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ٍممىػػة العربيتػػة م ػػكر اءتمػػاـ العممػػام العػػرب ال يػػدىام ى كالميٍ ػػدىنيفغ ريػػر شػػكتمت دراسػػة باػػام الجي
ٍممىػةغ فػ  رأم الػدكتكر م مػكد  أفت الفارؽ األءـ الذم ميتز الب ث المغكم المعاصر فػ  باػام الجي
فهمػػ   جػػازمغ عػػف الب ػػث العربػػ  الت رانػػ  يكمػػف فػػ  أف الجهػػد العربػػ  دار فػػ  فمػػؾ اظريػػة 

ػػػٍكم  العامػػػؿ إلػػػى  ػػػد بعيػػػدغ بيامػػػا ي ػػػع الب ػػػث المغػػػكم المعاصػػػر ءدفػػػ  دراسػػػة التت  ركيػػػب الشت
ػػػا فػػػ  دراسػػػة  ـت ييعىػػػد  المعاػػػى عاصػػػرا ميًهم  ٍممىػػػة كسػػػيمة لمتتعبيػػػر عػػػف معاػػػىا كمػػػف نىػػػ لعااصػػػر الجي

ٍممىة  .(ُ)الجي
ٍممىة الشتػٍرًطيتة مػف المبا ػث التػ  لػـ تاػٍؿ  ظتهػا مػف الػدتٍرس كاكءتمػاـ الكػاف  فػ  كتػب  كالجي

ٍزًِيتػة ااتجػة عػف ت ك ػـ اظريػة العامػؿ فػ  الت راث الات ػكما إذ اظػر إليهػا الا  ػاة ال يػ دامى اظػرة جي
ػػػٍرًطيتة متاػػػانرة مكزتعػػػة عمػػػى أبػػػكاب  ٍممىػػػة الشت ـت جػػػامت دراسػػػتهـ لمجي ٍممىػػػة العربيتػػػةغ كمػػػف نىػػػ باػػػام الجي

قىاتغ كلـ تأًت   ف  باب ميٍستىً ؿٍّ قاِـ برأس  متاكِّع األاماط كالدككت. –كءذا   ها  –ميتىفىرِّ
ٍممىة الشتٍرًطيتة فػ  ناايػا  ػدينهـ عػف جػـز فعمى سبي ؿ المناؿ تااكؿ الا  اة العرب ال يدامى الجي

الفعؿ الم ارعغ فك عكءا فػ  مك ػع كا ػد مػع األدكات التػ  تجػـز ًفٍعػالن كا ػداغ كءػ  أدكات 
 تيفارؽ أدكات الشتٍرط كك ترتبط بها دكلي ا.

ٍممىػػة الشتػػٍرًطيتة عاػػد الا  ػػاة العػػرب إلػػى ك ػػع كمػػا أدتل ت ك ػػـ اظريػػة العامػػؿ فػػ  معالجػػة ال جي
ـت ماػػع جمهػػكر  ٍممىتىػػ  الشتػػٍرط كالجػػكابا كمػػف نىػػ صػػكرة معياريتػػة لهػػاغ تتصػػدر فيهػػا أداة الشتػػٍرط جي
ػػتهـ فػػ  ءػػذا أفت المعمػػكؿ ك  جت ػػا فػػ   يًِّزءػػاا ك ي البصػػرييف أٍف يت ػػدتـ عمػػى أداة الشتػػٍرط شػػ مه ًممت

                                                 

(
ٔ

ْٕظَر:   .ِٗٔٔذّٛد فّٟٙ دجازٞ، ِدخً إٌٝ عٍُ اٌٍغج، ص ( ٠ُ
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ٍممىتىػ  الشتػػٍرط يت ػدتـ عمػى عاممػػ  ػٍزـغ كءػ  التػػ  تىٍ ًمػب ًفٍعمىػػ  جي غ كأداة الشتػٍرط ءػػ  التػ  تعمػػؿ الجى
 كالجكاب إٍف كااا ًفٍعمىٍيف مىاً يىٍيًف إلى الميٍستىٍ بىؿا ألفت الشتٍرط ك يككف كك يصح  إكت باكست باؿ.  

ذا أسفر اكستعماؿ المغكم عف امطو  اد عف ءذه الصكرة المعياريت  ة المرتمسػة فػ  أذءػاف كا 
ءػػؤكم الات ػػػكييف ألفياػػاءـ يرد كاػػػ  إليهػػا ب ػػػركب مػػػف التتٍأكيػػؿ كالتتٍ ػػػديرغ ي ػػكؿ الػػػدكتكر م مػػػكد 
ػػا الشتػػٍرط باسػػت داـ "إذا" ك"لػػك" فمػػـ ييػػٍدرىس عاػػد الا  ػػاة العػػرب كأسػػمكبو قػػاِـو  فهمػػ   جػػازمم "أمت

غ ك  ػػالن ٍسػػبيهـ ءاػػا  ػػركبا مػػف التتٍ ػػديرغ ففػػ  برأسػػ  بتركيبػػ  كعالقاتػػ  كدككتػػ  ب نػػا مفصت كػػاف  ى
ٍممىػػػةم  قػػػدتركا كعتبػػػارات اظريتػػػة ب تػػػة ًفٍعػػػالن بػػػيف "إذا" كالفاعػػػؿغ  (ُ)﴿إَذا السَّمممَماُا انَشممم َّْت الجي

 . (ِ)كااصرؼ اءتمامهـ إلى اإلعرابغ كالعامؿغ كت ديرهغ كعمم "
ِطيَّة فمي قمانون تنظميم الجامعمات الُجْمَممة الشَّمرْ كعكد عمى بدمغ فهذا الب ث الذم كسمت  بػ"

ػػٍرًطيتة فػػ  لغػػة  (ّ)"دراسممة تركيبيَّممة دالليَّممة ٍممىػػة الشت يػػرـك إلػػى ت ػػديـ صػػكرة تىٍشػًريً يتة عػػف باػػام الجي
كفؽ ماهج لغكم قاِـ عمى الكصؼ كالتت ميؿ الميٍستىمىد مػف الكاقػع المغػكمغ كلػيس مػف  (ْ)ال ااكف

ٍممىة. كمف نىـت تىتىبىٍمكىر أءداؼ ءذا الب ث ف م فكرة سيطرة اظريتة العامؿ عمى باا  م الجي
الكقػػكؼ عمػػػى أدكات الشتػػٍرط الميٍسػػػتىٍعمىمىة فػػ  قػػػااكف تاظػػيـ الجامعػػػاتغ كمعرفػػة دككتهػػػا  -

  مف السِّياقات الكاردة فيها.
ػػٍرًطيتة فػػ  مػػادة الب ػػثغ كت ديػػد أٌيهػػا أكنػػر شػػيكعا كأيٌ  - ٍممىػػة الشت هػػا الكقػػكؼ عمػػى أامػػاط الجي

 أقؿ كركداغ مع م اراة ءذه األاماط بما كرد ف  كتب الت راث الاتٍ كم.
ٍممىػػػة  - ػػػٍرًطيتةغ ا ػػػكم ت ػػػديـ جي ٍممىػػػة الشت مااقشػػػة الظػػػكاءر التترًكيًبيتػػػة التػػػ  كردت فػػػ  ناايػػػا الجي

 جكاب الشتٍرط عمى أداة الشتٍرط. 

                                                 

(
ٔ

 ( ِٓ ضٛرث االٔشماق.ٔا٠٢ج )( 

(
ٕ
 .ٙٔٔغج، ص ِذّٛد فّٟٙ دجازٞ، ِدخً إٌٝ عٍُ اٌٍ (

(
ٖ

، اٌىيٞ مىًّ سٕذىٟ عشىرث ِٚمذىٟ ِىادث، ٌٚىُ 19ٕٔ( ٌطىٕج 1ٗالذظر اٌتذز عٍىٝ اٌمىأْٛ رلىُ )( 

ف١ي٠َّج ٌٍمأْٛ. ق إٌٝ اٌالئذج اٌذَّٕ ٍَج ٌٗ، وّا ٌُ ٠ذطرَّ ِّّ َى ُّ  ٠شًّ اٌتذز اٌمٛا١ٔٓ اٌ

(
ٗ

ق ةىى١ٓ ٌغىىج اٌمىىأْٛ ٚاٌٍغىىج اٌما١ٔٛٔىىج فاضىىذ ًّ اٌّظىىطٍخ ا ٚي(  ْٓ فىىرَّ ىى َِ ىىج  َّّ ٌٍدالٌىىج عٍىىٝ طىى١ا ج  س

اٌّٛاد أٚ إٌظٛص اٌما١ٔٛٔج، ٚاضذ ًّ اٌّظطٍخ ا٢خر ٌإلمارث إٌٝ اٌٍغج اٌذٟ ٠طىذ ٍّٙا أرةىا  

ْٕظَر: عٍىٟ اٌماضىّٟ، إٌظر٠ىج اٌةاطىج فىٟ  إٌّٙج ِٓ اٌمؼاث ٚاٌّذا١ِٓ ُٚوذَّا  اٌ دي ٚ ١رُ٘. ٠ُ

 .9ٔٔعٍُ اٌّظطٍخ ٚدطت١مادٙا فٟ ِٕٙج اٌّذاِاث، ص 
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ػػػٍرًطيتة كعمػػػى الػػػررـ مػػػف كنػػػرة الدراسػػػات كالب ػػػكث األكاديميتػػػة التػػػ  ا ٍممىػػػة الشت تت ػػػذت مػػػف الجي
 –مجاك لمتتطبيؽ عمى اصكص ليغكيتة تاكتعت بػيف اصػكص شػعريتة كانريتػة إك أفت ءػذا الب ػث 

اة لغكيتة معاصرة لـ يمتفػت إليهػا  -ف   دكد ظف البا ث  يكتسب جدتت  مف التتطبيؽ عمى ميدىكت
كم مف ءذا الجااب  اصػةغ بػؿ لػـ تىاىػٍؿ  ظتهػا مػف البا نكف المعاصركف بالدترس كالتت ميؿ المغ

 .(ُ)الدترس المغكم عمى ا تالؼ مستكيات  بصفة عامة
ػػػٍرط اكفترا ػػػ غ الػػػذم يعبِّػػػر عػػػف أ ػػػداث أك كقػػػاِع  ػػػٍرط فػػػ  لغػػػة ال ػػػااكف اػػػكع مػػػف الشت كالشت
 ييٍفتىػػػرض صػػػدقها فػػػ  عػػػالـ مت  ِّػػػؽ )ال ا ػػػرغ أك الما ػػػ غ أك المسػػػت بؿ(غ كالصػػػفة المميػػػزة
ػػػػػٍرط اكفترا ػػػػػ  أءميػػػػػة  إلمكػػػػػاف إنبػػػػػات العالقػػػػػات بػػػػػيف ءػػػػػذه األ ػػػػػداث كالكقػػػػػاِع تيكسػػػػػب الشت

 .  (ِ)م صكصة إلاتاج  ركب التعميـا كمف نىـت صيارة ال كاايف كال كاعد كالمبادئ
كمػػػػف أجػػػػؿ ت  يػػػػؽ رايػػػػات الب ػػػػث كم اصػػػػده فػػػػ اا  كجػػػػدتي لزامػػػػا البػػػػدم ب ػػػػديث ءػػػػذاا 

ػػػػػٍرطً  ٍممىػػػػػة الشت ػػػػػب عػػػػػف الجي يتة مػػػػػف  يػػػػػثم أركااهػػػػػاغ كأاماطهػػػػػاغ نػػػػػـ أردفتيػػػػػ  ب ػػػػػديث عػػػػػف ميٍ تى ى
ػػػػػٍرًطيتة فػػػػػ  قػػػػػااكف  ٍممىػػػػػة الشت ػػػػػٍرط الػػػػػكاردة فػػػػػ  مػػػػػادة الب ػػػػػثغ نػػػػػـ تااكلػػػػػتي أامػػػػػاط الجي أدكات الشت
ػػػػػٍرًطيتة فػػػػػ  قػػػػػااكف  ٍممىػػػػػة الشت تاظػػػػػيـ الجامعػػػػػاتغ كأ يػػػػػرا ت ػػػػػدتٍنتي عػػػػػف الظػػػػػكاءر التركيبيتػػػػػة لمجي

 تاظيـ الجامعات.
 
 

                                                 

(
ٔ
ٌغىج اٌمىأْٛ ةّٕىعٜ عىٓ اٌىدَّْرش اٌٍغىٛٞ اٌذىد٠زي ٚاٌىد١ًٌ عٍىٝ ٘ىيا اٌدراضىاح ٚاٌتذىٛر ٌُ دىىٓ  (

ا واد١ّ٠َّج اٌذٟ دارح دٛي ٌغج اٌمأْٛ أٚ ادةيح ِٕٙا مر٠ذج دطت١م١َّج، ٚٔيور ِٓ ٘يٖ اٌدراضاح 

عٍىىٝ ضىىت١ً اٌّشىىاي: عٍىىٟ اٌماضىىّٟ، إٌظر٠ىىج اٌةاطىىج فىىٟ عٍىىُ اٌّظىىطٍخ ٚدطت١مادٙىىا فىىٟ ِٕٙىىج 

ث، ةذز ِٕشٛر فٟ ِجٍج اٌٍطاْ اٌ رةٟ، ِىذب اٌذٕط١ك ٚاٌذ ر٠ب، اٌرةاؽ، اٌ دد اٌةاِص اٌّذاِا

َ. ٚضىى ١د أدّىىد ة١ىىِٟٛ، ٌغىىج اٌذىىىُ اٌمؼىىائٟ دراضىىج درو١ت١ىىج دال١ٌىىج، ِىذتىىج 111ٔٚا رة ىىْٛ، 

َ، ٌٚغىج اٌمىأْٛ فىٟ ػىٛم عٍىُ ٌغىج اٌىٕض، دراضىج فىٟ 9ٕٓٓ٘ـ=1ٕٗٔ، ٔا٢دا ، اٌما٘رث، ؽ

، ِٔظىر، ؽ –ِظىر، ٚدار مىذاح ٌٍٕشىر ٚاٌترِج١ىاح  –ار اٌىذىب اٌما١ٔٛٔىج اٌذّاضه إٌظىٟ، د

َ. ٚضىى١ٍّاْ ةىىٓ عتىد اٌ س٠ىىس ةىىٓ عتىىد ا اٌ ١ىٟٛٔ، اٌؼىىٛاةؾ اٌٍغ٠ٛىىج ٌٍظىى١ا ج ٕٓٔٓ٘ىـ=ٖٔٗٔ

اٌما١ٔٛٔج، ةذز ِٕشٛر فٟ ِجٍج اٌ ٍَٛ اٌ رة١ج، جاِ ج اإلِىاَ ِذّىد ةىٓ ضى ٛد اإلضىال١ِج، اٌ ىدد 

(ٕ1 ،)ٕٖٓٔ.َ 

(
ٕ

. 9ٔٔ، ٠ٔٔٙه، اٌىٕض ٚاٌطى١اق، اضذمظىام اٌتذىز فىٟ اٌةطىا  اٌىدالٌٟ ٚاٌذىداٌٟٚ، ص فاْ دا( 

ْٕظَر: ض ١د أدّد ة١ِٟٛ، ٌغج اٌمأْٛ فٟ ػٛم عٍُ ٌغج إٌض، دراضج فىٟ اٌذّاضىه إٌظىٟ،  ويا ٠ُ

 .ٕٓ٘ص 
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 مَمة الشَّْرِطيَّةالُجمْ  -1
ؿ مػف اسػت دـ مصػطمح "ّٖٓيعد الزتم شرم )ت  لمٌدكلػة عمػى  (ُ)"الُجْمَممة الشَّمْرِطيَّةءػ( أكت

ٍممىػػة جػػػكاب الشتػػٍرط ػػػٍرطغ كجي ٍممىػػة الشت ػػػٍرطغ كجي غ كذلػػػؾ (ِ)التتركيػػب الشتػػٍرط  المؤلتػػػؼ مػػفم أداة الشت
ٍممىػػة إلػػى أربعػػة أقسػػاـم ًفٍعًميتػػةغ  ػػٍرًطيتةغ كظىٍرًفيتػػة فػػ  أناػػام  دينػػ  عػػف  ػػيف قستػػـ الجي كاًسػػًميتةغ كشى

ٍممىػة عمػػى أربعػة أىٍ ػريبم ًفٍعميتػػةغ كاٍسػًميتةغ  غ كظىٍرًفيتػة. كذلػػؾم وَشممْرِطيَّةأاػكاع ال بػرغ ف ػػاؿم "كالجي
ك أىبيكهي ميٍاطىًمؽهغ كبىٍكره  كهيغ كعىٍمره ٍيده ذىءىبى أى ي  .   (ّ)الدتار"غ ك الده ف  ِإْن ُتْعِطِو َيْشُكْركَ  زى

" الُجْمَمممة الشَّممْرِطيَّةءػػػ( الزتم شػػرمت فػػ  اسػػت داـ مصػػطمح "ّْٔكقػػد تػػابع ابػػفي يعػػيش )ت 
ٍممىػة ًقٍسػمىة لفظيتػةغ كردتءػا إلػى ًقٍسػمة  باعيتػة لمجي بالٌدكلة افسهاغ رير أات  عدت ًقٍسمىة الزتم شرمِّ الر 

مٍ  ػػٍرًطيتةغ كظىٍرًفيتػػةغ نيااِيتػػةغ ف ػػاؿم "كاٍعمىػػـ أاتػػ  قىستػػـ الجي مىػػة إلػػى أربعػػة أقسػػاـم ًفٍعًميتػػةغ كاٍسػػًميتةغ كشى
ًمػػ ٍّ  كءػػذه ًقٍسػػمىةي أبػػ  عى
غ كءػػ  ًقٍسػػمىةه لىٍفًظيتػػةه. كءػػ  فػػ  ال  ي ػػة ً ػػٍربافم ًفٍعًميتػػةهغ كاٍسػػًميتةها ألفت (ْ)

ػػػػ الشَّممممْرِطيَّة ٍممىتىػػػػٍيف ًفٍعًميتتىػػػػٍيفم الشت كتبػػػػةه مػػػػف جي غ كالجػػػػزام فعػػػػؿه فػػػػ  التت  يػػػػؽ ميرى رطي فعػػػػؿه كفاعػػػػؿه
"  .(ٓ)كفاعؿه

                                                 

(
ٔ

ىْرِؽ١َّ  ٍَىج اٌشَّ ّْ ِةشرٞ ِٓ أٚائً إٌُّذاث اٌىدَّاع١ٓ إٌىٝ اضىذمالي اٌُج ٍَىج ( وّا ٠َُ دُّ اٌسَّ ّْ ًم ِىٓ اٌُج ج عىٓ وى

ىاكص اٌٍغ٠َّٛىج اٌىٛاردث  ماةٍىج ّٔاكجٙىا اٌٍغ٠َّٛىج ةتم١َّىج إٌَّّ ُِ ٍَىج اٌفِْ ١ٍَِّىجي ٚكٌىه ِىٓ خىالي  ّْ ١َّج ٚاٌُج ِّ االْض

َُّ اٌٛلىٛ   ٍَج اٌ رة١َّجي ِٚىٓ سَى ّْ ْٕظَىر:   عٍىٟ أةىٛ ٌٍُج عٍىٝ أ٘ىُ ِىا دَذَّطىُ ةىٗ ِىٓ خظىائض ٌُغ٠َّٛىج. ٠ُ

 .ٔٗٔص  اٌشرؽ١ج"، -اٌٛطف١ج  –اد٠ج، اٌجًّ: "اٌظرف١ج اٌّىارَ، اٌذراو١ب اإلضٕ

(
ٕ

َّٞ )ح 1ٙٗضتك اةٓ ةاةشاك )ح (  ْةَشِر َِ َّ٘ـ( فٟ اضذةداَ ِظطٍخ "1ٖ٘٘ـ( اٌسَّ " ْرِطيَّةالُجْملَة الشَّ

ٍَىج  ّْ ىْرؽ ُٚج ْذِطىتَج"،  ١ىر أٔىٗ أؽٍىك ٘ىيا اٌّظىطٍخ ٚأراد ةىٗ أداث اٌشَّ ُّ فٟ وذاةٗ "مرح اٌّمدِىج اٌ

َّْرِطيَّة١ٌج ٌٙا فمؾ، ٌُٚ ٠مظد اٌذَّرو١ب وىً، فماي: "ٚاٌشَّْرؽ اٌذا ٔالظىج الفذمار٘ىا إٌىٝ  الُجْملََّة الشَّ

فاضىذ ٍّٛا اٌّظىطٍخ ةاٌّدالٌىج ٔفطىٙا، جٛا ". ٚلد ضار فٟ فٍه اةٓ ةاةشاك ة ُغ عٍّام اٌ رة١َّىج، 

٘ىىـ(، ٚرػىىٟ اٌىىد٠ٓ االضىىذراةاكٞ )ح 99٘ٔىىيور ِىىُٕٙ عٍىىٝ ضىىت١ً اٌّشىىاي: اةىىٓ ا ٔتىىارٞ )ح 

ْذِطىىتَج، 11ٙ ُّ ْٕظَىىر عٍىىٝ اٌذرد١ىىب: اةىىٓ ةاةشىىاك، مىىرح اٌّمدِىىج اٌ ، ٚاةىىٓ ا ٔتىىارٞ، ٕٕ٘/ٔ٘ىىـ(. ٠ُ

، ٚرػىىٟ اٌىىد٠ٓ االضىىذراةاكٞ، مىىرح اٌرػىىٟ عٍىىٝ 9ٖ٘/ٕاٌت١ىىاْ فىىٟ  ر٠ىىب إعىىرا  اٌمىىر ْ، 

، ٚأةىىٛ أٚش إةىىرا١ُ٘ اٌشّطىىاْ، اٌجٍّىىج اٌشىىرؽ١ج عٕىىد إٌذىىاث اٌ ىىر ، ص 1٘ٗ، 19/ٗاٌىاف١ىىج، 

91 . 

(
ٖ

 . 1ٗةشرٞ، اٌّفظً فٟ عٍُ اٌ رة١ج، ص اٌسِ( 

(
ٗ

ََّّْرِطيَّة٘ىىـ( ِظىىطٍخ "99ٖ( ٌىىُ ٠طىىذةدَ أةىىٛ عٍىىٟ اٌفارضىىٟ )ح  " ٌٍدالٌىىج عٍىىٝ أروىىاْ الُجْملَََّّة الشَّ

ْٕظَىر:  ىْرؽ ٚاٌجىسام. ٠ُ اٌذَّْرو١ب اٌشَّْرؽٟ وىً، ةً اضذةدَ ِظطٍذاح أخر، ٔذىٛ: اٌّجىازاث، ٚاٌشَّ

 .ٕٖٓ، ٖٕٙ ،9ٗأةٛ عٍٟ اٌفارضٟ، اإل٠ؼاح اٌ ؼدٞ، ص 

(
٘

ِةشرٞ،  ً ٌٍسَّ  .1ٕٕ/ٔ( اةٓ ٠ ١ش، مرح اٌّفظَّ
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ءػػ( الػذم كىافىػؽى ابػفى يعػيش فيمػا ذءػب إليػ غ ف ػاؿ ميعى ِّبنػا ْٔٔككذلؾ فعؿ ابفي ال اجػب )ت 
اتما ء  عمى ً ٍربىٍيف كمػا  ٍممىة عمى أربعة أىٍ ريب". قاؿم كا  م "قكل م "كالجي مىٍ شىرمِّ عمى ًقٍسمىة الزت

ؿ الكتػػػػابغ  ػػػػٍرط كالجػػػػزام سػػػػمتاءا ًفٍعًميتػػػػةغ ت ػػػػدتـ فػػػػ  أكت دة عػػػػف الشت ػػػػـ الًفٍعًميتػػػػةغ فػػػػالمجرت كلكاتػػػػ  قست
 .  (ُ)"َشْرِطيَّةكالمت مِّاة لمشتٍرط سمتاءا 

" لمٌدكلػػة عمػػى كػػؿِّ أركػػاف التتركيػػب الشتػػٍرط  الُجْمَمممة الشَّممْرِطيَّةنػػـ تتػػابع اسػػت داـ مصػػطمح "
ءػػػػػػ(غ كالمػػػػػرادم )ت ْٕٓ يتػػػػػاف األادلسػػػػػ  )ت عاػػػػػد العممػػػػػام العػػػػػرب الال  ػػػػػيفغ ا ػػػػػكم أبػػػػػك 

ركشػػ           )ت ُٕٔءػػػ(غ كابػػف ءشػػاـ األاصػػارم )ت ْٕٗ ءػػػ(غ كالس ػػيكط  ْٕٗءػػػ(غ كالزت
 . (ِ)ءػ(ُُٗ)ت 

ٍممىػة  ٍممىة الشتٍرًطيتة مف نالنة أركاف ِريسة ك ت ػـك إكت بهػاغ كءػ م أداة الشتػٍرطغ كجي كتتألتؼ الجي
ٍممىة ج ا فػ ف  ػدث  ػذؼ لفظػ  فػ  ركػف مػف ءػذه األركػافغ فػ ف ءػذا (ّ)كاب الشتٍرطالشتٍرطغ كجي

الر كف يي ىدتر ف  سياق  كمكقع ا ألفت ءذا الػر كف يمنِّػؿ ركيػزة مػف ركػاِز الباػام الشتػٍرط  الػذم ك 
 يتـ إكت ب . 

