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 مقدمة
      

اقتصرررررد اسدرالرررر  اسررررع برررر  جلورررردونح يةرررر  ب رررر  ا وا رررر  اسن وورررر  
حة  بجرةم  ع ح ي ا ء  اوأل  عرن اسآررال اس مرر ى إل اسةلر  اسةحرلري   دلل اخل

يف  –است رض ملدسو  اآلوحد  جلل جمرد اإلشرحر  إل هر ا ا ح ر  اسر ي  ترح  
لقررد ا اىتيررحري ارر ا املو ررو   .إل درالررحد جلىرررأ عت  يرر  لدقيآرر  -رجلورر  

اس مرر ى إل اسةلر   هرر ية   سخ  عجرةم  مل ح ي اسآرال1241ح  يثرد يحم 
اسةحرلرري  ةررحدر  يررن جمكرره املةررع  اررد س احيرر  اسآرررال اس مررر ى بحملدونرر  املنررور  

هر  لقحم بجرةمتاح اسشيخ "شرح  ل  ا  اسردهةوي"  لراه ارح عرن 1211يحم 
ياررد اسلةررور ياررد الرري اساةوشرر "  ل" كررد يةرر   .قاررا اعكرره اسشرريخحل "د

  .داري"
ل  ا وا ر  اسن وور  اسروارد  يف لرور  لقد كح ت اسني  عتجا  إل تنرح

اساآررر  كحعةرر   لس مررن كثررر  اس نحةررر اسن وورر  اسواق رر  يف ورر  عوق اررح اسن رروي 
ححسررررت دلل  آيرررري هرررر   اسروارررر   بررررا اقتصرررررد هرررر   اسدرالرررر  يةرررر  تنررررحل  
ينصرون  آط  مهح: اسة ا  لااللم   ظراً سشيوياكح  لكثر  دلراهنكح بش ما 

ا رررء  اوأل ذ هررر ا بحإل رررح   إل استوهيارررحد  ال رررت سةنظرررر يف ترةمررر  ع رررح ي
اسرررروارد  عررررن قاررررا اعكرررره  اسررررع عةحدهررررح حصررررر اسدرالرررر  يف يرررردد ع رررر  عررررن 
اسصرررة حدذ لقرررد هرررح  تنرررحل  سجرتيررر  هررر   اس نحةرررر ل آرررحً سشررريوياح يةررر  

 اسن و استح :      
مهدددل للقددارع  دد عء الراء التددي  يلددل حددول مفهددوم      
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فيددأ جوجددأ الاددائ القددا م  ددين الترجمددة  شددكل  ددام   ينددل 
القا لين  أن الترجمة فن  وليسل  لمدا  لدأ مناهجدأ ومدارسدأ 
التددي اسددتمدل جسسددها مددن المدددارا اللغويددة الحدي ددة  و ددين 
القددا لين  ددأن الترجمددة  لددم تا ددى مرحلددة الفددن الدد ي يعتمددد 
 الدرجة األولى  لدى الا درو والمهداروم ومدن  دم انتقلدل إلدى 

جنددواا الترجمددة مسددتقيا  تهددنيفاتها مددن إ دداا القددارع  لددى 
 عددء المراجددأل واأل حددا  التددي اهتمددل  هدد ا الجانددبم و ددد 
-الهددل فددي نهايددة هدد ه الجز يددة إلددى جن الترجمددة الدالليددة 

هدي جنسدب األندواا وجهدو ها  -إحدى فر ي الترجمدة الحدرو
 لترجمة معاني القرآن الكريم ألية لغة غير اللغة العر يةم

يد القارع  تعريدئ ماتهدر ل نداء الجملدة كما رجيل تزو     
فددي اللغتددين العر يددة والفارسددية   هدددئ تأكيددد جن الاهددا   
التركي يددة لهدد ا ال ندداء ماتلفددة فددي هدداتين اللغتددين  والسدديما 
ترتيب العناهدر النحويدة المكوندة للجملدة التدي تتعدمن فعدا  
جساسدديا   جمددا التددي تحتددوي  لددى فعددل مسددا د  فتتفدد  اللغتددان 

إال جن اللغة الفارسدية االلغدة الهددئا  تدورد هد ا الفعدل فيها  
في نهاية الجملة الدالة  لى الا ر  في حين جن اللغة العر يدة 
االلغة المهدرا ال يرد  ها  ويكون مقدرا م والس ب في  لك  
يرجددأل فددي المقددام األول إلددى مددا رجيندداه مددن إهددرار المتددرجم 

عناهدر النحويدة  لى ات اا النس  العر ي الادا   ترتيدب ال
المكونة لجمل اليال في اللغة المهدر  دون جن ي كر سد ب 
 لك في مقدمة ترجمتأ  األمر ال ي يدث ر  هدورو سدل ية فدي 

 .مدلول ك ير من اليال المترجمة إلى اللغة الهدئ
جما الجانب الت  يقدي فدي هد ه الدراسدة  فقدد  ددج  تنداول       

ا  لك درو شديوا الفعدل مو أل الفعل فدي الجمدل المترجمدة  ن در
 ين العناهر النحوية األارى  و د رجيل ترتي دأ وفقدا  لنسد ة 
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دورانأ إلى زمن الفعل الماعي   م الفعل المعارا  والفعل 
 هدديغة األمددر  والفعددل الم نددي للمجهددول  والفعددل فددي زمددن 

وفددي المرت ددة ال انيددة  تناولددل االسددم الدد ي يددثدي  .المسددتق ل
 .  نا ددب الفا ددل  الم تدددج والا ددرو ددا ئا الفا ددل  المفعددول

وجايدددرا  رجيدددل  دددرء  عدددء األا ددداء النحويدددة الااهدددة 
  عء العناهر النحوية األارى الدواردو فدي ترجمدة الشدي  
 -اشاه ولي هللاا  ولكنها جاءل غير شا عة  و كرها للقدارع 

جمر عروري في إيهدال المعندى المدراد  -من وجهة ن ري 
             .من اليال الوا عة فيها
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 مدخل
      

ددددم  لدددى  دددرء لغدددوي  حددددى  إن ال احددد  الددد ي يعقى
ترجمدددال معددداني القدددرآن الكدددريم إلدددى لغدددال الشدددعوب غيدددر 
العر يددة  يسددلشم  شددكل ال مددراء فيددأ  ددأن م ددل هدد ا النددوا مددن 
الترجمددال  ومددا يتفددرا  نهددا مددن  عددايا وهددعو ال جمددة  

الن  يت لب من المترجم جهدا  غير  ادي   غية الوهدول  د
القرآني إلى جر ى درجال الفهم وا دراك  لى مستوى اللف  

 .والتركيب والمدلول لدى المتلقي مقهد الت ليغ
فدالقرآن الكددريم منهدداي إلهددي مدن لدددن  زيددز حكدديم نددزل      

 لى الن ي محمدد هدلى هللا  ليدأ وسدلم معجدزا  فدي هدياغتأ 
ومعانيدددأ  ال يددددرك ال شدددر غدددوره  وال تفندددى  جا  دددأ  وال 
تنقعددي محاسددنأ  األمددر الدد ي ال يمكددن نقلددأ وحهددره فددي 
  .الكلمال التي يهوغها ال شر  مهما  لغل درجتهم من العلم

وله ا فإن ترجمة معاني القرآن الكريم  ليسل كغيرهدا 
من جنما  الترجمة األارى التدي يتهدرئ فيهدا المتدرجم فدي 

 ية  عء األحيان  الزيادو جو  الح ئ  وفقا  للمت ل ال األسلو
التددي تاددت   هددا اللغددة الهدددئ   ددل ال ددد مددن تددوافر المهددارو 
اللغوية لديأ  ألنأ ملتزم   ل ومقيد  الد دة ال الغدة فدي ااتيدار 
اللف  المقا ل في اللغة المنقول إليها  ليع ر مدلولدأ  دن اللفد  
القرآنددي  ومددا يترتددب  ليددأ مددن مرا دداو السددمال التركي يددة 

الهدددئ  ليتسددنى للقددارع فهددم  والنحويددة التددي تتفددرد  هددا اللغددة
إعافة إلى إمعان فكر المترجم  كدل  .معاني القرآن فهما  جيدا  

ما جوتي من فهاحة في نقل الهور ال اغية التي تتميدز  هدا 
 .اليال القرآنية في إ ار ما تسمح  أ اللغة المنقول إليها
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وهكدد ا  فددإن نقددل معدداني القددرآن الكددريم إلددى اللغددال         
ا عافة إلى ما س    يت لب مدن المتدرجم الحدا   األارى  

الد ة والكفاءو التي ال د جن يتحلى  هما   ل ال ددء فدي ترجمدة 
آياتأ  فالد دة تت لدب نقدل جحكدام القدرآن وشدرا عأ  أماندة إلدى 
جهل اللغة الهدئ  لت دو رسالة الترجمة هادفدة فدي مقهددها  

المتددرجم جمددا الكفدداءو فتددتلا  فددي إجددادو  .سددامية فددي هدددفها
للَّغتين المهدر والهدئ  درجة  الية  وفهمأ لقوا د اللغتدين 
فهما  جيدا   حتى يتسنى لأ تحديد األنمدا  الهدرفية والنحويدة 
لأللفا  الماتارو  وك ا جنما  الجملة في اللغتين  إعدافة إلدى 
ترتيب العناهدر النحويدة المكوندة ألجزا هدا  و التدالي تحديدد 

 نا هدا  سدواء جكدان جساسديا   جم  مو أل كل  نهر يشدترك فدي
فر يددا   األمددر الدد ي يددث ر    يعددة الحددال فددي مدددلول هدد ه 

 .الجمل
كما يت لب مدن المتدرجم لسدور القدرآن الكدريم جن يكدون      

 لى  لم كدائ  الاهدا   الهدوتية للغدة الهددئ  والسديما 
فددواتح الجمددل ونهاياتهددا التددي تتغيددر وفقددا  لمو ددأل الن ددر فيهددا  

وهكد ا فدإن .يتأ ر مدلول ه ه الجملدة سدل ا   جو إيجا دا  و التالي 
المتددرجم الدد ي ياددوء غمددار ترجمددة معدداني القددرآن الكددريم 
ين غي لأ جن يرا ي ه ه الجواندب التدي تدثدي  الترجمدة إلدى 
الهدئ المنشدود  الد ي يتم دل فدي ت ليدغ آيدال القدرآن  الشدكل 

 .الهحيح
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 شروط المترجم
 

ن الكدريم لهدا اهوهدية لما كانل ترجمة معاني القرآ
ال ي لغها إال كل مترجم حهيئ وحدا    فدإن هنداك شدرو ا  
ال د من توافرها في ه ا المترجم   دل الشدروا فدي م دل هد ه 

 الترجمة  جوجزها في النقا  التالية ا
ن المترجم لمعاني القرآن الكدريم مدن اللغدة الهددئ  (1) تمكُّ

ر يدة  تمكنا  ال يقل في مستواه  ن تمكندأ مدن اللغدة الع
سددواء  لددى مسددتوى األسدداليب اللغويددة وا  دا يددة  جو 

 .إدراكأ لقيمها ال قافية والعقدية
الد ة واألمانة في نقل معداني القدرآن الكدريم إلدى اللغدة  (2)

 .الهدئ
 دم الح ئ جو الزيادو فدي ترجمدة معندى آيدال القدرآن  (3)

 .الكريم
نقل المفاهيم ا حها ية م دل المواريد  ونقدل األحكدام  (4)

العا ال والحقو  والواج ال  وتحديد الحال وتن يم 
 .والحرام تحديدا   ا عا  ال ل ا فيأ وال غموء

مرا ددددداو المتدددددرجم للجواندددددب الجماليدددددة وا يحا يدددددة   (5)
والو ا ئ التع يرية  والاها   األسدلو ية  قددر مدا 

  (1)تسمح  أ اللغة الهدئم

وهك ا تتحق  الغاية السامية من ترجمدة معداني القدرآن      
الكريم إلى لغدال الشدعوب األادرى  التدي تتعدح فدي رفدأل 

                                                 

لكرر سع ا ظررر : شرر احل  يةرر  يةرر  : درالرر  سجرةمرر  ذ 112(جنيرر   يررء اسرردون  كررد : جللررة يةررم اسةلرر     1)
ا رررء  اوأل  يف  رررات ترةمرررحد سةآرررررال اس مرررر ى إل اسةلررر  اسسررررواحةي   جمةررر  كةيررر  اسةلررررحد لاسجرةمررر   اس ررردد اسسررررحبه 

 01-08هر   1211لاس شرلل  اسآحهر   
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النقاب  ن جمال آياتأ  ورفعة مدلوالتها لمن لم يست أل جن 
يراهددا مددن األ دداجم  وتيسددير فهمددأ  لدديهم  هدد ا النددوا مددن 
الترجمدددة ليدددزدادوا إيماندددا  مدددأل إيمدددانهم  ويع دددم تقدددديرهم 
  للقرآن  ويشتد شو هم إليأ جراء ن ل مقاهده  و وو دال لأ

  .وسمو تعاليمأ
  

 الخصائص التركيبية للجملة في اللغتين العربية والفارسية     
 وّد جلل  ةآ  اسضو  ية  اسوظحئف اسن وو  سة نحةر امل مو   سةجكة  
اسةلوور  يف اسةلر  اس ربير  لاسةحرلري   لبيرحل جللهرق اس اقر  اسنسراي  بر  اس نحةررر 

لذسع بحسآدر اس ي وةيد اسدرال   اسن وو  لاس نحةر اسدالسي  يف بنح  ا كة  
اسررع برر  جلورردونح دلل است رررب إل درلا اسةلرر  اس ربيرر  لعررداىةاح اسررع ال قاررا 

  .سنح هبح يف ه ا اعح  احملدلد
 ةرر  اسوقررت اسررراهن ظارررد اس دوررد عررن اسدرالررحد حررو   آررح  استآررح       

سرتكر بر  اسن و لاسدالس   سنصا يف اىر اوأعر إل عدأ استةحيا اسآرحئم لامل
  .اسوظيةرررر  اسن ووررررر  لاسدالسررررر  امل جكيررررر  سةكةرررررد  اسرررررع تشرررررلا هررررر   اسوظيةررررر 

لوؤسف ه ا استةحيا بيناكح  عه املوقف امل    امل ىن اسدال  سةجكة  كةاح؛ 
وأل ا كةررر  هررر  اسلحوررر  اوألل س مرررا  ظرررحم حررروي  حيررر   رررد اسن رررو ا كةررر  

 .ح ينحةر ه ا امل ىنمب نحهح اوألحس اس ي و مةا اح اسص    ل دد ا
لحن   ةم جلل اساشر ال وت مةكول بحملةرداد برا بح كرا  لدالسر  املةررد       

امل جكير  تت ردد ينرد الرت كحاح يف تراكير  ،تةةر   جلي يف ياقرحد حوورر   
حىت إل ب   يةكح  اسةل  احملرد   وررأ جلل ع رىن كةكر  ّعرح ال   مرن  دورد  
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  لع ررد  الررت كح  اوأ ررراد لاسة ررحد يف إال مب ررد  االلررت كحالد عررن  ححيرر 
جمتكرره لاحررد عررن  ححيرر  جلىرررأ  لعآيررحس االلررت كحالد اسةلوورر  و رر  حصررر 
اسجراكيرر  اسررع ترررد  ياررح اس مةكرر   لاسررع جلخةرري يةياررح عررؤىراً "امل ررىن اسن ررروي 

 .(1)اسدال " 
لالشع جلل عح ذكر لحبآحً وتةي عه ديرو  اس مثر  عرن اسارححث  يف جمرح       
اسآحئكررر  يةررر  ا  ررراب املرررجرهم يف ت حعةرررق عررره اسرررن   عاكرررح تاحونرررت  اسجرةمررر 

جلمنحخرررق  عررررن لحررررداد جليةرررر  عررررن لحررررداد املسررررتوي اسةةظرررر   جلي لحررررداد 
 لاسآصررررد عررررن هرررر ا املسررررتوأ وتكثررررا يف شرررر ما اسجراكيرررر  .املسررررتوأ اإليررررراي

اسةةظيرررر  لدلرهررررح  جلل يف جلمنررررح  ا كررررا للظيةتاررررح  لارتاررررح  اسةةرررر  برررر ىر يف 
لحرررررد  اس مةيرررررا بت دورررررد امل رررررىن املآصرررررود عرررررن ىرررررا   تركيررررر  سةظررررر  هرررررو

       .(4)االلتخدام
له مرر ا وتارر  سنررح جلل ا كةرر  هرر  لحررد  اسجرةمرر  اسرئيسرر  برر  لحررداد       

اسجرةمر  بوةررةاح  روا  اسوظيةرر  يف يكةير  االتصررح  اسرع وارردم إسيارح املررجرهم؛ 
هرر ا املرردسو   بليرر  إوصررح  عرردسواح إل املتةآرر  يف اسةلرر  اارردم  عاكررح تاررحون

  .ب  اسص وب  لاسيسر
والحددد  جن القدددارع للجدددزء األول مدددن القدددرآن الكدددريم 

يجددد نفسددأ  -موعددأل الدراسددة –المتددرجم إلددى اللغددة الفارسددية 

جمام  در ال يستهان  أ من العناهر النحوية الواردو في غيدر 
                                                 

اسدال   اس احي  اوألل  دار اسشرلب  اسآحهر   –كد مححل : عدىا سدرال  امل ىن اسن وي ( ياداسة يف   1)
 ذ48 12م   4888

 ذ112عدىا سلوي     –( ي ي    وزي: يةم اسجرةم  4)
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موععها  األمر الد ي يدث ر  شدكل م اشدر فدي مددلول اليدة  
إجهدداد المتلقدي فددي التوهدل إلددى المعنددى و التدالي يددثدي إلدى 

المراد  والسيما إ ا كان ه ا المتلقي ال يعرئ اللغة العر يدة  
وسددوئ جرتددب هدد ه العناهددر وفقددا  لنسدد ة شدديوا الا ددأ فددي 

 مو عها النحوي الوارد في الجمل كما يليا
 أوالً:المسند )الفعل( 

ال شددك جن ال احدد  فددي ترجمددة معدداني القددرآن الكددريم   
ل اهتمامددأ إلددى المقددا ال المفرداتيددة التددي انتقاهددا يوجددأ جدد

 .المتددرجم مددن اللغددة الهدددئ  لددتا م مفددردال اليددال القرآنيددة
إلددى جن   -فددي وا ددأل األمددر -والسدد ب فددي  لددك  ر مددا يعددود 

المعنددى الدد ي تثديددأ المفددردو فددي إ ددار الجملددة  هددو الهدددئ 
هدر الر يا الد ي نرمدي إليدأ جميعدا   جمدا االلتفدال إلدى العنا

النحوية  ومدى العا ة  ينهدا  فلدم ندر اهتمامدا  مدن الدارسدين 
 . المستوى نفسأ ال ي ح يل  أ الداللدة التدي تثديهدا المفدردو
والوا ددأل جن الجددزء األول مددن القددرآن الكددريم   ددد حددوى ما ددة 
وإحدددى وجر عددين آيددة  تعددمنل هدد ه اليددال سددتما ة و ا ددة 

 هب السد   فيهدا  شر فعا  في جزمنة وهيغ متفاوتة  كان 
للفعل في زمن الماعي   م تداه الفعدل فدي زمدن المعدارا  
  .ومن  م الفعل في هيغة األمر  وجايرا  هيغ الفعل األارى

وي لدد  الفعددل  لددى الكلمددة التددي تدددال فددي نسدد  الجملددة      
لتدل  لى مفهوم حدو  شيء في زمن ادا    لدك الزمدان 

) المعددارا (   الدد ي  سددمأ  لمدداء اللغددة إلددى زمددن الحاعددر
والماعددي  والمسددتق ل  حيدد  توجددد األفعددال  نددد وجددوده  

والمقهددود  الزمددان مددا يجددب جن يكددون  .وتنعدددم  نددد  دمددأ
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 (1)محها   ويرومون   لك الفر   ينأ و ين المهدرم

والسدديما -وال ياتلدئ مفهددوم الفعدل فددي اللغدال األاددرى      
فدي هد ا   مدا جورده العدرب -اللغة الفارسية موعدأل الدراسدة

الشدددأن  إال جن ا يدددرانيين  دددد  سدددموا الفعدددل المعدددارا إلدددى 
 سمين  جحددهماا المعدارا االلتزامدي الد ي يقدأل فدي الحدال  
ويدددرت   حدو دددأ  و دددوا شددديء آادددر يددددل  ليدددأ جحدددد جفعدددال 
المقار ة  جو الرجاء  جو الشروا  وهيا ا شايد   ايد  توان  

ا دداري الدد ي و انيهمددا ا المعددارا ا  .آرزوميكددنما وغيرهددا
يقأل هو الار فدي الحدال  ويددل  لدى االسدتمرار  والتحقد   
 .والتعود  والتكرار  وك ا حدو  شيء في المسدتق ل القريدب
جمددا زمددن الماعددي  فقددد هددنفأ ا يرانيددون جيعددا  إلددى سدد أل 
هددديغ  هددديا الماعدددي ال سدددي   والماعدددي االسدددتمراري  
ي والماعددي القريددب  والماعددي القريددب المسددتمر  والماعدد

ال عيد  والماعي األ عد )الماعي الشكي(  وجايدرا  الماعدي 
 .الملموا  إعافة إلى زمن المستق ل  وهيغة األمر

والحقيقة التي يعرفها الدارسون جن لكدل لغدة اها هدها      
التركي ية والنحوية التي تميزها  ن غيرها من اللغال  رغدم 
ية اتفدددا  جميدددأل اللغدددال المعروفدددة  لدددى العناهدددر األساسددد

