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 المالمح المغوية في قراءة أئمة البقيع عمييم السالم
 م عجيل الجبوري د. صالح كاظ

 جامعة بابل/كمية التربية األساسية
 المقدمة 

القراااات القانيةررن عيمررم عررن عيرةمم الر ررن صعدرراا عررن عدرةاا ة  ال ررو   ةييررب ر يةررو صيرص  دررص ةن صدررايةن صي صةررن      
ر متررعت كرررل الصرراةمدريةكن الر صةررن ماررا القرانن صا لةرن ر اترر قل الر صةررصن عيةرة مصاكررا م يصةيررت العدراا الةررةيو يررو االررن ال

ن ةرم  يرصاا القراااة ر صعراااات يو يصئةة   راا يرصا القراااةع صا اة صد ة ن صشةذة صُصيات لةة ااصةن ا فق كرةةة كرعةا الق
 .مةة ام  
ر صصرةن نل  ترةعة الارصا ا الر صةرن صالي صةرنص مت اااتةت صةةاة يو ماااات القرّااا العشرةصاةن عرن يصايرب عة رفرن ر ص       

مةت عن يعرن القّااا األصائل الرذةن اةرذ كريةم اليرةت صا دررت مةرم مراااات مارء القرّااا الترمان صعرم ذلرك ييرا  ن مراااا ةم ال
 ديف يو يعن القاااات الشةذة ال و  ف قا الل اصن اص اةيةن عن ااصةن القاااات العقمصلن ر يماا لو  ن اترط اليصا كرل 

صاادررا الع عرر   -كرررةةم الترر م-كرررو مررن ال تررةن صع عررا المررةما صيافررا الدررةاق مراااات ائعررن المقةررم س ال تررن مررن كرررو ص 
الر صةن ال و ةعصن  ن   فق عم صيص  الاامةن  ص ص الشاط الةةيو يو د ن ممصل القاااة ر  عة تمب اة ةةا ائعن المقةم يةارصا 

صمراااة صا راة اعرةم  ةقرا  كررل اعرةم الرل اترصل ا   الل ا فةمةم صةةاا يةعة ةقاؤصن  ص  غاامرن يرو ا فرةمةم ن  يةرم ترتررن ااصةرن 
 درل ا  كرةه صنله.

 اعة طمةان الاااتن يةم يت  ن  صصن مة ةن عمة ث  تمقةة عقاعن ص عةةا ص ر قةة ي ةئج .         
س صال عةةررا ةددرر ه لرعصيررصكةت ا  ةررن عررة العقاعررن ي يةصلررُت يةةررة تررمب اة ةررةا العصيررصا ص  اةررا عيةيةررن الم ررثر 

القراااات ر  ااةفةررة ر ااصةيةرةر صنل المةررت مررةن القراااات صالقررااا صائعررن المقةرم يررو ص رب طمقررةت القررااا صالقراااات صكرررصم الاامةررن 
صااى  ن عصيصا عصمف نل المةت عن القراااات صالقرااا عرن العصيرصكةت العةعرن ص ةصلرت ية راا  ن اة درا ال عةةرا ا  ايره 

   اةا عطص  يصكة عة يااا   عة ه
اعة العمة ث الة ةن ية صل لرع ع  الدايةن صالةةيو لرع ع  الي صةن صالةةلث لرع عر  الا لةرن صلرم اةدرح عم ةرة  

 لرع ع  الدص ةن لقرن عة ادا عيةة صامعة يقح يو ات قاائو لةة ر صان شةا تةت ااك ذلك يو صمت نةا .
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 ءات القرآنية تعريفيا موضوعيا فائدتيا استمدادىا اركانيا.القرا

اص  ص )كرم ُةاررم عيه ا فةق اليةمرةن لص ةب ا   (ٔ)كررم القاااات )كرم مصةررفةن اااا الصرعررةت صاة ر يةة عررااصا ليةمره(
ةئرن اليطرق صا مراال صغةرا م عرن  اةلل صاة  يةم يو ال ذف صا ةمةت صال  اةك صال تصةن صالفدل صالصدرل صغةرا ذلرك عرن  

 .(ٕ) ةث التعةا(
يةئا ُه س دةةين القرانن الصراةم عرن ال  اةرف صال  ةةرا صالاررم معرة ةقراا مره صرل اعرةم عرن ائعرن القراااة صال عةةرا مرةن عرة        

 .(ٖ)ةقاا مه صمةن عة   ةقاا مه
عصدصلن التيا الل اليمو ا صام درل ا  كرةه  عة عدةاا  يعن اليقصل الد ة ن صالع صا اة كن كرعةا القاااات ال   

 صالهر ص صم الشاةان الصيصب الصفةئو  ّارعة ص ارةعة .
متررم الارعررةا القرراااات كررررل امتررةم يعيةررة الع ررصا اة صالدررر ة ن ر الدرر ة ن عررة صةيررت يةعارررن لرشرراصط صعررة صةيرررت 

ل القصل يو  ذ  ا متةم  صالعةم(ٗ)شةذة ةة  رّم  رذا ال قترةم صعرة عة العقةةةت ال و كرل اتةت ر صلةت عن شأن الم ث ان ةفدًّ
 ؟ اتمةمه

التعةا  ص اتةت القااااتر صعداا التعةا ا صل  م الد ةمن الذةن شةيةصا اتصل ا  درل ا  كرةره صنلره صتررم         
ماصن صمرا كيرت مةترعةئةم ص ااات اتعةؤ م يو ص ب القااات صال فةتةا ر صما اي شاصا يو ا عدةا ا ت عةن صاةذ كيه ال رة

اةية ص ب ال فةتةا صعن ماا م  ةمم ال رةماةن صصرةرم مرااا ةأةرذ كريةم اليرةت صصترةر ةم الاصاةرن صاليقرل  صمرا  رةصل الارعرةا  ن 
 .(٘)ة دصا ماااات الاشاات عيةم معؤلفةت

ير  كرن ا عة ةرة   ياعرا امرص صيو ةيم  ذ  الصةراة عرن القرااا ات شراا يفرا عرن الارعرةا مةطرصاة ميرةن القراااة ي          
 ر( اي ةةاا الل اة ةةا تمان عن القّااا الذةن اةيم مااا ةم اص  لد ن التيا الل اتصل ا  درل ٕٖٗمصا من عية ا ت)

ر يةعرة  اررق مقراااة القرانن الصراةم ا  كرةه صنله صترم ر ص  اي ل ن الااب ةةيةة ر صي ةين لع متةت صا ااث ايذات مرةلةطا ر
ياصاة ا فرةق القرااا عرم  يرةا العدرة ف صاةرذت  رذ  اليرصامط مرةن  شراا صاطر ق ص قراةم ص رأةةا   رل  مررصا ا  فرةق ااى 

 .(ٙ)اليةةئو ل اصةن الة ةن
 اص  س د ن التيا الل اليمو ا صام درل ا  كرةه صاله صترم . 

 ةةيةة س عصايقن الاامةن صلص مصيه  .
 عةيةن صلص ا  عة  . ةةلةة س عصايقن ا ا العدة ف الاة

اّلف امن عية ا ماا ص ةمه التمان يو القاااات ص ةمرة نةرا يرو القراااات الشرةذة ر صةراى الراص صا شرصمو يرةف ايره لرم        
 .(ٚ)ةتقطةم اص ةةاا م صلصيه يارةم صااا التمان العة ةاةن يو كرم التيا صالاصاةن

ى  ن اصاكرو ممرصل مرااا ةم  ةةا التمان ر يةيةف ة ةن ا ماا ةعتن ماصن عن اة ر( ٖٖٛصما يةا امن اليااي ت)
 ر( لةيةف اامان مااا  رصايات ٚٔٔٔر يةا الشةخ ا عا من ع عا الاعةةطو ت)ا ة ةن ماصن عن اة ةةا الة ةنر صماع صاياة

 ن  ية امان اأُلةا.يةةم ا اصةن الد ة ن يو ممصل القاااة يدةا القااا اامان كشا مةائةر  اشةا م التمان صعن ةم الة ة
ر صا ة ةررةا عررة اال عف ص ررة لرع ةددررةن يررو كرررم القررااات ن اة ةررةا القررّااا ايرره اي ةررةا ع ررءة ير  ليررة عررن طاةقرر

ر در ت كيرا العي ةرا يرو كررم القرااااتصاة ةةا الةةعت كشا صالترةات كشرا عرن القرااا ع رل عرة  رصايات ا اصرةن الةةم رن ص 
س يرةن ماا ةم الةاصي يو ص ةب الصةيو لرهمةل ا عةم امص ع عا اتعةكةل امن امقصلهس )  ر(ٜٗٚا الص م الااصشو ت)صةؤصا  ذ

؟ م ةرةايصن كرن الترمان الع فرق كررةةممةل مةئل س يرم ااةرر م مراااة امرو يافرا العرايو  صةاقرصب ال يراعو يرو يعرر ةمر ص ر
ر صا درررةل صالةقرررن مةعررةة ععررن ماررا عة عرررن الارررم مريررة س ايعررة ا مايرررة مررااا ةم صعرررة ا مايررة التررمانن  يرررة صيرراية يرررو مرراااة غةا عررر

 عن ااصةن القاااة الع فق كرةةة. يةلقاااة الشةذة  و عة ةةلفت اصية (ٛ)اتيةا عة صاي فةا الطان ماصاة ةعة(
 آل البيت بين القراءات والقّراء
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ل ا ةررةت صالصرعررةت صال رراصف الدرريف األصل عررن مررّااا القررانن الصرراةم  ررم عررن الدرر ةمن ايررصان ا  كرررةةم يةررم عررن  رقرر      
 ر صلصيةم ةة رفصن كن الد ةمن يو دف ةنسةه صالهر صنل المةت صةيصا د ةمن اية  اية كن اتصل ا   درل ا  كر

 س ايةم نل المةت صةةدن اتصل ا   . احداىما 
  و دفن ةةلةن .يي  كن صصيةم د ةمن ص  -كيا عن ةا قا مادع ةم-س  ايةم عادصعصن كن الالل صالةرل رخر واأل

 .ئعن ا ةية كشا ام كرل مايةم؟مقو تؤال  ل  ذ  الدفةت الة ث العقاتن  يطمق كرل نل المةت صرةم ر  ي ا         
تر م  -دفن الد ةمن اص عيال ةم  يطمق كرل ة ةن عن نل المةت ص م ا عةم كرو صال تن صال تةن يي  كن الا رااا    

س كرررو مررن ل صالادررعن ر ص يررةف الررل ا عررةعةنن عررن ذاةررن ال تررةن ص مقررل لةررم دررف ة س ا ص تررقط كررن ا ئعرر -ا  كرررةةم
ال تةن صع عا المةما عا من ال ةماةن ص يةف الل ا عةم يافا الدرةاق عا مرن  رةمم ال رةماةن ر  يةمقرل نل المةرت الرل ا عرةم 

صالةرةيو صالةةلرث  ةماةرةن صالاامرم  رةمم ال رةماةن الدةاق ة عرصن ة ث عاا ب اص عيرةال عقاترن ر يةئعرن المقةرم ا را م در ةمو 
 .  فق كرةةة صالةةيةن العة رف يةةةيي  كن الدفن ا صلل الع

 ذ  العاا ب العقاتن د ةمو ص ةماو ص رةماةم لةرة اةا رة الصمةرا يرو ممرصل القراااة ص صةةقةرة ر  رؤ ا  رم صترةرن القراااة         
اصاةن يقا صةن نل المةت ص  تةعة ائعن المقةم مااا ُةقاؤصن اليةت عة صاا كن امةئةم كن القاةمن عن العداا مآلةن العشةيةن صال

س اماؤا الاصت عن ذلك ايةم صةيصا ةقصلصن ر مل كرلعيةم ااكة  ص اياا معيم القاااة ر صلم ةااا ر صالقّااا مةن اةاايةةم اتصل
 .القاااات الصامان يا  يو اعةيةمكرل ر يةذا اعيةا عيةم (ٜ)صعة  قاا اليةت صامااصا صعة كّرع م