ٍممىتىٍيفغ يمـز مف كجكد م ػم كف أككءمػا فالركف األكؿ تمنم  أداة الشتٍرطغ كء م "ما يطمب جي
غ كالناا  كزم "  . (ْ)فر ا  صكؿ م مكف الناايةغ فالم مكف األكؿ مفركض ممزـك

ٍكًزيتة )ت  ٍممىتىػٍيف ءػ  األدكات التػ  تجعػؿ بياهمػا ُٕٓكقاؿ ابف قىيِّـ الجى كابط بػيف جي ءػ(م "الػرت
ٍممىتىػٍيفغ تالزما لـ ييٍفهىـ قبؿ د كلها. كء  أربعة أقساـغ أ دءام مػا يكجػب تالزمػا مطم ػا بػي ف الجي

                                                 

(
ٔ

 ،ً  .11ٔ-19ٔ/ٔ( اةٓ اٌذاجب، اإل٠ؼاح فٟ مرح اٌّفظَّ

(
ٕ

ْٕظَىىر عٍىىٝ اٌذرد١ىىب: أةىىٛ د١َّىىاْ ا ٔدٌطىىٟ، اردشىىا  اٌؼىىر  ِىىٓ ٌطىىاْ اٌ ىىر ،  ُ٠ )ٖ/ٕٔٙٓ  ،

ٞ، ِغٕىٟ اٌٍت١ىب ، ٚاةىٓ ٘شىاَ ا ٔظىار19ٔٚاٌّرادٞ، اٌجٕٝ اٌدأٟ فىٟ دىرٚ  اٌّ ىأٟ، ص 

روشٟ، اٌتر٘اْ فٟ عٍَٛ اٌمر ْ، ٕٕٗ/ٙعٓ وذب ا عار٠ب،  ١ٛؽٟ، ّ٘ى  1ٖٙ/ٕ، ٚاٌسَّ ، ٚاٌطُّ

 .  ٖٖ٘-ٖٖٗ/ٗ، 1ٖ/ٔاٌٙٛاِ  فٟ مرح جّ  اٌجٛاِ ، 

(
ٖ

ىْرِؽ١َّج دذت ٙىا اٌىدوذٛر أةىٛ أٚش إةىرا١ُ٘ اٌشّطىاْ ِٕىي ضى١ت٠ٛٗ  ٍَج اٌشَّ ّْ ( سّج ِظطٍذاح ِذ ددث ٌٍُج

٘ىىـ(، سىىُ طىىَّٕفٙا فىىٟ ِجّٛعىىاح دطىىب دالٌذٙىىا، فٕٙىىان 1ٔٔاٌطىى١ٛؽٟ )ح ٘ىىـ( إٌىىٝ 1ٓٔ)ح 

ٍَىىج اٌجىىٛا ، ٚراة ىىج  ّْ ىىْرؽ، ٚساٌشىىج ةف ىىً ُج ٍَىىج اٌشَّ ّْ ِظىىطٍذاح ةىىعدٚاح اٌشىىرؽ، ٚأخىىرٜ ةف ىىً ُج

ِٚىا  ٠ٕٕ٘ظىر: اٌجٍّىج اٌشىرؽ١ج عٕىد إٌذىاث اٌ ىر ،     ص ةاٌذَّرو١ب اٌشَّْرؽٟ وىً ... ٚ٘ىىيا. 

   ة د٘ا.

(
ٗ

 .1٘ٔ/ٖاالضذراةاكٞ، مرح اٌرػٟ عٍٝ اٌىاف١ج،  رػٟ اٌد٠ٓ( 
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إمػػػػا بػػػػيف نبػػػػكت كنبػػػػكتغ أك بػػػػيف افػػػػ  كافػػػػ غ أك بػػػػيف افػػػػ  كنبػػػػكتغ كعكسػػػػ  فػػػػ  المسػػػػت بؿ 
 .(ُ) اصة"

ػػٍرًطيتة تتمنتػػؿ فػػ  التعبيػػر عػػف اقتػػراف  ِيسػػة ألدكات الػػربط الشت كيػػرل فػػاف دايػػؾ أف المهمػػة الرت
 .(ِ)تبعية العالقات بيف ال  ايا كاأل داث

بٍ  ػػػياؽا كعمػػػى أيػػػة  ػػػاؿ فكظيفػػػة الػػػرت ػػػٍرط ك تػػػؤدتل إكت مػػػف  ػػػالؿ السِّ ط أك التتٍعميػػػؽ ألداة الشت
شأاها ف  ذلؾ شأف األدكات األ ػرلا ألفت "المعػاا  التػ  تؤدِّيهػا األدكات جميعػا ءػ  اػكع مػف 

. ك ػػيف ت ػػـك األداة (ّ)التتعبيػػر عػػف عالقػػات فػػ  السِّػػياؽ ... فػػال بيِػػة لػػادكات  ػػارج السِّػػياؽ"
ٍممىػػة كمهػػا يكػػكف معاػػى األداة ءػػك مػػا يسػػمكا  "األسػػمكب"غ ك ػػيف  بكظيفػػة "الػػرتبط بػػيف أجػػزام الجي

يتكمتمكف عف أسمكب الاتٍف غ أك الشتٍرطغ أك اكسػتفهاـ. فػالرتبط ءاػا بمػا ت ممػ  األداة مػف كظيفػة 
 .(ْ)األسمكبغ كمف ءاا تككف األداة إ دل ال راِف المفظية"

ٍممىة الشتٍرط الػر كف ا ٍممىػة الشتػٍرًطيتةغ كءػ  أسػاس أسػمكب الشتػٍرط كتمنِّؿ جي لنتػاا  مػف أركػاف الجي
ٍح" ك   ي ػػة لػػ  "كمبػدؤها فبػػدكاها  ك ي ػع التترتيػػب كك يكػكف. فالاتجػػاح فػػ  قكلاػام "ًإٍف تىٍجتىًهػػٍد تىػٍاجى

إكت إذا كػاف ءاػػاؾ اجتهػػاد. كءػذا يعاػػ  أف  صػػكؿ الشتػٍرط ابتػػدامن شىػػٍرط ل صػكؿ جكابػػ  كجزاِػػ  
 .  (ٓ)ااتهامن"

ٍممىة الشتٍرطا ألفت ت   ؽ م مكا  ككقكع معااه شىٍرط لت   ؽ م ػمكف  ٍكف جي كقد سيمِّ  ءذا الر 
ػػٍرًطً ا سػػكام أكػػاف الشتػػٍرط سػػببنا  الجػػكاب ككقػػكع معاػػاها "إذ ك يت  تػػؽ المشػػركط إكت بعػػد ت   ػػؽ شى

يىٍ تىًؼ الميػؿغ أـ ريػر سػببا ا ػكم إٍف كػاف ف  كجكد الجكاب كالجزامغ ا كم ًإٍف تىٍطميًع الشتٍمسي 
امػػا ءػػك  الاهػػاري مكجػػكدنا كااػػًت الشتػػمسي طالعػػةن. فكجػػكد الاهػػار لػػيس سػػببنا فػػ  طمػػكع الشتػػٍمسغ كا 
ا سػػػكام أكػػػاف  ػػػٍرط ممػػػزـك داِمػػػا كالجػػػزام كـز غ كالجػػػكاب كـز لػػػ ا كلهػػػذا ي كلػػػكفم إف الشت ممػػػزـك

 .(ٔ)الشتٍرط سببنا أـ رير سبب"

                                                 

(
ٔ

ِز٠َّج، ةدائ  اٌفٛائد، (  ْٛ  .9ٙ/ٔاةٓ ل١َُِّ اٌَج

(
ٕ
 .ٖٓٔفاْ دا٠ه ، إٌض ٚاٌط١اق، اضذمظام اٌتذز فٟ اٌةطا  اٌدالٌٟ ٚاٌذداٌٟٚ، ص  (

(
ٖ

 .9ٕٔدّاَ دطاْ، اٌٍغج اٌ رة١ج ِ ٕا٘ا ِٚتٕا٘ا، ص ( 

(
ٗ

 اٌظفذج ٔفطٙا. دّاَ دطاْ، اٌّظدر اٌطَّاةك،( 

(
٘

 .٘ٔٔ-ِٗٔٔذّد ض١ّر ٔج١ب اٌٍتدٞ، ِ جُ اٌّظطٍذاح إٌذ٠ٛج ٚاٌظرف١ج، ص ( 

(
ٙ

 (.ٔ، ٔ، ٘اِش رْلُ )ٕٕٗ/ٗعتاش دطٓ، إٌذٛ اٌٛافٟ، ( 
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ٍممىة  الشتٍرط صكرتاف ف  اكستعماؿم  كلجي
ػػاةغ مسػػتكؼو  ػػدترة بًفٍعػػؿغ كءػػذا ءػػك األصػػؿ عاػػد جمهػػكر الا  ى الصػػكرة األكلػػىم أف تػػأت  ميصى

م أك يكػػكف ما ػػ  المعاػػىغ كأك يكػػكف جامػػداغ كأك يكػػكف داك عمػػى الطتمىػػبغ (ُ)الش ػػركط ايتيػػة
"السػػػيف"غ أك "سػػػكؼ"غ كأك يكػػػكف  كأك يكػػػكف م تراػػػا بػػػػ"قد"غ كأك يكػػػكف م تراػػػا ب ػػػرؼ تافػػػيسم

    م تراا ب رؼ اف  رير )لـ(.
ػدترة باسػـ ظػاءر أك  ػمير مافصػؿغ يتمكءمػا فعػؿ مػاض أك  الصكرة األ رلم أف تأت  ميصى

 .(ِ)م ارع مستكؼ الش ركط الستالفة الذِّكر صالح إلسااده إلى ما ت دتـ عمي 
ٍممى  ٍممىػة جػكاب الشتػٍرطغ التػ  "كبػد كاأت  إلى الر كف النتالث كاأل ير ف  الجي ة الشتٍرًطيتة كءك جي

ٍممىة الشتٍرط" مف إفادتها معاى جديدا ك ييٍفهىـ مف معاى جي
(ّ)  . 

ٍممىة جكاب الشرط لها نالث صكر استعمالية  م(ْ)كجي
ٍممىػػة ًفٍعًميتػػة ًفٍعمهػػا كا ػػد مػػف ال ػػاكت التػػ  تصػػمح أف ت ػػع ًفٍعػػالن   الصػػكرة األكلػػىم أف تكػػكف جي
لمشتٍرطغ كمف نىـت فًفٍعؿ الجكاب ك ي تاج إلى رابػط لفظػ  يربطػ  بًفٍعػؿ الشتػٍرطا لت   ػؽ المااسػبة 

 المفظية بياهما مف  يث صال ية كقكع  مكقع .
ٍممىػػة ًفٍعًميتػػة ًفٍعمهػػا كا ػػد مػػف األمػػكر "التػػ  ذيًكػػرىت أاهػػا ك تكػػكف  الصػػكرة الناايػػةم أف تكػػكف جي

 ب أف ي ترف ًفٍعؿ الجكاب بالفام. غ كعادِذو يج(ٓ)شىٍرطنا"
ٍممىػػة اسػػميتة منبتػػة أك مافيتػػةغ  بريتػػة أك إاشػػاِيتةغ كعادِػػذ يجػػب  الصػػكرة النالنػػةم أف تكػػكف جي

اًِيتة"غ أك "الفام".      اقتراف الجكاب بػ"إذا الفيجى
ٍممىتى  الشتٍرط كالجكاب إذا كااتا ًفٍعًميت  (ٔ)كل د ك ع الا  اة العرب  تىٍيفغ تمنتؿ ف م تصكرا لجي

                                                 

(
ٔ

ْٕظَر: اةٓ ٘شاَ ا ٔظىارٞ، مىرح مىيٚر اٌىي٘ب فىٟ ِ رفىج وىالَ اٌ ىر ، ص (  ُ٠ٔ91   ،ٔ1ٓ-

ٔ1ٔ. 

(
ٕ

ْٕظَر:   .9ٗٔ، ص 9ٌٙٔذراو١ب اإلضٕاد٠ج، ص عٍٟ أةٛ اٌّىارَ، ا( ٠ُ

(
ٖ

 .1ٗٗ/ٗعتاش دطٓ، إٌذٛ اٌٛافٟ، ( 

(
ٗ

ْٕظَر: رػٟ اٌد٠ٓ االضذراةاكٞ، مرح اٌرػٟ عٍىٝ اٌىاف١ىج، (  ، ٚاةىٓ ٘شىاَ ا ٔظىارٞ، ٓٔٔ/٠ُٗ

أةىىٛ اٌّىىىارَ، اٌذراو١ىىب ، ٚعٍىىٟ 1ٖٔ-1ٔٔمىىرح مىىيٚر اٌىىي٘ب فىىٟ ِ رفىىج وىىالَ اٌ ىىر ، ص 

 .9٘ٔاإلضٕاد٠ج، ص 

(
٘

ْٕظَ (   .1ٕٔر: اةٓ ٘شاَ ا ٔظارٞ، مرح ميٚر اٌي٘ب فٟ ِ رفج والَ اٌ ر ، ص ٠ُ
(

ٙ
ْٕظَر عٍٝ ضت١ً اٌّشاي: ض١ت٠ٛٗ، اٌىذىا  "وذىا  ضى١ت٠ٛٗ"، (  ، ٚاٌطى١رافٟ، مىرح وذىا  ضى١ت٠ٛٗ، 1ٔ-1ٕ/٠ُٖ

عتىىىد اٌمىىىا٘ر اٌجرجىىىأٟ، اٌّمذظىىىد فىىىٟ مىىىرح ٚ ،ٓٗٗ-1ٖٗٚاةىىىٓ اٌىىىٛراق، عٍىىىً إٌذىىىٛ، ص ، 11ٕ/ٖ
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ْن تُْبممُدوا َممما أف يكػػكف ًفٍعػػالى الشتػػٍرط كالجػػكاب م ػػاًرعىٍيف ميٍنبىتىػػٍيفغ ا ػػك قكلػػ  تعػػالىم   -1 وا 
 .  (ُ)﴾ِفي َأنُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكم ِبِو اهلل

ػػػٍرط كالجػػػػكاب ماً ػػػيىٍيف ميٍنبىتىػػػػٍيفغ ا ػػػك قػػػػكؿ ا   -2 ْن م  أف يكػػػكف ًفٍعػػػػالى الشت ُعممممدت ْم وا 
 .  (ِ)﴾ُعْدَنا
اً ػػينا ميٍنبىتنػػا كًفٍعػػؿ الجػػكاب م ػػارعنا ميٍنبىتنػػاغ ا ػػك قػػكؿ ا   -ّ م أف يكػػكف ًفٍعػػؿ الشتػػٍرط مى

 .  (ّ)﴾َمن َكاَن ُيِريُد الَحَياَة الد ْنَيا وِزيَنَتَيا ُنَوفِّ إَلْيِيْم َأْعَماَلُيمْ  
الجػػػكاب ما ػػيا ميٍنبىتنػػػاغ ا ػػك قػػػكؿ سػػػيداا أف يكػػكف ًفٍعػػػؿ الشتػػٍرط م ػػػارعنا ميٍنبىتنػػا كفعػػػؿ  -4

ـى ًمػػٍف ذىٍاًبػػً "رسػػكؿ ا   ػػا تى ىػػدت ػػابنا ريًفػػرى لىػػ ي مى اانػػا كاٍ ًتسى ـٍ لىٍيمىػػةى ال ىػػٍدًر إيمى ػػٍف يى يػػ م "مى
غ كا ػػك قػػكؿ (ْ)

بىٍيدو الطاِ م                                                  أب  زي
 (ٓ)لَوِريدِ ٱَكالشََّجا َبْيَن َحْمِ ِو وَ   َت ِمْنوُ َمْن ُيِرْدِني ِبَسيٍِّئ ُكنْ 

ٍيػده لػـ  -5 ـى زى ٍاًفي ػاغ ا ػكم إٍف قىػا أف يككف ًفٍعؿ الشتٍرط ما ينا ميٍنبىتنا كًفٍعؿ الجػكاب م ػارعنا مى
ك.  يى يـٍ عىٍمره

                                                                                                                            
اةىىٓ ِاٌىىه، دطىى١ًٙ ، ٖٚٔٙ-ٖٓٙ/ٔ، ٚاةىىٓ ا س١ىىر، اٌتىىد٠  فىىٟ عٍىىُ اٌ رة١ىىج، ٗٓٔٔ-ٕٓٔٔ/ٕاإل٠ؼىىاح، 

ٚاةىٓ  ،ٙٗ، ِٚىذٓ أٌف١ىج اةىٓ ِاٌىه، ص 1ٔ-1ٓ/ٗ، ٚمىرح اٌذطى١ًٙ، 1ٖٕاٌّماطىد، ص اٌفٛائد ٚدى١ًّ 

رػٟ اٌد٠ٓ االضذراةاكٞ، مرح اٌرػىٟ ٚ ،19ٗ-1ٙٗإٌاظُ، مرح اةٓ إٌاظُ عٍٝ أٌف١ج اةٓ ِاٌه، ص 

ٍْذىج، ، ٙٓٔ/ٗ عٍٝ اٌىاف١ج، ُّ اٌّىرادٞ، دٛػى١خ ٚ ،19ٗ-19ٖ، 1ٙ9/ٕٚاةٓ اٌظا٠غ، اٌٍّذج فٟ مرح اٌ

ٚاةىىٓ اٌىىٛردٞ، دذر٠ىىر اٌةظاطىىج فىىٟ د١طىى١ر ، 91ٕٔ/ٖاٌّماطىىد ٚاٌّطىىاٌه ةشىىرح أٌف١ىىج اةىىٓ ِاٌىىه، 

، ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/ٗٚاةٓ ٘شاَ ا ٔظارٞ، أٚػخ اٌّطىاٌه إٌىٝ أٌف١ىج اةىٓ ِاٌىه، ، 11ٕ-19ٕاٌةالطج، ص 

-1ٖٔ/ٖ، ٚاٌّطىاعد عٍىٝ دطى١ًٙ اٌفٛائىد، ٖٗ-ٖٖ/ٗح اةىٓ عم١ىً عٍىٝ أٌف١ىج اةىٓ ِاٌىه، ٚاةٓ عم١ً، مىر

ىىاؽتٟ، اٌّماطىىد ، 9ٓٗٗ-٘ٓٗٗ/1ٚٔىىاظر اٌجىى١ش، د١ّٙىىد اٌمٛاعىىد ةشىىرح دطىى١ًٙ اٌفٛائىىد، ، 1ٗٔ ٚاٌشَّ

 .ٖٔٔ-ٕٙٔ/ٙاٌشاف١ج فٟ مرح اٌةالطج اٌىاف١ج، 

(
ٔ

 ( ِٓ ضٛرث اٌتمرث.1ِٕٗٓ ا٠٢ج )( 

(
ٕ

 ضٛرث اإلضرام. ( 1ِِٓٓ ا٠٢ج )( 

(
ٖ

 ( ِٓ ضٛرث ٘ٛد.ِ٘ٔٓ ا٠٢ج )( 

(
ٗ

ْٕظَىر اٌذىىد٠ز فىٟ:  ٚضىىٕٕٗ ٚأ٠اِىىٗ  اٌتةىىارٞ، اٌجىاِ  اٌّطىىٕد اٌظىذ١خ اٌّةذظىىر ِىٓ أِىىٛر رضىٛي ا ( ٠ُ

(، ِٚطىٍُ، ٖ٘، دىد٠ز رْلىُ )1ٕ/ٔ"طذ١خ اٌتةارٞ"، وذا  اإل٠ّاْ، ةىا  ل١ىاَ ١ٌٍىج اٌمىدر ِىٓ اإل٠ّىاْ، 

ِطىٍُ"، وذىا  طىالث "طىذ١خ  ً اٌ ىدي عىٓ اٌ ىدي إٌىٝ رضىٛي     ا اٌّطٕد اٌظذ١خ اٌّةذظىر ةٕمى

، دىىد٠ز رْلىىُ ٕٗ٘/ٔاٌّطىىافر٠ٓ ٚلَْظىىر٘ا، ةىىا  اٌذر ١ىىب فىىٟ ل١ىىاَ رِؼىىاْ ٚ٘ىىٛ اٌذىىرا٠ٚخ، 

(ٔ9ٙ.) 

(
٘
ىجا: ِىا ٠ٕشىب فىٟ اٌذٍىك ِىٓ عظىُ أٚ  ١ىرٖ، ٕ٘اٌت١خ ِٓ اٌةف١ف، ٚ٘ٛ فٟ: مى رٖ، ص  ( . ٚاٌشَّ

 ٚاٌٛر٠د: عرق  ١ٍع فٟ اٌ ٕك.
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ٍاًفي ا كًفٍعؿ الجػكاب ما ػينا ميٍنبىتنػاغ ا ػكم -6 اًرعنا مى ٍيػده  أف يككف ًفٍعؿ الشتٍرط مي ى ـٍ زى ـٍ يى يػ إٍف لىػ
ك. ـى عىٍمره  قىا

ٍيػػده أف يكػكف ًفٍعػؿ الشتػٍرط م ػارعنا مي  -7 ـٍ زى ٍاًفي ػاغ ا ػكم إٍف يى يػ ٍنبىتنػا كًفٍعػػؿ الجػكاب م ػارعنا مى
ك. ـٍ يى يـٍ عىٍمره  لى

ٍاًفي ػػا كًفٍعػػؿ الجػػكاب م ػػارعنا مي  -8 ـٍ يى يػػأف يكػػكف ًفٍعػػؿ الشتػػٍرط م ػػارعنا مى ـٍ ٍنبىتنػػاغ ا ػػكم إٍف لىػػ
ك. ٍيده يى يـٍ عىٍمره  زى

ـٍ  -9 ـٍ يى يػػ ٍاًفي ػػاغ ا ػػكم إٍف لىػػ ٍاًفي ػػا كًفٍعػػؿ الجػػكاب م ػػارعنا مى أف يكػػكف ًفٍعػػؿ الشتػػٍرط م ػػارعنا مى
ك. ـٍ يى يـٍ عىٍمره ٍيده لى  زى

َيما َأي َيما م  أف يككف ًفٍعؿ الشتٍرط مىاً ينا ميٍنبىتنػا كًفٍعػؿ الجػكاب أىٍمػرناغ ا ػك قػكؿ ا   -11
ممِْة َفاْ ِسممُموا وُجمموَىُكْم وَأْيممِدَيُكْم إَلممال الَمرَاِفمم ِ الَّمم . كا ػػك قكلػػ  (ُ)﴾ِذيَن آَمُنمموا إَذا ُقْمممُتْم إَلممال الفَّ

ن ُكنُتْم ُجُنًبا َفاطَّيَُّروا  تعالىم  .(ِ)﴾وا 
ػػػٍرط كالجػػػكابغ  (ّ)كقػػػد فا ػػػؿ عمماؤاػػػا ٍممىتىػػػ  الشت العػػػرب بػػػيف الصػػػكر اكسػػػتعماليتة لًفٍعمىػػػ  جي

 لىم فذءبكا إ
أفت األصؿ ف  الًفٍعمىٍيف أٍف يككاا م ارعىٍيفا كذلؾ لظهكر أنر العامؿ فيهماغ كقيػؿم ألفت  -

بى أىف يككف المتٍفظ عمى ذىًلؾ.     ي ة الشتٍرط باكست باؿغ فىكىجى
ٍف كااػػػا أبعػػػد عػػػف األصػػػؿ مػػػف كػػػكف أ ػػػدءما  - نػػػـ أٍف يكػػػكف الًفٍعػػػالف ماً ػػػيىٍيفا ألاتػػػ  كا 

ؿ فػػ  المشػػاكمةغ أم الممانمػػة أك المشػػابهة فػػ  عػػدـ التػػأن ر بالعامػػؿغ كقيػػؿم م ػػارعنا فهػػك أد ػػ
ألفت الما ػػ  أ ػػؼ مػػف الم ػػارعغ فاسػػتعممكه ل فتتػػ غ كأماػػكا المتػػٍبسا ألاتػػ  م ػػركف بػػأداة الشتػػٍرط 

 الدتالة عمى اكست باؿ.