فاللغددة العر يددة  .المكونددة للجملددة اللغويددة مددن حيدد  المسددمى
تتميددز دا مددا   ددأن الفعددل يددرد فددي  دايددة الجملددة الفعليددة   ددم 
الفا ل   م المفعول  وما دا  لك فهدو  لدى غيدر القيداا  جو 
ر ما لعلة نحوية ججازل انتقال جحد هد ه العناهدر مدن مو دأل 

 يا يرد في اللغدة  لى س يل الم ال نري الفعل الر .إلى آار
العر ية  عد جفعال المقار ة اكاد   سى  حرى  شرا  جا ا؛ 
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و لك ألن ه ه األفعال تعمل  مل اكدان وجاواتهداا  كمدا فدي 
الم ددال التدداليا اكددادل الشددما تشددر ا وا سددى الرادداء جن 

وكد لك يدأتي الفعدل فدي اللغدة  .يدوما  واجا  األوالد يلع ونا
لة التي ت دج  ـاإن وجاواتهداا  العر ية في وس   جو آار الجم

فيثدي و يفة الا ر لها  وك لك يرد الفعل العر ي فدي نهايدة 
الجملة التي تتعمن اسدما  موهدوال   وال يكدون لدأ محدل مدن 

 .ا  راب
جمددا الفعددل فددي اللغددة الفارسددية القياسددية  فيددرد فددي نهايددة      

لة  جو الجملة دا ما    معنى جنأ ال يجوز جن يرد في  داية الجم
 .في وس ها إال لعرورو نادرا  ما نراها في شدعر ا يدرانيين
فددلاا  اافددزوداا  اتهددريح  وهندداك جفعددال القددول  م ددلا اكا
كدددرداا وغيرهدددا التدددي  دددد يراهدددا الددد عء فدددي  دايدددة الجمدددل 
المرك ددة  فإنهددا جمددل  سددي ة تتكددون مددن فعددل وفا ددل  وهددي 
مددا جددزء مددن جملددة مرك ددة  ن لدد   ليهددا الجملددة الر يسددة  و

يددرد  -جي الجملددة الر يسددة فددي  ندداء الجملددة المرك ددة- عدددها 
ويمكدن تهدنيئ الفعدل وفقدا   .ليفسرها  ويسمى الجملة التا عة

 لشيو أ في الترجمة التي  ين جيدينا  كما يليا
 
يعددرئ الفعدل الماعدي فددي اللغدة العر يددة الفعلل المضيل :  -1

 عددد  أنددأ مددا  دددم  عددد وجددوده  فيقددأل ا ا ددار  نددأ فددي زمددان 
زمددان وجددوده  جي يقتددرن حد ددأ  زمددان   ددل زمانددك  جي   ددل 
زمان إا ارك  ويريدد  داال تران و دل وجدود الحدد  ال و دل 

وهك ا ي دو لندا جن حدد  الفعدل الماعدي فدي  (1)الحدي   نأام

و دد  درئ  .اللغة العر يدة  دد انتهدى تمامدا  و دل ا ا دار  ندأ
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ا دون االرت ددا   أيددة جدا و تدددل  لددى  عدددو هدديغ  هدديا افعددلا
وهئ حدي  تم في الماعي  وال  ا ة  دين زمندأ وحاعدر 

واكان يفعلا تددل  لدى الماعدي ال سدي   إال جن  .و ل الكام
الجزء ال اني منأ ايفعلا يدل  لى االستمرار وتكرار الحدد  

ا  حيدد  تفيددد ا دددا  .فددي زمددن الماعددي و ا ددد فعددلا   مددا فعددلا
الحد  م  تا   جمدا إ ا  الداللة  لى  رب انتهاء الحد   إ ا كان
وجايرا  اكان فعلا  .كانل الجملة منفية فقد حلل اماا محل  د

للداللة  لى حد  و أل من  زمن  عيد في الماعي وانق أل  ن 
 (1)الحاعرم

و ددد ورد زمددن الفعددل الماعددي فددي الجددزء األول مددن 
ترجمددة معدداني القددرآن الكددريم موعددأل الدراسددة مددا تين وسددتا  

ها ما ة وسل وامسون فدي غيدر مو عدأ وستين مرو  جاء من
% مدددن مجمدددوا هددديغ الفعدددل  55 ,6النحدددوي  جي  نسددد ة 

و د ترددل ه ه الهيغ إما فدي  دايدة الجمدل  وهدو  .الماعي
الغالب  جو في وس ها  إ ا كانل الجملة من الندوا المركدب  

 و لك كما في اليال التالية ا

َٰٓئِك َ -أ  ْول 
ُ
ِينَ ٱَأ َْٱََّلذ ُوا َٰل ةَ لضذَٱَۡشَت   ََِل  ىََٰٱب اَلُۡهد  م  تَف  بِح  ُُُه ََۡر   َ َٰر َت ِج 
ا ََْو م  نُوا  م ( 16) ال قرو ا ١٦َُمۡهت ِدينَ ََك 

گمراهدي را اريدندد ترجمة المعنىا اايشان آنكسانند كأ 
وراه يداب تجارل ايشان  نيافل سو د وء هدايل پا 

 ام      نشدند

ََٰٓ -ب ت ل ّقذ ب ِهََِِمنَء اد مََُف  َٰتَ َۦرذ ِم  ت اب َََك  ل ۡيهَِ َف  َتلذروذاُبَٱَُهروَ َۥإِنذهََُع 
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َذِحي َُٱ  م( 37) ال قرو ا ٣٧َل

آدم از پروردكددار اددود  فراگرفددلترجمددة المعنددىا اپددا 
اداوندد تو دأ اورا  مهر داني    دول كدردساني چند پدا 

 اود   يشك او تو أ   ول كننده مهر انسل ا

ََُق ررررا  ََإِذَۡ -ج بُّررررهََُۥل  ق ررررا  َََۥ ر  ۡسررررلِۡ َا
 
ََأ ِ َ ب  ۡمُتَلِرررر

ۡسررررل 
 
أ

َٰل ِميَ ٱ  (131)ال قروا١٣١ۡلع 

اورا پروردگددار او كددأ  گفددلترجمددة المعنددىا اآنكدداه كددأ 
 مر پروردگار  المهاراام منقاد شدم گفلمنقاد شو 

يوعح الترتيب العر ي لعناهر الجملة المكوندة لييدة 
األولى جن الفعل األول ااشترىا  د و أل  عدد اسدم الموهدول 

نا  ليدل  لى حدد  و دأل فدي زمدن الماعدي   دم الا ر اال ي
جمددا الفعددل ال دداني ا فمددا  .جلحقددل  ددأ الددواو الدالددة  لددى الفا ددل

ر حدددل ا فهدددو فعدددل مددداء منفدددي جيعدددا  ورد   دددل الفا دددل 
وجايرا  الفعل اكانواا ال ي و أل في  دايدة الجملدة  .اتجارتهما

 .الا رية  وهو من األفعال النا هة الدالة  لى زمن الماعي
  

جمددا المتددرجم االشددي  شدداه ولددي هللا الدددهلويا فقددد حدد ا 
ح و اللغة العر ية في ترجمتأ له ه الية  ندما جورد المسند  
وهو الفعل ااريدندا في الجملة األولدى اايشدان آنكسدانند كدأ 

گمراهددي را  ددوء هدددايلا   عددد جداو الهددلة اكددأا  خريدنللد
يفة المفعول م اشرو   م جت أل ه ا الفعل  االسم ال ي يثدي و 

الم اشددر اگمراهدديا   ددم المفعددول غيددر الم اشددر  جو المددتمم 
ا ددوء هدددايلا  لي دددو الترتيددب النحددوي لهدد ه العناهددرا 
الفعل + المفعدول الم اشدر + المفعدول غيدر الم اشدرا  وهد ا 
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والهدحيح جن   .ترتيب نحوي  لدى غيدر  يداا اللغدة الهددئ
 ددالمفعولين  يددأتي  الفعددل فددي نهايددة الجملددة   لددى جن يسدد قأ 

هكددد اا اايشدددان آنكسدددانند كدددأ گمراهدددي را  دددوء هددددايل 
       .خريدند"

وك لك جورد الفعل  جي المسند اسود نيافلا في هدر 
تجارل ايشانا  للداللة  لدى نفدي  سود نيضفتالجملة ال انية ا

الحد  في الماعي   م جار الفا ل اتجارل ايشانا  جي جنأ 
الجملدددة؛ ليكدددون ترتيدددب  ددددم الفعدددل  لدددى الفا دددل فدددي هددد ه 

والهدواب جن يقدولا  . ناهرها كما يليا االفعل + الفا دلا
ا؛ ليكون سودنيضفتتجارتشان  – سود نيضفتاتجارل ايشان 

جمددددا الفعددددل  .الترتيددددب القياسددددي هكدددد اا ا فعددددل + فا ددددل ا
األايددراراه يدداب نشدددندا  فقددد جورده المتددرجم فددي موعددعأ 

اعي الم لد   جو النحوي الهحيح  ولكنأ هيغ في زمن الم
ال سددي  الدد ي يدددل  لددى حددد  تددم فددي الماعددي وانتهددى فددي 
حينأ  رغم جن القرآن الكريم  د جورده ليددل  لدى االسدتمرار 
فدددي الماعدددي  جي اسدددتمرار  ددددم هدددداهم الددد ي  دددل لفتدددرو 

والهحيح جن يهوغأ فدي زمدن الماعدي المسدتمر   .وانتهى
       .اراه يضب نم  شدندهك اا ا

انيددة نجددد الفعلددين اتلقددىا  واتددابا  ددد وفددي اليددة ال 
تهدرا الجملتين الوا عين فيهما  ليدال  لدى حدد ين و عدا فدي 
زمددن الماعددي  حيدد  ت ددأل األول الفا ددل اآدما  جمددا الفعدددل 
ال اني  فإن  امة ا  راب االفتحةا الوا عة في آاره تشدير 
إلى جن الفا ل عمير مستتر تقديره اهوا جي هللا  دز وجدل  

لترتيب النحوي لهد ه العناهدر النحويدة فدي الجملتدين ليكون ا
 .ا ...كما يليا افعل + فا ل +

جما المترجم فنراه يعدال  ترتيدب العناهدر النحويدة فدي       
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ترجمددة هدد ه اليددة مت عددا  النسدد  النحددوي الددوارد فددي اللغددة 
المهدر  و لدك  نددما وعدأل الفعدل افدرا گرفدلا فدي  دايدة 

پروردگددار اددود سدداني چندددا؛ آدم از  فللرا فرفللتالجملددة ا
ليكون ترتي أ النحوي لعناهر الجملة  هكد اا افعدل + فا دل 
+ مفعول غير م اشر + مفعول م اشرا  وه ا ترتيدب يندافي 
القياا المت أل  ند هياغة الجملة في اللغة الهدئ  التدي ت ددج 

وله ا ين غي للمتدرجم جن يقدول  . الفا ل دا ما   وتنتهي  الفعل
 ه الية الكريمةاا پا آدم از پروردگدار ادود في ترجمتأ له
ا  جو اپددددا  آدم سدددداني چنددددد از فرافرفللللتسدددداني چنددددد 

ا  وكاهمددددا هددددحيح  ليهدددد ح فرافرفللللتپروردگددددار اددددود 
الترتيب النحوي لعناهر الجملة كمدا يلديا افا دل + مفعدول 

  .م اشر + مفعول غير م اشر + فعلا
وكددد لك الحدددال فدددي الفعدددل ا  دددول كدددردا الددد ي جورده 

اداوندددد تو دددأ اورا  قبلللول  للردالمتددرجم فدددي  دايددة الجملدددة ا
 مهر اني اودا   م جت عدأ  الفا دل ااداونددا  رغدم جن اليدة 
الكريمة  د اكتفل  العمير المستتر اهوا   م جورد من  عدده 
المفعددددول الم اشددددر اتو ددددأ اددددودا  وجايددددرا  المفعددددول غيددددر 

لعناهدر  الم اشر  جو المتمم ا مهر داني ادودا  لي ددو ترتي دأ
الجملددة  هكدد اا افعددل + فا ددل + مفعددول م اشددر + مفعددول 

والهددواب جن يقددول فددي ترجمددة هدد ه اليددةا  .غيددر م اشددرا
  ليهددد ح قبلللول  لللرد"اداوندددد تو دددأ او را  مهر ددداني ادددود 

ترتيب  ناهرها  ياسيا   كمدا يلديا افا دل + مفعدول م اشدر 
 .+ مفعول غير م اشر + فعلا

ل ال ددة التددي لددم ياتلددئ وجايددرا  ترجمددة معنددى اليددة ا
ترتيب العناهدر النحويدة فيهدا  دن سدا قتيها  فندرى جن اللغدة 
العر ية لغة القرآن الكدريم   دد وعدعل األفعدال ال ا دة التدي 



 16 

جسددلملا فددي  – ددال  –تدددل  لددى جحدددا  فددي الماعددي ا ددال 
 دايددة الجمددل الدددواردو فيهددا  جي   دددل الفا ددل  والمفعدددول إن 

لعناهدددر الجمدددل فدددي اللغدددة  وجدددد  ليكدددون الترتيدددب النحدددوي
 .ا.....المهدر  هك اا افعل + فا ل +

جمددا ترجمددة معددداني هدد ه اليددة الكريمدددة التددي جددداءل 
م ا قة كليا  للترتيب العر ي  فقد وعأل المترجم االشدي  شداه 
ولي هللاا الفعل اگفدلا الددال  لدى القدول فدي زمدن الماعدي 

ورا ا ففلللتال سدددي  فدددي مقدمدددة الجملدددة الر يسدددة اآنكددداه كدددأ 
ا   دددددم جورد المفعدددددول ألجلدددددأ ااوا  عدددددده ....پروردگدددددار او

م اشدددرو  وجايدددرا  ينهدددي جملتدددأ  الفا دددل اپروردگدددار اوا  
ليهدد ح ترتيددب العناهددر النحويددة المكونددة لهددا  هكدد اا ا يددد 
زمان + جداو ر   + فعل + مفعدول ألجلدأ + فا دلا  وم دل 

ل  هددا  هد ا الترتيدب ال تق لدأ اللغدة الفارسدية الرسدمية المعمدو
والهدددواب جن يدددثار الفعدددل  .سدددواء المن و دددة  جو المكتو دددة

وتحدد ئ جداو الددر     ددم يقدددم الفا ددل  والمفعددول  كمددا يلدديا 
 .ا...ففلللللللت اآنكددددددداه  پروردگدددددددار او  دددددددأ وي ) وي را ( 

والماح  جيعا  جنأ وعأل  عد فعل القدول اگفدلا جداو الدر   
شا أل في اللغدة اكأا  م جت عها  الجملة التا عة امنقاد شوا  وال

الفارسية جن يعأل  امة التنقي  ) ا ( الدالة  لى نهاية جملة 
القول  عد فعل القول م اشرو   م يأتي  الجملة التا عة  هكد اا 

  .گفلا منقاد شوا....ا
و عدددد  فدددإن ترجمدددة معددداني اليدددال الددد ا  السدددا قة  
توعددح  مددا ال يدددا مجدداال  للشددك جن المتددرجم  ددد نهدد  فددي 

ن ام النحوي للجملة العر ية  فقام  ترتيب العناهر ترجمتأ ال
النحوية المكونة للجملة الفارسية  لى نم  الترتيدب العر دي  
دون مرا او ألوجأ الت اين  ين اللغة المهدر  واللغة الهددئ 
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في ه ا ا  ار  األمر ال ي يثدي إلى الت اا واعح في فهم 
إدراك  م دددل هددد ه اليدددال لددددى المتلقدددي  و التدددالي هدددعو ة

معناها  والسيما إ ا كان ه ا المتلقدي لدم ي لدأل مدن   دل  لدى 
 . وا د اللغة العر ية  واها هها األسلو ية

يحتدددل الفعدددل المعدددارا فدددي اللغدددة  الفعلللل الميلللضر  :  -2
العر يددة مكانددة الهدددارو  نددد ك يددر مددن الدارسددين العددرب  
ن را  لك رو دورانأ وشيو أ  ين األزمنة األارى  سواء فدي 

يقول ا ن يعيش  .لجانب المن و  من ه ه اللغة  جو المكتوبا
موعددحا  لنددا مفهددوم هدد ا الفعددلا امعنددى المعددارا المشددا أ  
يقالا عار تأ وشدا هتأ وشداكلتأ وحاكيتدأ إ ا هدرل م لدأ  
والمددراد جنددأ عددارا األسددماء جي شددا هها   مددا فددي جولددأ مددن 

اء  نحدوا الزوا د األر أل  وهيا الهمزو  والنون  والتاء  والي
 (1)ج وم  ونقوم  ويقوم  وتقومام 

ولعل جهمية الفعل المعارا تأتي من ك رو مايق لأ ه ا 
الفعل من جدوال وحروئ  م لا  امدال النهدب اجن  لدن  
 .كدددي  إ ن  الم التعليدددل  الم الجحدددود  فددداء السددد  ية  حتدددىا
دا   وك لك   ولأ جدوال الجزم التي تس قأ دا ما   م دلا الدم  لم،

األمددر  ال الناهيددةا  كمددا يق ددل الفعددل المعددارا األدوال الم 
التددي تجددزم فعلددين ) فعددل الشددر   وجددواب الشددر (  وهدديا 
اإن  مددن  مددا  مهمددا  متددى  جيددان  جيددن  جينمددا  جنددى  حي مددا  

وفي كل ه ه الحاالل نجد الفعل المعارا يدرد   .كيفما  جيا
 .في  داية الجملة العر ية دا ما  

في ترجمة معاني الجزء األول من  و د ورد ه ا الفعل

                                                 

لك سع ا ظر : دي مور   د ى حس  : اسآوايد است ايآي  يف اسةل  اس ربي    .6/ 1( ابن و يش : املةصا  1)
 لعح ب دهحذ 12م    1221اس ا   اوألل  عؤلس  حبسول سةنشر  ب لد 
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القددرآن الكددريم مددا تين و مدداني مددرال  جدداء جر عددة وسدد عون 
فعا  منها في موععها النحوي الهحيح  جما ال ا ي ال ي  لغ 
ما ة وجر عدة و ا دين فعدا   فقدد ورد فدي غيدر موعدعأ  جي 

 اوا ه ا الفعل   جورد منها ما يلي% من مجم 66 ,4 نس ة 

ِينَ ٱ -أ ََِيُۡؤِمُنرو َ ََّلذ ۡير َِٱب ُيقِيُمرو َ َۡلغ  رل وَٰ  َٱَو  راَلصذ ِممذ َُٰه ََۡو  ز ۡقر   َر 
 م( 3) ال قرو ا  ٣يُنفُِقو َ 

رپدا مدي  أ ناديدده و  ايمان مي آرندترجمة المعنىا آنانكأ 
ادري مدي نماز را وآنچأ ايشان را روزي داده ايدم  دارند
 ا كنند

َِٰدُعو َ  -ب َ ٱَيُخ  ِينَ ٱوَ َّللذ َْء امَ ََّلذ اَُنوا ُعو َ َو م  ۡد  ُه ََۡإِّلذ َََي  نُفس 
 
اَأ َو م 

و َ  َُ  م( 1)ال قرو ا ٩َي ۡشُع

اددددارا ومثمندددان را  فريدددب مدددي دهنددددترجمدددة المعندددىا ا
 ا  نمي فهمندمكر اود را و نمي فري ند حقيقل 

و َ -جل  َُ ُم
ۡ
ت أ
 
َٱَأ َِٱبِرَنلذرا   رۡو َ َۡلِب  ت نس  ُُ ََۡو  ر نُفس 

 
نرُت ََۡأ

 
أ َُ ۡتلُرو َ َو 

َ ۡلكَِٱ   َٰ ََت  ف ل 
 
 (م 44) ال قرو ا ٤٤َُ ۡعقِلُو َ َأ

مردمددددان را  ددددأ  مددددي فرماييدددددترجمددددة المعنددددىا اآيددددا 
اويشددتن را حددال آنكددأ  فرامددوش مددي كنيدددنيكوكدداري و

نمددي كتدداب ) يعنددي تددورال ( را آيددا  مددي اوانيدددشددما 
 امفهميد

تعمنل الية الكريمة األولى  ا  جمل  هدي االد ين 
ون الهددداوا  واممدددا رز نددداهم يثمندددون  الغيدددبا  وايقيمددد

ينفقونا  اشتملل كل واحدو منهدا  لدى فعدل معدارا واحدد  
  .ورد مسندا  لكل جملة
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وفي ترجمة االشي  شداه ولدي هللاا  نجدده يدورد الفعدل 
أ  ايملض  مل  األول اايمان مي آرندا في الجملة األولى اآنانكا

 ددأ ناديدددها  الدددال  لددى المعددارا المسددتمر  قددب جداو  آرنللد
لهلة اكدأا   دم يت عدأ  دالمفعول غيدر الم اشدر ا دأ ناديددها  ا

ليكون ترتي دأ النحدوي لعناهدر الجملدة األولدى  هكد اا ااسدم 
 .إشارو + جداو هلة + فعل معارا + مفعدول غيدر م اشدرا
وهدد ا ترتيددب نحددوي لددم تعرفددأ اللغددة الفارسددية القياسددية  لددى 

ملل   ايمللض ا  ددا ؛ ألن الهددواب هددوا اآنانكددأ  ددأ ناديددده 
ا  ليهد ح الترتيدب النحدوي لعناهدر الجملدة  كمدا يلديا آرند

