او :د م .ٔٔ

نملمٔهلنم، ل دمو ًلنمحم لم  لم اؤ وم بؤ وي نمد رم،اد بم ارت ثم ادؤيبنمسًنو نما ا ننم مٜٔٙلم م ا دض ويم
مد. ل.

 نلنموس وي مخما ؤم ا؛ ادم، مٔٙٚاوضحم ب؛ ادم، ماالد م سومم اد م سوم و مم ة   رّيم  لم هللمسوموَّ  مل  .ٕٔ
م–همٕٙٗٔسًنو نمم–ًنمايط    مو ااوؤمو ااَّزوعنمدمو،ماوضحم ب؛ ادنم  اد مد.مسؤ   موَّ  م ّ َّدنمد رم سوم ث

مم.ٕ٘ٓٓ
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هلنمدر   موٓنًد، م اودخم  دلما لم  لم٘ٗٚ ا شؤم حملدطمحمل لمسوموَّ  م اوبًنممس يبمادّ نم ة لا؛ ملم م .ٖٔ
مم.ٕٓٔٓنمٖ بَّ َّدمو اودخم ي محم لممدَّّضمو أؤوننمد رم ا اةم ادي د نما ا ننم م

موؤ مسٌنم اادًدلمو ااد؛ًنملمةؤ ب م ًلو ممد صؤ لنمد.م َّة م بدّؤينم ٓن دم ا وم ادؤو.ُنَّثمُبم ايو  ما يَّوم ا .ٗٔ
م اًؤ ن مايم ممسلرم الوومحم لم  ل هللم ازر و ملم م .٘ٔ هلمٓنًد، مايبم الض م المد ل نمد رمٜٗٚ ار  نمُبم يَّم

مم.ٕٙٓٓم–همٕٚٗٔ  لو نم اً  ؤ نم
م ار  .ٙٔ ماسَّ مومؤ  د  مٚٚ٘  م ة   ريمل  ا د نمُبمغؤوةم، ؤ وم اًؤ ن  مل ن م   دل م  ل مل  م ال اَّر مٓنًد،   نلن

مم.ٜٓٚٔم-همٜٖٓٔ هلد  م ب ؤو م اد م مايا اد مو ااوؤنمم- ب ا  م ادؤسد مم طلذم ا؛ً ن
مل  .ٚٔ م  ؛دينم ازسدلّي ممؤ ضذمسومحم ل م ا؛دلمحم ل م اً مَّس  مووضعمٕ٘ٓٔ  جم ادؤوسمموم َّ  ؤ م  اىنمس   نلن

م ال اَّم ما ا ننم اَّ  د  مد رم ا اةم ادي د نمسًنو ن مٕرم  لم بادذمأيد م،سؤ  دذمو ة ا ذم ؤنم دلمحم لمحم َّدن
مم.ٕٕٔٓم–همٖٖٗٔن
م  لم هللمسوم  ؛ٌنمل .ٛٔ م اد رّي ماسَّم ا ً ب مد رم ادًٌننمٙٔٙ اا د نمُبم، ؤ وم اًؤ ن  ممٓنًد، م دلم ؤنم الً ن  نل

مم.ٕٔٓٓ نمنمٕٕٗٔنمٔ با َّر نمم ؤنم 
مه.ٕٖ٘ٔ نمُبماة؛ مم اًؤ ن م سومةدذم جلَّزو نممط د ماج زينم اً  ؤ نم اا د .ٜٔ
 نلنمٓنًد، محم لم  م مسؤ   نمد رمٕٚٙ ؛بد م الَّ  لمو   د م بً صل م سومم ادم ة لا؛ محم لمسوم  لم هللمل  .ٕٓ

مم.ٜٛٙٔم-همٖٛٛٔنم ا ا وم ادؤيبنم اً  ؤ 
ايم مٌنم اللم الوومحم لم سوم  لم حملي مو اللم الووم  لم اؤ ومم ل؛ًنم جلالاٌنمل اًؤ نم ا ؤنمس اؤ ذم ادث  ينل  .ٕٔ

مسومايبمس ؤم ا؛دَّل نمةّلَمما مو يلَ،م يد محم لم ؤنمسوم ددلمر  حنمم ا  م اابض نمسول دنمد. .
م اا؛ .ٕٕ م هللمسوما ل مايبم ار   م  ل م جليد  مايم م م اا وو   م ااازو مواً  ، م ب؛ّ ذمّنل رك م اا؛ل  م م ل؛ًن ل مل

