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 السمخص: 

تشتكؿ البحث جسمة عػغ السػاعػف  ػي القػخلف ال ػخيع  ستشػف  ضيػت اليصػ  ةػتلػاك 
ييػػجؼ ىػػحا البحػػث إلػػد  بػػتف عػػج  الحتجػػة إلػػد الشحػػػ  ػػي ك  ألإلػػبتم عيضشػػة  

الذػخيية كىػػ القػخلف ال ػخيعص  تأػة كأنػو  تيمػ   يع أعطع نز عغ نرػػص 
ةتلفرػػػا كالػأػػػا   كىسػػػت عػػػغ أعطػػػع أإلػػػخا  ةلكػػػة القػػػخلف ال ػػػخيع   سػػػت أنػػػو 
أنسػػػ م عػػغ التص ضػػ  السفضػػج   خإلػػع اليلسػػة  ػػضغ عيػػتني ل ػػت، القػػخلف ك عخا يػػت. 
كييتسج ىحه البحػث السػشيا الػأػفي التحمضمػي  ػي  أػج السػاعػف التػي  ستشػف 

كتحمضميت  ك بتف ل اء اليمستء  ضيت  كسج اشػتسا ىػحا البحػث عمػد  ضيت اليص   
عقجعة كتسيضج كإلتة عبتحث ك تتسة  كسج نتسر البحث أإلبتم اعتشتع اليصػ  
 ي ىحه السػاعف التػي كسػف ات تبػت  عمضيػت  ك ػضغ أف عشيػت عػت ىػػ  اجػف إلػد 

ة نتػتجا ا عخام  قط أك إلد السيشد  قط أك إلضيست عًيت.  ست أضيخ البحث عج
عيسػػة عشيػػت: تيػػجف كضػػتج  الػػػاك  ػػي القػػخلف ال ػػخيع   كأف القػػخلف ال ػػخيع حّسػػتؿ  
كجػًىػػػت  ت  رػػػا سرػػػخىت عمػػػد عيشػػػد كاحػػػج ت تتجػػػتكزه كت تتيػػػجاه  كأف عمػػػع 
الشحػػػػ ىػػػػ أحػػػج األفكا، السيسػػػة لتفدػػػضخ القػػػخلف ال ػػػخيع ك بػػػتف عيتنبػػػو   كأنػػػو 

بػػة عػػغ  ػػلؿ تػضبػػد القػاعػػج  س ػػغ  ت ذػػ  السيػػتني السختمفػػة لر ػػت، القخلن
 الشحػية لخجعة الشز القخلني.

 .دالسيش  ا عخام  الشحػ الػضبفي  : اليص كمسات مفتاحية
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Abstract: 

The Research dealt with a set of positions at the Glorious 

Qura'n the connection letter “with” is not used for specific 

reasons. This research aims to show the need to grammar in 

comprehending the greatest text of legislation (sharia) i.e. the 

holy Quran especially it is related to commas and relative 

pronouns; which are the greatest secrets of Rhetorics of Holy 

Quran. Besides, it is a paradigm of beneficial application .it 

shows the relationships among the verses and parse of the 

Holy Quran. This research adopts the analytical; and 

descriptive approach in spotting the Non- connected cases and 

their analyses ;besides the scholars opinions regarding these 

cases. The research included an introduction, preview, six 

chapters and a conclusion. The Research discussed the causes 

of not using “and” at these positions. It showed also the 

reference of parse only or meaning or both of them.it showed 

also the multi- functions of the letter “and” at the Glorious 

Qura'n. The Glorious Qura'n has many aspects. Grammar is 

the most important tools for interpreting the Glorious Qura'n 

and its meanings, through functioning the grammatical rules 

for the sake of the Quranic text. 

Keywords: conjunction, Functional Grammar , parse, 

meaning. 
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 مقجمة

كالدلـ عمد أشخؼ السخإلمضغ  إلضجنت الحسج هلل  م اليتلسضغ   كالرلة 
عحسٍج كعمد للو كأأحتةو أجسيضغ  كعغ فعت  جعػتو  كإلت  عمد نيجو  

 كاستفد أثخه إلد  ـػ الج غ :
 أما بعج:                                                

يت  الحي  شص   مدتنيت الحي نت مع  إف أعطع  تتم ليحه األعة ىػ  تتم   ِّ 
يحم أ لسيت كيدسػ ةكبسيت  كيػعا ليت عقضجتيت  كيخإلع شخيقيت  ي ةو   ض

الحبتةص إ  ىي أ ح، ةو   كجيمتو عشيجيت كفإلتػ  حبتتيت   تألعة ةحتجة 
 يت   ك يع عيتنبو .عتإلة لتج خ  لـ   ِّ 

كالشحػ ةرفة عتعة  كا عخام ةرفة  تأةص عغ أسػ  األفلة عمد  بتف 
 فستج  ىحه السيتني.

اإلة عغ الج اإلت، التي ت ذ  عج  الحتجة إلد الشحػ  ي  يع كىحه الج  
أعطع نز عغ نرػص الذخيية كىػ القخلفص ألنيت أنسػ م عغ التص ض  

 السفضج    خإلع اليلسة  ضغ عيتني ل ت، القخلف ك عخا يت.

كسج ف يشي إلد ا تبت  ىحا السػعػعص عت لو عغ أىسبة سرػ   ي  يع 
ةتلفرا كالػأا   كىست عغ أعطع أإلخا   الشرػص القخلنبةص ألنو  تيم 

كسج  مغ عغ ىػػ( :"ٔٚٗةلكة القخلف ال خيع   قػؿ ع ج القتىخ الجخجتني )، 
حجا لمبلكة   قج  - يشي الفرا كالػأا –سػة األعخ  ي  لظ أنيع جيمػه 
 قتؿ : عيخ ة الفرا عغ  - يشي البلكة –جتء عغ ةيزيع أنو إلئا عشيت 
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فسة عدم و  كأنو ت   سا  حخاز الفزضمة فبو أحج الػأا   اؾ لغسػعو  ك 
 .(ٔ)إت  سا لدتجخ عيتني البلكة "

كسج استرخ،  ي ىحه الج اإلة عمد السػاعف التي  ستشف  ضيت اليص  ةتلػاك  
 فكف ةكبة أ ػاتيت ص ك لظ ألنيت أـ البتم كأعطع أفكا، الػأا كالفرا .

الػاك ص  ك ت  ي أف أس   كلست  تف الػأا ةتليص  ىػ الغتلب عمد كضبفة
عشج ةيس السػاعف التي سج تخ  ألكؿ كىمة أنيت عغ ةتم اليص   كحكبقة 
األعخ أنيت  ل و    تنت ىحه الج اإلة التي حخأت عمد أف ت ػف  أحج 
األعثمة الػاعحة عمد سج ة الشحػ عمد  ذ  السيتني القخلنبة  كاإلتشبتط 

كلبذ ىحا السدمظ  جًعت   أك  األح تـ  كتحج ج السخاف عغ  لؿ ا عخام 
إلبًقت لع  را إلبو أحج س مي  كل شو حمقة  ي إلمدمة  جأىت اليمستء األكاجا   

  د خكا أكػا  المغة   كأ خجػا لشت  شػزىت  كنحغ عمد لثت ىع عقتجكف.

 كسج جيمت ىحه الج اإلة  ي عقجعة كتسيضج كإلتة عبتحث ك تتسة:

عػع كأإلبتم ا تبت ه   كشخيقتي  ي السقجعة: ك ضيت الحج ث عغ أىسبة السػ 
 عخض اآل ت، عػعػع الج اإلة.

التسيضج : كفبو الحج ث عغ الج اإلت، الدتةقة  كعغ السيتني الػضبفبة لػاك 
 اليص    ككاك اتإلتئشتؼ.

 السبحث األكؿ: اعتشتع اليص  لفدتف السيشد.

 السبحث الثتني: اعتشتع اليص  تعتشتع ا عخام.

 تع اليص  لفدتف السيشد كا عخام.السبحث الثتلث: اعتش

                                                           
 .ٜٗٔ شطخ: فتجا ا عجتز  - ٔ
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 السبحث الخاةف: اعتشتع اليص   اجًحت لزي  السيشد.

 السبحث الختعذ: اعتشتع اليص   اجًحت لتيد  ا عخام.

 السبحث الدتفس: اعتشتع اليص  لزي  السيشد كتيد  ا عخام.

ك تنت شخيقتي  ي اليخض أف أكتب اآل ة  تعمة   إف  تنت شػيمة اكتفضت 
 في ةتلسقرػف عف تستـ السيشد  ثع أثشي  ح خ عمة اعتشتع اليص ص إلػاء ةست 

كتف عخجيو المفظ  أك السيشد   أك ىست عيت   ثع أ  خ ا عخام كعت  ؤكؿ 
إلبو السيشد حضشئح  ثع أك ف ةيج  لظ الخأي السختل   كأ جا عت أ اه عشتإلبت 

 ي األعع األكمب.ةيج عخض عت ستلو الشحػيػف  ضيت تأ ضجًا أك  ًفا   ىحا  

ك ف  تنت عمد  ج عغ ةزتعتو  ي  –كأ ضخا :  إني أزعع أف ىحه الج اإلة 
ىي أنسػ م شضب لتػضبد القػاعج الشحػية  ثخاء السيتني  -اليمع عدجتة

 القخلنبة.

وهللا أإلأؿ أف  يمسشت عت  شفيشت كيشفيشت ةست عمسشت  كأف  جش شت عػاشغ الخصأ 
 خ   ك ت جتةة جج خ.كالدلا   إنو عمد  ا شيء سج 
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التسهيج: بيان الجراسات الدابقة، والسعاني الؽظيفية لؽاو العطف وواو 
 االستئشاف:

 الجراسة التي سبقت:

 شضت  يحا السػعػع عمد الرػ ة الػا فة  ي ىحه الج اإلة.ت أعمع أف ف اإلة عُ 
 وقفة مع واو العطف واالستئشاف:

لميص  كللإلتئشتؼ  ك سيشد "عف"   تتيجف عيتني الػاك الػضبفبة  تأتي 
 .(ٔ)كت ػف لمحتؿ  كلسيتٍف  ثضخة أ خ  

 كأ خز كضتجفيت اليص  كاتإلتئشتؼ   كىػ عت  يشضشت  ي ىحه الج اإلة.
 أواًل: واو العطف:

ىي أكثخ عيتني الػاك اإلتيستتص ألنيت األكثخ ك كًفا  ي المغة  كىي  ي 
 .(ٕ)اليص  أـ البتم

ص  تفضج (ٖ)لسصم  الجسف  ضغ عيصػ ضيت –حضشئح  -نيتكعشج جسيػ  الشحػيضغ أ
التذخيظ  ي السيشد اليتـ صعغ كضخ فتلة عمد عرتحبة كت تيقضب    

 مل خل ُّٱ تيص  الذيء عمد عرتحبو نحػ سػلو تيتلد:

                                                           
 .ٖٗ٘/ٕ  كعغشي الم ضب ٘ٛٔ  كالجشد الجاني ٖٚٗ شطخ:  أ  السبتني  - ٔ
 .ٜٓ/ٛ شطخ: شخح التديضا  - ٕ
  كالسقتزب ٜٖٙ/ٔ  كعيتني القخلف ٜٖٖ/ٗ  ٕٓ٘  ٜٖٗ/ٔ شطخ: ال تتم  - ٖ

  ٜٕ٘  كا  زتح اليزجي ٕ٘ٔ/ٕ كعيتني القخلف ك عخاةو ٕ٘  ٕٗ/ٕ  ٛٗٔ/ٔ
 كشخح السفرا ٖٕٙ كالفرػؿ الخسدػف ٕٙٙ كنتتجا الف خٕٖٓ/ٖكالخرتجز

 .ٙٚٚ/ٔ كشخح ألفبة ا غ عيط ٜ٘  ٕٜ  ٜٓ/ٛ
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 َّ ٱُّٱ  كعمد إلتةقو نحػ سػلو تيتلد: (59)العنكبوت:َّ ىل
  كعمد تحقو نحػ سػلو تيتلد: (:6) الحديد: َّ  ّٰ ِّ ُّ
 . (7)الشورى: َّ  جن يم ىم مم خم حم جمُّٱ

 .(ٔ)كسضا إنيت تفضج التختضب   كندب  لظ إلد ال ػ ضضغ

كتيص  عفخفا، كجسًل   في السفخفا، : تيص  اإلًست عمد اإلع نحػ سػلو  
  كتيص   يًل (7) الحديد: َّلك خك حك جك مق ُّٱتيتلد: 

 جت هب مب خب ُّٱعمد  يا عتفقضغ  ي الدعتف نحػ سػلو تيتلد:  
 أك عختمفضغ فبيص  الستعي  (:7)دمحم: َّ هت مت خت  حت

 حل جل  مك لك ٱُّٱعمد السزت ع نحػ سػلو تيتلد: 
 حن جن ُّٱ  كالي ذ عثا سػلو تيتلد:(571)األعراف: َّ خل

 . (69) الحج: َّ جه ين ىن من خن

 ست  ي  -(ٕ)ك ف لع  تحج نػعيست –اتحتف زعتنضيست واشترط بعض الشحؽييؼ 
 جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس ٱُّٱسػلو تيتلد:
 (.51)الفرقان: َّ خف حف جف مغ جغ مع

                                                           
  كشخح ٕٔ٘ كشخح ا غ الشتضع عمد األلفبة ٕٙٓٔ/ٖذتفبة  شطخ: شخح ال تفبة ال - ٔ

 كىسف اليػاعف ٕٙٙ/ٕ  كشخح ا غ عقضا ٖٗ٘/ٕ  كعغشي الم ضب ٖ٘ٓٔ/ٕالخعي 
٘/ٖ٘ٗ. 

  كىسف اليػاعف ٙٗٓٔ/ٕ  كشخح الخعي عمد ال تفبة ٜٓ/ٛ شطخ: شخح السفرا  - ٕ
٘/ٕٕٚ. 
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 يم ىم مم ُّٱكييص  اتإلع السذبو لمفيا عمد الفيا نحػ سػلو تيتلد: 
  كع دو  قػلو تيتلد: (59)األنعام: َّىن من خن  حن جن
  كسػلو تيتلد:   (:5)األنعام: َّ ٰذ يي ىي  مي خيٱُّٱ
 .(55) الملك: َّنن من زن رن مم ام يلُّٱ

 اك  يق  ٱُّٱكتيص   ي الجسا جسمة اإلسبة عمد عثميت نحػ سػلو تيتلد: 

 كجسمة  يمبة عمد (6:الزمر: َّ ام يل ىل مل يك مكىك لك
 مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱعثميت نحػ سػلو تيتلد:   

  كجسمة  يمبة عمد اإلسبة   (57األنفال: َّ خن حن جن  يم ىم
 ٍّ ٌّ  ٰرٰى ٰذ يي ىي ٱُّٱنحػ سػلو تيتلد:  (ٔ)كالي ذ

 يم  ىم مم خم حم جم ُّٱ  كسػلو تيتلد:(5:األنعام: َّ َّ

 ( .7-6الكافرون: َّ ىن من خن حن جن

كالفخؽ  ضغ عص  الفيا عمد عثموص ك ضغ عص  الجسمة الفيمبة عمد عثميتص 
أنو  ي عص  الفيا عمد الفيا  مـد عذت  ة السيصػؼ لمسيصػؼ عمبو  ي 

                                                           
 ا تم  اليمستء  ي جػازه عمد ثلثة أسػاؿ:  - ٔ
 عصمقت   كعمبو أكثخ الشحػيضغ   ست  ي ةتم اتشتغتؿ.الجػاز -
 السشف عصمًقت  كندب ت غ جشي. -
  ٜٕٚ/ٖالجػاز  ي الػاك  تأة  كندب أل ي عمي الفت إلي.  شطخ: السقتزب  -

  كعغشي ٙ٘/ٚ  ٓٚٗ/ٙ كالبحخ السحبطٚٗٓٔ/ٕ كشخح الخعئٚ/ٕكالخرتجز 
 .ٕٕٔ/ٖػني   كشخح األشسٕٕٚ/٘  كىسف اليػاعف ٘ٛٗ/ٕالم ضب 
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إعخاةو ك ي الشفي كا ثبت،   كت  مـد  لظ  ي عص  الجسمة الفيمبة عمد 
 عثميت.

أعت عص  الجسمة الخ خية عمد ا نذتجبة كالي ذ ص  س تف  لؼ  ضغ 
  كا غ (ٖ)  كا غ عرفػ (ٕ) سشيػنو  كعمبو الدعخذخي  (ٔ)اليمستءص  تل بتنضػف 

 .(٘)  ك يس الشحػيضغ(ٗ)عتلظ

ةأف إلض ػيو سج عشف كأ  عػأػ ضغ  ي جسمتضغ :  واحتج الشحؽيؽن 
إحجاىست   خية   كاأل خ  إنذتجبةص ك لظ  ي سػلو:" كاعمع أنو ت  جػز : عْغ 

 .(ٙ)ع ُج هللا؟ كىحا زيج الخجمضغ الرتلحضغ    يت أك نر ت"

زكاؿ  أفكأجت يع الرفت  ةقػلو:" لست عشييت إلض ػيو عغ جية الشيت ص عمع 
 .(ٚ)الشيت  رححيت"

                                                           
 كشخكح ٕٛٗ/ٕ  كعغشي الم ضب ٚ٘ٔ  ك أ  السبتني ٜٗٔ شطخ: فتجا ا عجتز  - ٔ

 .ٖٕٚ/٘ كىسف اليػاعف ٕٔٔ/ٖكعت ةيجىت  كشخح األشسػني  ٕٙ/ٖالتمخبز 
  ٔٓٔـٗ  ٖٛٔ  ٗٚ/ٖ  ٕٕ٘  ٔٔ٘/ٕ  ٚٚٗ  ٖٓٔ  ٖٕ٘/ٔ شطخ: ال ذتؼ  - ٕ

ٔٙٗ. 
   ٕٔٔ/ٖ  كشخح األشسػني ٕٙ/ٖاح   كعخكس األ خ ٕٛٗ/ٕ شطخ: عغشي الم ضب  - ٖ

 .ٖٕٚ/٘كىسف اليػاعف 
  كشخح ٕٙ/ٖ  كعخكس األ خاح ٕٛٗ/ٕ  عغشي الم ضب ٕٓ٘/ٕ شطخ:شخح التديضا  - ٗ

 .ٖٕٚ/٘   كىسف اليػاعف ٕٔٔ/ٖاألشسػني 
  ٖٕٚ/٘   كىسف اليػاعف ٕٔٔ/ٖ  كشخح األشسػني ٕٛٗ/ٕ شطخ: عغشي الم ضب  - ٘

 .ٕٔٛ/ٜك دانة األفم 
 .ٖٛٗ  ٕٛٗ/ٕ  كعغشي الم ضب ٘٘/ٕشطخ: ال تتم   - ٙ
  كف اإلت، ألإلمػم القخلف ٓٗٔ/ٕف كىسف اليػاعف ٘ٛٗ/ٕ شطخ: عغشي الم ضب  - ٚ

 .ٚ٘٘/ٖال خيع 
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أف  ضغ الجسمتضغ  ستؿ انقصتع  لست  ضغ الخ خ كا نذتء عغ  وحجة البالغييؼ
 خؽ ستجع عمد الشدب ال لعبةص كت  را أف تيص  جسمة عمد أ خ ص حتد 

 .(ٔ)  ػف  ضشيست جتعف  خ صيست عًيت 

   (ٗ)  كأ ػ حبتف(ٖ)  كالستلقي -تمسضح ا غ عرفػ  – (ٕ)ك ىب الرفت 
 إلد جػاز عص  الجسمة ا نذتجبة عمد الخ خية . (٘)كجستعة عغ الشحػيضغ

 واستجلؽا بأشياء مشها:

 مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت ٱُّٱسػلو تيتلد:
 ،(565األنعام: َّنث

 يل ىل مل خل  خن حن جن ٱُّٱ:كسػلو تيتلد
 ،69-68البقرة: َّ جم

 مك خكلك حك جك مق  حق خفمف حف ٱُّٱ:كسػلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلد
 (،57الصف: َّجل

                                                           
  كشخكح التمخبز ٓٚٗ  ٗٙٗ  كعفتتح اليمـػ ٔ٘ٔ  ٓ٘ٔ شطخ: فتجا ا عجتز  - ٔ

   كعت ةيجىت.ٕٙ/ٖ
   ٕٔٔ/ٖ  كشخح األشسػني ٕٙ/ٖخاح   كعخكس األ ٕٛٗ/ٕ شطخ: عغشي الم ضب  - ٕ

 .ٖٕٚ/٘كىسف اليػاعف 
 .ٛٚٗ شطخ:  أ  السبتني  - ٖ
  ٕٛٓ/ٔ  كالج  السرػف ٓٚٗ  ٜ٘ٔ/ٙ  ٕٗٓ/ٖ  ٓٔٔ/ٔ شطخ: البحخ السحبط  - ٗ

 .ٕٙ/ٖكعخكس األ خاح 
  ٖٕٚ/٘   كىسف اليػاعف ٕٙ/ٖ  كعخكس األ خاح ٙٛٗ/ٕ شطخ: عغشي الم ضب  - ٘

 .ٔٗ/ٛ ٙ٘/ٕ  كالتحخيخ كالتشػيخ ٖٔٔ/٘كالج  السرػف 
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نوح: َّ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت ٱُّٱ:كسػلو تيتلد

 ككضخىت.(68

 كسا استجلؽا بقؽل الذاعر:

 (1)؟رْسٍػ دارٍس مؼ معّؽلِ  عشجَ  فائي َعْبرٌة مُهْراقٌة     وهلْ ِش  وإن  

كيس غ التقخيب  ضغ السجضديغ كالستنيضغ ةأف الستنيضغ   بحػف اليص   ضغ  
الجسمتضغ الخ خية كا نذتجبة  إ ا كجج  ضشيست جتعف  خ صيست عًيت ص ةأف اتفقتت 
عيشد عف ا تل يست لفًطت ص ك لظ إ ا  تف السقتـ عذتسًل عمد عت  ديا 

شد الخ خ  فبيص  ات تلؼ عغ تزسضغ الخ خ عيشد الصمب  أك الصمب عي
إنذتء  ي عيشد الخ خ عمد   خ أخؼ  كييص    خ  ي عيشد ا نذتء 

 .(ٕ)عمد إنذتء أخؼ

 ثانيا: واو االستئشاف:

كىي حخؼ ا تجاء   كتفضج ا تجاء ال لـ ةيجىتص  ل   ػف لو تيم  ةست س ميت 
 .(ٖ) ي السيشد  كت عذت ً ت لو  ي ا عخام

                                                           
  كالبحخ ٖٗٔ/ٕ  كال تتم ٖال ضت تعخئ الكبذ  ي عيمقتو   شطخ: ف ػانو أػ - ٔ

  كشخح األشسػني ٖٛٗ/ٕ  كعغشي الم ضب ٜٕٓ/ٔ  كالج  السرػف ٔٔٔ/ٔالسحبط 
 .ٕٕٗ/ٖ  ك دانة األفم ٖٕٚ/٘  كىسف اليػاعف ٕٔٔ/ٖ

  كىسف اليػاعف ٖٛٗ  ٖٔ٘  ٖٓ٘/ٕ ضب   كعغشي المٓٚٗعفتتح اليمـػ  شطخ:  - ٕ
 .ٔٔ  كعدتلظ اليص  ٖٕٚ/٘

  كشخح ٕٔٗ/ٕ  كالش ت  ي تفدضخ  تتم إلض ػيو ٕٙ  ٜ٘/ٖ شطخ: ال تتم  - ٖ
  كعغشي الم ضب ٜٔٔ  كالجشد الجاني ٜٚٗ  ك أ  السبتني ٓٗ -ٖٛ/ٚالسفرا 