                                                 

(
ٔ

 ( ِٓ ضٛرث اٌّائدث.ِٙٓ ا٠٢ج )( 

(
ٕ

 ( ِٓ ضٛرث اٌّائدث.ِٙٓ ا٠٢ج )( 

(
ٖ

ْٕظَىر: ضىى١ت٠ٛٗ، اٌىذىىا ، (  ٚاةىىٓ ا س١ىىر، ، ٓٗٗ-1ٖٗاةىىٓ اٌىٛراق، عٍىىً إٌذىىٛ، ص . 1ٔ-1ٕٚ/٠ُٖ

، 1ٖٕٚاةىٓ ِاٌىه، دطى١ًٙ اٌفٛائىد ٚدى١ّىً اٌّماطىد، ص ، ٖٔٙ-ٖٓٙ/ٔاٌتد٠  فٟ عٍُ اٌ رة١ج، 

، ٙٓٔ/ٗ، ٚرػٟ اٌد٠ٓ االضىذراةاكٞ، مىرح اٌرػىٟ عٍىٝ اٌىاف١ىج، 1ٔ-1ٓ/ٗٚمرح اٌذط١ًٙ، 

-٘ٓٗٗ/1ٔىاظر اٌجى١ش، د١ّٙىد اٌمٛاعىد، ، 1٘ٚٔ/ٖٚاةٓ عم١ىً، اٌّطىاعد عٍىٝ دطى١ًٙ اٌفٛائىد، 

 .ٖٔٔ-ٕٙٔ/ٙٚاٌشاؽتٟ، اٌّماطد اٌشاف١ج، ، 9ٓٗٗ
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  ال ػركج مػف األ ػعؼ نـ أٍف يككف ًفٍعؿ الشتٍرط مىاً ينا كًفٍعؿ الجكاب م ارعناا ألفت فيػ -
 .(ُ)ًإلىى األقكلغ كءك مف عدـ التأن ر ًإلىى التأن ر بالعامؿ

نػػـ أٍف يكػػكف ًفٍعػػؿ الشتػػٍرط ميً ػػارعنا كًفٍعػػؿ الجػػكاب مىاً ػػيناا كءػػ  أقػػؿ الصػػكر اسػػتعماكا  -
ـت ف ػػد يمتػػب الفنػػا لمػػا أكجبػػ  ال ػػرؼ العامػػؿ فػػ  لفػػظ الشتػػٍرطغ كمػػف نىػػ س ألفت لفػػظ الجػػكاب جػػام مي ى

 بغيره لعدـ ظهكر الجـز في .
ٍممىتىػ  الشتػٍرط كالجػكاب إذا كااتػا ًفٍعًميتتىػٍيف أك ػح عمماؤاػا العػرب  كباام عمػى ءػذا التصػكر لجي

 م   كمهما مف الاتا يتة اإلعرابيتة الذم اجمم  فيما يأت 
ػاًرعىٍيفغ أك إذا كػاف ًفٍعػؿ الشتػٍرط م  ػارعناغ فيجػب الجػـز إذا كاف ًفٍعػال الشتػٍرط كالجػكاب مي ى

ٍيً  )ت (ِ)فػػػ  المفػػػظ ءػػػػ(م "كاٍعمىػػػـ أفت  ػػػركؼ الجػػػزام تجػػػـز األفعػػػاؿغ كياجػػػـز َُٖغ قػػػاؿ ًسػػػٍيبىكى
ءػ(م "فأصؿ الجزام أف تككف أفعال  م ػارعةنا ألاتػ  ِٖٓ. كقاؿ الميبىرِّد )ت (ّ)الجكاب بما قبم "

 .(ْ)ييعربهاغ كك ييعرب إكت الم ارع"
ف كػػاف ًفٍعػػال الشتػػ ٍرط كالجػػكاب ماً ػػيىٍيفغ أك كػػاف أ ػػد ًفٍعمىػػ  الشتػػٍرط أك الجػػكاب ما ػػيناغ كا 

 فال كـ الجـز ف  المك ع. 
ا  فػعغ كاك تيػار الجػـز أما إذا كاف جكاب الشتٍرط ًفٍعال م ارعناغ فيجكز الكجهافم الجـز كالرت

ػا لػـ يظهػر  فعا فافت الجكاب تابع لمشتٍرطغ فممت أنػر الجػـز فػ  الشتػٍرطا ألاتػ  ألات  األصؿغ أما الرت
ٍفػػعغ فهػػك مرفػػكع فػػ  المفػػظ  ؿ أ كالػػ غ كءػػك الرت ًمػػؿى الجػػكاب عميػػ غ كتيػػرؾ عمػػى أكت ًفٍعػػؿ مػػاض  ي

 .  (ٓ)مجزـك ف  المعاى
 أدوات الشَّرط في قانون تنظيم الجامعات: -2

                                                 

(
ٔ

ً اٌجىٛا  ِؼىارعا خاٌف أةٛ د١اْ ا ٔدٌطٟ ٘يا اٌذرد١بي فج ً ِجٟم فِْ ً اٌشَّْرؽ ِاػ١ا ٚفِ ْ ( 

ْٕظر: اردشا  اٌؼر ،   .11ٙٔ/ٗة د ِجٟم اٌفِْ ١ٍَٓ ِؼارع١ٓ. ٠ُ

(
ٕ
ْٕظَىىر عٍىىٝ ضىىت١ً اٌّشىىاي: عتىىد اٌمىىا٘ر اٌجرجىىأٟ، اٌّمذظىىد فىىٟ مىىرح اإل٠ؼىىاح،      ( ُ٠ٕ/ٕٔٔٓ-

ِةشىىرٞ، اٌّفظىىً، ص ٗٓٔٔ ، ٚرػىىٟ اٌىىد٠ٓ االضىىذراةاكٞ، مىىرح اٌرػىىٟ عٍىىٝ 9ٕٖ، ٚاٌسَّ

 .9ٔٔ/ٙشاؽتٟ، اٌّماطد اٌشاف١ج، ، ٚاٌٙٓٔ-٘ٓٔ/ٗاٌىاف١ج، 

(
ٖ

 .ٕٙ/ٖض١ت٠ٛٗ، اٌىذا ، ( 

(
ٗ

 .1ٗ/ٕاٌّترد، اٌّمذؼب، ( 

(
٘

ْٕظَر: عتد اٌما٘ر اٌجرجأٟ، اٌّمذظد فٟ مرح اإل٠ؼاح، (  ُ٠ٕ/ٖٔٔٓ-ٔٔٓٗ. 
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ػػػٍرًطيتة الػػػكاردة فػػػ  قػػػااكف تاظػػػيـ الجامعػػػ ٍممىػػػة الشت اتغ ك ػػػظ بعػػػد اسػػػت رام جميػػػع امػػػاذج الجي
البا ث تردتد أداتػ  شىػٍرطغ ءمػام إذاغ كمتػى. كسػيككف  ػديناا مػكجزا عاهمػا مػف  ػالؿ تتبػع مػا 
ٍممىػة الشتػٍرًطيتة فػ  قػااكف تاظػيـ  قيؿ عاها ف  التراث الا كمغ نـ مااقشػة دككتهمػا فػ  باػام الجي

 الجامعات.
 مإذا -1/2

ػػمِّف معاػػى اٍسػػتيٍعًممىت "إذا" فػػ  لغتاػػا العربيتػػة عمػػى كجػػكهغ  ءػػ م ظػػرؼ زمػػاف ميٍسػػتى بؿ ميتى ى
مػافغ كاسػميتة  الشتٍرطغ كظرؼ زماف ميٍستىٍ بؿ مجرتد مف معاى الشتٍرطغ كظرؼ لما م ى مػف الزت

اًِيتةغ كتىٍفًسيريتةغ كزىاًِدىة  .  (ُ)رير ظىٍرًفيتةغ كفيجى
عماكتهاغ كاظرا لطبيعػة الب ػث كم صػده فسػكؼ ي تصػر  ػديناا عمػى الكجػ  األكؿ مػف اسػت

ٍممىػػة جػػكاب الشتػػٍرطغ  ٍممىػػة الشتػػٍرطغ كجي ٍممىتىػػٍيفم جي ـت فهػػ  ت تػػاج إلػػى جي كءػػك الغالػػب عميهػػاغ كمػػف نىػػ
مىتى األباامي.   ا كم إذا تىكىمتـى الكالدي صى

ٍممىػػة ًفٍعًميتػػة ًفٍعمهػػا ما ػػ  المفػػظ مسػػت بؿ المعاػػىغ  ٍممىػػة الشتػػٍرط بعػػد "إذا" كنيػػرا مػػا تكػػكف جي كجي
ٍممىػة الشتػٍرط ما ػيا كم ػارعا  كقميال ما يكػكف ًفٍعميهػا ًفٍعػالن م ػارعا. كقػد اجتمػع مجػ م ًفٍعػؿ جي

                                             بعد "إذا" ف  قكؿ أب  ذيؤىيب الهيذىًلٌ م
ْبَتَياٱوَ  َذا ُتَرد  ِإَلال َقِميٍل َتْ َنعُ   لنَّْفُس رَاِ َبٌة ِإَذا َر َّ  (ِ)َواِ 

ـ بهػاغ كمػا صػرتح ابػف مالػؾ )ت ك"إذ ا" مف أدكات الشترط رير الجازمةغ كالذم ماع أف ييٍجزى
ـت فت ػػم اها معاػػى الشتػػٍرط ِٕٔ د مػػف معاػػى الشتػػٍرطغ كمػػف نىػػ (غ نالنػػة أمػػكرغ ءػػ م أاهػػا قػػد تتجػػرت

ػاغ كأفت مػا يميهػا متػ غ كأاها م افة إلػى مػا يميهػاغ كالم ػاؼ ي ت ػ  جػر ا ك جٍزمن ي ِّف ليس بالـز

                                                 

(
ٔ

١َِّ٘ىج فىٟ عٍىُ اٌذىرٚ ،      ص  ْٕظَر فٟ دفظ١ً ٘ىيٖ ا ٚجىٗ عٍىٝ ضىت١ً اٌّشىاي: اٌٙىرٚٞ، ا ُْز ُ٠ )

، ٚاةٓ اٌذاجب،  أِىاٌٟ اةىٓ 9ٕٔ-ٕٓٔ/ٖٚاةٓ ٠ ١ش، مرح اٌّفظً ٌٍسِةشرٞ، ، ٕٗٓ-ٕٕٓ

، 1ٕ-1ٔ/ٗ،       ٕ٘ٔ-ٕٔٔ/ٕ، ٚاةىىىىىىٓ ِاٌىىىىىىه، مىىىىىىرح اٌذطىىىىىى١ًٙ، 19ٕ-1ٕ٘/ٔاٌذاجىىىىىب، 

ِٚىىا  1ٗ/ٕ، ٚاةىىٓ ٘شىىاَ ا ٔظىىارٞ، ِغٕىىٟ اٌٍت١ىىب، 1ٖٓ-9ٖٙٚاٌّىىرادٞ، اٌجٕىىٝ اٌىىدأٟ، ص 

١ٛؽٟ، ّ٘  اٌٙٛاِ ،  ٚإ١ِىً ةىد٠   ،9ٔ-1ٙٚاٌىفٛٞ، اٌى١ٍىاح،  ص ، 1ٖٔ-99ٔ/ٖة د٘ا، ٚاٌطُّ

 . ٖٔٗ-1ٖٖ/٠ٔ مٛ ، ِٛضٛعج عٍَٛ اٌٍغج اٌ رة١ج، 

(
ٕ
 . ٓ٘اٌت١خ ِٓ اٌىاًِ، ٚ٘ٛ فٟ: د٠ٛأٗ، ص  (



 أحمذ محمذ علي حسه زايذ/ د  
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الكقػػػكع أك مرجػػػكحغ ب ػػػالؼ "إٍف" التػػػ  تػػػد ؿ عمػػػى المشػػػككؾ فيػػػ  أك الم تمػػػؿ أك المسػػػت يؿ 
 .(ُ) دكن 

 غ ا ك قكؿ الاتًمر بف تىٍكلىب العيٍكًم م (ِ)كقد كرد الجـز بػ"إذا" ف  الشٍِّعر  اصة
َذا ُتِفمممممْبَك َخَفاَفمممممٌة َفممممماْرُج   لِغَنمممممالٱواِ 

 
َلممممال    (ّ)َفاْرَ ممممبِ  لرََّ اِئممممبَ ٱلَّممممِذع ُيْعِطممممي ٱواِ 

 
ػػػٍعر عمػػػى َِٕريػػػر أف الفىػػػرتام )ت  ػػػٍف يجػػػـز بػػػػ"إذا" فػػػ  الاتنػػػر كالشِّ ءػػػػ( ذكػػػر أفت مػػػفى العػػػرب مى

هـم . أىٍاشىدىًا  بىٍع ي ًب مىٍف يىٍجًزـ بػ"إذا"غ في كؿم ًإذىا تى يـٍ أىقيـٍ  السكامغ ف اؿم "ًمفى العىرى
َذا ُنَطممممممممممممممماوِْع َأْممممممممممممممممَر َسممممممممممممممماَدِتَنا  واِ 

 
 ُجمممممممممممممممممممْبٌن َواَل ُبْخممممممممممممممممممملُ  اَل َيْثِنَنممممممممممممممممممما 

 
فع"  .(ْ)... كأكنر الكالـ فيها الرت

فكػػػالـ الفػػػرتامغ كءػػػك رأس المدرسػػػة الككفيتػػػةغ ذك دكلػػػة كا ػػػ ة عمػػػى أفت الجػػػـز بػػػػ"إذا" فػػػ  
ػػا ا تيػػاره فهػػك أفت األكنػػر فػػ  اسػػت دامها أٍف تكػػكفى  الشتػػٍعر كالاتنٍػػر لغػػة قميمػػة لػػبعض العػػربغ أمت

ـت فربمػػا قػػد جااػػب المػػرادم  )ت  ريػػر جازمػػةغ بػػدليؿ عػػدـ تأنيرءػػا فػػ  الًفٍعػػؿ الػػذم يميهػػاا كمػػف نىػػ
ٍكـ إجازة الككفييف الجـز بػ"إذا" مطم إْٗ كابى  يف أطمؽ  ي  !(ٓ)ءػ( الصت

ٍممىة الشتٍرط الم اؼ إليها "إذا" عمى مذءبيفم  كقد ا تمؼ الا  اة ف  جي
ػػػٍف كاف ػػػ  ًمػػػ ٍيً غ كمى غ الػػػذم يػػػرل كجػػػكب مجػػػ م (ٔ)فى الاتٍ ػػػكييفالمػػػذءب األكؿم مػػػذءب ًسػػػيبىكى

ٍكمناغ ا ػكم   ٍممىة ًفٍعًميتة الت  تارة تككف لفظا ك ي ٍممىة الشتٍرط جي غ كتػارة (ُ)﴾إَذا َلِ يُتْم ِفَئًة َفماْثُبُتواجي
                                                 

(
ٔ

ْٕظَر: اةٓ ِاٌه، مرح اٌذط١ًٙ،  ُ٠ )ٕ/ٕٔٔ. 

(
ٕ

ْٕظَىىر: ضىى١ت٠ٛٗ، اٌىذىىا ، (  ، ٚس ٍىىب، ِجىىاٌص س ٍىىب، ٙ٘-٘٘/ٕ، ٚاٌّتىىرد، اٌّمذؼىىب، ٕٙ-ٔٙ/٠ُٖ

، ٕٔٔ/ٕ، ٚاةىىٓ ِاٌىىه، مىىرح اٌذطىى١ًٙ ٓٙٔ/ٕ، ٚاةىىٓ اٌطىىراص، ا طىىٛي فىىٟ إٌذىىٛ، 9ٗص 

 .1ٖٙٔ-1ٖ٘ٔ/ٗ، ٚٔاظر اٌج١ش، د١ّٙد اٌمٛاعد، 1ٖٙ-9ٖٙص  ٚاٌّرادٞ، اٌجٕٝ اٌدأٟ،

 .1ٗ( اٌت١خ ِٓ اٌىاًِ، ٚ٘ٛ فٟ: د٠ٛأٗ ص ٖ)

 . 1٘ٔ/ٖ( اٌفرام، ِ أٟ اٌمر ْ، ٗ)

ْٕظَر: اٌّرادٞ، اٌجٕٝ اٌد٘)  .1ٖٙأٟ، ص ( ٠ُ

ْٕظَر: ض١ت٠ٛٗ، اٌىذىا ، ٙ) ١َِّ٘ىج، ص 9٘/ٕ، ٚاٌّتىرد، اٌّمذؼىب، 1ٔٔ/ٖ( ٠ُ ، ٕٗٓ، ٚاٌٙىرٚٞ، ا ُْز

، ٚمىرح اٌىاف١ىج ٖٕٔ/ٕ، ٚاةٓ ِاٌىه، مىرح اٌذطى١ًٙ 1ٕ/ٕٚاةٓ اٌشجرٞ، أِاٌٟ اةٓ اٌشجرٞ، 

 ، ٚٔىىىىاظر اٌجىىىى١ش، د١ّٙىىىىد اٌمٛاعىىىىد،1ٖٙاٌجٕىىىىٝ اٌىىىىدأٟ، ص  ،، ٚاٌّىىىىراد1ٗٗٞ/ٕاٌشىىىىاف١ج، 

 .1ٕ/ٗ، ٚاٌشَّاؽتٟ، اٌّماطد اٌشاف١ج، 1ٖ1ٔ-1ٖ9ٔ/ٗ
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غ ا ػكم   ًدفى  ًفٍعػؿه ٍكمنا كت ديراغ كذلؾ إذا تصدتر فيها اكسـ كرى َرتْ تككف  ي  غ(ِ)﴾إَذا الشَّمْمُس ُكموِّ
ػػدتر ءاءاػػا فاعػػؿ لًفٍعػػؿ م ػػدتر يفسِّػػره الًفٍعػػؿ الظتػػاءر المػػذككر بعػػد  كفػػ  ءػػذه ال الػػة فاكسػػـ الميصى

 اكسـغ كءذا الًفٍعؿ الم دتر ك ييٍاطىؽ ب ا ل ياـ الًفٍعؿ الظتاءر م ام .
المػػػػذءب اي ػػػػرم مػػػػذءب ماسػػػػكب ألبػػػػ  ال سػػػػف األ فػػػػش سػػػػعيد بػػػػف مسػػػػعدة       )ت 

يػػرل جػػكاز مجػػ م  –ءػػػ( ِٕٔءػػػ(غ كابػػف مالػػؾ )ت ِّٗبػػف جاػػ  )ت ككاف ػػ  ا – (ّ)ءػػػ(ُِٓ
غ ا ػػكم  ٍممىػػة اسػػميتة م ػػافا إليهػػا "إذا"غ سػػكام أكػػاف  بػػر المبتػػدأ اسػػما أـ ًفٍعػػالن ٍممىػػة الشتػػٍرط جي جي

ـى  آتيؾ إذا زيده قادـهغ كآتيؾ إذا زيده قىًد
(ْ). 

 في قانون تنظيم الجامعات:" إذا" -1/1/2
الشتٍرط "ًإٍف" أيـت الباب لادكات الشتٍرًطيتةغ بالاتظر إلػى معػايير ايجممهػا فيمػا عدت الات كيكف أداة 

 م  (ٓ)يأت 
 أاتها  رؼ باتِّفاؽغ كما عداءا أسمامغ كالغالب ف  إفادة المعاا  إاما ال ركؼ.  -
أاتها تصمح لمد كؿ عمػى جميػع صػكر الشتػٍرط ب ػالؼ ريرءػا مػف األدكات التػ  تيٍسػتى دـ  -

ً ػػػعىت فػػػ  األصػػػؿ أل دام معاػػػى بعياػػػ . أم أفت "ًإٍف" تصػػػمح ألدام جميػػػع المعػػػاا ا إذ إاتهػػػا كي
ً ػعى لمٌدكلػة عمػى شػ م آ ػر  ػا ريرءػا ف ػد كي لمٌدكلة عمى مجٌرد تعميػؽ الجػكاب عمػى الشتػٍرطغ أمت

ػػٍف يىٍع ػػؿ ًمػػفى اإل ً ػػعىت لمٌدكلػػة عمػػى مى ػػٍف" التػػ  كي ػػمِّفى معاػػى الشتػػٍرطغ ا ػػك "مى اػػس كالًجػػفِّ نػػـ  ي
مِّاىت معاى الشتٍرط.    كالمالِكةغ نـ  ي

ٍممتػا الشتػٍرط كالجػكابغ كك ييٍفعىػؿ ذلػؾ بغيرءػاغ ا ػك  - أاتها قد ييٍسكىت عميها كييٍ ذؼ بعدءا جي
 قكؿ الشتاعرم

                                                                                                                            

(
ٔ

 ( ِٓ ضٛرث ا ٔفاي.ِ٘ٗٓ ا٠٢ج )( 

(
ٕ

 ( ِٓ ضٛرث اٌذى٠ٛر.ٔا٠٢ج )( 

، ٚاةىٓ 1ٕ/ٕ، ٚاةٓ اٌشجرٞ، أِاٌٟ اةٓ اٌشجرٞ، ٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٔ( ٠ٕظر: اةٓ جٕٟ، اٌةظائض، ٖ)

اٌجٕىٝ اٌىدأٟ، ص  ،دٞ، ٚاٌّىرا1ٗٗ/ٕ، ٚمىرح اٌىاف١ىج اٌشىاف١ج، ٖٕٔ/ِٕاٌه، مىرح اٌذطى١ًٙ 

ىاؽتٟ، اٌّماطىد اٌشىاف١ج، 1ٖ1ٔ-1ٖ9ٔ، 1ٖٗٔ/ٗ، ٚٔاظر اٌج١ش، د١ّٙد اٌمٛاعىد، 1ٖٙ ، ٚاٌشَّ

ٗ/1ٕ. 

 .1ٕ/ٗ( ٠ٕظر: اٌشَّاؽتٟ، اٌّماطد اٌشاف١ج، ٗ)

، ٕٗٙ-ٖٕٙ، ٕ٘٘/ٖ، ٚاٌطىىىى١رافٟ، مىىىىرح وذىىىىا  ضىىىى١ت٠ٛٗ ٖٙ/ٖ( ٠ٕظىىىىر: ضىىىى١ت٠ٛٗ، اٌىذىىىىا ، ٘)

 . ٓ٘/ٕٚاإلعرا ،  ٚاٌ ىترٞ، اٌٍتا  فٟ عًٍ اٌتٕام
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نْ ٱلَعممممممممممِّ َيممممممممما ٱَقاَلمممممممممْت َبَنممممممممماُت   ْسمممممممممَمِمي َوا 
 

نْ   (ُ)َكمممممممممممماَن َفِ ْيممممممممممممرًا ُمْعممممممممممممِدًما َقاَلممممممممممممْت َواِ 
 

ءػ  التػ  تصػدترت ريرءػا مػف  –كلػيس "ًإٍف"  –الػررـ مػف ذلػؾ فػ ف أداة الشتػٍرط "إذا" كعمى 
أدكات الشتػػٍرط فػػ  الب ػػثغ أيتػػد ءػػذا أاتهػػا كردت فػػ   مسػػة كسػػتيف مك ػػعا. كلعػػؿ الستػػبب فػػ  
ػػػػٍرط دكرااػػػػا كاسػػػػتعماك فػػػػ  باػػػػام الاصػػػػكص ال ااكايػػػػة يتمنتػػػػؿ فػػػػ   أاتهػػػػا كااػػػػت أكنػػػػر أدكات الشت

لمتعبيػر عػف مػراد الميشىػرِّع ك مػؿ م ػمكف ال كػـ ال ػااكا غ كءػذه المااسػبة ترجػع إلػى مااسبتها 
 ما اتسمت ب  "إذا" الشترًطيتة مف سماتغ كء م

ػػػٍرًطيتة تفيػػػد ت   ػػػؽ كقػػػكع ال ػػػدثغ أمػػػا "ًإٍف" فتػػػد ؿ عمػػػى المشػػػككؾ فيػػػػ  أك  - أف "إذا" الشت
ػػػارة عمػػػى ال طػػػع  الم تمػػػؿ أك المسػػػت يؿ  دكنػػػ غ كالاصػػػكص ال ااكايػػػة اصػػػكص  اكمػػػة ميصى

 كالي يفغ كليس عمى الشؾ كالت ميف.
ٍكػػـ )جػػكاب الشتػػٍرط(غ كاسػػت داـ  - أف ال اعػػدة ال ااكايػػة تتػػألتؼ مػػف فػػرض )ًفٍعػػؿ الشتػػٍرط( ك ي

ػػٍرًطيتة فػػ  صػػيارة ال اعػػدة ال ااكايػػة كبااِهػػا يشػػير إلػػى ك ػػع ييفتػػرض ت   ػػ  بالفعػػؿغ  "إذا" الشت
 .(ِ)لمت ٌ ؽ يككف ال كـ ال ااكا كباام عمى ءذا الفرض ا

غ ك"ًإٍف" ميٍبهىمىةا كالاص ال ااكا  ي كـ كاقعا بعده. -  أف "إذا" الشتٍرًطيتة مؤقتتة بكقت معمـك
ٍممىػة فٍعًميتػةغ كلػـ يػرد د ػكؿ "إذا" فػ  أيتػة مػادة مػف  ٍممىػة الشتػٍرط بعػد "إذا" بككاهػا جي كاتتسمت جي

ٍممىػػػ ة اٍسػػػًميتةغ كءػػػذا اكسػػػتعماؿ يتتسػػػؽ مػػػع مػػػا قعتػػػده جمهػػػكر قػػػااكف تاظػػػيـ الجامعػػػات عمػػػى جي
ٍممىة الًفٍعًميتة.  الات كييف مف ا تصاص "إذا" بالد كؿ عمى الجي

ٍممىة الشتٍرط الت  فعمها ماض ييراد ب  اكسػت باؿ فػ  أربعػيف مك ػعاغ كػاف فػ   كقد جامت جي
غ كفػ  سػتة مكا ػ ٍممىػة أربعة كنالنػيف مك ػعا ماهػا مباي ػا لممعمػـك ع كػاف مباي ػا لممجهػكؿ. أمػا جي

الشتػػٍرط التػػ  كػػاف ًفٍعمهػػا ًفٍعػػالن م ػػارعا ف ػػد كردت فػػ   مسػػة كعشػػريف مك ػػعاغ كمهػػا مسػػبكقة 
غ كفػ  اناػ  عشػر مك ػعا  بأداة الاتٍف  "لـ"غ ماها نالنة عشر مك عا كػاف الًفٍعػؿ مباي ػا لممعمػـك

                                                 

اص فٟ: د٠ٛأٗ، ص ٔ) جس، ّٚ٘ا ِٕطٛةاْ ٌُرْؤةَج ةٓ اٌَ جَّ  . 1ٙٔ( اٌت١ذاْ ِٓ اٌرَّ

ْٕظَر: ض ١د أدّد ة١ِٟٛ، ٌغج اٌمأْٛ فٟ ػٛم عٍُ ٌغج إٌض، ص ٕ) ُ٠ )ٕ٘ٗ-ٕ٘٘ . 
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نػرة د ػػكؿ "إذا" الشتػػٍرًطيتة عمػى الًفٍعػػؿ الما ػػ  كػاف الًفٍعػػؿ مباي ػػا لممجهػكؿ. كميٍجمػػؿ ال ػػكؿ إف ك
 مراد ب  اكست باؿ يتتفؽ ككجهة اظر عمماِاا العرب.