مهلنمد رم ال ؤمايط    مو ااوؤمو ااَّزوعنملمد. ل.ٔٓٚ
 نلم ؤحم ا وم اي عم سوم يننمدر   موٓنًد، م: وزمز  محم لمٜٖٙ َّ د م اي ع م ادالّم ما لمسوم  ؛ٌنمسوم خل ّ زمل .ٖٕ

مم.ٕٚٓٓ نمنمٕٛٗٔنمٕدو ونمد رم ا؛الممايط    مو ااوؤنم اً  ؤ نم 
هلمٓنًد، م ددةم ةر  ؤو موحم لم  م نمد رم اؤ  ا مٜٕٚلمسوم د؛ذم ارتم يملم مد؛ذمحم  جل معم ا  ًن مةيبم  .ٕٗ

مم.ٕٓٔٓم–همٖٔٗٔنمٕ اد بد نم 
 نلنمر  د موض ط مو ّي،م يد  محم لمٔٚٙ جل معمةا  مم اًؤ ن مةيبم  لم هللمحم لمسوما لم ة   ريم اًؤليبمل .ٕ٘

مم.ٕٓٔٓم–همٖٔٗٔلم ث  ننمد رم  لو نم اً  ؤ نم،سؤ  دذم  لا وينمأؤَّجماا دوث م ال اَّرمحم َّدما م
 نلنمٓنًد، مد.مل محم؛ونمل عمّنط سعمم  ؛ م ا اةمٜٗٚ جلىنم ال ينمُبماؤو م بد ين ما؛ومسومة  ذم بؤ ديمل  .ٕٙ

مم.ٜٙٚٔم–همٜٖٙٔايط    مو ااوؤنم  مد م بَّص نم
م اودخمحم لمسوم ي م ا   نمل  .ٕٚ هل يذماالد م سومَّٜٛٔينم باََّبملم نلنم يذم ؤحم ةمشٕ٘ٓٔا  د م ا  ّ ن م

م–همٜٕٗٔنمٕم ادنماًًّ موصّشش موأؤجم َّ  له م،سؤ  دذممشقم الوونمد رم ا اةم ادي د نمسًنو نما ا ننم 
مم.ٕٛٓٓ



  174   
 

       

                         
  

  والقسم الشرط اجتماع

 النحوي الدرس في

 
  الدكتور

 العاني مهنا كركوش جابر 

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 1434)العشرون  العدد

                                                                                                                                                                      

 نلنمٓنًد، م  لم ا؛المم  روننمم ا  مٖٜٓٔأز   م ةدومواةما  وما؛ نم ادؤو م  لم اً درمسوم  ؤم ا ول ديمل  .ٕٛ
مم.ٜٜٛٔنمٖ م خل ذم نم اً  ؤ ن

 نلمنموضعماَّ  د  محم لمس   مٖٖٔٔ الررم ايَّ معم يذم،عم هلَّ معم ؤحمذعم جلَّ مع ما لمامٌنم اواًدط مل  .ٜٕ
مم.ٜٜٜٔم–همٜٔٗٔ َّدم اددَّننمد رم ا اةم ادي د نمسًنو نما ا ننم

مدوَّ نم ة وذنمد رمص درنمسًنو نملمد. ل. .ٖٓ
مه.ٖٖٙٔدوَّ نمز ًنمسومايبم ي ذ مد رم ا اةنم .ٖٔ
مم.ٜٔٛٔنمٔدوَّ نم  لم هللمسومرو ا مدر   مُبم ًن  مو دؤهنمٓنًد، موادلمة  ونمد رم اديَّمنمسًنو نما ا ننم  .ٕٖ
مدوَّ نم  ؤومسوممدلمو ؤونمصاد م   ذم اطّد ننموز ر م اثً : مو إل المنممط د م جل بَّرو نمسول دنملمد.م ل. .ٖٖ
مم.ٜٓٙٔل دنمدوَّ نم اًط م  مٓنًد، م،سؤ  دذم ا؛ مؤ   موا لممطيَّونمسو .ٖٗ
مم.ٕٓٓٓنمٔدوَّ نم ا  دتمسومزولم ة لينمذعمو ؤحموٓنًد، مد.م  د ملؤول نمد رمص درنمسًنو نم  .ٖ٘
 نلنمٓنًد، ما لمحم لم خلؤل  نممط َّ   مٕٓٚرص م ب  ينمُبم ؤحماؤو م بد ين ما لمسوم  لم ااَّرم ب اً مل  .ٖٙ

مم.ٜ٘ٚٔجم عم ايو م ادؤسد نمدمو،نم
هلنمٓنًد، محم لما؛وم،َس  د مو  لمر ليم ش   م  مؤنمٕٜٖيبم الاحم ث  نمسوم ينمل ؤمصا   م إل ؤ و مة .ٖٚ