ٕ/ٖ٘ٛ. 
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 زث  رث  ٱُّٱكتقف ةيجىت الجسمة اتإلسبة كالفيمبةص  تتإلسبة نحػ سػلو تيتلد: 
 مك لك اك  يق ىق يف ىف يث نثىث مث
   تلػاك للإلتئشتؼ ص كت  را أف  (7الزمر:  َّ ىل مل يك ىك

 ىت لست س ميت.جت ػف عتشفة لفدتف السيشدص ةسذت  ة عت ةي

 حيخي جي يه  ىه مه ُّٱكالفيمبة نحػ سػلو تيتلد:    
 َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي
ص  تلػاك للإلتئشتؼ لئل   ػف (675لبقرة: ا َّّٰ ِّ ُّ

 ت فضخ الدضئت، عيمًقت ةإ فتء الرجسة ك عصتجيت لمفقخاء.
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 السبحث األول: امتشاع العطف بالؽاو لفداد السعشى:

 زن رن مم  ام يل ىل مل ٱُّٱسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتؿ تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلد: -ٔ
 .(61آل عمران:  َّمن

عيصػً ت عمد لفظ الجللةص لجلضا عيشػي  كىػ أف فبو سػلو:"كعغ اتبيغ" لبذ 
إإللـ الػجو لسغ اتبيو  ك إللـ الػجو ت   ػف لغضخ هللاص ألف الػجو أكـخ 
جػا ح ا ندتف   كفبو  يتؤه كتيطبسو   إ ا  زف الػجو لذيء  زف لو عت 

 . (ٔ)فكنو  ك لظ ت   ػف إت هلل فكف كضخه
التتء  ي "أإلمست"  ي عحا   ف   فب ػف كعمد ىحا  ػػ "عغ" عيصػ ة عمد 

 .(ٕ)كجيو هلل -أ ًزت –السيشد: أإلمست كجيي هلل  كأإلمع عغ اتبيشي 
كحدغ اليص  عمد الزسضخ السترا السخ ػع ألف الفرا ةقػلو :" كجيي 

 .(ٖ)هلل" أكشد عغ التػ ضج ةتلسشفرا

  
                                                           

  ك  شتف ٚ٘/ٖ  كالسحخ  الػجضدٕٓ/ٕالتشديا     كعيتلعٕٗٔ/ٖ شطخ: جتعف ال بتف  - ٔ
 .ٙ٘ٗ/ٔاليقا الدمبع 

  كالقصف ٖٛٛ/ٔ  كعيتني القخلف إعخاةو ٕٗٔ/ٖ شطخ:  شطخ: جتعف ال بتف  - ٕ
  كال ذتؼ ٕٓ/ٕ  كعيتلع التشديا ٖٔٔ/ٔ  كعذ ا إعخام القخلف ٖٓٔ/ٔكاتجتشتؼ 

  ٕٛٗ/ٔت بتف   كال٘ٛٔ/ٚ  كعفتتبا الغضب ٚ٘/ٖ  كالسحخ  الػجضد ٜٔٗ/ٔ
  ٕٔٗ/ٕ  كالبحخ السحبط ٜٕٔ/ٕ  ككخاجب القخلف ٘ٗ/ٗكالجتعف ألح تـ القخلف 

  ٙ٘ٗ/ٔ  ك  شتف اليقا الدمبع ٓٛ/ٔ  كجتعف ال بتف لر جي ٜٔ/ٖكالج  السرػف 
 .ٛٓٔ/ٕك كح السيتني

  ٘ٗ/ٗ  كالجتعف ألح تـ القخلف ٘ٛٔ/ٚ  كعفتتبا الغضب ٜٔٗ/ٔ شطخ: ال ذتؼ  - ٖ
  كالبحخ ٖ٘ٔ/ٔ  كأنػا  التشديا ٓ٘ٔ/ٔ  كتفدضخ الشدفي ٜٕٔ/ٕككخاجب القخلف 

 .ٙ٘ٗ/ٔ  ك  شتف اليقا الدمبع ٜٔ/ٖ  كالج  السرػف ٕٔٗ/ٕالسحبط 
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 .(ٔ)كسضا الػاك ةسيشد "عف" ك"عغ"  ي عػعف نرب عمد السعبة
ف عمد ىح غ الػجيضغ اعتخاض ةأنو لبذ السيشد عمد أنو أإلمع كعغ كت  خ 

اتبيو كجيو هللص عمد حج سػلظ: أكمت  غبًفت كزيًجا  كسج أكا  ا عشيست  غبًفت 
 .(ٕ)ص ألف  يع السيشد كعجـ ا لبتس  دػغ  ل األعخيغ

كلمدلعة عغ اتعتخاض تجيا الػاك للإلتئشتؼ  ك "عغ" ع تجأ   خه عححكؼ 
و عت إلبقو  كالسيشد :أإلمست كجيي هلل  كعغ اتبيشي أإلمع  كجيو هلل  فؿ عمب

 .(ٖ)أك كعغ اتبيشي  حلظ
كسضا  جػز أف   ػف "عغ اتبيشي" عيصػً ت عمد لفظ الجللةص عمد عيشد : 

عمد عيشد : جيمت عقرجي هلل ةت  ستف (ٗ)اإلمست كجيي هلل   كلسغ اتبيشي
ةتلحفظ لو  كتيمبسو  كحدغ  ةو كالصتعة لوص كلسغ اتبيشي ةتليشت ة ةو

 .(٘)أح تو

                                                           
   ٓ٘ٔ/ٔالشدفي   كتفدضخ ٜٕٔ/ٕ   ككخاجب القخلف ٜٔٗ/ٔ شطخ: ال ذتؼ  - ٔ

  ك كح ٙ٘ٗ/ٔ  ك  شتف اليقا الدمبع ٜٔ/ٖ  كالج  السرػف ٕٔٗ/ٕكالبحخ السحبط 
 .ٛٓٔ/ٕالسيتني 

 .ٛٓٔ/ٕ شطخ:  كح السيتني  - ٕ
  كعفتتبا الغضب ٚ٘/ٖ   كالسحخ  الػجضد ٖٔٔ/ٔ شطخ:   عذ ا إعخام القخلف  - ٖ

 .ٛٓٔ/ٕسيتني  ك كح الٕٔٗ/ٕ   كالبحخ السحبط ٕٛٗ/ٔ  كالت بتف ٘ٛٔ/ٚ
  كالسحخ  الػجضد ٖٔٔ/ٔ  كعذ ا إعخام القخلف ٖٓٔ/ٔ شطخ: القصف كاتجتشتؼ  - ٗ

  كجتعف ال بتف لر جي ٕٜ/ٖ  كالج  السرػف ٕٔٗ/ٕ  كالبحخ السحبط ٚ٘/ٖ
ٔ/ٛٓ. 

  ٕٜ/ٖ  كالج  السرػف ٕٔٗ/ٕ    كالبحخ السحبط ٚ٘/ٖ شطخ: السحخ  الػجضد  - ٘
 .ٛٓٔ/ٕك كح السيتني
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كعشجي أف ىحا الػجو فبو ةيج كتيد   ي السيشدص إ   بد  دمع كجيو لسغ 
اتبيو   ك إللـ الػجو ىػ الخزػع   كىػ ت  را إت هلل فكف كضخهص إت إ ا 
أخؼ عيشد "الػجو" إلد كضخ ضتىخهص  أف   ػف السخاف ةتلػجو السقرج   أك 

كىحا  خجف إلد تأكيا ةيس الفخؽ عيشد الػجو  ي سػلو الػجية  أك الحا،  
إلد عيشد ،(67الرحمن:  َّ يب ىب نب مب زب  رب  ٱُّٱتيتلد:

ص كعحىب أىا الدشة (ٔ)الحا، أك الشفذ  كىحا ىػ الحي  دخه ةو الدجتم ككضخه
إجخاء أفت، هللا عمد ضتىخىت  كعجـ الحضجة  يت عغ فتلتيت كمد السيتني 

ةست كأ  ةو نفدو  عف نفي عستثمة السخمػست، ص السجتزية ص  ا  جب كأفو 
 جه ين ُّٱ  عمد حج سػلو تيتلد :(ٕ)إثبتًتت ةل تذ بو  كتشديًيت ةل تيصضا

 . (55الشورى: َّ حي جي  يه مهىه

  ظ الػجو عمد السيتني التي   خكىتكست ت  تأتد أف  حسا  ا عت ك ف عغ لف
كسج ك ف، ل ت، عج جة ت  س غ حسميت عمد كضخ الػجو الحكبقي عغ  لظ 

يوسف:  َّ خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱسػلو تيتلد: 

 (588البقرة:  َّري ٰى ين ىن نن من ُّٱ  كسػلو تيتلد:    (57

                                                           
   كالجتعف ألح تـ ٚ٘/ٖ  كالسحخ  الػجضد ٖٛٛ/ٔخ: عيتني القخلف إعخاةو  شط - ٔ

 .ٖٕٓ/ٖ  كالتحخيخ كالتشػيخ ٜٕٔ/ٕ  ككخاجب القخلف ٘ٗ/ٗالقخلف 
  كشخح الصحتكية ٘ٔ٘/ٙ  ٕٔ/٘  ٗ-ٔ/ٗ  ٘ٙٔ/ٖ كالفتتك   ٛ شطخ: التجعخية  - ٕ

 .ٙٙ/ٔ  كشخح اليقضجة الػاإلصبة ٜٛٔ
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النحل:  َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ  كسػلو تيتلد: 

  عست ت  س غ حسمو عمد شيء  (ٔ)  كىحا  ثضخ جًجا  ي القخلف ال خيع(95
 ل خ كضخ عيشته المغػي الطتىخ.

 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم ُّٱستؿ تيتلد: -2
 .(ٙٓٔ – 519اإلسراء:َّ يه ىه مه جه ين ىن

أمد هللا عمبو  –سػلو تيتلد "كسخلًنت" لبذ عيصػً ت عمد "عبذًخا" ألف الخإلػؿ 
 .(ٕ)لبذ سخلًنت -كإلمع

 .(ٖ)كلحا عج ةيزيع الػس  عمد "نح ًخا" تزًعت

                                                           
  عغ إلػ ة لؿ عسخاف  ٚٓٔ  ٙٓٔ عغ إلػ ة البقخة  ٓ٘ٔ  ٜٗٔ شطخ: اآل ت،  - ٔ

عغ إلػ ة  ٜٕعغ إلػ ة األنيتـ   ٜٚعغ إلػ ة الستججة  ٙعغ إلػ ة الشدتء   ٚٗ ٖٗ
عغ إلػ ة  ٜٙعغ إلػ ة  ػنذ   ٕٚف ٕٙف ٓٔعغ إلػ ة األنفتؿ  ٓ٘األعخاؼ  
 ٜٖعغ إلػ ة ال ي    ٜٕعغ إلػ ة ا إلخاء  ٜٚ  ٚعغ إلػ ة إ خالبع ف  ٓ٘ ػإل    
عغ إلػ ة  ٖٗعغ إلػ ة السؤعشػف   ٗٓٔعغ إلػ ة الحا   ٕٚ  ٔٔ ة األن بتء  عغ إلػ 

عغ إلػ ة  ٓٙ  ٕٗعغ إلػ ة الخـك   ٖٗ  ٖٓعغ إلػ ة الشحا    ٜٓالفخستف ف 
عغ  ٛٗعغ إلػ ة الحا يت،    ٜٕعغ إلػ ة الفتا   ٜٕعغ إلػ ة دمحم    ٕٚالدعخ  

عغ إلػ ة عبذ   ٓٗ  ٖٛعغ إلػ ة الكبتعة   ٕٗعغ إلػ ة السمظ   ٕٕإلػ ة القسخ  
 عغ إلػ ة الغتشبة. ٛعغ إلػ ة السصففضغ    ٕٗ  ٕ

 .ٚٛٔ  كنيت ة القػؿ السفضج ٜٖٓ/ٗ  ككخاجب القخلف ٕ٘ٙ/ٕ شطخ: عما الػسػؼ  - ٕ
 .ٜٖٓ/ٗ  ككخاجب القخلف ٕ٘ٙ/ٕكعما الػسػؼ  ٖٖٛ/ٔ شطخ: القصف كاتجتشتؼ  - ٖ

 خ السخاف. كالػس  اللـز ؾ ىػ عت لػ كأا شخ ته ألكىع عيشد كض
  ٖٕ٘ـٔ  كا تقتف ٙٚٔ  كالتح ضخٕٖٕ/ٔ  كالشذخ ٛٓٔ/ٔ شطخ: عما الػسػؼ 
 .ٕٔ٘/ٔكلصتج  ا شت ا، 
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 ػػػػ " سخلًنت" عشرػم عمد اتشتغتؿ ةفيا عححكؼ  فدخه السح ػ  ةيجه   
 .(ٔ)كتقج خه: ك خسشت سخلًنت  خسشته

  كجسمة " خسشته" تفدضخية ت عحا ليت عغ (ٕ)سضا : ىػ عحىب إلض ػيو
 .(ٖ)ا عخام

كلتضشػتؾ سخلًنػت    :ت" عشرػػم ةفيػا عحػحكؼ   كالتقػج خ كعشج الي  خي أف "سخلًنػ
 حب  جب هئ مئ خئ ُّٱفؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ سػلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلد: 

   كُ يج الفتأا  ضشيست  زي  ىحا الػجو.( ٗ) (515اإلسراء: َّخب

كعشج ع ي  غ أ ي شتلب :أنو  جػز أف   ػف عيصػً ت عمد سػلو " عبذًخا" 
عمد تقج خ ححؼ عزتؼ  كاألأا : كعبذًخا كنح ًخا كأتحب سخلف  ثع ححؼ 

 .(٘)السزتؼ إلبو عقتعوالسزتؼ كأقبع 
كعشػػػػج الفػػػػخاء أف "سخلًنػػػػت" عيصػػػػػؼ عمػػػػد "عبذػػػػًخا" عشرػػػػػم ةتلفيػػػػا "أ إلػػػػمشتؾ" 
كالتقج خ: كعت أ إلمشتؾ إت عبذًخا كنح ًخا كسخلًنت  كحجتو أف القػخلف  حسػة ص  أنػو 

                                                           
  ك عخام القخلف ٖٕٙ/ٖ  كعيتني القخلف ك عخاةو ٕٖٔ/ٕ شطخ: عيتني القخلف  - ٔ

   كال ذتؼ ٖ٘/ٕ  كعذ ا إعخام القخلف ٖٖٛ/ٔ  كالقصف كاتجتشتؼ ٗٗٗ/ٕ
  ٖٖٓ/ٕ  كتفدضخ الشدفي ٕ٘ٙ/ٕ  كعما الػسػؼ ٕ٘ٔ/ٜػجضد   كالسحخ  الٜٙٗ/ٖ

 . ٛٛٗ/ٖ  ك  شتف اليقا الدمبع ٜٕٖ/ٕكالتديضا ليمـػ التشديا 
  كالجتعف ألح تـ القخلف ٕ٘ٔ/ٜكالسحخ  الػجضد  ٖٖٛ/ٔ شطخ: القصف كاتجتشتؼ  - ٕ

 .ٚٛ/ٙ  كالبحخ السحبط ٜٖٖ/ٓٔ
 .ٖٚٙ/ٕ  كحتشبة الرتكي ٖ٘ٙ/ٕ   كالفتػحت، ا ليبةٖ٘ٛ/ٕ شطخ: الت بتف  - ٖ
 .ٖ٘ٙ/ٕكالفتػحت، ا ليبة  ٕ٘ٗ/ٚ  كالج  السرػف ٖ٘ٛ/ٕ شطخ: الت بتف  - ٗ
 .ٕ٘ٗ/ٚ  كالج  السرػف ٖ٘/ٕ شطخ: عذ ا إعخام القخلف  - ٘
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   كت ػػػػػػػػف جسمػػػػػػػة " خسشػػػػػػػته" نيتًػػػػػػػت (ٔ)سػػػػػػػتؿ: أ إلػػػػػػػمشتؾ عبذػػػػػػػًخا كنػػػػػػػح ًخا ك حسػػػػػػػة
 .(ٕ)لػػػ "سخلًنت"
غ عصبة :  را أف   ػف عيصػً ت عمد ال تؼ  ي "أ إلمشتؾ" ص ألف كعشج ا 

 .(ٖ)إ إلتؿ الخإلػؿ ك نداؿ القخلف لسيشد كاحج
   كأكثخ ت مًفت ت مّ ص  ح خ أف إعخام الفخاء عُ  األ ضخيغك ف أ ػ حبتف الخأ ضغ 

 .(ٗ)عشو سػؿ ا غ عصبة
 .(٘)" خسشته"كعشج ا غ عتشػ  أف نرب "سخلًنت" عمد الحتؿ عغ اليتء  ي 

 كعشجي أنو ةيضج جًجا ألعػ :
 لػجػف الػاك س مو. -ٔ
أف "سخلًنػػت" اإلػػع  ا، كلػػبذ عرػػجً ا عػػؤكًت ةسذػػت ص ألنػػو ةسيشػػد  تػػتم  -ٕ

 هللا السشدؿ .
 كيزي  تأكيمو ةسرج  ةسيشد عقخكء . وهللا أعمع.

 كتػجبو ع ي لشتأب "سخلًنت"  ؤفي إلد تقج خ عتعا عححكؼ.
ك ػػػي اتشػػػتغتؿ  ، إت الشرػػػب عمػػػد اتشػػػتغتؿ  مػػػع  دػػػمع عػػػغ ىػػػحه التػجضيػػػت

 كىػ عت أ اه  اجًحت. نرب اتإلع ةفيا عقج  
  نيىي مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتؿ تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلي:  -ٖ

 (.ٚ٘النور:َّ مئ خئ جئحئ يي
                                                           

  ٕ٘ٗ/ٚ  كالج  السرػف ٚٛ/ٙ  كالبحخ السحبط ٕٖٔ/ٕ شطخؾ عيتني القخلف  - ٔ
 .ٜ٘ٗكعشت  اليج  

 .ٖ٘ٙ/ٕ  كالفتػحت، ا ليبة ٖ٘ٛ/ٕكالت بتف  ٖ٘/ٕخام القخلف  شطخ: عذ ا إع - ٕ
 .ٕ٘ٗ/ٚ  كالج  السرػف ٚٛ/ٙ كالبحخ السحبط ٕ٘ٔـٜ شطخ: السحخ  الػجضد  - ٖ
 .ٕ٘ٗ/ٚ  كالج  السرػف ٚٛ/ٙ شطخ: البحخ السحبط  - ٗ
 .ٖٕٓ/٘ٔ شطخ: التحخيخ كالتشػيخ  - ٘
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سػلو تيتلد: "عأكاىع" لبذ عيصػً ت عمد سػلو :"عيجديغ" ص ألنو  رضخ فا ًل 
  الح غ  فخكا عيجديغشد: ت تحد غ  ي الشيي ةقػلو :"ت تحد غ" فب ػف السي

 .(ٔ)كىحا عحتؿ  د غ عأكاىع جيشع كت تح
كي ػف إعخا يت ةتليص  عمد جسمة عدتأنفة عقج ةص ستؿ ع ج القتىخ 
الجخجتني: "ت  حتسا أف   ػف " كعأكاىع" عترًل ةقػلو "ت تحد غ"   ألف 
 لظ نفي  كىحا إ جتم   يػ إ ف عيصػؼ ةتلػاك عمد عزسخ س مو   تقج خه: 

تحد غ الح غ  فخكا عيجديغ  ي األ ض   ا ىع عقيػ كف   كعأكاىع ت 
 .(ٕ)الشت 

كعشج الدعخذخي أنو  را أف   ػف "كعأكاىع" عيصػً ت عمد " كت تحد غ"   
كل غ  تأكيا جسمة الشيي ةجسمة   خية  كالتقج خ :الح غ  فخكا ت  فػتػف هللا  

 .(ٖ)كعأكاىع الشت 
كسػع السشتإلبة  ضغ الجسمتضغ    ا  جػز ك  خ أ ػ حبتف: أنو ت  ذتخط 

عص  الجسا عمد ا تل يت ةيزيت عمد ةيس  ك ف لع تتحج  ي الشػعبة  
 .(ٗ)ستؿ: كىػ عحىب إلض ػيو

                                                           
 .ٓٚٗ/ٙ شطخ: البحخ السحبط  - ٔ
  ك  شتف اليقا الدمبع ٖٛٗ/ٛ  كالج  السرػف ٓٚٗ/ٙ شطخ: البحخ السحبط  - ٕ

 .ٙٗٔ/ٖ  كحتشبة الرتكي ٖٕٙ/ٖ  كالفتػحت، ا ليبة ٗٗٔ/ٗ
  كالبحخ ٖ٘ٔ/ٖ  كتفدضخ الشدفي ٕٓٔ/٘  ككخاجب القخلف ٗٚ/ٖ شطخ: ال ذتؼ  - ٖ

تف اليقا    ك  ش ٖٖٔ/ٕ  كأنػا  التشديا ٖٚٗ/ٛ  كالج  السرػف ٓٚٗ/ٙالسحبط 
 .ٙٗٔ/ٖ  كحتشبة الرتكي ٗٗٔ/ٗالدمبع 

 .ٖٕٙ/ٖ  كالفتػحت، ا ليبة ٖٚٗ/ٛ  كالج  السرػف ٓٚٗ/ٙ شطخ: البحخ السحبط  - ٗ
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كيقرج أ ػ حبتف أنو لبذ الد ب  ي عشف اليص  ىشت عجـ تشتإلب الجسمتضغ  
 أنو -عشجي –نفًبت ك ثبتًتت  كل غ السخجف  ي  لظ إللعة السيشد   كىحا 

 عتحق   ي عجـ اليص .
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 السبحث الثاني: امتشاع العطف بالؽاو المتشاع اإلعراب:
 ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل ُّٱستؿ تيتلد: -1
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين
 .(ٜٜاألنعام:َّ هب مب خب حب جب  هئ

الجسمة لبدت عيصػ ة عمد جسمة (جب  هئ مئ خئ حئ ُّٱ:سػلو تيتلدٱ
عصفت لشرب "سشػاف" عمد "أ خجشت"   ألنيت كضخ فا مة  ي ا  خام  كلػ 

 .(ٔ)تقج خ: كنخخم عغ الشخا عغ شمييت سشػاًنت
ك" عغ الشخا"  ي عحا   ف   خ عقجـ  ك"عغ شمييت"  جؿ عشو  ك"سشػاف" 

  كالجسمة عيتخعة  ضغ السيصػ ت،  ت عحا ليت عغ (ٕ)ع تجأ عؤ خ
 .(ٖ)ا عخام

  أك (ٗ)كسػلو: "كجشت، عغ أعشتم" : "جشت،" عيصػؼ عمد " زًخا" عثمو
 .(ٙ)  أك نبت،"(٘)عيصػؼ عمد " حًبت عتخاكًبت

                                                           
 .ٜٓٔ/ٗكالبحخ السحبط  ٘ٛ/ٕ  ك عخام القخلف ٖٚٗ/ٔ شطخ: عيتني القخلف  - ٔ
   ٘ٛ/ٕ   ك عخام القخلف ٕٜٕ/ٚ   كجتعف ال بتف ٖٚٗ/ٔ شطخ: عيتني القخلف  - ٕ

  كالت بتف ٜٛ/ٖٔ  كعفتتبا الغضب ٖٓٓ/٘  كالسحخ  الػجضد ٜٖ/ٕكال ذتؼ 
 .  ٜٛٔ/ٗ  كالبحخ السحبط ٛٗ/ٚ  كالجتعف ألح تـ القخلف ٕٗ٘/ٔ

 .ٗٛٔ/ٖ  ك عخام القخلف ك بتنوٓٓٗ/ٚ شطخ: التحخيخ كالتشػيخ  - ٖ
  كجتعف ال بتف ٖٕٛ/ٕ  كعيتني القخلف لأل فر ٖٚٗ/ٔ شطخ: عيتني القخلف  - ٗ

  ٖ٘ٓ/ٕ  كالػإلبط ٙٛ/ٕ  ك عخام القخلف ٕٙٚ/ٕ  كعيتني القخلف ك عخاةو ٜٕٗ/ٚ
 .ٚٔٔ/ٖ  ككخاجب القخلف ٜٗ/ٚ   كالجتعف ألح تـ القخلف ٘ٛٗ/ٕكعما الػسػؼ 

 .ٕٓٛ  كعشت  اليج  ٖٖٖ/ٔتف   كال بٖٕٗ/ٔ شطخ: البحخ القصف كاتجتشتؼ  - ٘
  ٖٓٓـ٘  كالسحخ  الػجضد ٓٗ/ٕ  كال ذتؼ ٕٔٛ/ٔ شطخ: عذ ا إعخام القخلف  - ٙ

 . ٜٓٔ/ٗ   كالبحخ السحبط ٕ٘٘/ٔ  كالت بتف ٜٛ/ٖٔكعفتتبا الغضب 
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لفًطت كعيشد    مفظ "جشت، " كلبدت عيصػ ة عمد "سشػاف" تعتشتع  لظ 
 عشرػم   كلفظ "سشػاف" عخ ػع.