ر ةرراصى كيرره ايرره ر صاعةررا العررؤعيةن امةررب المةررت اليمررصياتررصل ا  ص  تررةعة الدرر ةمن عرريةمنل المةررت امرراب اليررةت الررل       
ةؤ  ر  صعرن لاةره  رص صاميرةل ام يو يةةا يو يمل ام يو صاايس صا  عة عن اةن يالت ا  صاكرم اةن يالت صع ل يالت يو لمةل

 كرةةم الت م  ذ  الا من عم القانن  م ا ق مأن يةةذ القانن صالقاااات عيه.
عم صل  ذ  العيالن صالةدةل ر ييا الصةةا عن ماااا ةم  مةتن ص ب القاااات الشةذة  رك القاااات ال و اي قات لشراط       

كرةه الت م الل د ن التريا ص رص امةرب المةرت  عن شاصط د ن ممصل القاااة صا تةال ع ايمة صةف  ف قا ماااة ا عةم كرو
اليمررصي ؟ صصةررف  ف قررا الررل صيرره عررن صيررص  الاامةررن ص ررص تررةا المر ررةا صالع صرعررةن؟ صصةررف  ةررةلف مااا رره اتررم العدرر ف ص ررص 

 صة ب الص و ؟ .
ور صال رةماو  رةن ةقرا  اعة ك من ماء القااا التمان العشةصاةن مآل المةت يا من  رةمم ال رةماو  رةن ةقرا  كررل ال رةما       

 كرل الد ةمو ر ةايو ك من الطاةق مةلااصي ر صالااصي مة عةم كرل صيق عدطر ةت كرم القاااات.
 ر( ا ا القااا التمان ةاصى العد ف الشاةف مقااا ه ماصاةن  فح صما اا مطت ماااة ٕٚٔاص  س كةدم من امو الييصا ت)

شررةح الررذي اة ررةا مرراااة  فررح كررن كةدررم صيارةررة عشررةصاة ص ررص شررةح العدرر ف مةتررعه ر ةقررصل ا ررا الفقةررةا ) ان ال
عيةصل كرل اةن  ةل لم ةقّدا يو اعا  مل صةن امةق الياا مةك مةا ان  ذ  القراااة مرةلاغم ععرة يةةرة عرن مارء اليقرةط  ارا 

 . (ٓٔ)(ت صايد ةة لص يااية ة معياةا كةميا  اييل القاااا
 ر( الذي اي ةت الةه ماااة الصصين صما اةذ كمرا الرا عن كرن اعةرا ٗٚعن الّترعو ت)اةذ كةدم القاااة كن كما الا        

صصةن ةقصل س ما ت كرل اعةا العؤعيةن كرو مرن امرو طةلرب ايرو ا  مو طةلبر ةيقل امن عية ا كيه )العؤعيةن كرو من ا
  ارةلل كيةعرة   رل مران كررّو القراان كيه القانن صةةاا صاعتصت كرةه العد ف يقاا كروّ  صامراات ال ترن صال ترةن ايرو ا 

 .(ٔٔ)(لعؤعيةن كرو ايو ا    اةلل كيهصصةية ةااتةن كرل اعةا ا
ر مررةل امررن عية ررا يررو اترر ةذ    ررر( ا ررا القررااا التررمان مرا  كرررل ا عررةم يافررا الدررةاقٙ٘ٔس  عرراة مررن  مةررب الاةررةت ت)ةةيةرة
 .(ٕٔ)(مو طةلب صماا يافا كرل امةئهن من كرو من ا)صماا  عاة اةية كرل يافا من ع عا من كرو من ال تة س عاة

ترتررن ذ مةرن ان در  ال امةرا  -كررةةم التر م-ة ي  لية عن مصل عية ا  ن يافا الدةاق ما  كرل امةئره  ر ايةرم        
الترتررن القاائةرن يو الاصاةن صالقاااة  ر ة صااةصن كررم اترصل ا  دررل ا  كرةره صالره صتررم اعةعرة مارا اعرةم  صمرا اصرا مرصة  رذ  
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 ر(   ةن ذصاا ماااة "اصييصةة" ادطر ة كرةةرة مراااة ا رل المةرت ٖٛ٘ ر( ص ةماه الاعةشاي ت)ٖٓٚالعقاتن امن ةةلصةه ت)
كرو صال تن صيافرا مرن ع عرا  –درل ا  كرةه صاله صترم  –مةل امن ةةلصةه ) " اصييصةة " م  الف ماااة ا ل مةت اليمو 

ل يقةل ليافا مرن ع عرا يرعرة ميرل اةرا عيةرة صطراا اصييصةرة  لرةت  قرا  كررل غةرا ذلرك يقرةل   صا  صع عا من ال يفةن ر مة
مةة ال تةن من كرو كرل امةه  (ٖٔ)الذي   اله ا   ص عة ما  ةة كرل امو ا  صذلك ص  ماا مةة امو كرل امةه ا  صذلك ص  ما 

 .  (ٗٔ)ا  كرةه صاله صترم ا   صذا( ا  صذلك  ص  ماا ة كرو من امو طةلب كرل اليمو درل
صتررأ اك العقةةتررةن ا صل صالةةلررث يررو ممررصل القرراااة أل ررل ا ة دررةح يررو الترريا صالاصاةررن صالايررةلر ص يررةا العدرر ف     

 صام دا كرل العقةةت الةةيو عصايقن الاامةن صلص مصيه ص ص ع صا الم ث ص قل اة دةدو.
 طبقات الُقّراءأئمة البقيع في كتب 

ُصيررات عدرريفةت يررو طمقررةت القررااا ر  ايعررت لةررم ر صذصررات اتررةيةا م صاتررة ذ ةم صكرررل عررن  رقررصا القرراااةر ص ررذصا          
اصا ةم صماء األةمةا الع ارقن مةلقاااة ر صا   ةم صعةةلفة ةم لماء القّااار صلال  شةا  ذ  العدريفةتس غةةرن اليةةةرن يرو 

 –كرةةعرة التر م –مةائ امعة يو طمقة ه ا  ايه لم ة ايم ل عةم ال ترن مرن كررو  طمقةت القااا  من اليااي يقا صيم لصل
  عة ائعن المقةم الة ةن يةم كرل الي ص ا  و س

ر لرم ةرذصا امرن اليرااي (٘ٔ)ر كراء كررل امةره ال ترةن(من امرو طةلرب ا عرةم امرن الاةمراةن)كرو من ال تةن من كرو اوال: 
 ا عل ص ا ه صصية ه صترتر ه القانئةن العقاتن كن نمةئه صاصاةن اميةئه ا ئعن كيه. ا عةم لتيةا غةا عة ذصاُت صما

ر الاررم  ي شرّقه صكراف ارة ا  صةفةره ع عا من كرو من ال تةن من كرو من امو طةلب امص يافا المرةما ن  يره مقرا)ثانيا: 
ةرن الاةمراةن صاصى كيره صكرن يرةما صامرن صاات كيه الاصاةن يو  اصف القانن ر صلا تين تت صةعتةن ر كاء كرل امةه ا 

كعا صامن كمةت صغةا م ... صصرةن ترةا ميرو  ةشرم كرعرة صيير  صترين ... عرةت ترين ةعرةن كشرا صعةئرن صمةرل ساامرم صمةرلس 
 ( .ٕٖٗ٘. صاصى كيه ماء ا ةمةا ماا ان صيم  ايع ه مةلامم )(ٙٔ)تت( سصمةلةعت 
من امو طةلب الدةاق امص كما ا  العايو سما  كرل نمةئه ايصان ا   يافا من ع عا من كرو من ال تةن من كرو)ثالثا: 

كرةةم ع عا المةما ياةن الاةماةن يةل تةن يارو ايو ا  كريةم  يعاةن...مرا  كرةره  عراة صلرم ةةرةلف  عراة يرو شروا عرن 
ارررا صيررم  ايع ررره مرررةلامم كيررره مصيقرررل كيرره مارررء األةمررةا ال رررو   اررررق معررن  رقرررل القرراااة  (ٚٔ)مااا رره ا  يرررو كشرراة   ررراف(

(ٜٓٗ). 
 القراءات وعموم المغة العربية

صممص   ياةفة ص قصةن اكيةمة مقاائةة صطايرة ص  رةع  صمرةن يةه الر صةصن  ةذا صكطةاا ايية  القاااات عةاان صاتم يةل      
يرةلقاااات صيرص   شرةةاا ص قاةراار صن صالي صةرصن اتر ايرةا عيةرة الر صةرصعة االت عيمارة عرن عيرةمم الر رن  ذا صذاك ارت القاااات

ترةعة ان طةئفرن عرن  من صةةقن مارصم  ذ  الصيرص  ص دص ةن صدايةن صي صةن صا لةن ةيطق مةة القااا يق  صاصاةن يةو كرل ك
ر صةعصررن ان ي يررةصل  ررذ  صكةتررل امررن كعررا صالصتررةئو صغةررا م  القررّااا صررةيصا ل ررصةةن صي ررصةةن اعةررةل س امررو كعرراص مررن الارر ا

 من مشوا عن ا ة دةاسالا 
 . القراءات و عمم االصوات .ٔ
صا درصات الاامةرن لةرة عةةايةرة الع رااة صدرفة ةة ال رو  ّعةرا درص ة كرن الر صي اد ا ص اة يو ميةن الر ن الدصت        

 ةررن  رراصف سا لررف  صالررصاص ر صا صلررل ترر ن ادررصات  ةادررصات الاامةررن كرررل دررصاعت صدررصائت اةررا صمررا متررم ا دررصا ةصن
ر صرةن لرقرااات القاايةرن اةرا صمةرا  مقرل عرن  راصف الاامةرن درصائت صرةرةصة ةن  اصةتس الف  ن صاليرعن صالصتراة رصعرة  الةةاص 

اص اعةلرن اص اةر  ت   ةراىيو ادصات الاامةرن عرن ية ةرن امراال  راف عرن نةرا اص ااغرةم  راف مرآةا اص ةةرةا  اصرن كررل 
 يصّي   ذا ال أةةا صال ةةا مة عةرن العق يمن ا  ةن س ر صةعصن انا ة عن الع ع  الدص ةن العااصينصغة
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) ىاال صمائرت لفارن "كُتررةُ م" يرو مصلره  ارةللس  (ٜٔ)" ةشرة  "  1ٔ))حااش ( مائرت لفارن  " رةف" يرو مصلره  اررةللس 
 ر صغةا ة عن القاااات الدص ةن .(ٕٔ)"كتة م" مصتا التةن (ٕٓ)َعَسيُتم إن ُكتب عميكم القتال 

 عمم الصرف :القراءات و .ٕ
ةايل كرم الداف مةلصرعن عن  ةث الصان صا ش قةق صاليعصا صا ماال صا ك ل صال ةفةف صال شاةا صالةعا صغةا ة 

 عن العصيصكةت الدايةن .
ااة لفاررن "عاررةةف"  يررو مصلرره صررةن لرقرراااات اليدررةب األصيررا عررن الع عرر  الدررايةن ر صعيةررة كرررل تررمةل ال عةةررل مررا 

َص َرَاى الي رةَت ُترَصةَاى ر صمائرت لفارن "ترصةاى" يرو مصلره  ارةللس) (ٖٕ)"عارةئف " ععراصاة عةعرصاة (ٕٕ)(ةَةة َعَارةِةَف َلُصْم يِ س )  اةلل
 ر صغةا ة صةةا عن القاااات الدايةن .(ٕ٘)"تصاى صعة  م مترصاى " ميم التررةن صالصرةف التةصين  (ٕٗ)(َصَعة ُ ْم ِمُتَصةَاى

    الي ص. وعممالقاااات . ٖ
قصل الاص صا ع عرا ترعةا من القاااات مةلي ص صمةلاصت اشةا عن ان  ة ال مأتطا اص ة دا معةةل اص اةيةن ر ةك 
مرراااات  صلررات كيةررة مصاكررا ي صةررن عة رفررن اص شررةاصت يررو ميررةا  ررذ  القصاكررا   يترر طةم يررو الصامررم  ن ي دررا صررل الرمرراي )

 . (ٕٙ)عن  ن   دا اص   ا يو امم(القصاكا ال و ي يت كن ماااة عة اص  صلات عيةة يةو  صةا 
 القراءات وعمم الداللة .. ٗ