مم.ٕٚٓٓم–همٕٛٗٔنمٕد رم ا اةم ادي د نمسًنو نما ا ننم 
 نلنمٓنًد، م  لم ادزوزمَٚٛٗسطم اآليلمُبم ؤحمام يلم اً يلموذو م ةم يل ماسَّم  دلم ا  ؤيم  لم هللم سوم  لم ادزوزمل .ٖٛ

مم.ٖٜٙٔ اا اد مو ااوؤنم اً  ؤ نم بد يننمجلا م
هل مض ط مو ّي،ماَّ  د محم لمحمد م الووم  لم   دلنمد رم،اد بم ارت ثم ادؤيبنمسًنو نمٕ٘ٚ اومايبمد ودملم م .ٜٖ

ما ا ننملمد.م ل.
مم.ٜٜٚٔ ؤحماسد  م د َّو  م ا؛ًن ُبموَّ  مسومايبم ددلنمد رم ب مَّنمايرت ثنمدمو،نمسًنو نم .ٓٗ
اد  مايبم ددلم  ؛ومسوم  ؛ٌنم ا؛ ؤينمٓنًد، م  لم ا؛ا رم:ؤ جنممؤ  د محم َّدمحم لم ؤحما د رم هل ادٌن مص .ٔٗ

مم.ٖٜٙٔم- نمٖٗٛٔ   ؤنمم ا  مد رم ادؤوس نم اً  ؤ م
 ؤحم اا؛بد مل ؛بد م الَّ  لمو   د م بً صلل مذ لم الوومحم لمسوم  ل هللمسوم  ل هللم سومم ادم اط   م جلد ينم .ٕٗ

د، محم لم  لم اً درم ط مول ر م:اش م ا؛دلنمماوَّر  محم لم ي مسدضَّننمد رم ا اةم نلنمٓنًٕٚٙ ة لا؛ مل
مم.ٜٕٓٓنمٕ ادي د نمسًنو نم 

 نلنمٜ٘ٓ ؤحم اا ؤوحم يذم ااَّضدحماوم اا ؤوحمّنض َّنم ااَّضدحمُبم ااشَّ م اودخمأ المسوم  لم هللم ةز ؤيمل  .ٖٗ
مم.ٕٓٓٓنمٔ نم ٓنًد، محم لمس   م دَّنم ا؛َّدنمد رم ا اةم ادي د نمسًنوم

م ا  ة مذ لم الووم  لم هللمسوم و مم ة   ريمل .ٗٗ وس وي محمط  م ا؛ؤورم، م ؤحمو، ؤ ومهلمٔٙٚ ؤحم  ور
مدمو، مو ااَّزوعن مو ااوؤ مايط     م ثًن م سو مد ر مسؤ   موَّ  م ّ َّدن مد. م  اد   م او ورن م م- َّ  ل نمٔسًنو ن

مم.ٕ٘ٓٓم-هٕٙٗٔ
هلنمٓنًد، م ال اَّر مامد مسلوعمودًَّونممٙٛٙسوم  ؛وم   رت س ذيملم مم ؤحم  :د م سوم    ة مرض م الوومحم ل .٘ٗ
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مم.ٕٚٓٓم–همٕٛٗٔنمٕد رم ا اةم ادي د نمسًنو نما ا ننم 
 نلنمٕٚٙ ؤحم ا  :د م او :د  مايم ممذ لم الوومحم لمسوم  ل هللمسوم  ل هللم سومم ادم اط   م جلد ينم او :د مل  .ٙٗ

مم.ٕٚٓٓم-هٕٓٗٔنمٔلم  لم بَّ َّدنمد رم ا اةم ادي د نمسًنو نما ا ننم ٓنًد، م ي محم لم َّضنمو  دلما 
م ي مل م .ٚٗ مسو م اَّ ال م اد ريم  ل مسؤ  ن م سو م اي ع  م َّوتم  ِزنمٙ٘ٗ ؤح ممط سع م: رسن م:  ز مد. مٓنًد،   نلن

مم.ٜٗٛٔم-٘ٓٗٔ ا َّوتنم اط د م ةو ن
 نلنم  وم ا اةنمم ا  م باايبنم اً  ؤ نمٖٗٙيبمل ؤحم بلّ   م سوموددشممَّ:،م الووموددشمسوم ي مسوموددشم  ي .ٛٗ

مد. .
هلنماًلً مو يل،م يد  مٚٓٛ ؤحم ب َّديم يذماالد م سومم اد مةيبمزولم  لم اؤ ومسوم ي مسومص  م ب َّديملم م .ٜٗ