ااسدددم إشدددارو + جداو هدددلة + مفعدددول غيدددر م اشدددر + فعدددل 
   .معاراا

وفددي الفعددل ال دداني ا رپددا مددي دارندددا الدد ي ورد فددي 
نمداز راا  ندراه يقدأل فدي هددر  برپضم  دارنلدالجملة ال انية ا

ب هدد ه الجملددة   ددل المفعددول الم اشددر انمددازا  فيكددون ترتيدد
الجملدددةا افعدددل معدددارا + الاحقدددة الدالدددة  لدددى الفا دددل + 
مفعول م اشرا  جي جن المترجم  د  دم الفعل  لدى المفعدول  
وه ا غير جا ز في اللغة الهدئ  والهحيح جن يقولا انمداز 
را  رپددامي دارندددا  ليكددون الترتيددب النحددوي للجملددة  هكدد اا 

 .مفعول م اشر + فعل معاراا
ر ااري مي كنندا  فقد جورده المترجم جما الفعل األاي

فدي مو عدأ النحددوي الهدحيح  و لددك  نددما جتددى فيهدا  الفعددل 
اروزي داده ايما   م جعل من عمير جمأل الغا  ين اايشانا 
مفعددوال  م اشددرا   لتهدد ح الجملددة مددن النددوا المركددب  هكدد اا 

ا  وكان في خرج م   ننداازآنچأ ايشان را روزي داده ايم 
اتهددر هدد ه الجملددة  لتكددون مددن النددوا ال سددي   إمكانددأ جن ي

 .اخرج م   نندهك اا اواز آنچأ روزي شان داده ايم 



 21 

م لندا المتدرجم معالجدال لعناهدر الجمدل فدي  وم لما  ددَّ
اليددة األولددى  نجددده يا ددو الا ددوال نفسددها فددي معالجتددأ 
لترجمدة معداني اليدة ال انيدة  التدي تكوندل فدي اللغدة العر يدة 

مددا يلدديا ايادداد ون هللا والدد ين آمنددواا  مددن  ددا  جمددل  ك
واومددددا ياددددد ون إال جنفسددددهما  واومددددا يشددددعرونا  حيدددد  
اشتملل كل واحدو منها  لى فعدل معدارا يددل  لدى و دوا 

ففددددي الجملددددة األولددددى وردل الكلمددددة  .الحددددد  فددددي الحددددال
ايااد ونا في  داية الجملة متعمنة فعا  وفا ا  دلل  ليدأ 

الكلمة اوما ياد ونا في  دايدة واو الجما ة  وك لك وردل 
الجملة ال انية للداللدة  لدى الحدد  الوا دأل فدي الحدال  إعدافة 
إلى الفا ل ال ي دل  ليأ حرئ الواو  وجايرا  الفعل األايدر 
 .الدال جيعا   لى المعار ة والفا ل المقددر  العدمير اهدما
وهك ا ي دو الترتيب النحوي لعناهدر الجمدل السدا قة  هكد اا 

 .ا...ارا + فا ل + مفعول +افعل مع
و د وعأل المتدرجم األفعدال ال ا دة السدا قة فدي هددر 
الجمل الفارسية المترجمة م لمدا وردل فدي اليدال القرآنيدة  

اددا را ومومندان  فريلب مل  ددنلدحي  نجد الجملة األولى ا
راا   د  دجل  الفعل المعدارا افريدب مدي دهنددا   دم ت عدأ 

اراا   م المفعدول الم اشدر ال داني المفعول الم اشر األول ااد
امومنددانا  ليهدد ح ترتيددب  ناهددرها النحويددة  كمددا يلدديا 
 .افعدددددل معدددددارا + مفعدددددول م اشدددددر + مفعدددددول م اشدددددرا
والهدددواب جن يدددأتي  دددالمفعولين جوال    دددم الفعدددل فدددي نهايدددة 

  .افريلللب مللل  ددنلللدالجملدددة  هكددد اا ااددددا را ومومندددان را 
مكدددر  نمللل  فريبنلللدوكددد لك ندددرى  الجملدددة ال انيدددة ا حقيقدددل 

اودراا مرت دة نحويدا  هكد اا ا يدد توكيدد + فعدل معدارا + 
مفعول م اشرا  جي جن المترجم  دد تهدرئ فدي هد ه الجملدة 
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م لما فعل في الجمل السا قة  و لك  ندما وعأل الفعل انمدي 
فري ندا في مقدمة الجملة   ل المفعول  ليثكد التزامدأ  دالنه  

والهحيح جن يهوغ م دل  .العر ي في ترتيب  ناهر جملتأ
ا  كمدا نم  فريبنده ه الجملة  هك اا ا حقيقل مكر اود را 

يمكن للمترجم جن يح ئ القيد الد ي جورده فدي  دايدة الجملدة  
والسيما جندأ لدم يدرد فدي اليدة القرآنيدة  امكدر ادود را نمدي 
فري ندا  ليكون ترتيب  ناهرها  كما يلديا امفعدول م اشدر 

 .+ فعل معاراا
الية ال ال ة التي تكونل هي األارى من جر دأل وك لك 

جمدددل  ر يدددة  سدددي ة   دددد شدددملل  ا دددة جفعدددال فدددي هددديغة 
المعددارا  هدديا اتددأمرونا  واتنسددونا  واتعقلددونا  حيدد  
تعمن كل فعل منها فدا ا  دلدل  ليدأ الاحقدة االدواوا  و دد 
وردل جميعها في  داية الجملدة الدواردو فيهدا  ليكدون ترتيدب 

 .وية  هك اا افعل معارا + فا ل + مفعولاالعناهر النح
هددداغ المتدددرجم معددداني هددد ه الجمدددل مت عدددا  الترتيدددب 
النحددوي العر ددي الددوارد فددي اليددة القرآنيددة  ففددي الجملددة اآيددا 

مردمدان را  دأ نيكدو كداريا  ندراه يعدأل الفعدل  م  فرمضييلد
امدددي فرماييددددا فدددي  ددددايتها   دددم يدددأتي  دددالمفعول الم اشدددر 

يعددددأل المفعددددول غيددددر الم اشددددر ا ددددأ  امردمددددانا  وجايددددرا  
نيكوكاريا  وهد ا ترتيدب نحدوي ال يوافد  القيداا فدي اللغدة 

والهواب جن يأتي  دالمفعول الم اشدر جوال    دم يت عدأ  .الهدئ
 المفعول غير الم اشر  وجايرا  يادتم جملتدأ  الفعدل  لتهد ح 

مل  هياغة الجملة  كما يليا اآيا مردمان را  دأ نيكوكداري 
 امفرمضييد
اويشدتن راا   فراموش مل   نيلدفي الجملة ال انية او

يأتي ك لك  الفعل المعارا افراموش مي كنيدا في  ددايتها  
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 ددم يت عددأ  ددالمفعول الم اشددر ااويشددتنا  ليكددون ترتيددب هدد ه 
والهددددواب  .الجملددددةا افعددددل معددددارا + مفعددددول م اشددددرا

المعمددول  ددأ جن يقدددم المفعددول مددادام الفا ددل مقدددرا    ددم ياددتم 
 .افراموش م   نيدة  الفعل  هك اا ااويشتن را الجمل

كتداب راا   مل  خوانيلداشدما  (1)وك لك الجملدة ال ال دة

نجد المترجم يعأل الفعل المعارا امي اوانيدا  ين الفا دل 
اشددددماا  و ددددين المفعددددول الم اشددددر اكتددددابا لي دددددو ترتيددددب 
 ناهرها النحوية  هكد اا افا دل + فعدل + مفعدول م اشدرا 

والهددحيح جن يددثار الفعددل  عددد  .اللغددة الهدددئاافددا  لقيدداا 
ملل  المفعددول  فددا يقدمددأ  ليددأ  كمددا يلدديا اشددما كتدداب را 

 .اخوانيد
وجايرا  الفعدل المعدارا المنفدي الددال  لدى االسدتفهام 
التو ياي انمي فهمندا ال ي ورد في الجملة الرا عة اآيا نمي 
فهمندا  فقد ورد في موععأ النحدوي الهدحيح؛ ألن الجملدة 

لعر ية لم يرد  ها فا دل  داهر  جو مفعدولأ  جو جي ندوا مدن ا
اللغدة  الموسعال  و التالي هاغها المترجم كما هي  ليأ فدي
 .المهدر دون تدال منأ في ترتيب  ناهرها النحوية

وم لما نه  المترجم االشدي  شداه ولدي هللاا فدي ترتي دأ 
 للفعل الماعي نجده يت أل ال ريقدة نفسدها فدي معالجتدأ لمو دأل
الفعددل المعددارا  جي جنددأ ات ددأل الترتيددب النحددوي الددوارد فددي 
اليددال القرآنيددة  دون الن ددر إلددى القوا ددد النحويددة المن مددة 

                                                 

عن : "  حيا +   ا جللحس + عة رو "  سريةام عرن  -ككح رجلونح يف اسةل  اادم   -(ةحغ املجرهم ه   ا كة  1)
جلعرح يف اسةلر  املصرردر   آرد لرد جلل اسضرك  " جل ررتم " يف  را ر ره عاترردجل  ل"  .هر ا اسجركير  جلهنررح ةمةر    ةير  بسرري  

ا ظرر : ةرحيف   كرود : ا ردل  يف إيرراا اسآررال لةرر ق لحرو   اس ا ر  اسثحسثر    .تتةول " يف  ا ر ه ىر  املاتردجل
 110هر    1216اسرشيد  دعشي   دار
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د االنسجام  ين العا ال  لكل لغة  لى حدو  مما يثدي إلى فاقى
التي تر    ناهر الجملدة الواحددو  ععدها  دال عء الادر  

الجملة  شدكل وال ي يت لب من المترجم وعأل المفردال في 
معددين  و هدديغة محددددو؛ ألن كددل هي ددة تركي يددة لهددا داللددة 

  .وععية محددو ومفهومة

  ا اوأعر يف اسةل  اس ربي  ع نرح  خةر  اسة را بصريل  صيغة  فعل األمر  -3
،صوة   لسق لسصيلتق جلمسرح  حبسر  إ رح حتق   رال كرحل عرن اوأيةر  إل عرن 

اسنظر  قيرا سرق خةر   لإل كرحل عرن دل ق قيا سق جلعر  لإل كحل عن اسنظ  إل 
 ذ(1)اوأدىن إل اوأية  قيا سق ديح  

لس ا ه ا است روف املرح ه ا رحعه  وار  سنرح جلل ةريل  اسرديح   ال تررد 
إال يف الح   جلي يف زعن اس ة  اس ي ورود املت دت عن املخحخ  تةايترق  

 ا جلعررر جلعررح ااي رر  املخصوةرر    ارر .لهرر ا عررح جلدىلأ إل اسآررو  "خةرر  اسة ررا"
  .و ود إل كا عن املت دت لاملخحخ   إعح جلل و مول عةرداً  جلل ةم حً 

لقررد تررردد   ررا اوأعررر يف ترةمرر  ع ررح ي ا ررء  اوأل  عررن اسآرررال اس مررر ى 
 .لررررتحً ل ررررح   عررررر   سرررر د يف اسجرتيرررر  اسثحسرررر  ب ررررد زعرررر  املح رررر  لاملضررررحر 

سن ررررروي لاملاحررررر  جلل املرررررجرهم ض وو ررررري يف ل ررررره هررررر ا اسة رررررا يف عوق رررررق ا
% عررن جمكررو  14 ,82 اسصرر يا ا نترر  للررت  عررر   جلي بنسررا  تصررا إل

 .ه ا اسة ا
لقد ةنةت ةميه ةري  اسة را اسرع لراآتاح "ال" اسنحهير   ركن هر ا 

                                                 

لك سع : دي مور   د ى حس  : اسآوايد است ايآي  يف اسةل  اس ربي   اس ا    .80/ 1(ابن و يش  املةصا  1)
 ذ140اوألل    
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اسة ررا؛ وأل هرر ا اسنررو  عررن اسة ررا كررحل يف ةرريل  اوأعررر املثاررت قاررا إدىررح  
حم حبردت اسسحبآ  "ال يةيق  مث جلىر  هر   اسسرحبآ  ستنار  املخحخر  يرن اسآير

لكرر سع جللردد ب رر  اوأ  ررح  اسررع و مررول  ياررح اس ةرر  عررن شررخ   .اسة ررا
جلدىن إل شخ  جلية   روم وآي  ب ل عثا ه   اوأ  ح  تصنف  ت   ا 
اسررررديح   لاسسررررا  يف ذسررررع جلل املررررجرهم قررررد جللردهررررح بصرررريل  اوأعررررر  لسررررية 
اسررررديح   عثرررررا: "قارررررو  كررررن" عآحبرررررا "تآارررررا"  ل"بسررررحز" عآحبرررررا "اه رررررا"  

ل" عآحبا "اه ةنح"  ل"بنكرح" عآحبرا "جلر رح"  ل"برحزا" عآحبرا "تر "  ل"بگردا
للرررر يرض  يكررررح وةرررر  ب رررر   .ل"بةرلررررت" عآحبررررا "لاب رررر "  لو هررررح كثرررر 

 اسنكحذ  عن ىا  عوق اح يف اآلوحد اسآرا ي  املجرةم   له :
ۡي َ َِفََُكنُت ََِۡإَو  -أ اَر  ِمذ نۡل اَم  َََٰن زذ ۡبِدن اََع   ََْع  تُوا

ۡ
ة َبُِسوَف أ ِنَر  َم 

ِۡثلِهَِ َْٱوَ َۦم  ا ء ُك َۡدُعوا د  ِنَُشه  َِٱَُدو ََِم  َِٰدقِيَ َُكنُت ََۡإِ َّللذ  ٢٣َص 
 (42) اساآر  :

ترةم  امل ىن: لاگر هستيد در شااق از ا چق  رلد الرد ى بر بنرد  ىرود 
عرررددگحرال  خبوا يررردورررع لرررور  عح نرررد ال ل  بيحرورررد)و ررر  از قررررال(  رررة 

 تيد رالتگو"ذىود را بل  از ىدا اگر هس
َْ-ب بذك ََنل  اَۡدعَُٱَق الُوا ََر  ِ اَنلذ اَيُب ي  ََ ٱَإِ َذَِهَ َم  َٰب هَ َۡۡل ق  ل ۡين اَت ش  ا ََع  َِإَونذ

ا ءَ َإِ  َُٱَش   ذ( 18) اساآر  : ٧٠َل ُمۡهت ُدو َ َّللذ
برراي عرح از  رلردگرحر ىرود تحبيرحل كنرد  لرؤا  كرنترةم  امل ىن: "گةتنرد 

حل هرائينررررق گررررحلال عشررررتاق شررررد د برعررررح بررررراي عررررح تگو ررررق الررررت ال گرررر
 .لهرائينق اگر ىوالتق الت را  وح تگح يم"
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ََْ ـ جـ قِيُموا
 
أ ل وَٰ  َٱَو  ََْلصذ وَٰ   َٱَو ء اتُوا ك  اَلزذ ََْو م  ُموا ِ د  ُُ َُُق  نُفِس

 
ِنََِِۡل َم 

ۡي َ ُِدوهََُخ 
ِهَٱَِعندَ ََت  َ ٱَإِ َذَّللذ اَّللذ لُو َ َبِم   118) اساآر  : ١١٠َب ِصيرََُ ۡعم 

 (ذ
زكررررو  را لا چررررق  رررريش عرررر   بدهيرررردمنررررحز را ل بر حداروررررد ترةمرررر  امل ررررىن: "ل 

 رلررررتيد بررررراي ىووشرررري از  ي موكررررحري ىواهيررررد وح ررررت ا رررررا  ررررءد ىرررردا 
 هرائينق ىدا ب  چق ع  كنيد بينح الت"ذ

لرد   ا اوأعرر " ر توا" هوابرحً سةشرر  يف ا كةر  اسشررخي  اسرع بردجلد 
سرررق  سي مرررول ترتيررر  ينحةرررر ةمةررر  اسشرررر   هبرررح اآلوررر  عسررراوقحً بحسةرررح  اسراب ررر  

لكرر سع  .ه مر ا: "  ررا اوأعررر +  حيررا + هررحر لجمرررلر + هررحر لجمرررلر  ررحل"
اسة رررا "اديررروا" اسررر ي لرد هرررو اآلىرررر يف جلل  ةمةررر  هرررواا اسشرررر ؛ سياررردل 
ترتي  ينحةرهح ككح وة : "  ا اوأعر +  حيا + عة و  بق + عضحم إسيق 

  .+ هحر لجمرلر + عضحم إسيق"
ا كةت  ةمي ارح حر ير   حير  ل ره  د   هح د ترةم  هحت لكحس ح

املجرهم كةك   حرلي  عآحبا كةك  يربي   عةتءعحً بحسنسي اس رري اسر ي ا تاجرق 
اسآررررال اس مرررر ى يف ترتيررر  اس نحةرررر اسن ووررر   لعرررح يةررر  املتةآررر  إال جلل  ارررد 

وارد  ا كةت  لو مهح عرن ا كرا اسر  ةسق يف يآد عواز   ب  عةرداد هحت 
 .يف ترةم  اآلورحد اوأىررأ  سر أ عردأ است رحبي بر  اسةلتر  يف هر ا اإلخرحر

ورع لرور  عح نرد ال" حير  ورورد  ياريـ بلسننظر إل ترةم  اآلو  اوألل " رة 
املررجرهم   ررا اوأعررر "بيحروررد" يف بداورر  ا كةرر   مث وتا ررق بررحملة و  ورر  املاحشررر 

ككرررح وةررر : "  رررا جلعرررر + "ورررع لرررور  عح نرررد ال"  سي مرررول ترتيررر  ينحةررررهح  
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"  جلي بياريـ لاسصواا جلل وآو :  رة ورع لرور  عح نرد ال  .عة و  عاحشر"
 .البد جلل و يت بحملة و  املاحشر جللاًل  مث و آاق بحسة ا اوأعر

عرررددگحرال ىرررود را بلررر  ىررردا بخوانيـــ  لكررر سع يف ا كةررر  اسثح يررر  "
ا  املة رررو  "  لرد   رررا اوأعرررر "خبوا يرررد" يف بداوررر  هرررواا اسشرررر   مث تررر...

املاحشرررررر "عرررررددگحرال ىرررررود"  لجلىررررر اً املرررررتكم "بلررررر  ىررررردا"  سي مرررررول ترتيررررر  
لاسص يا جلل و يت برحملة و   .ينحةرهح عوا آحً سةجرتي  اس ري يف اآلو  اس مر  

املاحشرر جللاًل  مث املرتكم  لجلىر اً ونار  ةمةترق بة را اوأعرر  ه مر ا: "عرددگحرال 
 "ذ     بخواني ىود را بل  ىدا 

اآلور  اسثح يرر  اسررع تت مررول عررن  رات ةمررا  ورررد   ررا اوأعررر "اد "  ليف
يف بداو  ا كةر  استحب ر  ب رد   را اسآرو  "قرحسوا"  مث اسةحيرا "جل رت" ل"اسرام" 
حرررم هررر  ل" ررح"  ررك  عتصررا عت ةرري "اد "  "را" عة ررو   ل"اس مررحم" 
عضحم إسيق  سي مول ترتي  ينحةرهح اسن وو   ه م ا: "  ا جلعر +  حيا + 

 .لجمرلر + عة و " هحر
جتد تاحونحً قط ب  ترتي  هر   اس نحةرر اس ربير  لترتير  اس نحةرر  لسن

برررراي عرررح از  ســـ ان  ـــ يف اسجرةمررر  اسةحرلررري  اررر   ا كةررر   ه مررر ا: "گةتنرررد 
"  حيرررر  لرد   ررررا اوأعررررر "لررررؤا  كررررن" يف بداورررر  ةمةرررر  ... رلردگررررحر ىررررود 

ىرر اً املة ررو  ورر  املاحشررر اسآررو   مث تا ررق املة ررو  ورر  املاحشررر "بررراي عررح"  لجل
لاسصررواا جلل ورر يت املررجرهم بة ررا اوأعررر يف هنحورر   .اسثررح ي "از  رلردگررحر ىررود"

هررررر   ا كةررررر   يةررررر  جلل وضررررره ياعررررر  استنآررررريط ":" يف هنحوررررر    رررررا اسآرررررو  
"گةتنررررد"  حررررىت ال وظررررن اسآررررحرو جلل اسة ةرررر  عتجررررحلرال  ليندئرررر  وسررررتآيم 
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ككرح وةر : "گةتنرد: از  رلردگرحر   ترتي  ينحةرهح ل آرحً سآيرحس اسةلر  ااردم 
   ."... س ان   ىود براي عح 

ليف اآلورر  اسثحسثرر   جنرردهح قررد تضرركنت   ةرر  يف ةرريل  اوأعررر  كرره 
املخحخا   جلحدمهح "جلقيكوا" اس ي تا ق عة و  برق  هرو "اسصرا "  ل ح ياكرح 
اسة ررا "اترروا" اسرر ي تا ررق هررو اآلىررر عة ررو  عاحشررر "اسءكررح "  سي مررول ترتيرر  

حةررررررر اسن وورررررر  يف ا كةترررررر  لاحررررررداً  ه مرررررر ا: "  ررررررا جلعررررررر +  حيررررررا + اس ن
   .عة و "

جلعررح املررجرهم  آررد ةررحغ ترةمتررق بحسجرتيرر  اس ررري  ةسررق  لذسررع ينرردعح 
 .منررحز را" برپاداريــ ل رره اسة ررا اوأل  "بر حداروررد" يف بداورر  ا كةرر  اوألل "

حشرررر لاسصرررواا اسررر ي وتةررري عررره قيرررحس اسةلررر  ااررردم  جلل وضررره املة رررو  املا
"منررحز" يف بداورر  ا كةرر  خحملررح جلل اسةحيررا اسظررحهر ورر  عوهررود  مث  ررتم ةمةتررق 