ر ةالعايررل يررةلن الاااتررةت ا يتررةيةن س الر صةررن صالي صةررن صالم غةررن صالدررص ةن صا ي عةكةررن صاليفتررةن صالفرتررفةن صغةا رر 
قا ه لرع ع  الا لةرن كرن صصةيت لرقاااات  د ةة عيه صكرل صيق الا ل ةن س العايعةن صالتةةمةن ر صاص فو مةلعم ث الذي ك

 ال عةةل له  .
 المبحث األول

 المالمح الصرفية
 ومنيا:

 )الَمفّر  و)المفّر . -ٔ

 )ُمبصرة  و)َمبصَرة . -ٕ

 )أتينا  و)آتينا .-ٖ
" مصتررا "العِفرراّ  (ٕٚ)(َةْصَعئِررٍذ َ ْةررَن اْلَعفَررا   لفاررن "العفررا"  يررو مصلررره  اررةللس) -كررررةه التررر م–مررا  ا عررةم ال تررن مررن كرررو 

 . (ٕٛ)الفةا
 رر(ر ٕٜٖصا ةرا  مرن ييرو ت )  رر(ٕٚٓ يةصل الر صةصن  صيةه  ذ   القاااة عن يةيمةن عة رفرةن ا را عة لرفرااا ت)

 صما  ةمم األةةا العفتاصن صالعش  رصن مةلقاااات.
 ة العفررّا َعفاالاامررن  ةررث  فررا عررة الفررااا يةرراى  ن القررااا ةن )الَعفَررّا صالعِفررّا( لةي ررةن صمررا عةّررل لةعررة مياررةئا ر مررةلس ) يعرر

صالعِاّب صالعَاّب صعة صةن ةفال مه عصتصاا عةل ةِاّب صةِفّا صةِدّ ر يةلااب  قصلس َعِفا صَعفَرا صعِدر  ص عة ل  ةن الَعَفّا صالَعِفّا 
 .(ٜٕ)صعَد  صعِاب صعَاب(

العصيرم  –ِفرّا مفر   العرةم صصترا الفرةا العدراا ر  ةرن الِفرااا صالعَ  –اعة امن ييرو يةراى  ن )الَعفَرّا مفر   العرةم صالفرةا 
ر ص ةماه يو  صيةه القاااة امص كرو الطصتو) عن كرعةا القان التةات الةياي( ماا  ن يتب  ذا  الرا ي (ٖٓ)الذي ةفا الةه(

 ر صما مّةية  ن الفااا صيه القاااة كرل ايةة لةين ر صلامعة يقل الا ي يو ص ةب نةا لرقااا.(ٖٔ)الل الفااا
 ماص لو  ن ماااة ا عةم ال تن صعن  ةماه يةةة صايقت الاامةن كرل صيق ال صيةةنس  صالذي ة

يارل  صيةه الفااا ايةعة لةي ةن ةصصن عايل )العَفّا صالعِفرّا( عدرااا ر  ي الفرااار  ص رذا ة فرق عرم ا ي العفتراةن يرو 
  صيةه ماااة اليعةصا.
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يقرراااة العِفررّا ااي ررن صع تررقن العايررل يررو تررةةمةة الررااةرو اعررة   صيةرره امررن ييررو ايرره عصيررم الفررااار  ي اتررم عصررةن 
 صالع عةل  مةلقاائن ا  ةنس 
. (ٖٖ)صالررصاا  ررص العريررة ر مرةل الطماترروس) اي   َعةرراب ص  عريررة ةريررةصن الةرره( (ٕٖ)( َصرر   َ  َصَااَ اص   مصلره  اررةللس )

 عصةن .   تعةاصالعرية صالعةاب 
ر صلفارررن العترر قا ماةيرررن صايررر ن الرررل العصررةن ر مرررةل الطماتررروس )صمةرررل (ٖٗ)( َك َةْصَعئِرررٍذ اْلُعْترررَ َقا  ِ لَرررل َامٍّررةةيةررة س مصلررره  ارررةللس )

  .(ٖ٘)العت قا العصةن الذي ةت قا يةه العؤعن صالصةيا(
 ةةلةة س صا صي  ععة  قام ذصا  ان اتم ا ت فةةم " اةن"   ة ف يو ايه لرعصةن . 

 م ما صايقت الاامةن  صا تق عاية ة يو التةةق القانيو الصاااة يةه صا  اكرم مص عه.صمذلك ياى ان ماااة ا عة     
ررة َيررةَاْ ُةْم َنَةة َُيررةلفاررن "ُعمِدرراة" يررو مصلرره  اررةللس ) -كرةةعررة الترر م-مررا  ا عررةم كرررو مررن ال تررةن  َ ررَذا ِتررْ ٌا  ُعْمِدررَاًة مَررةُلصا َيَرع 

 .(ٖٚ)ةا"َعمَداة" مف   العةم صالد (ٖٙ)(ُعِمةنٌ 

ر صعايل ا ةن الصاةعن يرعة يةا ةم  يييرة  (ٜٖ)ر اص الاة اة المةين(ٖٛ)ماااة يعةصا القّااا" ُعمِداة"  ي صاي ن صعمةين
 صاي ن صاة اة صمةين صعيةئن مةلصا  ذا ت ا اة ا مّةن.

 .(ٔٗ)ص و صقصله  اى صيصاار كرل ي ص الصةاة صالعمةل ن (ٓٗ)اعة ماااة ا عةم كرو من ال تةن "َعمَداة" ي يل ال مدا
صالرفان صيقة لقاااة ا عرةم مرصان "الَعْفَاررن" صمرا صةرا  رذا الرصان يرو ل رن الاراب صةرااا مره الشرةةا صالصةرا  اااة العمةل رن 

 صشةةا  ذا الصان يةا يو اليصا ا صا  ااث كرل  ا  امةا امن ييو.
رررمةب صعفارررر ال ةرررةت  صةةررراة ن صةةررراة الةاةلرررن صع ةرررةة صع رررصاة صعافرررةة عرررة يرررو اليرررصا ا يقرررةلس)  اء َعَيرررّمن صةةررراة اليٍّ

 .(ٕٗ)صا يةكو يةص يو اليصا ا(
 عة يو ا  ااث يقةل يو مصل الااب الفد ةاس ) المْطين َعْصَتَين صاصل الاطرب َعرْصَااة صَعْ َعرن صعيره الَعتراةة صالعار ة 

 .(ٖٗ)صال ق عيااة مك ...(
ةل ررن يررو  ررذا الررصان الدررايو الررذي يررةات مرره مرراااة ا عررةم الترريةا ص ةمارره صمررا اترر قا   امررن ييررو عايررل الصةرراة صالعم

 الطماتو عن عصياةنس
ر  ررو لعةرل ذلرك صايرل اصاةررن) ا را عة العدرااةن ال رو يةرره  صالعدراا الرل الشرةةا صالاعررصم صالتران ر صا ةرا ال رةا ص 

 . (ٗٗ)صك عن صيتةمن  ص ذاة صلذلك صةات العفارن يةعة ذصاية  ا اااة العمةل ن (
صالذي اصا ان امف كيا  صان "َعفَارن "  عداا  ص ام اتم عصةن ؟  الاة ا  ن دة ن "َعفَارن" ص"عفارل" عشر اصن مرةن 
العداا صاتم العصةن  ر مةل امن العؤاب )عن كرعةا القان الاامم الةيراي ( س) صاذا صةيرت الارةن يرو " ةفارل"  عيرعصعن اص 

عدرراا صا تررم ي ررص العررذَ ب لرررذ ةب صالعررذ ب لعصيررم الررذ ةب صالَعاررَلَ م يررو عيدررصمن ف "العفاررل" عيدررصب ااات مرره ال
 .(٘ٗ)الصيةةن يعةاة  ... (

 .        (ٙٗ)صالععةا لةعة القاائن التةةمةن صاذا يقات القاةين يةلدة ن  در  لرعصةن صالاعةن صالعداا
امن ييو يرةات اترم عصرةنر مرةل الاعةشراي  صعن الياةامةلذصا  ن دة ن "َعْفَارن" عم اليصا ا العذصصاة نيفة يو مصل

 .(ٚٗ)ماا  ن ذصا ياةئا لةذ  الدة نس )عيةين ر صعمةرن صعيفاة  ي عصةية ةصةا يةه ال مدا(
يررو  ررةن ييررا دررة ن "َعفَارررن" عرررم ا  ررااث يررةات عدررااا عررم  ن امررن ييرررو  صعررن  ةمارره ذصرراصا ايةررة عدرراا يرررو 

 القااا ةن ) ُعمِداة صَعمَداة(.
ةمرراص لررو  ن التررةةق القانيررو  ررص عررن ة رراا  ن صررةن عدررااا اص اتررم عصررةن يصمصكةررة عفاررص   يررره يررو الرريح الصرراةم  

ةق يررو ان  صررصن عدررااا صالعايررل كرررل صيررق مررااة ا عررةم صلّعررة يررةا ةم نةة يررة  يررل ال مدررا مررةلصا  ررذا ترر ا عمررةن صلةتررت 
 م قةئق األعصا  . ا ةةت عصةية لر مدا صعة ذ ب الةه الاعةشاي صا   كرم
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 عة ماااة ا عةم ال تن يقا يةات كررل ترعن ل رن الاراب صلةرة صيره درايو صمرا   ققرت يةةرة عصايقرن الاامةرن صعرن ةرم 
 يدة ن مةائةة.  

ْن َصةَن ِعْةَقةَل َ م رٍن ِعرْن َةرْاَاٍل َ َ ْةَيرة لفان "  ةية" يو مصله  اةللس ) -كرةه الت م-ما  ا عةم يافا الدةاق   (ٛٗ)(ِمةَرةَصاِ 
 .(ٜٗ)"ن ةية"

ر ص ةماه يرو  صيةةره (ٓ٘)ةاى الفااا  ن "ن ةية" معرا ا لف عاية ة يةارةية مةة كرل ايرن يةكرية صما ات  ررتن  ذا الصيه        
 .(ٗ٘)صامص المقةا الاصماي (ٖ٘)صامص القةتم الاعةشاي (ٕ٘)ر صامص كرو الطماتو(ٔ٘)امن ييو

 .(ٙ٘)صما ما" ُ مو كرل العايل  ي كرل  فتةا ة "يئية مةة" (٘٘)ة" مةلقدا معايل "يئية"القاااة العشةصاة "  ةي     
ن  يةرة ارية" صعة  ةاى امن ييرو عة ماااة ا عةم يافا الدةاق "ن ةية" صعن صايقه يةةة عن القّااا ياين "يةكرية" صلةتت " ي     

 .(ٚ٘)لص صةيت "ايارية" لعة ا  ةج الل المةا صلةقل "ن ةية ة"

 صية  ذلك  ن دة ن "ايارل" عرن اصير  عاةيةةرة ال ااةرن ي درةا عرة صرةن  اعرة ع اراةة ص رذا عرة  ااا  امرن ييرو عرن        
 ايه لص صةيت "ن ةية" دة ن "ايال" لعة ا  ةج الل المةا . 