مم.ٜٜٔٔم–همٕٔٗٔ ال اَّر م: ل  مر  لم اؤ  ش نم  مد م ا َّوتنم
م .ٓ٘ م ا؛ي؛دي  م اا؛بد   م،وض ح مُب م اديد  مل  ل ب م د؛ذ مسو مٓٙٚحم ل مٓنًد،  م  ؛دين نلن م  ل هلل نمم اوؤو 

مم.ٜٙٛٔم-هٙٓٗٔ
م.مٕٔٓٓم- نمٕٕٗٔمنٔنم م  ؛ م اؤ  ا نمحم لم  لم ادزوزم ااج ر ضد بم ا؛ ادم، ماوضحم ب؛ اد  .ٔ٘
مه.٘ٔٗٔنمٕ َّنم بد َّد محم لممشقم  ،م ادظدذم س ديماسَّم اطدةنمد رم ا اةم ادي د مسًنو نم  .ٕ٘
 جل معمسٌنم:يّنّم اؤو و مو الر و مموم يذم اال؛ًن محم لمسوم ي مسومحم لم اوَّ  يننمد رم ةرةذمسومايبم ةرةذنم:احم اًلوؤم .ٖ٘

منملد. ل.سًنو نما ا ن
مم.ٖٜٛٔم–همٖٚ٘ٔنمٗ اً مَّسم حملدط ميلم الووم الًنوز س دينممط د مد رم ب مَّننم  .ٗ٘
ما مض ط ٘ٔ٘ ا وم ة:د لم سوم اًطّ  ملم م .٘٘ ووضعماَّ  د م،سؤ  دذممشقم الوونمد رم ا اةم ادي د نممهلمةللَم

مم.ٖٕٓٓم–همٕٗٗٔنمٔسًنو نما ا ننم 
 نلنمٓنًد، م  لم ا؛المم  روننمم ا  م خل ذم نمس اً  ؤ نمٓٛٔ ا ا و م د َّو ماسَّمسوؤم  ؤوم ث  نمسومةارمل  .ٙ٘

م.ٜٛٛٔنمٖ 
م ازخم .ٚ٘ م اا وو   مو َّه مُب م ةة وو  مو دَّن م ااازو  ماً  ، م و م  ؤم ا و   مسو محم َّد م هلل م  ر م اً  ذ ماسَّ وؤي

مم.ٕٓٔٓم–همٖٔٗٔنمٔ نلنم ؤا موض ط مور  د موَّ  م    دينمم ا  مم ؤنم الج ا نمم ؤنم ٖٛ٘ل 
 اي  ومُبمةَّ  لم ايو مو   م ةدو م  اد محم لم ي م اّ؛ؤّ جنمُ ينمّنؤ  دا مو ا؛دً  مأًنم الووممشقمس   نمد رم .ٛ٘

مم.ٖٜٛٔم–همٖٓٗٔنمٔ ال ؤنمدمو،نم 
نمهلٔٔٚل مما؛ نم ادؤو مايدالم مذ لم الوومايبم الض محم لمسومم ؤمم سومماظَّرم ة   ريم ة:ؤوً م ب ؤي .ٜ٘

ٓنًد، مد.ما لم  وم ا داليننمو ال اَّرما؛وم  دلم اادد  نممؤ زم اوؤ م ةو طم اثً ُبمايط    مو ااوؤمو ااَّزوعنم
مم.ٕٔٔٓم–همٕٖٗٔ

هلمد رم سومازممايط    مٔٗ٘ ا ا وم ادزوز مةيبمحم لم  لم  ،مسوم طد م ة لا؛ ملم م حملؤرم اَّ دزمُبم ل؛ًنم .ٓٙ
مم.ٕٕٓٓم–همٖٕٗٔنمٔو ااوؤمو ااَّزوعنمسًنو نما ا ننم 

 بخ ص ماسَّم  ؛وم ي مسوم،َس  د م ااشَّيم ة لا؛ م بدؤو مس سوم دلهنم بط د م ةمًنو م ا رىمس َّ  نم اً  ؤ نم .ٔٙ
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مه.ٕٖٔٔ
يذم ؛بد م الَّ  ل مايم ممح بم الوومسوم ًد م يذم ا وم اا؛بد م سومم ادنمٓنًد، محم لم  م مسؤ   نم ب؛  لم  .ٕٙ

مم.ٜٗٛٔم–هم٘ٓٗٔد رم بليننم ّل م
 نلنمٓنًد، م  ب نمو  ٌنما؛ٌننمد رم اؤ  ا مايط    مٜٔٔ  بط اعم ا؛ددل مُبم ؤحم الؤول  م اللم الووم ا؛دَّل مل .ٖٙ