لك سع الح  يف ا كة  اسثح ي   ."برپاداري بحسة ا اوأعر  ككح وة : "منحز را 
" بدهيد زكحد را"  حي  جللرد املجرهم   ا اوأعر "بدهيد" يف عآردعتاح  مث 

 سع قيحس اسةل  اسةحرلي  اسع تضره جلىر املة و  املاحشر " زكحد "  ،حسةحً ب
اسة ررا  ستصررحغ عثررا  -إل لهررد-املة ررو  املاحشررر لورر  املاحشررر برر  اسةحيررا 

  ."  حع وستآيم امل ىن املراد عناحب هي ه   ا كة  ه م ا: "زكحد را 
وسررك  اسة ررا ع ةوعررحً يف اسةلرر  اس ربيرر  إذا كررحل الفعــل الني ــم لون  ــون   -4

جلعرح اسة را اعارو   .  اسة ةير   لبحسترح   ارو ع ةروم ل ردد حيةق عر كوراً يف ا كةر
 ررال  حيةررق  رر م  ل ررا  ةررق عة ررو  ا كةرر   إعررح سة ةررم بررق  جلل ا اررا بررق  جلل 

وآرررو   ابرررن و ررريش  يف هررر ا اسصررردد : "   .اخلررروم عنرررق  جلل يةيرررق جلل وررر  ذسرررع
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يرررررق اسة رررا اعارررو  هرررو عرررح الرررتل  يرررن  حيةرررق   ررر قيم املة رررو  عآحعرررق  لجللرررند إس
 ذ(1)ع دل  ين ةيل   َرَ ا إل  ُِ ا  لوسك    ا عح ض وسم  حيةق" 

لاملراد برحملة و  اسر ي ض ُوَسرمىل  حيةرق  ذسرع اسر ي  رري جمررأ اسةحيرا       
 لمع ر و  جلي  سن اسس مود يةيق  حبج  جلل اسةحيا الآيآ  إعح جماو  

 ررحً عنررق  جلل ىشرري  ىو  سةكت رردت  جلل رمبررح و مررول ع رل ررحً  لس منررق الوروررد ذكررر  
ليف عثا ه   الحالد تادل ا كة  ة ي   سلووحً عن حي  اسجركي   .يةيق

 .لاسدالس 
لقرررد لرد اسة رررا املاررر  سةكجارررو  يف ترةمررر  ا رررء  اوأل  عرررن اسآررررال 

% 6084اس مر ى إل اسةل  اسةحرلري  لرا حً ل ا ر  عرر   جلي بنسرا  تصرا إل 
 رح  املانير  سةكجارو  اسرع ض ووردهرح جلعرح يردد اوأ  .عن جمكرو  اوأ  رح  كةارح

املررجرهم يف عوق اررح اسن رروي اسصرر يا   آررد بةلررت جلرب رر  ليشرررون   ررًا  جلي 
ل يكح وة  ب ر   .% تآرواحً عن جمكو  اسة ا املا  سةكجاو 62 ,2بنسا  

 اسنكحذ  اسع تتضكن ةيلحً عن ه ا اسنو :
ب دذ  َ -أ ِينَ ٱَف  َََّْلذ ل ُموا ۡيَ َق ۡوًّلََظ  ِيٱَغ  نۡل اَل ُه ََۡقِيل َََّلذ نز 

 
ََف أ ِينَ ٱََع   ََّلذ

َْ ل ُموا ِنَ َرِۡجٗزاَظ  ا ءَِٱَم  م  اَلسذ ََْبِم  نُوا ۡفُسُقو َ ََك   ذ( 82) اساآر  :  ٥٩َي 
ترةمرر  امل ررىن: " ررة بررد  كرد ررد كسررح ي مق لررتكگحر بود ررد لررخ   ررء 

اوشحل را  ة  ررلد الرد ى بررال لرتكگحرال ير اي از   رعود  شدا چق 
 حل بسا  بدكحر بودل اوشحل " امس

                                                 

 ذ188/ 4(حسن  ياحس :  اسن و اسوايف  1)
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َٰٓئِك َ -ب ْول 
ُ
ِينَ ٱَأ َْٱََّلذ ُوا ۡني اٱَۡۡل ي وَٰ  َٱَۡشَت   ََِدلُّ َ  ِ َٱب ََٓأۡلِخ ُفََف ل  ََُي فذ
ۡنُه َُ اُبَٱَع  ذ  ََۡلع  ّل  و َ َُه ََۡو  ُ  ذ( 06) اساآر  : ٨٦َيُنَص 

ترةمررر  امل رررىن: اوشرررحل ا  مسرررح ند كرررق ىرود رررد ز ررردگح ي د يرررح را يررروض  
 ورحري داد از اوشرحل ير اا ل رق اوشرحل  كررد   شرودلاع  اىرد  ة 

 ".شو د
ََْ -جـ نذاَقُولُو ا ََِء ام  َِٱب ا ََّللذ َِٰهََو م  َإِبۡر  َٰٓ َإَِل  نزِ  

ُ
َأ ا  َو م  ۡن ا َإَِل  نزِ  

ُ
ََۧأ   
َوَ  ي ۡعُقوب  َو  َٰق  َِإَوۡسح  َٰعِيل  ۡسب اطَِٱِإَوۡسم 

 
ََِۡل َٰ َو ِعيَس  َٰ َُموَس  وِِت 

ُ
أ  َ ا و م 

َ وِِت 
ُ
ا َأ ََُبِيُّو َ نلذَٱو م  ُۡنَل  َن  ِۡنُهۡ َو  َم  د  ح 

 
َأ ُِقَب ۡي   َ َُنف 

ب ِِهۡ َّل  َۥِمنَرذ
َ  ذ(126)اساآر :  ١٣٦ُمۡسلُِمو  

  رررررلد الرد  شررررد ترةمرررر  امل ررررىن: "بگوويررررد ا ررررحل الرد ى خبرررردا لب  چررررق 
بسررروي ابرررراهيم لامسحييرررا لالررر ي   ررررلد الرد  شرررد بسررروي عرررح لا چرررق 

عولرر  لييسرر  را لا چررق  د  شررددالو آرروا لذروررت و آرروا لب  چررق 
 يلكررر ال از  رلردگرررحر ىرررووش تةروررري منررر  كنررريم در عيرررحل  داد  شرررد د

 هيچ كة از اوشحل لعح براي حي يءلها عنآحد ى"ذ 
ةررررررريلت اآلوررررررر  اوألل عتضررررررركن   رررررررات ةمرررررررا  لرد اسة رررررررا املاررررررر  
سةكجارو  "قيرا" يف ا كةر  اوألل " اررد  اسر ون ظةكروا قرروالً ور  اسر ي قيررا 

لذسررع ب ررد املوةررو  املضررحم إسيررق "اسرر ي"  سي مررول ترتيرر  اس نحةررر اررم"  
اسن وورررر  ارررر   ا كةرررر   ككررررح وةرررر : "حرررررم ي ررررف +   ررررا عررررحض + الررررم 
عوةو   حيا +   ا عحض +  حيا + عة و  +   رت + عوةرو  +   را 
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   .عا  سةكجاو  +  ك  عستجر  حئ   حيا + هحر لجمرلر"
أ جلل اسة ررررا املارررر  سةكجاررررو  جلعررررح يف اسجرةمرررر  اسررررع برررر  جلورررردونح   نررررر 

" رعود  شد" قد ةي  يف زعن املح   اساسيط يف إخرحر ا كةر  اوألل " رة 
اوشرحل  فرمـود  دـ بد  كرد د كسح ي مق لتكگحر بود رد لرخ   رء ا چرق 

را"  لذسررررع ب ررررد جلدا  اسصررررة   حئرررر  اسةحيررررا "ا چررررق" لقاررررا املة ررررو  وأهةررررق 
  اس مر رر  اسرر ي لرراي است رررم "اوشررحل"  لهررو اسجرتيرر  اسن رروي  ةسررق يف اآلورر

لاسصرررواا جلل  .يةيرررق  جلي: " حئررر   حيرررا +   رررا جمارررو  + عة رررو  وأهةرررق"
"  سي مول اسجرتي  قيحليحً  ه م ا: فرمود  د ا چق بق اوشحل  .....وآو : "

 ." حئ   حيا + عة و  و  عاحشر +   ا عا  سةكجاو "
 ي اآلوررر  لكررر سع  ررررأ ع ح ررر  املرررجرهم "اسشررريخ ل  ا " سجرةمررر  ع رررح

اسآرا ي  اسثح ي   تتةي عه لرحبآتياح عرن حير  ترتير  اس نحةرر اسن وور   يارحذ 
 ارر   اآلورر  تت مررول يف اسةلرر  اس ربيرر  عررن  ررات ةمررا  تضرركنت   ةرر  عانيرر  
سةكجاو   مهح: "ال  ةف"  ل"ونصرلل"  لقه اوأل  يف ةدر ا كةر   جلعرح 

 .اسثح ي  آد لرد يف ةمة  ع  و   عستآة 
سةلررر  ااررردم  آرررد ةررريلت يف  رررات ةمرررا  اشرررتكةت يةررر  جلعرررح يف ا

  ة  عاني  سةكجارو  جلوضرحً  لرد اسة را اوأل  عناكرح "لراع كررد   شرود" 
از اوشرررحل يررر اا"  سي مررررول  ســـير  ــــرد  ن ـــوديف بداوررر  ا كةررر  اسثح يررر  "

ترتي  ينحةرهح اسن وو   ككح وة : "  ا عضحر  عا  سةكجاو  + عة رو  
لاسصرر يا ل آررحً سآيررحس اسةلرر  اارردم جلل وآررو   ."ورر  عاحشررر +  حئرر   حيررا
"  سي مررررول اسجرتيرررر  اسن رررروي ن ــــود ســــير  ــــرد " ررررة يرررر اا از اوشررررحل 
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سة نحةر امل مو   ا   ا كة   ه م ا: " حئ   حيرا + عة رو  ور  عاحشرر + 
  .  ا عضحر  عا  سةكجاو "

ليف اآلوررر  اسثحسثررر  اسرررع اشرررتكةت يةرررر  لرررت ةمرررا ارتا رررت ب ضرررراح 
لال اس  ررف   احر  جلهنرح تضرركنت جلرب ر  جل  رح  يف ةرريل   برا   يرن خروري

املاررر  سةكجارررو   هررر : "عرررح جل رررء   عرررح جل رررء   عرررح جلليت  عرررح جلليت"  تصررردرد 
 .ةمي اح ا كا اسواق    ياح  مث جليآااح ةمي حً  حئ  اسةحيا

لقد جللرد املجرهم اسة ا اوأل  " رلد الرد  شد " ب د الم املوةرو  
بررحملة و  ورر  املاحشررر "بسرروي عررح"  سي مررول ترتياررق عاحشررر  "ا چررق"  مث جلتا ررق 

س نحةررر ا كةرر  ككررح وةرر : "الررم املوةررو  +   ررا عررحض عارر  سةكجاررو  + 
فــر د ر رد  لاسصرر يا جلل وآررو : "ا چررق بسرروي عررح  .عة ررو  ورر  عاحشررر"

"  سي مول ترتي  ه   ا كة   ككح وة : "الم املوةو  + عة رو  ور  د  
 .عاحشر +   ا عا  سةكجاو "

لكررر سع اسة رررا اسثرررح ي " ررررلد الرد  شرررد "  اسررر ي جللرد  املرررجرهم يف 
بداو  ا كة  جلوضحً ب  االلم املوةو  "ا چق"  لب  املةحييا ور  املاحشرر   
ه مرررر ا: "ابررررراهيم لامسحييررررا لالرررر حب لو آرررروا لذروررررت و آرررروا"؛ سي مررررول 
ترتي  ينحةررهح اسن وور   ككرح وةر : "الرم عوةرو  +   را عار  سةكجارو  

لاسصررواا جلل وضره املررجرهم الرم املوةررو  جللاًل  مث  .ةحييرا ورر  عاحشرر "+ ع
وتا ررق بررحملة و  ورر  املاحشررر  لرروا  جلكررحل كةكرر  لاحررد   جلم يررد  كةكررحد  مث 
ونا  ا كةر  بحسة را املار  سةكجارو   ه مر ا: "ا چرق برق و آروا  امسحييرا  

 ."ر رد  د   است فر دال حب  و آوا لذروت و آوا 
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يف ةرردرهح  مث  "داد  دــ "ثحسثرر  وضرره املررجرهم اسة ررا ليف ا كةرر  اس
وتا ق بحملة و  املاحشر "عول  لييسر " سي مرول ترتير  ينحةررهح  ككرح وةر : 

لاسصرررواا جلل  ."الرررم عوةرررو  +   رررا عاررر  سةكجارررو  + عة رررو  عاحشرررر"
  سرررر د الررررم املوةررررو  يف بداورررر  داد  دــــ "وآررررو : " اجنررررق عولرررر  لييسرررر  

يا "عول  لييسر " لسرية املة رو  املاحشرر ككرح ا كة   مث و آاق  حئ  اسةح
 .ذكر املجرهم  مث ختتتم ا كة  بحسة ا املا  سةكجاو 

لعثةكح يحجل املجرهم ا كا اسثات اسسرحبآ    ررا  وضره اسة را "داد  
 يلرررحع ال از  داد  دـــ ن شرررد د" يف بداوررر  ا كةررر  اسراب ررر   ه مررر ا: "ا چرررق 

ح اسن وو   ككرح وةر : الرم عوةرو   رلردگحر ىووش"  سيادل ترتي  ينحةره
لاسصررررواا اسرررر ي ووا رررري  .+   ررررا عارررر  سةكجاررررو  + عة ررررو  ورررر  عاحشررررر"

تركيررر  ا كةررر  يف اسةلررر  ااررردم  ككرررح وةررر : "ا چرررق  يلرررحع ال از  رلردگرررحر 
  ."داد  د ن ىووش 

و د اسة را داالً يةر  املسرتآاا يف اسةلر  الفعل ال ان عوى النستقيل:  -8
كثر    جللردارح كتر  اسن رو اس رري اسآد ر  لالدوثر    رورد اس ربي  يف حرحالد  

 اسشحئه عناح ككح وة : 
إذا كحل عضحريحً اقجرل بظرم عن ظرلم املستآاا  عثرا: "إذا"  بر ل  -

و مررول اسظرررم عضررح حً  لا كةرر  عررن اسة ررا ل حيةررق هرر  املضررحم إسيررق  عثررا: 
  ."جلزلرك إذا تءلر ي"

ق يف املسررتآاا  عثررا: "ورردىا إذا كررحل عسررنداً إل شرر   عتوقرره حدل رر -
  .اسشادا  ا ن  عه اسسحبآ "
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 إذا لاآتق "ها"  حو: "ها تآحخه جمحسة اسسو "؟ذ -
ة ََُذوََِلُنفِقَۡ:إذا اقتض  خةاحً  عثا قو  ا  يء لها - ع  ِنَس  َم 

تِهَِ ع   .(1)اس اب:  ۦاَس 
ََْ إَِإذا لاآتق جلدا  شر  لهءا   عثا قوسق ت حل:  - وا َ ٱَت نَُصُ َّللذ

 ذ(1) كد:  ي نَُصُۡك َۡ
إذا لاي اسة ا حرم تنةرية  لهرو: "اسسر "  ل"لروم"  عثرا قرو   -

َا  يرء لهرا: ذ ي ۡعل ُمو َ َلَك  ََُث َذ (2)اسنار :٤َس  ذ ََلَك  وۡف  َُ ۡعل ُمرو َ َس 
٤ :(1)."(2)است مح ر 

جلعح يف اسةل  اسةحرلي   ا نح  رأ اسة را اسر ي وشر  إل لقرو  الردت 
سرررق ةررريل  لاحرررد  ال تتلررر   حيررر  وسررراي اسة رررا اوألرررحس   رررا  يف املسرررتآاا

اىرررر اةررر ةا يةررر  تسررركيتق بحسة رررا املسرررحيد "ىررروا " ورررد  يةررر  اس ةررر   
لاسروارر  يف إمررحم الرردت يف زعررن ورر  زعررن است رردت  جلي جلل املت رردت و ةررم 
 .جلل اسة ا اوألحس ض وتم ب د  لس منق و ة   جلل ورو  يف إمحعق  يكح ب رد

املضررحر  املسررتكر سةدالسرر  يةرر  لقررو  الرردت يف املسررتآاا  لقررد وصررحغ اسة ررا
اسآرورر   ليندئرر  و مررول املت رردت عتيآنررحً عررن حدل ررق  عثررا: " ررردا بررق بررحزار 

للوم جليرض يف ا ءئي  استحسي   .ع لم"  مب ىن: "ل ذه  إل اسسوب وداً"
                                                 

يف اسةلررر  اس ربيررر   لكررر سع : دي مرررور  اسآوايرررد است ايآيررر    61 – 80/ 1حسرررن  يارررحس : اسن رررو اسررروايف   -(1)
 1208ر وال  ياد اس ءوء ية  ةححل : اسوا ا يف اسن و  دار اس احي  احملكدو   اسآحهر    -لعحب دهح   02 

  .لعح ب دهح 41م    
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 منحذ  ا ا اسة ا يف اسجرةم  اسع ب  جلودونح  ككح وة :  
َْٱَۡلن اقََُِإَوذَۡ -أ ََِۡدُخلُوا َِٰذه ي ةَ ٱَه  َۡ ََْۡلق  اَف ُُكُوا ۡيُثََِمۡنه  ٗداَِشۡئُت ََۡح  َر غ 

َْٱوَ  َٱَۡدُخلُوا ٗداَۡۡل اب  ََُْسجذ ةرََو قُولُوا َََِۡحطذ ُُ ََۡنذۡغفِ ۡ َ َل  ُُ َٰ َٰي  ط  َخ 
ِيدَُ َن   ذ( 80) اساآر  :  ٥٨َلُۡمۡحِسنِيَ ٱَو س 

د  برة خبورورد از  ترةم  امل رىن: "لال لقرت كرق َكةتريم در اورريد در اورن
اجنرررح بررررح  ررررءل ي هرهررررح كررررق ىواهيررررد ىررررورد ي گرررروارا لدر اوررررريد بررررق درلاز  
لجد  كنحل لب موويد لوا  عح اعرزش الت تح بيحعرز ى مشح را گنحهرحل 

 .  موكحرال " لزوحد  ىواهيم دادمشح 
ََْف إِ َۡ -ب ُنوا ا ََبِِمۡثلََِء ام  نُت َم  دََِۦبِهََِء ام  ق  َْاٱَف  وا َْت ََِإَّو َۡهت د  لذۡوا اَو  َف إِنذم 

ُهُ ََُه َۡ ي ۡكفِيك  اق  َف س  ُ َٱِفَِشق  ََّللذ ِميعَُٱو ُهو  ) اساآر  :  ١٣٧َۡلع لِي َُٱَلسذ

 ذ ( 121
ترةم  امل ىن: " ة اگر بحلردار د اها كتحا ب  چق بحلرداشتيد مشح  ة 
را  وح تند لاگر برگشتند  ة هء اون  يست كق اوشحل در ،حسةت ا د 

ترا ىدا بح تآحم از اوشرحل لاللرت شرنوا  كةحوت كندد كق   ة زلد بحش
 .دا ح "

ت مو ررت اآلورر  اوألل عررن تسرره ةمررا بسرري   يف اسةلرر  اس ربيرر   حيرر  
لقه اسة ا اسردا  يةر  حردلت اسرءعن يف املسرتآاا "لرنءود" يف بداور  ا كةر  
اوأىرررررر   "للررررررنءود احملسررررررن "  سيررررررؤدي دلر املسررررررند  ياررررررح  سي مررررررول ترتيرررررر  

  .ن وو  ه م ا: "  ا عستآاا +  حيا عآدر + عة و  بق"ينحةرهح اس



 35 

جلعررررح املررررجرهم اسرررر ي وواةررررا ع ح تررررق سةجرةمرررر  ل آررررحً سةآوايررررد اسن وورررر  
اسة ررا اسرردا  يةرر  الرردت يف  -ك حدتررق -املنظكرر  سةلرر  املصرردر   آررد جللرد 

املستآاا "زوحد  ىواهيم داد" يف بداو  ا كةر   عثةكرح لرد يف اسآررال اس مرر ى  
ق بررحملة و  املاحشررر " ي موكررحرال"  سي مررول ترتيرر  اس نحةررر اسن وورر  يف مث جليآارر

لاسصرواا اسر ي وتةري عره اسآيرحس يف  .ا كة  عوا آحً محعحً سةجرتير  اس رري ارح
"  سيصررراا ترتيررر  زيـــاد  هـــواهي  داداسةلررر  ااررردم  هرررو: "برررق  ي موكرررحرال 

 .اس نحةر  ككح وة : "عة و  و  عاحشر +   ا املستآاا"
بحسنسررا  سةورر  اسثح يرر  اسررع ت مو ررت عررن لرراه ةمررا يف اسةلرر  لكرر سع 

املصرررررردر   رررررررأ اسة ررررررا اسرررررردا  يةرررررر  املسررررررتآاا  قررررررد لرد يف بداورررررر  ا كةرررررر  
اسسحدلرر   لهوهررواا شررر  عآرردر  جلي: إل جلرادلا اس ميررد سررع  سرري مةي مام 

  مث جلتا ررق بحسةحيررا "ا "  سي مررول ترتيرر  ينحةررر ا كةرر   ككررح وةرر : (1)ا " 
 +   ا املستآاا + عة و  جلل  + عة و   حل +  حيا"ذ " ح  اسربط 