ٍممػة الشتػػرط  كجػدير بالػػذكر أف "مػا" قػػد ل  ػت بػػػ"إذا" الشتػٍرًطيتة فػػ  مك ػع كا ػػد كػاف ًفٍعػػؿ جي
ت  ... بشػرط أف يكػكف قػد في  ما ػياغ كءػك الػاتص عمػى أاتػ  "ييٍشػتىرىط فػيمف ييعىػيتف أسػتاذا مػا يػأ

م ى نماا  عشرة ساة عمى األقؿ عمى  صكل  عمى درجة البكػالكريكس أك الميسػااس أك مػا 
رى اإلعالف عف تمؾ الكظيفة ف  جامعة أ رل إقميمية" يعادلها كذلؾ إذا ما تى ىرت
(ُ). 

ػػػػػرطغ مػػػػػف ا ػػػػػكم "إذا"غ ك"إف"غ ك"متػػػػػى"غ ك"أيػػػػػف"   –كد ػػػػػكؿ "مػػػػػا" الزاِػػػػػدة بعػػػػػد أدكات الشت
ر الا  اة العرب  فادة التككيد –كما قرت غ كا   .  (ِ)يككف لغر يفم إفادة اإلبهاـ كالعمـك

كيػػػػػػرل البا ػػػػػػث أف زيػػػػػػادة "مػػػػػػا" لغػػػػػػرض اإلبهػػػػػػاـ كالعمػػػػػػـك فػػػػػػ  مػػػػػػكاد ال ػػػػػػااكف لغػػػػػػرض 
اإلبهػػػػػاـ كالعمػػػػػـك أمػػػػػر مسػػػػػتبعدا لم الفػػػػػة ءػػػػػذه الدكلػػػػػة الصػػػػػيارة ال ااكايػػػػػة المؤسسػػػػػة عمػػػػػى 

ي ػػػػع عميػػػػ غ كمػػػػف نػػػػـ تب ػػػػى الدكلػػػػة الناايػػػػة لزيػػػػادة "مػػػػا" كءػػػػ  تعيػػػػيف الم صػػػػكد بػػػػال كـ كمػػػػف 
ف سػػػػػػػمماا أف ُ-/أككَٕالتككيػػػػػػػدغ كلكاػػػػػػػ  لػػػػػػػـ أقػػػػػػػؼ عمػػػػػػػى ءػػػػػػػذه الدكلػػػػػػػة فػػػػػػػ  المػػػػػػػادة  غ كا 

ػػػػػرِّع فػػػػػ  صػػػػػيارة المػػػػػادة السػػػػػاب ة عميهػػػػػاغ  دكلتهػػػػػا ءاػػػػػا التككيػػػػػد فممػػػػػاذا لػػػػػـ يسػػػػػت دمها الميشى
عمػػػػػػػػى مػػػػػػػػا يػػػػػػػػأت م  ُ-/أككٗٔكءػػػػػػػػ  تتشػػػػػػػػاب  معهػػػػػػػػا فػػػػػػػػ  الم ػػػػػػػػمكفا إذ اصػػػػػػػػت المػػػػػػػػادة 

"ييٍشػػػػػػتىرط فػػػػػػيمف ييعىػػػػػػيتف أسػػػػػػتاذا مسػػػػػػاعدا مػػػػػػا يػػػػػػأت  ... بشػػػػػػرط أف تكػػػػػػكف قػػػػػػد م ػػػػػػى نػػػػػػالث 
عشػػػػػػرة سػػػػػػاة عمػػػػػػى األقػػػػػػؿ عمػػػػػػى  صػػػػػػكل  عمػػػػػػى درجػػػػػػة البكػػػػػػالكريكس أك الميسػػػػػػااس أك مػػػػػػا 

ر اإلعالف عف تمؾ الكظيفة ف  جامعة أ رل إقميمية"؟  يعادلها كذلؾ إذا تى ىرت
ٍممىًتهػػػػػػػا المسػػػػػػػت دمة فػػػػػػػ  ءػػػػػػػذاغ كلػػػػػػػـ يظهػػػػػػػر األنػػػػػػػر اإلع ػػػػػػػٍرًطيتة فػػػػػػػ  جي رابػػػػػػػ  لػػػػػػػػ"إذا" الشت

الصػػػػػػػػيارة المغكيػػػػػػػػة لمػػػػػػػػكاد ال ػػػػػػػػااكف م ػػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػػةغ كءػػػػػػػػذا يتفػػػػػػػػؽ كالمشػػػػػػػػهكر لهػػػػػػػػا فػػػػػػػػ  
 اكستعماؿ المغكم عاد العرب مف ككاها أداة شىٍرط رير جازمة.

ػػػػٍرًطيت  ة كجػػػػدير بالػػػػذكر أي ػػػػا أف المػػػػادة ال ااكايػػػػة الكا ػػػػدة قػػػػد ت تػػػػكم أكنػػػػر مػػػػف جممػػػػة شى
ػػػػٍرًطيتة كدكرءػػػػا فػػػػ  باػػػػام الػػػػاص ال ػػػػااكا  كتماسػػػػك   ػػػػد أءميػػػػة "إذا" الشت أداتهػػػػا "إذا"غ كءػػػػذا يؤكِّ

                                                 

(
ٔ
 .ٔ-/أٚال9ٓاٌّادث  (

(
ٕ
ٞ، اٌّفظىىً فىىٟ عٍىىُ اٌسِةشىىرٚ ،ٗ٘-ٖ٘/ٕ، ٚاٌّتىىرد، اٌّمذؼىىب، ٕٕٔ/ٗضىى١ت٠ٛٗ، اٌىذىىا ،  (

ِةشىىرٞ، 1ٕٖ، ٔٙٔاٌ رة١ىىج، ص  ىىً ٌٍسَّ ، ٚفاػىىً 9ٔٔ-٘ٔٔ/٘، ٚاةىىٓ ٠ ىى١ش، مىىرح اٌّفظَّ

 .ٔٓٔ-1٘/ٗطاٌخ اٌطاِرائٟ، ِ أٟ إٌذٛ، 
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ػػػػػٍرطغ كلكػػػػػ  اػػػػػدلِّؿ عمػػػػػى ءػػػػػذا األمػػػػػر اسػػػػػكؽ منػػػػػاك كا ػػػػػدا مػػػػػف  دكف ريرءػػػػػا مػػػػػف أدكات الشت
ػػػػػػػػرِّعم "لػػػػػػػػِريس (ُ)أمنمػػػػػػػػة عديػػػػػػػػدة كردت فػػػػػػػػ  قػػػػػػػػااكف تاظػػػػػػػػيـ الجامعػػػػػػػػات غ كءػػػػػػػػك قػػػػػػػػكؿ الميشى

أم ع ػػػػػػػك مػػػػػػػف أع ػػػػػػػام ءيِػػػػػػػة التتػػػػػػػدريس عػػػػػػػف عممػػػػػػػ  ا تياطي ػػػػػػػا إذا  الجامعػػػػػػػة أف ييكقػػػػػػػؼ
ذا لػػػػػػػـ يرفػػػػػػع األمػػػػػػر إلػػػػػػى مجمػػػػػػس التأديػػػػػػػب  اقت ػػػػػػت مصػػػػػػم ةي التت  يػػػػػػؽ معػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ ... كا 
 ػػػػػػالؿ شػػػػػػهر مػػػػػػف تػػػػػػاري  الكقػػػػػػؼ يصػػػػػػرؼ كامػػػػػػؿ المرتػػػػػػب إلػػػػػػى أف ي ػػػػػػرر المجمػػػػػػس ريػػػػػػر 

ر  فػػػػػػػظ الت  يػػػػػػػؽ أك  كػػػػػػػـ بػػػػػػػالبرامة أك كقعػػػػػػػت ع كبػػػػػػػة التابيػػػػػػػ  ذا ت ػػػػػػػرت أك المػػػػػػػـك  ذلػػػػػػػؾ. كا 
صػػػػرؼ مػػػػا يكػػػػكف قػػػػد أكقػػػػؼ مػػػػف المرتػػػػب. أمػػػػا إذا كقعػػػػت ع كبػػػػة أشػػػػد فيتبػػػػع فػػػػ  شػػػػأف مػػػػا 

 .(ِ)بشأا  السمطةي الت  كقعت الع كبة" أكقؼ صرف  مف المرتب ما ت رره
ػػػػػٍرط فيهػػػػػا "إذا" التػػػػػ  عممػػػػػت  ػػػػػٍرًطيتة كااػػػػػت أداة الشت ػػػػػؿ شى مى فالمنػػػػػاؿ السػػػػػابؽ  ػػػػػكل أربػػػػػع جي

 عمى المستكييف التركيب  كالدكل . عمى ت  يؽ تماسؾ الاص ال ااكا 
 متال:  -2/2

مػػػاف نػػػـ ( ّ)مػػػف اسػػػتعماكت "متػػػى" فػػػ  الت ػػػراث العربػػػ  ً ػػػعى لمٌدكلػػػة عمػػػى الزت ككاهػػػا اسػػػما كي
فىة بف العىٍبدم مِّفى معاى الشتٍرطغ كعمي  جام قكؿ طىرى                                                   ي

ل   ِْع َمَخاَفممممممممةً لممممممممتِّ ٱَوَلْسممممممممُت بَحممممممممَّْ
 

 (ْ)لَ مممممموُم أْرِفممممممدِ ٱَوَلِكممممممْن َمتَممممممال َيْسممممممَترِفِد  
 

ػػٍرًطيتة "إذا" الشتػػٍرًطيتة مػػف كجهػػيفغ األكؿم أفت "إذا" ت ػػع شىػػٍرطنا فػػ  األمػػكر  كتفػػارؽ "متػػى" الشت
 الم   تػػة الكقػػكعغ ك"متػػى" لمػػا ي تمػػؿ الكجػػػكد كالعػػدـ. كاي ػػرم أفت "إذا" تيٍسػػتىٍعمىؿ لمٌدكلػػة عمػػػى

                                                 

ْٕظَر: اٌّادث ٔ) ، ٚاٌّىادث 9ٙ، ٚاٌّىادث ٙ٘، ٚاٌّادث 1ٕ، ٚاٌّادث ٕ٘، ٚاٌّادث ٕٓ( ٌّس٠د ِٓ ا ِشٍج ٠ُ

، ٚاٌّىىىادث 1ٖٔ، ٚاٌّىىادث 9ٕٔ، ٚاٌّىىادث 9ٔٔ، ٚاٌّىىادث ِ٘ٓٔىىىرر، ٚاٌّىىادث  1ٙ، ٚاٌّىىادث 9ٗ

ٖٔ1 . 

 . ٙٓٔ( اٌّادث ٕ)

(
ٖ

ً "ِذىىٝ" عٍىىٝ خّطىىج أٚجىىٗ: اضىىُ اضىىذفٙاَ، ٚاضىىُ َمىىْرؽ، ٚاضىىُ ِىىراد  ٌٍٛضىىؾ، ٚدىىر  (  َّ دُْطىىذَْ 

١َِّ٘ىىج، ص  ْٕظىىر: اٌٙىىرٚٞ، ا ُْز " أٚ "فىىٟ" فىىٟ ٌغىىج ُ٘ىىَي٠ً. ٠ُ ْٓ ىى ِِ ، ٚاٌّىىرادٞ، ٕٔٓ-ٕٓٓةّ ٕىىٝ "

 .ٖٕٗ-ٕٓٗ/ٗ، ٚاةٓ ٘شاَ ا ٔظارٞ، ِغٕٟ اٌٍت١ب، ٘ٓ٘أٟ، ص اٌجٕٝ اٌد

(
ٗ
 .ٕٗاٌت١خ ِٓ اٌط٠ًٛ، ٚ٘ٛ فٟ: د٠ٛأٗ، ص  (



 يَّة في قبوىن جىظيم الجبمعبتالُجْملَة الشَّْرطِ                                                                    

                    
 9ٓٔ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

ػػٍبهـا  ػػا "متػػى" فتيٍسػػتىٍعمىؿ لمٌدكلػػة عمػػى الكقػػت المي ػػٍرًطهاغ أمت ا ألاتهػػا م ػػافة إلػػى شى الكقػػت المعمػػـك
 .(ُ)لككاها رير م افة إلي 

غ قػػػػاؿ الكىفىػػػػًكم              )ت  ػػػػمكؿ كالعمػػػػـك كقػػػػد تم ػػػػؽ "مػػػػا" "متػػػػى" فتكسػػػػبها دكلػػػػة الش 
ٍكػـ المعمتػؽ بػ  يعػـ كػؿ كقػت ءػ(م "ك"متى" لتعميـ األكقات ف  اكست باؿغ بمعَُْٗ اػى أفت ال ي

مف أكقات كقكع م مكف الجزامغ ك"متى ما" أعـ مف ذلؾ كأشمؿغ كربما يجرم ف  "متػى" مػف 
 .(ِ)الت صيص ما ك يجرم ف  "متى ما""

 "متال" في قانون تنظيم الجامعات: -1/2/2
ػػػٍرًطيتة فػػػ  الصػػػيارة الم ػػػرِّع ال ػػػااكا  "متػػػى" الشت غكيػػػة لمػػػكاد قػػػااكف تاظػػػيـ لػػػـ يسػػػتعمؿ الميشى

الجامعات كما استعمؿ "إذا" الشتٍرًطيتةا إذ كاات أمنمتها الكاردة ف  الاصكص ال ااكايػة م ػدكدة 
لػػـ تتجػػاكز نالنػػة أمنمػػةغ كلعػػؿ السػػبب فػػ  ءػػذا أف الميشىػػرِّع قػػد رأل أف ءػػذه األداة كريرءػػا مػػف 

فػػ  "متػػى" مػػف معاػػى اإلبهػػاـغ كلمػػا أدكات الشتػػٍرط ك تػػتالمـ كطبيعػػة الصػػيارة ال ااكايػػةا لمػػا 
 فيها مف ا تماؿ الكجكد كالعدـ.

كمف األمنمة عمى استعماؿ "متى" الشتٍرًطيتة فػ  الصػيارة ال ااكايػة الػاص عمػى أاػ  "يجػكز 
شػػػغؿ كظيفػػػة المعػػػار بػػػدرجتها متػػػى كااػػػت إعارتػػػ  بػػػدكف مرتػػػب تؤديػػػ  الجامعػػػة كلمػػػدة نػػػالث 

سػػػػػاة عمػػػػػى األقػػػػػؿ بالاسػػػػػبة لبػػػػػاق  أع ػػػػػام ءيِػػػػػة سػػػػػاكات عمػػػػػى األقػػػػػؿ بالاسػػػػػبة لاسػػػػػاتذةغ ك 
 .(ّ)التدريس"

كالػػاص عمػػى أاػػ  "يجػػكز التػػر يص لاسػػاتذة فػػ  أجػػازة تفػػرغ عممػػ  دا ػػؿ الجمهكريػػة أك 
 ارجهػاغ كذلػػؾ لمػدة سػػاة كا ػػدة بمرتػب بعػػد م ػى كػػؿ سػػت سػاكات فػػ  األسػتاذية متػػى كيًجػػدى 

  األجػازة ألكنػر مػف أسػتاذ كا ػد مف ي ػـك م ػامهـ أناػام تفػررهـ كمػع مراعػاة عػدـ التػر يص فػ
 .(ْ)ف  كؿ قسـ ف  الساة الكا دة"

 أنماط الُجْمَمة الشَّْرِطيَّة في قانون تنظيم الجامعات: -3
                                                 

(
ٔ
ٚاٌىفىىٛٞ، اٌى١ٍىىاح،        ص ، 1ٔٔ-1ٔٔ/٠ٕٗظىىر: اٌطىى١ٛؽٟ، ا مىىتاٖ ٚإٌظىىائر فىىٟ إٌذىىٛ،  (

1ٖ1. 

(
ٕ
 .1ٖ1اٌىفٛٞ، اٌى١ٍاح، ص  (

(
ٖ
 .1ٙاٌّادث  (

(
ٗ
 .11اٌّادث  (



 أحمذ محمذ علي حسه زايذ/ د  

 

 1ٓٔ مجمة بحوث كمية اآلداب  

ػػػػٍرًطيتة مػػػػف  يػػػػثم أركااهػػػػاغ كأاماطهػػػػا  ػػػػدينا مػػػػكجزا عػػػػف  ٍممىػػػػة الشت تااكلاػػػػا فػػػػ  م ػػػػكر الجي
ػػػػػػٍرط كالجػػػػػػكابغ كذكراػػػػػػا ت ٍممىتىػػػػػػ  الشت ٍممىتىػػػػػػ  الصػػػػػػكر اكسػػػػػػتعمالية لجي صػػػػػػكتر الا  ػػػػػػاة العػػػػػػرب لجي

ػػػػػٍرط كالجػػػػػكاب إذا كااتػػػػػا ًفٍعمىيتتىػػػػػٍيفغ كمفا ػػػػػمتهـ بػػػػػيف صػػػػػكرءا اكسػػػػػتعمالية. كاشػػػػػرع ايف  الشت
اػػػػػػػة المغكيتػػػػػػػة التػػػػػػػ   ػػػػػػػٍرًطيتة كمػػػػػػػا صػػػػػػػرت ت بػػػػػػ  المدكت ٍممىػػػػػػة الشت فػػػػػػ  ال ػػػػػػػديث عػػػػػػػف أامػػػػػػػاط الجي

 ات ذااءا شري ة تطبي يتة ف  ءذه الكرقة الب نية.
ػػػػػػػػٍرط كالجػػػػػػػػكاب فػػػػػػػػ  قػػػػػػػػااكف تاظػػػػػػػػيـ ل ػػػػػػػػد تمنت  مىتىػػػػػػػػ  الشت مى مػػػػػػػػت الصػػػػػػػػكر اكسػػػػػػػػتعماليتة لجي

 الجامعات ف  األاماط ايتيةم 
ٍممىة ًفٍعًميتة ذات ًفٍعؿ م ارعالنمط األول ٍممىة ًفٍعًميتة ذات  فعؿ م ارع + جي  م أداة الشتٍرط + جي

ٍممىػػػػػػة ال ػػػػػػٍرًطيتة ءػػػػػػك األصػػػػػػؿا إذ ذكػػػػػػر الا  ػػػػػػاة العػػػػػػرب أفت ءػػػػػػذا الػػػػػػاتمط اكسػػػػػػتعمال  لمجي شت
"األصػػػػػؿ مطاب ػػػػػة المفػػػػػظ لممعاػػػػػىغ كالمعاػػػػػى مػػػػػع ءػػػػػذه األدكات عمػػػػػى اكسػػػػػت باؿغ فالميطىابى ىػػػػػة 

ػػػػػػٍرط غ (ُ)أٍكلىػػػػػػى" . كقػػػػػػد اسػػػػػػتعمؿ الا  ػػػػػػاة العػػػػػػرب ألفاظػػػػػػا م تمفػػػػػػة لكصػػػػػػؼ ءػػػػػػذا الػػػػػػاتمط الشت
ٍي  عمػػػػػى أاتػػػػػ  األ سػػػػػفغ كابػػػػػف مالػػػػػؾ عمػػػػػى أاتػػػػػ  األكنػػػػػرغ كالرت   ػػػػػ  عمػػػػػى أاتػػػػػ  فػػػػػاىصت ًسػػػػػٍيبىكى

 .  (ِ)األجكد
  كقد كرد ءذا الاتمط الشتٍرًط  ف   مسة عشر مك عاغ ماهام

ذا لـ يىٍصدير ما  -  الؿ الستيف يكما التالية لتاري  كصكلها  (ْ)قرار ف  شأاها( ّ)"كا 
 .(ٓ)"مستكفاة إلى مكتب  تككف اافذة

الجامعية األكلى  إذا لـ تكف مادة الت صص ف  مكاد اكمت اف ف  مر مة الدرجة" -
ذا لـ تكجد ءذه الدبمـك في ـك  في ـك م امها ال صكؿ عمى دبمـك  اصة ف  فرع الت صص. كا 

                                                 

(
ٔ

 .9ٕٔ/ٙاٌّماطد اٌشاف١ج، ٟ، اٌشاؽت( 

(
ٕ

ْٕظَر: ض١ت٠ٛٗ، اٌىذا ، (  ، ٚرػىٟ اٌىد٠ٓ االضىذراةاكٞ، 1ٓ/ٗٚاةٓ ِاٌه، مرح اٌذطى١ًٙ، ، 1ٔ/٠ُٖ

 . ٙٓٔ/ٗمرح اٌرػٟ عٍٝ اٌىاف١ج، 

(
ٖ

  أٞ ٚز٠ر اٌذ ١ٍُ اٌ اٌٟ. ( 

(
ٗ

  أٞ لراراح اٌّجاٌص إٌّٛؽج ةذط١١ر اٌ ًّ اٌجاِ ٟ. ( 

 .9ٔ( اٌّادث ٘)
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م امها التمريف العمم  مدة ك ت ؿ عف ساتيف ف  كمية جامعية أك معهد جامع  أك مستشفى 
 .(ُ)جامع  ..."