أعت السيشد:  إف الجشتف أ خجت عغ الستء    ست أ خم عشو الخزخ   
 .(ٔ) يصفت عمبو  كلع تخخم عغ سشػاف الشخا

 زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱسػلو تيتلد: -2

 .(:6األعراف: َّزت رت يب ىب مبنب
ًذػػػت" ص لػػػجلضا لفطػػػي كىػػػػ أنػػػو سػلػػػو تيػػػتلد:" كلبػػػتس" لػػػبذ عيصػً ػػػت عمػػػد "  ي

 .(ٕ)  ك" يًذت" عشرػمعخ ػع
كالخيرص  -الحي  ػا ي الدػءا، -كىػ  ي السيشد تتةف لست أندؿ عغ المبتس

كاتف اع ةو  ضخ عغ اف اع كل شو أ خف ةتلخ ف إشيتً ا لمشفػس ةأف لبتس ا  ستف 
 .(ٖ)الخيتش كالمبتس

  

                                                           
  كعيتني القخلف ك عخاةو ٜٕٗ/ٚ  كجتعف ال بتف ٖٚٗ/ٔ شطخ: عيتني القخلف  - ٔ

 عذ ا إعخام القخلف ٖٕ٘/ٔكالقصف كاتجتشتؼ   ٙٛ/ٕ  ك عخام القخلف ٕٙٚ/ٕ
 كالبحخ ٚٔٔ/ٖ  ككخاجب القخلف ٕ٘٘/ٔ  كالت بتف ٘ٗ/ٕ  كعما الػسػؼ ٕٔٛ/ٔ

 .ٕٓٛ  كعشت  اليج  ٖ٘٘/ٕ  كعغشي الم ضب ٜٓٔ/ٗالسحبط 
 .ٔٙٗ/ٔ  كال ذ ٔ٘ٔ/ٛ  كجتعف ال بتف ٖ٘ٚ/ٔ شطخ: عيتني القخلف  - ٕ
  كعفتتبا الغضب ٗٚ/ٕ  كال ذتؼ ٜٖ٘/ٕػإلبط   كالٔ٘ٔ/ٛ شطخ: جتعف ال بتف  - ٖ

  ك تا القج خ ٕٕٔ/ٖ  ككخاجب القخلف ٘ٛٔ/ٚ  كالجتعف ألح تـ القخلف ٖٗ/ٗٔ
 .٘ٚ/ٛ  كالتحخيخ كالتشػيخٕٙٗ/ٕ
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  ك و سخئ  ي الدبيةص  يي  (ٔ)كلحا أا نرب "لبتس" ةتليص  عمد " يًذت"
 .(ٕ)سخاءة ال دتجي كنت ف كا غ عتعخ
 أعت  ي الشرب  تحتسا أعخيغ :  ػ " كا شت ة  ي الخ ف إلد "لبتس التق

كاآل خ: أف   ػف إشت ة إلد  ا حجىست: أف   ػف " لظ" إشت ة إلد المبتس  أ
 .(ٖ)عت تقجـ

 كعمد ىحا  تلػاك اإلتئشتفبة  ك"لبتس" ع تجأ  " لظ  ضخ"   خه.
 (ٗ)كسضا "لبتس"   خ لس تجأ عححكؼ تقج خه : كإلتخ اليػ ة  لظ لبتس الستقضغ

ص فب ػف "لبتس" ع تجأ ك"  ضخ"   ًخا  كاألكؿ ىػ (٘)  كسضا " لظ" زاججة
 عححكؼ   أك تقج خ ححؼ عح ػ .الرحبا ص ليجـ تقج خ 

                                                           
  كعيتني القخلف ك عخاةو ٔ٘ٔ/ٛ  كجتعف ال بتف ٖ٘ٚ/ٔ شطخ: عيتني القخلف  - ٔ

 كال بتف ٖٛ٘/ٕػإلبط   كالٔٙٗ/ٔ  كال ذ  ٕٓٔ/ٕ  ك عخام القخلف ٕٖٛ/ٕ
 .ٕٚٛ/٘  كالج  السرػف ٕٕٔ/ٖ  ككخاجب القخلف ٖٗ/ٗٔ  كعفتتبا الغضب ٖٛ٘/ٔ

  ػ عسخك كحسدة كعتأع "كلبتُس"  ةتلخ ف عمد ات تجاء.أسخأ البتسػف ا غ  ثضخ ك  - ٕ
  ك  زتح الػس  ٕٓٛ  كالدبية ٓ٘ٔ/ٛ  كجتعف ال بتف ٖ٘ٚ/ٔ شطخ: عيتني القخلف 

  ٕٓٛ  كحجة القخاءا، ٖٕ٘  كالغت ة ٕٓٔ/ٔ عخام القخلف   ك ٕ٘ٙ/ٕكات تجاء 
  كالجتعف ٕٚٗ/٘  كالسحخ  الػجضد ٜ٘  كاليشػاف ٜٓٔ  كالتبدضخ ٓٙٗ/ٔكال ذ  

 .ٕٛٙ/ٕ  كالشذخ ٘ٛٔ/ٚألح تـ القخلف 
  كعذ ا إعخام القخلف ٕٓٔ/ٕ  ك عخام القخلف ٕٖٛ/ٕ شطخ: عيتني القخلف ك عخاةو  - ٖ

ٔ/ٖٜٓ. 
 ٕٖٛ/ٕ  كعيتني القخلف ك عخاةو ٓ٘ٔ/ٛ  كجتعف ال بتف ٖ٘ٚ/ٔني القخلف  شطخ: عيت - ٗ

  كالسحخ  الػجضد ٜٖٓ/ٔكعذ ا إعخام القخلف  ٕٓٛكحجة القخاءا،  ٕٓٔ/ٕك عخام القخلف 
  كالجتعف ألح تـ القخلف  ٕٙ٘/ٔ  كالت بتف ٖٗ/ٗٔ  كعفتتبا الغضب ٖٛ٘/ٔكال بتف  ٕٚٗ/٘
 .ٖٕٓ/ٔ  كالترخيا  ٕٛٛ/٘  السرػف   كالجٕٕٔ/ٖككخاجب القخلف  ٘ٛٔ/ٚ

 .ٕٚ٘/ٕ شطخ: األأػؿ  - ٘
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  مت خت حت جت هب مب خب حب ٹٱٹٱُّٱ -3

 مس خس حس  مخجس جخ مح جح مج حج مث هت

 (.ٕٚالتوبة:َّ خض حض جض مص حصخص
سػلو تيتلد" ك عػاف" لبذ عيصػً ت عمد عت س مو عست كعج هللا السؤعشضغ 

 .(ٔ)كالسؤعشت،   لجلضا لفطي ص كىػ أف " عػاف" عخ ػع كعت س مو عشرػم 
كىػ عست سج كعجىع هللا ص ألنو أكثخ الخ ف ص لبيمع ستلػا: لع  يص  " عػاف" 

تفزضا هللا  عػانو عغ السؤعشضغ عمد إلتجخ عت سدع ليع عغ  زمو  
كأعصتىع عغ  خاعتو   ست  قتؿ: كأمتظ ةتلج اىع كالثبتم   كحدغ  أ ي  ضخ 

 .(ٕ)لظ عغ  لظ  مو
كالجسمة عيصػ ة عمد كعمد ىحا  تلػاك حخؼ اإلتئشتؼ   ك" عػاف" ع تجأ     خه "أك خ"   

 .(ٖ)جسمة "كعج هللا السؤعشضغ"
كأجتز ات تجاء ةو كىػ ن خة كأفو ةقػلو "عغ هللا" كتش ضخه لمتشػيف   لضجؿ عمد 
جشذ الخعػاف   كلضتػإلا ةتلتش ضخ إلد ا شيت  ةتلتيطبع    إف  عػاف هللا 

 .(ٗ)عطبع
 مس  هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي ٹٱٹٱُّٱ -4
 (.ٕٖالجاثية:َّ هي مي هن من مل مك لك هش مش هس

                                                           
 .ٜٕٓ/ٔ  كالقصف كاتجتشتؼ ٕٛٔ/ٓٔ  كجتعف ال بتف ٙٗٗ/ٔ شطخ: عيتني القخلف  - ٔ
  ٕٕٛ/ٕ  ك عخام القخلف ٕٛٔ/ٓٔ  كجتعف ال بتف ٙٗٗ/ٔ شطخ: عيتني القخلف  - ٕ

 .ٕٚ/٘كالبحخ السحبط 
   ك عخام القخلف ٜٙٙ/ٕ  ك  زتح الػس  كات تجاء ٙٗٗ/ٔ شطخ: عيتني القخلف  - ٖ

 .ٕٗٙ/ٓٔ  كالتحخيخ كالتشػيخ ٕٚ/٘كالبحخ السحبط  ٔ٘ٙ/ٕ   كالت بتف ٕٕٛ/ٕ
 .ٕٗٙ/ٓٔ  كالتحخيخ كالتشػيخ ٕٚ/٘ شطخ: البحخ السحبط  - ٗ
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سػلو تيتلد: "كالدتعة" لبذ عيصػً ت عمد "كعج هللا" ص تعتشتع  لظ لفًطت ص 
 ألف " الدتعة" عخ ػعة   ك"كعج" عشرػم.

 ك عخا يت عمد ثلثة أكجو:
" الدتعة" ع تجأ عخ ػع   ك  خىت جسمة " ت  يب  ضيت" ص كت ػف الجسمة  -ٔ

 .(ٕ)  أك الػاك لمحتؿ   كالجسمة حتلبة (ٔ)عدتأنفة
 .(ٖ)"الدتعة" عيصػ ة عمد عحا اإلع "إف" ص ألف عحمو   ف س ا ف ػليت -ٕ
 .(ٗ)"الدتعة" عخ ػعة ةتليص  عمد عحا "إف" عف اإلسيت -ٖ

كعي  أ ػ حبتف اف   ػف لػ"إف" عف اإلسيت عػعف عغ ا عخامص  ل 
  يص  عمضيت.

كالػجو الخ ف عمد اتإلتئشتؼ أك الحتؿ  لدلعة ا عخام عغ اتعتخاض  
 .(٘)عمبوػح السيشد كلػع

  
                                                           

ك عخام القخلف   ٖ٘ٗ/ٗ  كعيتني القخلف ك عخاةو ٚ٘ٔ/ٕ٘ شطخ: جتعف ال بتف  - ٔ
  كالسحخ  الػجضد ٕٚٗ/ٚ  كعيتلع التشديا ٜٕٛ/ٕ  كعذ ا إعخام القخلف ٗ٘ٔ/ٗ

  كالجتعف ألح تـ القخلف ٖٕ٘/ٕٚ  كعفتتبا الغضب ٖٙٙ/ٕ  كال بتف ٕٖٗ/ٖٔ
 .ٗٔ/٘  ك تا القج خٙ٘ٙ/ٜ  كالج  السرػف ٔ٘/ٛ  كالبحخ السحبط ٙٚٔ/ٙٔ

 .٘٘ٔ/ٗ شطخ: إعخام القخلف  - ٕ
 كالبحخ السحبط ٖٛٔ/ٗ  كتفدضخ الشدفي ٜٕٛ/ٕعذ ا إعخام القخلف    شطخ: - ٖ

 . ٗٔ/٘  ك تا القج خ ٖٚ/ٗ  كحتشبة الرتكي ٙ٘ٙ/ٜ  كالج  السرػف ٔ٘/ٛ
   كالجتعف ٖٙٙ/ٕ  كال بتف ٕٖٗ/ٖٔ   كالسحخ  الػجضد ٖٔ٘/ٖ شطخ: ال ذتؼ  - ٗ

  ك  شتف ٙ٘ٙ/ٜ  كالج  السرػف ٔ٘/ٛ  كالبحخ السحبط ٚٚٔ/ٙٔألح تـ القخلف 
 .ٛٔٔ/٘اليقا الدمبع 

 .ٔ٘/ٛ شطخ: البحخ السحبط  - ٘
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 امتشاع العطف لفداد السعشى واإلعراب.السبحث الثالث: 

 خل حل مكجل  لك خك حك جك مق ُّٱسػلػػػػػػػػػػػػػػو تيػػػػػػػػػػػػػػتلد:  -1

 (.:57البقرة: َّ مم خم حم جم هل مل

 َّ مم خم حم جم هل مل خل حل ٱُّٱ:قوله تعالى
لبدت ىحه الجسمة عيصػ ة عمد جسمة"أّف" األكلدص لجلضا لفطي  كىػ  دخ 

  كي ػف السذت  إلبو انتيد عشج  (ٕ)  أك حتلبة(ٔ)ىسدتيت   تلػاك اإلتئشتفبة
  كعت ةيجه  لـ عدتأن ص كضخ فا ا  ي    )ندؿ ال تتم ةتلح (سػلو تيتلد: 

 ي السذت  إلبو  ػػػ"  لظ" ص ألف عت  ي حضد السذت  إلبو تيمضا لمح ع الدت    
 كسػلو " ك ف الح غ ا تمفػا" كضخ فا ا  ي جسمة التيمضا ص  ا ىػ ح ع جج ج
عمد أىا ال تتم  كالسيشد:  لظ اليحام حتأا ليع ة تستنيع عت أندؿ هللا 
عغ ال تتم الحي ندؿ ةتلح   كالحتؿ أف الح غ ا تمفػا  ي ال تتم لفي شقتؽ 

 ةيضجص ك ف اتفقػا عمد عجاكتظ.

" ثع ا تجأ ةح ع ل خ عغ  الح ع عشج األكؿ عشج سػلو "ةتلحأك   ػف انتيد 
 .(ٖ)ا تمفػا" كىػ   خ أفة أ خ  ألىا ال تتمسػلو :" ك ف الح غ 

                                                           
  ٜٚ/ٔ  كحتشبة الرتكي ٚٙٗ/ٔ  ككخاجب القخلف ٕٚٙ/ٔ شطخ: عما الػسػؼ  - ٔ

 .ٖٕٕ/ٔ  كا عخام السفرا ٖٓ٘/ٔ  كالججكؿ ٕٚٗ/ٔك عخام القخلف ك بتنو 
 .ٕٚٗ/ٔ شطخ: إعخام القخلف ك بتنو  - ٕ
  كعما ٛٚ/ٕ  كالسحخ  الػجضد ٜٕٖ/ٔ  كال ذتؼ ٕٜ/ٕ شطخ: جتعف ال بتف  - ٖ

  كالبحخ ٗٚٗ  ٚٙٗ/ٔ  ككخاجب القخلف ٕٛ/٘  كعفتتبا الغضب ٕٚٙ/ٕالػسػؼ 
  ك تا ٖٗٓ/ٔ  ك  شتف اليقا الدمبع ٕٗٗ/ٕ  كالج  السرػف ٜٙٗ  ٜ٘ٗ/ٔالسحبط 
 .ٕٙٔ/ٕ  كالتحخيخ كالتشػيخ ٕٛ  كتبدضخ ال خيع الخحسغ ٕٛٔ/ٔالقج خ 
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كلػ  تنت "إف" عيصػ ة عمد "أف" س ميت لفتحت ىسدتيت  ك تف جسمتيت عسغ 
أف أحًجا عغ عمستء   -فبست اشميت عمبو –جسمة السذت  إلبو  كت أعمع 

 القخاءا،   خ أنيت سخجت ةتلفتا  كت  ي الذػا ص عست  جؿ عمد أنيت ةتل دخ.

عتشػ  أف سػلو:" ك ف الح غ ا تمفػا  ي ال تتم" عيصػ ة عمد ك  خ ا غ 
ص ألنيت عغ ت سمة كأفيع  كعتزسشة (ٔ)الح غ اشتخكا الزللة ةتليج 

كعضجىعص  تلسخاف ةتلح غ ا تمفػا عضغ السخاف عغ الح غ   تسػف كالح غ اشتخكا  
 .(ٕ) تلسػأػت،  ميت عمد ند  كاحج

 ي الجسمة الثتنبة  قػي جيميت جسمتضغ كىحا عشجي عخجػحص ألف  دخ اليسدة 
غ عختمفضغ  كفبو عخم عغ تشػع ال لـ كت ثضخ السيتني  ك تلفتا ض كاتي عيشض

  ػف ال لـ جسمتضغ عصفت إحجاىست عمد األ خ     تلثتنبة عضغ األكلد 
  رت تت كجًيت كاحًجا.

 جن مم خم حم جم هل مل خل  حل  ٹٱٹٱُّٱ -2
لؿ َّ مب هئ مئ هي مي خيحي جي ٰه مه  جه هن من خنحن

 (.ٜٕعسخاف:
سػلو :" كييمع" لبذ عيصػً ت عمد سػلو:"  يمسو هللا" ص لفدتف السيشدص  إنو 

ةست  ي  -تيتلد –حضشئح   ػف فا ًل  ي جػام الذخط   فبفضج أف عمع هللا 
ك أك أضيخكه  كىحا الدستكا، كعت  ي األ ض عقضج ةست  ي أجك ىعص إف أإلخ 

                                                           
ي سػلو تيتلد:" أكلئظ الح غ اشتخكا الزللة ةتليج  كاليحام ةتلسغفخة  ست أأ خىع كى  - ٔ

 (.٘ٚٔعمد الشت " )البقخة: 
 .ٕٙٔ/ٕ شطخ: التحخيخ كالتشػيخ  - ٕ
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  (ٔ)عمد سضج أك شخطكضخ عتػس   -تيتلد –ف عمسو  تإلج كعحتؿص أل
 كيستشف اليص  إعخاًةتص ألف " يمع" عخ ػع   ك" يمسو" عجدكـ.

 .(ٕ)كعمد ىحا  تلػاك للإلتئشتؼ   ك" يمع" عزت ع عخ ػع   كالجسمة عدتأنفة
كيرضخ السيشد حضشئح : إف هللا ت  خفد عمبو عمع عت  ي الدستكا، كعت  ي 

 .(ٖ)األ ض    بد  خفد عمبو عت  ي عستجخ ع
عمد سػلو :"  يمسو هللا" ثع  (ٗ) قػي  لظ أف ةيس اليمستء جيا الػس  التتـ

 .(٘) دتأن 

                                                           
  كالج  ٕ٘ٗ/ٕ  كالبحخ السحبط ٖ٘ٔ/ٔ  كتفدضخ الشدفي ٕٕ٘/ٔ شطخ: الت بتف  - ٔ

  كالفتػحت، ٖٙٔاليج     كعشت ٖٙٗ/ٔ  ك  شتف اليقا الدمبع ٖٔٔ/ٖالسرػف 
 .ٜٔٗ/ٔ  ك عخام القخلف ك بتنوٕٕٕ/ٖ  كالتحخيخ كالتشػيخ ٜٕ٘/ٔا ليبة 

  ٗٔ/ٛ  كعفتتبا الغضب ٕٙ/ٕ  كعيتلع التشديا ٕٙٓ/ٔ شطخ: عيتني القخلف  - ٕ
  كالج  ٖ٘ٔ/ٔ  كتفدضخ الشدفي ٔٗٔ/ٔ  ككخاجب القخلف ٕٕ٘/ٔ  كالت بتف ٘/ٙٔ

  كالفتػحت، ٖٙٔ  كعشت  اليج  ٖٙٗ/ٔالدمبع    ك  شتف اليقأٖٔ/ٖالسرػف 
  كا عخام السفرا ٕ٘ٔ/ٕ  كالججكؿ ٜٔٗ/ٔ   ك عخام القخلف ك بتنوٜٕ٘/ٔا ليبة 

ٕ/ٖٙ. 
  كال ذتؼ ٕٙ/ٕ  كعيتلع التشديا ٕٛٗ/ٔ  كالػإلبط ٖٕٓ/ٖ شطخ: جتعف ال بتف  - ٖ

اليطبع    كتفدضخ القخلفٕ٘ٗ/ٕ  كالبحخ السحبط ٗٔ/ٛ  كعفتتبا الغضب ٖٕٗ/ٔ
 .ٕٛ/ٔ  كجتعف ال بتف لر جي ٜٜٙ/ٕ

الػس  التتـ ؾ ىػ الحي  حدغ الػسػؼ عمبو   كات تجاء ةست ةيجه  أك ىػ الحي   - ٗ
 انفرا عست ةيجه لفًطت كعيشد.
  كا تقتف ٕٕٙ/ٔ  كالشذخ ٖٓ٘/ٔ  كال خىتف ٜٗٔ/ٔ شطخ: إ زتح الػس  كات تجاء 

 .ٕٛٔ  ٓٛٔالسفضج   كنيت ة القػؿ ٜٕ  كعشت  اليج  ٖٕٗ/ٔ
  ككخاجب القخلف ٖٔٔ/ٔ  كالقصف كاتجتشتؼ ٗٚ٘/ٕ شطخ: إ زتح الػس  كات تجاء  - ٘

ٕ/ٔٗٔ. 
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ك  خ ا غ عتشػ  أنو  جػز أف ت ػف جسمة " كييمع عت  ي الدستكا،" 
  عمد عيشد: سا (ٔ)عيصػ ة عمد جسمة الذخط  فا مة  ي جسمة عقػؿ القػؿ
يمع عت  ي الدستكا، إف هللا ت  خفد عمبو عت  ي أجك  ع   كسا إف هللا  

 كعت  ي األ ض   كفبو ةيج كت م .
 ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ٹٱٹٱُّٱ -3

 (.ٕاألنعام:َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰىٰر
سػلو تيتلد:" كأجا" لبذ عيصػً ت عمد " أجًل" األكلد ص تعتشتع  لظ لفًطت 
كعيشدص  ػػػ "أجًل" األكؿ عشرػم عمد السفيػلبة   ك" أجا" الثتني عخ ػع ص 

 عمد أنيست عختمفتف   كأف الثتني كضخ األكؿ.عست  جؿ 
أعت السيشد:  تألجا األكؿ : أجا الستعضغ عغ الخم  ص كأت ، لجتليع 
عيمػعة ةسػتيع   كاألجا الثتني: أجا البتسضغ    مع  سػتػا  آجتليع كضخ 

 .(ٕ)عيمػعة   تألجا الثتني كضخ فا ا  ي الفيا "سزد"

مع ةيج انقزتجو  كاألجا الثتني: ىػ أجا كسضا األجا األكؿ ىػ أجا الجنبت  ي
 .(ٖ)اآل خة كالبيث  ت  يمع  بفبة الحتؿ  ي ىحا األجا إت هللا تيتلد