جلعرررح اسجرةمررر  اسرررع بررر  جلوررردونح   آرررد جللرد املرررجرهم اسة رررا اسررردا  يةررر  
املسرررتآاا يف ةررريل  املضرررحر  االستءاعررر  "كةحورررت كنرررد"  رررح ورررد  يةررر  يررردم 
است آرري عررن لقررو  الرردت  لهرر ا ى رر  ةررريف ترترر  يةيررق تلرر  دال   لعررح  

  مث جليآارق برحملة و  املاحشرر "ترو"  لعرن ب رد  اسةحيرا كحل ونالر  اسوقرو   يرق
لكرررحل البرررد جلل و ةرررم املرررجرهم جلل اسةلررر   ."ىررردا"  مشررريحً عررره اسجرتيررر  اس رررري

 رروز  ياررح استآررد ى لاسترر ى   جلعررح اسةلرر  اسةحرلرري   ارر  سلرر  اس ربيرر  سلرر  إيرابيرر  
ترتيايررر  ال  ررروز  يارررح استآرررد ى لاستررر ى   لتةرررع ظرررحهر  سرررو لهررردد يف هررر   

                                                 

 ذ412(ةحيف   كود : ا دل  يف إيراا اسآرال لةر ق لبيح ق    1)
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لاسص يا جلل ختتصر ترةم  ه   ا كةر   ككرح  .اسةل   سضح  املدسو  املآصود
"  سيارردل ترتيرر  ينحةرررهح   فايــت هواهــ   ــردوةرر : "ىرردا ترررا دركحرشررحل 

 ." حيا + عة و  عاحشر + عة و  و  عاحشر"ه م ا: 
جلل  ررر  حآيآررر  تاررردل سنرررح  -ب رررد يررررض اسنكرررحذ  اسسرررحبآ -لالشرررع 

 ا     من إ حزهح يف جلل املجرهم "اسشيخ شرح  ل  ا  اسردهةوي" قرد حر ا 
حرر ل اسآوايررد املنظكرر  سجركيرر  ا كةرر  يف اسةلرر  املصرردر  وأ نررح ض  ة رر  جلورر  

ككررررح جلل   .يررررن اتاررررح  عثررررا هررر   اسآوايررررد اس ربيرررر  حلسررر  عررررن هح اررررق سة ررردل  
اسآررررحرو و مررررحد ورررررأ جلل يرررردد املآررررحباد اسررررع ا ا تآح هررررح عررررن قاررررا املررررجرهم 
عسررررحلو  إل حررررد كارررر  عرررره عةرررررداد اسةلرررر  املصرررردر   ظررررراً الستءاعررررق املةررررر  

  .بنظحعاح اسن وي
لهرررر ا دسيررررا اىررررر وضررررحم إل عررررح ذكر ررررح  عررررن قاررررا يةرررر  جلل ترةمرررر  

  جلي ترةمرر  كةكرر  كةكرر   دلل عرايرررح  (1)كوهنررح ترةمرر  حر يررر   املررجرهم ض تت ررد
لس ا   .اس اقحد اسن وو  اسع تربط ب  تةع املةرداد يف اسةل  املنآو  إسياح

إل جلل ةرححانح رمبرح ورتآن اسةلر   -يف املآرحم اوأل   -اسسا  يف ذسرع ورهره 
ح ض و ةرره ااردم  ررد حً  لس منررق ض وردرس اسآوايررد املنظكرر  اررح عرن قاررا  لرمبرر

  لدسيةنررح يةرر  ذسررع جل ررق لقرره يف هنررحد حوورر  ترروح  سةرردارس (4)يةياررح جلوضررحً 
                                                 

  ترتي  اس مةكحد يف اسن  اسآرا ي بلرض ( لال وصا ه ا اس مام ية  إخاقق  لإمنح رلي  يف ه   اسجرةم1)
 ت ةيم اسةل  اس ربي  عن ىا  اسجرةم ذ )اسةجن  اس ةكي (ذ

اسةحرلي    له ا االحتكح  ب يد؛  آد كحل اسدهةوي عشاوداً سق بحإلعحع  لاستآدم  لسق عؤسةحد عشاور  بحسةل  (4)
( لعح ب دهحذ )اسةجن  6/248يامذ )وخ ااند عن اوأ ح وؤكد م منق لع ر تق هب   اسةل   ا ظر: اإليام مبن يف تحر 

 اس ةكي (ذ 
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لاملتةآ  ع حً مبح ذكر ح   ية  لايا املثح : إتيح ق  كة  اسنة  " رق" يةر  جلهنرح 
لحبآ  سنة  اسة ا  لك سع جتحلر   ة   جلحردمهح   را قرو   لاآلىرر   مر  

سررق هءئيرر  يف هرر   اسدرالرر   دلل جلل وةصررا بيناكررح  لورر   كثرر  لرروم جل رررد
رمبررح و مررول عةسررراً ارر   اوأى ررح   –يف رجلورر   –لهنررحك لررا  اىررر  .الحآررحً 

اسن وو   لهو جلل املجرهم قد الجرشد باحدأ اسجرةمحد اسآد   مل ح ي اسآرال 
عثا ه   ا وا ر  اساحسلر   -با شع-اس مر ى إل اسةل  اسةحرلي  اسع ض ترا  

املآصررررود  جلي إهنررررح ايتكرررردد يةرررر  اسنسرررري اس ررررري اوأمهيررر  يف إوصررررح  امل ررررىن 
سررررو كررررحل اوأعررررر  -لس ةرررر  جلكررررول يةرررر  ةررررواا  .عتجحهةرررر  اسن ررررو اسةحرلرررر 

إذا قةت إ ق عرن املسرت يا جلل ت مرول عثرا هر   اسجرةمرحد قرد مرت  -ك سع
       .يف لخننح اس ري  جلل حىت داىا إورال  ةساح

 ثانياً : النس   إليه  " االس  "
 –وؤدي لظية  املسند إسيق يف ترةم  ا ء  اوأل   احتا االلم اس ي

ع مح   هحع  عن حي  اسدلرال لاسشيو   إذ ال   محد  رأ  -عو ه اسدرال  
اسع ا تت ت هبح لور  ١َال  َ او  ختةو عنق  اسةام إال اآلو  اوألل

اساآر    س ا ت يت جلمهي  تنحل  ه ا اسنو  عن اس مةك  اس ي وؤدي دلراً جللحلحً 
لملح كحل اسة ا  . موون ةما اآلوحد  ل دود عدسواح سدأ املتةآ يف ت

املح   لاملضحر  ةححيب اسآدح امل ة  ب  اوأ  ح  ككح عر ذكر    اهنكح 
 تحهحل دائكًح إل الم وؤدي دلر اسةحيا  إعح ظحهرًا ورد ةر ًح يف بنح  

  .ا كة   جلل عستجراً تد  يةيق اسآرائن املة آ  هب   اوأ  ح 
إ ررح   إل هرر   اسوظيةرر  اسن وورر  ااحعرر  يف ت مرروون ينحةررر ا كةرر   
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لك ا  دود عدسواح  إذ و د االلرم اسر ي ورؤدي لظيةر  اسةحيرا يف جلور  ةمةر  
جلحررد اسررركن  اوألحلرر  يف ت مووناررح  جنررد  وآرروم بوظيةرر  املة ررو  بررق  ل حئرر  

سر ا  .ظيةر  الرح اسةحيا  لاملاتدجل  لاخل   لاملنحدأ  ككح وررد جلحيح رحً سيآروم بو 
هرررح د الحهررر  إل تنرررحل  اسسررركحد اسن ووررر  سالرررم  سناررر  سةآرررحرو عررردأ 
استءام املجرهم عن يدعرق بآوايرد اسةلر  ااردم  سترتم اسةحئرد  املرهرو  عرن هر   

 .اسدرال 
جلعررح بحسنسررا  ست روررف االلررم ل جرزاتررق ينررد اسةلرروو    ررال  رر  اتةحقررحً 

يف  ةسررق دالسرر  جمرررد  يررن االقررجرال   يكررح بيررنام يةرر  جل ررق عررح د  يةرر  ع ررىن 
مب رررىن جلل االلرررم ال   مرررن إال جلل و مرررول سرررق عررردسو  يف ذاترررق  عاكرررح تاحونرررت 
جل وايرررق لجلمنحخرررق  إال جل رررق ال وررررتاط بءعرررحل  ررردد عثرررا جلزعنررر  املح ررر  لالح رررر 

 (1)لاملستآااذ 
إذا كحل االلم جلحد جلقسحم اس مةك  اسرئيس  يف اسةل  اس ربي  عثةق عثرا 

الرررلم   ررال سررق لظررحئف ال تآررا جلمهيرر  يررن لظحئةاررح  وأل ا كةرر  اوأ  ررح  ل 
اس ربيرر   سررن تسررتآيم ةرريحوتاح دلل ذكررر املاترردجل  جلل اخلرر   لكرر ا سررن تسررتآيم 
ةرريحو  ةمةرر  جلىرررأ دلل ذكررر  حيةاررح  لرروا  هررح  ةررر حً  ياررح  جلل عآرردراً  
حي  وست حض ينق با   اسةواحي اسع تد  يةيق  عثرا: )استرح  املضركوع   

       .لاملةتوح   ل ح لتح اسةحية (  لو  ذسع
لكررررر ا االلرررررم يف اسةلررررر  اسةحرلررررري  ال  تةرررررف يف عضررررركو ق للظحئةرررررق 

                                                 

ابرن  -  0لك سع: ر وال  ياد اس ءوء ية  ةححل: اسن رو اسوا را     .لعح ب دهح 46/ 1(حسن  ياحس  1)
 ذ1/44و يش: املةصا  
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اسن وور  يكرح رجلونرح  يف اسةلر  اس ربير    ارو "اس مةكر  اسرع ت ةري يةر  اإل سررحل 
لهرو ورؤدي لظرحئف اسةحيرا  .(1)لاليوال لا كحد دلل االقجرال مبةاروم اىرر"

ر لو  املاحشر لاملاتدجل لاخلر  لاملرتكم لاسارد  لاملنرحدأ لاسآيرد  لاملة و  املاحش
  .لو  ذسع

ل يكرررح وةررر  تصرررنيف سوظرررحئف االلرررم اسررروارد  يف ترةمررر  ع رررح ي ا رررء  
 اوأل  عن اسآرال اس مر ى إل اسةل  اسةحرلي  :

"ايةررم جلل اسةحيررا يف يرررم اسن رروو   : وآررو  ةررحح  املةصررا:  الفاعــل -1
 را  لجللرندد ل سرات ذسرع اسة را إل ذسرع االلرم  كا الم ذكرتق ب د  

مث وضرريف قررحئًا: "لاسةحيررا هررو عررح   .لسرر سع كررحل يف اإل ررحا لاسنةرر  لرروا 
كرررحل املسرررند إسيرررق عرررن   رررا  جلل شرررااق عآررردعحً يةيرررق جلبرررداً  كآوسرررع: " ررررا 
زود  لزود  حرا واعق  لحسن لهاق"  لحآق اسر ه لرا  ق عح جللند إسيرق  

عن حي  إل اسة را عسرند إسيرق لعآردم يةيرق  لروا  جلي يف كا اسصور  حيا 
(4)  ا جلل ض وة ا

. 
لاسوا ررا عررن ىررا  است روررف اسسررحبي جلل اسةحيررا يف ا كةرر  اس ربيرر  
هو الم و يت دائكحً ب د اسة ا  لس منق قد وآدم يةيق  جلل ورؤىر ينرق  بشرر  
جلل ورتا ررح ع ررحً بالررنحد لاحررد  جلي جلل كةياكررح ونسرر  إل اآلىررر يف الرردت 

يررحً لإ حبررحً لزعنررحً كرر سع   ررح وؤكررد سنررح جل ررق سررية يف اسةلرر  اس ربيرر   حيررا دلل  ة
                                                 

لررتور لكرر سع: ىررح ةري  برلوررء  حتررا: د .21(  راعرررزي  يةرر  لررة ح ي: از كةكررق تررح كررام  هررحا بررنجم    1)
 ذ26زبحل  حرل   هحا هةدهم    

لك سع ا ظر: اسراه    ياد : است ايي اسن روي  دار اسناضر  اس ربير  سة احير   .1/12( ابن و يش: املةصا  4)
 ذ112م   1218لاسنشر  ب لد 
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 .  ا  لوا  كحل ه ا اسةحيا امسحً ظحهراً لهو اوألحس  جلل  ك اً  جلل   تحً 
لك سع الح  يف اسةل  اسةحرلي   جند اسةحيا ورد سيد  ية  عن قرحم 

ل هرر ا اسةحيررا حبرردت اسة ررا  لرروا  جلكررحل يررحقًا  جلم ورر  يحقررا  لقررد و مررو 
امسحً ظحهراً لهو اسشحئه  جلل  ك اً  جلل ةة    ال  ةق  لوؤدورحل لظيةترق  

     .ستشجرك ةمي اح عه اسة ا يف اإللنحد ككح هو الح  يف اسةل  اس ربي 
لاآلل جليرررررض سجرةمرررر  ع ررررح ي ب رررر  اآلوررررحد يةرررر  لررررايا اإل ررررحز ال 

 تتضركن جلمسرح  ظرحهر   الصر   حملآحم ال وتسه هنح س رض ةميه اآلوحد اسع
 لذسع ككح وة  : 

بُّك ََق ا  ََِإَوذَۡ ذ1 ةَِر  َٰٓئِك  ل  ََلِۡلم  اِعلَرَإِن ِ ۡرِضَٱَِفََج 
 
اََِۡل ٗة لِيف  ََْخ  َق الُو ا

ُلَ ۡع  َت 
 
اَأ نَفِيه  اَُيۡفِسدََُم  ي ۡسفُِكََفِيه  ا ءَ ٱَو  ِم  ۡنََُدل  َن  ب ِحََُو  َِِب ۡمِدكَ َنُس 

َ ُ ِ د  ُنق  اََو  َ َق ا  ََل ك  ۡعلَ َإِن ِ
 
اَ َُأ ََم   ذ( 28)اساآر  :  ٣٠َُ ۡعل ُمو َ َّل 

 عرنبرق  رشرتگحل كرق   رلردگحر تروترةم  امل ىن: "وحد كن تول گةت 
ا روننرررد  ام در زعررر  هح شررري  را گةتنرررد اورررح عررر  ا ررررو  در زعررر  كسررر  را 

تسايا ع  گوويم حبكد تو لبرق  رحك  عح  سحد كند در لي لىو روءي كند ل 
 رعررود هررر ائينررق حررن عرر  دا رريم ا چررق مشررح منرر   –اقرررار عرر  كنرريم بررراي تررو 

 .دا يد "
ا ذ4 ل مذ ا ء ُه ََۡو  ِنََۡر ُسو َرَج  َِٱَِعندََِم  قَرَّللذ ِ د  اَُمص  ُه ََۡل ِم  ع  َف َِيقَرَن ب ذَ َم 

ِررنَ  ِيررنَ ٱَم  َََّْلذ وتُرروا
ُ
َٱَأ َٰرر   ََۡلِكت  َٰرر   َِٱَكِت  ا ءَ َّللذ ر  نذُه ََُۡظُهررورِهِ ََۡو 

 
ررأ ََك  َّل 

ۡعل ُمو َ   ذ( 181)اساآر : ١٠١ي 
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از  رررررءد ىررررردا   يلرررررحع يترةمررررر  امل رررررىن: "لهرگرررررح  كرررررق اعرررررد بحوشرررررحل 
از ال قروم كرق داد  شرد  ا رد   گرلهر بحلردار د  ا چق بحوشحل الت ا گنرد  

  .كتحا ال كتحا ىدا را ة وشتاحوشحل گووح من  دا ند "
َۡف عََُِإَوذَۡ ذ2 َِٰهََي  و اِعدَ ٱَ ََُۧإِبۡر  َٰعِيُلََۡۡل ۡيتَِٱَِمنَ َۡلق  بَذَِإَوۡسم  بذۡلََن ار  َُ ق 

ََإِنذك ََِمنذا اَ نت 
 
ِميعَُٱَأ لِي َُٱَلسذ  (ذ 141) اساآر  : ١٢٧َۡلع 

بنيحدهررحي  ابررراهيم لا مسحييراترةمر  امل رىن: "ا گررح  كرق بةنررد عر  كنرد 
 ىح ق را گةتند اي  رلردگحر عح قاو  كن از عح هر ائينق توو  شنوا دا ح"ذ

تضررركنت اوألل لردد اآلوررر  اوألل ع مو ررر  عرررن  رررات ةمرررا عركاررر   
عناح امسحً ظرحهراً لقره ب رد اسة را "قرح " عاحشرر   سي مرول ترتير  ةمةر  اسآرو   
ه مرر ا: "ظرررم زعررحل +   ررا عررحض +  حيررا + عضررحم + هررحر لجمرررلر"  

 .جلي جلل ه   ا كة  ض تتضكن إال امسحً لاحداً وؤدي لظية  اسةحيا
ر رر    آررد جلعررح املررجرهم اسرر ي اتارره اسجرتيرر  اس ررري اسرروارد يف اآلورر  اس م

جللرد االلرررم " رلردگرررحر" يآررر  اسة رررا "گةرررت" يف ا كةررر  اوألل: "ورررحد كرررن 
ــو تررول گةررت  بررق  رشررتگحل"  سي مررول ترتيرر  ينحةرررهح اسن وورر   پر ردگــار  

ككح وة :"  ا جلعر"وحد كن" + قيد زعحل "تول" +   ا عحض "گةت" + 
وي  حيا " رلردگرحر" + عة رو  ور  عاحشرر "برق  رشرتگحل"  لهر ا ترتير  حر

ال وتةي يف بنحئق عه قيرحس اسةلر  ااردم  لكرحل ونالر  سةكرجرهم جلل ورورد قيرد 
اسءعحل يف ةدر ا كة   مث وتا رق بحسةحيرا "برلردكرحر"  لاملة رو  ور  املاحشرر 
"بق  رشت محل"  مث  تم ا كة  بحسة ا اس ي وتا ق ب اع  استنآيط ":"  وأ رق 
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ا كةرررر  ه مرررر ا: "تررررول لقرررره   ررررا قررررو   لعررررح ب ررررد  عآررررو  اسآررررو   ستصررررحغ 
           . رلردگحر تو بق  رشتگحل گةت:"

ككح جند املرجرهم ورورد يف لريحب ا كةر  احمل مير  "كرق عرن ا روننرد  ام 
" اسضررك  "عررن" يف بررداوتاح سيآرروم بوظيةرر  اسةحيررا  ...در زعرر  هح شرري  را 

 مث وتا ررق بحلررم  حيررا "ا روننررد "  عة آررحً بررق اسة ررا املسررحيد املخةررف "ام" 
لجلىر اً املة ررو  ورر  املاحشرر "در زعرر "  لاملة ررو  املاحشرر "هح شرري "  لهرر ا 
ى   و  عآاو  يف ت مروون ا كةر  اسةحرلري   إذ ض  رر عرن قارا ةمةر  لاحرد  

لجلرأ جلل  .تتضرركن عاترردجلً لىرر اً لعة رروس  عاحشررراً لورر  عاحشررر يف ال لاحررد
"   .... هح شري  هنرم اسجرةم  اسآيحلي  ا   ا كة   ككرح وةر : عرن در زعر 

سيصاا ترتي  ينحةرهح عوا آرحً ملرح هرو ع كرو  برق يف اسةلر  ااردم " حيرا + 
 .عة و  و  عاحشر + عة و  عاحشر +   ا"

لكرر سع اآلوررر  اسآرا يررر  اسثح يررر  اسرررع ت مو رررت هررر  اوأىررررأ عرررن  رررات 
ةمررا   راهررح  ترروي يةرر  امسرر  ظررحهرون وؤدوررحل لظيةرر  اسةحيررا  حيرر  لرد 

ل  "رلو " يآ  اسة ا "هح " يف ةمة  اسشر   جلعح االلم اسثح ي االلم اوأ
مب رىن جلل كرا  ." روي"   آد لقه يآ  اسة ا " ار " يف ةمةر  هرواا اسشرر 

 .االمس  لقه يآ  اسة ا يف ا كة  اسوارد  ياح
له مررر ا وة رررا املرررجرهم "اسشررريخ شرررح  ل  ا "  جلي جل رررق ورررورد االلرررم 

ةرررر  برررر  عة رررروس  ورررر  عاحشرررررون  ه مرررر ا: اوأل  " يلررررحع ي" يف للررررط ا ك
"  سياردل ترتير  ينحةررهح ....از  ءد ىردا  پيغاميري"هرگح  كق اعد بحوشحل 

يةر  ور  قيررحس اسةلر  اارردم  ككرح وةر : "قيررد زعرحل "هرگررح " +   را عررحض 
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"اعد" + عة و  و  عاحشر "بحوشحل" +  حيرا " يلرحع ي" + "عة رو  ور  
از  رءد ىردا پيغـاميري جلل وآو : "هرگح  كق  لاسصواا .عاحشر" از  ءد ىدا"
"  سيصرراا اسجرتيرر  اسن رروي "قيررد زعررحل +  حيررا + ...بررق لرروي شررحل اعررد 

  .عة و  و  عاحشر جلل  + عة و  و  عاحشر  حل +   ا"
ليف اآلوررر  اوأىررر   اسرررع تشررركا  رررات ةمرررا يربيررر   جنررردهح تتضررركن 

  اسةحيررا سة ررا لاحررد لإمسحييررا" وؤدوررحل لظيةرر ...امسرر  ع  ررو   "إبررراهيم 
"ور ه" حي  لردا ب د  عاحشر   سي مول ترتي  ينحةر هر   ا كةر  يف اسةلر  
املصدر  ككح وة : "عة و  سة ا   لم تآدور  "اذكر" +   را عضرحر  + 