ٍممىة ًفٍعًميتة ذات  ًفٍعؿ ما ٍممىة ًفٍعًميتة ذات ًفٍعؿ ماضالامط الناا م أداة الشتٍرط + جي  ض+ جي
عمى الررـ مف  ركج ءذا الاتمط الشتٍرًط  عمػى األصػؿ كمػا صػرح الا  ػاة العػربغ إك أاتهػـ 
ذا  ٍي م "كا  غ ماهػػام الممانمػػة فػػ  المفػػظ التػػ  اتممتسػػها مػػف قػػكؿ ًسػػيبىكى است سػػاكهغ كعممػػكا ذلػػؾ بًعمىػػؿو

ٍمػػتى فأ سػػفي الكػػالـ أٍف ت ػػك  ا ألاػػ  منمػػ "قػػاؿم ًإٍف فىعى . كماهػػا مػػا ا مػػ  الشتػػاطب  )ت (ِ)ؿم فعمػػتى
ءػػػ( أاتهمػػا قػػاك إاتػػ  لػػـ ّٕٕءػػػ(غ كأبػػ  عمػػ  الفارسػػ  )ت ُّٔءػػػ( عػػف ابػػف الستػػرتاج )ت َٕٗ

ػػػػٍرطغ  ػػػيغة ءاءاػػػػاا ألفت الًفٍعمىػػػٍيف معنػػػا يفيػػػػداف اكسػػػت باؿ فػػػ  المعاػػػػى بسػػػبب أداة الشت ييٍعتىػػػٌد بالصِّ
الدكلػػة عمػػى الػػزتمف الم صػػكص إذا كػػاف المك ػػع م ػػتمالغ كأمػػا  كالصػػيغة "ي ػػافظ عميهػػا فػػ 

يىغ" ماف فال مباكة بالصِّ  .(ّ)إذا كاف نىـت ما يعيف الزت
ػػمىٍكبيا  )ت  ءػػػ( فا تػػار "أف سػػبب اإلتيػػاف بالما ػػ  أمػػر معاػػكمغ كءػػك ت  يػػؽ ْٓٔأمػػا الشت

لما كاف الجػكاب مرتبطػا األمرغ كأا  صار ف  اكعت اد كالكاجبغ كالعرب تفعؿ منؿ ءذا ... ك 
 .(ْ)بالشتٍرطغ كأات  ك بد مف كقكع  عاد كقكع ا أىتىكا بمفظ الما   ت  ي ا لمكقكع"

ػػػػٍرًطيتة عمػػػػى ءػػػػذا الػػػػامط فػػػػ  سػػػػبعة مكا ػػػػع مػػػػف قػػػػااكف تاظػػػػيـ  ٍممىػػػػة الشت كقػػػػد جػػػػامت الجي
 الجامعاتغ ا كم

ذا كاف المي اؿ إلػى" - ًكيمىػٌ  الكميػة أك الم   الميسػاملة التأديبيػة مػف ميدترسػ  كا  ػؿت أ ػدي كى غػات  ى
 .(ٓ)المعهد م ؿ أميف الجامعة"

رة لتػرؾ ال دمػة فػ  الجامعػة عػاد  - "ف ذا كاف تىٍركيػ  الماصػب العػاـ بعػد بمكرػ  السِّػف الم ػرت
 .  (ٔ)أستاذا متفررا ف  ذات الكمية أك المعهد الذم كاف يعمؿ ب  قبؿ شغم  الماصب العاـ"

                                                 

 .1ٖٔ ( اٌّادثٔ)

 .1ٕ-1ٔ/ٖ( ض١ت٠ٛٗ، اٌىذا ، ٕ)

(
ٖ

 .9ٕٔ/ٙاٌّماطد اٌشاف١ج، اٌشاؽتٟ، ( 

(
ٗ

 .9ٕٔ-ٕٙٔ/ٙاٌّظدر اٌطاةك، اٌشاؽتٟ، ( 

(
٘

 . ّ٘ٙٔادث ( اٌ

(
ٙ

 .ِىرر 1ّٙادث ( اٌ



 أحمذ محمذ علي حسه زايذ/ د  

 

 ٓٔٔ مجمة بحوث كمية اآلداب  

ٍممىة ًفٍعًميتة ذات  ًفٍعؿ الامط النالثم أداة الشت  ٍممىة ًفٍعًميتة ذات  ًفٍعؿ ماض+ جي ٍرط + جي
 . م ارع

كسـ الا  اة العرب ءذا الاتمط الشتػٍرًط  بالً متػة اكسػتعماليتة م اراػة بػالاتمىطىيف السػاب يف عميػ ا 
 .(ُ)بالعامؿألفت في  ال ركج مف األ عؼ ًإلىى األقكلغ كءك مف عدـ التأن ر إلى التأن ر 

 كقد ظهر ءذا الاتمط الشتٍرًط  ف  مدكاتاا المغكية ف  انايف كنالنيف مك عاغ ماهام
 ػالؿ العػاـ الجػامع  فيب ػى إلػى اهايتػ  مػػع  (ِ)إذا بمػغ ع ػك ءيِػة التػدريس ءػذه السػف" -

   .(ّ)ا تفاظ  بكافة   كق  كمااصب  اإلدارية"
ديف فػػ  إ ػػدل الجامعػػات ال ا ػػعة لهػػذا "فػػ ذا كػػاف مػػف المدرسػػيف المسػػاعديف أك المعيػػ -

ممتزمػػا فػػ  عممػػ  كمسػػمك  ماػػذ تعيياػػ  معيػػدا أك  ال ػػااكف فييٍشػػتىرىط ف ػػال عمػػا ت ػػدـ أف يكػػكف
ذا كػػػاف مػػػف ريػػػرءـ فييٍشػػػتىرىط تػػػكافره عمػػػى الكفػػػامة  مدرسػػػا مسػػػاعدا بكاجباتػػػ  كم سػػػاا أدامءػػػا. كا 

 . (ْ)المتطمبة لمتدريس"
ٍممىة ًفٍعًميتة ذات  فعؿ ماضالامط الرابعم أداة الشتٍرط + جي   ٍممىة ًفٍعًميتة ذات  فعؿ م ارع+ جي

ا تمؼ الا  اة العرب ف  تم ِّ  ءذا الاتمط الشتٍرًط غ فماهـ مف مىاىعى غ ا ػكم ابػف بابشػاذ )ت 
ءػػػ( الػذم  مػؿ مػػا كرد ماػ  عمػػى ال ػركرة فػػ  ٗٔٔغ كابػف عيٍصػػفيكر اإلشػبيم  )ت (ٓ)ءػػ(ْٗٔ

. كمػاهـ مػف  ػعتف غ ا ػكم سػيبكي  )ت (ٕ)ءػػ(ْٕٓغ كتابعػ  أبػك  يػاف )(ٔ)ـالشِّعر كاػادر الكػال
مىٍكبيا  )ت (ٖ)ق(َُٖ ٍاػع كال ػعؼ (َُ)ءػ(ٖٖٔغ كالر   )(ٗ)ق(ْٓٔغ كالشت غ كتمنتمت عمتة المى

                                                 

(
ٔ

ْٕظر: اةٓ ِاٌه، مرح اٌذط١ًٙ، (  ىاؽتٟ، ٙٓٗٗ/1، ٚٔىاظر اٌجى١ش، د١ّٙىد اٌمٛاعىد، 1ٔ/٠ُٗ ، ٚاٌشَّ

١ٛؽٟ، ّ٘  اٌٙٛاِ ، 9ٕٔ/ٙاٌّماطد اٌشاف١ج،   .  ٕٕٖ/ٗ، ٚاٌطُّ

 ( أٞ ضٓ أذٙام خدِج أعؼام ١٘مج اٌذدر٠ص، ٟٚ٘ ضذْٛ ضٕج ١ِالد٠ج.ٕ)

 .ٖٔٔ( اٌّادث ٖ)

 . 9ٙ( اٌّادث ٗ)

ْٕظَر: اةٓ ةاةشىاك، مىرح اٌّمدِىج اٌّذطىتج، ٘) ، ٚمىرح وذىا  اٌجّىً ٌٍسجىاجٟ،       ص ٕ٘ٗ/ٔ( ٠ُ

ٖ1ٗ. 

ْٕظَر: اةٓ عظفٛر اإلمت١ٍٙ)  .ٖ٘ٔ، 1ٔ/ٕٟ، مرح جًّ اٌسجاجٟ، ( ٠ُ

ْٕظَر: أةٛ د١اْ ا ٔدٌطٟ، اردشا  اٌؼر ، 9) ُ٠ )ٗ/ٔ11ٙ. 

ْٕظَر: ض١ت٠ٛٗ، اٌىذا ، 1)  .119ٔ/ٗ، ٚأةٛ د١اْ ا ٔدٌطٟ، اردشا  اٌؼر ، 1ٔ/ٖ( ٠ُ

ْٕظَر: اٌشَّاؽتٟ، اٌّماطد اٌشاف١ج، 1) ُ٠ )ٙ/ٕٔ1. 

ْٕظَر: رػٟ اٌد٠ٓ االضذراةاكٞ، مرح اٌرػٟ ٓٔ)  .ٙٓٔ/ٗعٍٝ اٌىاف١ج، ( ٠ُ
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كال ػػعؼ فػػ  أف "اإلتيػػاف بالما ػػ  فػػ  الشتػػٍرط أك فػػ  الجػػزام إاتمػػا ال صػػد بػػ  ت  يػػؽ األمػػرغ 
امػػا ءػػك بعػػد مسػػت بؿغ  كأاػػ  كػػالكاقعغ فكيػػؼ يجعػػؿ مػػع ءػػذا ال صػػد مرتبػػا عمػػى فعػػؿ لػػـ يكػػفغ كا 

بدليؿ اإلتياف بالم ارع في غ ف عؼ لذلؾ. كأي ا فتككف أداة الشترط قد ءييِِّت لمعمػؿ بجزمهػا 
. كمػاهـ مػف أجػازها لػكركد (ُ)الفعؿ األكؿغ نـ قطعت عا غ ب الؼ ما إذا كاف األمػر بػالعكس"

. كقػػد (ْ)ق(ِٕٔغ كابػػف مالػػؾ )(ّ)ق(ِٖٓغ كالمبػػرد )(ِ)ق(َِٕالسػػماع بػػ غ ا ػػكم الفػػرام )ت 
 كقد كرد ءذا الاتمىط الشتٍرًط  ف  تسعة مكا عغ ماهام

"إذا لػػـ يسػػتطع ع ػػك ءيِػػة التػػدريس عاػػد اا  ػػام السػػاة العػػكدة إلػػى عممػػ  جػػاز لػػِريس  -
الجامعة أف ير ص ف  امتداد األجازة لمػدة أ ػرل ك تجػاكز سػاة عمػى أف تكػكف بنالنػة أربػاع 

   .(ٓ)المرتب"
"إذا لـ يكػف بال سػـ مػف األسػاتذة سػكل أجابػ  جػاز أف ييٍعهىػد إليػ  عاػد اكقت ػام بِراسػة  -

 .(ٔ)مجمس ال سـغ كيككف ذلؾ ب رار مف ِريس الجامعة بعد أ ذ رأل عميد الكمية"
ػػػٍرًطيتة فػػػ  قػػػااكف تاظػػػيـ الجامعػػػات المصػػػرية  ٍممىػػػة الشت منتمػػػت األامػػػاط األربعػػػة السػػػاب ة لمجي
ػة امطنػػا آ ػػر  ٍممىتىػ  الشتػػٍرط كالجػكاب. ريػػر أف نمت األامػاط الِريسػػة المبايتػة عمػػى تصػد ر الًفٍعػػؿ جي
ٍممىػػة  ف مػػفم أداة الشػػرطغ كجي كقػػؼ عميػػ  البا ػػث فػػ  أناػػام قرامتػػ  قػػااكف تاظػػيـ الجامعػػات تكػػكت

ٍممىػة اٍسػًميتةغ كسػأك ٍممىػة جػكاب الشتػٍرط جي ٍممىػة ًفٍعًميتػةغ كجي تف  ءاءاػا بػذكر الصػكرة العامػة الشتٍرط جي
لهذا الامطغ أما ما تفرتع عا  مف ق ػايا فسػكؼ أااقشػ  فػ  الجػزم ال ػاص بػالظكاءر التركيبيتػة 

ٍممىة الشتٍرًطيتة ف  قااكف تاظيـ الجامعات.    لمجي
 النمط الخامس: أداة الشَّْرط + ُجْمَمة ِفْعِميَّة + ُجْمَمة اْسِميَّة

                                                 

ْٕظَر: اٌشَّاؽتٟ، اٌّماطد اٌشاف١ج، ٔ) ُ٠ )ٙ/ٕٔ1. 

ْٕظَر: اٌفرام، ِ أٟ اٌمر ْ، ٕ) ُ٠ )ٕ/ٕ9ٙ. 

ْٕظَر: اٌّترد، اٌّمذؼب، ٖ) ُ٠ )ٕ/٘1. 

ْٕظَر: اةىٓ ِاٌىه، مىرح اٌذطى١ًٙ، ٗ) ، ٚمىٛا٘د اٌذٛػى١خ ٚاٌذظىذ١خ ٌّشىىالح اٌجىاِ  1ٔ-1ٕ/ٗ( ٠ُ

 . 9ٓ-9ٙاٌظذ١خ، ص 

 .1ٗدث ( اٌّا٘)

 .ٙ٘( اٌّادث ٙ)



 أحمذ محمذ علي حسه زايذ/ د  

 

 ٕٔٔ مجمة بحوث كمية اآلداب  

ٍممىػة الشتػٍرط تمنتؿ ءذا الاتمط ا لشتػٍرط  فػ   مسػة مكا ػعغ ماهػا نالنػة مكا ػع كااػت فيػ  جي
ٍممىػة ًفٍعًميتػة فعمهػا م ػارعغ كمػف  ٍممىػة الشتػٍرط جي ٍممىة ًفٍعًميتة فعمها ماضغ كمك عاف كاات في  جي جي

 األمنمة عمى ءذا الامطم 
  المكاعيػػػد الم ػػػددة المجػػػاف المشػػػار إليهػػػا فػػػ  المػػػادة السػػػاب ة ت اريرءػػػا فػػػ إذا لػػػـ ت ػػػدِّـ" -

الجامعػػػة المعايػػػة أف يػػػدعك المجاػػػة المتػػػأ رة إلػػػى اكجتمػػػاع بِراسػػػت  لت صػػػى أسػػػباب  فمػػػِريس
 . (ُ)التأ ير"

ػػػػٍرًطيتة التػػػػ  كقػػػػؼ عميهػػػػا البا ػػػػث فػػػػ  قػػػػااكف تاظػػػػيـ  ٍممىػػػػة الشت كااػػػػت ءػػػػذه ءػػػػ  أامػػػػاط الجي
 الجامعاتغ كفيما يأت  جدكؿ يك ح عدد مكا ع كؿ امطم

 د المكا ععد الشكؿ الامط 
 15 مج م ًفٍعمى  الشتٍرط كالجكاب م ارعيف األكؿ
 7 مج م ًفٍعمى  الشتٍرط كالجكاب ماً يىٍيف الناا 
 32 مج م فعؿ الشتٍرط ما يا كفعؿ الجكاب م ارعا النالث
 9 مج م فعؿ الشتٍرط م ارعا كفعؿ الجكاب ما يا الرابع
ٍممىة فعمية كالجكا ال امس ٍممىة اسميةمج م الشترط جي  5 ب جي

 68 المجمكع
 مف  الؿ قرامة الجدكؿ السابؽ يت ح لاام

أف أكنر األاماط الشتٍرًطيتة كركدا ف  قااكف تاطيـ الجامعات ءك الامط النالثغ نػـ الػامط  -
 األكؿغ نـ الامط الرابعغ نـ الامط الناا غ كأ يرا الامط ال امس.

ػػػٍرط  المتمنِّػػػ -  ػػػٍرط ما ػػػيا كًفٍعػػػؿ الجػػػكاب أف تصػػػٌدر الػػػاتمط الشت ؿ فػػػ  مجػػػ م ًفٍعػػػؿ الشت
ػػٍرًطيتة فػػ  باػػام الػػاص ال ػػااكا  لتاظػػيـ  ٍممىػػة الشت م ػػارعا األامػػاط المسػػت دمة فػػ  صػػيارة الجي
الجامعات  الؼ ما ذءب إلي  عمماؤاا مػف أف الػاتمط األكؿ المتجسِّػد فػ  مجػ م ًفٍعمىػ  الشتػٍرط 

 .كالجكاب م ارعيف ءك األكنر استعماك

                                                 

 . 9ٗ( اٌّادث ٔ)
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أفت الػاتمط الػذم است سػػا  الا ػاة العػربغ كءػػك مجػ م ًفٍعمىػ  الشػػرط كالجػكاب ماً ػػيىٍيفغ  - 
ػػٍرًطيتة التػػ  كردت عميػػ  أمنمػػةغ عمػػى  ػػيف أف الػػاتمط الرابػػعغ مجػػ م  كػػاف مػػف أقػػؿ األامػػاط الشت

ؼ فعػػؿ الشتػػٍرط م ػػارعا كفعػػؿ الجػػكاب ما ػػياغ الػػذم كسػػم  الا ػػاة بال مػػة اكسػػتعماليتة كال ػػع
ٍممىػػة الشتػػٍرًطيتة عميػػ  فػػ  قػػااكف تاظػػيـ  كال ػػبح سػػبؽ الػػامط المست سػػف فػػ  عػػدد مػػرات كركد الجي

 الجامعات.
 الظواىر التَّْرِكيبيَّة لمُجْمَمة الشَّْرِطيَّة في قانون تنظيم الجامعات: -4
 ت ديم ُجْمَمة جواب الشَّْرط عمال أداة الشَّْرط: -1/1

ٍممىػػة مػػف الظػػكاءر التركيبي ػػة المتعم ػػٍرًطيتة فػػ  التػػراث الا ػػكم ظػػاءرة ت ػػديـ جي ٍممىػػة الشت  ػػة بالجي
ٍممىػػة الشتػػٍرطغ إذ الصػػكرة األساسػػية  كفػػؽ تصػػكر جمهػػكر  –جػػكاب الشتػػٍرط عمػػى أداة الشتػػٍرط كجي

ٍممىػػة الشتػػٍرطغ نػػـ  -الا ػػاة البصػػرييف  ٍممىػػة الشتػػٍرًطيتة تصػػد ر أداة الشتػػٍرطغ تميهػػا جي فػػ  ترتيػػب الجي
مٍ   مىة جكاب الشرط. جي

رير أف نمتة اماذج مف الشٍِّعر كالاتٍنر  الفت ءػذا األصػؿا ممػا دفػع الا  ػاة إلػى تاػاكؿ ءػذه 
ٍممىػػة التػػ  ت ػػدتمت  الظتػػاءرة التتركيبيتػػة بالػػدترس كالتت ميػػؿغ م ػػاكليف اإلجابػػة عػػف تسػػاؤؿم ءػػؿ الجي

ػػػٍرط لفظػػػا كمعاػػػىغ أك ٍممىػػػة جػػػكاب الشت ػػػٍرط ءػػػ  جي ػػػٍرط  أداة الشت ٍممىػػػة جػػػكاب الشت ءػػػ  دليػػػؿ عمػػػى جي
 الم ذكفة؟

كلف اتعرتض بطبيعة ال اؿ لمااقشة ءذه الظاءرة ال الفيتة بػيف الا  ػاةا إذ تااكلهػا كنيػره مػف 
البػػػا نيف قػػػدامى كميٍ ػػػدىًنيف بالشتػػػرح كالتت ميػػػؿ كمااقشػػػة الػػػدليؿ
. كمػػػا يهماػػػا ءاءاػػػا أف ايجمػػػؿ (ُ)

تككف تكطِة لعػرض ءػذه ال  ػية كمػا كرد عميهػا مػف امػاذج  التصكر العاـ لهذه الظاءرةا لك 
 ف  مدكاة الب ث.

                                                 

، ٚاةىٓ جٕىٟ، اٌةظىائض، 9ٓ-1ٙ/ٕ( ٠ُٕظر فٟ ِٕالشج ٘ىيٖ اٌظىا٘رث ِشىاال: اٌّتىرد، اٌّمذؼىب، ٔ)

، ٚاةىىٓ اٌذاجىىب، ٓٓ٘-1ٙٗ، ٚاةىىٓ ا ٔتىىارٞ، اإلٔظىىا  فىىٟ ِطىىائً اٌةىىال ، 1ٖٓ-19ٖ/ٕ

، ٚمىرح 19-1٘/ًٗ، ِٚا ة د٘ا، ٚاةٓ ِاٌه، مرح اٌذطى١ٙ ٕ٘٘/ٕاإل٠ؼاح فٟ مرح اٌّفظً، 

، ٚرػىىٟ اٌىىد٠ٓ االضىىذراةاكٞ، مىىرح اٌرػىىٟ عٍىىٝ اٌىاف١ىىج، ٖٔٙٔ-ٓٔٙٔ/ٖاٌىاف١ىىج اٌشىىاف١ج، 

، ٚٔىاظر اٌجى١ش، 11ٓٔ-191ٔ/ٗ، ٚأةٛ د١ىاْ ا ٔدٌطىٟ، اردشىا  اٌؼىر ،       ٔٓٔ-11/ٗ

ىاؽتٟ، اٌّماطىد اٌشىاف١ج، 91ٖٗ-1ٖٙٗ/1د١ّٙد اٌمٛاعد،  ، ٚعتىاش دطىٓ، ٕ٘ٔ-ٕٓٔ/ٙ، ٚاٌشَّ

، ٚأةىىٛ 11ٔ-1ٙٔ، ٚعٍىىٟ أةىىٛ اٌّىىارَ، اٌذراو١ىىب اإلضىىٕاد٠ج، ص ٘٘ٗ، ٕٙٗ/ٌٗىىٛافٟ، إٌذىٛ ا

ٍَج اٌشرؽ١ج عٕد إٌذاث اٌ ر ، ص  ّْ  .1ٔٔ-9ٕٔأٚش إةرا١ُ٘ اٌشّطاْ، اٌُج
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 ٗٔٔ مجمة بحوث كمية اآلداب  

ٍممىػػػة جػػػكاب الشػػػرط  ًفٍعًميتػػػة كااػػػت أـ  –يمكػػػف إجمػػػاؿ ت ريجػػػات العممػػػام العػػػرب فػػػ  ت ػػػد ـ جي
 عمى أداة الشتٍرط ف  أربعة مذاءبم –اسًميتة 

ٍممىػػة جػػكاب مػػذءب جمهػػكر البصػػرييف الػػذم تمنتػػؿ فػػ  عػػدـ جػػكاز ت ػػد   المممذىب األول: ـ جي
ٍممىػػة الجػػكاب الم ذكفػػة التػػ   ٍممىػػة المت دِّمػػة دليػػؿ عمػػى جي الشتػػٍرط عمػػى أداة الشتػػٍرطغ كأف ءػػذه الجي

ٍممىة الم دتمة.  ت دتر مف لفظ الجي
ٍممىػػة جػػكاب الشتػػٍرط عمػػى  المممذىب الثمماني: مػػذءب جمهػػكر الكػػكفييف الػػذم رأل جػػكاز ت ػػد ـ جي

 أداة الشتٍرط.  
ٍممىػػة جػػكاب الشتػػٍرط ِْٖمػػذءب المػػازا  )ت  ثالممث:المممذىب ال  ءػػػ( الػػذم رأل جػػكاز ت ػػد ـ جي

 إف كاف ًفٍعميها فعال م ارعا.
ٍممىػػة الجػػكاب عمػػى األداة  المممذىب الرابممع: مػػذءب بعػػض البصػػرييف الػػذم رأل جػػكاز ت ػػد ـ جي

ٍممىػػػة الشتػػػرط  ػػػٍرط مىا ػػػيناغ أك إف كػػػاف ًفٍعػػػالى جي ٍممىػػػة الشت ٍممىػػػة جػػػكاب الشػػػرط  الػػػة كػػػكف ًفٍعػػػؿ جي كجي
 .(ُ)ما ييف

ٍممىػػةغ  ٍممىػػة جػػكاب الشتػػٍرط عمػػى أداة الشتػػٍرط تسػػع كعشػػركف جي كل ػػد جػػام عمػػى ظػػاءرة ت ػػديـ جي
 يمكف تصايفها ف  نالث صكر تركيبيةغ ء م

ٍممىة ًفٍعًميتة ذات  ًفٍعؿ  الفورة األولال: ٍممىة ًفٍعًميتة ذات ًفٍعؿ م ارع + أداة الشتٍرط + جي جي
 . ماض

 كل د كرد عمى ءذه الصكرة عشركف مناكغ اذكر ماهام
ػػػأ ب ػػػػرار مػػػف كزيػػػر التعمػػػػيـ العػػػال غ باػػػام عمػػػػى اقتػػػراح مجمػػػس الجامعػػػػة  - "يجػػػكز أف تيٍاشى

الم تصػػة كمكاف ػػة المجمػػس األعمػػى لمجامعػػاتغ معاءػػدي تابعػػة لمكميػػات إذا كااػػت الدراسػػة فيهػػا 
 .(ِ)تتصؿ بأكنر مف قسـ مف األقساـ"

ر يص لاسػػاتذة فػػ  أجػػازة تفػػرغ عممػػ  دا ػػؿ الجمهكريػػة أك  ارجهػػاغ كذلػػؾ "يجػػكز التػػ -
لمدة ساة كا دة بمرتب بعد م ى كػؿ سػت سػاكات فػ  األسػتاذية متػى كجػد مػف ي ػـك م ػامهـ 

                                                 

 ـ   11ٓٔ-191ٔ/ٗ( ٠ُٕظر: أةٛ د١اْ ا ٔدٌطٟ، اردشا  اٌؼر ، ٔ)

(
ٕ
 . ٙاٌّادث  (
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أناام تفػررهـ كمػع مراعػاة عػدـ التػر يص فػ  األجػازة ألكنػر مػف أسػتاذ كا ػد فػ  كػؿ قسػـ فػ  
 .(ُ)الساة الكا دة"

ٍممىة ًفٍعًميتة ذات  ًفٍعؿ م الفورة الثانية ٍممىة ًفٍعًميتة ذات ًفٍعؿ م ارع + أداة الشتٍرط + جي جي
 .م ارع

 كل د كرد عمى ءذه الصكرة ستة أمنمةغ اذكر ماهام
ػػكز اسػػتناام أف ييٍعهىػػد إلػػى األسػػاتذة المتفػػرريف الميعىيتًاػػيف طب ػػا أل كػػاـ المػػادة السػػاب ة  - "يىجي

د بال سـ أساتذة"  بأعبام ِراسة مجمس ال سـ إذا  .(ِ)لـ ييٍكجى
ػػد فػػ   يىٍجػػًرم اإلعػػالف عػػف كظػػاِؼ األسػػاتذة" - كاألسػػاتذة المسػػاعديف الشػػاررة إذا لػػـ ييكجى

 .(ّ)لشغمها" ذات الكمية أك المعهد مف ءك مؤىءتؿ
ٍممىة ًفٍعًميتة ذات  ًفٍعؿ ماضالفورة الثالثة ٍممىة اسميتة + أداة الشتٍرط + جي  م جي

 ى ءذه الصكرة نالنة أمنمةغ اذكر ماهامكل د كرد عم
"لِريس الجامعة أف يكقؼ أم ع ك مف أع ام ءيِة التػدريس عػف عممػ  ا تياطيػا إذا  -

 .(ْ)اقت ت مصم ة الت  يؽ مع  ذلؾ"
"لمجمػػس الجامعػػة أف يمغػػ  ال ػػرارات الصػػادرة مػػف مجػػالس الكميػػات أك المعاءػػد التابعػػة  -

أك المػػػػػكاِح أك ال ػػػػػرارات التاظيميػػػػػة المعمػػػػػكؿ بهػػػػػا فػػػػػ  لمجامعػػػػػة إذا كااػػػػػت م الفػػػػػة لم ػػػػػكاايف 
 .(ٓ)الجامعات"

ٍممىة مف المال ظات عمى ءذه الظاءرة التتركيبيةم  كلاا جي
ٍممىػة جػكاب  - أف ءذه األمنمة تيٍ مىؿ عمى مذءب جمهكر الككفييفغ الػذم رأل جػكاز ت ػد ـ جي

 الشتٍرط عمى أداة الشتٍرط.
ٍممىػػػػة ال - ٍممىػػػػة فعميػػػػةا إذ كردت فػػػػ  سػػػػتة كعشػػػػريف كػػػػاف الغالػػػػب عمػػػػى جي جػػػػكاب أف تػػػػرد جي

ٍممىة اكسمية ف د كردت ف  نالنة مكا ع.   مك عاغ أما الجي
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ٔ
 . 11اٌّادث  (
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(
ٖ
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 . ٙٓٔاٌّادث  (
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 .ٕٗاٌّادث  (
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 ٙٔٔ مجمة بحوث كمية اآلداب  

ٍممىة الجػكاب فػ  صػيغة الم ػارع المنبػت فػ  أربعػة كعشػريف مك ػعاغ كفػ   - جام فعؿ جي
 ستناام "إك".مك عيف جام ف  صيغة الم ارع الماف  بال مع اقتراف "إذا" الشتٍرًطيتة بأداة اك

كابط المفظيتػػػة التػػػ   - ػػػٍرط فػػػ  ءػػػذا الػػػاتمط التتركيبػػػ  مػػػف الػػػرت ٍممىػػػة جػػػكاب الشت ٍممىػػػة جي  مػػػت جي
ٍممىػػػة الجػػػكاب ك فػػػ   الػػػة  ٍممىػػػة الشػػػرطا ألفت ءػػػذه الػػػركابط تكجػػػد فػػػ   الػػػة تػػػأ ر جي تربطهػػػا بجي

 ت د مها.
وابط المفظيَّة بين ُجْمَمَتي الشَّْرط والجواب: -2/4  الرَّ

ٍممىػػة جػػكاب الشتػػٍرطغ  ت ػػدتناا فػػ  مك ػػع سػػابؽ عػػف الصػػكر اكسػػتعماليتة التػػ  تػػأت  عميهػػا جي
 كذكراا أف لها نالث صكر استعماليتةم 

ـت فًفٍعػؿ الجػكاب ك ي تػاج إلػى أوليا ٍممىة ًفٍعًميتة ًفٍعمها يصمح أف ي ع ًفٍعالن لمشتػٍرطغ كمػف نىػ م جي
 شتٍرط. رىاًبطو لىٍفًظ ٍّ يربط  بًفٍعًؿ ال

ٍممىة ًفٍعًميتة ًفٍعمها كا د مف األمكر التػ  ك تصػمح أف تكػكف شىػٍرطناا كعادِػذو يجػب وثانييا م جي
 أف ي ترف ًفٍعؿ الجكاب بػ"الفام". 