                                                           
 .ٕٕٕ/ٖ شطخ: التحخيخ كالتشػيخ  - ٔ
  كالجتعف ألح تـ ٕٚٔ/ٕٔ  كعفتتبا الغضب ٜٕٙ/ٕ شطخ: عيتني القخلف لأل فر  - ٕ

 .ٛٛ/ٗ ك كح السيتني ٕٗٙ  كعشت  اليج  ٓٚ/ٗ  كالبحخ السحبط ٜٖٛ/ٙالقخلف 
  كعيتني القخلف ك عخاةو ٙٗٔ/ٚكجتعف ال بتف  ٜٕٙ/ٕ شطخ: عيتني القخلف لأل فر  - ٖ

  ك عخام القخلف ٜٕٔ/ٔ كالقصف كاتجتشتؼ ٜٕٙ/ٕ  ك  زتح الػس  كات تجاء ٕٕٛ/ٕ
  ٓٚ/ٗ  كالبحخ السحبط ٗٚٔ/ٖ  كفستج  التفدضخ ٕٚٔ/ٕٔ  كعفتتبا الغضب  ٙ٘/ٕ

  ٛٛ/ٗ  ك كح السيتني ٕٗٔ/ٕ  ك تا القج خ ٖٕٛٔ/ٖلف اليطبع كتفدضخ القخ 
 . ٖٔٔ/ٚكالتحخيخ كالتشػيخ 



 

 ما ميتنُع عطُفُه على ما قبَلُه " دراسٌة تطبيقيٌة يف القرآِن الكريم"

4511 

كلحلظ جيا أ ػ جيفخ الشحتس الػس  تتًعت عمد سػلو :"أجًل"   ثع   جأ ةقػلو 
 .(ٔ):" كأجا عدسد عشجه"

 .(ٗ)كسًفت حدًشت (ٖ)  كاألشسػني(ٕ)كعجه أ ػ ة خ  غ األنبت ي 
كعمد ىحا  تلػاك اإلتئشتفبة   ك"أجا" ع تجأ   ك"عشجه"   خه  كإلػغ ات تجاء ةو 

 .(٘)كىػ ن خة كأفو ةقػلو :" عدسد"  كالجسمة عدتأنفة
كسضا : الػاك حتلبة   كجسمة " كأجا عدسد عشجه" عغ الس تجأ كالخ خ  ي عحا 

 .(ٙ)نرب حتؿ

 .(ٚ)ع أنتع تستخكف"كسضا اعتخاعبة  ضغ جسمة " ثع سزد أجًل" كجسمة " ث

 أكعا  كعمبو أكثخ السفدخيغ. –كىػ اتإلتئشتؼ  –كالػجو األكؿ 
 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٹٱٹٱُّٱ -4

 جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب
                                                           

 .ٜٕٔ/ٔ شطخ: القصف كاتجتشتؼ  - ٔ
 .ٜٕٙ/ٕ شطخ: إ زتح الػس  كات تجاء  - ٕ
 .ٕٗٙ شطخ: عشت  اليج   - ٖ
الحدغ : ىػ الحي  حدغ الػسػؼ عمبو  كت  حدغ ات تجاء ةست ةيو لتيمقو ةو  الػس   - ٗ

 عغ جية المفظ كالسيشد جسبًيت.
  كا تقتف ٕٕٙ/ٔ  كالشذخ ٕٖ٘/ٔ  كال خىتف ٓ٘ٔ شطخ: إ زتح الػس  كات تجاء 

 .ٜٛٔ  كنيت ة القػؿ السفضج ٕٖ  كعشت  اليج  ٖٕ٘/ٔ
  كال بتف ٗ/ٕ  كال ذتؼ ٘٘/ٕالقخلف   ك عخام ٘ٛٔ/ٔ شطخ: عجتز القخلف  - ٘

  كالبحخ ٜٗ/ٖ  ككخاجب القخلف ٜٚٗ/ٔ  كالت بتف ٕٚٔ/ٕٔ  كعفتتبا الغضب ٖٖٔ/ٔ
 .ٙ/ٕ  كحتشبة الرتكي ٜٕٔ/ٔ  كالترخيا ٕٙ٘/ٗ  كالج  السرػف ٔٚ/ٗالسحبط 

 .ٙٛٔ/ٔ شطخ: جتعف ال بتف لر جي  - ٙ
 .ٖٓٔ/ٚ شطخ: التحخيخ كالتشػيخ  - ٚ
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  جض مص خص حص مس خس حس  جس مخجخ مح
 حفجف مغ جغ مع  جعمظ حط مض خض حض
 (.ٓٗالتوبة:َّ حق مف خف

 مفظ " سػلو تيتلد:" ك مسة هللا" لبدت عيصػ ة عمد "  مسة الح غ  فخكا" ص 
كمسة هللا" عخ ػع عمد ات تجاء     خه " ىي اليمبت"   أك لفظ " اليمبت" ىػ 
الخ خ  ك"ىي" عسضخ  را   كلفظ "  مسة الح غ  فخكا" عشرػم عمد 

 السفيػلبة لػػػػ " جيا".
كلػ  تنت "ك مسة هللا"   ل تنت عشرػ ة فا مة  ي الجيا   كىحا عحتؿ ص 

ت س ا ىحا التأ ضج كالشرخ ك يجه  ةخلؼ "  مسة ألف  مسة هللا ىي اليمبت عصمقً 
الح غ  فخكا" التي حجث  ضيت الجيا ةأنيت إلفمد ة فخىع   ك ف عمت ضتىًخا  ي 

 .(ٔ)كست  ل ثبت، لتفػسيت    ت ػف اليمػية ل مسة هللا فاجًست

ك ف  –كعشج الفخاء أف نرب "كمسة هللا" ةتليص  عمد "  مسة الح غ  فخكا" 
عػعف  -كىػ لفظ الجللة –كضخ عدتحب ألنو جيا الطتىخ  -كتف جتجًدا

 .(ٕ)السزسخ   مع  قا : ك مستو ىي اليمبت

                                                           
  كجتعف ال بتف ٖٖٔ/ٕ  كعيتني القخلف لأل فر ٖٛٗ/ٔتني القخلف  شطخ: عي - ٔ

  كعذ ا إعخام ٕٙٔ/ٕ  ك عخام القخلف ٖٜٙ/ٕ  ك  زتح الػس  كات تجاء ٖٚٔ/ٓٔ
  كعما الػسػؼ ٓٓ٘/ٙ  كالسحخ  الػجضد ٜٔٔ/ٕ  كال ذتؼ ٖٖٙ/ٔالقخلف 

ضخ الشدفي   كتفد٘ٗٙ/ٕ  كالت بتف ٙ٘/ٙٔ  كعفتتبا الغضب ٓٓٗ/ٔ  كال بتف ٓ٘٘/ٕ
 .ٕ٘/ٙ  كالج  السرػف ٕٚٔ/ٕ

  كعذ ا إعخام ٖٜٙ/ٕ   ك  زتح الػس  كات تجاء ٖٛٗ/ٔ شطخ: عيتني القخلف  - ٕ
  كتفدضخ ٜٗٔ/ٛ  كالجتعف ألح تـ القخلف ٙ٘/ٙٔ  كعفتتبا الغضب ٖٖٙ/ٔالقخلف 
 .ٕٚٔ/ٕالشدفي 
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 كزاف أ ػ البقتء الي  خي إل  ضغ ل خيغ لزي  كجو الشرب ىست:
عي  السيشد  ي  ػف "  مسة هللا" فا مة  ي الجيا  كأنيت  تنت  -ٔ

 إلفمد  رت ، عمبت.
الشرب ص إ  لػ  تنت عشرػ ة أف التػ ضج  ػػ "ىي" ةيضج    زي   -ٕ

 .(ٔ)لقتؿ إ تىت

كعشج أ ي ة خ  غ األنبت ي أف القخاءة ةتلشرب جتجدة عيخك ة  ي  لـ 
    ست  ي سػؿ الذتعخ: (ٕ)اليخم

 (ٖ)ال أرى السؽَت يدبُق السؽَت شيٌء ... َنغ َص السؽُت ذا الِغَشى والَفِقيرا  

 .(ٗ)أ   السػ،  دبقو شيء  أعتف لفظ "السػ،" فكف عسضخه   كىػ  خيج : ت

                                                           
 .ٖٖٚ  كعشت  اليج  ٕ٘/ٙ  كالج  السرػف ٘ٗٙ/ٕ شطخ: الت بتف  - ٔ
 ىي سخاءة الحدغ البرخي   كييقػم كعمقسة كاألعسر كا غ أ ي ع مة كالدعفخاني.  - ٕ

  كالقصف كاتجتشتؼ ٕٙٔ/ٕ  ك عخام القخلف ٖٜٙ/ٕ شطخ: إ زتح الػس  كات تجاء 
  عذ ا إعخام القخلف ٜٕٙ  كالغت ة ٕ٘  كعخترخ  ي شػا  القخلف ٕٚٛ/ٔ
  كالجتعف ٓٓٗ/ٔ  كال بتف ٓٓ٘/ٙ  كالسا الػجضد ٖ٘/ٗ  كعيتلع التشديا ٖٖٙ/ٔ

  كعشت  اليج  ٜٕٚ/ٕ  كالشذخ ٕٚٔ/ٕ  كتفدضخ الشدفي ٜٗٔ/ٛألح تـ القخلف 
 .ٕٕٗ  ك تحتؼ  زلء البذخ ٖٖٚ

  كسضا ٙٓٔ/ٔ  كلدػافة  غ عجي  ي ال تتم ٘ٙال ضت ليجي  غ زيج  ي ف ػانو   - ٖ
  كشخح ٕٙٔ/ٕ   ك عخام القخلفٜٗٙ/ٕلغضخىست.  شطخ: إ زتح الػس  كات تجاء 

  ك دانة األفم ٓٓ٘ـٕ  كعغشي الم ضب ٖ٘/ٖ  كالخرتجز ٕ٘ٔ/ٔأ بت، إلض ػيو 
ٙ/ٜٓ. 

 .ٖٜٙ/ٕ شطخ: إ زتح الػس  كات تجاء  - ٗ
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ق( : أف  ي إعتفة الح خ  ي عثا ىحا  تججة  كىي ٖٖٛك  خ الشحتس )، 
 نث مث زث رث يت ُّٱأف فبو عيشد التيطبع    ست  ي سػلو تيتلد: 

 .(ٔ)(   يحا ت إش تؿ فبوٕ-ٔالدلدلة: َّ  ىف يث ىث

ىػ( عت   خه الفخاء كأ ػ البقتء ص  ح خ أف ٙ٘ٚكسج  شج الدسضغ الحم ي)، 
األكؿ ت عي  فبو ص ألنو عحسػؿ عمد التيطبع كالتفخبع   ك ي القخلف  ثضخ 
عشو  كأعت الثتني:  ل  مـد أف   ػف الذيء السرضَّخ عمد الزج الختص   ا 
 جؿ الترضضخ عمد انتقتؿ  لظ الذيء السرضخ عغ أفة عت كمد ىحه الرفة 

كسج نز الشحػيػف   كأعت الثتلث  ػػ "ىي"  لبذ تػ ضًجا ص إنست عسضخ  را   
 .(ٕ)عمد أف الزسضخ ت  ؤ ج الطتىخ

: أف كجو الشرب  ػىع ةأف  مسة هللا أت ، عتلبة ةيج أف لع  والخالصة
  كت تجػز القخاءة ةو    كالخ ف سخاءة إلبعبة   كاأل ح عشت ٍ  ت غ  كىحا ةيضج

 عة السيشد  ألف  مسة لو تيتلد  تنت عتلبة كلع تدؿ   تأل ح  يحالةو فبو إل
 .(ٖ)األ ضخ أإلمع

ٱ  

                                                           
  كالجتعف ألح تـ القخلف ٖٖٙ/ٔ  كعذ ا إعخام القخلف ٕٙٔ/ٕ شطخ: إعخام القخلف  - ٔ

ٛ/ٜٔٗ. 
 .ٖٖٚ  كعشت  اليج  ٕ٘/ٙ شطخ: الج  السرػف  - ٕ
  ٓٓٗ/ٔ  كال بتف ٖٖٙ/ٔ  كعذ ا إعخام القخلف ٕٚٛ/ٔ شطخ: القصف كاتجتشتؼ  - ٖ

 .ٕ٘ٓ/ٓٔ  كالتحخيخ كالتشػيخ ٙٔٗ/ٔ  كأنػا  التشديا ٕٚٔ/ٕكتفدضخ الشدفي 
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 ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب ٹٱٹٱُّٱ -٘
 (.565طه: َّ يت

سػلو تيتلد:" كأجا" لبذ عيصػً ت عمد " لداًعت" ص تعتشتع  لظ لفًطت كعيشد  
  تلمفظ عختم  ص ألف " أجا" عخ ػع  ك"لداًعت" عشرػم.

كالسيشد عمد اليص   تإلج ص ألنو لبذ السيشد : لػت ال مسة التي إلبقت عغ 
ل تف اليحام لداًعت كل تف أجًل عدسد  كل غ السيشد عمد التقج ع هللا 

ىػ أف  -كالتأ ضخ  كتقج خ ال لـ: لػت  مسة إلبقت عغ هللا  كلػت أجا عدسد
ل تف لداًعت  أي:  –هللا جيا ليع أجًل ألعست ىع ككعجىع اليحام  ػـ الكبتعة 

 لجتءىع اليحام ةغتة.
 .(ٔ)"كمسة" كعمد ىحا   ػف "أجا" عيصػً ت عمد

كعشج الدعخذخي  را أف   ػف "أجا" عيصػً ت عمد الزسضخ السدتتخ  ي 
"كتف"   كالتقج خ: كلػت  مسة إلبقت عغ   ظ ل تف األ ح اليتجا   كأجا 

 .(ٕ)عدسد تزعضغ ليع
  كأنت أكا   عمد سػلو ىحا  ص لزي   (ٖ)ستؿ الذػ تني: كفبو تيد  ضتىخ

 السيشد.
                                                           

  ك عخام القخلف ٖٓٛ/ٖ  كعيتني القخلف ك عخاةو ٜ٘ٔ/ٕعيتني القخلف  شطخ:  - ٔ
  ٛ٘٘/ٕ  كال ذتؼ ٕٖٓ/٘شديا   كعيتلع التٕٓٗ/ٔ  كالقصف كاتجتشتؼ ٓٙ/ٖ

  كالجتعف ألح تـ القخلف ٜٛٓ/ٕ  كالت بتف ٗٔٔ/ٕٕ  كعفتتبا الغضب ٘٘ٔ/ٕكال بتف 
  ٕٓٔ/ٛ  كالج  السرػف ٜٕٛ/ٙ  كالبحخ السحبط ٜٙ/ٖ  كتفدضخ الشدفي ٕٓٙ/ٔٔ

 .ٚٚٙ/ٖك  شتف اليقا الدمبع 
  كالج  ٜٕٛ/ٙ كالبحخ السحبط  ٔٛ٘/ٗ  ككخاجب القخلف ٛ٘٘/ٕ شطخ: ال ذتؼ  - ٕ

 .ٕٓٔ/ٛالسرػف 
 .ٜٛٗ/ٖ شطخ:  تا القج خ  - ٖ
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 يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ٹٱٹٱُّٱ -6
 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  ييىي ني مي زي ري
 (.٘الحج:َّ خب

سػلو تيتلد:" كنقخ" لبذ عيصػً ت عمد "ن ضغ" ص  مفظ "نقخ" عخ ػع   ك"ن ضغ" 
 عشرػم.

كىػ عستشف عغ نتحبة السيشدص ألف ا سخا   ي األ حتـ لبذ فا ًل  ي التيمضا 
ست س مو  ص إ  لبذ السيشد:  يمشت  لظ لشقخ  ي الدت   ص ألنو لبذ عمة ل

األ حتـ عت نذتء   إنست  مقيع هللا لضجليع عمد الخشج كالرلح   كعمد ىحا 
 .(ٔ) ػػػ"نقخ" عخ ػع عمد اتإلتئشتؼ

" ةتلشرب  (ٕ)كعغ عتأع عغ شخي   يقػم كأ ي حتتع أنو  تف  قخأ "نقخَّ
 عمد عيشد أن ع عج جػف ىحا التج يا لغت تضغ : أف ن ضغ  (ٖ)عمد اليص 

 .(ٗ)ل ع سج تشت   كأف نقخ  ي األ حتـ حتد تػلجكا ثع ت مغػا حج الت مبد
                                                           

ك  زتح الػس  كات تجاء   ٕٙٔ/ٕكعيتني القخلف   ٖٗ/ٕ  كالسقتزب ٜ٘/ٖ شطخ: ال تتم  - ٔ
  كال بتف ٗٔٚ/ٕ  كعما الػسػؼ ٜٕٕ/ٓٔ  كالسحخ  الػجضد ٚٛ/ٖك عخام القخلف    ٓٛٚ/ٕ
  كتفدضخ الشدفي ٖٖٜ/ٕ  كالت بتف ٜٔ/ٖٕ  كعفتتبا الغضب ٔٓٔ  كنطع الفخاجج ٜٙٔ/ٕ
 .ٖٗ٘/ٖ  ك تا القج خ ٛ/ٗ  ك  شتف اليقا الدمبع ٜٗ/ٖ

  كعخترخ  ي شػا  ٖٛٗ/ٕ  كالقصف كاتجتشتؼ ٓٛٚ/ٕ شطخ: إ زتح الػس  كات تجاء  - ٕ
  ٕٛٔ/ٕ  ك عخام القخاءا، الذػا  ٜٙٔ/ٕ  كال بتف ٜٕٕ/ٓٔكالسحخ  الػجضد   ٜٗالقخلف 

 .ٖٗ٘/ٖ  ك تا القج خ ٕٖ٘/ٙ  كالبحخ السحبط ٔٔ/ٕٔكالجتعف ألح تـ القخلف 
  كالسحخ  ٙ/ٖ  كال ذتؼ ٚٛ/ٖك عخام القخلف    ٓٛٚ/ٕ شطخ: إ زتح الػس  كات تجاء  - ٖ

 ٔٔ/ٕٔكالجتعف ألح تـ القخلف  ٖٖٜ/ٕكالت بتف  ٗٔٚ/ٕكعما الػسػؼ  ٜٕٕ/ٓٔالػجضد 
 .٘ٛ/ٕ  كانػا  التشديا ٕٖٕ/ٛ  كالج  السرػف ٜٗ/ٖكتفدضخ الشدفي 

 .ٕٖ٘/ٙ  كالبحخ السحبط ٙٙ/٘  ككخاجب القخلف ٖٖٜ/ٕالت بتف   شطخ: - ٗ
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كعي  الي  خي كجو الشرب ةتليص  عمد "ن ضغ" ص ةأف السيشد  ضيست 
عختم  ص ألف اللـ  ي " لش ضغ" لمتيمضا  كاللـ السقج ة عف "نقخ" 

 .(ٔ)لمرضخك ة

 نب مب زب رب يئ ىئنئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٹٱٹٱُّٱ -7
 (.68الشورى: َّيت  ىت نت مت زت رت يبىب

سػلو تيتلد: "كيسا" لبذ عيصػً ت عمد جػام الذخط " ختع"ص تعتشتع  لظ 
 لفًطت كعيشد  أعت المفظ:  إف " سا" عخ ػع   كجػام الذخط " ختع" عجدكـ.

ك حقتؽ الح  ف عحػ البتشا الذخط ص أل كأعت السيشد:  ألنو لبذ فا ًل  ي
   جؿ عمد  لظ ت خا  لفظ الجللة    مػ  تف  (ٕ)كعج عصم  عغ الذخط

فا ًل ألعتف الزسضخ عمبو   ست ىػ الحتؿ  ي سػلو "كيح  الح "    مع 
 .(ٖ) رخح ةتإلع هللا

  

                                                           
 .ٕٖٕ/ٛكالج  السرػف  ٖٖٜ/ٕالت بتف  شطخ:  - ٔ
   كعيتني القخلف ك عخاةو ٕٚ٘/ٕ  كجتعف ال بتف ٕٙٓ/ٔقخلف عيتني ال شطخ:  - ٕ

  ٙٙٔ/ٖٔ  السحخ  الػجضد ٕٜٔ/ٚ  كعيتلع التشديا ٔٛ/ٗ  ك عخام القخلف ٜٜٖ/ٗ
   كالت بتف ٖٚٗ/ٕ   كال بتف ٜٜٓ/ٖ  كعما الػسػؼ ٛٛٗ/ٕكشخح المسف لألأفيتني 

  ٔ٘٘/ٜ   كالج  السرػف ٕ٘/ٙٔ  ٚٛ/ٛ  كالجتعف ألح تـ القخلف ٕٖٔٔ/ٕ
   ك  شتف اليقا ٕٙ٘/ٕ  كجتعف ال بتف لر جي ٕٖٚٔ/ٚكتفدضخ القخلف اليطبع 

 .ٚٛ/ٕ٘  كالتحخيخ كالتشػيخ ٕٙ/ٗ  كالفتػحت، ا ليبة ٙٙ/٘الدمبع 
 .ٙٙ/٘ك  شتف اليقا الدمبع  ٜٜٓ/ٖكعما الػسػؼ  ٕٙ٘/ٕجتعف ال بتف  شطخ:  - ٖ
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 . (ٔ)فب ػف إعخاةو   ًيت عمد اتإلتئشتؼ

كسضا  را أف   ػف " كيسا البتشا" تستـ ال لـ ص فب ػف عيصػً ت عمد 
جػام الذخط عجدكًعت  كي ػف السيشد: إف ا تخيت  تع هللا عمد سمبظ كعحت 

 .(ٕ)البتشا السفتخ   ثع  دتأن  " كيح  هللا الح " 

لدلعة السيشد  أعت الثتني فبحتتم إلد  -عشجي–كالػجو األكؿ ىػ األ جا 
 .ت م  عيشد

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ -8
 حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم
 57الواقعة: َّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

– 67.) 

سػلو تيتلد: "كحػ  عضغ" لبذ عيصػً ت عمد لفظ عت س مو عست  صػؼ ةو 
 الػلجاف عمد أىا الجشة ص لستنف لفطي كعتنف عيشػي.