 . حيا + عة و  بق + هحر لجمرلر +  حيا  حل ع  وم"
ليف ترةمرررر  ةرررررححانح  ررررررأ االمسررررر  اسةرررر ون وؤدورررررحل لظيةررررر   اسةحيرررررا 

بررررراهيم لإمسحييررررا" حيرررر  لردا ب ررررد اسة ررررا "بةنررررد عرررر  كنررررد"  مث تا اكررررح "إ
املة رررو  املاحشرررر "بنيحدهرررحي ىح رررق"  سي مرررول اسجرتيررر  اسن ررروي اررر   ا كةررر  
املجرةم : "قيد زعرحل" ا گرح  +   را عرحض "بةنرد عر  كنرد" +  حيرا "برراهيم 

  لاسصرواا جلل وآرو : "ا گرح .لامسحييا" + عة و  عاحشر "بنيحدهحي ىح رق"
بنيحدهررحي ىح ررق را بةنررد عرر  كننررد"  سي مررول ترتيرر   ابــراهي   اســناعيلكررق 

ينحةر ا كةر  عوا آرحً سةآيرحس يف اسةلر  ااردم  ه مر ا: "قيرد زعرحل +  حيرا 
 .+ عة و  عاحشر +   ا"

: ورد االلم اس ي وؤدي لظية  املة رو  يف اسةلر  اس ربير  سيرد   النفعون-4
جلل إ احتحً  لوا  جلكحل بش ما عاحشرر  ية  عن لقه يةيق حدت اسة ا  ةيحً  
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 (1)جلم و  عاحشر  دلل جلل تتل  ع ق ةور  اسة اذ
لكرر سع الررح  يف اسةلرر  اسةحرلرري   و رررم االلررم اسرر ي وآرروم بوظيةرر  
املة ررو   ب  ررق االلررم اسرر ي وررد  يةرر  اسشررخ  جلل اسشرر   اسرر ي وآرره يةيررق 

جلل تتلرر  الرردت بشرر ما عاحشررر  جلل ورر  عاحشررر  لوررتكم ع ررىن ا كةرر   دلل 
لعثةكرح ورؤدي االلرم لظيةر  املة رو  يف ا كةر  اسةحرلري    .ع ق ةريل  اسة را

جنرررررد اسضرررررك  املنةصرررررا  لاملتصرررررا  لاملااكرررررحد  لب ررررر  جلدلاد االلرررررتةاحم 
ل ررك  اإلشررحر   ةمي اررح تررؤدي هرر   اسوظيةرر  جلوضررحً  إ ررح   إل جلل املة ررو  

وةرر  منررحذ  عررن ترةمرر  ل يكررح  .ورررد يف اسةلرر  اارردم برر  اسةحيررا لاسة ررا دائكررحً 
 ع ح ي اآلوحد اسآرا ي  اسع لرد  ياح املة و  يف و  عو  ق اسوظية :

ِينَ ٱ ذ1 ۡهدَ َي نُقُضو َ ََّلذ َِٱَع  َٰقِهََِب ۡعدََِِمنَ َّللذ ُعو َ َۦِميث  ي ۡقط  ا ََو  ََ َم  م 
 
َأ

َُٱ  َۦ َبِهََِّللذ
 
ل ََأ ُيۡفِسُدو َ َيُوص  ۡرِضَ ٱَِفََو 

 
َٰٓئِك ََِۡل ْول 

ُ
َِٰسَُٱَُه ََُأ َو َ ۡلخ 

٢٧ :  ذ(41) اساآر        
ب رررد   يكرررحل ىررردا راترةمررر  امل رررىن : " ال  حلرررآحل كرررق عررر  شررر منند 

ىردا  رعرود  الرت  يولري ال ل سرحد عر  كننرد  ا چرقبسي ال لع  بُرَر رد 
 در زع  اوشح ند زوحل كحرال"ذ 

ۡذن اَِإَوذَۡ ذ4 خ 
 
ُُ ََۡأ َٰق  ۡعن اَِميث  ر ف  ُُ ََُو  ورَ ٱَف ۡوق  ََْلطُّ ا ََُخُذوا َم 

 ُُ َٰ ُ ۡي   ا ة ََء  َْٱوَ َبُِقوذ وا َُ اَۡذُك ُُ ََۡفِيهََِم  لذ  ذ( 62) اساآر  :   ٦٣َُ تذُقو َ َل ع 
                                                 

  681م     1228(اسنررحدري   كررد جللرر د : حرررو اسةلرر  اس ربيرر   اس ا ررر  اوألل  امل متارر  اس صرررو   بررر لد  1)
م     1212لك سع : قاش  جلمحد : اس محعا يف اسن و لاسصرم لاإليرراا  اس ا ر  اسثح ير   دار ا يرا  بر لد 

 ذ181
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را لبرداشررتيم بررحالي   يكررحل مشررحترةمرر  امل ررىن: "لال لقررت كررق گررر تيم 
در  چرق داد  ا ى مشرحرا بحلرتواري لوحدكنيرد اا چق را گةتيم بگ ود  خورمشح 

 .ا ست تحبُود كق در نح  شوود"
َ ذ2

 
 َتَُِيُدو َ َمَۡأ

 
ََْ َ ت ۡسََأ ُُ ََۡلُوا اَر ُسول  م  َََُٰسئِل ََك  هََِمنَُموَس  ۡبُل َق 

ن ََ ٱَي ت ب دذ ََِو م  ۡف ُُ ََِۡل َٰنَِٱب يم  دََۡۡۡلِ ق  لذََف  ا ءَ َض  و  بِيلَِٱَس   180) اساآر  : ١٠٨َلسذ
 (ذ

را   يلررررحع  ىررررودترةمرررر  امل ررررىن: "اوررررح عرررر  ىواهيررررد كررررق لررررؤا  كنيررررد 
را يوض ا حل كةر  يش ازون لهركق بستح د  تنح  مق لؤا  كرد  شد عول  

 .را" را  عيح ق ة هر ائينق گم كرد 
 احر  يف اآلور  اوألل جلهنرح ع مو ر  عرن  رة ةمرا يف اسةلر  اوأةرا 
ب    ةي  لعوةوس  لع  و   لالت نح ي   إال جلهنح تضكنت عة روس   جلحردمهح 

 رو  برق  جلل "ياد ا "  لهو تركي  إ ح    ل ح ياكح "عح" الم عوةرو  عة
سي مرررول ترتيررر  اس نحةرررر اسن ووررر  يف ا كةررر   .  مرررر  عوةرررو   يف  رررا  صررر 

  رررا عضرررحر  "ورررنآ " +  حيرررا "اسررروال" + عة رررو  برررق  ....اوألل  ه مررر ا :
جلعررررح ا كةرررر  اسثح يرررر   جررررح  ترتيرررر  ينحةرررررهح ككررررح وةرررر : "  ررررا  ."ياررررد ا "

 ."....عضحر  "وآ ه" +  حيا "اسوال" + عة و  بق "عح"
  "اسشيخ شح  ل  ا " ال  ررأ  رقرحً لسرو  ر ياً بر  ترتير  ليف ترةم

ه   اس نحةر ب  اسةل  املصدر لاسةل  اادم  جلي إل ترةمتق هح د ع حبآ   
كةيرحً سةرن  اسآررا ي عرن حيرر  اسجرتير  اسن روي  لذسرع ينردعح جللرد املة ررو  
املاحشرررر " يكرررحل ىرررود" يف للرررط ا كةررر  اوأل  ب رررد اسة رررا "عررر  شرررر منند" 
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حشرررر   لاسآيرررحس هنرررح جلل ورررؤىر اسة رررا لوآررردم يةيرررق املة رررو   ه مررر ا: "ال عا
"  سي مرررول مـــم دـــ     حلرررآحل "ا رررحل" كرررق  يكرررحل ىرررود را ب رررد بسررري ال 

ترتي  ينحةر ه   ا كة  قيحليحً  ككح وةر  "الرم اإلشرحر  + االلرم املشرحر 
 .إسيق + جلدا  اسصة  + املة و  املاحشر + قيد زعحل + اسة ا املضحر "

 سع اآلو  اسثح ير  اسرع تتضركن  رة ةمرا جلوضرحً يف اسةلر  اس ربير   لك
جنررردهح  تررروي يةررر  لرررت  عةحييرررا  هرررح  اوأل  عنارررح "عيثرررحق مم"  يف هنحوررر  
ا كة  اوأل  ليآ  اساحآ  ) ح( اسع تد  ية  اسةحيا  جلعح املة و  اسثح ي 

لكر سع  "اس ور"   آد لرد يف اىر ا كة  اسثح ي  ب د ظرم امل مرحل " روب" 
املة ررو  اسثحسرر  "عررح" اسرر ي لرد يف ا كةرر  اسثحسثرر  ب ررد اساحآرر  )اسرروال( اسررع 
تررد  يةررر  اسةحيرررا  لجلىررر اً املة رررو  "عررح" اسررر ي لقررره يف ا كةررر  اسراب ررر  ب رررد 

له مر ا  رررأ جلل املة رو  يف هرر   ا كةر  لروا  كررحل امسرحً ةررر حً  جلل  .)اسروال(
  .حشر امسحً عوةواًل  وآه دائكحً ب د اسةحيا عا

جلعررح املررجرهم   آررد ا ررر اسررناع اسرر ي اتا ررق خرروا  ترةمتررق  حينكررح جللرد  
املة ررو  املاحشررر اوأل  " يكررحل مشررح" يف ترتياررق اسرروارد يف اسةلرر  املصرردر  ةسررق  
جلي يآرر  اساحآرر  اسداسررر  يةرر  اسةحيرررا ) ى(  لهرر  الحآررر  ال ترررد يف اسةلررر  

دائكرررحً  ليندئررر  هرررح   اسةحرلررري  إال يف هنحوررر  اسة رررا اسررر ي ختترررتم برررق ا كةررر 
ترتيرر  ينحةررر ا كةرر  املجرةمرر  عوا آررحً سآيررحس اسةلرر  املصرردر  لسررية اارردم  
ه مررر ا: "قيرررد زعرررحل "ال لقرررت" +   رررا عرررحض "گر رررت" +  حيرررا ) ى(" + 

را   پينـا  دـنالاسصرواا جلل وآرو : "ا گرح  كرق  .عة و  عاحشر " يكحل مشرح"
 .گر تيم" جلي " قيد زعحل + عة و  عاحشر +   ا"
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كرر سع املة ررو  اسثررح ي "خررور" اسرر ي جللرد  املررجرهم يف هنحورر  ا كةرر  ل  
اسثح يرر  ب ررد اسة ررا املح رر  "برداشررتيم"  لاملة ررو  ورر  املاحشررر "بررحالي مشررح"  
سيادل ترتي  ينحةر ا كة   ككح وة : "  ا عحض + عة و  و  عاحشر + 

جلي  " بردادـتي لاسصر يا جلل وآرو : "خرور را برحالي مشرح   .عة و  عاحشر"
ونالرر  جلل وررر يت برررحملة و  املاحشررر جللالً خحملرررح حررر م اسةحيررا  مث املة رررو  وررر  

 .املاحشر  لجلى اً  تم ا كة  بحسة ا املح  
ليف ا كةررر  اسثحسثررر   ررررا  ورررورد املة ررروس  "ا چرررق"  ل"مشرررح" ب رررد   ةررر   

ا كةررررر  اوألحلررررري  لاسترررررحبه "بگ ورررررد"  ل"داد  ا ى"  سيصررررراا ترتيررررر  هررررر   
ركارر   ككررح وةرر : "  ررا جلعررر "بگ وررد" + عة ررو  عاحشررر "ا چررق" + ا كةرر  امل

لاسصررواا جلل وآررو  املررجرهم:  .  ررا عررحض "داد  ا ى" + عة ررو  ورر  عاحشررر"
"ا چرررق را كرررق برررق مشرررح داد  ا ى بحلرررتواري بگ ورررد"  سيصررراا ترتيررر  ينحةررررر 
ا كة  قيحلريحً  ه مر ا "عة رو  عاحشرر + جلدا  ربرط + عة رو  ور  عاحشرر + 

 .+ قيد لةف +   ا جلعر"   ا عحض
لكرر سع املة رررو  اوأىرر  "ا چرررق" اسرر ي وررر يت يف ا كةرر  اسراب ررر  ب رررد  

  ررا اوأعررر "ورررحد كنيررد"  سي مررول ترتيررر  ينحةرررهح  ككررح وةررر : "  ررا جلعرررر + 
جلعرح اسة را املسرحيد "الرت"  آرد لرد  .عة و  عاحشر + عة رو  ور  عاحشرر"

ا اسة رررا يف لررريحب ترةمترررق يف وررر  عوق رررق  لإذا عرررح جلراد املرررجرهم جلل ورررورد هررر 
"  بگيريـ ونال  سق جلل و د  عنارح  ككرح وةر : "ا چرق را كرق در ال الرت   

ستصررراا ا كةررر  عرررن اسنرررو  املركررر   ه مررر ا: "عة رررو  عاحشرررر + جلدا  ربرررط + 
 .ى ا كة  اسةريي  +   ا ا كة  اسرئيس "
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ليف اآلو  اسثحسث  اسع ت مو رت يف اسةلر  املصردر عرن ةمةتر  ع روست    
جنردهح تتضرركن  ا رر  عةحييررا لرد اوأل  عنرق "رلررو " يف ا كةرر  اوألل  جلعررح 
 .اسثرررررح ي لاسثحسررررر  "اس مةرررررر"  ل"لررررروا  اسسرررررايا"  آرررررد لردا يف ا كةررررر  اسثح يررررر 

لاسثحبررت جلل كررا عة ررو  عناررح قررد لقرره ب ررد اسة ررا لاسةحيررا يف ا كةرر  اسرروارد 
 . ياح

ه ب رررد اسة رررا لينرررد املرررجرهم  ررررأ املة رررو  اوأل  " يلرررحع  ىرررود" وآررر 
املضحر  "لؤا  كنيرد"  سي مرول ترتير  ينحةرر ا كةر  ه مر ا: "جلدا  الرتةاحم 
"اوح" +   ا عسحيد وةيد اإل  محر د  يةيق    اس مةك  "عيخواهيد" + جلدا  

لةرر    ."....ربررط "كررق" +   ررا عضررحر  + عة ررو  عاحشررر " يكررحل ىررود" 
وآرررو : "اورررح هررر ا اسجرتيررر  ككرررح هرررو ع كرررو  برررق ينرررد جلهرررا اسةلررر  ااررردم جلل 

"  سيصرراا ترتيرر  ينحةرررهح ...را لررؤا  كنيررد  پيغــامير هــودعيخواهيررد كررق 
قيحلررريحً  ككرررح وةررر : "جلدا  الرررتةاحم +   رررا عسرررحيد + جلدا  ربرررط + عة رررو  

 عاحشر +   ا عضحر "ذ
لكرر سع الررح  يف ا كةرر  اسثح يرر   جنررد املة ررو  اوأل  "كةررر" وآرره ب ررد       

ق املررررجرهم بررررحملة و  ورررر  املاحشررررر "يرررروض اسة ررررا "بسررررتح د" عاحشررررر   مث وتا رررر
جلعرررح املة رررو  اسثرررح ي "را  عيح رررق"   ررر د يف هنحوررر  ا كةررر   لذسرررع ب رررد  .ا رررحل"

اسة ررا "گررم كرررد"  سي مررول ترتيرر  ا كةرر   ككررح وةرر  "عرراام عركرر   حيررا + 
  ا عضرحر  + عة رو  عاحشرر + عة رو  ور  عاحشرر )ةمي ارح ةمةر  اسشرر (  

لاسصررواا  .ة ررو  عاحشررر )هررواا اسشررر ("+ قيررد زعررحل +   ررا عررحض + ع
 را  ميانـهبسرتح د  هرر ائينرق  عـو  اينـا را  فـر جلل وآو  املجرهم: "هركق 
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را گم كرد"  سيصاا ترتي  اس نحةر اسن وو  امل مو   سةجكة  قيحليحً  ه مر ا: 
"عررراام عركررر   حيرررا+ عة رررو  وررر  عاحشرررر + عة رررو  وررر  عاحشرررر +   رررا 

 )هواا اسشر (ذ.احشر +   ا عحض"عضحر  )ةمة  اسشر ( + عة و  ع
:  دد يف اسةلر  اس ربير  ب  رق الرم ةرروا  جلل عرؤل  تآدعرق الفاعل نائب-3

لاوأةرررا يف حررر م  .  رررا عاررر  سةكجارررو   ل رررحا يرررن اسةحيرررا ب رررد ح  رررق
اسةحيرررا جلل و مررررول سةجاررررا  جلل سا ررررحز  جلل عرايرررح  اسةةرررر  سلرررررض ع نرررروي  

تصررم  جلل اسظررم املخرت  لونوا ينرق املة رو  برق  جلل املصردر املخرت  امل
 .املتصرم

 1-َََََٰۡقُۡلُت ََِۡإَوذ َُٰموَس  َََٰنذۡصِبَ َل نَي  امَ ََع   ع  َِٰحدَ َط  بذك ََنل  اَۡدعَُٱف ََو  َر 
َََُيَِۡجَۡ َتُۢنبُِت ا َِممذ ۡرُضَٱنل  ا

 
اََِۡل ِسه  د  َو ع  ا فُوِمه  َو  ا قِثذا ئِه  َو  ا َب ۡقلِه  ِمن 
َ ت ۡست ۡبِدلُو  

 
َأ ق ا   َا ا لِه  ب ص  َِٱو  ََِيَّلذ َب َٰ

ۡدن 
 
َأ ِيٱُهو  َ ََّلذ ۡير َخ  َْٱُهو  اََۡهبُِطوا ِمَۡصٗ

ل ۡيِهُ َ ُُضِب ۡتَع  و  تۡلُۡ َه
 
أ اَس  ُُ َمذ َل  ِلذةَُٱف إِ ذ ن ةَُٱوَ ََّل  ََلۡم ۡسك  ب ا ُءوَبِغ ض    و 

َ ِن  ِهَٱم  َأَِبَّللذ و   َُ ُف ُۡ َْي  نُوا ََك  نذُهۡ 
 
َبِأ َٰلِك  َِٰتَذ  َِٱي  ََّللذ ي ۡقُتلُو   َنلذَٱو  ِ َنَ َۧبِي 

ۡيَِ َ ٱبِغ  ِ ََۡۡل ق  ۡعت ُدو   نُواَْي  َك  واَْوذ ص  اَع  َبِم  َٰلِك   ذ( 61) اساآر  :  ٦١ذ 

ترةمرر  امل ررىن: "لال لقرررت كررق گةتيررد اي عولررر  هرگررء شرر مياحئ   رررق   
كنيم بر وع خ حم  ة خة  براي عح از ال هنة كرق ع لوح ردش زعر  از 

گةرت عولرر  اوررح   –لي  ترر  لي لبحدر  مررر لي لگنردم لي ليرردس لي ل يررحز
بررررد  عرررر  كنررررد ا چررررق لي  رلترلررررت بررررر ا چررررق لي هبررررجر الررررت  رررررلد ائيررررد 

ىواري بشاري  ة هر ائينق بحشد مشح را ا چق ىوالتيد لزد  شد براوشحل 
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لبحز گشتند خبشرك  از ىردا اورن برق لرا  ا سرت كرق برحلر  منر   ي  وائ ل 
ي اوررن بسررا   داشررتند اوررت هررحي ىرردا را لعرر  كشررتند  يلررحع ال را بررق  ررح حرر

 .گنح  كردل اوشحل الت لا  مق از حد در ع  گ شتند"
4-ََ َٰٓئِك ْول 

ُ
ِينَ ٱَأ َْٱََّلذ ُوا ۡني اٱَۡۡل ي وَٰ  َٱَۡشَت   ََِدلُّ َ  ِ َٱب ََٓأۡلِخ ُفََف ل  ۡنُه َََُُي فذ َع 

اُبَٱ ذ  ََۡلع  ّل  و َ َُه ََۡو  ُ  .(06) اساآر  :  ٨٦َيُنَص 
دگح ي د يرح را يرروض ترةمر  امل رىن: "اوشرحل ا  مسرح ند كرق ىرود رد ز ر 

ل ررررق اوشررررحل وررررحري داد   يرررر اااىرررررد  ررررة لرررراع كرررررد   شررررود از اوشررررحل 
 .شو د"

3-َۡن ۡظل  ََُو م 
 
نَأ ن عَ َِممذ َِٰجدَ َمذ س  َِٱَم   َّللذ

 
ََ َأ اَيُۡذك  َََٰۥۡسُمهَُٱَفِيه  ع  َو س 

ا  ََِفَ ابِه   َ َٰٓئِك ََخ  ْول 
ُ
اَأ  َل ُه َََۡك  َ َم 

 
ا ََأ ََي ۡدُخلُوه  ا ئِفِي  ََإِّلذ ۡني اٱَِفََل ُه ََۡخ  َدلُّ

ل ُه ََِۡخۡزيَر َ  َِٱَِفََو  ابرََٓأۡلِخ ذ  ِظي َرَع   ذ(112)اساآر  : ١١٤َع 
ترةمررر  امل رررىن: "لكيسرررت لرررتكگحرتر از ا  مرررق عنررره كررررد عسرررجدهحي  

در اهنررح لكوشررش كرررد در لورررا ي   ررحم ىررداىرردا را از ال كررق وررحد كرررد  شررود 
جدهح عگرر هرالرحل اوشرحل اهنح  اون گرل  من  لءد اوشحل را كق دراوند مبسر