ٍممىػػػة اسػػػمية منبتػػػة أك مافيتػػػةغ  بريتػػػة أك إاشػػػاِيتةا كعادِػػػذ يجػػػب اقتػػػراف الجػػػكاب وثالثيممما م جي
اًِيتةغ أك "الفام  ".  بػ"إذا" الفيجى

لتػػؤدِّم دكر الػػربط المفظػػ  أاتهػػا مااسػػبة لمجػػزام معاػػىا  (ُ)كالعمػػة فػػ  ا تيػػار الفػػام الجكابيػػة
اًِيتػػػة  ألٌف معااءػػػا التع يػػػب بػػػال فصػػػؿغ كالجػػػزام متع ػػػب الشتػػػرطغ كل فتهػػػا لفظػػػا. أمػػػا "إذا" الفيجى

أبعػد مػف معاػى  "فاستعمالها قبؿ اكٍسًميتة أقؿ مف الفاما لن ؿ لفظهاغ ككػكف معااءػا مػف الجػزام
 .(ِ)الفامغ كذلؾ لتأكيم  بأف كجكد الشترط مفاجئ لكجكد الجزام كمتهجـ عمي "

ٍممىػػة جػػكاب الشتػػٍرط م تراػػة بالفػػام فػػ  مػػكاد قػػااكف تاظػػيـ الجامعػػات فػػ  تسػػعة  كقػػد كردت جي
ٍممىػػة جػػكاب الشتػػرط بالفػػام كجػػكازه  عشػػر مك ػػعاغ يمكػػف تصػػايفها كف ػػا لمعيػػار كجػػكب اقتػػراف جي

 قسميفمإلى 
 

                                                 

(
ٔ
ىا اٌفىام اٌجٛاة١ىج، فّ ٕا٘ىا اٌىرةؾ، ٚدالزِٙىا ٙٙاٌىدأٟ، ص  لاي اٌّرادٞ فٟ وذاةىٗ اٌجٕىٝ ( ِّ : "ٚأ

 اٌطتت١ج، لاي ة ؼُٙ: ٚاٌذرد١ب أ٠ؼا".

(
ٕ
 .ٓٔٔ/ٗرػٟ اٌد٠ٓ االضذراةاكٞ، مرح اٌرػٟ عٍٝ اٌىاف١ج،  (
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 وجوب اقتران ُجْمَمة جواب الشَّْرط بالفاا:  -ال سم األول
ٍممىػة اسػميتةغ  ظهر ذلؾ ف  مك عيف مف قااكف تاظيـ الجامعات تمنتؿ فيهمػا الجػكاب فػ  جي
كذلػؾ قػكؿ المشػرِّعم "إذا لػـ ت ػدِّـ المجػاف الميشػار إليهػا فػ  المػادة السػاب ة ت اريرءػا فػ  المكاعيػػد 

لجامعػػػة المعايتػػػة أف يػػػدعك المجاػػػة المتػػػأ رة إلػػػى اكجتمػػػاع بِراسػػػت  لت صػػػى الم ػػػددة فمػػػِريس ا
إذا لػـ ي ػدـ الت ريػر  ػالؿ شػهريف عمػى األكنػر مػف اا  ػام  أسباب التأ ير. كفى كػؿ األ ػكاؿ

 .  (ُ)تمؾ المكاعيد فمِريس الجامعة المعايتة عرض األمر عمى مجمس الجامعة"
ٍممى  ة اسمية "لِريس الجامعة المعايتة أف يػدعك"غ ك "لػِريس فف  كمتا الجممتيف جام الجكاب جي

 الجامعة المعايتة عرض األمر"ا لذلؾ كجب اقترااهما بػالفام. 
 م  جواز اقتران ُجْمَمة جواب الشرط بالفاا -ال سم اآلخر

ٍممىػة فعميػة  ٍممىػة جػكاب الشتػرط إذا كااػت جي أجاز الا  اة اقتراف الفػام الجكابيػة أك  ػذفها مػف جي
وَمممن َكَفممَر َفُتَمتُِّعممُو غ ا ػػك قكلػػ  تعػػالىم  (ِ)ًفٍعمهػػا ًفٍعػػؿ م ػػارع منبػػت أك مسػػبكؽ بػػػ"ك" الاافيػػة

 ًْ . كسػػكتركا اقتػػراف جػػكاب الشتػػرط بالفػػاما ألف (ْ)﴾َفممْْن َطمََّ َيمما َفممْ َتِحممل  َلممُو غ كقكلػػ م  (ّ)﴾َقِمممي
يػػة" كااػػا قبػػؿ د ػػكؿ أداة الشتػػٍرط الفعػػؿ الم ػػارع المنبػػت كالفعػػؿ الم ػػارع المصػػدتر بػػػ"ك الااف

غ كلػػـ  عميهمػػا "صػػال يف لالسػػت باؿغ فػػال تػػؤنر األداة فيهمػػا تػػأنيرنا ظػػاءراغ كمػػا أنتػػرت فػػ م فعمػػتي
. كأما ترؾ اكقتراف بالفام الجكابية "فمت دير تأنيرءا فيهمػاا ألٌاهمػا كااػا صػال يف لم ػاؿ (ٓ)أفعٍؿ"

"ك" صال ة لهما عمػى الصػ يحغ فػاألداة  مصػتهما  كاكست باؿغ عمى ما ت دتـ ف  الم ارع أفت 

                                                 

(
ٔ
 . 9ٗاٌّادث  (

(
ٕ

ٍَج ف ١ٍج ف ٍٙا ِىاع فشّىج سالسىج أػىر  ٌٍف ىً اٌّاػىٟ ِىٓ د١ىز أِا إك(  ّْ ٍَج اٌجٛا  ُج ّْ ا وأخ ُج

: "ػر  ال ٠جٛز الذرأىٗ ةاٌفىام، 9ٙالذرأٗ ةـاٌفـام كور٘ا اٌّرادٞ فٟ وذاةٗ اٌجٕٝ اٌدأٟ، ص 

ٚ٘ٛ ِا واْ ِطىذمتال ِ ٕىٝ، ٌٚىُ ٠ُْمَظىد ةىٗ ٚعىد أٚ ٚع١ىد ٔذىٛ: إْ لىاَ ز٠ىد لىاَ عّىرٚ. ٚػىر  

ٍ  فََصََّذقَثْ ﴿ب الذرأٗ ةاٌفام، ٚ٘ٛ ِا واْ ِاػ١ا ٌفظا ِٚ ٕٝ، ٔذٛ: ٠ج  ﴾إِْن َكبَن قَِميُصهُ قُذَّ ِمْه قُبَُّ

ٚ"لد" ِ ٗ ِمدَّرث. ٚػر  ٠جٛز الذرأٗ ةاٌفام، ٚ٘ٛ ِىا وىاْ ِطىذمتال ِ ٕىٝ، ٚلُِظىَد ةىٗ ٚعىد أٚ 

يِّئَِة فَُكبَّْث ُوُجىُهُهْم فِي﴿ٚع١د ٔذٛ:   .  ﴾"الىَّبرِ  َوَمْه َجبَء بِبلسَّ

(
ٖ

 ( ِٓ ضٛرث اٌتمرث.ٕٙٔا٠٢ج )( ِٓ 

(
ٗ

 ( ِٓ ضٛرث اٌتمرٍث.ٖٕٓا٠٢ج )( ِٓ 

(
٘
 .ٕٔٔ/ٗرػٟ اٌد٠ٓ االضذراةاكٞ، مرح اٌرػٟ عٍٝ اٌىاف١ج،  (
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 1ٔٔ مجمة بحوث كمية اآلداب  

غ كقػػػاؿم (ُ)﴾ِإْن تَمممْدُعوُىْم اَل َيْسمممَمُعوا ُدَعمممااُكملالسػػػت باؿغ كءػػػك اػػػكع تػػػأنير. قػػػاؿ ا  تعػػػالىم  
 . (ّ)"(ِ)﴾َفَمن ُيْؤِمن ِبَربِِّو َفَْ َيَخاُف َبْخًسا َواَل َرَىً ا 

بعة عشػػر منػػاك عمػػى  الػػة جػػكاز ءػػذاغ كقػػد كرد فػػ  اصػػكص قػػااكف تاظػػيـ الجامعػػات سػػ
ٍممىػة فعميػة  ٍممىة جػكاب الشػرط جي ٍممىة جكاب الشرط بالفامغ ماها ستة عشر مناك كاات جي اقتراف جي

 فعمها م ارع منبتغ مف ا كم
"فػػ ذا كػػاف مػػف المدرسػػيف المسػػاعديف أك المعيػػديف فػػ  إ ػػدل الجامعػػات ال ا ػػعة لهػػذا  -

ف ممتزمػػػا فػػػ  عممػػػ  كمسػػػمك  ماػػػذ تعيياػػػ  معيػػػدا أك ال ػػػااكف فيشػػػترط ف ػػػال عمػػػا ت ػػػدـ أف يكػػػك 
ذا كػػػاف مػػػف ريػػػرءـ فيشػػػترط تػػػكافره عمػػػى الكفػػػامة  مدرسػػا مسػػػاعدا بكاجباتػػػ  كم سػػػاا أدامءػػػا. كا 

 .(ْ)المتطمبة لمتدريس"
ذا دعػػت ال ػػركرة إلػػػى ا ػػؿ ع ػػػك ءيِػػة التػػدريس الػػػذم ااتفػػع ب كػػػـ الت فػػيض إلػػػى  - "كا 

عميها ءذا ال كـ فتػؤ ر أقدميتػ  فػ  ذات الكظيفػة أك  إ دل الكميات أك المعاءد الت  ك يسرم
 .(ٓ)الم ب العمم  ب در كامؿ مدتة الت فيض الت  استفادءا"

ٍممىػػة ًفٍعًميتػػة ًفٍعمهػػا م ػػارع مصػػدتر بػػػ"ك  ٍممىػػة جػػكاب الشتػػٍرط جي كجػػام منػػاؿ كا ػػد كااػػت فيػػ  جي
ر عػدـ أء ميػة المت ػدـ لمكظيفػة أك الم ػب العممػػ  الاافيػة"غ كتمنتػؿ ذلػؾ فػ  قػكؿ الميشىػرِّعم "إذا ت ػػرت

فػػال يجػػكز لػػ  معػػاكدة الت ػػدـ إك بعػػد م ػػى سػػاة مػػف ت ريػػر عػػدـ أءميتػػ  كبشػػرط إ ػػافة إاتػػاج 
 . كلعؿ زيادة الفام ف  ءذه المكا ع لتككيد المعاى كت كيت . (ٔ)عمم  جديد"

ٍممىػػة كجػػدير بالػػذكر أاػػ  لػػـ يػػرد فػػ  اصػػكص قػػااكف تاظػػيـ الجامعػػات منػػاؿ جػػامت فيػػ  جي 
 .(ٕ)جكاب الشترط ممنِّمة ل الة اكقتراف بػ"إذا الفجاِية"

                                                 
(

ٔ
 ( ِٓ ضٛرث فاؽر.ِٗٔٓ ا٠٢ج ) (

(
ٕ

 ( ِٓ ضٛرث اٌجٓ.ِٖٔٓ ا٠٢ج )( 

(
ٖ
 .ٕٔٔ/ٗرػٟ اٌد٠ٓ االضذراةاكٞ، مرح اٌرػٟ عٍٝ اٌىاف١ج،  (

(
ٗ
 .9ٙاٌّادث  (

(
٘
 .ٕٗٓاٌّادث  (

(
ٙ
 .9٘اٌّادث  (

(
9

ىرؽ ةىـ"إكا" اٌىـفجائ١ج، ٘ىٟ:  ٍَىج جىٛا  اٌشَّ ّْ ٍَىج جىٛا  ( سّج مرٚؽ الةد ِٓ دٛافر٘ا اللذىراْ ُج ّْ أْ دىىْٛ ُج

" اٌّدّوىدث، ٚأْ ٠ذذّىً  ّْ اٌشرؽ اض١ّج، ٚأْ دىْٛ ِشتذج، ٚأْ دىْٛ ختر٠ج، ٚأْ دىْٛ  ١ىر ِمرٚٔىج ةىـ "إ

َََّّه ا َْرِا إَرا أَوََّّحُْم ﴿ِ ٕىىٝ اٌّفاجىىعث، ٔذىىٛ لٌٛىىٗ د ىىاٌٝ: اٌىىىالَ  ﴾ ]ِىىٓ ا٠٢ىىج جَْخُرُجََّّىنَ إَرا َدَعََّّبُكْم َدْعَََّّىِّن مِّ

ْٕظَر: ٕ٘)  .ٙٔٔ-ٗٔٔ/ٗفاػً طاٌخ اٌطاِرائٟ، ِ أٟ إٌذٛ، ( ِٓ ضٛرث اٌرَٚ[. ٠ُ
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 االنفراد والتَّعد د في الشَّْرط والجواب: -3/4
ػػػٍرًطيتة الػػػكاردة فػػػ  قػػػااكف تاظػػػيـ الجامعػػػات كف ػػػا لمعيػػػار اكافػػػراد  ٍممىػػػة الشت يمكػػػف ت سػػػيـ الجي

 كالتتعد د ف  الشتٍرط كالجكاب إلى الصكر ايتيةم
 الفورة األولال: شرط واحد + جواب )مشروط( واحد

ٍممىػػة الشتػٍرًطيتة يتكقػؼ ت   ػؽ الجػػكاب )المشػركط( الػذم ي مػؿ م ػػمكف  فػ  ءػذه الصػكرة لمجي
ال كـ عمى الشترط ك ده الذم يمنِّػؿ ال الػة أك الفػرض الػذم يسػرم عميػ  ءػذا ال كػـ كجػكدا أك 

ػت عمػىم  ُُٗعدما. كمناؿ ذلػؾ المػادة  أكنػر مػف سػاتيف  (ُ)"إذا امتػدتت مػدة  دمتػ التػ  اصت
يابػػػا ءػػػك كعاِمتػػػ  ل  ػػػام األجػػػازة العاديتػػػة  مػػػت الجامعػػػة اف ػػػات ر متػػػ  إلػػػى بػػػالده ذءابػػػا كا  ت مت

 الساكيتة ف  اهاية كؿ عاميف جامعييف".
 الفورة الثانية: شرط متعدد + جواب )مشروط( واحد

اكايػة إلػى اسػتعماؿ ءػذه الصػكرة عاػدما يريػد يمجأ الميشىػرِّع ال ػااكا  فػ  صػيارة ال اعػدة ال ا
ت ييػػد المعاػػى كاإل اطػػة بجكااػػب ال اعػػدة ال ااكايػػةا إذ تتػػيح لػػ  ءػػذه الصػػكرة أف يػػذكر الفػػركض 
ٍممىػػػة  كال ػػػاكت التػػػ  تسػػػرم عميهػػػا ال اعػػػدة ال ااكايػػػة ممنمػػػة فػػػ  الش ػػػركط المتعػػػدِّدةغ نػػػـ تػػػأت  جي

 كا .جكاب الشترط  اممة ك دءا م مكف ال كـ ال اا
ف مػا أف يػد ال  –كما ي كؿ األصػكليكف  –كالشترطاف إذا د ال عمى جكاب )مشركط( كا د 

عمي  عمى سبيؿ الجمػع )العطػؼ بػالكاك(غ أك عمػى سػبيؿ البػدؿ )العطػؼ بػأك(. فػ ف كااػا عمػى 
ف كااػا عمػى سػبيؿ البػدؿ كااػا كػؿ   سبيؿ الجمع لـ ي صؿ المشركط إك عاد  صكلهما معاغ كا 

 .(ِ)كافيا ك ده ف   صكؿ ال كـ ال ااكا  كا د ماهما
فمنػػاؿ تعػػدد الش ػػركط عمػػى سػػبيؿ الجمػػع قػػكؿ الميشىػػرِّعم "فػػ ذا عػػاد 

 ػػالؿ الشػػهكر السػػتة  (ّ)
المػػػذككرةغ كقػػػدتـ عػػػذرا قػػػاءراغ كقبمػػػ  مجمػػػس الجامعػػػة بعػػػد أ ػػػذ رأم مجمػػػس الكميػػػة أك المعهػػػد 

                                                 

(
ٔ

 عؼٛ ١٘مج اٌذدر٠ص ا جٕتٟ.( أٞ: 

(
ٕ
ْٕظَر: فةر اٌد٠ٓ اٌرازٞ، اٌّذظٛي ف ( ، ٚا٢ِدٞ، اإلدىاَ فٟ أطٛي ٔٙ/ٖٟ عٍُ أطٛي اٌفمٗ، ٠ُ

. ويا ٠ٕظر: ِٛضٝ ةٓ ِظطفٝ اٌ ت١داْ، دالٌج دراو١ب اٌجًّ عٕد ا طى١١ٌٛٓ، 1ٖٔ/ٕا دىاَ، 

 . 1ٗٔ-1ٖٔص 

(
ٖ

 عؼٛ ١٘مج اٌذدر٠ص.( أٞ: 
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ريف األكلػػػيفغ كبػػػدكف مرتػػػب فػػػ  كمجمػػػس ال سػػػـ اٍعتيًبػػػرى ريابػػػ  أجػػػازة  اصػػػة بمرتػػػب فػػػ  الشػػػه
 .(ُ)األربعة أشهر التالية"

فف  ءذا الاتص تعػدتدت الش ػركط بتعػد د فػركض ك ػاكت عااصػر ال كػـ عمػى سػبيؿ الجمػع 
ب ػػػرؼ العطػػػؼ "الػػػكاك"غ نػػػـ جػػػام جػػػكاب الشتػػػرط  ػػػامال م ػػػمكف ءػػػذا ال كػػػـ الػػػذم اقت ػػػى 

ب صػػػكؿ الش ػػػركط ايتيػػػة ا تصػػػاص اعتبػػػار ريػػػاب ع ػػػك ءيِػػػة التػػػدريس عػػػف العمػػػؿ أجػػػازة 
مجتمعةغ كء م عكدت   الؿ ستة أشهر مػف تػاري  اكا طػاع عػف العمػؿغ كت ديمػ  عػذرا قػاءرا 

 ي بم  مجمس الجامعة.
أما تعد د الش ركط عمى سبيؿ البدؿغ كيككف ذلؾ ب رؼ العطػؼ "أك"غ فمنالػ  الػاص ايتػ م 

قِّ  ـى بالبرامة أك كي ًك ر  فظ الت  يؽ أك  ي ذا ت رت عىػٍت ع كبػة التابيػ  أك المػـك صػرؼ مػا يكػكف قػد "كا 
 .(ِ)أكقؼ مف المرتب"

كم ت ػػى ءػػذا الػػاص ت   ػػؽ م ػػمكف ال كػػـ ال ػػااكا  كءػػك صػػرؼ مػػا أكقػػؼ مػػف الراتػػب 
بت   ؽ  صكؿ أ د الش ركط المذككرة ف  الاتص ال ااكا غ أم أفت ت   ؽ أ د ءػذه الش ػرط يكػكف 

 ل ااكا .كافيا ك ده ف   صكؿ م مكف ال كـ ا
كنمة مناؿ كقػؼ عميػ  البا ػث ياػدرج ت ػت ءػذه الصػكرة ريػر أفت تعػدد الش ػركط  ػدث مػف 
 ػػالؿ الجمػػع كالبػػدؿ فػػ  آف كا ػػدغ كمنالػػ م "إذا عػػاد  ػػالؿ الشػػهكر السػػتة المػػذككرة كلػػـ يي ىػػدِّـ 

ـى عػػذرا لػػـ ي بػػؿ فييٍعتىبىػػر ريابػػ  اا طاعػػا ك يػػد ؿ  ػػمف مػػدة ال دمػػة الم سػػك  بة فػػ  عػػذرا أك قىػػدت
 .(ّ)المعاش ..."

ـت فػال يت  تػؽ  ػؿ جػكاب الشتػرط عمػى جميػع الش ػركط الػكاردة فيػ غ كمػف نىػ فف  ءذا الػاص ييٍ مى
م ػػػمكف ال كػػػـ )الجكابوالمشػػػركط( إك بت   ػػػؽ مجمػػػكع الجمػػػؿ المتعاطفػػػةغ سػػػكام المعطكفػػػة 

 ب رؼ العطؼ "الكاك" أـ المعطكفة ب رؼ العطؼ "أك".
 
 

                                                 

(
ٔ
 .9ٔٔاٌّادث  (

(
ٕ
 .ٙٓٔاٌّادث  (

(
ٖ
 .9ٔٔاٌّادث  (
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 واحد + جواب )مشروط( متعدد الفورة الثالثة: شرط
ػؿ الميشىػرِّع بهػذه الصػكرة الشتػٍرًطيتة عاػدما يريػد أف ي ػيؼ  كمػا أك أكنػر متعمِّ ػا ب الػػة  يتكست

عمػى سػبيؿ  -كمػا ارتػأل األصػكليكف  –غ فػ ذا كااػت اإل ػافة (ُ)تسرم عميها ال اعدة ال ااكاية
فرض يسػػتمـز  صػػكؿ الجػػكابيف الجمػػع بػػيف الجػػكابيف )العطػػؼ بػػالكاك( كػػاف  صػػكؿ الشتػػرط/ال

معاغ أمتا إذا كاات اإل ػافة عمػى سػبيؿ البػدؿ )العطػؼ بػأك( فػ ف ًفٍعػؿ الشتػٍرط يتعػيتف ب صػكؿ 
 .(ِ)أ دءما

كلػػـ ي ػػؼ البا ػػث عمػػى منػػاؿ مػػف قػػااكف تاظػػيـ الجامعػػات شػػاءدا عمػػى ال الػػة األكلػػىغ أمػػا 
الهػػا الػػاص ايتػػ م "فػػ ذا عػػاد ال الػػة األ ػػرل كءػػ  الجمػػع بػػيف الجػػكابيف عمػػى سػػيبؿ البػػدؿ فمن

المعػػار إلػػى عممػػ  فػػ  الجامعػػة شىػػغىؿى الكظيفػػة ال اليػػة مػػف درجتػػ  أك شىػػغىؿى كظيفتػػ  األصػػمية 
 .(ّ)بصفة ش صية عمى أف تسكل  الت  ف  أكؿ كظيفة ت مك مف درجت "

 الفورة الرابعة: شرط متعدِّد + جواب )مشروط( متعدِّد 
ػؿ ي ت   تعد د الفركض كال اكت تعد   ـت يتكست د األ كاـ ال ااكاية الت  تسرم عميهػاا كمػف نىػ

الميشىرِّع بهذه الصكرة الشتٍرًطيتة كستيفام جميع جكااب ال اعدة ال ااكاية كاإل اطة بها
(ْ) . 