ن صالعايرل مةلعدراا    ا فق الاعةشاي عم الفرااا صامرن ييرو يرو ايرن "يةكريرة" صعايرل "يةاةيرة مةرة" صلصيره ذصرا الدرة       
 .(ٛ٘)"صن ةية مةة" ص و عفةكرن عن ا  ةةن معايل العيةااة صالعصةيةة  يةم ايصا مة كعةل صا ة م مةليااا(مةلفال مةلس )

 صية  ذلك  ن ن ل عيةاكه ةصا و صعيداا  ُعصا ةة ر صا ةةا اين "ُعفةكرن" صياةا  مة ل م ةل صعقة ررن ص رذ  الدرة ن        
عاية رة كررل ال شرةاك مرةن اةيرةن اص  صةرا ص رص ان ةفارل ا را عة مدرة مه يار  يةقةمرره ا ةرا معةرره يةيترب لرمرةايا   ال يرو

 .(ٜ٘)يتمن الفةكرةن صلرعقةمل يتمن العفاصلةن
صةعصن  ن ةا اء كرل مصل امن ييو الع قام ذصا  يو  اية  درة ن "يةكريرة" كررل "اياريرة" م يرن ال اراي مةلمرةا عرن        

 .(ٓٙ)( اعة دةا مةذ  الدة ن ع ااةةالفال   دلن الدة  ةن  ش اصةن يو  دةا عة صةن  اعة ع ااةة )يةذا صةن  

صعم  ذا ا شصةل ةمقل ا ي امن ييو صعن  ةماه ا ةة ااي ة عن ية ةرن عايرل الدرة ن يرو الترةةق القانيرو الرصاااة يةره        
لشةةةن الطصتو صالطماترو يقر  عرة اصي كرن ا عرةم يرو عايرل ا ةرن الصاةعرنر صععة ةاي  ماااة ا عةم الدةاق صا مةكه  ن ا

 .(ٔٙ)ايه مةل عاية  يةاةية مةة( -ا–مةل الطماتوس ) صاصي كن الدةاق 

ص ررذا عررة ةقررصي -صا  الاررةلم  -يّتررا ا ةررن صيقررة لقااا رره صامعررة ُتررئل كيةررة  -كرةرره الترر م-ةاةررا  عررن ذلررك  ن ا عررةم        
 قاااة الةه ر يي  كن عاية ة .د ن تيا ال

صالذي ة  ا كرل الشةخ الطماتو ايه ماا  ن يقرل ا ي امرن ييرو  يةرة "يةكريرة" ر صاصاةرن ا عرةم الدرةاق  يةرة يةاةيرة        
مةررة ر ذصررا ا ةررة ةررةلف يةرره ا ي امررن ييررو ر مررةل ) ... صكرررل  ررذا يةيررصا  ن  صررصن عررن " ياريررة" صةصررصن عفاررصل ن ةيررة ع ررذصية 

 .(ٕٙ)ا  ن ةية ة مةة لريااا(ص قاة

 صما كةا ا شصةل عن ياةا يو اين " ن ةية "  يةكرية  و  م  يارية ؟.        
ر ص رذا العايرل صااا يرو ل رن الاراب ُةرااا مره العرصا ةر  ي الع ةمارن يرة "  رو يةكرل معايرل  يارل الع ارايةماص لو  ن" ن ة      

 .(ٖٙ)صالةُت الدصَم ص ةما ه معايل اصلةُت صا ماُت مايه مايةصالعصا ة ا ا عايو دة ن "َيةَكل" صياةا  

ن صررةن عةقررةل  مررن عررن ةرراال يةاةيررة مةررة معايررل        صصيقررة لةررذا العايررل  صررصن ا ةررن الصاةعررن كرررل مرراااة ا عررةم الدررةاق صا 
 اياةية ة.

 صالذي ةاي   ذا العايل يةيمةنس       
 .ال ةةة مةئعن صميو المشا عصرفةن اة صات عاااةن يو ةصاب العؤعيةن عة ااعتا ا عةس العقةم ةقيو مأن  يةك عصا ة ص  ةم

 -صا  الاةلم م قةئق األعصا -صةصاب الع تيةن   ةيقطم اماا  (ٗٙ)صا ةاس ماااة ُ عةا كرل ال فتةا"  ةمية مةة"
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 المبحث الثاني

 المالمح النحوية
 ومنيا

 .    ) لُمستَقرٍّ  و)ال مستقرَّ .ٔ
 من كلِّ  و ) من كلٍّ . .    )ٕ

 .     ) نَّتَّرخذ  و ) ُنتَّرخذ .ٖ
" يو مصله  اةللس -كرةةم الت م-ما  ا ئعنس كرو من ال تةن صع عا المةما صيافا الدةاق        َوالشَّاْمُس )لفان "لعت قاٍّ

 .(ٙٙ)"   عت قا  لةة" (٘ٙ)(َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ َلَيا

ر صمائت عن اصن صتررةطن د ةمو  ص  ةماو   -درل ا  كرةه صاله صترم  - (ٚٙ)لل اليررمو األصاميتمررةة امن ةةلرصةه        
صمائرت "لعتر ِقاٍّ لةرة" مصترا  ر(ٜٙ)ر  صذصا اةية ايةة يرو مارء العدرة ف " لرل عتر قا لةرة"(ٛٙ)اةية "  عت قاٌّ لةة"  مةلايم

 .(ٓٚ)القةف

 ةيةن لرييت صعت قا اتم   عميو كرل الف   يو ع ل يدب . عة ماااة ائعن المقةم ي صةة ير )  ( ي    

اة ا عايل ا ةن الصاةعن صيقة لقاااة   ئعن ايةة  ياي اائعرة ص   تر قا  مراا ر ةراى امرن ييرو يرو  صيةره العايرل كررل       
كةعرة ص رذا  رص ارة ا مااا ةم  ن اة ا  ذا العصيم الاعصم صعاية  عايرل الةدرصح ن  ن )  ( اليةيةرن لريريت  يفرو يفةرة 

الاعصم يو يفو ات قااا الشعتر اعة صيه الةدصح يةن الشعت عا مط ات قااا ة ميةةةن الترعصات ير  عتر قا  لةرة عرة ااعرت 
 .(ٔٚ)الايةة مةئعن ص ت قا مةيقيةئةة

 ات ال امن ييو ص ةماه امص كرو الطماتو ماة ا الاعصم صعايل الةدصح  مقصل الشةكاس

 ت مطوقة                     وما سما فنٌن يوما عمى ساقابكي لفقدك ما ناح
يعة ةي ةو معص ه صات قااا الشعت يو يفو الاعصم ةةمت ماصال التعةصات      . (ٕٚ)صال قةقن ان مصةا  لةت  الةة صا 

     نسةاةا  ن  صيةه القاااة مةذ  الطاةقن عقمصل ص   صرف يةه  ذا عة  عتصية مةلقاااة عن يةيمةن عةعة      
ا ا عة س ان   ئعن الة ةن عن نل المةت  م اماب اليةت  لل اتصل ا  درل ا  كرةه صاله صترم ص كرعةم عن كرعه ص ذا  

عة ةاي  د ن يتمن القاااة  لل اتصل ا  ص رذا الشراط األصل يرو ممرصل القراااة يير  كرن صرصن العرةعةن كررو مرن ال ترةن  
 عصن يم  ذ  الدفن  ص العا من العقاتن ل قصةن القاااة.صع عا المةما عن ال ةماةن  صة

صا ةا عصايقن القاااة  لراامةن  ص رذا  رص عيرعصن الم رث ير  ةر ف يرو عيروا القراااة كررل صيرق العارةةةا الي صةرن  
" مرةلايم عرن اصن   "  مةليدب  صماااة امن  مرو كمررن "عتر قاٌّ ن ةيترب القرااا ةن صما ات  تن الفااا ماااة  ئعن المقةم " عت قا 

 .(ٖٚ)الل  د ةمةة ر  مةلس ) يةعة صيةةن  تيةن(
صصيرره ا ت  تررةن عصايقررن الاامةررن   غةررا  يرررم ةمررق عررن شرراصط األةررذ مررةلقاااة تررصى اتررم العدرر فر يرررم ةيقررل عررن  

 قّا" صالقراااة كا ة شةذة   يةة ع ةلفن لاتم العدة ف الاةعةيةن  ص  تةعة  ن ماء العفتاةن ةاى  ن مراااة العدر ف "لعتر
العاصةررن كررن  ئعررن المقةررم "  عترر قا" معايررل صا ررا ص ررو  ن الشررعت  يرراي  ي ةررةا  عا ررة كيررا ايقيررةا الررايةة كرررل القررااا ةن 

 .(ٗٚ)صرةةعة

َوَآَتاُكْم ِمْن ُكالِّ َماا : )لفان ) عن صلٍّ ( يو مصله  ارةلل -كرةةعة الت م-ما  العةعةن ع عا المةما صيافا الدةاق 
"  مةل يصةن  5٘) ُتُموهُ َسَألْ                                                        .     (ٙٚ)"عن صلٍّ

 يةصل الفااا ماااة ال يصةن صةاى ايية لم يتأل ا  شةئة ير )عة( يةيةن صالعايل كرل  ذ  القاااة صن ةصم عن صلٍّ عرن عرة لرم        
" ر مرةلس ) صالصيره األصل  كيرب  لةره ن  ن العايرل ر صما اّي  ماااة الاةعن "ع(ٚٚ) تألص  ن رةصم عرن صرل  -صا  اكررم  -ن صرلٍّ

 .(ٛٚ)عة تأل عص  لص تأل عص  صأيك مرت س صن ةصم تؤلصم(
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صيةرة يرةئاا  -مرا يترمةة  لرل الير ةك صال ترن يقرط -ص ةمم الفااا يو  اية ه  مرص يافرا الي رةت صكرّا مراااة ال يرصةن        
 .(ٜٚ)لصيه ماةا
 عة امن ييرو صالطماترو يقرا صيةرة  كرااب مراااة العرةعةن صعرن  رةماةم صمراااة كةعرن مرةل امرن ييروس )ص عرة كررل  رذ          

القرراااة يررةلعفاصل عرفررصا مرره  ي صا ررةصم عررة تررأل عص  ان ةررأ ةصم عررن ص عررة مرراااة اليعةكررن كرررل اليررةين يررةلعفاصل ع ررذصف  ي 
 .(ٔٛ).  ص ةماه يو  ذا ال صيةه الاصةاي(ٓٛ)تةغ  ة ةؤ   ةةصم  ةة  عيه(صن ةصم تؤلصم عن صل شل س  ي صا ةصم عة 

عرةعةن عرن نل المةرت ا را م  رةماو           صة ير  ععرة  قرام  ن القراااة اتر صيت لشراط التريا صمرا ماا رة مارء الدر ةمن صا 
عصايقرن العدرة ف يررم  ة ررف كرن صما صايقت الاامةن ص ص ع صا الم ث صلم ةاييةة الفااا صكا ة الي ةت صيةة يةئاا ر  عة 

اتررم العدرر ف الشرراةف تررصى مصتررا  صان عةررل  ررذ  الاةررةاة  ف قررا كيررا كرعررةا القرراااات ص  ةاررا عةةلفررة لاتررم العدرر ف صا  
 الاةلم .

ا َماا َكااَن َيْنَبِغاي َلَنالفان " ي   ةذ" يرو مصلره  ارةلل س ) –كرةةم الت م  –ما  العةعةنس ع عا المةما صيافا الدةاق 
 .(ٗٛ)"ُيَ ةذ" ميم اليصن صي   الةةا عميةة لرعيةصل  1ٕ) َأْن َنتَّرِخَذ ِمْن ُدوِنَك ِمْن َأْوِلَياءَ 

كرررل صيررق مرراااة العررةعةن  اة رررف الي صةررصن صالعفترراصن يررو عصيررم " اصلةررةا"العياصا مررر " عررن "  عفاررصل مرره  م  ررةل      
 ."ّي ةذ"؟

صط ا را ة ان ة قراعةة يفرو  ص ةةلفة لرقةرةت ر ذصرا الي صةرصن لاةرةاة " عرن " ة ةرن شرا س اي ه عفاصل مه صان صةن عالرأي األول 
 .(٘ٛ)ر صالةةيو س  ن ةصصن عياصا ة يصاة صالةةلث س  يةة    ااا ا  عم الفةكل  ص العفاصل مه  ص العم ا شمةه
ةمار مل  ااا  دلت اكرم ن  يةعة يو األ ذا  ص القةةت يو اةةاة "عن" ي   ااا يو ةةيو عفاصلو ان ص  ةةلث عفاص      

 .(ٙٛ)يو العفاصل ا صل يقط صقصليةس عة ا ةذت عن ا ا صلةةر ص  ةيصا عة ا ةذت ا اا عن صلو
الصيرره يررصا  الفررااا ن  ن " عررن " اةررات عررم العفاررصل الةررةيو ر  ررذا ن صعررن  ررةماةم عةةلفررن لرقةررةتيررةات مرراااة ا عررةعة       