  

                                                           
   كالقصف ٔٛ/ٗ   ك عخام القخلف ٕٚ/ٕ٘  كجتعف ال بتف ٖٕ/ٖعيتني القخلف  شطخ:  - ٔ

   كعما الػسػؼ ٛٙٗ/ٖ  كال ذتؼ ٕٜٔ/ٚ  كعيتلع التشديا ٖٗٙ/ٕكاتجتشتؼ 
  ٚٛ/ٛ  كالجتعف ألح تـ القخلف ٕٖٔٔ/ٕ   كالت بتف ٖٚٗ/ٕ   كال بتف ٜٜٓ/ٖ

  ٔ٘٘/ٜ    كالج  السرػف ٚٔ٘/ٚ  كالبحخ السحبط ٚٚ/ٙ  ككخاجب القخلف ٕ٘/ٙٔ
  كالفتػحت، ا ليبة ٚٙ/٘   ك  شتف اليقا الدمبع ٕٖٚٔ/ٚاليطبع كتفدضخ القخلف 

 .ٚٛ/ٕ٘  كالتحخيخ كالتشػيخ ٕٙٙ/ٗ  ك تا القج خ ٖٛ/ٗ  كحتشبة الرتكي ٕٙ/ٗ
 .ٚٚ/ٙ  ككخاجب القخلف ٖٗٙ/ٕالقصف كاتجتشتؼ  شطخ:  - ٕ
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كاعت السيشػي :  إف الحػ   أعت المفطي :  تلحػ  عخ ػع   كعت س مو عجخك    
 .(ٔ)غتؼ  ياليضغ ت  ص

كست ت  را عص  " حػ  عضغ" عمد لفظ عت س مو  ي سخاءة حسدة كال دتجي 
 ك كا ة عغ عتأع ةجخ " 

 ص ك لظ لئل   ػف السيشد :أف الحػ  اليضغ  صتؼ  يت.(ٕ)حػ  عضغ" 

َ تَف أكثخ القخاء ستؿ الفخاء:"  فزيت أأحتم َعْ ج َّللاَّ كىػ كجو اليخ بةص ك ف 
 .(ٖ)َعَمد الخ فص ألنيع ىت ػا أف  جيمػا الحػ  اليضغ  صتؼ  يغ"

                                                           
  ٙٚٔ/ٕٚ  كجتعف ال بتف ٖٕٔ/ٖ  ٗٔ/ٔ  كعيتني القخلف ٕٕٛ/ٔال تتم  شطخ:  - ٔ

  ٕٕٜ   ٕٜٔ/ٕ  ك  زتح الػس  كات تجاء ٔٔٔ/٘  كعيتني القخلف ك عخاةو ٚٚٔ
  كالجتعف ألح تـ القخلف ٕٗٓٔ/ٕ  كالت بتف ٜٕٔ  كالبغجاف ت، ٕٖٚ/ٗك عخام القخلف 

ٔٚ/ٕٓ٘. 
سخأ ا غ  ثضخ كنت ف كا غ عتعخ كعتأع كا ػ ة خ كييقػم كشضبة كالحدغ "حػُ    - ٕ

 غ عديػف كأ ي  غ  يب   كعبدد  غ عسخ كعتجذة عضُغ" ةتلخ ف  كسخأ ع جهللا 
 كعتأع الجحج ي " كحػً ا عضًشت" ةتلشرب.

كعيتني القخلف   ٙٚٔ/ٕٚ  كجتعف ال بتف ٗٔ/ٔ  كعيتني القخلف ٜٗٔ/ٔ شطخ: ال تتم 
  ك عخام القخلف ٕٜٔ/ٕ  ك  زتح الػس  كات تجاء ٕٕٙ  كالدبية ٔٔٔ/٘ك عخاةو 

  كعيتلع التشديا ٖٗٓ/ٕ  كال ذ  ٜ٘ٙقخاءا،   كحجة الٜٖٓ  كالسحتدب ٕٖٙ/ٗ
   ٖ٘ٔ/ٜٕ  كعفتتبا الغضب كٕٕٗ/ٗٔ  كالسحخ  الػجضد ٘ٛٔ  كاليشػاف ٓٔ/ٛ

  كالج  ٕٙٓ/ٛ  كالبحخ السحبط ٕ٘ٓ/ٚٔ  كالجتعف ألح تـ القخلف ٕٗٓٔ/ٕكالت بتف 
 .ٖٖٛ/ٕ  كالشذخ ٕٕٓ/ٓٔالسرػف 

  كالػإلبط ٕٕٜ/ٕػس  كات تجاء   ك  زتح الٖٕٔ/ٖ  ٗٔ/ٔعيتني القخلف  شطخ:  - ٖ
 .ٕ٘ٓ/ٚٔ  كالجتعف ألح تـ القخلف ٖٖٕ/ٗ
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كىحا اتحتجتم ت نج ي  بد ىػ صإ   تف ك ف أ ػ جيفخ الشحتس  لظ ةقػلو:"
القخاء سج أجسيػا عمد القخاءة ةتلخفس  ي سػلو جّا كعّد: َك تِكَيٍة ِعسَّت 

سَّت َ ْذَتُيػَف (   سغ أ غ لو أنو ت  صتؼ  يحه ( َكَلْحِع َشْضٍخ عِ َٕٓ َتَخضَُّخكَف )
األشبتء التي اّفعد أنو ت  صتؼ  يت؟ ك نست  دّمع  ي ىحا لحّجة ستشية أك 

 .(ٔ)  خ  جب التدمبع لو"
كسج كجو اليمستء القخاءة   ًيت كنرًبت عمد أف "حػ  عضغ" عيصػ ة عمد عت 

 لشحػ التتلي:س ميت ةتلحسا عمد السيشدص ت عمد المفظ   عمد ا
الخ ف عمد عيشد:  ضيت أكػام كأةت ي  ك أس عغ عيضغ   ك ضيت حػ   -ٔ

 عضغ  أك كعشجىع حػ  عضغ   اك السيشد : كعف  لظ حػ  عضغ.
 .(ٕ)كالجخ عمد عيشد:  شيسػف ةفتكية كلحع   ك حػ  عضغ -ٕ

ك ىب أ ػ عسخك  غ اليلء كسصخم إلد أف جخ "حػ  عضغ" ةتليص  عمد 
حسا عمد السيشدص كت  ش خ أف  صتؼ عمضيع ةتلحػ    األكػام ص عغ كضخ 

 .(ٖ)كي ػف ليع  ي  لظ لحة

                                                           
 .ٕٖٚ/ٗإعخام القخلف  شطخ:  - ٔ
   ٔٔٔ/٘كعيتني القخلف ك عخاةو    ٗٔ/ٔ  كعيتني القخلف ٕٕٛ/ٔ شطخ: ال تتم  - ٕ

   كالبغجاف ت، ٕٖٛ  ٕٖٚ/ٗك عخام القخلف  ٕٕٜ  ٕٜٔ/ٕك  زتح الػس  كات تجاء 
  كالسحخ  ٗ٘/ٗ  كال ذتؼ ٖٖٕ/ٗ  كالػإلبط ٖٔ٘/ٕعخام القخلف   كعذ ا إ ٜٕٔ

  كال بتف ٕٜٜ/ٖ  كعما الػسػؼ ٗٓٙ/ٕ  كشا المسف لألأفيتني ٕٕٗ/ٗٔالػجضد 
  كالجتعف ألح تـ القخلف ٕٗٓٔ/ٕ   كالت بتف ٖ٘ٔ/ٜٕ   كعفتتبا الغضب ٘ٔٗ/ٕ

 .ٕٗٓ/ٓٔ  كالج  السرػف ٕٙٓ/ٛ  كالبحخ السحبط  ٕ٘ٓ  ٕٗٓ/ٚٔ
  ك تا القج خ ٕٕٓ/ٓٔكالج  السرػف  ٕ٘ٓ/ٚٔكالجتعف ألح تـ القخلف  شطخ:  - ٖ

٘/ٔٛٚ. 
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كسضا :  جػز الشرب عمد الحسا عمد السيشد أ ًزت  كسج سخئ  يت  ي كضخ 
ص ألف السيشد:  صتؼ عمضيع ة حا ك حا  كييصػف  حا ك حا    (ٔ)الدبية

 .(ٕ)كييصػف حػً ا عضشت  أك  دكجػف حػً ا عضشت
إإلحتؽ الدجتم :أف ىحه القخاءة تختل  السرح  الحي ىػ ا عتـص ك  خ أ ػ 

 .(ٖ)قخأ ةست  ختل  ا عتـكأىا اليمع   خىػف أف  ُ 
كعمد األكجو الثلثة   ػف "حػ  عضغ" عيصػً ت عمد عت س موص حسًل عمد 

 السيشد عمد حج سػؿ الذتعخ:
 (ٗ)َعْيَشاَها َعَمْفُتَها ِتْبًشا وماًء بارًدا ... حت ى َشَتْت َهس الةً 

 كسػؿ اآل خ:
 (٘)إَذا ما الغانياُت َبَرْزَن َيْؽًما ... وَزَججؼ الَحؽاجَب والُعيؽنا

                                                           
 تخخيا القخاءة الدت  . شطخ:  - ٔ
   ك  زتح ٔٔٔ/٘كعيتني القخلف ك عخاةو    ٕٗٔ/ٖ  كعيتني القخلف ٜٗٔ/ٔ شطخ: ال تتم  - ٕ

  كالسدتجا ٜٕٔ    كالبغجاف ت، ٓٔٚ/ٕف كالقصف كاتجتشتؼ  ٕٕٜ  ٕٜٔ/ٕالػس  كات تجاء 
  ٗ٘/ٗ  كال ذتؼ ٖٖٕ/ٗ  كالػإلبط ٖٔ٘/ٕ   كعذ ا إعخام القخلف ٘ٙٔاليد خية 

   كالت بتف ٖ٘ٔ/ٜٕ   كعفتتبا الغضب ٘ٔٗ/ٕ  كال بتف ٕٜٜ  ٕٕٗ/ٗٔكالسحخ  الػجضد 
  ك  شتف اليقا ٕٙٓ/ٛ  كالبحخ السحبط  ٕ٘ٓ  ٕٗٓ/ٚٔ  كالجتعف ألح تـ القخلف ٕٗٓٔ/ٕ

 .ٜٕ٘/٘الدمبع 
 .ٔٔٔ/٘عيتني القخلف ك عخاةو  شطخ:  - ٖ
كعيتني القخلف ك عخاةو   ٖٕٔ/ ٖ  ٗٔ/ٔال ضت لع  شدب لقتجا عيضغ .  شطخ: عيتني القخلف   - ٗ

  كا نرتؼ ٖٔٗ/ٕ  كالخرتجز ٕٖٔ/ٔ  كالحجة ٓٔٚ/ٕ  كالقصف كاتجتشتؼ ٔٔٔ/٘
/ ٕ  ٛ٘/ٔ  كشخح شػاىج السغشي ٕٖٙ/ٕ  كعغشي الم ضب ٜٗ/ٔ  كالبحخ السحبط ٛٛٗ
ٜٕٜ. 

  ك  زتح ٙٚٔ/ٕٚ  كجتعف ال بتف ٓ٘ٔال ضت لمخاعي الشسضخي.  شطخ: ف ػانو   - ٘
  كا نرتؼ ٕٖٗ/ٕكالخرتجز   ٕٖٛ/ٗ  ك عخام القخلف ٕٕٜ/ٕالػس  كات تجاء 

 .ٕٕٗ  كشحك  الحىب ٕٚٔ  كتح خة الشحتة ٛٛٗ
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 حسمػا "عتء" عمد عيشد : كإلقضتيت عتءص ألف الستء ت  يم   أك عمد تأكيا " 
عمفتيت"  ػػ أنمتيت أك أعصضتيت   ست حسمػا " اليضػنت" عمد عيشد : ك حمغ 

 آل ة.اليضػنت  ك حا  ي ا
ا ك حا أي:  ي ىحه الجشة أكػام  يمد الخ ف   ػف عيشد  صتؼ عمضيع ة ح

ةت ي    كحػ  عضغ  كعمد الجخ   ػف السيشد:  شيسػف ةفتكية كلحع شضخ  أك 
 ك حػ  عضغ   كعمد الشرب   ػف السيشد:  يصػف  أإًلت كحػً ا عضشت.

كت  تدف ( ٔ)لة تخخيجت، أ خ  أ   أنيت ععبفة   أك عت مفةأك ي السد
 .السقتـ لدخفىت

كسج ستؿ عشيت ا غ عصبة عقب انتيتجو عغ إلخفىت  ي  تتةو السحخ  الػجضد:" 
 .(ٕ)ك ي ىحا  مو نطخ"

 

  

                                                           
  ك  زتح الػس  كات تجاء ٕٕٗ/ٗٔتشطخ ىحه التخخيجت،  ي: السحخ  الػجضد  - ٔ

  كالجتعف ٕٗٓٔ/ٕ  كالت بتف ٗ٘/ٗ  كال ذتؼ ٜٓٚ/ٕ  كالقصف كاتجتشتؼ ٕٜٔ/ٕ
  ٖٕٓ  ٕٕٓ/ٓٔ  كالج  السرػف ٕٙٓ/ٗ  كالبحخ السحبطٕٗٓ/ٚٔألح تـ القخلف 
 .ٜٕٗ/ٕٚ  كالتحخيخ كالتشػيخ ٚٛٔ/٘ك تا القج خ 

 .ٕٕٗ/ٗٔالسحخ  الػجضد  شطخ:  - ٕ
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 امتشاع العطف راجًحا لزعف السعشى.السبحث الرابع: 

 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٹٱٹٱُّٱ -1
 (.85النساء: َّخب

األكؿ ص لفدتف السيشد  ألنو  سػلو تيتلد:" كيغفخ" لبذ عيصػً ت عمد "ت  غفخ"
 رضخ نفًبت  ي الثتني  ست ىػ  ي األكؿ  أي: ت  غفخ أف  ذخؾ ةو   كت 

  غفخ عت فكف  لظ.
ص ألف األكثخ  ي عص   (ٔ)كلحا ت ػف الػاك اإلتئشتفبة   ك" غفخ" عدتأن 

 .(ٕ)السشفي أف ت خ  ةيجه "ت"
ةقتجو عمد كعشج ةيزيع  را أف  يص  " غفخ" عمد "ت  غفخ" ص عف 

ص ألنو  جػز عص  الجسا ةيزيت عمد ةيس ك ف لع تتحج  ي (ٖ)إثبتتو
 .(ٗ)الشػعبة   ًخا ك نذتء   ستؿ أ ػ حبتف : كىػ عحىب إلض ػيو

كعجـ اليص  أإلمع ف ًيت لإللبتس   كعشج الدعخذخي أف الفيا السشفي كالسث ت 
 ت  غفخ لسغ جسبًيت عػجيتف إلد سػلو تيتلد: "لسغ  ذتء" ص  أنو سضا: إف هللا

 .(٘) ذتء الذخؾ   كيغفخ لسغ  ذتء عت فكف الذخؾ

                                                           
  ٖٖٕ/ٕ  ك عخام القخلف ك بتنو ٔٓٚ/ٖ  كالج  السرػف ٖٗٙ/ٔالت بتف  شطخ:  - ٔ

 .ٜٕ٘/ٕ  كا عخام السفرا ٚ٘/ٖكالججكؿ 
 .ٖٙٓٔ/ٕشخح الخعي  شطخ:  - ٕ
  ك كح السيتني ٜٖٛ/ٔ  كالفتػحت، ا ليبة ٖٔٚ/ٔإ شتف اليقا الدمبع  شطخ:  - ٖ

 .ٚ٘/ٖ  كالججكؿ ٖٖٕ/ٕالقخلف ك بتنو   ك عخام ٕ٘/ٖ
 .ٖٕٙ/ٖكالفتػحت، ا ليبة  ٖٚٗ/ٛ  كالج  السرػف  ٓٚٗ/ٙالبحخ السحبط  شطخ:  - ٗ
 .ٜٕٙ/ٖ  كالبحخ السحبط ٖٕٓ/ٔ  كتفدضخ الشدفي ٕٖ٘/ٔال ذتؼ  شطخ:  - ٘
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كىحا الحي   خه الدعخذخي  قتزي أنو ت  خؽ  ضغ الذخؾ ك ضغ عت فكنو عغ 
 غفخاف  جكنيت   جيا "لسغ  ذتء" عتيمًقت خ   كأنيست  غفخاف ةتلتػ ة  كت ال بتج

 تىخة ةتلفيمضغ  كىحا شخي  اعتداؿ  كعشج أىا الدشة أف اآل ة ض
 

 ي التفخسة  ضغ الذخؾ كعت فكنوص ةأف هللا ت  غفخ الذخؾ عصمًقت   كيغفخ عت 
 .(ٔ)فكنو لسغ  ذتء

كعغ عم  السذضئة ة ل الفيمضغ  كجيا السػأػؿ األكؿ ستؿ أ ػ الديػف:"
  كىػ (ٕ)عبت ة عسغ لع  تب  كالثتني عسغ تتم  قج عا إلػاء الرػام"

 القػؿ الح .
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت ٹٱٹٱُّٱ -ٕ

األنعام: َّمل يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف  يث

56.) 

 ؤعشػف ةتآل خة" لبذ عيصػً ت عمد "أـ القخ " ص لئل  سػلو تيتلد:" كالح غ
 رضخ السيشد: لتشح  أـ القخ  كعغ حػليت كتشح  الح غ  ؤعشػف ةتآل خة ص ألف 

عمبو الرلة  –السؤعشضغ ةتآل خة إ ستًنت  يتج ةو سج أنح ىع ال تتم السشدؿ عمبو 

                                                           
  كتفدضخ ٖٕ/ٕ  ك جاجف التفدضخ ٕ٘ٓ  كالجػام ال ت ي ٕ٘ٔ/٘جتعف ال بتف  شطخ:  - ٔ

  ك  شتف ٖٕٕ/ٔ  كأنػا  التشديا ٜٔٗ/ٕ  كتفدضخ القخلف اليطبع ٖٕٓ/ٔدفي الش
 .ٕ٘/ٖ  ك كح السيتني ٓٓٙ/ٔ  ك تا القج خ ٖٔٚ/ٔاليقا الدمبع 

 .ٖٔٚ/ٔإ شتف اليقا الدمبع  شطخ:  - ٕ
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 آعشػا ةست جتء ةو   يع كضخ عقرػف غ ةت نحا    يمع أنيع أحقتء  -كالدلـ
 .(ٔ)ةزجه  كىػ البذت ة

كعمد ىحا  تلػاك اإلتئشتفبة   "كالح غ" ع تجأ     خه جسمة "  ؤعشػف ةو"   
 .(ٕ)كالجسمة عدتأنفة

ةو " كسضا "الح غ " عيصػؼ عمد " أـ القخ "  ي عػعف نرب   "  ؤعشػف 
حتؿ    ضج ا الضيػف كنحػىع  ي سػلو تيتلد:" كالح غ  ؤعشػف ةتآل خة" ص 

   كىػ ععبد لست إل    بتنو.(ٖ) إنيع عشح كف 
 جخ مح جح مج  حج مث هت ٹٱٹٱُّٱ -3
 (.89الحج: َّ مص خص حص مس خس  حس جس مخ

 سػلو تيتلد: "ك ئخ" لبذ عيصػً ت عمد " عخكشيت" ص لفدتف السيشد.
ك  ا نطخ،  ي عيشتىت كججتيت لبدت تحدغ  ضيت  )عمد( صألف ستؿ الفخاء :"

 اليخكش أعتلي ال ضػ،  
 .(ٗ)كال ئخ  ي األ ض ك حلظ القرخ  ألف القخية لع تخػ عمد القرخ"

  

                                                           
  ككخاجب القخلف ٖٛ/ٚ   كالجتعف ألح تـ القخلف ٕٕٚ/ٚجتعف ال بتف  شطخ:  - ٔ

  كالفتػحت، ٖٖٖٔ/ٖ  كتفدضخ القخلف اليطبع ٜٚٔ/ٗ  كالبحخ السحبط ٕٔٔ/ٖ
 .ٕٖٚ/ٚ  كالتحخيخ كالتشػيخ ٖٔ/ٕ  كحتشبة الرتكي ٕٙ/ٕا ليبة 

  كعشت  ٜٖ/٘  كالج  السرػف ٕٓ٘/ٔ  كالت بتف ٕ٘ٛ/٘السحخ  الػجضد  شطخ:  - ٕ
  ك تا ٖٔ/ٕ  كحتشبة الرتكي ٕٙ/ٕ  كالفتػحت، ا ليبة ٕٓٛاليج  

 .ٗٚٔ/ٕالقج خ
  ٕٙ/ٕ  كالفتػحت، ا ليبة ٓٗ/٘  كالج  السرػف ٕٓ٘/ٔالت بتف خ:  شط - ٖ
 .ٓٛٔ/ٚٔ  كجتعف ال بتف ٕٕٛ/ٕعيتني القخلف  شطخ:  - ٗ
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كستؿ أ ػ حبتف : كجيا " ك ئخ عيصمة"   "كسرخ عذضج" عيصػ ضغ عمد " 
 .(ٔ)عخكشيت" جيا ةتلفرتحة

 .(ٕ)عيصػ تف عمد "سخية"كعمد ىحا  ػػػػ " ئخ" ك"سرخ" 
كي ػف السيشد:   ع عغ سخية أىم شتىت    خخ، إلقػ يت عمد األ ض  ك ع 
عغ  ئخ عصمشتىت ةإ شتء أىميت  تنج شت كتيصمت   ك ع عغ سرخ  فبف 

 .(ٖ)ةتلرخػ  كالجز سج  ل عغ إل تنو

أف   ػف " ئخ  ك"سرخ" عيصػ ضغ عمد " عخكشيت" ص ك ف لع  (ٗ)كيخجا الفخاء
 خي حي ٱُّٱ حدغ السيشد  كل شو أتبف ةيزو ةيًزت  ست  ي سػلو تيتلد: 

 (.66 – 65الواقعة: َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

                                                           
 .ٕٚٛ/ٛ  كالج  السرػف ٖٚٚ/ٙالبحخ السحبط  شطخ:  - ٔ
  كجتعف ال بتف ٘ٔٗ/ٕ  كعيتني القخلف لأل فر ٕٕٛ/ٕ شطخ: عيتني القخلف  - ٕ

  كالسحخ  الػجضد ٕٗٚ/ٖ  كالػإلبط ٓٓٔ/ٕخلف   كعذ ا إعخام القٓٛٔ/ٚٔ
  ككخاجب ٗٚ/ٕألح تـ القخلف   كالجتعف ٜ٘ٗ/ٕ  كالت بتف ٛٚٔ/ٕ  كال بتف ٜٕٚ/ٓٔ

  ك  شتف اليقا الدمبع ٕٚٛ/ٛ  كالج  السرػف ٖٚٚ/ٙ  كالبحخ السحبط ٛٛ/٘القخلف 
ٗ/ٖٔ. 

عخام القخلف   ك  ٕٖٗ/ٖ  كعيتني القخلف ك عخاةو ٓٛٔ/ٚٔجتعف ال بتف  شطخ:  - ٖ
  كالسحخ  ٚٔ/ٖ  كال ذتؼ ٜٖٓ/٘  كعيتلع التشديا ٕٗٚ/ٖ  كالػإلبط ٕٓٔ/ٖ

  ك  شتف اليقا ٔ٘/ٕ  كجتعف ال بتف لر جي ٜٖ/ٖ  كعفتتبا الغضب ٜٕٚ/ٓٔالػجضد 
 .ٔٚ٘/ٖ  ك تا القج خ ٖٔ/ٗالدمبع 

   ٕٓٔ/ٖك عخام القخلف   ٓٛٔ/ٚٔ   كجتعف ال بتف ٕٕٛ/ٕ شطخ: عيتني القخلف  - ٗ
  كالت بتف ٛٚٔ/ٕ  كال بتف ٜٕٚ/ٓٔ  كالسحخ  الػجضد ٓٓٔ/ٕكعذ ا إعخام القخلف 

 .ٗٚ/ٕألح تـ القخلف   كالجتعف ٜ٘ٗ/ٕ
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كيزي  ىحا الػجو ةست   خه الفخاء نفدو عغ  دتف السيشد  كأي  زا 
 لإلعخام إ ا لع   غ تحتو عيشد سػيع.