ػػٍرًطيتة تا سػػـ عاػػد األصػػكلييف إلػػى أربعػػة أقسػػاـم قسػػـ يكػػكف فيػػ  كػػؿ  مػػف  كءػػذه الصػػكرة الشت
سػػبيؿ الجمػػعغ كقسػػـ يكػػكف فيػػ  كػػؿ  مػػف الشتػػرط كالمشػػركط عمػػى سػػبيؿ الشتػػٍرط كالمشػػركط عمػػى 

البدؿغ كقسـ يككف في  الشتٍرط عمى سبيؿ الجمع كالمشركط عمى سبيؿ البػدؿغ كقسػـ يكػكف فيػ  
 .(ٓ)الشتٍرط عمى سبيؿ البدؿ كالمشركط عمى سبيؿ الجمع

د مػا ءػك شػارر كاسكؽ مناك عمى ءذه الصكرة الشتٍرًطيتةغ كءك الاتص عمى أات   م "إذا لـ ييكجى
غ ككيًجدى مف ءؤكم(ٔ)مف ءذه الكظاِؼ

ممتف تتكافر فيهـ شػركط التعيػيف فػ  الكظيفػة األعمػى  (ٕ)
                                                 

(
ٔ
ْٕظَر: ض ١د أدّد ة١ِٟٛ، ٌغج اٌم (  .9ٖٕأْٛ فٟ ػٛم عٍُ ٌغج إٌض، ص ٠ُ

(
ٕ
ْٕظَر: فةر اٌىد٠ٓ اٌىرازٞ، اٌّذظىٛي فىٟ عٍىُ أطىٛي اٌفمىٗ،  ( ، ٚا٢ِىدٞ، اإلدىىاَ فىٟ أطىٛي ٕٙ-ٔٙ/٠ُٖ

ْٕظَىر: ِٛضىٝ ةىٓ ِظىطفٝ اٌ ت١ىداْ، دالٌىج دراو١ىب اٌجّىً عٕىد ا طى١١ٌٛٓ، ص  .1ٖٔ/ٕا دىاَ،  وىيا ٠ُ

ٔ1ٖ. 

(
ٖ
 .1ٙاٌّادث  (

(
ٗ
ْٕظَر: ض ١د أدّد (  .9ٕٗة١ِٟٛ، ٌغج اٌمأْٛ فٟ ػٛم عٍُ ٌغج إٌض، ص  ٠ُ

(
٘
ْٕظَر: ا٢ِدٞ، اإلدىاَ فٟ أطٛي ا دىاَ،  ( ُ٠ٕ/ٖ1ٕ. 

(
ٙ

 أٞ: ٚظائف ا ضاديث ٚا ضاديث اٌّطاعد٠ٓ.( 

(
9

 ا ضاديث اٌّطاعدْٚ ٚاٌّدرضْٛ.( 



 أحمذ محمذ علي حسه زايذ/ د  

 

 ٕٕٔ مجمة بحوث كمية اآلداب  

ػػػكا الم ػػػب العممػػػ  لهػػػذه الكظيفػػػةغ كتيػػػدىبتر لهػػػـ كظػػػاِؼ بػػػدرجاتها الماليػػػة فػػػ  السػػػاة الماليػػػة  ميًا ي
ة األعمى كالبدكت الم ػررة لهػا مػف تػاري  افػاذ التاليةغ كيىًتـ ما هـ عالكة الترقية كمرتب الكظيف

 .(ُ)قااكف المكازاة"
 توسط ُجْمَمة جواب الشَّْرط بين شرطين: -4/4

ٍممىة الشتٍرًطيتة فػ  قػااكف تاظػيـ الجامعػات كردت كفػؽ الػامط التػال م أداة  نمة اماذج مف الجي
ٍممىػة جػكاب الشتػرط + أداة الشتػر  ٍممىة الشترط + جي ٍممىػة الشػرطغ كمػف اماذجػ الشرط + جي  (ِ)ط + جي

ػػدتد ميدتتيػػ ي  قػػكؿ المشػػرِّعم " فػػ ذا لػػـ تيجى
أك تػػرؾ ماصػػب  قبػػؿ اهايػػة المػػدة عػػاد إلػػى شػػغؿ كظيفػػة  (ّ)

 .(ْ)أستاذ الت  كاف يشغمها مف قبؿ إذا كاات شاررة"
ٍممىػة الجػكاب ل ٍممىػة "عػاد إلػى شػغؿ كظيفػة أسػتاذ..." تمنِّػػؿ ال كػـ ال ػااكا غ كءػ  جي مشتػػرط فجي

ٍممىػة الجػكاب  دتد ميدتتي ي ..." كءك الفرض األكؿغ كف  الكقت ذاتػ  ءػ  أي ػا جي المت دِّـ "ف ذا لـ تيجى
لمشترط المتأ ر "إذا كاات شاررة" كءك الفرض الناا غ "كف  تكرار "إذا" دكلة عمػى ارتبػاط كػؿ 

 . (ٓ)شرط )فرض( بال كـ ال ااكا  ارتباطا لفظيا كمعاكيا"

                                                 

(
ٔ

 /أٚال.9ّٔادث ( اٌ

(
ٕ
ْٕظَر: اٌّادث  (  .ّٗٔٔادث ، ٚا1ٌٕ، ٚاٌّادث ٌّٕ٘س٠د ِٓ ا ِشٍج، ٠ُ

(
ٖ

 أ١ِٓ اٌّجٍص ا عٍٝ ٌٍجاِ اح.( أٞ: 

(
ٗ
 .ٕٓاٌّادث  (

(
٘
 .ٕٔٙ-ٕٓٙض ١د أدّد ة١ِٟٛ، ٌغج اٌمأْٛ فٟ ػٛم عٍُ ٌغج إٌض، ص  (



 يَّة في قبوىن جىظيم الجبمعبتالُجْملَة الشَّْرطِ                                                                    

                    
 ٖٕٔ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 بحثخاتمة ال
ػػػٍرًطيتة فػػػ  قػػػااكف تاظػػػيـ الجامعػػػات دراسػػػة تركيبيتػػػة دار  ٍممىػػػة الشت ءػػػذا الب ػػػث كعاكااػػػ  "الجي

ٍممىػة الشتػٍرًطيتة مػف  ػبنا عػف الجي دكليتة"غ ف  فمؾ أربعػة م ػاكرغ تاػاكؿ الم ػكر األكؿ  ػدينا ميٍ تى ى
ػػػٍرط الػػػكاردة فػػػ   مػػػادة الب ػػػثغ  يػػػثم أركااهػػػاغ كأاماطهػػػاغ كعػػػرض الم ػػػكر النػػػاا  أدكات الشت

ٍممىة الشتٍرًطيتة ف  قااكف تاظيـ الجامعاتغ كجام الم كر الرابػع  كتااكؿ الم كر النالث أاماط الجي
ٍممىة الشتٍرًطيتة ف  قااكف تاظيـ الجامعػات. ك سػب  أف أجمػؿ أءػـ  عار ا الظكاءر التركيبيتة لمجي

 مال ظات الب ث فيما يأت م 
ػػػٍرًطيتة باػػػام  عمػػػى الػػػررـ مػػػف أف الات ػػػكييف - ػػػٍرط "ًإٍف" أيـت البػػػاب لػػػادكات الشت جعمػػػكا أداة الشت

عمػػى معػػايير معياػػة إك إف أداة الشتػػٍرط "إذا" ءػػ  التػػ  تصػػدترت ريرءػػا مػػف أدكات الشتػػٍرط فػػ  
 صيارة اصكص قااكف تاظيـ الجامعاتا أيتد ءذا أاتها كردت ف   مسة كستيف مك عا. 

يتة بسمات جعمتها مااسػبة لمتعبيػر عػف مػراد الميشىػرِّع ك مػؿ م ػمكف اتتسمت "إذا" الشتٍرطً  -
ال كػػـ ال ػػااكا غ كءػػ م أاهػػا تفيػػد ت   ػػؽ كقػػكع ال ػػدثغ كالاصػػكص ال ااكايػػة اصػػكص  اكمػػة 
غ كالػاص  ارة عمػى ال طػع كالي ػيفغ كلػيس عمػى الشػؾ كالت مػيف. كأاهػا مؤقتتػة بكقػت معمػـك ميصى

ف اسػػت دامها يشػػير إلػػى ك ػػع ييفتػػرض ت   ػػ  بالفعػػؿغ كباػػام ال ػػااكا  ي كػػـ كاقعػػا بعػػدهغ كمػػا أ
 عمى ءذا الفرض المت ٌ ؽ يككف ال كـ ال ااكا . 

ٍممىة ًفٍعًميتةغ كلـ يرد د ػكؿ "إذا" فػ  أيتػة مػادة مػف  - ٍممىة الشتٍرط بعد "إذا" بككاها جي اتتسمت جي
ٍممىػػػة اٍسػػػًميتةغ كءػػػذا اكسػػػتعماؿ  يتتسػػػؽ مػػػع مػػػا قعتػػػده جمهػػػكر قػػػااكف تاظػػػيـ الجامعػػػات عمػػػى جي

ٍممىة الًفٍعًميتة.  الات كييف مف ا تصاص "إذا" بالد كؿ عمى الجي
ػػٍرًطيتة فػػ  مػػكاد ال ػػااكف لغػػرض اإلبهػػاـ كالعمػػـك  - يػػرل البا ػػث أف زيػػادة "مػػا" بعػػد "إذا" الشت

 كـ أمػػر مسػػتبعدا لم الفػػة ءػػذه الدكلػػة الصػػيارة ال ااكايػػة المؤسسػػة عمػػى تعيػػيف الم صػػكد بػػال
كمف ي ع عمي غ كمف نـ تب ى الدكلة النااية لزيادة "ما" كء  التككيدغ كلكاػ  لػـ أقػؼ عمػى ءػذه 

ف سػػمماا أف دكلتهػػا ءاػػا التككيػػد فممػػاذا لػػـ يسػػت دمها المشػػرع ُ-/أككَٕالدكلػة فػػ  المػػادة  غ كا 
 الساب ة عميهاغ كالمتشابهة معها ف  الم مكف؟!  ُ-/أككٗٔف  صيارة المادة 

ٍممىًتهػػا المسػػت دمة فػػ  الصػػيارة المغكيػػة لػػـ  - ػػٍرًطيتة فػػ  جي يظهػػر األنػػر اإلعرابػػ  لػػػ"إذا" الشت
لمػكاد ال ػااكف م ػؿ الدراسػةغ كءػذا يتفػؽ كالمشػػهكر لهػا فػ  اكسػتعماؿ المغػكم عاػد العػرب مػػف 

 ككاها أداة شىٍرط رير جازمة.
ػػػػٍرًطيتة كدكرءػػػػا فػػػػ  ت  يػػػػؽ تماسػػػػ - ػػػػد الب ػػػػث أءميػػػػة "إذا" الشت ؾ الػػػػاص ال ػػػػااكا  عمػػػػى أكت

 المستكييف التركيب  كالدكل . 



 أحمذ محمذ علي حسه زايذ/ د  

 

 ٕٗٔ مجمة بحوث كمية اآلداب  

ػػٍرًطيتة فػػ  الصػػيارة المغكيػػة لمػػكاد قػػااكف تاظػػيـ  - لػػـ يسػػتعمؿ الميشىػػرِّع ال ػػااكا  "متػػى" الشت
الجامعات كما استعمؿ "إذا" الشتٍرًطيتةا إذ كاات أمنمتها الكاردة ف  الاصكص ال ااكايػة م ػدكدة 

عػػؿ السػػبب فػػ  ءػػذا أف الميشىػػرِّع قػػد رأل أف ءػػذه األداة كريرءػػا مػػف لػػـ تتجػػاكز نالنػػة أمنمػػةغ كل
أدكات الشتػػٍرط ك تػػتالمـ كطبيعػػة الصػػيارة ال ااكايػػةا لمػػا فػػ  "متػػى" مػػف معاػػى اإلبهػػاـغ كلمػػا 

 فيها مف ا تماؿ الكجكد كالعدـ.
ػػػٍرط كالجػػػكاب فػػػ  قػػػااكف تاظػػػيـ الجامعػػػات - مىتىػػػ  الشت مى فػػػ   تمنتمػػػت الصػػػكر اكسػػػتعمالية لجي

ػػٍرًطيتةغ ءػػ م مجػػ م ًفٍعمىػػ  الشتػػٍرط كالجػػكاب م ػػارعيفغ كمجػػ م ًفٍعمىػػ  الشتػػٍرط   مسػػة أامػػاط شى
مجػ م فعػؿ الشتػٍرط ك كالجكاب ماً يىٍيفغ كمج م فعػؿ الشتػٍرط ما ػيا كفعػؿ الجػكاب م ػارعاغ 

ة عمػى م ارعا كفعؿ الجكاب ما ػيا. كقػد منتمػت ءػذه األامػاط األربعػة األامػاط الِريسػة المبايتػ
ٍممىػة فعميػة  ٍممىتى  الشتٍرط كالجكابغ أما الامط ال امس فتمنؿ ف  مج م الشترط جي تصد ر الًفٍعؿ جي

ٍممىة اسمية.   كالجكاب جي
ػػػٍرًطيتة كركدا فػػػ  قػػػااكف تاطػػػيـ الجامعػػػات ءػػػك الػػػامط النالػػػث ) -  ِّأف أكنػػػر األامػػػاط الشت

 ٕمكا ػػع(غ نػػـ الػػامط النػػاا  ) ٗابػػع )مك ػػعا(غ نػػـ الػػامط الر  ُٓمك ػػعا(غ نػػـ الػػامط األكؿ )
 مكا ع(. ٓكأ يرا الامط ال امس ) مكا ع(غ

ػػػٍرط ما ػػػيا كًفٍعػػػؿ الجػػػكاب  -  ػػػٍرط  المتمنِّػػػؿ فػػػ  مجػػػ م ًفٍعػػػؿ الشت أف تصػػػٌدر الػػػاتمط الشت
ػػٍرًطيتة فػػ  باػػام الػػاص ال ػػااكا  لتاظػػيـ  ٍممىػػة الشت م ػػارعا األامػػاط المسػػت دمة فػػ  صػػيارة الجي

ما ذءب إلي  عمماؤاا مػف أف الػاتمط األكؿ المتجسِّػد فػ  مجػ م ًفٍعمىػ  الشتػٍرط  الجامعات  الؼ
 كالجكاب م ارعيف ءك األكنر استعماك.

أفت الػػاتمط الػػذم است سػػا  الا ػػاة العػػربغ كءػػك مجػػ م ًفٍعمىػػ  الشػػرط كالجػػكاب ماً ػػيىٍيفغ  -
ػػٍرًطيتة التػػ  كردت عميػػ  أمنمػػةغ عمػػى  ػػ يف أف الػػاتمط الرابػػعغ مجػػ م كػػاف مػػف أقػػؿ األامػػاط الشت

فعػػؿ الشتػػٍرط م ػػارعا كفعػػؿ الجػػكاب ما ػػياغ الػػذم كسػػم  الا ػػاة بال مػػة اكسػػتعماليتة كال ػػعؼ 
ٍممىػػة الشتػػٍرًطيتة عميػػ  فػػ  قػػااكف تاظػػيـ  كال ػػبح سػػبؽ الػػامط المست سػػف فػػ  عػػدد مػػرات كركد الجي

 الجامعات.
ٍممىة جكاب الشتٍرط عمى  - ٍممىػةغ يمكػف جام عمى ظاءرة ت ديـ جي أداة الشتٍرط تسع كعشركف جي
ػػػٍرط عمػػػى أداة   ممهػػا ٍممىػػػة جػػػكاب الشت عمػػػى مػػػذءب جمهػػػكر الكػػػكفييفغ الػػػذم رأل جػػكاز ت ػػػد ـ جي
 الشتٍرط.
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ٍممىػػة جػػكاب الشػػرط المت دمػػة عمػػى أداة الشتػػٍرط مػػف الػػركابط المفظيػػة التػػ   - ٍممىػػة جي  مػػت جي
ٍممىػػػة الشػػػرطا ألفت ءػػػذه الػػػركابط ٍممىػػػة الجػػػكاب ك فػػػ   الػػػة  تربطهػػػا بجي تكجػػػد فػػػ   الػػػة تػػػأ ر جي

 ت دمها.
ٍممىة جكاب الشتٍرط م تراة بالفام ف  مادة الب ث ف  تسعة عشر مك ػعاغ أمكػف  - كردت جي

ٍممىة جكاب الشترط بالفام كجكازه إلى قسػميف. كقػد كرد فػ   تصايفها كف ا لمعيار كجكب اقتراف جي
ٍممىة جػكاب الشػرط اصكص قااكف تاظيـ الجامعات سبعة عش ر مناك عمى  الة جكاز اقتراف جي

 بالفاما كلعؿ زيادة الفام ف  ءذه المكا ع كاف لتككيد المعاى كت كيت .
ٍممىػة جػكاب الشػرط ممنمػة  - لـ يرد ف  اصكص قااكف تاظيـ الجامعات منػاؿ جػامت فيػ  جي

 ل الة اكقتراف بػ"إذا الفجاِية".
ٍممىػػة الشتػػٍرطً  - يتة الػػكاردة فػػ  قػػااكف تاظػػيـ الجامعػػات كف ػػا لمعيػػار اكافػػراد يمكػػف ت سػػيـ الجي

كالتتعػػد د فػػ  الشتػػٍرط كالجػػكاب إلػػى أربػػع صػػكرغ األكلػػىم شػػرط كا ػػد كجػػكاب )مشػػركط( كا ػػدغ 
م شرط متعدد كجكاب )مشػركط( كا ػدغ كالنالنػةم شػرط كا ػد كجػكاب )مشػركط( متعػددغ والثانية
 متعدد.م شرط متعدد كجكاب )مشركط( والرابعة
ػػٍرًطيتة التػػ  ت ػػكم شػػرطا كا ػػدا كمشػػركطا  - ٍممىػػة الشت يمجػػأ الصػػاِغ ال ػػااكا  إلػػى صػػكرة الجي

كا ػػدا عاػػدما يريػػد أف ييكقػػؼ ت  ػػؽ الجػػكاب )المشػػركط( الػػذم ي مػػؿ م ػػمكف ال كػػـ ال ػػااكا  
 عمى الشرط ك ده الذم يمنؿ ال الة أك الفرض الذم يسرم عمي  ءذا ال كـ كجكدا أك عدما.

ٍممىػة الشتػٍرًطيتة يم - جأ الميشىرِّع ال ااكا  ف  صيارة ال اعدة ال ااكاية إلى اسػتعماؿ صػكرة الجي
التػػػ  يتعػػػدتد فيهػػػا الشتػػػرط كيكػػػكف المشػػػركط فيهػػػا كا ػػػدا عاػػػدما يريػػػد ت ييػػػد المعاػػػى كاإل اطػػػة 
 بجكااػػب ال اعػػدة ال ااكايػػةا إذ تتػػيح لػػ  ءػػذه الصػػكرة أف يػػذكر الفػػركض كال ػػاكت التػػ  تسػػرم
ٍممىة جػكاب الشػرط  اممػة ك ػدءا  عميها ال اعدة ال ااكاية ممنمة ف  الشركط المتعددةغ نـ تأت  جي

 م مكف ال كـ ال ااكا .
يتكسؿ الميشىرِّع بالصكرة الشتٍرًطيتة التػ  ت ػكم شػرطا كا ػد كجكابػا متعػددا عاػدما يريػد أف  -

كمػا  –كايػةغ فػ ذا كااػت اإل ػافة ي يؼ  كما أك أكنر متعم ا ب الة تسرم عميها ال اعػدة ال اا
عمػػػػػى سػػػػػبيؿ الجمػػػػػع بػػػػػيف الجػػػػػكابيف )العطػػػػػؼ بػػػػػالكاك( كػػػػػاف  صػػػػػكؿ  -ارتػػػػػأل األصػػػػػكليكف 

ػػػػا إذا كااػػػػت اإل ػػػػافة عمػػػػى سػػػػبيؿ البػػػػدؿ  ػػػػرط/الفرض يسػػػػتمـز  صػػػػكؿ الجػػػػكابيف معػػػػاغ أمت الشت
 )العطؼ بأك( ف فت ًفٍعؿ الشترط يتعيتف ب صكؿ أ دءما.
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 ٕٙٔ مجمة بحوث كمية اآلداب  

كال ػػاكت كتعػػد د األ كػػاـ ال ااكايػػة التػػ  تسػػرم عميهػػاغ يتكسػػؿ فػػ   الػػة تعػػد د الفػػركض  -
ػػػٍرًطيتة التػػػ  تشػػػمؿ شػػػرطا متعػػػددا كجكابػػػا متعػػػدداا كذلػػػؾ كسػػػتيفام جميػػػع  ػػػرِّع بالصػػػكرة الشت الميشى

 جكااب ال اعدة ال ااكاية كاإل اطة بها.
ػػٍرًطيتة فػػ  شػػري ة الب ػػ - ٍممىػػة الشت ث دكلػػة عمػػى فػػ  تكػػرار أداة الشػػرط فػػ  امػػاذج مػػف الجي

 ارتباط كؿ شرط )فرض( بال كـ ال ااكا  ارتباطا عمى المستكييف المفظ  كالدكل .
 ك تاما فممبا ث دعكات أربعم

م أدعػػػػػك ال ػػػػػاِميف عمػػػػػى صػػػػػيارة مػػػػػكاد ال ػػػػػااكف فػػػػػ  م تمػػػػػؼ فركعػػػػػ  اكسػػػػػتعااة األولمممممال
ِح بالمت صصػػػيف مػػػػف أءػػػػؿ المغػػػػة العربيػػػػة كرجالهػػػػا فػػػ  مراجعػػػػة مػػػػا تسػػػػطره أيػػػػديهـ مػػػػف لػػػػكا

 كتشريعات كقكاايف كدساتير ... إل ا لت ميص لغة ال ااكف مف شكاِب الم ف كال طأ.
م أدعك إلى ع ػد دكرات تاميػة مهػارات المغػة العربيػة لمسػادة ال ػااكاييفا لتسػمـ أيػديهـ الثانية

 كألساتهـ مف العنرات المغكية.
فػػ  الهيِػػات ال  ػػاِية م أدعػػك إلػػى اكسػػتعااة ب ريجػػ  أقسػػاـ المغػػة العربيػػة لمعمػػؿ الثالثممة

 كريرءا كم رريف كمدق يف لغكييف.
م أدعػػػػك البػػػػا نيف فػػػػ  عمػػػػـك العربيػػػػة أف يكلػػػػكا ب ػػػػكنهـ كأقالمهػػػػـ شػػػػطر م ػػػػمار الرابعممممة

الدراسات البياية الت  تجمع بيف عمميف مست ميفغ مف ا ػكم عمػـ المغػة كعمػـ ال ػااكفا لمػا فيهػا 
غ كبياف لترابط لغتاا الع  ربية كتكاممها.   مف إنرام لهذه العمـك

 مفادر البحث ومراجعو
 ءػ(م ُّٔغ أبك ال سف عم  بف م مد بف سالـ )ت اآلمدع -
اإل كػػاـ فػػ  أصػػكؿ األ كػػاـغ عمتػػؽ عميػػ  الشػػي  عبػػد الػػرازؽ عفيفػػ غ دار الصػػميع   (1)

   ـ..ََِّءػوُِْْغ ُلماشر كالتكزيعغ الرياضغ ط
 ءػ(م َٔٔف م مد )ت غ مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بابن األثير -
البػػػديع فػػػ  عمػػػـ العربيػػػةغ ت  يػػػؽ كدراسػػػة الػػػدكتكر فت ػػػ  أ مػػػد عمػػػٌ  الػػػديفغ معهػػػد  (2)

غ ُالب ػػػػكث العمميػػػػةغ مركػػػػز إ يػػػػام التػػػػراث اإلسػػػػالم غ جامعػػػػة أـ ال ػػػػرلغ مكػػػػة المكرمػػػػةغ ط
  ءػ.َُِْ
 ءػ(م ٖٖٔغ ر   الديف م مد بف ال سف )ت االستراباذع -
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غ ت  يػؽ يكسػؼ  سػف عمػرغ ماشػكرات جامعػة قػار يػكاسغ شرح الر   عمى الكافية (3)
 ـ.ُٔٗٗغ ِباغازمغ ط

 ءػ(مٕٕٓغ أبك البركات عبد الر مف بف م مد )ت ابن األنبارع -
اإلاصػاؼ فػ  مسػاِؿ ال ػالؼغ ت  يػؽ كدراسػػة الػدكتكر جػكدة مبػركؾ م مػد مبػػركؾغ  (4)

 ـ.ََِِغ ُمكتبة ال ااج غ ال اءرةغ ط
ال رآفغ ت  يؽ الدكتكر ط  عبد ال ميد طػ غ الهيِػة المصػرية البياف ف  رريب إعراب  (5)