 .(ٚٛ)رل شذصذ صمرن عن مااا مه( ك ھٔٙٚصامن  شةم ت )
الررذي ة  ررا كرررل الفررااا ايرره صدررف القرراااة مقرررن عررن مررااا مةررة صال قةقررن ان طةئفررن صمةرراة عررن القررااا مرراات مةلميررةا          

 لرعيةصل صعيةم د ةمن ص ةماصن صمايةم عن القااا ا امان كشا .
الشراط الةةلرث عرن شراصط مةةترةة  القراااة مةلشرذصذ  رص عةةلفرنصالاة اة  ن الذي ايرم الفرااا صامرن  شرةم الرل ان ةدرفة        

 .(ٛٛ)يرص لم  صن يو ا صلةةا  "عن" صةن صيةة يةاا()
س  ن عصيم "اصلةةا"  ةل ر مةل امن ييوس )اعة  ذا ُيعت اليصن يإن مصله " عن اصلةةا" يو عصيم ال ةل ح  ي الراي الثاني

ا صاةرررت "عررن " اائرراة لعصررةن اليفررو ر صقصلررك س ا ةررذت اةرراا صصررة  ن يررإن يفةررت عررة صررةن ةيم ررو ليررة  ن ُي  ةررذ عررن اصيررك  صلةررة
 .(ٜٛ)مرتس عة ا ةذت اةاا عن صصةل(

 .(ٜٓ)عايل ا ةن الصاةعن صيقة لقاااة ا عةعةن سلتية يّاكو ات  قةق الص ا ص  الامةاة لية  
ر (ٕٜ)مررن عةلررك عررن الي ررصةةن يةعررة يقررره امررن  شررةمعررن العفترراةن ر صا (ٜٔ)صمررا  ررةمم امررن ييررو يررو  صيةةرره امررة كرررو الطماتررو

  ر(.ٚٔٔٔت ) (ٕٜ)صات  تيه عن العش  رةن مةلقاااات   عا من ع عا الميةا
"عرة   عة امن  شةم يقا ايء  ذا ال صيةه صكّا العايل يةتاا ر مةلس )صةاةا لرو يترةا  يرو العايرل ن  يرك  ذا مررتس        

صصيرره ةررةذ  لررك " يأيررت عةمررت لةذ يرره يررةٍ  كررن ا ةررةذ  صكرررل  ررذا يةرررام  ن الع ئصررن اةم ررصا صررةن لررك  ن     ةررذ اةرراا يررو  ةلررن 
 .(ٖٜ)أليفتةم الص ةن(

ر صكام شذصذ ة ة رةح يو يو عيةئه عياصاا مر)عن( الاائاة يةئا ص  شذصذ -العفاصل الةةيو -ةاةا ان الصيه األصل       
صي عرن يةرن ر ص  ةصيرا ا فرةق مرةن الي رصةةن كررل اةةا ةرة مشراصطةة الة ةرن  ن ات قااا م يرةمح يرو ادرا  رذا العرعر  الي ر

 ر صةعصن ان ي مةن ذلك عن ادا ال يةميةت ا  ةنس  ةاىعن يةن 
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لراةةم شرصا ا يدرة نس مراااة يقرا اةرات " عرن" يرو ا ةيرةب ر ص  –يةعرة يقرره امرن  شرةم –س لم ةقل الصصيةصن مةلشاط ا صل اوال
 .(ٜٗ)ر صشة ا شااي صشة ا يةاير ص اةث يمصي مانيةن
َوَلَقاااْد َجااااَءَك ِماااْن َنَباااِ  )ر يرررو مصلررره  ارررةللس (ٜ٘)س لرررم ةشررر اط ا ةفرررف الشررراطةنس ا صل صالةرررةيو ر صالةرررره القرررانن الصررراةم ثانياااا

عرن" يرو ا ةيرةب صلرم ُةيصرا " ر يقرا اةرات(ٜٛ) ةاىصشصا ا مانيةن   75)  َيْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوِبُكمْ  ) سر صمصله  اةلل(ٜٙ)(اْلُمْرَسِمينَ 
َوَما َأْنَزْلَناا َعَماى َقْوِماِو ِماْن َبْعاِدِه ِماْن ُجْناٍد )يو مصله  اةللس  (ٜٜ)ر صيقل امن  شةم كن الاعةشاي اةةا ةة عم العااينعياص ة

 .(ٓٓٔ)(ِمَن السََّماِء َوَما ُكنَّا ُمْنِزِلينَ 
اط ر يةرراعةم اةةا ةرة يرو ح امرن  شرةم  ن  صةرا م مرا   عرل  رذا الشرس لم ةمق عن الشراصط ترصى الشراط الةةلرث صمرا دراّ  ثالثا

 عة يةا عن   ا ااصمة(.الةما )عة اةا مةئعة( صال عةةا )طةب اةا يفتة( صال ةل )
 يو مصله  اةلل س (ٔٓٔ)صذ ب امص المقةا الاصماي الل  ن ) عن ( اائاة عم ال ةل اص عم ال عةةا      

 . صاا امن  شةم  صيةه الاصماي صكّا   صرةفًة .(ٕٓٔ)(َما َنْنَسْخ ِمْن َآَيةٍ )

ر صما يةا ي صي عن يطقه مةذ  الصةفةن( مصل   ةرل يةه ص ةصيا عةيم ا ةت ا  اصماعن صّل شوا) سس ةماص لو  ن مصليةرابعًا 
 كرل تعت يطق الفد ةا عم ايه ياب مةةت اةةاة "عن" مةلشاصط الة ةن كاء ال ةئط .

 شمةه.   ةصيا يفو اص .ٔ

 عياصا ة عيةف . .ٕ

 اةات يو ةةلث عفاص ت ا ى القرمةن . .ٖ

 ن ُي  ةررَذ(   ررت مةةتررةم )  عرة اذا  ةصلررت  ن ي عتررك مةلقةرةت صالشرراط الةةلررث عيرره ر يرةعصن  ن  ييررصي  مرراااة ا عرةعةنس
عررن عايررل يررو  ررذف ذا الميررةا مشرراط   ن يياررا الةةررة يارراة صدررفةن كرررل  ةأ ةررة الياةرراة مةلميررةا لرعيةررصل صعررة ةةرراف الةرره  رر

ر ييقصل ان يةئب الفةكل  قاةا  "ي ن " صاصلةةا يو عصيم يدب عفاصل مهر ص  يياا الل عرة صرةن كرةره يةئرب الفةكرل الفةكل
 ر صمذلك ياى ان القاااة ما ال اعت مقةةت اةةاة عن ص  تةعة الشاط الةةلث صما يدمت عفاص  مه ةةلث.ل الميةا لرعيةصلمم

ةعصن يال ماااة ا عةعةن س المةما صالدةاق شة اا ي صةة كرل اةةا ةة يو العفارصل الةرةيو مارا  ن ة دن العتألن ايه 
ةمرت يقرح اتر قاائةم  ص يارةرة اائراة يرو العفارصل الصا را صيقررة لرياراة الصدرفةن ل اصةرب يعررن العميرو لرعيةرصل صكررل الررااةةن 

 صايقت الاامةن مأصةا عن صيه.
 

 المبحث الثالث
 لدالليةالمالمح ا

 ومنيا:
 )ش فةة(  ص ) َشافةة ( . .ٔ
 )ة يةه( ص ) َةايةه ( . .ٕ
 ) َةةِصي (  ص ) َةةَصى (  .ٖ

َشاااَغَفَيا )مرررا  ائعرررن المقةرررم س كررررو مرررن ال ترررةن  صع عرررا المرررةما صيافرررا الدرررةاق لفارررن " شررر فةة " يرررو مصلررره  ارررةلل س         
 .(ٖٓٔ)" شافةة " مةلاةن   ٖٓٔ) ُحبًّا

عرن  ن ي اراف الا لرن العايعةرن لرفا رةن س شر ف ص شراف ن  لة تريل ليرة عاايرن الفراق الر رصي مةيةعرة  يو الماا  مرا         
 صع ةصا ال شةمه.
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الشرر ةفس غشررةا القررربر " صمررا شرر فةة  مررة "  ي س َغِشررو القرررَب  ُمةررة صةقررةل س  ررص  ّمررن القرررب ص ررو  تررصةااؤ  يررو         
 .(ٗٓٔ)لل امدل العذا بدعةعهر صي ن عش صف مف يه  ي ذ ب مه ال ب ا

ر ررب عرن يرصق ر صالَشرَاف س شراة ال رباعة الّشاف يا ت القرب كيا عارق يةةطه ر شافيو  مه ر  ي غشو ال رب الق       
 .(٘ٓٔ)صالَشَاف س شاة الفاا   ل ةذ ب مةلقرب ر صشافه ال ب شفاة ا اق مرمه ر صمةل  عايه

ايعةة ايةعرة ة فقرةن يرو ع رصاةن س ا را عة س العصيرم عرن القرربر يةلشر ةف ة ي  لية مةذا الااء لا لن الرفا ةن ع       
 مةل ةن  ص  من القرب اص دعةعه ر صالشاةف مةلاةن اات القرب كيا عارق اليةةط ر يةعة يااان عن القرب ااته صصتطه.

يررن ر  ي ذ ررب مرره س يرر ن عشرر صف مف فاااالولس اترريةا ال ررب الررل الشرر ةف صالشرراةف ر ص عررة عصيرراةن يررو القرررب ر صا ةررا
 س شافه ال ب ا اق مرمه صذ ب مه صل عذ ب. الثانيال ب الل امدل العذا ب ر 

 عررة الا لررن القانيةررن يرررم مةرراج ادرر ةب ص ررب عاررةيو القررانن صعفترراص  يررو ا لررن القررااا ةن كعررة ذصررا  الر صةررصن عررن ان        
 . (ٙٓٔ)صةا ة امه ل ا هصشافةة  ي صدل  مه الل مرمةة ي ،ش فةة  مة ما ةاق ش ةف مرمةة 

ر ي دل  راااة ذلرك الرل مرمره ر صايشراصا ل صةةرق العايرل مقرصل اعراى (ٚٓٔ)الشاف مةلاةن عن الماةا ةةية مةلقطاان  دلص       
 س(ٛٓٔ)القةت

  ةق ريو صما شافت يؤاا ة                       صعة شاف العةيصاة الايل الطةلو
 .(ٜٓٔ)يشمةت لصكن ال ب صيصا  مذلك  

ة ي  لية عن كراء نااا الر رصةةن يرو ا لرن الرفا رةن الر صةرن صنااا العفتراةن يرو ا ل ةعرة القانيةرن ان الشر ف    
صالشراف ةيعاةعرة اطرةا صا را ص رص القررب ترصاا اصةيرة يررا ةن عيره ام مإتريةا لفارن ) ال رب ( الةره م رء اليارا ان صررةن ا ت 

 القرب اص  م ه صتصةااؤ .

 صةةن صالعفتاةن ةرعتصن يامة مةن الش ةف صالشاةف عم ا فةمةعرة يرو العايرل الارةمر صالفراق ان الشراف صالاة ا  ن الر      
اية  عررن امررصالةم كرررل الي ررص مررةلاةن امررصى صاشررا يررو ال امةررا كررن الاشررق صالةررصى عررن الشرر ف مررةل ةن ر صة يرر  ذلررك ععررة ادرر

 سا  و
 ر  ي  رب الل  ررا الييصن .(ٓٔٔ).عة يقره ماء العفتاةن عن  ن الش  ف   ب صالشاف ييصنٔ

 عة ذصا  الر صةصن يو ال امةا كن ا لن شاف مةلاةن عيةة س  -ٕ
 الشاف ر شاة ال ب . –  

 الشاف ر اشا الفاا . –ب 
 شافه ر اعايه . -ير 
 ص ذ  العاةيو لم ُ ذصا عم الش ف مةل ةن .    