  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ -ٗ
 (.55الحديد: َّمن خن حن جن يم

ػلو تيتلد: "كالذيجاء" لبذ عيصػً ت عمد " الرج قػف" ص تعتشتع  لظ س
عيشدص ألف ا  ستف كضخ عػجب  ي الستيت ؼ لمسؤعغ اإلع شيضج  فب ػف 
الػس  عمد سػلو :"أكلئظ ىع الرج قػف"   كيدتأن  ال لـ ةقػلو :" كالذيجاء 

 .(ٔ)كنػ ىععشج   يع ليع أجخىع 
كسج  ك  ا غ جخيخ الص خي عغ جسف عغ التتةيضغ أف ال لـ سج تع عشج سػلو 
:" أكلئظ ىع الرج قػف"   كأنيت عفرػلة عغ الحي ةيجىت  كأف الػس  عمضيت 

كأجسػا  إلمو   -عد كجا – فضج ةأف الرج قضغ ىع الح غ أسخكا  ػحجانبة هللا 
 غ ستمػا  ي إل ضا هللا  كأف األكمب كلعشػا ةست جتءكا ةو  كأف الذيجاء ىع الح

 .(ٕ)عغ عيت شة الطتىخ أف ت  صم  عمد السؤعغ اإلع شيضج

 فب ػف ا عخام عمد الشحػ التتلي:

                                                           
ك  زتح الػس  كات تجاء   ٖٕٓ/ٕٚ   كجتعف ال بتف ٖ٘ٔ/ٖ شطخ: عيتني القخلف  - ٔ

  ٖٕٕ/ٛ  كالبحخ السحبط ٜٖ/ٛ  كعيتلع التشديا ٜٔٚ/ٕ  كالقصف كاتجتشتؼ ٕٜ٘/ٕ
  كعشت  اليج  ٖٖٚٗ/ٛ  كتفدضخ القخلف اليطبع ٖٙٛ  ٖ٘ٛ/ٗك جاجف التفدضخ 

ٚٙٚ . 
   ٖٔٙ/ٗك عخام القخلف ٜٔٚ/ٕكالقصف كاتجتشتؼ   ٖٕٓ/ٕٚ شطخ: جتعف ال بتف  - ٕ

 .ٖٙٛ/ٗ  ك جاجف التفدضخ ٖٕ٘/ٚٔ تـ القخلف ألحكالجتعف 
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الرج قػف"   خ عغ "أكلئظ"   كالجسمة   خ عغ "الح غ لعشػا"   ىع "
 .(ٔ)ك"الذيجاء" ع تجأ     خه " ليع أجخىع "  أك الخ خ " عشج   يع"

الكبع أف ت ػف اآل ة عفرػلة ص ألنو لػ  تف الذيجاء فا مضغ  ي ك جا ا غ 
جسمة الخ خ ل تف سػلو " ليع أجخىع كنػ ىع "   ًخا ثتلُثت عشيع  كىحا  تزسغ 
عص  الخ خ الثتني عمد األكؿ   ثع  أتي الخ خ الثتلث عجخًفا عغ اليص   

قػؿ: زيج   خيع  عمد حج سػلظ: زيُج  خيع  كعتلع  لو عتؿ  أك تيصفيت جسبًيت  ت
 .(ٕ)كعتلع  كلو عتؿ

كىحا تػجبو شضب  جيا اآل ة عفرػلة  عست  تبا تشػع السيتني ك ثختيت  كىػ 
 أكلد عغ حرخىت  ي عيشد كاحج ص ك ف  تف عس ًشت.

كسضا: إف اآل ة عػأػلةص كاف سػلو "كالذيجاء" عيصػؼ عمد " الرج قػف"  
لو :" ليع أجخىع كنػ ىع" فب ػف عغ أفة الح غ لعشػا ةتهلل ك إلمو  كسػ 

 .(ٖ)لمجسبف
 يحا القػؿ أكلد عغ جية الحج ث  كسػ  ىحا الػجو أ ػ جيفخ الشحتس ةقػلو:"

 كاليخ بةص ألف الػاك كاك عص    د ضا عت ةيجىت أف   ػف فا ًل فبست س ميت ص
 .(ٗ)إت أف  سشف عتنف عغ  لظ أك   ػف حجة ستشية"

                                                           
   ٜٖ٘/ٕكعذ ا إعخام القخلف   ٖٓٙ/ٗك عخام القخلف   ٖٕٓ/ٕٚ شطخ: جتعف ال بتف  - ٔ

  كالبحخ السحبط ٕٚ٘/ٙ  ككخاجب القخلف ٖٗٔ/ٗٔ  كالسحخ  الػجضد ٕٕٔكالس تفد 
 .ٜٕٗ/ٓٔ  كالج  السرػف ٖٙٛ/ٗ   ك جاجف التفدضخ ٖٕٕ/ٛ

 .ٖٙٛ/ٗ  ك جاجف التفدضخ ٕٖٛاليجختضغ   شطخ: شخي  - ٕ
كالسحخ     ٖٛ/ٛ  كعيتلع التشديا ٖٔٙ/ٗك عخام القخلف   ٖٕٔ/ٕٚ شطخ: جتعف ال بتف  - ٖ

  ككخاجب القخلف ٖٕ٘/ٚٔ  كالجتعف ألح تـ القخلف ٜٜٜ/ٖ  كعما الػسػؼ ٖٖٔ/ٗٔالػجضد 
خلف اليطبع   كتفدضخ القٜٕٗ/ٓٔ   كالج  السرػف ٖٕٕ/ٛ  كالبحخ السحبط ٕٚ٘/ٙ
 .ٚٙٚ  كعشت  اليج  ٖٖٛٗ/ٛ

 .ٜٜٜ/ٖكعما الػسػؼ  ٖٔٙ/ٗإعخام القخلف  شطخ:  - ٗ
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ت  صم  عمد السؤعغ كأ  شيضج  كيخف  لظ عت عخ عغ سػؿ الص خي: إنو
ةسجخف ا  ستف   إت أف  خاف ةو شيضج عمد عت لعغ ةو كأجسو  فب ػف  لظ 

 .(ٔ)كجًيت   ك ف  تف فبو ةيج

كسضا " الذيجاء " عغ كأ  الح غ لعشػا  عيصػؼ عمد "الرج قػف"   ل غ " 
:  تلذيضج  عمد نحػ سػلو تيتلدء " عغ عيشد الذتىج   ت عغ عيشصالذيجا

   كفبو تيد  عيشد. (ٕ) (75الحج: َّحض جض مص خص ٹٱٹٱُّٱ

كعشج ةيس اليمستء  جػز الػجيتف : أف   ػف "كالذيجاء "  لًعت عدتأنًفت 
عخ ػًعت ةتت تجاء  كيجػز أف   ػف "كالذيجاء" عخ ػًعت عصًفت عمد " 

 .(ٖ)الرج قػف 

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ٹٱٹٱُّٱ -٘
  من زن رن مم ام يل ىل مل
 (.67الحديد: َّنن

ػلو تيتلد:" ك لبتنبة" لبذ عيصػً ت عمد "  أ ة ك حسة" ص تعتشتع  لظ س
عيشدص ألف الخلبتنبة لبدت فا مة فبست جيا هللا  ي سمػم الح غ اتبيػا 

                                                           
كالجتعف ألح تـ القخلف   ٜٔٚ/ٕكالقصف كاتجتشتؼ   ٖٕٔ/ٕٚ شطخ: جتعف ال بتف  - ٔ

ٔٚ/ٕٖ٘. 
   ٖٕٕ/ٛ  كالبحخ السحبط ٕٛ٘/ٙ  ككخاجب القخلف ٖٖٔ/ٗٔالػجضد   شطخ: السحخ  - ٕ

 ٖٙٛ/ٗ   ك جاجف التفدضخ ٕٖٛكشخي  اليجختضغ 
  كالس تفد ٜٖ٘/ٕ  كعذ ا إعخام القخلف ٕٙٔ/٘ شطخ: عيتني القخلف ك عخاةو  - ٖ

  كالت بتف ٕٕٓ/ٜٕ  كعفتتبا الغضب ٘ٙ/ٗ  كال ذتؼ ٕٔ٘/ٗ  كالػإلبط ٕٕٔ
 .ٕ٘ٔ/٘  ك تا القج خ ٜٖٖ/ٕبتف لر جي   كجتعف ال ٜٕٓٔ/ٕ
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إنست ا تجعػا الخلبتنبة عغ عشج أنفديع   ككلع   ت يت  -عمبو الدلـ -عبدد
  كلػ (ٔ)إلد هللا  هللا عمضيع  كلع  ذخعيت ليع  كل غ ا تجعػىت لضتقخ ػا  يت

 .(ٕ)كتنت فا مة  ي "جيا" لع تػأ  ةأنيت  جعة
 .(ٖ)لحا  جا اليمستء الػس  عمد "  أ ة ك حسة" 

 لبتنبة  كاتبيػاكعمد ىحا  ػػ"  لبتنبة" عفيػؿ ةو لفيا عححكؼ   تقج خه: 
ا تجعػىت   كت ػف السدألة عغ ةتم اتشتغتؿ   ست تقػؿ :  أ ت زيًجا كعسًخا 

 .(ٗ)كمستو

                                                           
  ٙٚ  كا  زتح اليزجي ٕٔٚ/ٕ  كالقصف كاتجتشتؼ ٖٕٛ/ٕٚ شطخ: جتعف ال بتف  - ٔ

  ٓٓٓٔ/ٖ  كعما الػسػؼ ٕٗ/ٛ  كعيتلع التشديا ٕٗ٘/ٗ  كالػإلبط ٖٕٔكالس تفد 
  ك جاجف ٓٙ/ٕ  كعجا ؾ الدتل ضغ ٕٕٛ/ٛ  كالبحخ السحبط ٕٗٔ/ٜٕكعفتتبا الغضب 

  كعشت  اليج  ٜٖٗ/ٔ  كال خىتف  ٖٓٔ  كا  شتف إلد عمع ا عخام ٜٖٔ/ٗفدضخ الت
 .ٖٕٗ/ٕٚ  كالتحخيخ كالتشػيخ ٕٕٔ/٘  ك تا القج خ ٛٙٚ

  كا  شتف إلد عمع ا عخام ٕٔٔٔ/ٕ  كالت بتف  ٙٚ شطخ: ا  زتح اليزجي  - ٕ
 .ٕ٘٘/ٓٔ  كالج  السرػف ٖٓٔ

  كالس تفد  ٕٔٚ/ٕ  كالقصف كاتجتشتؼ ٕٜٙ/ٕ شطخ: إ زتح الػس  كات تجاء  - ٖ
 .ٜٖٗ/ٔ  كال خىتف ٕٕٙ/ٚٔ  كالجتعف ألح تـ القخلف ٕٕٔ

  ك  زتح الػس  ٖٓٔ/٘  كعيتني القخلف ك عخاةو ٙٚ شطخ: ا  زتح اليزجي  - ٗ
الػإلبط   ك ٕٔٚ/ٕ  كالقصف كاتجتشتؼ ٖٚٙ/ٗك عخام القخلف  ٕٜٙ/ٕكات تجاء 

   كال بتف ٓٓٓٔ/ٖ  كعما الػسػؼ ٚٙ/ٗ   كال ذتؼ ٕٗ/ٛ  كعيتلع التشديا ٕٗ٘/ٗ
  كالجتعف ألح تـ القخلف ٕٔٔٔ/ٕ  كالت بتف ٕٗٔ/ٜٕ  كعفتتبا الغضب ٕ٘ٗ/ٕ

  كالبحخ السحبط ٕٓ٘/ٙ  ككخاجب القخلف ٖٕٓ/ٗ  كتفدضخ الشدفي ٖٕٙ/ٚٔ
  كجتعف ال بتف لر جي ٚ٘ٗ/ٕ  كعيتلع التشديآٙ/ٕ  كعجا ؾ الدتل ضغ ٕٕٛ/ٛ
 .ٛٙٚ  كعشت  اليج  ٖٕٛ/٘  ك  شتف اليقا الدمبع ٖٓٗ/ٕ
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كعما  لظ ةأف ىحا  –(ٕ)كتبيو أ ػ حبتف –(ٔ)ىحا ا عخام ابؼ عطيةكأن خ 
إعخام السيتدلة ص  حى ػف إلد أف ا ندتف  خم  أ يتلو   كالخلبتنبة عغ  يا 
الي ج   ل تج ا  ي الجياص  ل ت ػف عيصػ ة عمد الخحسة كالخأ ة التي ىي 

 السح ػ  ةيجه.عغ  يا هللا تيتلد   ا ىي عشرػ ة ةفيا عزسخ  فدخه 
ألف  - حسيست هللا –كعشجي أنو ت  مـد عت  ىب إلبو ا غ عصبة كأ ػ حبتف 

عحىب السيتدلة عفيػـ عغ السيشد كالتأكيا السدتفتف عغ التقج خ ا عخا ي  ت 
 .(ٖ)عغ ا عخام نفدو

  

                                                           
  كعغشي الم ضب ٕ٘٘/ٓٔ  كالج  السرػف ٕٖٙ/ٗٔ شطخ: السحخ  الػجضد  - ٔ

 .ٖٕٗ/ٕٚ  كالتحخيخ كالتشػيخ ٜٕٚ/ٗ  كالفتػحت، ا ليبة ٚٚ٘/ٕ
 .ٕٕٛ/ٛ شطخ: البحخ السحبط  - ٕ
تنبة" عشرػ ة ةفيا عححكؼ  فدخه السح ػ  ةيجه  تف  شطخ:  إ ا سج  أف " لب - ٖ

السيشد: أف الخأ ة كالخحسة عغ هللا تيتلد جيميت  ي سمػم الح غ اتبيػه   كأعت الخلبتنبة 
  يي عغ  يا األتبتع   ا تخعػىت كا تجعػىت عغ  ا، أنفديع .

ف ا ندتف أل –عد كجا  – تلسيتدلة :  قػلػف: ا تجعػىت كأكججكىت  كلبدت عغ  يا هللا 
 خم   يا نفدو  كأعت أىا الدشة:  إنيع  خكف أف العبتف  فيمػف أ يتليع حكبقة   كل غ 
ىع كأ يتليع عخمػسػف هلل تيتلد    تلي ج لو إ افة كعذضئة ل شيت تحت عذضئة هللا 

 ك  افتو.
  ٖٖ  ك م  أ يتؿ العبتف ٜ٘ٗ  ٖٛٛ  ٕٕٔ  ٛٔٔ/ٛ  ٕٗٗ/ٙ شطخ:  تتك  ا غ تبسبة 

  ٖٓٔ   كشخح اليقضج الصحتكية ٕٗٔ  ٚٓٔ  كشفتء اليمضا ٜٗٗ/ٖٔلبت ي ك تا ا
 .ٜٕٓ  ٚٙ/ٕكشخح اليقضجة الػاإلصبة 
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كست أف ىحا التخخيا لع   غ عقترًخا عمد السيتدلة ص  قج ستؿ  حلظ جسف عغ 
  (ٖ)  كالقخش ي(ٕ)  كالػاحجي(ٔ)لبدػا عغ السيتدلة   أعثتؿ الص خي اليمستء 

 .(ٙ)  كالذػ تني(٘)  كا غ  ثضخ (ٗ)كا غ الكبع

زاف أ ػ حبتف :  ي   س الشرب عمد اتشتغتؿ ص عحتًجت ةأف عغ ح  
 اتإلع السذغػؿ عشو أف  رما 

مد لمخ ف  ك" لبتنبة" ن خة ت عدػغ لل تجاء  يت ص  ل  رما نر يت ع
 .(ٚ)اتشتغتؿ

ك ف  لظ ةأف اشتخاط ألحبة اتإلع السذتغا عشو لمخ ف لبذ عدمًست    جؿ 
 عمد  لظ سخاءة عسخ  غ 

 ع ػػػػػػػػػػػػجاليديد   كعجتىػػػػػػػػػػػػج  كعبدػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػغ عسػػػػػػػػػػػػخ  كا ػػػػػػػػػػػػغ أ ػػػػػػػػػػػػي ع مػػػػػػػػػػػػة  
 (   ٔ" إلػػػػػػػػػػػػػػػ ة أندلشتىػػػػػػػػػػػػػػت" الشػػػػػػػػػػػػػػػ : (ٛ)كأ ػػػػػػػػػػػػػػػ حضػػػػػػػػػػػػػػػة  كا ػػػػػػػػػػػػػػغ عحبرػػػػػػػػػػػػػػغ

                                                           
 .ٖٕٛ/ٕٚ شطخ: جتعف ال بتف  - ٔ
 .ٕٗ٘/ٗ شطخ: الػإلبط  - ٕ
 .ٖٕٙ/ٚٔ شطخ: الجتعف ألح تـ القخلف  - ٖ
 .ٜٖٔ/ٗ  ك جاجف التفدضخ ٓٙ/ٕ شطخ: عجا ؾ الدتل ضغ  - ٗ
 .ٖٖٗٗ/ٛتفدضخ القخلف اليطبع  شطخ:  - ٘
 .ٕٕٔ/٘ شطخ:  تا القج خ  - ٙ
 .ٚٚ٘/ٕ  كعغشي الم ضب ٕ٘٘/ٓٔ  كالج  السرػف ٕٕٛ/ٛ شطخ: البحخ السحبط  - ٚ
 كسخاءة الجسيػ  " إلػ ة " ةتلخ ف. - ٛ

  ٕٚ/ٗ  كعيتني القخلف ك عخاةو ٜٜ/ٕ  كالسحتدب ٓٓٔ شطخ: عخترخ  ي شػا  القخلف 
  كالجتعف ألح تـ القخلف ٓٚٔ/ٕ  ك عخام القخاءا، الذػا  ٕٚٔ/ٖك عخام القخلف 

 .ٕٕٖ  ك تحتؼ  زلء البذخ ٖٛٚ/ٛ  كالج السرػف ٛ٘ٔ/ٕٔ
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 سػػت أجػػتز أ ػػػ حبػػتف  –ك ف  تنػػت سػػخاءة شػػت ة  -(ٔ)ةتلشرػػب عمػػد اتشػػتغتؿ
 عشرػ ة عمد اتشتغتؿ. (ٕ)عثا  لظ   جيا " سخلًنت" 

كسضا :"  لبتنبة" عيصػؼ عمد "  أ ة ك حسة"   كت ػف الخلبتنبة عست جيميت 
 .(ٖ)هللا  ي سمػم الح غ اتبيػه ص  غضخكا كا تجعػا  ضيت
ة كالخحسة ت ػف  ي القمب ت ك رت الخلبتنبة ةتلػأ  ةتت تجاع ص ألف الخأ 

ت دب لإلندتف  ضيت  ةخلؼ الخلبتنبة ص  إنيت عغ أ يتؿ ال جف عف شيء  ي 
 .(ٗ)القمب    فضيت عػعف لمت دب

عشجي أكلد كأ جا   لدلعة  -كىػ الشرب عمد اتشتغتؿ –كالػجو األكؿ 
 السيشد  كا عخام تتةف لو.

  

                                                           
  كعذ ا إعخام ٕٖٙ/ٔ  كالتبرخة كالتح خة ٕٚ/ٗ شطخ: عيتني القخلف ك عخاةو  - ٔ

  ٜٔٔ/ٕ  كال بتف ٘ٔٗ/ٓٔ  كالسحخ  الػجضد ٙٗ/ٖ  كال ذتؼ ٘ٔٔ/ ٕالقخلف 
 .ٖٜٙ/ٕ  كالت بتف ٕٔٔ/ٖٕلغضب كعفتتبا ا

( عغ إلػ ة ا إلخاء   كىست ) كعت أ إلمشتؾ إت عبذًخا كنح ًخا   ٙٓٔ-٘ٓٔاآل تتف )  - ٕ
 كسخلًنت  خسشته لتقخأه عمد الشتس عمد ع ث...(.

  كالسحخ  الػجضد ٕٔٚ/ٕ  كالقصف كاتجتشتؼ ٖٚٙ/ٗ شطخ: إعخام القخلف  - ٖ
   كالبحخ السحبط ٖٕٙ/ٚٔألح تـ القخلف    كالجتعفٕٔٔٔ/ٕ  كالت بتف ٕٖٙ/ٗٔ
   ك  شتف اليقا الدمبع ٚٚ٘/ٕ  كعغشي الم ضب ٕ٘٘/ٓٔ  كالج  السرػف ٕٕٛ/ٛ
 .ٕٕٔ/٘  ك تا القج خ ٖٕٛ/٘

  كالفتػحت، ا ليبة ٕ٘٘/ٓٔ  كالج  السرػف ٕٕٛ/ٛ شطخ: البحخ السحبط  - ٗ
 .ٚٚٔ/ٗ  كحتشبة الرتكي ٜٕٙ/ٗ
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 الخامس: امتشاع العطف راجًحا لتعدف اإلعراب. السبحث

 َّ  حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل ٹٱٹٱُّٱ -1
 (.5الرعد: 

 سػلو تيتلد:" كالحي أندؿ إلبظ" لبذ عيصػً ت عمد عت س مو.
  تلػاك للإلتئشتؼ   ك"الحي"  ي عػعف   ف عمد ات تجاء   ك  خه "الح ".

تقج خه : ىػ الح    أك كسضا :   خه "عغ   ظ" ك"الح "   خ لس تجأ عححكؼ 
 .(ٔ) لظ الح    أك "الح "   خ ثتف  أك " عغ   ظ" ك "الح "  لىست   خ

 .(ٕ)كفبو ةيج  كسج ستؿ عشو أ ػ حبتف: إنو إعخام عت م 
كالػجو األكؿ ىػ الرحبا   ستؿ ا غ  ثضخ:" عغ   ظ الح "   خ تقجـ 

السصت   لتفدضخ ع تجؤه  كىػ سػلو :"كالحي أندؿ عغ   ظ" ىحا ىػ الرحبا 
 .(ٖ)عجتىج كستتفة

  

                                                           
  ٖ٘ٔ/ٕ  كعيتني القخلف ك عخاةو ٕٜ/ٖٔ  كجتعف ال بتف ٚ٘/ٕ شطخ: عيتني القخلف  - ٔ

   ٖٖٛ/ٔ  كالقصف كاتجتشتؼ ٜٖٗ/ٕك عخام القخلف  ٖٓٚ/ٕك  زتح الػس  كات تجاء 
   ٜٓٔ/ٛ  كالسحخ  الػجضد ٕٗ/ٛ  كعيتلع التشديا ٖ/ٖ  كالػإلبط ٚٓٔكالس تفد 
  ٜٕٔ/ٗالتشديا    كعيتلعٜٗٚ/ٕ  كالت بتف ٗٛٔ/ٛٔ  كعفتتبا الغضب ٚٗ/ٕكال بتف 

  ٘/ٚ  كالج  السرػف ٜٖ٘/٘  كالبحخ السحبط ٕٛٚ/ٜكالجتعف ألح تـ القخلف 
 .ٜٚ/ٖ  ك تا القج خ ٕٔ٘/ٔكأنػا  التشديا 

 .٘/ٚ  كالج  السرػف ٜٖ٘/٘ شطخ: البحخ السحبط  - ٕ
 .ٖٚٛٔ/ٚ شطخ: تفدضخ القخلف اليطبع  - ٖ
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كيرا أف   ػف "الحي" أفة لػ "ال تتم"   ك"الح "   خ لس تجأ عححكؼ 
تقج خه:  لظ الح  عمد أف الػاك زاججةص كالتقج خ: تمظ ل ت، ال تتم الحي أندؿ 

 . (ٔ)إلبظ  لظ الح 
كنطضخ  لظ سػليع :أتتنت ىحا الحج ث عغ أ ي حفز كالفت كؽ  كىع  خيجكف 

 .(ٖ)  كستلػا : عخ ،  ديٍج كأتحبظ (ٕ)سخ  غ الخصتمع
 كعثا  لظ سػؿ الذتعخ:

 (ٗ)إَلى اْلَسِمِغ الَقْرم َواْبِؼ الُهسام ... وليِث اْلَكِتيَبِة ِفي الُسْزَدَحػ

 .(٘) يص  ا غ اليستـ كىػ  خيج كاحًجا

 ني مي زي ري ٰى ين ٱُّٱكجيا ا غ عتلظ عغ ىحا الق ضا سػلو تيتلد:
  (.8 – 5األعلى: َّ خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي

                                                           
  كعيتني القخلف ٕٜ/ٖٔبتف   كجتعف ال ٛ٘/ٕ  ٙٓٔ /ٔ شطخ: عيتني القخلف  - ٔ

  ٜٗٚ/ٕ  كالت بتف ٚٗ/ٕ   كال بتف ٜٓٔ/ٛ   كالسحخ  الػجضد ٖ٘ٔ/ٕك عخاةو 
  ٙ/ٚ  كالج  السرػف ٜٖ٘/٘  كالبحخ السحبط ٕٛٚ/ٜكالجتعف ألح تـ القخلف 
  ك دانة األفم ٕٕٛ  كشخح الفتكيي عمد القصخٖٚٛٔ/ٚكتفدضخ القخلف اليطبع 

 .ٜٚ/ٖٔ  كالتحخيخ كالتشػيخ  ٜٚ/ٖ   ك تا القج خٚٓٗ/٘  ٔ٘ٗ/ٔ
 .ٕٛٚ/ٜ  كالجتعف ألح تـ القخلف ٛ٘/ٕ شطخ: عيتني القخلف  - ٕ
 .ٚٗ/ٕ شطخ: ال بتف  - ٖ
: ىػ الدضج اليطبع   كالسدفحع : ع تف الحخم.  شطخ:   - ٗ ال ضت ت  يخؼ ستجمو كالقـخ

الغضب   كعفتتبا ٕٜ/ٖٔ  ٓٓٔ/ٕ  كجتعف ال بتف ٛ٘/ٕ  ٘ٓٔ /ٔعيتني القخلف 
  كالبحخ السحبط ٕٛٚ/ٜ    كالجتعف ألح تـ القخلف ٜٕ٘  كسصخ الشج  ٜٖ/٘
 .ٚٓٗ/٘  ٔ٘ٗ/ٔ   ك دانة األفم ٚ/ٚ  كالج  السرػف ٜٖ٘/٘

  كالسحخ  الػجضد ٕٜ/ٖٔ  كجتعف ال بتف ٛ٘/ٕ  ٙٓٔ /ٔ شطخ: عيتني القخلف  - ٘
 .ٜٖ٘/٘  كالبحخ السحبط ٕٛٚ/ٜ  كالجتعف ألح تـ القخلف ٜٓٔ/ٛ
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عمد عيشد: إلبا اإلع   ظ األعمد  الحي  م   دػ   الحي سج   يج   
 .(ٔ)الحي أ خم السخعد

كحلظ  يا الخعي  جيا "السػ ػف" عغ أفة "عغ"  ي سػلو تيتلد: 
  مه جه ين ىن من خن حن جن  يمٱُّٱ

 ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه

 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

  عمد عيشد: ل غ ال خ عغ لعغ  (577البقرة: َّىئ نئ مئ
 .(ٕ)السػ ػف 

  كتمظ الحي  (ٖ)كسضا: "كالحي" عيصػؼ عمد ل ت، أي: تمظ ل ت، ال تتم
أندؿ إلبظ   أك عيصػؼ عمد ال تتم  كالتقج خ: تمظ ل ت، ال تتم كل ت، 

 .(ٗ)الح غ أندؿ إلبظ عغ   ظ
                                                           

  ك تا القج خ ٚٔ٘/٘  ك  شتف اليقا الدمبع ٕٙٔٔ/ٖ شطخ: شخح ال تفبة الذتفبة  - ٔ
٘/ٖ٘ٗ. 