 ."كررالت در د يح ىواري لاوشحل رالت در اىرد ي اا بءر
لردد اآلو  اوألل ع مو   عن تسه ةما يف اسةل  اس ربي  ب  بسري    

لعركارر   إال جلهنررح ض تتضرركن إال امسرر  ع  ررو   "اس سرر  لاملسرر من "  لق ررح يف 
وح لظيةر   حئر  اسةحيرا ا كة  اسراب   "ل ربت يةيام اس س  لاملس من "  سيؤد

له مرر ا وارردل ترتيرر  ينحةرررهح اسن وورر   ككررح وةرر : "  ررا عررحض عارر   . ياررح
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 .سةكجاو  + هحر لجمرلر +  حئ   حيا"
ليف ترةمررررر  ع رررررىن هررررر   ا كةررررر    ررررررأ املرررررجرهم ورررررورد  حئررررر  اسةحيرررررا  

"ىرررواري لبينررروائ " يف هنحوتارررح ب رررد اسة رررا لاملة رررو  وررر  املاحشرررر )املرررتكم(  
 .ينحةرهح اسن وو  عوا آحً سجرتي  ا كة  اس ربي  دلل جلي تلي  سيصاا ترتي 

برررر اوشرررحل زد  شرررد"  سي مرررول  هـــواري   بـــم نـــوائملاسصرررواا جلل وآرررو : "
ترتي  ينحةر ا كة  عوا آحً سآيحس اسةل  اادم  ككح وة : " حئ   حيرا + 

 .عة و  و  عاحشر )عتكم( +   ا عحض عا  سةكجاو "
سررع ت مو ررت عررن  ررات ةمررا   نجررد  حئرر  اسةحيررا جلعررح اآلورر  اسثح يرر  ا 

"ي اا" ورد يف هنحو  ا كة  اسثح ي  " ا  ةف ينام اس  اا"  لذسع ب رد 
اسة رررا املاررر  سةكجارررو   لا رررحر لاعررررلر  سيصررراا ترتيررر  اس نحةرررر اسن ووررر  
امل مو ررر  اررر   ا كةررر   ككرررح وةررر : "  رررا عاررر  سةكجارررو  + هرررحر لجمررررلر + 

 . حئ   حيا"
سجرتي   ةسق اس ي لهد ح  يف ترةم  ع ىن ه   ا كة   حي  لهو ا 

جللرد املرررجرهم االلرررم "يررر اا" يف اىرررر ا كةررر  " رررة لررراع كررررد   شرررود از 
"  سيصررراا ترتيررر  ينحةررررهح  ككرررح وةررر : "  رررا عرررحض عاررر  عـــ اباوشرررحل 

لاسصررررر يا جلل وضررررره  حئررررر   .سةكجارررررو  + هرررررحر لجمررررررلر +  حئررررر   حيرررررا"
ي ترررا عوقررره اسةحيرررا اوألرررحس  مث وررر يت اسةحيرررا "يررر اا" يف ةررردر ا كةررر  س

برررحملتكم "از اوشرررحل"  لجلىررر اً  رررتم ا كةررر  بحسة رررا املاررر  سةكجارررو  "لررراع  
 .از اوشحل لاع كرد   شود"ع اب كرد   شود"  ه م ا: " ة 

ليف اآلو  اسثحسث  اسع ركات يف اسةل  املصردر عرن  رة ةمرا   ة ر   
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ةرررر  اوألل  سي مررررول ترتيرررر  جلل  حئرررر  اسةحيررررا "امسررررق" قررررد لقرررره يف هنحورررر  ا ك
اس نحةررر اسن وورر  امل مو رر  اررح  ككررح وةرر : " عاترردجل "عررن" + ىرر  "جلظةررم" + 
حررررم هرررر "عرررن" + الرررم عوةرررو  "عرررن" +   رررا عرررحض "عنررره" +  حيررررا 
اسضررررك  املسررررتجر "هررررو" + عة ررررو  بررررق "عسررررحهد" + عضررررحم إسيررررق "ا " + 
ر حرررم عصرردر  صرر  "جلل" +   ررا عارر  سةكجاررو  "ورر كر" + هررحر لجمرررل 

 ." ياح" +  حئ   حيا "امسق"
لض  تةرررف اسجرتيررر  اسن ررروي س نحةرررر ا كةررر  املجرةمررر  يكرررح رجلونرررح  يف  

اسةلررر  املصررردر  لذسرررع ينررردعح جللرد ةرررححانح  حئررر  اسةحيرررا " رررحم ىررردا" بررر  
اسة ا "وحد كرد  شود"  لب  املة و  و  املاحشر "در اهنح"  سي مول اسجرتي  

  ررا عارر  سةكجاررو  +  حئرر   ......: "اسن رروي س نحةررر ا كةرر   ككررح وةرر 
در اهنررح وررحد   نــاخ هــ الاسصررواا جلل وآررو : " . حيررا + عة ررو  ورر  عاحشررر"

 .كرد  شود"
وآرو  ةرحح  شررح املةصرا: "مهرح االمسرحل اعرردال   النيت أ  الخيـر: -4

لاملررراد بحستجروررد إىا مهررح عررن اس واعررا  .سالررنحد  حررو قوسررع: "زوررد عن ةرري"
لظرن لجلىواارح  مب رىن جلل اإللرنحد ال وتر ت  بردلل خرر  :  اسع هر  كرحل لإل
(1)عسند لعسند إسيق"

مث وست رد يف اسآو  شحرححً سنح عةاروم املاتردجل لاخلر    .
لعوق اكح اسن وي يف ا كة  اسواردون  ياح: "املاتدجل كا الرم ابتدجلترق لهردترق 

لحررررلم عرررن اس واعرررا اسةةظيررر  ساىارررحر ينرررق  لاس واعرررا اسةةظيررر  هررر  جل  رررح  

                                                 

 ذ02/ 1(ابن و يش :شرح املةصا  1)
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لاملاتدجل  ويحل: ع ر    لهو اسآيحس  ل  مر   إعرح  .ختت  بحملاتدجل لاخل  دائكحً 
ۡبردَر عوةو   كحسع يف قوسق يء لها: ل ع  رۡؤِمنَرَو    لإعرح ور  عوةرو     مُّ

لجلةرررا اخلرر  جلل و مررول   مرررر    .كررحسع يف قرروام: "جلرهرررا يف اسرردار جلم اعرررجل "
حخررر  عرررح سرررية ينرررد   لتنءوةرررق لذسرررع وأل اسلررررض يف اإلىارررحراد إ رررحد  املخ

 ذ(1)عنءستع يف يةم ذسع اخل   لاإلىاحر ين اسن مر  ال  حئد   يق" 
له مر ا  ررأ االلرم اسر ي ورؤدي لظيةر  املاتردجل هرو الرم جمررد تةتررتا  

برررق ا كةررر  االمسيررر  دائكرررحً يف اسةلررر  اس ربيررر   لاسآيرررحس  يرررق جلل و مرررول ع ر ررر   
   لقرررد وصرررحغ   مرررر  وررر  لس منرررق قرررد وصرررحغ   مرررر  عوةرررو    جلي وصرررةاح اخلررر
جلعرررح اخلررر   ررر د ب رررد املاتررردجل  .عوةرررو    جلي إل ىررر   ال وررررتاط ع رررق يف   رررت

عاحشر   لال و مول إال   مرر   وأ رق وشرجرك عره املاتردجل يف اإللرنحد  لبر سع ال 
 .وةيد ى اً ين   مر  جلىرأ

 لإذا كحل اسآيحس يف اسةل  اس ربي  جلل ورد املاتدجل ع ر     ا نح  را  امسحً  
عانيحً  عثا: "جل ح يري"  جلل "عن ُوسةم َوسةم"  ككح تدىا يةيق لحبآ  

ۡبدَراالبتدا   عثا:  ل ع  ۡؤِمنَرَو    لتساآق ب   حرلم اسنة  مُّ
لااللتةاحم دلل جلل تل  عن لظيةتق اسن وو   عثا: "ها جل ت  كد ؟"  

  ه استحسي :ككح ورد االلم املاتدجل   مر  يف املوا  .ل"لعح  يا امل حس  بحستك "
 .جلل و مول عوةو حً  عثا: "رها يحض يند ح" –جل 

 .إذا جل يف إل   مر   عثا: "خحس  يةم هحسة"  -ا 

                                                 

 ذ 22  08(اسراه    ياد  : است ايي اسن وي    1)



 54 

 .إذا لاآق  ة   عثا: "عح ظحض عو ي" –  
 .إذا لاآق التةاحم  عثا: "ها رها  ي مم" –د 
بحإل ح   إل ذسع   وز استآد ى لاست ى  يف عوقره االلرم املاتردجل يف   

      .اس ربي اسةل  
جلعح االلم اس ي ورؤدي لظيةر  اخلر    يجروز جلل وررد شراق ةمةر   عثرا :      

"اسرهررا يف اسرردار"  ككررح ورررد ةمةرر  امسيرر   جلل   ةيرر   عثررا: "اسنجررحح جللحلررق 
اس كررررررا"  جلل وآرررررردم يةرررررر  املاترررررردجل  عثررررررا: "اسوقرررررروم  نررررررو "  ل"يف استرررررر  ي 

 ل  م اخل  يف الحالد استحسي : .اسساع "
 .ب د "سوال"  عثا: "سوال املح  عح اشجروت اس  حم" –جل 

 .إذا كحل املاتدجل ةر حً يف اسآسم  عثا: "س كرك إل اليح  كةحح" –ا 
إذا ي ف ية  املاتدجل بر "لال" ترد  يةر  اسآسرم  عثرا: "كراي هنردي  –  

 (1)للاحق"ذ 
حً  ليف اسةلرر  اسةحرلرري  ورررد االلررم املاترردجل يف بداورر  ا كةرر  اخل ورر  دائكرر 

لو مررول امسررحً ع ر رر   عثررا: "عرررد عسررةكحل الررت"  جلي "اسرهررُا عسررةمي"  جلل 
 رررك اً عنةصرررًا  عثرررا: "عرررن عسرررةكحل هسرررتم"  جلي "جل رررح عسرررةمي"  جلل الرررم 
إشرررحر   عثرررا: "اورررن عسرررةكحل الرررت"  جلي "هررر ا عسرررةمي"  جلل عااكرررحً  عثرررا: 

جلعح االلم اسر ي ورؤدي لظيةر   ."مهق عسةكحل هستند"  جلي "اس ما عسةم "
 –خلرررر    ا ررررق ورررررد ب ررررد املاترررردجل عاحشررررر   مث وتةررررو  اسة ررررا املسررررحيد "هسرررري ا

الرررري"  لو مررررول   مررررر  دائكررررحً  لرررروا  كررررحل امسررررحً  لهررررو اسشررررحئه  جلل ةررررة   
                                                 

 ذ462(سةكءود ا ظر : ر وال  ياد اس ءوء : اسوا ا يف اسن و    1)
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عثا:" كررد عرررد الررت"  جلي " كررد رهررا"  ل" كررد عسررةكحل الررت"  جلي 
 ." كد عسةم"

لتررر  لب رررد جلل ير رررنح با رررحز سالرررم اسررر ي وآررره عاتررردجلً لىررر اً يف اسة 
اس ربيررر  لاسةحرلررري     ررررمج  يةررر  ترةمررر  ا رررء  اوأل  عرررن اسآررررال اس مرررر ى  سنررررأ 

 املوقه اسن وي ا   اسوحد  اسةلوو  يند ةححانح  خنتحر عنق عح وة :
1-َ َٰٓئِك ْول 

ُ
َََٰأ ِنَُهٗدىََع   ب ِِهۡ َاَم  َٰٓئِك ََرذ ْول 

ُ
أ َلُۡمۡفلُِحو َ ٱَُه ََُو 

٥: ذ( 8)اساآر 
ح ند برهررررررداوت از هح رررررر   رلردگررررررحر ىررررررووش ترةمرررررر  امل ررررررىن: "اوشرررررر 
 .لتگحرال "رلاوشح ند 

2-ََْل ُه ََۡقِيل ََِإَوذ ا ا ََء اِمُنوا م  نَ َك  ََْنلذاُ َٱَء ام  نُۡؤِمنََُق الُو ا
 
ا ََأ م  نَ َك  َء ام 

هَٱ ا ُء ه  ف  ّل  ََلسُّ
 
ا ءَُٱَُه ََُإِنذُه ََۡأ ه  ف  نَلسُّ ُِ َٰ ل  ََو  ۡعل ُمو َ َّلذ  ذ( 12) اساآر  :  ١٣َي 
امل رررىن: "لترررول گةترررق شرررود اوشرررحل را كرررق ا رررحل ارورررد تنح  مرررق  ترةمررر  

ا ررحل الرد ررد عردعررحل گوونررد اوررح ا ررحل ار ى تنح چررق ا ررحل الرد ررد بيخررردال ؟ 
 .لسي من من  دا ند" اوشح ند ي ىردالاگح  شو بت آيي 

3-َ ةرََتِۡلك مذ
ُ
ل ۡتَاَق دََۡأ اَخ  اَل ه  ب ۡتََم  س  ُُ َك  ل  اَو  بُۡتۡ َاَمذ س  ََك  ّل  َو 

اَلُو َ َ َ تُۡسَ مذ ََْع  نُوا لُو َ ََك  ۡعم   .( 122) اساآر  :   ١٣٤َي 
ا چررق  كررق در گ شررت لي رالررت  اوررن گرلهرر  الررتترةمرر  امل ررىن: "

كس  كرد د لمشحرا الت ا چق كس  كردود لمشح  رلريد  خنواهيرد شرد از 
 .ا چق ال گرل  ع  كرد د"
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املصرررردر  لردد اآلورررر  اوألل ع مو رررر  عررررن ةمةترررر  امسيترررر  يف اسةلرررر   
عشرررتكة  يةررر  عاتررردجلون لىررر ون  لرد الرررم اإلشرررحر  "جللال " عاتررردجلً ع ر ررر  يف 
ةرردر ا كةرر  اوأل   ل"اس مررحم" سةخ ررحا  ل"يةرر  هرردأ" هررحر ل جمرررلر 
ى  املاتدجل   مر   جلعح ا حر لاعرلر "عن رهبم"   او   ت عت ةري برر"هدأ"  

لكرر سع    ."سيصرراا ترتيرر  ينحةررر ا كةرر  اوألل: "عاترردجل + ىرر  +   ررت
الرح  يف ا كةر  اسثح ير   جنرد املاتردجل "جللس رع" الرم إشرحر  ع ر ر  يف ةرردرهح  
"هرررم" عاتررردجل  رررحل ع ر ررر   لجلىررر اً اخلررر  "املةة رررول"  سي مرررول ترتيررر  ينحةرررر 

 .ا كة   ككح وة : "عاتدجل + ى "
لعثةكرررح ير نرررح عرررن قارررا جلل اسةلررر  ااررردم تتةررري عررره اسةلررر  املصررردر يف  

رون اسن وو   إال جلل اسةل  اادم تتكيء ب هنح ال تسرتل  ترتي  ه ون اس نص
ين اسة ا املسحيد "هسري"  جلل "الري" اسر ي ور يت يف هنحور  ا كةر  اخل ور  
سةرررربط بررر  إلرررنحدهح املاتررردجل لاخلررر   ىا رررحً سةلررر  املصررردر اسرررع تسرررتل  ينرررق 
 لوصررراا عآررردراً يف لررريحب اس مرررام  لرورررم هررر ا جنرررد املرررجرهم قرررد جللرد اسة رررا
املسحيد يآ  املاتدجل "اوشح ند" عاحشر    ح ووح  سةكتةآ  جل ق اخل   لسية 

 اي ــــا لاسصرررواا جلل وآرررو :  ."...برررر هرررداوت  اي ـــان  املاتررردجل  ه مررر ا: "
"ا رررررد"  سي مرررررول ترتيررررر   هســـــت  "ا رررررحل"بر هرررررداوت از  رلردگرررررحر ىرررررووش 

  + ينحةرهح اسن وو  عوا آحً سآيحس اسةل  اسةحرلري   ككرح وةر : "عاتردجل + ىر
 .  ا عسحيد"

ليف ا كةرر  اسثح يرر  "اوشررح ند رلررتگحرال"  جنررد اسة ررا املسررحيد " ررد"  
قد جللآق املجرهم جلوضحً بحملاتدجل  لاسص يا جلل وض ق يف هنحور  ا كةر  حرىت ال 
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       ." د" هست  رلتگحرال  اي ا وظن اسآحرو جلل املتةآ  جل ق اخل   ه م ا: "
 اسةل  اس ربي  عن جلربه ةما   آرد لرد جلعح اآلو  اسثح ي  اسع ت مو ت يف 

املاترردجل لاخلرر  يف ا كةرر  اسثحسثرر  "جلال إهنررم هررم اسسررةاح "  حيرر  لرد اسضررك  
 .املنةصا "هم" عاتدجل  ل"اسسةاح " ى اً سةكاتدجل

لكر سع  رررأ املررجرهم و ررحجل هر   ا كةرر  عثةكررح   ررا يف اآلورر  اوألل   
حشرررر   لاسصرررواا جلل ورررؤىر  إل جلي جل رررق ل ررره اسة رررا املسرررحيد ب رررد املاتررردجل عا

"ا رررد" "  سيصررراا هســـت   "ا ررحل" ي ىرررردال اي ـــا  هنحورر  ا كةررر   ه مررر ا: 
ترتيرر  ينحةررر ا كةرر   ككررح وةرر : "عاترردجل "اوشررحل" + ىرر  "ي ىررردال" + 

 .  ا عسحيد "هستند"
ليف اآلورر  اسثحسثرر  اسررع ركاررت عررن ةمةترر  يف اسةلرر  املصرردر  إحرردامهح  

  جنرررد املاتررردجل لاخلررر  "تةرررع"  "جلعررر " ورررردا يف بداوررر  ع وسررر   لاوأىررررأ عركاررر 
ا كةررر  اوألل  جلعرررح ا كةررر  اسرررع تا تاكرررح عاحشرررر  "قرررد ىةرررت"   اررر    رررت 

 .وأع   سي مول ترتي  ينحةر ا كة  اخل و   ككح وة : "عاتدجل + ى "
جلعح ةححانح  آد ل ري إل حرد كار  ينردعح ل ره جلهرءا  هر   ا كةر   

 يا  ه م ا: "اون" عاتدجل" + گرله  "ى " +   ا يف ترتيااح اسن وي اسص
إال جل ق ىرحسف  .عسحيد "الت"  له ا ترتي  ووا ي اسآيحس يف اسةل  اادم

اسآيررررحس يف عوا رررره جلىرررررأ ينرررردعح جلق ررررم اسة ررررا املسررررحيد "الررررت" يف بنررررح  
ا چرررق كسررر  كرد رررد"  ل"مشرررح را  ســـتةمةتررر    ةيتررر   ككرررح وةررر : "لي را 

ظر  جلل املرجرهم قرد اتاره يف ترةمترق إيررراا ليف  .ا چرق كسر  كردورد"اسـت 
اسةلررروو  اس ررررا ارررحت  ا كةتررر   ينررردعح قرررحسوا إل "ارررح" هرررحر لجمررررلر ىررر  
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عآردم  مث "عرح" الرم عوةرو  عاترردجل عرؤىر  لجلىر اً اس مةكر  " كسرات "   ررا 
لإذا كرررحل اوأعرررر كررر سع  رررا  ررروز ملرررجرهم ع رررح ي هررر   اآلوررر  إل  (1) .ل حيرررا

وآرردم اخلر   لوررؤىر املاتردجل  وأل هر   اسةلرر  ال تآارا عثررا  اسةلر  اسةحرلري   جلل
ه   اسظحهر  عن قاا  لسن تآاةق  إمنح هو دسيا اىر ية  جلل املجرهم ض وُ رر 

  .قوايد اسةل  اادم اهتكحعحً يندعح شر  يف ه   اسجرةم 
له م ا  لب د ه ا اس رض سجرةم  ع ح ي ب   اآلوحد اسرع تضركنت  

عوق اررح اسن رروي  وت كررد سنررح جلل املررجرهم  اسشرريخ شررح  جلمسررحً  هررح د يف ورر  
ل  ا  اسدهةوي " ض  د ين عناجق اس ي التآح  كحعاً عن اسةل  اس ربي   
 ةم  ر ترةم  او   جلل ةمة  داىا او  إال لوتاه  يارح ترتير  اس نحةرر اسن وور  

 له ا عح بدا هةيرحً ينردعح  ردت تآرد ى  جلل تر ى  يف عوقره الرم يف . ةساح
اسةل  املصدر   رأ ةححانح وآردم يةر  هر   اسسرك  دلل اوأىر  يف االيتارحر 

لالآيآر  اسرع ال ونالر  ور  اس ررم  .اسنظحم اسن وي املتاره يف اسةلر  ااردم
ينارح  جلل عثررا هر   اسظررحهر  تسررا  يا رحً كارر اً يةرر  اسآرحرو اسرر ي ض و رررم 

آلورررحد اسآررررال  اسةلررر  اس ربيررر  عرررن قارررا  لاسررر ي  نشرررد إوصرررح  امل رررىن اسسرررحع 
بحإل ررح   إل جلل عثررا هرر   اوأى ررح   رمبررح تثآررا كحهررا اساححرر   .اس مررر ى إسيررق

اسرر ي وارردم إل درالرر  عثررا هرر   اسجرةمررحد  إذ ونالرر  سررق اسرهررو  إل كررا 
ةررل   لكارر   خترر  اس نصررر اسن رروي امل مررول سةجكةرر  يف اسةلرر  املصرردر قاررا 