 ـ.َُٖٗءػوََُْالعامة لمكتابغ ال اءرةغ 
 ءػ(م ْٕٓغ أبك  ياف م مد بف يكسؼ بف عم  )ت األندلسي -
ارتشػػػاؼ ال ػػػرب مػػػف لسػػػاف العػػػربغ ت  يػػػؽ كشػػػرح كدراسػػػة الػػػدكتكر رجػػػب عنمػػػاف  (6)

 ـ.ُٖٗٗءػوُُْٖغ ُم مدغ مكتبة ال ااج غ ال اءرةغ ط
 ءػ(م ْٗٔغ أبك ال سف طاءر بف أ مد )ت ابن بابشاذ -
شػػػػرح كتػػػػاب الجمػػػػؿ لمزجػػػػاج غ دراسػػػػة كت  يػػػػؽ  سػػػػيف عمػػػػ  لفتػػػػ  السػػػػعدمغ رسػػػػالة  (7)

 ـ.ََِّجامعة بغدادغ  –دكتكراهغ كمية ايداب 
غ ُشػػرح الم دمػػة الميٍ ًسػػبىةغ ت  يػػؽ  الػػد عبػػد الكػػريـغ المطبعػػة العصػػريةغ الككيػػتغ ط (8)

 ـ.ُٕٕٗ
 ءػ(م ِٔٓغ أبك عبد ا  م مد بف إسماعيؿ )ت البخارع -
كسػػاا  كأيامػػ  و صػػ يح  الجػػامع المسػػاد الصػػ يح الم تصػػر مػػف أمػػكر رسػػكؿ ا   (9)

 ءػ.ََُْغ ُالب ارمغ ت  يؽ م ب الديف ال طيبغ المطبعة السمفية كمكتبتهاغ ال اءرةغ ط
 سعيد أ مد )دكتكر(م بيومي،  -
عمػػػـ لغػػػة الػػػاص دراسػػػة فػػػ  التماسػػػؾ الاصػػػ غ دار الكتػػػب  لغػػػة ال ػػػااكف فػػػ   ػػػكم (11)

   ـ.ََُِءػوُُّْغ ُمصرغ ط –مصرغ كدار شتات لماشر كالبرمجيات  –ال ااكاية 
 ءػ(م ُِٗغ أبك العباس أ مد بف ي يى بف زيد الشيباا  )ت ثعمب -
مجػػالس نعمػػػبغ شػػرح كت  يػػػؽ عبػػد السػػػالـ م مػػد ءػػػاركفغ دار المعػػارؼغ ال ػػػاءرةغ  (11)
   ـ.َُٔٗغ ِط

 ءػ(مُْٕأبك بكر عبد ال اءر بف عبد الر مف )الجرجاني،  -
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الم تصػػد فػػ  شػػرح اإلي ػػاحغ ت  يػػؽ الػػدكتكر كػػاظـ ب ػػر المرجػػافغ ماشػػكرات كزارة  (12)
 ـ.ُِٖٗالن افة كاإلعالـغ الجمهكرية العراقيةغ دار الرشيد لماشرغ 

 ءػ(م ِّٗغ أبك الفتح عنماف )ت ابن جني -
(غ ُْٔؽ م مػػػػػد عمػػػػػ  الاجػػػػػارغ سمسػػػػػمة الػػػػػذ اِرغ األعػػػػػػداد )ال صػػػػػاِصغ ت  يػػػػػ (13)

 ـ.ََِٔ(غ الهيِة العامة ل صكر الن افةغ ال اءرةغ ُْٖ(غ )ُْٕ)
 ءػ(م ْٔٔغ أبك عمرك عنماف بف عمر )ت ابن الحاجب -
أمال  ابف ال اجبغ دراسة كت  يؽ الػدكتكر ف ػر صػالح سػميماف قػدارةغ دار الجيػؿغ  (14)

 متافغ د.ت. بيركتغ كدار عمتارغ عى 
اإلي اح ف  شػرح المفصػؿغ ت  يػؽ الػدكتكر مكسػى باػام العميمػ غ مطبعػة العػاا غ  (15)

 ـ.ُِٖٗءػوَُِْغ ُبغدادغ ط
 غ م مكد فهم  )دكتكر(محجازع -
 ـ.ُٕٗٗمد ؿ إلى عمـ المغةغ دار قبام لمطباعة كالاشر كالتكزيعغ ال اءرةغ  (16)
 غ تماـ )دكتكر(م حسان -
 .ـََِٔءػوُِْٕغ ٓية معااءا كمبااءاغ عالـ الكتبغ ال اءرةغ طالمغة العرب (17)
 غ عباسم حسن -
 غ د.ت.ُُالا ك الكاف غ دار المعارؼغ ال اءرةغ ط (18)
 غ فافم دايك -
الػػاص كالسػػػياؽغ است صػػػام الب ػػػث فػػػ  ال طػػاب الػػػدكل  كالتػػػداكل غ ترجمػػػة   عبػػػد  (19)

 ـ.َََِبيركتغ  –ا الشرؽ المغربغ كأفري ي –ال ادر قايا غ أفري يا الشرؽ 
 ءػ(مَٔٔأبك عبد ا  ف ر الديف م مد بف عمر بف ال سيف )ت الرازع،  -
الم صكؿ ف  عمـ أصكؿ الف  غ دراسة كت  يؽ الدكتكر ط  جػابر فيػاض العمػكاا غ  (21)

 ـ.ُٕٗٗءػوُُْٖغ ّمؤسسة الرسالةغ بيركتغ ط
 ءػ(م ْٕٗغ بدر الديف م مد بف عبد ا  )ت الزركشي -
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البرءػػػاف فػػػ  عمػػػـك ال ػػػرآفغ ت  يػػػؽ م مػػػد أبػػػك الف ػػػؿ إبػػػراءيـغ مكتبػػػة دار التػػػراثغ  (21)
 ـ.ُٕٓٗال اءرةغ 

 ءػ(م ّٖٓغ جار ا  أبك ال اسـ م مكد بف عمر )ت الزمخشرع -
ػػار  (22) المفصػػؿ فػػ  عمػػـ العربيػػةغ دراسػػة كت  يػػؽ الػػدكتكر ف ػػر صػػالح قػػدارةغ دار عمت

 ـ. ََِْءػوُِْٓغ ُلماشر كالتكزيعغ عىمتافغ ط
 غ فا ؿ صالح )دكتكر(مالسامرائي -
ػػػػػػػػػػػػافغ ط (23) غ ُمعػػػػػػػػػػػػاا  الا ػػػػػػػػػػػػكغ دار الفكػػػػػػػػػػػػر لمطباعػػػػػػػػػػػػة كالاشػػػػػػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػػػػػػعغ عمت

 ـ.َََِءػوَُِْ
 ءػ(مُّٔغ أبك بكر م مد بف سهؿ )ت ابن السراج -
األصكؿ ف  الا كغ ت  يػؽ الػدكتكر عبػد ال سػيف الفتمػ غ مؤسسػة الرسػالةغ بيػركتغ  (24)
 ـ.ُٔٗٗػوءُُْٕغ ّط

 ءػ(مَُٖغ أبك بشر عمرك بف عنماف بف قابر )ت سيبويو -
الكتاب "كتاب سيبكي "غ ت  يؽ عبد السالـ م مد ءػاركفغ مكتبػة ال ػااج غ ال ػاءرةغ  (25)
 ـ.ُٖٖٗءػوَُْٖغ ّط

 ءػ(مّٖٔغ أبك سعيد ال سف بف عبد ا  بف المرزباف )ت السيرافي -
مهػػػدل غ كعمػػػ  سػػػيد عمػػػ غ دار الكتػػػب  شػػػرح كتػػػاب سػػػيبكي غ ت  يػػػؽ أ مػػػد  سػػػف (26)

 ـ.ََِٖءػوُِْٗغ ُالعمميةغ بيركتغ ط
 ءػ(مُُٗغ جالؿ الديف عبد الر مف بف الكماؿ أب  بكر )ت السيوطي -
غ مؤسسػػػػة  (27) األشػػػػباه كالاظػػػػاِر فػػػػ  الا ػػػػكغ ت  يػػػػؽ الػػػػدكتكر عبػػػػد العػػػػاؿ سػػػػالـ مكػػػػـر

 ـ.ُٖٓٗءػؤَُْغ ُالرسالةغ بيركتغ ط
غ ءمع الهكامع ف  ش (28) رح جمع الجكامعغ ت  يؽ كشرح الػدكتكر عبػد العػاؿ سػالـ مكػـر

 ـ.ُِٗٗءػوُُّْمؤسسة الرسالةغ بيركتغ 
 ءػ(م َٕٗغ أبك إس اؽ إبراءيـ بف مكسى )ت الشاطبي -
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الم اصػػد الشػػافية فػػ  شػػرح ال الصػػة الكافيػػةغ ت  يػػؽ الػػدكتكر م مػػد إبػػراءيـ الباػػاغ  (29)
هد الب كث العمميةغ مركػز إ يػام التػراث اإلسػالم غ كالدكتكر عبد المجيد قطامش كآ ريفغ مع

 ـ.ََِٕءػوُِْٖغ ُجامعة أـ ال رلغ مكة المكرمةغ ط
 ءػ(مِْٓغ ءبة ا  بف عم  بف م مد بف  مزة )ت ابن الشجرع -
أمػػػال  ابػػػف الشػػػجرمغ ت  يػػػؽ الػػػدكتكر م مػػػكد م مػػػد الطاػػػا  غ مكتبػػػة ال ػػػااج غ  (31)

 ـ.ُِٗٗءػوُُّْغ ُال اءرةغ ط
 غ أبك أكس إبراءيـ )دكتكر(م سانالشم -
غ ُالجممػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػرطية عاػػػػػػػػػػد الا ػػػػػػػػػػاة العػػػػػػػػػػربغ مطػػػػػػػػػػابع الػػػػػػػػػػدجكمغ ال ػػػػػػػػػػاءرةغ ط (31)

 ـ. ُُٖٗءػوَُُْ
 ءػ(مَِٕغ شمس الديف أبك عبد ا  م مد بف ال سف )ت ابن الفايغ -
المتم ة ف  شرح الميٍم ةغ ت  يػؽ كدراسػة إبػراءيـ بػف سػالـ الصػاعدمغ عمػادة الب ػث  (32)
 ـ.ََِْءػوُِْْغ ُعمم  بالجامعة اإلسالميةغ المدياة الماكرةغ طال

بىٍيدمالطائي،  -    أبك زي
بىٍيػػػد الطػػػاِ غ جمعػػػ  ك   ػػػ  الػػػدكتكر اػػػكرم  مػػػكدم ال يسػػػ غ مطبعػػػة  (33) شػػػعر أبػػػ  زي

 ـ.ُٕٔٗالمعارؼغ بغدادغ 
 طرفةمابن العبد،  -
يفغ دار الكتػػػب ديػػػكاف طرفػػػة بػػػف العبػػػدغ شػػػر   كقػػػدـ لػػػ  مهػػػدم م مػػػد ااصػػػر الػػػد (34)

 ـََِِءػوُِّْغ ّالعمميةغ بيركتغ ط
 مكسى بف مصطفى )دكتكر(مالعبيدان،  -
دكلة تراكيػب الجمػؿ عاػد األصػكلييفغ األكاِػؿ لماشػر كالتكزيػع كال ػدمات الطباعيػةغ  (35)

 ـ. ََِِغ ُدمشؽغ ط
 رؤبةم ابن العجاج،  -
غ الجػزم النالػثغ اعتاػى ديكاف رؤبة بف العجاجغ ماشكر  مف مجمكع أشعار العرب (36)

 ـ.َُّٗبتص ي   كترتيب  كليـ ألكرد البركس غ ليبسيغغ 
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 ءػ(م ٗٔٔغ أبك ال سف عم  بف مؤمف بف م مد اإلشبيم  )ت ابن ُعففور -
شػػػػرح جمػػػػؿ الزجػػػػاج  و الشػػػػرح الكبيػػػػرغ قػػػػدـ لػػػػ  كك ػػػػع ءكامشػػػػ  كفهارسػػػػ  فػػػػكاز  (37)

 ـ.ُٖٗٗءػوُُْٗغ ُالشعتارغ دار الكتب العمميةغ بيركتغ ط
 ءػ(مٕٗٔغ بهام الديف عبد ا  بف عبد الر مف بف عبد ا  )ت ابن ع يل -
شرح ابف ع يؿ عمى ألفية ابف مالؾغ ت  يؽ م مد م يػ  الػديف       عبػد ال ميػدغ  (38)

غ َِال ػػػاءرةغ دار مصػػػر لمطباعػػػةغ سػػػعيد جػػػكدة السػػػ ار كشػػػركاهغ ال ػػػاءرةغ ط -دار التػػػراث 
 ـ. َُٖٗءػوََُْ
د عمػػػى تسػػػهيؿ الفكاِػػػدغ ت  يػػػؽ كتعميػػػؽ الػػػدكتكر م مػػػد كامػػػؿ بركػػػاتغ دار المسػػػاع (39)

 ـ.َُٖٗءػوََُْغ ُالفكرغ دمشؽغ ط
 ءػ(مُٔٔأبك الب ام عبد ا  بف ال سيف )ت العكبرع،  -
المباب ف  عمؿ الباام كاإلعرابغ ت  يؽ الػدكتكر رػازم م تػار طميمػاتغ دار الفكػر  (41)

 ـ. ُٔٗٗءػؤُُْغ ُؽغ طدمش –بيركتغ دار الفكر  –المعاصر
 الاتًمر بف تىكلبم الُعْكِمي،  -
ديػػكاف الاتًمػػر بػػف تىٍكلىػػب العيٍكًمػػ غ جمػػع كشػػرح كت  يػػؽ الػػدكتكر م مػػد ابيػػؿ طريفػػ غ  (41)

 ـ. َََِغ ُدار صادرغ بيركتغ ط
 ءػ(م ّٕٕغ أبك عم  ال سف بف أ مد بف عبد الغفار )ت الفارسي -
ـ لػػػػ  الػػػػدكتكر  سػػػػف شػػػػاذل  فرءػػػػكدغ مطبعػػػػة دار اإلي ػػػػاح الع ػػػػدمغ    ػػػػ  كقػػػػدت  (42)

 ـ.ُٗٔٗءػوُّٖٗغ ُالتأليؼغ ال اءرةغ ط
 ءػ(م َِٕغ أبك زكريا ي يى بف زياد )ت الفراا -
معػػاا  ال ػػػرآفغ ت  يػػػؽ أ مػػػد يكسػػػؼ اجػػات غ كم مػػػد عمػػػ  الاجػػػارغ كالػػػدكتكر عبػػػد  (43)

غ ّ كميػػػةغ ال ػػػاءرةغ طالفتػػػاح إسػػػماعيؿ شػػػمب غ مركػػػز ت  يػػػؽ التػػػراثغ دار الكتػػػب كالكنػػػاِؽ ال
 ـ.ََِِءػوُِِْ
 غ عم  )دكتكر(م ال اسمي -
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الاظريػػة ال اصػػة فػػ  عمػػـ المصػػطمح كتطبي اتهػػا فػػ  مهاػػة الم امػػاةغ ب ػػث ماشػػكر  (44)
فػػػػ  مجمػػػػة المسػػػػاف العربػػػػ غ مكتػػػػب التاسػػػػيؽ كالتعريػػػػبغ الربػػػػاطغ العػػػػدد ال ػػػػامس كاألربعػػػػكفغ 

 ـ.ُٖٗٗ
 ءػ(مُٕٓ م مد بف أب  بكر بف أيكب )ت أبك عبد ا ابن َقيِّم الَجْوِزيَّة،  -
 –بداِع الفكاِػدغ ت  يػؽ عمػ  بػف م مػد العمػرافغ مطبكعػات مجمػع الف ػ  اإلسػالم   (45)

 جدةغ د.ت. 
 ءػ(م َُْٗغ أبك الب ام أيكب بف مكسى ال سيا  )ت الكفوع -
الكميػػػاتغ ت  يػػػػؽ الػػػػدكتكر عػػػدااف دركيػػػػشغ كم مػػػػد المصػػػرمغغ مؤسسػػػػة الرسػػػػالةغ  (46)

 ـ.ُٖٗٗءػوُُْٗغ ِغ طبيركت
 غ م مد سمير اجيبمالمبدع -
 –بيػركتغ كدار الفرقػاف  –معجـ المصطم ات الا كية كالصػرفيةغ مؤسسػة الرسػالة  (47)

 ـ.ُٖٓٗءػوَُْٓغ ُعىمتافغ ط
 ءػ(مِٕٔغ أبك عبد ا  جماؿ الديف م مد بف عبد ا  )ت ابن مالك -
ـ لػػ  م مػػد كامػػؿ بركػػاتغ دار الكاتػػب تسػػهيؿ الفكاِػػد كتكميػػؿ الم اصػػدغ    ػػ  كقػػد (48)

 ـ. ُٕٔٗءػوُّٕٖالعرب  لمطباعة كالاشرغ سكرياغ 
شرح التسهيؿغ ت  يؽ الػدكتكر عبػد الػر مف السػيدغ كالػدكتكر م مػد بػدكم الم تػكفغ  (49)

 ـ.َُٗٗءػوَُُْغ ُءجر لمطباعة كالاشر كالتكزيع كاإلعالفغ ال اءرةغ ط
ل  الدكتكر عبد الماعـ أ مد ءريدمغ مركػز الب ػث  شرح الكافية الشافيةغ      كقدـ (51)

 ـ.ُِٖٗءػوَُِْغ ُالعمم  كا  يام التراث اإلسالم غ جامعة أـ ال رلغ مكة المكرمةغ ط
شػػػػكاءد التك ػػػػيح كالتصػػػػ يح لمشػػػػكالت الجػػػػامع الصػػػػ يحغ ت  يػػػػؽ الػػػػدكتكر طػػػػ   (51)

 ءػ.ُُّْغ ِم سفغ مكتبة ابف تيميةغ ال اءرةغ ط
الػػػػؾغ  ػػػػبطها كعمػػػػؽ عميهػػػػا الػػػػدكتكر عبػػػػد المطيػػػػؼ بػػػػف م مػػػػد مػػػػتف ألفيػػػػة ابػػػػف م (52)

  ـ.ََِٔءػوُِْٕغ ُال طيبغ مكتبة دار العركبة لماشر كالتكزيعغ الككيتغ ط
 ءػ(م ِٖٓغ أبك العباس م مد بف يزيد )ت المبرد -



 يَّة في قبوىن جىظيم الجبمعبتالُجْملَة الشَّْرطِ                                                                    

                    
 ٖٖٔ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

الم ت ػػػبغ ت  يػػػؽ م مػػػد عبػػػد ال ػػػالؽ ع ػػػيمةغ لجاػػػة إ يػػػام التػػػراث اإلسػػػالم غ  (53)
 ـ.ُْٗٗقوُُْٓغ ّاإلسالميةغ ال اءرةغ طالمجمس األعمى لمشِكف 

 ءػ(مْٕٗ)ت أبك م مد بدر الديف ال سف بف قاسـ بف عبد ا  غ المرادع -
تك يح الم اصػد كالمسػالؾ بشػرح ألفيػة ابػف مالػؾغ شػرح كت  يػؽ الػدكتكر      عبػد  (54)

 ـ.ََِٖءػوُِْٖغ ُالر مف عم  سميمافغ دار الفكر العرب غ ال اءرةغ ط
الػػداا  فػػ   ػػركؼ المعػػاا غ ت  يػػؽ الػػدكتكر ف ػػر الػػديف قبػػاكةغ كم مػػد اػػديـ الجاػػى  (55)

 ـ. ُِٗٗءػوُُّْغ ُفا ؿغ دار الكتب العمميةغ بيركتغ ط
 ءػ(مُِٔغ أبك ال سيف مسمـ بف ال جاج ال يشىٍيرم الايسابكرم )ت مسمم -
و صػػػ يح  المسػػػاد الصػػػ يح الم تصػػػر با ػػػؿ العػػػدؿ عػػػف العػػػدؿ إلػػػى رسػػػكؿ ا   (56)
ال اءرةغ كدار الكتػب العمميػة  –مـغ ت  يؽ م مد فؤاد عبد الباق غ دار إ يام الكتب العربية مس
 ـ.ُُٗٗءػوُُِْغ ُبيركتغ ط –

 غ عم  )دكتكر(م أبو المكارم -
الشػػػرطية"غ مؤسسػػػة الم تػػػار  -الكصػػػفية  –التراكيػػػب اإلسػػػااديةغ الجمػػػؿم "الظرفيػػػة  (57)

 ـ.ََِٕءػوُِْٖغ ُلماشر كالتكزيعغ ال اءرةغ ط
 ءػ(م ٖٕٕغ م ب الديف م مد بف يكسؼ بف أ مد )ت ناظر الجيش -
تمهيد ال كاعد بشرح تسهيؿ الفكاِػدغ ت  يػؽ الػدكتكر عمػ  م مػد فػا ر كآ ػريفغ دار  (58)

 ـ.ََِٕءػوُِْٖغ ُالسالـ لمطباعة كالاشر كالتكزيع كالترجمةغ ال اءرةغ ط
 ق(م ٖٔٔف مالؾ )ت غ بدر الديف م مد ابف اإلماـ م مد بابن الناظم -
شرح ابف الااظـ عمى ألفية ابف مالؾغ ت  يؽ م مد باسػؿ عيػكف السػكدغ دار الكتػب  (59)

 ـ.َََِءػوَُِْغ ُالعمميةغ بيركتغ ط
 غ أبك ذؤيب  كيمد بف  الد بف م رثم اليذلي -
ديػػػػكاف أبػػػػ  ذؤيػػػػب الهػػػػذل غ ت  يػػػػؽ كت ػػػػريج الػػػػدكتكر أ مػػػػد  ميػػػػؿ الشػػػػاؿغ مركػػػػز  (61)

 ـ.َُِْءػوُّْٓغ ُب كث اإلسالميةغ بكرسعيدغ طالدراسات كال
 ءػ(م ُْٓغ أبك ال سف عم  بف م مد الا كم )ت اليروع -
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األزءيػػة فػػ  عمػػـ ال ػػركؼغ ت  يػػؽ عبػػد المعػػيف الممػػك  غ مطبكعػػات مجمػػع المغػػة  (61)
 ـ. ُّٗٗءػوُُّْغ ِالعربيةغ دمشؽغ ط

 ءػ(م ُٕٔمد )غ أبك م مد عبد ا  جماؿ الديف بف أ ابن ىشام األنفارع -
عبػػػد ال ميػػػدغ  أك ػػػح المسػػػالؾ إلػػػى ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾغ ت  يػػػؽ م مػػػد م يػػػ  الػػػديف (62)

 المكتبة العصريةغ بيركتغ د.ت.
شػرح شػػذكر الػػذءب فػػ  معرفػة كػػالـ العػػربغ ت  يػػؽ م مػد أبػػك ف ػػؿ عاشػػكرغ دار  (63)

 ـ.ََُِءػوُِِْغ ُإ يام التراث العرب غ بيركتغ ط
ألعاريػػػبغ ت  يػػػؽ كشػػػرح الػػػدكتكر عبػػػد المطيػػػؼ م مػػػد مغاػػػ  المبيػػػب عػػػف كتػػػب ا (64)

 ـ. َََِقوُُِْغ ُال طيبغ الككيتغ ط
 ءػ(مُّٖت غ أبك ال سف م مد بف عبد ا  )ابن الورا  -
عمؿ الا كغ ت  يػؽ كدراسػة م مػكد جاسػـ م مػد الػدركيشغ مكتبػة الرشػدغ الريػاضغ  (65)
 ـ.ُٗٗٗءػوَُِْغ ُط

 ءػ(م ْٕٗمر بف المظفر )ت غ زيف الديف أبك  فص عابن الوردع -
ت رير ال صاصة ف  تيسير ال الصػةغ دراسػة كت  يػؽ م مػد مزعػؿ  الطػ غ دار  (66)

 ـ.ََِٖغ ُالكتب العمميةغ بيركتغ ط
 موزارة التعميم العالي -
قػػػااكف تاظػػػيـ الجامعػػػات ككِ تػػػ  التافيذيػػػة كف ػػػا ي ػػػر التعػػػديالتغ إعػػػداد كمراجعػػػة  (67)

ركت سػػػعد زرمػػػكؿغ الطبعػػػة الرابعػػػة كالعشػػػركف المعدلػػػةغ الهيِػػػة عػػػادؿ عبػػػد التػػػكاب بكػػػرمغ كنػػػ
 ـ.ََِٔالعامة لشِكف المطابع األميريةغ ال اءرةغ 

 ءػ(م ّْٔغ أبك الب ام مكفؽ الديف يعيش بف عم  )ت ابن يعيش -
شػػػرح المفصػػػؿ لمزم شػػػرمغ قػػػدـ لػػػ  كك ػػػع ءكامشػػػ  كفهارسػػػ  الػػػدكتكر إميػػػؿ بػػػديع  (68)

 ـ. ََُِءػوُِِْغ ُبيركتغ ط يع كبغ دار الكتب العمميةغ
 غ إميؿ بديع )دكتكر(ميع وب -
 ـ.ََِٔغ ُمكسكعة عمـك المغة العربيةغ دار الكتب العمميةغ بيركتغ ط (69)