 .ٔٔٓٔ/ٕ شطخ: شخح الخعي  - ٕ
  كعذ ا إعخام القخلف ٜٖٗ/ٕ  ك عخام القخلف ٖ٘ٔ/ٕ شطخ: عيتني القخلف ك عخاةو  - ٖ

ػف   كالج  السرٜٖ٘/٘  كالبحخ السحبط ٕٛٚ/ٜ  كالجتعف ألح تـ القخلف ٓٗٗ/ٔ
ٚ/ٚ. 

  ٖ٘ٔ/ٕ  كعيتني القخلف ك عخاةو ٕٜ/ٖٔ  كجتعف ال بتف ٛ٘/ٕ شطخ: عيتني القخلف  - ٗ
  كالقصف كاتجتشتؼ ٜٖٗ/ٕ  ك عخام القخلف ٖٓٚ/ٕك  زتح الػس  كات تجاء 

    كالسحخ  الػجضد ٕٜٕ/ٗ  كعيتلع التشديا ٓٗٗ/ٔ  كعذ ا إعخام القخلف ٖٖٛ/ٔ
  ٜٖ٘/٘  كالبحخ السحبط ٕٛٚ/ٜلقخلف    كالجتعف ألح تـ اٚٗ/ٕ   كال بتف ٜٓٔ/ٛ

 .ٜٚ/ٖ  ك تا القج خ ٕٔ٘/ٔ  كأنػا  التشديا ٚ/ٚكالج  السرػف 
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 .(ٔ)الح كي ػف"الح "   ًخا لس تجأ عححكؼ تقج خه:  لظ 
أضيخ عشجي عغ األكجو السح ػ ة ص لدلعة  كحسا " الحي" عمد اتإلتئشت

 السيشد عف سػة ا عخام.

  

                                                           
  ك  زتح الػس  كات تجاء ٕٜ/ٖٔ  كجتعف ال بتف ٛ٘/ٕ شطخ: عيتني القخلف  - ٔ

  كعذ ا إعخام القخلف ٖٖٛ/ٔ  كالقصف كاتجتشتؼ ٜٖٗ/ٕ  ك عخام القخلف ٖٓٚ/ٕ
 .ٜٖ٘/٘  كالبحخ السحبط ٕٜٕ/ٗ   كعيتلع التشديآٗٗ/ٔ
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 .السبحث الدادس: امتشاع العطف لزعف السعشى وتعدف اإلعراب

 جي  يه مهىه جه ين ىن من خن ٹٱٹٱُّٱ-ٔ

 (.7البقرة: َّحي

  ك"  ت عمد سػلو :" عمد سمػ يع"سػلو تيتلد:" كعمد أةرت ىع" لبذ عيصػ ً 
 عمد إلسييع" ص تعتشتع  لظ لفًطت كُ يجه عيشد.

أعت اعتشتعو لفًطت :  ممخ ف  ي سػلو " كذتكة "   كلػ  تنت عيصػ ة  عمد عت 
 س ميت لشر ت "كذتكة".

أعت اعتشتع اليص  عيشد :  ألف األةرت  ت  قف عمضيت الختع  ي لغة 
 .(ٔ)اليخم

عمد األإلستع   كأعت األةرت  كعمد ىحا  تآل ة عمد أف الختع عمد القمػم ك 
  يمضيت الغذتكة  كت ت ػف فا مة  ي الختع.

الختَع كضُخ عػأػ ٍة ةو اليضػُف  ي شيء عغ  تتم هللا  كت  ي ستؿ الص خي: 
  كت عػجػٍف  ي لغة أحج عغ -أمد هللا عمبو كإلمع-  خ عغ  إلػؿ هللا 

َكَسْمِبِو(   َمد إَلْسِيِو اليخم  كسج ستؿ تبت ؾ كتيتلد  ي إلػ ة أ خ : )َكَ َتَع عَ 

                                                           
  ٖٗ/ٔ  كعيتني القخلف لأل فر ٖٔ/ٔ  كعجتز القخلف ٖٔ/ٔ شطخ: عيتني القخلف  - ٔ

  كعفتتبا الغضب ٖٙٔ/ٔ  كال ذتؼ ٜٖٓ/ٔ  كالحجة ٖٔٔ/ٓٔك  شتف اليقا الدمبع 
 .ٕٛ٘/ٔ  كالتحخيخ كالتشػيخ ٛٗ/ٔ  كالبحخ السحبط ٚٗٙ/ٕ  كالبدبط ٛٗ/ٕ
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[    مع  ج ا البرَخ  ي َٖٕيَمد َةَرِخِه ِكَذتَكًة( ]إلػ ة الجتثبة: ثع ستؿ: )َكَجَيمَ 
 .(ٔ)"عيشد الختع. ك لظ ىػ السيخكؼ  ي  لـ اليخم

كت ػف جسمة )كعمد أةرت ىع كذتكة( عدتأنفة   " كعمد أةرت ىع" عتيم  
 .(ٕ)ةسححكؼ   خ  ك"كذتكة" ع تجأ عؤ خ

 قػي  لظ أف  ثضًخا عغ اليمستء  جيمػف الػس  عمد سػلو :" كعمد إلسييع" 
 .(ٖ)كسًفت تتًعت   ثع  دتأن 

ستؿ األلػإلي:" كسج اتف  القخاء عمد الػس  عمد "إلسييع"   كضتىخه فلضا 
 .(ٗ)عمد أنو ت تيم  لو ةست ةيجهص  يػ عيصػؼ عمد "عمد سمػ يع"

                                                           
  كأنػا  ٚٔ/ٔ  كتفدضخ الشدفي ٖٔ/ٔ  كعيتني القخلف ٖٔٔ/ٔال بتف   شطخ: جتعف - ٔ

 .ٖٙٔ/ٔ  ك كح السيتني ٕٔ/ٔالتشديا 
  ك  زتح الػس  كات تجاء ٖٔٔ/ٔ  كجتعف ال بتف ٖٔ/ٔ شطخ: عيتني القخلف  - ٕ

  كعذ ا إعخام القخلف ٖٖٛ/ٔ  كالقصف كاتجتشتؼ ٙٛٔ/ٔ  ك عخام القخلف ٜ٘ٗ/ٔ
  كالت بتف ٖ٘/ٔ   كال بتف ٜٚٔ/ٔ  كعما الػسػؼ ٙ٘ٔ/ٔجضد   كالسحخ  الػ ٕٓ/ٔ
  كالبحخ السحبط ٙٔ/ٔ   كتفدضخ الشدفي ٜٔٔ/ٔ   كالجتعف ألح تـ القخلف ٖٕ/ٔ
 .ٕٔ/ٔ  كأنػا  التشديا ٔٔٔ/ٔ  كالج  السرػف ٜٗ/ٔ

  ٖٗ/ٔ  كعيتني القخلف لأل فر ٖٔ/ٔ  كعجتز القخلف ٖٔ/ٔ شطخ: عيتني القخلف  - ٖ
  كعذ ا إعخام القخلف ٖٙ/ٔ  كالقصف كاتجتشتؼ ٗٔٔ  ٖٔٔ/ٔبتف كجتعف ال 

   كالسحخ  الػجضد ٖٙٔ/ٔ  كال ذتؼ ٘ٙ/ٔ  كعيتلع التشديا ٜٔ  كالس تفد ٕٓ/ٔ
   ٜٔٔ/ٔ   كالجتعف ألح تـ القخلف ٖٕ/ٔ    كالت بتف ٛٗ/ٕ كعفتتبا الغضب ٙ٘ٔ/ٔ

  كتفدضخ ٔٔٔ/ٔ   كالج  السرػف ٖ٘ٔ/ٔ  ككخاجب القخلف ٚٔ/ٔكتفدضخ الشدفي 
 .ٖٙٔ/ٔ  ك كح السيتني ٔٛٔ   كعشت  اليج  ٕٜٔ/ٔالقخلف اليطبع 

 .ٖٙٔ/ٔ شطخ:  كح السيتني  - ٗ
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أف ت ػف جسمة " كعمد أةرت ىع كذتكة" عيصػ ة عمد جسمة "  تع  كيرا 
 .(ٔ)هللا عمد سمػ يع"

 (ٕ)عغ عتأع "كذتكًة" ةتلشرب - ي الذػا  –كعمد سخاءة السفزا الز ي 
كل غ ةتليص  عمد  (ٖ)ت تحسا عمد الختع ص ألنو  يا تـز ت  تيج   شفدو

القمػم كاألإلستع عمد السيشدص عمد تقج خ:  تع هللا عمد سمػ يع كإلسييع 
 :   ست حسمػا عمد السيشد سػلو(ٗ) كجيا عمد أةرت ىع كذتكة

 

                                                           
  كأنػا  التشديا ٜٗ/ٔ  كالبحخ السحبط ٙٗٙ/ٕ  كالبدبط ٕٖٔ/ٔ شطخ: الحجة  - ٔ

ٔ/ٕٔ. 
 كسخاءة الجسيػ " كذتكة " ةتلخ ف.  - ٕ

  كعيتني القخلف ٖٔٔ/ٔ  كجتعف ال بتف ٓٗٔ   كالدبية ٖٔ/ٔ شطخ: عيتني القخلف 
  ك عخام ٖٙ/ٔ   كالقصف كاتجتشتؼ ٜ٘ٗ/ٔ  ك  زتح الػس  كات تجاء ٗٛ/ٔك عخاةو 
  كعذ ا إعخام القخلف ٜٕٔ/ٔ  كالحجة ٕ  كعخترخ  ي شػا  القخلف ٙٛٔ/ٔالقخلف 

  ك عخام ٙ٘ٔ/ٔ   كالسحخ  الػجضد ٗٙٔ/ٔ  كال ذتؼ ٜٔ  كالس تفد ٕٓ/ٔ
   كالبحخ ٚٔ/ٔ  كتفدضخ الشدفي ٛٗ/ٕ   كعفتتبا الغضب ٚٔٔ/ٔالذػا  القخاءا، 
   كعشت  اليج  ٛٙ/ٔ  ك  شتف اليقا الدمبع ٔٔٔ/ٔ  كالج  السرػف ٜٗ/ٔالسحبط 

ٔٛٔ. 
 .ٖٕ/ٔ شطخ: الت بتف  - ٖ
  ٗٛ/ٔ  كعيتني القخلف ك عخاةو ٗٔٔ/ٔ  كجتعف ال بتف ٖٔ/ٔ شطخ: عيتني القخلف  - ٗ

  ٙٛٔ/ٔ  ك عخام القخلف ٖٙ/ٔ  كالقصف كاتجتشتؼ ٜ٘ٗ/ٔت تجاء ك  زتح الػس  كا
   كالسحخ  الػجضد ٜٔ  كالس تفد ٕٓ/ٔ   كعذ ا إعخام القخلف ٜٖٓ/ٔكالحجة 

  ٚٔ/ٔ   كتفدضخ الشدفي ٜٔٔ/ٔ  كالجتعف ألح تـ القخلف ٖ٘/ٔ  كال بتف ٙ٘ٔ/ٔ
  ٕٜٔ/ٔطبع   كتفدضخ القخلف الئٔٔ/ٔ  كالج  السرػف ٜٗ/ٔكالبحخ السحبط 

 .ٔٛٔ    كعشت  اليج  ٛٙ/ٔ  كتفدضخ أ ي الديػف ٕٔ/ٔكأنػا  التشديا 
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   عثا سػؿ الذتعخ:(ٕ) ي سخاءة عغ سخأىت ةتلجخ (ٔ)" حػ  عضغ" 
 (ٖ)َعْيَشاَها َعَمْفُتَها ِتْبًشا وماًء بارًدا ... حت ى َشَتْت َهس الةً 

 كسػؿ اآل خ:
 (ٗ)إَذا ما الغانياُت َبَرْزَن َيْؽًما ... وَزَججؼ الَحؽاجَب والُعيؽنا

 حسا "حػ  عضغ" ةتلجخ عمد عيشد:  شيسػف ةفتكية كلحع  ك حػ  عضغ  
كست حسمػا " عتء" عمد عيشد: كإلقضتيت عتء  كحسمػا "اليضػف" عمد عيشد: 

  كت ػف جسمة : )كعمد أةرت ىع كذتكة(  ك حمغ اليضػنت  ك حلظ ىحه اآل ة
 .(٘) عمد جسمة ) تع هللا عمد سمػ يع(

 .(ٙ)كعشج أ ي ة خ  غ األنبت ي :  را أف   ػف نرب "كذتكة" ةتلفيا  تع

. - ست إل   –كىػ ععبد   ألف " تع"  يا تـز
                                                           

 عغ إلػ ة الػاسية   كنريت ) كحػ  عضغ(. ٕٕاآل ة   - ٔ
  ٖٙ/ٔ   كالقصف كاتجتشتؼ ٜ٘ٗ/ٔ   ك  زتح الػس  كات تجاء ٓٗٔ شطخ: الدبية  - ٕ

    ٚٔٔ/ٔا، الذػا     ك عخام القخاءٜٕٔ/ٔ  كالحجة ٕكعخترخ  ي شػا  القخلف 
كعيتني   ٖٕٔ/ ٖ  ٗٔ/ٔ شطخ: ال ضت لع  شدب لقتجا عيضغ .  شطخ: عيتني القخلف  - ٖ

  كالخرتجز ٕٖٔ/ٔ  كالحجة ٓٔٚ/ٕ  كالقصف كاتجتشتؼ ٔٔٔ/٘القخلف ك عخاةو 
  كشخح ٕٖٙ/ٕ  كعغشي الم ضب ٜٗ/ٔ  كالبحخ السحبط ٛٛٗ  كا نرتؼ ٖٔٗ/ٕ

 .ٜٕٜ/ ٕ  ٛ٘/ٔشػاىج السغشي 
  ك  زتح ٙٚٔ/ٕٚ  كجتعف ال بتف ٓ٘ٔ شطخ: ال ضت لمخاعي الشسضخي.  شطخ: ف ػانو  - ٗ

  كا نرتؼ ٕٖٗ/ٕكالخرتجز   ٕٖٛ/ٗ  ك عخام القخلف ٕٕٜ/ٕالػس  كات تجاء 
 .ٕٕٗ  كشحك  الحىب ٕٚٔ  كتح خة الشحتة ٛٛٗ

   ٜٔٔ/ٔ   كالجتعف ألح تـ القخلفٙ٘ٔ/ٔ  كالسحخ  الػجضد ٕٖٔ/ٔ شطخ: الحجة  - ٘
 .ٜٗ/ٔكالبحخ السحبط 

 .ٜ٘ٗ/ٔ شطخ: إ زتح الػس  كات تجاء  - ٙ
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كحسا أ ػ عمي الفت إلي الشرب عمد ححؼ حخؼ الجخ   عمد عيشد:  تع 
 .(ٔ)حخؼ الجخ كأا الفيا إلبوةغذتكة   مست ححؼ 

ص ألنو كضخ (ٕ)كعشج أ ي حبتف : أف نر يت عمد ححؼ حخؼ الجخ ععبد 
 عكبذ ص فبقترخ فبو كمد الدستع.

كسضا "كذتكة" اإلع كعػف عػعػف السرػج  عمػد السيشػدص ألف الخػتع كالتغذػبة 
 ذػػػػػتخ تف  ػػػػػي عيشػػػػػد الدػػػػػتخ   عمػػػػػد عيشػػػػػد :  ػػػػػتع تغذػػػػػبة   عمػػػػػد إلػػػػػ ضا 

  م   أةته جستؿ الشز ال خيع.  كىػ ت(ٖ)التأكضج
 حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ٹٱٹٱُّٱ -ٕ

 (.ٕٖٔالبقرة:َّ هت مت  خت حت جت هب مب خب
سػلو تيتلد: كييقػم" لبذ عيصػً ت عمد " شبو" ص ألنو عخ ػع   ك" شبو" 

كأد  يت  شبو   -عمبو الدلـ –عشرػمص كألنو لبذ السيشد أف إ خالبع 
أكأد  يت   -أ ًزت -كييقػمككأد  يت  يقػم   كل غ إ خالبع أكأد  يت  

 .(ٗ)كالزسضخ  ي " يت" لمسمة   أك لقػلو :" أإلمست لخم اليتلسضغ"
                                                           

  كالج  ٜٗ/ٔ  كالبحخ السحبط ٙ٘ٔ/ٔ  كالسحخ  الػجضد ٜٖٓ/ٔ شطخ: الحجة  - ٔ
 .ٔٛ   كعشت  اليج  ٛٙ/ٔ  ك  شتف اليقا الدمبع ٔٔٔ/ٔالسرػف 

 .ٔٔٔ/ٔ  كالج  السرػف ٜٗ/ٔ شطخ: البحخ السحبط  - ٕ
 .ٕٔٔ/ٔ  كالج  السرػف ٜٗ/ٔالبحخ السحبط  شطخ:  - ٖ
  كالسحخ  الػجضد ٕٓ/ٔ  ٓٙ٘/ٔ  كجتعف ال بتف ٓٛ/ٔ شطخ: عيتني القخلف  - ٗ

  ٕٗٔ/ٕ   كالج  السرػف ٙٚ/ٔ  كتفدضخ الشدفي ٚٓٗ/ٔ  ككخاجب القخلف ٜ٘ٗ/ٔ
  ٖٖ/ٔ  كجتعف ال بتف لر جي ٖٛ/ٔ  كأنػا  التشديا ٚٔٗ/ٔكتفدضخ القخلف اليطبع 

 .ٜٖٛ/ٔح السيتني ك ك 
كالحي أكأد ةو ىػ سػلو: "أإلمست لخم اليتلسضغ"   أك السمة الستقجـ   خىت ا غ عصبة 

 .ٜٜٖ/ٔ  ك جا أ ػ حبتف اليص  ٜ٘ٗ/ٔ
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 تلػاك للإلتئشتؼ   ك" يقػم" ع تجأ   ك  خه عححكؼ تقج خه : كييقػم ستؿ : 
  ت  شي إف هللا اأصفد ل ع الج غ.

 .(ٔ)أك " يقػم" عيصػؼ عمد إ خالبع   كالتقج خ: كييقػم كأد  يت أ ًزت
 يمد اتإلتئشتؼ   ػف سػلو تيتلد:)  ت  شي إف هللا اأصفد ل ع الج غ( عغ 

 سػؿ  يقػم عمبو الدلـ   
 .(ٕ)كعمد اليص    ػف عغ سػؿ إ خالبع عمبو الدلـ

ك جا ةيزيع كجو اتإلتئشتؼ    جيا الػس  التتـ عمد سػلو :"  شبو"  ثع 
كستؿ  يقػم  ت  -سخافهوهللا أعمع ة –  ستؿ األ فر:  يػ (ٖ)  تجئ "كييقػم" 

 .(ٗ) شي
 قج   خ أ ػ جيفخ  -كىػ الطتىخ عشجي -كعشج ل خيغ أف اليص  أ جا   

 تلفػا األ فرص  جيمػا الػس  ال ت ي  -عشيع أ ػ حتتع –الشحتس أف جستعة 
ص ألنيت  ميت حج ث كاحج  (٘)الحدغ عمد "ككأد  يت إ خالبع  شبو كييقػم"

                                                           
  كال ذتؼ ٕٗٙ/ٔ   ك عخام القخلف ٜٗٔ/ٔ شطخ: عيتني القخلف لأل فر   - ٔ

  ٛٔٔ/ٔ   كالت بتف ٙٙ/ٗ  كعفتتبا الغضب ٜ٘ٗ/ٔ  كالسحخ  الػجضد ٖٖٔ/ٔ
  ٜٜٖ/ٔ   كالبحخ السحبط ٙٚ/ٔ   كتفدضخ الشدفي ٖ٘ٔ/ٕكالجتعف ألح تـ القخلف 

  ٖٕٙ/ٔ  ك  شتف اليقا الدمبع ٖٛ/ٔ   كأنػا  التشديا ٕ٘ٔ/ٕكالج  السرػف 
 .ٜٖٛ/ٔ  ك كح السيتني ٔٙ/ٔ  كحتشبة الرتكي ٖ٘ٔ/ٕكالفتػحت، ا ليبة 

  كالسحخ  الػجضد ٜٗٔ/ٔلأل فر    كعيتني القخلف ٔٙ٘/ٔ شطخ: جتعف ال بتف  - ٕ
  ٚٓٗ/ٔ  ككخاجب القخلف ٖ٘ٔ/ٕ  كالجتعف ألح تـ القخلف ٛٔٔ/ٔ  كالت بتف ٜ٘ٗ/ٔ

 .ٖ٘ٔ/ٕ  كالفتػحت، ا ليبة ٕ٘ٔ/ٕ  كالج  السرػف ٜٜٖ/ٔكالبحخ السحبط 
 .ٗٔٔ  كعشت  اليج  ٓٛ/ٔ شطخ: القصف كاتجتشتؼ  - ٖ
 .ٕٓٗ/ٔسػؼ   كعما الػ ٜٗٔ/ٔ شطخ: عيتني القخلف  - ٗ
 .ٕ٘ٔ/ٕ  كالج  السرػف ٜٜٖ/ٔ  كالبحخ السحبط ٓٛ/ٔ شطخ: القصف كاتجتشتؼ  - ٘
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حضشست أكأبت  شضيع ةتلتسدظ  يحه  -دلـعمضيست ال –عغ إ خالبع كييقػم 
 السمة.
إإلستعضا الس ي كشمحة كالزخيخ عغ  يقػم    - ي الذػا  –كسخأ 

كالدعفخاني كعسخك  غ  تجج   كند ت إلد عمي  غ أ ي شتلب " يقػم" 
  عصًفت عمد "  شبو"   فب ػف "  يقػم" فا ًل فبسغ أكأتىع  (ٔ)ةتلشرب

 إ خالبع   كىي سخاءة عخجػحة.
 