مم.ٜٚٚٔو ااوؤنمسول دنم
 نلمٓنًد، م ال اَّر م لىمحم َّدمةؤّ   نمم ا  مٕ٘ٔمد ينم اًؤ ن مةيبم  ؛وم ددلمسومم؛دل م ةألشم ةو طمل  .ٗٙ

مم.ٕٓٔٓم–همٖٔٗٔنمٕ خل ذم نمس اً  ؤ نم 
م نلنمٓنًد، ما لموَّ  مذم ٌبموحم لم ي م ااج رنمد رم ا؛ؤور.ملمد.م ل.ٕٚٓ بمل مد ينم اًؤ ن محيٍنمسومزو دم الؤّم .٘ٙ
 نلنم يل،م يد مووضعماَّ  د  ما لمٖٔٔؤ نمو، ؤ س  ماسَّم، ش  م،سؤ  دذمسوم ا؛ؤيم از  جم ا ول ديمل مد ينم اً .ٙٙ

مم.ٕٚٓٓم–همٕٛٗٔنمٔ:اش م  لم اؤ وماج زينمد رم ا اةم ادي د نمسًنو نما ا ننم 
مم.ٕٛٓٓم–همٜٕٗٔنمٖ ممد ينم ااشَّ م ال اَّرم: ض مص  م ا؛ مؤ   نمد رم ال ؤنم ب ي  م ةرد د م هل مشد نم ّ  نن .ٚٙ
م اً  ذم يد  نمسوما لم اطر ينملم م .ٛٙ ماسَّ مل ر مسوم َّضم هللمسومحم لم  لمٖٓٙ بدجذم ةو ط  هلمٓنًد، 

مه.٘ٔٗٔ  ؛ونمد رم  ؤمٌننم اً  ؤ نم
ممدجذم ا يل ن مو ةَّ م   َّينمد رمص درنمسًنو . .ٜٙ
مم.ٜٙٛٔنمٔ  لم اوينم الةؤنمد رم اًيذنممدمو،نم مدجذمةَّ  لم ايو م ادؤسد مُبم ااشَّمو اا ؤو موذوّ مس إلمالب م .ٓٚ
مم.ٜٜٛٔ بدجذم اَّ دط م،سؤ  دذمم طلذمو أؤوننمد رم ال َّ نم  ا   َّلنم ؤ د نم .ٔٚ
م سوم و مم ة   رينمةللمما مووضعماَّ  د مو:ب ر   ما؛وم لنما ؤ م يد م .ٕٚ موينم اي دةم وم اةم ة  روة 

مم.ٕ٘ٓٓ نمنمٕٙٗٔنمٕدي د نمسًنو نما ا ننم ور  د مد.مامد مسلوعممودًَّونمد رم ا اةم ا
هلنموس وي م ا وم بلضل مُبم ؤحماسد  مٖٛ٘ بل  مُبم يذم ادؤسد  مةيبم اً  ذمحم َّدمسوم  ؤم ازخموؤيملم م .ٖٚ

منملمد.م ل.ٕ بلّ  نمةيبم:ؤ سم ااد؛ ينم  ييبنمد رم جلد ماياوؤمو ااَّزوعمو اط    نمسًنو نما ا ننم 
م.لد. لُبم ؤحم َّ  لم ؤوحم ةالد  محم َّدمسوما لم ادديننمد رمص درنمسًنو نمم بً صلم ااشَّو  .ٗٚ
 نلنمٓنًد، محم لم  لم خل ا،م ضد  نم  وم ا اةمايط    مو ااوؤمٕ٘ٛ بًاضة ماسَّم اد  سمحم لمسوموزولم برّدمل .٘ٚ

مم.ٕٓٔٓم–همٖٔٗٔو ااَّزوعنمسًنو نما ا ننم
مم.ٜٗٙٔنمٕ اً  ؤ نم  ااشَّم اَّ ُب م   سما؛ونمد رم بد ر نم .ٙٚ
مم.ٜٔٛٔم–همٔٓٗٔ ااَّ درمُبم ايو  مةيبمزولم ة   رينمٓنًد،مودر    مد.محم لم  لم اً درما لنمد رم اوؤو نم .ٚٚ
 نلنمٓنًد، ما لمٜٔٔ،عم هلَّ معمُبم ؤحمذعم جلَّ مع م إلم مم اللم الووم  لم اؤ ومسومايبمس ؤم ا؛دَّل مل  .ٛٚ

 م.ٕٙٓٓم–همٕٚٗٔنمًٕنو نم مشقم الوونمد رم ا اةم ادي د نمس