حرو هيرد  لبحسترح  وت آري  اسنظر يف عثيااح املجرةمر   كر  ت رد درالرتق يةر 
   .اادم املنشود

                                                 

 ذ128  422/ 1 كود : ا دل  يف إيراا اسآرال (ا ظر : ةحيف  1)
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لقارررا جلل جلىرررتم درالرررع هررر   اسرررع رجلورررت جلل تآتصرررر يةررر  ينصررررون  
سلرروو   مهررح: اسة ررا  لااللررم   ظررراً سشرريو  اخل رر  اسن رروي  ياكررح  جلرأ جلل 
جلسةرررت  ظرررر اسآرررحرو إل ب ررر  ا وا ررر  اسن ووررر  اوأىررررأ اسرررع جلى ررر   يارررح 

ةررر  بحسنسررا  س نصررري اسة ررا لااللررم  سررر ا املررجرهم جلوضررحً  لس مناررح هررح د قةي
 .جلدرهتاح  ت عسك  "جلى ح  حوو  و  شحئ  "

سوح  جل نح  درال  ترةم  ع رح ي ا رء  اوأل  إل   أهطاء نحوية غير دائعة:
اسةلر  اسةحرلري  اسرع بر  جلوردونح  جلل هنرحك ب ر  اسظرواهر اسن وور  اسرع ض تررد 

م لاسة ررا  لس مررن ال   مررن ساححرر  إال يف عوا رره قةيةرر  إذا عررح قور ررت بحاللرر
جلل وجركاررررح دلل اإلشرررررحر  إسياررررح   وأل استلح ررررر  يناررررح  ليررررردم توهيررررق  ظرررررر 
اسآحرو إسياح  و ي  امل ىن  با رمبح   ةق و  عةاروم يف عوا ره كثر   عنارح  

 لذسع ككح وة :
 :  الضنير "  ي " -1

 هو ةيل  جلىرأ سضك  املةرد اسلحئ  اس حقا امل كر لاملؤ   "ال" 
ورد يف اسةل  اادم يف جلل  ا كة   جلل يف لل اح  سيؤدي لظية  اسةحيا 
لاملة و  املاحشر لو  املاحشر  ككح ورد عتككًح سالم يف ححس  تركي  

جلعح املجرهم "اسشيخ شح  ل  ا "    .اإل ح   املة مي  ية  لهق اخلصو 
اس حقا    آد لهد ح  ال وةرب يف التخدام ه ا اسضك  ب  اس حقا لو 
  يتر  ....لذسع يندعح ه ةق عضح ًح إسيق يف اسجراكي  اإل ح ي  اآلتي : "

ا" ترةم  سآوسق ت حل...  يليدس   يلگندم   يلبحدر گ  َب ۡقلِه 
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ا قِثذا ئِه  اَو  فُوِمه  اَو  ِسه  د  ، تر ....لاسصواا جلل وآو : " .(61) اساآر :  و ع 
اساآا عةرد بآو   لاسآثح   "  وأل... يح ز ال  گندم يدس ، بحدر گ

لاسةوم لاس دس لاساصا عن ةنف اسناحد  جلي جلهنح عن اوأمسح  ا حعد  اسع 
ال ونال  جلل تضحم إل يحقا يف اسةل  اادم  با تضحم إل  ك  و  

لقد جلةحا املجرهم ح  ل ه اسضك  "ال" ب د  املضحم اوأى   .يحقا
دد املضحم  جلل   م ه ا " يحز"  لكحل اوألل ككح هو عتاه يف ت 

اسضك  عن اوأمسح  املضح   اسسحبآ  ية  اوأى   ية  جلل وةصا بيناح 
              .بحس اع  " "

 :حرف اإلضافة " به " -2
ا ا الرم يف اسةل  اادم ةيلتحل  جلحدمهح: "بر"  ل ح ياكح:  

كح وؤدوحل "بق"  لكامهح لاحد يف االلتخدام اسةلوي يند اإلورا ي   جلي جلهن
لظية  حرم اإل ح   اس ي و  : "إل  يف  وأها  است ةيا"  لقد وةيدال 
اسآسم  لااللت ح    ل اسجرتي   لك سع ترد اسصيل  اوألل عناكح "بر" 
لحبآ  تدىا ية  ب   اوأمسح  ستةيد اسوةف  للحبآ  سةة ا املضحر  

س ي ورد يف اىر   االستءاع   ككح وساآحل اسآيد اس ري يو ًح ين استنوون ا
إ ح   إل جلهنكح وردال يف بداو  املتكم سةة ا اس ي جلخةي يةيق اسةلووول 

لقد جللرد املجرهم ه ا الرم قاا   .اسةرس عص ةا "املة و  و  املاحشر"
ىدا را اش محر"  ترةم   به بي ي اسة ا املضحر  االستءاع  عاحشر   "تح ا  مق 

ََٰمل ىن اآلو   ّتذ ىَح   َ َ ٱَن  َ  ََّٗللذ ۡه   له ا ة يا قيحلحً  ( 88) اساآر  : ج 
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إال جلل اسشحئه يند اإلورا ي  التخدام اسش ما "بر" عه ه ا اسة ا  ككح وة  
 .بيي ي ""تحا  مق ىدا را اش محر 

 : "نه" ال الة عوى ال فم -3
ارر   اس مةكرر  اسررع يرردهح املررجرهم لررحبآ  سنةرر  اسة ررا  ررات ةرري  يف  

 : ) ر( له  ىحة  بنة  الدت ين اوأ  رح   لروا   اسةل  اسةحرلي   ككح وة
 رررررلم"   – ررررر تم"  "ل رلم  –كح ررررت جللحلرررري   جلل عسررررحيد   حررررو: "ر ررررتم 

خنررواهم ر ررت" ل) ررح( اسررع تسرراي ب رر  اوأمسررح  لاسصررةحد   –ىررواهم ر ررت 
لجلىرر اً " ررق" اسررع  يرر  هبررح  . ررح اعيررد" – ررح اشررنح"  ل"اعيررد  –عثررا: "اشررنح 

 تةيررد اسسررة   حررو: " ررق  عررن يررري هسررتم" رداً  املخحخرر  يةرر  املت رردت 
لقرد جللرد املرجرهم اس مةكر  " رق"  .ه ا ية  اسسؤا : "اورح مشرح اوررا ي هسرتيد؟"

لحبآ  بدالً عن " ر" يف بداو  ب ر  اوأ  رح   عثرا: "  ور ترق  رق شرود" ترةمر  
(  لاسصرررر يا جلل وآررررو : "  ور تررررق  20مل ررررىن اسة ررررا "ال وآاررررا" يف اآلورررر  ) 

ك سع اسة ا "ش مياحئ   ق كنيم" ترةمر  مل رىن اسة را:  "سرن  صر " ل  . شود"
 .لاسصواا جلل وآو : "ش مياحئ  من  كنيم" .( 61يف اآلو  ) 

  است ": –الفعل النساع  " هست   -4
الي" يف اىر –و يت اسة ا املسحيد  ر  اسةل  اسةحرلي  "هسي  

ب  املسند إسيق لب   ا كة  اخل و   لوا  كح ت لةاي   جلل إ حبي   س بط
 يلحع  الام الت"  ل"عح  -ةة  ا  يةيق للةم–املسند  عثا: " كد 

عسةكح حل هستيم"ذ جلعح املجرهم  آد جللرد ه ا اسة ا يف بداو  ب   ا كا 
ااوشحل زوحل رلح ند "  له  ترةم  سةو نيست   اخل و   ككح وة : " َو م 
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ِينَ َُه  ا ر    لاسصواا جلل وآو : "اوشحل زوحل رلح ند  ( 184) اساآر  : بِض 
بحإل ح   إل إوراد اسة ا املسحيد يف بداو  ا كة  اخل و  يف  ."نيست  

ب   اآلوحد اوأىرأ   رأ املجرهم وورد ه ا اسة ا جلوضًح يف هنحو  ب   
  له ا تركي  و  قيحل  رنست"ا كا اسة ةي   عثا: "وحد كنيد ا چق در 

اسةل  اادم  لاسصواا جلل وآو : "ا چق را كق در ال  ض  ر  عن قاا يف
  وحد كنيد"  وأل ه ا اسة ا املسحيد "الت" لقه يف ةمة  تحب   است

 .وحد كنيد"  إال جلهنح عستآة  حووحً  ...دالسيحً سةجكة  اسرئيس  "ا چق را
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 نتائج الدراسة
 

 تنحلست اسدرال  مايداً و رض سرا   اآلرا  اسرع قيةرت حرو  عةاروم
اسجرةمررر   لررروا  ينرررد عرررن قرررحسوا إهنرررح  رررن و تكرررد بشررر ما جللرررحس يةررر  املارررحر  

لرر  يكةررق  دلل االيتكررحد  اسةردورر  لاخلرر   اسررع اكتسررااح املررجرهم يةرر  عرردار
يةرر  املنررحهع لاسنظروررحد اس ةكيرر  اسررع ونالرر  إل وتا اررح سصررآا هرر   املوهارر   

وسق لقوا ينرق اسرع لاخلرل  بجرةم  ة ي    جلل عن قحسوا إل اسجرةم  يةم سق جلةر
ككرح   .تستكد عن عنرحهع املردارس اسةلوور   لهر ا عرح ره نرح  يف هر ا اسصردد

يررررض استكايرررد وأ ررروا  اسجرةمررر  اسرررع لردد ينرررد اسدارلررر   لاملاتكررر  هبرررح  
لىةصرررنح يف اسناحوررر  إل ايتكرررحد اسجرةمررر  اسدالسيررر    جلحرررد  ررررل  اسجرةمررر  الرررر  

ةلررحد اوأىررري   ظررراً وأل هرر ا اسنررو  سنآررا ع ررح ي اوررحد اسآرررال اس مررر ى إل اس
عن اسجرةم  ور ه ش حر تازم ا ح ا  اسن وي لاسدال  ع حً يف اسةلر  ااردم  

   .عرلراً بح ح   اسصريف ب اي   الح 
لجلىرر اً تنررحل  استكايررد اسرر ي تصرردر هرر   اسدرالرر  ا وا رر  اسجركيايرر  

  عرررررن ب ررررر  جلعارررررحد سةجكةررررر  يف اسةلتررررر  اس ربيررررر  لاسةحرلررررري   عسرررررتآيحً اآلرا
املراهرررره اسن وورررر  اسآد رررر   إ ررررح   إل ب رررر  املراهرررره اسةلوورررر  الدوثرررر   ككررررح 

لقرررد ىةصرررت هررر    .يررررض سرررا   ارا  اسن ررروو  اإلوررررا ي  يف هررر ا اسشررر ل
اآلرا  إل جلل اسةلرررر  اس ربيرررر  سلرررر  ت تكررررد يف تركيااررررح يةرررر  ياعررررحد اإليررررراا 

ال وررررؤ ر يف عرررردسو  ا كةرررر   ست دوررررد امل ررررىن  لبحستررررح   ررررال استآررررد ى لاسترررر ى 
اس ربيرر   خحملررح لهرردد هرر   اس اعررحد  لجلىرر اً توةررةت اسدرالرر  إل ب رر  
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 اسنتحئع  لتوةي  لاحد   جللهءهح  يكح وة  :
 ظراً س مثر  اوأ  ح  لاوأمسرح  اسروارد  يف ور  عوق ارح اسن روي  رجلأ  -1

اساححرررررر  االكتةررررررح  هبرررررر ون اس نصرررررررون دلل اسنظررررررر يف اسوحررررررداد 
ىرررررررأ  عثررررررا الرررررررم  لاسن ررررررت  لالررررررح   لاسظرررررررم  اسةلوورررررر  اوأ

لو هرررح  لاسرررع ال ت مرررحد ختةرررو عنارررح ا كرررا امل مو ررر  آلورررحد ا رررء  
اوأل  عرررن اسآررررال اس مرررر ى  لبحسترررح    مرررا لحرررد  عنارررح  ترررح  إل 

 .درال  عستآة 
بةرررر  يرررردد اوأ  ررررح  اسررررع تضرررركنتاح ترةمرررر  ع ررررح ي ا ررررء  اوأل  عررررن  -2

  رًا  عثرا زعرن اسة را املح ر   اس مر ى لتكحئ  ل ا   يشر اسآرال
مبختةررف ةررريلق عررحئت  للرررت  للررت    رررًا  جلي بنسررا  تصرررا إل  

% تآروارررحً عرررن يررردد اوأ  رررح  كةارررح  مث هرررح  زعرررن اسة ررررا 22 ,2
املضررحر  بصرريلتيق يف املرتارر  اسثح يرر  سيصررا إل عررحئت  ل ح يرر  جل  ررح  

  .% تآرواحً عن يدد اوأ  ح  22بنسا  تصا إل 
ه ترةم  اوحد ا ء  اوأل  ية  جلمسحٍ  تؤدي لظرحئف اشتكةت ةمي -3

حوو  ،تةة    يكح يدا اآلور  اوألل عرن هر ا ا رء   هرح د  سرا   
كا   عناح ية  و  اسآيحس عن حي  ترتياارح اسن روي يف تركير  
ا كة  اادم  إال جلل اسةحيا لاملة رو  كرحل اكرح اسنصري  اوأل رر 

 .يف ه ا اسش ل
رةم  ع رح ي ا رء  اوأل  إل اسةلر  اسةحرلري  جلل سوح  جل نح  درال  ت -4

جلى ررح  حوورر  ورر  شررحئ    لس مناررح تررؤ ر ب اي رر  الررح   يف  هنررحك
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ترتي  ينحةر ا كا اسوارد   ياح  ية  لايا املثح   عوقره ب ر  
اوأ  ررررح  املسررررحيد  يف بداورررر  ا كةرررر  اخل ورررر   لكرررر ا إوررررراد اسررررا   

دلل اسةصرررا بررر  ا كةررر  اآلىرررر يف لررريحب ا كةررر  اسة ةيررر  املركاررر  
استحب   لا كة  اوألحلري    رح  ردت ساسرحً يف عةاروم ا كةر  ينرد 

  .املتةآ 
اسجرةمررر  اسرررع بررر  جلوررردونح تنررردر   رررت عسرررك  اسجرةمررر  الر يررر  اسرررع  -5

ارتم  آررط بجرةمرر  اسةةرر  عررن اسةلرر  اوأةررا إل اسةلرر  اارردم  دلل 
املنآررو  إسياررح   عرايررح  سةجوا رر  اسةلوورر  املنظكرر  سةجكةرر  يف اسةلرر 

لقد ت كرد سنرح خروا  درالرتنح سجرةمر  ع رح ي ا رء  اوأل  جلل املرجرهم 
قررد اتارره  ظررحم اسن ررو اخلررح  بح كةرر  اس ربيرر   لذسررع ينرردعح وررورد 
اسة ررا يف بداورر  ا كةرر  اسةحرلرري   مث وتا ررق بحسةحيررا  لجلىرر اً وررورد 

يف لرريحب املة ررو   مث ورر يت بحملتككررحد اس ربيرر  ل آررحً سجرتيااررح اسرروارد 
اآلوررر  اسآرا يررر   رورررم جلل هنرررحك كثررر اً عرررن استآرررد ى لاستررر ى  ورررتم يف 
ا كررا اس ربيرر   يندئرر   رررأ املررجرهم  ررح   عررن هح اررق يةرر  هرر   

  .اسسك  اسع تتكيء هبح اسةل  اس ربي 
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 توصية
 

 ظررراً وأل كثرر اً عررن املت ررد   بحسةلرر  اسةحرلرري   لرروا  اإلورا يررول  جلل 
 لحل ال  يدلل اسةل  اس ربي  كتحبً  ل  آرحً   رال هر   اس حهيع  جلل ب   اوأ

 –اسدرالرررر  توةرررر  مبراه رررر  ترةمرررر  ع ررررح ي اسآرررررال اس مررررر ى إل اسةلرررر  اارررردم 
عراه رر  شررحعة  لدقيآرر  يف شررآاح اسن رروي  هبرردم ترتيرر   –عو ره اسدرالرر  

اس نحةررررر اسن وورررر  امل مو رررر  سةجكةرررر  املجرةمرررر  ل آررررحً سةنظررررحم اسن رررروي اسآيحلرررر  
برق يف اسةلر  اسةحرلري   بلير  تيسر   اكرق يةر  اإلىرو  املسرةك  ور  امل كرو  

 .اسنحخآ  بةل  اسآرال يف ه   اساةدال  لا  عن لرا  اسآصد
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 ثبت المراجع
 

 أواًل : مراجع عربية :
ا ن جنديا اللمدأل  تحقيد  حسدين محمدد رعدا  ال  عدة  -1

 .م1175األولى   الم الكتب  القاهرو 
الددوافي  المجلددد األول وال دداني   حسددن    ددااا النحددو -2

 .م1171دار المعارئ  القاهرو 
الاولي  محمد  ليا معجم  لم اللغة الن ري  ال  عة  -3

 .م1152األولى   يرول 
د كدور  القوا دد الت  يقيدة فدي اللغدة العر يدة  ال  عدة  -4

 .م1111األولى  مثسسة  حسون للنشر   يرول 
هعددددة الراجحددددي    دددددها الت  يدددد  النحددددوي  دار الن -5

 .م1175لل  ا ة والنشر   يرول 
رعددددوان    ددددد العزيددددزا الواعددددح فددددي النحددددو  دار  -6

 .م1156ال  ا ة المحمدية  القاهرو 
الزمحشدددري  المفهدددل  ال  عدددة ال انيدددة  دار الجيدددل   -7

 .هـ1327 يرول 
شع ان   لي  لي ا دراسدة لترجمدة الجدزء األول فدي  -8

  ددا  ترجمددال للقددرآن الكددريم إلددى اللغددة السددواحلية 
مجلة كلية اللغال والترجمة  العدد السا أل والعشدرون  

 .هـ1417القاهرو 
شكري   فائا ترجمدة معداني القدرآن الكدريم وج رهدا  -9

في المتلقدين لهدا  مدثتمر الترجمدة ودورهدا فدي تفا دل 
الحعددددارال  الجددددزء ال دددداني  دار الدددددفاا لل  ا ددددة 

 .م1115والنشر  القاهرو 
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قدرآن وهدرفأ هافي  محمدودا الجددول فدي إ دراب ال -11
 .هـ1416و يانأ  ال  عة ال ال ة  دار الرشيد  دمش  

  ددادو  محمددد إ ددراهيما الجملددة العر يددة دراسددة لغويددة  -11
 .م1153نحوية  منشأو المعارئ  ا سكندرية 

  ددد الل يددئ  محمددد حماسددأا مدددال لدراسددة المعنددى  -12
الدددداللي  ال  عدددة األولدددى  دار الشدددرو    -النحدددوي 
 .م2666القاهرو 

جحمدا الكامدل فدي النحدو والهدرئ وا  دراب    ش   -13
 .م1171ال  عة ال انية  دار الجيل   يرول 

م ارك  م اركا  وا د اللغة العر يدة  ال  عدة األولدى   -14
 .م1175الشركة العالمية للكتاب   يرول 

النددادري  محمددد جسددعدا نحددو اللغددة العر يددة  ال  عددة   -15
 .م1171األولى  المكت ة العهرية   يرول 

 ددز الدددين محمدددا جسدا  لددم الترجمددة  مكت ددة  نجيدب  -16
 .م1115ا ن سينا  القاهرو 

ا ددن هشدداما مغنددي الل يددب  تحقيدد  محمددد محيددي الدددين  -17
  د الحميد  المجلد ال اني  دار إحيداء الكتدب العر يدة  

 .القاهرو )  دون تاري  (
 

 ثانيًا : مراجع فارسية:
افشار  حسين  مادا دستور وسااتمان ز ان فارسدي   -1

 .ش1372ب دوم  دانشكاه   ا  ا ي  تهران جا
اددانلري   رويددز ناتددلا دسددتور ز ددان فارسددي  جدداب  -2

 .ش1371هفدهم  كتا اانأ ملي ايران  تهران 
راد   لدددي مرز دددانا دسدددتور سدددودمند  جددداب هفدددتم   -3
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 .ش137انتشارال جهاد دانشكاهي  تهران 
شددفا ي  احمدددا م دداني  لمددي دسددتور ز ددان فارسددي   -4

انتشدددددارال ندددددوين  تهدددددران جددددداب اول  مثسسدددددأ ي 
 .ش1363

دسدتور  –فرامرزي   لي سدل انيا از كلمدأ تدا كدام  -5

ز ددان فارسددي  ددأ ز ددان سدداده  جدداب  ددنجم  انتشددارال 
 .ش1375م تكران  تهران 

كيوي  حسن احمدا دستور ز ان فارسي  جاب  يسل  -6
 .ش1375ويكم  مثسسأ ي انتشارال فا مي  تهران 

ي وكار  رد آن در نجفي  ا و الحسنا م اني ز انشناس -7
ز ان فارسدي  جداب ششدم  انتشدارال نيلدوفر  تهدران 

 .ش1375
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 ثالثًا : مراجع إنجليزية:
 1- Jacobson, Roman, On linguistics aspect of 

translation, Cambridge, 1959. 

2-Newark, Peter, Approaches to translation , 

Oxford, 1984. 
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 فهرس الموضوعات
 

 1 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ عآدع 
 2 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ عدىا

 6 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ شرل  املجرهم
 1 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ اخلصحئ  اسجركياي  سةجكة  يف اسةلت  اس ربي  لاسةحرلي 

 62 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  تحئع اسدرال 
 61 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ات املراهه

 61 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ جللالً : عراهه يربي  :
 60 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ح يحً : عراهه  حرلي :
 18 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  حسثحً : عراهه إجنةيءو :

 11 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ارس املو ويحد
 