مراااة عقمصلرن صااي رن عررن صيررةن  –كررةةم التر م –ةرم الة ةرن ة دن القرصل  ن صرةن لرو ا ي يةره ر يقراااة ائعرن المق        
يارا ل صةررررنر لعررة اةررا عرن ان ) شرراف ( مةلاررررةن لفاررن يدررررة ن يرةات كرررل تررعت ل ررن الاراب صا تررقت يررو الرريح القانيررو 

 ة الااةرا ص مةرة ر يقدرن اعرا ر صلال العقةم ةؤصرا ذلركالصااا يةه ر مل ةماص عن عاية ة ايةة ايتب يو التةةق عن ش ف مةل ةن
الصمةا ليمو ا  ةصتف كرةه الت م عااصين ر يقا صافت الرفارن  صاةفرة اائارة يرو ال امةرا كعرة  شراا مره عرن كشرق الرل  را 

 .-صا  اكرم مص عه  –الييصن صالفاا صالعاء صا ااق القربر  ذ  العاةيو صرةة اةات يو الفاق مةيةعة صمةن ش ف مةل ةن 

ٍِ ِمااْنُيْم َيْوَمِئااٍذ َشااْأٌن  :)كرررو ر كرةةعررة الترر م ر لفاررن "ُة يةرره" يررو مصلرره  اررةلل  مررا  ا عررةم ال تررن مررن ِلُكاالِّ اْمااِر
 .(ٕٔٔ)" شأن ةايةه " مةلاةن  ٔٔٔ)ُيْغِنيِو 

ةمرراص لررو  ن ي دررف  العايررم الاامررو اص  ر لي ارراف عررة ةم رره ليررة عررن عاررةن ا لةررن لرفا ررةن س َكيررو صَغيررور صعررن ةررم 
 اةن يو ات قدةا ا ل ةعة التةةمةن صيقة لرقااا ةن ي  اى ص ب العفت
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ي ا  ععررت مةررة صاشرر  رتر صيررو "  صةقررةلس "كيةررت م ةي ررك يةيررة كررةنٍ ر ا عررا ةايةيررو كيةةررن يأيررة عايررو مررهكيررةيو 
 .(ٖٔٔ)" صعن ةايةيو اعا  "  ي صعن ةةعيو  عا الاكةا

ر  ي عررة  لرره مةلَ يررةا" ةاةررا مرره الصفةةررنر صعررة ة يررو كيررك  ررذا عررة لفاررن غيررو يةلَ يررةار ا ترر  يةا صالصفةةررن  ص"اصشررك ا         
 .(ٗٔٔ)ةياى كيك صعة ةيفاك

( ةئة ياةراا ص ترةعة مراااة )ةايةرره عرة ا ل ةعرة القانيةرن يررم  ةرراج كرن الا لرن العايعةرن ر صلررم ةيرف الترةةق كرةةرة شرر        
 ع صا الم ث . 

ر صةصةفرررره يرررو ا   عرررةم مرررره كررررل  رررا  فتررررةا (٘ٔٔ)ه صعررررة ةررراى الفرررااا ي ةشرررر ره كرررن ماام ررر رس) شرررأن ة يةررره(فمعنىىىو ه  ىىىى    
 .(ٚٔٔ)صعن  ةماه (ٙٔٔ)الاعةشاي

ر صما كّا ة امن ييو ماااة  تين ا  ايره اير  مراااة العدر ف (ٛٔٔ)" يعاية ة "ةةعه""ةايةهاعة ماااة ا عةم ال تن 
ر صيراب لرذلك ا ةايةره الشروا ص  ة يةره كرن غةرا مر)ُة يةه( ص ي ه يو ذلك ان مةيةعة كعصعة صةدصدةر صذلك ان ا يترةن 

عة  عن  يه لص صةن لةذا ا يتةن الف اا م يةؤةذ عيةة عةئن اا م ر يةايةه اعا ة ر صلصيه   ة يةه كن مقةن عةله  ن ةة م مه 
 .(ٜٔٔ)يإن اغية  يذلك امصى العطرمةن

اة )ةايةرره( مررةلاةن  مقررل ع تررقن يررو الرريح ص فررو ةاةررا  ن عررة ان  امررن ييررو ا ةررة صيةةررة ةترر  ق ا   رراام ا   ن مرراا
مررةلعايل العررااا يررو  دررصةا اترر  يةا الامررا ةررصم القةةعررن كررن  مرراب العقررامةن الةرره صةمرراص  ن شرراصا امررن ييررو مة تررةق الرفاررن 

مررةلاةن  القانيةرن يررو ال امةرا كررن العقررةم اياره الررل  ن ةدررفةة مرةلقاااة ال تررين ر ييرر  كرن  ن الر ررصةةن ذصرراصا لا لرن )ةايةرره(
عايل )اش  ل صا  م( ص رذا العايرل ذصرا  العفتراصن لا لرن )ة يةره( مرةل ةنر ييراى  رااة  مرةن العايةرةن ععرة ةرال ا لرن مةطارن 

 كرل ممصل ماااة ا عةم ال تن صعن  ةماه عن صيةن ياا ل صةن.
َفاْجَعاْل َأْفِئااَدًة )صلره  ارةلل س لفارن " َ ْةرصي" يرو م –كرةةعرة التر م  –مرا  العةعرةن س ع عرا المرةما صيافرا الدرةاق  

 . (ٕٔٔ)"َ ْةَصى الةةم" مف   الصاص (ٕٓٔ)( ِمَن النَّاِس َتْيِوي ِإَلْيِيمْ 
 ذصاصا لا لن ماااة ا عةعةن الدةامةن ة ةن نااا .      

ر ص رو يترمن (ٕٕٔ)لرل الفراااس  ن "الل" اائاة لر صصةا ص ن عايل " ةصى الةةم "  ةرصا م ص رذا الرا ي يترمه امرن  شرةم االرأي األول
 .(ٖٕٔ)د ة نر مةل الفاااس )صماااة ماء القااا " ةصى الةةم" ميدب الصاص معايل  ةصا م(

ر  ي اايصم صياةرا يةراي عرن صر م الاراب يرو (ٕٗٔ)(َرِدَف َلُكمْ  ين الفااا كرل اةةا ةة ياةا مانيو يو مصله  اةللس )        
 . (ٕ٘ٔ)مصلةم "يقات لةة عةئن"  ي يقا ةة

س  ص  يعةن " ةصى " عايل " عةل" ر مرةل امرن ييروس ) يقراااة كررو كرةره التر م " ةرصى الرةةم" مفر   الرصاص ص رص  الرأي الثاني
عن  صةُت الشوا اذا ا مم هر ا  ايه مةل "الةةم" صايت    قصل َ ِصةُت الل ي نر لصيك  قصل  صةت ي يرة ن  يره كرةره التر م 

 .(ٕٙٔ) اى ان عايل  صةت الشل عرت الةه( عره كرل العايل ا  

اَياِم الرََّفاُث ِإَلاى ِنَسااِئُكمْ ص ي ةم يو ذلك الياةئا القانيةن صالع عةرن مقصله  اةلل س )          ر ياراى  5ٕٔ) ُأِحالَّ َلُكاْم َلْيَماَة الصِّ
فرق عايرل الايرث عايرل ا ييرإا ُكراي الايث مةلل صايت    قصل س ايث الرل ي يرن صايعرة  قرصل س ايةرت مةرة اص عاةرةر صلعرة ا 

صمةرل عايرل   رن الةررةم اص  يرال ص ةرمط الرةةم  (ٜٕٔ)ر صمةل يعن عايل اليراصا صا تررااا(ٕٛٔ)الايث مةلل صعة ة ااى ا ييةا
 .(ٖٓٔ)ر  ن عرصن يو غصا

 اةةاة )الل(. صلال  ااي الفال َ ِصي ةةصى ميفته صعة ا ي  عن مصل امن ييو الع قام ةقصي ااي الفااا يو    
ص)َةْةررصى عررن صععررة  يرراا ا شررةاة الةرره ان العفترراةن اة رفررصا يررو  ارراي الفارررةن كرررل صيررق القررااا ةن )َةةررِصي عررن  ررصى( 

 .(ٖٔٔ)ه ان ة ااى مةل م( درر مةل امص  ةةن يو ماااة العد ف س ) صلعة يعن عايل  عةل كاا  مةلل ص َ صي(
 .(ٕٖٔ)ميفته صَ صى ة ااى مةلل ا  ان القاااة الةةيةن كاةت مةلل  ع  كرل  عةل(  عة الاصماي يةاى  ن )َ ِصي ة ااى       
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صال قةقن ان الفال ) صى صعش قة ه( يو القانن الصاةم لم ة اا مةت اعة  ه صرةة ا  عاة صا اة مر )الرل( ص رو ا ةرن ال رو        
يحُ  َتْيِوي)ةاصا يةةة الم ثر صعاة صا اة مةلمةا يو مصله  اةللس   .(ٖٖٔ) ِبِو الرِّ

صلم ةيقل عن كاا  مر ) الل ( يو غةا  ذا العصيم الع عصل كرل ال يعةن صلم ةيقل عن كاا  مةل مر صما ات  تن         
ا ت ةذ كمةت  ترن ا ي ال يرعةنر صةراى ايره ايرم ا ي الفرااا الرذي كرّا " الرل" اائراة عرن غةرا يراصاة صيقرة لقراااة ا عرةعةن 

 .(ٖٗٔ)صعن  ةماةم
 رس يّترررررررررا القررررررررراااة كررررررررررل ايةرررررررررة لةيرررررررررنر يترررررررررمن امرررررررررن  شرررررررررةم الرررررررررل امرررررررررن عةلرررررررررك صعرررررررررن ةرررررررررم اييررررررررره الااااااااارأي الثالاااااااااث

" مةلرره امرن و" َاَيرة صيرو صيرو يةدرةررن "يةدرةةَ ةِصي مةلصتا يقرمت الصتاة ي  ن صالةةا الفة صعة ةقةل يو " َاِير دلاألمةلس ) 
 .(ٖ٘ٔ)(دليو األ ذ  الرر ن   ّاك الةرةاعررةلك صيةه يراا ن  ن شرراط  

صيو ة دن القاااة ص صيةةةة  اى ان ماااة ا عةعةن الدةامةن صعن ممرةعة ماااة ا عةم كرو امن امو طةلبر صاةا          
مررن كرررو مررن ال تررةن صعررن  ررةماةم كرةةررة عصايقررن لراامةررن صمررا  يةصلةررة الر صةررصن صالعفترراصن مةل صيةرره كرررل نااا عة رفررن اةةعررة 

 .(ٖٙٔ)يقن الاامةنادةب  ة قق عصا
 النتائج

 كّا ة كرعةا القاااات صالعش  رصن مةة  ماااات شةذة . –كرةةم الت م –. ماااات ائعن المقةم ٔ
 ن  يةة ةةم ن يو اعيةم صماا  . ااكة اص اياا لرقّااا صالقااااتر مل  ماص ة. لم َةاا كن ائعن المقةم  ٕ
 ةةة اة ةةا الم ث ما صايقت الاامةن مصيه اص اصةا صكرل الي ص ا  وس . اةا  ن ماااات ائعن المقةم  ال و صمم كرٖ

 .صيقت القصاكا الدايةن صمث  مةن ذلك يرةة يو  صيةه ماااة ا عةم ال تن )لَعِفّا ( –  

 مررصيةةن صمررا كّيررا التررةةق القانيررو الصيرره الةررةيو صا ى ايرره ايتررب يررو العايررلر صالقررصل يفترره عررم مرراااة ا عررةم الترريةا    
)َعمَداة( صما  مّةن ايه صان عت اعل  اااة عايل عاةن صصةن لرتةةق اةرا  يرو  راية  مراااة ا عرةم الدرةاق )ن ةيرة( يقرا اةرا 

 صيةةة صات  تيةة الفااا .
( مةليفو لة ةن عن ائعن المقةم صما  –ب  ات  تيةة مارء صايقت ماااا ةم القصاكا الي صةن صما اةا ذلك عن ماااة )  عت قا 
( يقررا كررا ة الي ررةت صيةررة يررةئاار صلررم ةاييررةة الفررااا ر صصررذلك القرراااة لي ررصةةن صالعفترراةنا ر  عررة مرراااة الدررةامةن )عررن صررلٍّ

 ا ةةاة لةعة اةية . 
ة( مرةلاةن لة ةرن عرن ائعرن صايقت ماااا ةم تعت ل ن الااب يو ا   ةم الر صةن ر صما  يررل ذلرك يرو مراااة )شرافةة  مر –ت 

ن عايل الشاف ايتب صامصى يو التةةق القانيو الذي ام ية  العقةم يو الفاق الر صي مرةن الشراف صالشر فر ر صاةا االمقةم
 صالقصل كةيه ةقةل عم ماااة ا عةم ال تن )شأن ةايةه( ال و ات  تيةة امن ييو صصيةةة غةا  مأصيه عقمصلن ص   صرف يةةة . 