  

                                                           
" ةتليص  عمد "إ خالبع"   أك عمد اتإلتئشتؼ .  - ٔ  كسخاءة الجسيػ   خ ف "  يقػم 

  ك عخام ٜ٘ٗ/ٔ  كالسحخ  الػجضد ٖٖٔ/ٔ  كال ذتؼ ٜ شطخ: عخترخ  ي شػا  القخلف 
  كالبحخ ٚٓٗ/ٔ  ككخاجب القخلف ٚٙ/ٗ  كعفتتبا الغضب ٕٚٓ/ٔالقخاءا، الذػا  

  كأنػا  ٚٔٗ/ٔ  كتفدضخ القخلف اليطبع ٕ٘ٔ/ٕ  كالج  السرػف ٜٜٖ/ٔالسحبط 
 .ٖٕٙ/ٔ  ك  شتف اليقا الدمبع ٖٛ/ٔالتشديا 
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 خاتسة

تػأمت   -تيتلد –عغ  لؿ ىحه الج اإلة التي  تنت  ي  حتم  تتم هللا 
 إلد الشتتجا التتلبة:

الكبسة الجتلبة التي  سثميت حخؼ الػاكص فبجيا لست ةيجه عػاسف  -ٔ
 إعخا بة عختمفة.

 تيجف كضتج  الػاك  ي القخلف ال خيع. -ٕ
 تيجف كضتج  الػاك  ي السػعف الػاحج. -ٖ
ليمع الشحػ  كانو احج األفكا، السيسة لتفدضخ ل ت، الكبسة اليمسبة  -ٗ

بو لحلظ اليمستء ص  أ تفكا عغ عمع الشحػ شالح خ الح بع ك بتف عيتنضيت  كسج ت
  ي التفدضخ.

ت ذ  السيتني السختمفة لر ت، القخلنبة عغ  لؿ تػضبد القػاعج  -٘
 الشحػية لخجعة الشز القخلني.

ا سرخه عمد عيشد كاحج ت   ت  رتكجػى أف القخلف ال خيع حستؿ   -ٙ
كىػ أعمع ةسخافه عشو  كلحا  –عد كجا  – تجتكزه كت  تيجاه   يػ  لـ هللا 

 عغ عيتف عختمفة. -حضًشت ةيج حضغ-نمحظ أنو ت  داؿ  تفت  
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 السرادر والسراجع

 القخلف ال خيع. -ٔ
اجتلؼ الشرخة  ي ا تلؼ نحتة ال ػ ة كالبرخة  ع جالمصبد  غ  -ٕ

ي  تحقض : ف/ شت ؽ الجشت ي   عتلع ال تب  ضخك،   الصبية أ ي ة خ الد ضج
 ـ.ٜٚٛٔق ٚٓٗٔاألكلد 

إتحتؼ  زلء البذخ  ي القخاءا، ات  ف عذخ  الذبخ أحسج  -ٖ
 تيمض  / عمي دمحم الزبتع. - ضخك، –الجعبتشي الذيضخ ةتل شتء  فا  الشجكة 

ا  شتف إلد عمع ا عخام   لذسذ الج غ دمحم القخشي ال بذي    -ٗ
حقض : ف/ ع ج هلل الحدضشي  ف/ عحدغ اليسضخي  جتعية أـ القخ  الصبية ت

 ـ.ٜٜٛٔق ٓٔٗٔاألكلد 
األأػؿ  ي الشحػ أل ي ة خ  غ الدخام   تحقض : ف/ ع جالحدضغ   -٘

 ـ.ٜ٘ٛٔق  ٘ٓٗٔ  ٔالفتمي  عؤإلدة الخإلتلة   ط
إعخام القخلف   أ ػ جيفخ دمحم  غ إإلستعضا الشحتس  تحقض : زىضخ  -ٙ

 ـ.ٜ٘ٛٔىػ/٘ٓٗٔعتلع ال تب  الصبية الثتنبة كتزي زاىج  
إعخام القخلف ك بتنو   لسحضي الج غ الج كير  فا  ا غ  ثضخ  فعذ   -ٚ
 ـ.ٜٛٛٔق ٛٓٗٔ  
ا عخام السفرا ل تتم هللا السختا   ل يجت ع جالػاحج أتلا  فا   -ٛ

 ـ.ٜٜٛٔق ٛٔٗٔ  ٕط – ضخك،  –ال تب اليمسبة 
ا غ ىذتـ األنرت ي  تحقض : أكعا السدتلظ إلد ألفبة ا غ عتلظ    -ٜ

 ـٜٜٗٔق/ٗٔٗٔ - ضخك،– خ ت،  ػإل  ى ػف  فا  الف خ 
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ا نرتؼ  ي عدتجا الخلؼ  ضغ البرخيضغ كال ػ ضضغ   أل ي  -ٓٔ
ال خ ت، األنبت ي  تحقض : ف/ جػفة ع خكؾ دمحم   ع تبة الختنجي ةتلقتىخة  

 ـ.ٕٕٓٓ ٔط
كي  عصبية أنػا  التشديا كأإلخا  التأكيا   لشتأخ الج غ ال بزت -ٔٔ

 ـ.ٜٛٙٔق ٖٛٛٔ ٕط -القتىخة –عرصفد البت ي الحم ي 
البحخ السحبط   دمحم  غ  ػإل  الذيضخ ةأ ي حبتف األنجلدي  فا   -ٕٔ

 ـٖٜٛٔق/ٖٓٗٔالف خ  الصبية الثتنبة  
ال خىتف  ي عمػـ القخلف   لإلعتـ  ج  الج غ دمحم  غ ع جهللا الد  ذي   -ٖٔ

 خك،.تحقض : دمحم أ ػ الفزا إ خالبع  أضج   ض
البدبط   أ ػ الحدغ عمي  غ أحسج  غ دمحم الػاحجيص تحقض : ف/ دمحم  -ٗٔ

 غ أتلا الفػزاف كل خيغ  شبية جتعية ا عتـ دمحم  غ إليػف ا إللعبة 
 قٖٓٗٔ

الت بتف  ي إعخام القخلف   أ ػ البقتء ع جهللا  غ الحدضغ الي  خي   -٘ٔ
 شبية عبدد البت ي الحم ي كشخ تؤه.

شخح التديضا   أ ػ حبتف األنجلدي  عصبية التح ضا كالت سضا  ي  -ٙٔ
 قٕٖٛٔالديتفة   القتىخة  الصبية األكلد 

تديضا الفػاجج كت سضا السقتأج ص تحقض : دمحم  تعا  خ ت،  فا   -ٚٔ
 ـٜٚٙٔق/ٖٚٛٔال تتم اليخ ي لمصبتعة كالشذخ  

الترخيا عمد التػعبا  الذبخ  تلج األزىخي  تحقض :  دمحم ةتإلا  -ٛٔ
، فا  ال تب اليمسبة   ضخك، ل شتف  الصبية األكلد عضػف الدػف  عشذػ ا

 ـٕٓٓٓق/ٕٔٗٔ
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تفدضخ أ ي الديػف السيخكؼ ةإ شتف اليقا الدمبع إلد عدا ت ال تتم  -ٜٔ
 –فا  إحبتء التخاث اليخ ي  ال خيع  أ ػ الديػف دمحم  غ اليستفي  الحشفي 

  ضخك،.
غػي  تفدضخ البغػي )عيتلع التشديا( أ ػ دمحم الحدضغ  غ عديػف الب -ٕٓ

 ـ.ٕٕٓٓق/ٖٕٗٔالصبية األكلد  -فا  ا غ حـد   ضخك،
تفدضخ الص خي )جتعف ال بتف عغ تأكيا القخلف( أ ػ جيفخ دمحم  غ  -ٕٔ

الصبية الثتلثة –القتىخة  -جخيخ الص خي  شخ ة عرصفد البت ي الحم ي
 ـٜٛٙٔق/ٖٛٛٔ

التفدضخ ال  ضخ)عفتتبا الغضب(  خخ الج غ الخازي  فا  ال تب اليمسبة  -ٕٕ
 ـٜٜٓٔق/ٔٔٗٔخك،   ل شتف  الصبية األكلد    ض
تفدضخ الشدفي   أل ي ال خ ت، ع جهللا  غ أحسج الشدفي  فا  ال تتم  -ٖٕ

 ـ.ٜٛٛٔق ٛٓٗٔ - ضخك، –اليخ ي 
تػعبا السقتأج كالسدتلظ ةذخح ألفبة ا غ عتلظ  ا غ أـ ستإلع  -ٕٗ

السيخكؼ ةتلسخافي  تحقض : ف/ع جالخحسغ عمي إلمبستف  ع تبة ال مبت، 
 ية   الصبية الثتنبة.األزىخ 
التبدضخ  ي القخاءا، الدبف   ت ي عسخك الجاني  فا  ال تتم  -ٕ٘

 ـ.ٜٗٛٔق ٗٓٗٔ  ٕاليخ ي  ط
تبدضخ ال خيع الخحسغ  ي تفدضخ  لـ السشتف   لمذبخ ع جالخحسغ  غ  -ٕٙ

 – ضخك،  –إليجي  تحقض : ف/ ع جالخحسغ المػيح    عؤإلدة الخإلتلة 
 ـ.ٕٓٓٓق ٕٔٗٔٔط

أكيا لي القخلف   أل ي جيفخ دمحم  غ جخيخ جتعف ال بتف عغ ت -ٕٚ
 ـ.ٜٛٙٔق ٖٛٛٔ ٖط -القتىخة –الص خي  عصبية عرصفد البت ي الحم ي 
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جتعف ال بتف  ي تفدضخ القخلف   لمذبخ عيضغ الج غ دمحم  غ الحدضشي  -ٕٛ
 - ػجخا نػالو -اآل جي  تحقض : عشضخ أحسج  فا  نذخ ال تب ا إللعبة

 ـ.ٜٚٚٔق ٜٖٚٔ ٕةتكدتتف  ط
تعف ألح تـ القخلف   أ ػ ع جهللا دمحم  غ أحسج األنرت ي القخش ي  الج -ٜٕ

 ـٜ٘ٛٔق/٘ٓٗٔفا  إحبتء التخاث اليخ ي   ضخك،  الصبية الثتنبة 
الججكؿ  ي إعخام القخلف ك بتنو كأخ و  لسحسػف أت ي  فا   -ٖٓ

 ـ.ٜٜٛٔق ٛٔٗٔ ٗالخشضج  فعذ   ط
ي  الجشد الجاني  ي حخكؼ السيتني   لحدغ  غ ستإلع السخاف -ٖٔ

 ـ.ٜٙٛٔق ٜٖٙٔتحقض : شو عحدغ  عص ػعت، جتعية السػأا   
حتشبة الرتكي عمد تفدضخ الجللضغ   لمذبخ أحسج الرت ي  فا   -ٕٖ

 الف خ.
حجة القخاءا، لإلعتـ أ ي ز عة  غ زنجمة   تحقض : إليج األ غتني   -ٖٖ

 ـ.ٜٗٛٔق ٗٓٗٔ  ٗط –عؤإلدة الخإلتلة 
الفت إلي  تحقض :  ج  الحجة لمقخاء الدبية   أل ي عمي الحدغ  -ٖٗ

ق ٚٔٗٔ  ٔفعذ   ط –الج غ سيػجي  ك ذضخ جػيجتتي   فا  السأعػف 
 ـ.ٜٚٛٔ

 دانة األفم كلب لبتم لدتف اليخم   لي جالقتف   غ عسخ البغجافي   -ٖ٘
 ـ.ٜٜٚٔ ٕتحقض : ع جالدلـ ىت كف  اليضئة السرخية اليتعة لم تتم   ط

 ػإل  السيخكؼ  الج  السرػف  ي عمػـ ال تتم الس شػف  أحسج  غ -ٖٙ
ةتلدسضغ الحم ي  تحقض : ف/ أحسج الخخاط  فا  القمع   فعذ   الصبية األكلد 

 ـٜٙٛٔقٙٓٗٔ
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شخح ا غ عقضا كعيو  تتم عشحة الجمضا  ي شخح ا غ عقضا  دمحم  -ٖٚ
عحضي الج غ ع جالحسضج  عصبية الديتفة  عرخ   الصبية الخاةية عذخة 

 ـٜٗٙٔقٖٗٛٔ
لظ ةحتشبة الربتف  فا  إحبتء شخح األشسػني عمد ألفبة ا غ عت -ٖٛ

 القتىخة. -ال تب اليخ بة  عبدد البت ي الحم ي كشخ ته
شخح ألفبة ا غ عتلظ ت غ الشتضع   تحقض : ع جالحسضج الدضج دمحم  -ٜٖ

 ع جالحسضج  فا  الجضا   ضخك،.
شخح ألفبة ا غ عيط   ع جاليديد  غ جسية السػأمي  تحقض :  -ٓٗ

 ـ.ٜ٘ٛٔق٘ٓٗٔالصبية األكلد  – ف/عمي عػإلد الذػعمي  ع تبة الخخيجي
شخح التديضا ت غ عتلظ األنجلدي  تحقض : ف/ ع جالخحسغ الدضج   -ٔٗ

القتىخة   الصبية األكلد  –كف/دمحم  جكي السختػف  فا  ىجخ لمصبتعة كالشذخ 
 ـ.ٜٜٓٔقٓٔٗٔ

شخح الفتكيي لقصخ الشج   ةحتشبة  ذ زيغ الج غ الحسري  عصبية  -ٕٗ
 ـ.ٜٔٚٔق ٜٖٓٔ ٕخة طالقتى –عرصفد البت ي الحم ي 

شخح سصخ الشج  ك ا الرج  ت غ ىذتـ األنرت ي  تحقض : دمحم  -ٖٗ
ق ٖٖٛٔ  ٔٔط -القتىخة –عحضي الج غ ع جالحسضج ف عصبية الديتفة 

 ـ.ٖٜٙٔ
شخح ال تفبة الذتفبة ت غ عتلظ األنجلدي  تحقض : ف/ع جالسشيع  -ٗٗ

 ـ.ٕٜٛٔقٕٓٗٔىخيجي   فا  السأعػف لمتخاث   الصبية األكلد 
كع تبة  -شخح السفرا ت غ  عبر الشحػي  عتلع ال تب   ضخك، -٘ٗ

 القتىخة. –السثشد 
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شخح عخترخ اليلعة التفتتزاني عمد تمخبز  –شخكح التمخبز  -ٙٗ
السفتتح لمخصضب القدكيشي  كشخح السغخ ي عمد التمخبز  كشخح الدب ي 

 ق.ٖٜٚٔعصبية عبدد الحم ي  –عمد التمخبز 
ؤاف ع جالبتسي  كعحب الج غ أحبا البخت ي  تحقض : دمحم   -ٚٗ

 الخصضب  فا  السيخ ة    ضخك،.
شخي  اليجختضغ ك تم الديتفتضغ   لذسذ الج غ ا غ قبع الجػزية   -ٛٗ

 ٕط -القتىخة -عشي ةسخاجيتو: عحب الج غ الخصضب   السصبية الدمفبة
 ق.ٓٓٗٔ

عما الػسػؼ   أل ي ع جهللا دمحم شبفػ  الدجتكنجي  تحقض : ف/ دمحم  -ٜٗ
 ـ.ٜٜٗٔق ٘ٔٗٔ ٔالخيتض ط –اليضجي  ع تبة الخشج   غ ع جهللا

اليشػاف  ي القخاءا، الدبف  أل ي شتىخ إإلستعضا  غ  م   -ٓ٘
 ٕاألنرت ي  تحقض : ف/ زىضخ زاىج  كف/  مضا اليصبة  عتلع ال تب ط

 ـ.ٜٙٛٔق ٙٓٗٔ
كخاجب القخلف ك كتجب الفخستف   لشطتـ الج غ  غ دمحم الشبدت ػ ي   -ٔ٘

 ضخك،  -فا  ال تب اليمسبة -ذبخ ز خيت عسضخا،   عبصو ك خم أحتف ثو: ال
 ـ.ٜٜٙٔق ٙٔٗٔ ٔط –

 تا القج خ   لسحسج  غ عمي الذػ تني   عخاجية : الذبخ ىذتـ  -ٕ٘
 ـ.ٜٜٙٔق ٚٔٗٔ ٔ ضخك، ط –البخت ي كل خ  الس تبة اليرخية 

الفتػحت، ا ليبة  تػعبا تفدضخ الجللضغ لمجستج  الخفبة   إلمبستف  -ٖ٘
 القتىخة. –يضخ ةتلجسا  فا  السشت   غ عسخ اليجضمي الذ

القصف كاتجتشتؼ أل ي جيفخ الشحتس   تحقض : ف/ أحسج  صتم   -ٗ٘
 ـ.ٜٛٚٔق ٜٖٛٔ ٔةغجاف  ط -عصبية اليتني
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فا  ال تب اليمسبة  -ال تتم لدض ػيو  تيمض  : ف/ إعضا  ج ف  يقػم -٘٘
 ـ.ٜٜٜٔق ٕٓٗٔ ٔط – ضخك،  –

كجػه التأكيا   أ ػ  ال ذتؼ عغ حقتج  التشديا كعضػف األستكيا  ي -ٙ٘
عصبية عرصفد البت ي  –القتإلع الدعخذخي  تحقض : دمحم الرتفؽ سسحتكي 

 ـ.ٕٜٚٔقٕٜٖٔ –القتىخة  -الحم ي
عجسػع  تتك  شبخ ا إللـ أحسج  غ تبسبة  جسف: ع جالخحسغ  غ  -ٚ٘

 ـ.ٜٜ٘ٔقٙٔٗٔدمحم  غ ستإلع  كزا ة الذؤكف ا إللعبة الديػف ة  
القخاءا، كا  زتح عشيت ت غ جشد    السحتدب  ي ت ضضغ كجػه شػا  -ٛ٘

تحقض : عمد الشججي نتأ  كل خيغ  فا  إلد ضغ لمصبتعة كالشذخ  الصبية 
 ـٜٙٛٔقٙٓٗٔالثتنبة 

السحخ  الػجضد  ي تفدضخ ال تتم اليديد  أ ػ دمحم ع جالح   غ  -ٜ٘
عصبة األنجلدي  تحقض : الذبخ /ع جهللا األنرت ي كل خيغ  كزا ة األكستؼ 

 ـ.ٜٚٚٔق ٜٖٛٔ ٔط -سصخ –لعبة كالذؤكف ا إل
السدتجا الحم بت، أل ي عمي الفت إلي  تحقض : ف/ حدغ ىشجاكي   -ٓٙ

 ـ.ٜٚٛٔق ٚٓٗٔ ٔط -فعذ  –فا  القمع 
السدتجا السذ مة السيخك ة ةتلبغجاف ت،   أل ي عمي الفت إلي   -ٔٙ

 ةغجاف. –تحقض : ف/ ألح الج غ الدش تكي  عصبية اليتني 
السدتعج عمد تديضا الفػاجج ت غ عقضا  تحقض  ف/ دمحم  تعا  خ ت،  -ٕٙ

 ـ. ٜٓٛٔىػ ٓٓٗٔفعذ   –. فا  الف خ 
عذ ا إعخام القخلف   لس ي  غ أ ي شتلب الكبدي  تحقض :  تإلضغ  -ٖٙ

 فا  السأعػف لمتخاث. -دمحم الدػاس
عيتلع التشديا ف أل ي دمحم الحدضغ البغػي  تحقض : دمحم ع جهللا  -ٗٙ

 ـ.ٜٜٚٔق ٚٔٗٔ ٕط –الخيتض  -فا  شضبةكل خيغ  
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عيتني القخلف  أ ػ الحدغ األ فر األكإلط  تحقض :  تجد  ت س   -٘ٙ
 ـٜٔٛٔقٔٓٗٔالصبية الثتنبة  

عيتني القخلف   أ ػ ز خيت  حضد  غ زيتف الفخاء  تحقض : : دمحم عمد  -ٙٙ
 ـٜٓٛٔالشجت  كأحسج  ػإل  نجتتي  اليضئة السرخية اليتعة لم تتم  

 –ك عخاةو  أ ػ إإلحتؽ إ خالبع  غ الدخي الدجتم  عيتند القخلف -ٚٙ
ىػ ٛٓٗٔعتلع ال تب   الصبية األكلد  –تحقض : ع ج الجمضا ع جه شم ي 

 ـ. ٜٛٛٔ
عغشد الم ضب عغ  تب األعت يب  ا غ ىذتـ األنرت ي  تحقض :  -ٛٙ

 عحضي الج غ ع جالحسضج.
 - ضخك، –عفتتبا الغضب  لفخخ الج غ الخازي  فا  ال تب اليمسبة  -ٜٙ
 ـ.ٜٜٓٔق ٔٔٗٔ ٔط

السفرا  ي عمع اليخ بة   عحسػف  غ عسخ الدعخذخي  فا  الجضا  -ٓٚ
 .ٕط - ضخك، –

السقتزب أل د العبتس دمحم  غ  ديج الس خف  تحقض : دمحم ع ج الختل   -ٔٚ
عزبسة كزا ة األكستؼ   السجمذ األعمد لمذئػف ا إللعبة 

 ق.ٜٜٖٔةتلقتىخة 
لجاني  تحقض :  ػإل   غ الس تفد  ي الػس  كات تجاء أل ي عسخك ا -ٕٚ

 ـ.ٜٗٛٔق ٗٓٗٔ ٔط - ضخك، –ع جالخحسغ السخعذمي  عؤإلدة الخإلتلة 
عشت  اليج   ي  بتف الػس  كات تجا   ألحسج  غ دمحم  غ ع جال خيع  -ٖٚ

 ـ.ٕٕٓٓق ٕٕٗٔ ٔط - ضخك،–األشسػني  فا  ال تب اليمسبة 
 الشذخ  ي القخاءا، اليذخ ت غ الجد ي  فا  الف خ. -ٗٚ
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 ػػػػي شػػػػخح جسػػػػف الجػاعػػػػف  جػػػػلؿ الػػػػج غ  الدػػػػضػشي  ىسػػػػف اليػاعػػػػف  -٘ٚ
تحقض :ف/ع ػػػػػػػػػػػػػجاليتؿ إلػػػػػػػػػػػػػتلع ع ػػػػػػػػػػػػػـخ  فا  البحػػػػػػػػػػػػػػث اليمسبػػػػػػػػػػػػػة  ال ػيػػػػػػػػػػػػػت 

 ـ.ٜ٘ٚٔقٜٖ٘ٔ
الػإلػػػػبط  ػػػػي تفدػػػػضخ القػػػػخلف السجضػػػػج   أ ػػػػػ الحدػػػػغ عمػػػػي  ػػػػغ أحسػػػػج  -ٙٚ

الػاحػػػػجي  تحقضػػػػ : الذػػػػبخ عػػػػتفؿ أحسػػػػج ع ػػػػج السػجػػػػػف كل ػػػػخيغ  فا  ال تػػػػب 
 . ـٜٜٗٔق ٘ٔٗٔ ٔط – ضخك،  –اليمسبة 
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