 
 اليوامش: 

 .ٖعييا العقائةن ر امن الياايس .ٔ
 .٘يي ا المشا يو القاااات ا امان كشار الاعةةطوس ا  ةف .ٕ
 .ٙةيااس العةذب يو القاااات الاشار ع عا ع ع ا تةلم س .ٖ
 .ٚ٘-ٙ٘ةياا القاااات القانيةن  ااةف ص أاةخ ر ا. كما الةةاي الفيرو س .ٗ
 .٘ٔ-ٗٔةيااسعقاعن التمان يو القاااات را.شصمو يةفس .٘
 .ٜ/ٔايسةياا اليشا يو القاااات الاشار امن اليا  .ٙ
 .ٕةيااسعقاعن التمان س .ٚ
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 .ٖٖٓ/ٔالما ةن ر الااصشوس .ٛ
 ٜٙصالقاااات القانيةنس ٜٔٔةيااس المةةن يو  فتةا القانن ر امص القةتم الةصئوس .ٜ

 .ٜٔ-ٛٔ/ٔعين العيةن يو الايةا كن القانن ر ع عا ع عا دةاق الدااس .ٓٔ
 .ٛٙالتمان يو القااااتس .ٔٔ
 .ٖٚالعداا يفتهس .ٕٔ
 .ٕ٘٘/ٖيااسصيو الصشةف ال تن كرو ر ة .ٖٔ
 .ٕ٘٘/ٖصةيااس الصشةفس ٜٔٔعة دا شصاذ القااااتس .ٗٔ
 .ٖٚٗ/ٔغةةن اليةةةن يو طمقةت القااا ر ا عةم شعت الاةن امن الياايس .٘ٔ
 .ٜٚٔ/ٔالعداا يفتهس .ٙٔ
 .        ٛٚٔ/ٕالعداا يفتهس  .ٚٔ
 .ٖٔةصتفس .ٛٔ
 .ٖٛٗماااة امو كعاص من الا ا ر ةيااسالتمان يو القااااتس .ٜٔ
 .ٕٙٗالمقاة  .ٕٓ
 .ٙٛٔر ةيااس التمان يو القااااتس ماااة يةيم .ٕٔ
 ٓٔا كاافس .ٕٕ
 .ٕٛٚص و ماااة يةيم ر ةيااسالتمان يو القااااتس .ٖٕ
 .ٕال جس .ٕٗ
 ٘ٔٔص و ماااة امو  ااكن ر ةيااس الع  تبس .ٕ٘

 .ٖٚٗاةا القانن صالقاااات يو الي ص الااموس .ٕٙ

 ٓٔالقةةعنس .ٕٚ
صم ةاة ص عةا من ترعن امو الايرةا صامرن ص و ماااة ا عةم ال تةن من كرو صامن كمةت صامن ةاعا صعية ا صصرةصم  .ٕٛ

صالع  ترربر امررن  ٘ٙٔامررو كمرررن صكصاعررن صاةررصب التررة ةةيو صال تررن رةيااسعة دررا شررصاذ القرراااات رامررن ةةلصةررهس
 .ٖٙٛ/ٛصالم ا الع ةط ٕٓٗ/ٕييوس

 .ٕٓٔ/ٖعاةيو القانن رالفاااس .ٜٕ

 .ٖٓٗ/ٕالع  تبس .ٖٓ
 .ٜٛ٘رٜٙ٘/ٔةيااسعيعم المةةن يو  فتةا القاننس .ٖٔ

 .ٔٔسالقةةعن .ٕٖ

  .ٜٛ٘/ٓٔعيعم المةةنس .ٖٖ
 .ٕٔالقةةعنس .ٖٗ
 ٜٛ٘/ٓٔعيعم المةةنس .ٖ٘
 .ٖٔاليعلس .ٖٙ
 .ٖٖٔ/ٚصعيعم المةةنسٖٚ٘/ٖصالصشةفس ٓٛٔ/ٕص و ماااة م ةاة  ةية رةيااس الع  تبس .ٖٚ
 سٔٚٛ/ٕةيااسعاةيو القاننرالي ةتس .ٖٛ
 .ٖٙ٘/ٖةيااس الصشةفس .ٜٖ
 .ٕٚٔ/ٕةيااس اع ا عة عن  مه الا عن ر الاصمايس .ٓٗ
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 .ٓٛٔ/ٕةيااس الع  تبس .ٔٗ
 .ٓٛٔ/ٕةيااسالعداا يفتهس .ٕٗ
 .ٓٛٔ/ٕةيااسالعداا يفتهس .ٖٗ
 .ٕٖٖ/ٚصعيعم المةةنس ٓٛٔ/ٕالعداا يفتهس .ٗٗ
 .ٕٗٔامةئق ال داةف س .٘ٗ
 .٘ٙةيااس شذا الااف يو ين الداف ر   عا ال ع صيس .ٙٗ
 .ٖٚ٘/ٖالصشةفس .ٚٗ
 .ٚٗا يمةةاس .ٛٗ
درررمةةيو صامرررن امرررو اتررر ةق ا ص رررو مررراااة امرررن كمرررةت صعية رررا صتررراةا مرررن يمةرررا صالاررر ا مرررن ترررمةمن صامرررن شررراة   .ٜٗ

 ٓٛ/ٚصعيعررررم المةررررةنسٕٔٔ/ٖصالصشررررةف س ٚٓٔ/ٕص الع ةترررربس ٕ٘ٓ/ٕر ةيااسعاررررةيو القررررانن رالفررررااا سصكصاعررررن
 .٘ٚ٘/ٕصالم ا العةطس

 ٕ٘ٓ/ٕةيااسعاةيو القانن رالفااا س .ٓ٘
 ٛٓٔ/ٕةيااس الع  تبس .ٔ٘
 ٓٛ/ٚةيااسعيعم المةةنس .ٕ٘

 ٕٔٔ/ٖةيااسالصشةف س .ٖ٘
 .ٖٖٔ/ٕةيااساع ا عة عن  مه الا عنس .ٗ٘
 .ٖٖٔ/ٕةيااس العداا يفتهس .٘٘
 ٕٔٔ/ٖةيااسالصشةف س .ٙ٘

 ٛٓٔ/ٕةيااس الع  تبس .ٚ٘
 ٕٔٔ/ٖةيااسالصشةف س .ٛ٘

 .٘ٙشذا الااف يو ين الدافس .ٜ٘
 ٘ٙالعداا يفتهس .ٓٙ
 .ٓٛ/ٚعيعم المةةنس .ٔٙ
 .ٓٛ/ٚالعداا يفتهس .ٕٙ
 .٘ٙةيااس شذا الااف س .ٖٙ
 .ٕٔٔ/ٖةيااس الصشةفس .ٗٙ
 . ٖٛةرررت س  .٘ٙ
صعيعررم المةررةنس  ٕٚ٘ ٕس س الع  ترربةياررا رصكطررةا مررن امررو امررةح ن كمررةت صكصاعررنص ررو مرراااة امررن عترراصا صامرر .ٙٙ

ٛ/ٕٙٙ . 
 . ٕٙٔةياا س عة دا شصاذ القاااات س  .ٚٙ
 .ٖٖٙ/ٚص و ماااة امن امو كمرن ر ةياا س الم ا الع ةط س   ٖٚٚ/ٕةياا س عاةيو القانن ر الفااا س  .ٛٙ
 . ٕٙٔةياا س عة دا شصاذ القاااات س  .ٜٙ
 ٕٙٙ/ٛص و ماااة اةا كن ةاقصب ةياا س عيعم المةةن س  ٖٚٚةياا س عايو القانن ر الفااا س  .ٓٚ

 . ٕٚ٘/ٕةياا س الع  تب س  .ٔٚ
 ٕٙٙ/ٛصعيعم المةةنس ٕٚ٘/ٕةياا سالع  تبس  .ٕٚ
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 ٖٚٚ/ٕةياا س عاةيو القاان س  .ٖٚ
 . ٖٙٙ/ ٛةياا س عيعم المةةن س  .ٗٚ

 ٖٗاماا ةم س  .٘ٚ
 ٗٛٗ/ٙصعيعرم المةرةن  ٖٛ/ٕب ص و ماااة امن كمةت صال تن صالي ةك صكعا من مةئا صةاقصب ةياا س الع  تر .ٙٚ

 . ٛٙصيتمةة امن ةةلصةه الل ت م من العيذا ر ةياا س عة دا شصاذ القااااتس 
 . ٛٚ/ٕةياا س عاةيو القانن ر الفااا س  .ٚٚ
 . ٛٚ/ ٕالعداا يفته س  .ٛٚ
 . ٜٛ٘/ ٔةياا س عاةيو القانن ر الي ةت س  .ٜٚ
 . ٗٛٗ/ٙصةياا عيعم المةةن س  ٖٛ/ٕالع  تب س  .ٓٛ
 . ٜٙ/  ٕعن مه الا عن س  ةياا س اع ا عة .ٔٛ
 ٛٔالفامةن س  .ٕٛ

ص و ماااة امو يافا العايو صعية ا صيدا من كرقعن صعص صل صامو الايةا صال تن ص فح امن  عةا صاةا كرن  .ٖٛ
 ٕٙٔ/ٕصالع  تررربس ٕٗٙ/ٕس امرررو الرررااااا صاةرررا مرررن كررررور ةياررراس عارررةيو القررراان الفررراااةاقرررصب صاةرررا مرررن ةةمرررت ص 

 .ٕٚٓقاااات الاشار الصاتطوسصالصيا يو الٕ٘٘/ٚصعيعم المةةنس
 ٙٔٙ/ٔةياا س ع يو الرمةبس .ٗٛ

 .ٙٔٙ/ٔصع يو الرمةبسٔٙٔ/ٕةياا س اع ا عة عن مه الا عن س  .٘ٛ
 .ٙٔٙ/ٔصع يو الرمةبسٕٗٙ/ ٕعاةيو القانن ر الفااا س  .ٙٛ

 ٕٗٙ/ .ٕعاةيو القاننر الفااا س  .ٚٛ

  ٖٙٔ/ٕصالع  تبس .ٛٛ

 ٖٙٔ/ٕالعداا يفته س .ٜٛ

 .ٕٕ٘/ٚةيااس عيعم المةةنس .ٜٓ

 .ٚٔٙ/ٔع يو الرمةبسةياا س  .ٜٔ
 .ٕٖٛةيااسا  ةف يي ا المشاس .ٕٜ
 .ٚٔٙ/ٔةيااس ع يو الرمةبس .ٖٜ
 .ٛٔٙ-ٚٔٙ/ٔالعداا يفتهس .ٜٗ
 ٚٔٙ/ٔالعداا يفتهس .ٜ٘
 ٖٗا ياةمس .ٜٙ

 ٖٔا  قةفس .ٜٚ

 .ٖٔصالصةفسٕٚٔالمقاةس .ٜٛ
 .ٛٔٙ/ٔةيااس ع يو الرمةبس .ٜٜ

 .ٕٛةتس .ٓٓٔ
 .ٙ٘/ٔةيااساع ا عة عن مه الا عنس .ٔٓٔ
 ٚٔٙ/ٔةيااس ع يو الرمةبس .ٕٓٔ
 ةصتفس .ٖٓٔ
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اااة ا عرررةم كررررو مرررن امرررو طةلرررب صال ترررن صامرررو ايرررةا صة ةرررل مرررن ةاعرررا صم رررةاة صةةمرررت الميرررةيو صكرررصف ص رررو مررر .ٗٓٔ
س الع  ترب س من ع ةح صع عرا مرن الترعةفم ر ةياراا كاامو صامن امو عاةم ص ا كاج صعية ا ص عةا صالا اي صا

 . ٕٗٙصا   ةف س  ٜٖٗ -ٖٛٗ/  ٘صعيعم المةةن س  ٓٔ-ٜ/ٕ

  ٕٔ٘/ٖصعيعم الم اةن صعطرم اليةاةن س يةا الاةن الطاة و س ٕٜٗ/ٕةن س ةياا س  ا ةب ص ةب الا .٘ٓٔ
  ٕٓ٘صالعداا يفته س  ٕٜٙ/ ٕةياا س العداا يفته س  .ٙٓٔ
 . ٓٔ/ٕصالع  تب س  ٕٗ/ٕةياا س عاةيو القاان ر الفااا س  .ٚٓٔ
ه لرذة عرم  امرن  ية ا مل ط  ة مةلةيةا ر ص ص القطاان ر صةن الماةا اذا ادةب مةلياب ة اق مةلقطاان يةيرا لر .ٛٓٔ

 . ٖٙٗ/ٕر ةياا س  ةعف الصشةف س 
 18 :ودي ان   2/436 :وا كشاف  2/10ةيااس . .ٜٓٔ
 540 /1 :ا نحاس  ,معاني ا قران ةيااس  .ٓٔٔ
ص فتررةا المةيررةصي العتررعل ايررصاا ال ياةررل  ٖٓ/٘صالم ررا صالع ررةط س  ٓٗ٘/ٔةيارراس عاررةيو القرراان ر الي ررةتس  .ٔٔٔ

 . ٕٗٛ/ٖيةصي صاتااا ال أصةل ر امص تاةا الشةاااي المة

 .ٖٚكمتس .ٕٔٔ

لا رررررراي صامررررررن التررررررعةفم صامررررررن عيةدررررررن ر ةياررررررا .ٖٔٔ اة ال اعررررررذي صا   ٜٙٔعة دررررررا شررررررصاذ القرررررراااات س ٕص ررررررو مرررررراا 
 .ٙٙٙ/ٓٔصعيعم المةةنس ٚٔٗ/ٕصالع  تبس

 .ٕٗٙ/ٖصعيعم المةةنر  ٖٔٓٔ/ٕةيااس  ا ةب ص ةب الاةن  .ٗٔٔ
 . ٖ/ٖصالعداا يفته  ٜٖ٘ٔ/ٕالعداا يفتهس  .٘ٔٔ
 .ٖٕٛ/ٖةيااس عاةيو القاننس .ٙٔٔ

 ٙٓٚ/ٗةياا الصشةفس  .ٚٔٔ

 .ٖٖ٘/ٖصعيعم الم اةن  ٛٙٙ/ٓٔةيااس عيعم المةةن  .ٛٔٔ
 . ٙٓٚ/  ٗةياا س الصشةف س  .ٜٔٔ

 .ٚٔٗ/ٕةيااس الع  تب س  .ٕٓٔ

 .ٖٚاماا ةم س .ٕٔٔ

 ٘س من كرو من ال ترةن صعية را ةياراس عيعرم المةرةنص و ماااة ا عةم كرو صاةا  ٖٛ/  ٕةيااس  لع  تب س  .ٕٕٔ
صالم رررا  ٜٖ/ ٕصى الرررةةم ( ميرررم ال رررةا صيرر   الرررصاص ر ةيارررا س الع  ترررب س صمررا  َعتررررعن مرررن كمرررا ا  ) ُ ةرر ٛٚٗ/ 

 . ٖٖٗ/ ٘الع ةط س 

 ٛ٘ٔ/ ٔةياا س ع يو الرمةب س  .ٖٕٔ

 . ٛٚ/ ٕعاةيو القاان س  .ٕٗٔ

  ٕٚالي ل /  .ٕ٘ٔ

 ٛٚ/ ٕةياا س عاةيو القاان س  .ٕٙٔ

 . ٜٖ/ ٕالع  تب س  .ٕٚٔ
 . ٚٛٔالمقاة س  .ٕٛٔ

 ٜٖ/  ٕةياا س الع  تب س  .ٜٕٔ
 .ٖٖٗ/٘ةيااس الم ا الع ةطس .ٖٓٔ
 .ٙٗٗ/ٗةيااس عيعم الم اةنس .ٖٔٔ
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 .ٖٖٗ/٘الم ا الع ةطس .ٕٖٔ
 ٜٙ/ ٕاع ا عة عن  مه الا عن س  .ٖٖٔ

 .ٖٔال ج س  .ٖٗٔ

  .ٔٚٗ/ ٕةياا س الي ص الصايو س  .ٖ٘ٔ

 . ٜ٘ٔ – ٛ٘ٔ/ ٔع يو الرمةب س  .ٖٙٔ
 المصادر

 ر القانن الصاةم .
( اصا  صدرر  ه ھٚٔٔت) ررر ا  ررةف ييرر ا المشررا يررو القرراااات ا اماررن كشررا ر الشررةخ ا عررا مررن ع عررا الرراعةةطو الميررةا 

 ) ا. ت ( ) ا . ط ( . صكرق كرةه كرو ع عا اليمةا ر ااا الياصة ر مةاصت ر لميةن
  ھ ٜٖٛٔااا الص رررب الةقةيةرررن ا ييةرررب الرمررراير الطمارررن ا صلرررل ر ا. ع عرررا ترررعةلقرررانن صالقررراااات يرررو الي رررص الاامرررورررر  ةرررا ا
 م .ٜٛٚٔ

ر طةررراان الدررةاق لرطمةكررن صاليشررا ر عؤتتررن( الطماررن الةةلةررنھٙٔٙت )لررا عنر امررص المقرررةا الاصمرراي  ررر اعرر ا عررة عررن مرره ا
 . ھ ٜٖٚٔ

مرص الفيرل امراا ةمر الطمارن ا صلرلر (   قةرق ع عرا ا ھ ٜٗٚر ع عرا مرن كمرا ا  الااصشرو  ت ) ر الما ةن يو كرصم القرانن
 م.ٜٚ٘ٔ  ھ ٖٙٚٔر القة اة ااا ا ةةا الص ب الاامةن

 ٜٜٛٔ-ھ ٓٔٗٔ( عطمارررن الاعرررةل العاصاةرررن م رررااار  ھٔٔٗٔا امرررص القةترررم الةرررصئو ت )ر الترررةرررر المةرررةن يرررو  فترررةا القرررانن
 )ا.ط(.

 )ا.ط(. ھٖٙٚٔ( العطمان الارعةن الييف  ھٓٙٗت )ر ال مةةن يو  فتةا القاننر الطصتو  

الترةعاائو ر (   قةرق ر ا. عةراي العةاصعرو ص ر ا. امراا ةم  ھ٘ٚٔر  ا ةب ص ةب الاةن ر الةرةل مرن ا عرا الفاا ةراي ت ) 
 .ھٗٔٗٔالطمان ا صلل ر اي شةاات اتص  

 (.ھٜٔٚر  فتةا المةيةصير العتعل ايصاا ال ياةل صاتااا ال ةصةلر امص تاةا الشةاااي المةيةصير ت ) 

ر  امةئق ال داةف ر القةتم من ع عا من تاةا العؤاب ) عن كرعةا القران الاامرم الةيراي(    قةرق ا. ا عرا يرةيو القةترو  
 .)ا.ط( ٜٚٛٔ  ھٚٓٗٔ ة م دةل  اليةعن ص ا .  تةن  صاال ر عطمصكةت العيعم الارعو الااامو  ص ا.

ةفر الطماررن الةةلةررنر ااا العاررةافر (   قةررق ر ا . شررصمو يرر ھٕٖٗررر التررمان يررو القرراااات ر امررص مصررا مررن عية ررا ر ت ) 
 .القة اة )ا.ت(

 ( يمط ص د ة  ع عا شةصار )ا.ت( )ا.ط( )ا.م(.ھٖٔ٘ٔر الشةخ ا عا ال ع صي ت )ر  شذا الااف يو ين الداف 
ررر  غةةررن اليةةةررن يررو طمقررةت القُررااا ر ا عررةم شررعت الرراةن امررص الةةررا امررن اليررااي رطماررن ياةرراة عدرر  ن  ك عررات الطماررن 

  ر.ٕٚٗٔم ٕٙٓٓا صلل لرص ةب ال و كيو ميشا ةر مايش ااتار الطمان ا صللر ااا الص ب الارعةنر مةاصت لميةن ر 
 ر القاااات القانيةن  ااةف ص ةاةخ ر ا. كما الةةاي الفيرو ر ااا القرم ر مةاصت لميةن )ا.ط( )ا.ت( . 

(   قةررق كمررا الرراااق ھٖٛ٘ررر الصشررةف كررن  قررةئق ال ياةررل صكةررصن ا مةصةررل يررو صيررص  ال ةصةررل ر امررص القةتررم الاعةشرراي ت )
 م .  ٕٔٓٓ - ھٕٔٗٔالعةاير الطمان الةةيةنر ااا ا ةةا ال ااث الاامور 

(   قةق  يةا ال عدور الطمان ا صللر ااا الص ب الارعةرنر  ھٓٗٚر الصيا يو القاااات الاشار امن الصيةه الصاتطو  ت )
 م .ٜٜٛٔ - ھ ٜٔٗٔمةاصت لميةن 

ررل (   قةق الترةا ا عرا  ال ترةيو اكرةا ميرةا  ك ھ٘ٓٛٔر عيعم الم اةن عطرم اليةاةن ر الشةخ يةا الاةن الطاةةو ت ) 
 ال اف ا صل ع عصا كةال ر طةاان ر ) ا.ط( ) ا . ت (  .
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ررر عيعررم المةررةن يررو  فتررةا القررانن ر امررص كرررو الطماتررو ) عررن كرعررةا القرران التررةات الةيرراي (ر  درر ة  ص ارةررق ر  ةشررم 
 الاتصل الع   و ر ييل ا  الةااي ر الطمان التةاتن ر اي شةاات يةدا ةتاص .

(   قةق ع عا كما القةاا غطرة ر  ھٕٜٖشصاذ القاااات صا ةيةح كيةة ر امص الف   من ييو ت)ر الع  تب يو  مةةن صيص  
 م . ٜٜٛٔ - ھٜٔٗٔالطمان ا صلل ر ااا الص ب الارعةن 

 ر عة دا شصاذ القاااات عن ص ةب الماةمر امن ةةلصةهر كيو ميشا  ج مايش ااتار ااا الةياةر )ا.ت( )ا.ط(.
 م )ا.ط(.ٕٗٓٓ-ھٕ٘ٗٔر ا. ة ةل عااا ر ااا ال اةثر القة اة (   قةقھٖٖٛالي ةت ت ) ر امصيافار عاةيو القانن

(   قةررق ر ع عررا كرررو الييررةا ر ا عررا ةصتررف ييررة ور الطماررن الةةلةررن كررةلم ھٕٚٓررر عاررةيو القررانن ر امررص اصاةررة الفررااا  ت ) 
 م . ٖٜٛٔ - ھٖٓٗٔالص ب ر مةاصت ر 

ر ااياره لره صصيرم  صاشرةه صيصااتره  ترن  عرا ( مامھٔٙٚشةم ا يدةاي  ت )ر ع يو الرمةب كن ص ب ا كةاةب ر امن  
 م . ٜٜٛٔ - ھٛٔٗٔا . اعةل ماةم ةاقصب ر الطمان ا صلل ر ااا الص ب الارعةن مةاصت لميةن 

ر مةراصت ( الطمان ا صلرل ااا الييرصىھ ٜٔٗٔر عين العيةن يو الايةا كن القانن ر التةا ع عا ع عا دةاق الداا ت ) 
 ) ا . ت (.

 )ا.ط(. ٖٓ٘ٔ( العطمان الصطيةن ا ت عةن ر القة اة  ھٖٖٛر عييا العقائةن ر امن اليااي ) 
ر العةذب يو القاااات الاشا ص صيةةةة عن طاةق طةمن اليشا ر ع عا ع عا ع عرا ترةلم ع ةترن عص مرن الصرةرةت ا ا اةرن ر 

 ) ا . ط ( . ٜٜٙٔ – ٜٖٛٔالقة اة 
ا.ت( ةا عطمارن عدرطفل ع عرا ر القرة اة )( عاايان كرو ع عا اليرم ھٖٖٛالاشا ر امن اليصاي )  ر اليشا يو القاااات

 )ا.ط(.
 


