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ماادرا اليلااول الل ويااأ األليااأ اعل اال لاميااأ راا ل  ااج  لج وريااأ 
 م ر اليربيأ

 ستاذ م ارد األليأ اليلول ألاآل اب اطبرلت لاميأ الجوف الججلكأ 
 اليربيأ ال يو يأ

الرباعيااام الجة أللااأ عللاااك  فياااآ ال ر ااأ فاا  وع  راسااأ ااالا اله اا  او مو اا
دراسااأ اااو مججورااأ ماال  للاااك الال اار   الكااريم:  راسااأ صااوتيأ  الليااأ   أل طااا  

اعفياااآ الرباعيااأت التاا  تتكااو  ماال م طياا ل مألاارريلت تتااوال  ف  جااا اعصااوام 
خت  ت للظأ  ألفق ترت ب مي لت ا    ية ألج أليتكرر ال وم الواحد مرت ل  ا

ألا   صوام تت ف االجرا ال وت  الجوح  ااعثر ال    ألالنل ا  الجينا  
فا  ال ايا  ةاوا  اا   أل  ايلا  ألاا   للااك اعفيااآ الرباعياأ التالياأ  ح ا ت 
أل ماااادلت أل،حااااة،ت أل،لااااةآت ألر ااااي ت أل هألاااابت ألألسااااوا  الدالااااأ رلاااا   حاااادا  

 ااأ الج  ااو ا ألحر ااام ل ااا ايااد سااجي  رباارم رنااه  صااوات ا  فنكااا    ااج  ال ر 
 كاملأ مل  صوام اله اعفياآ 

 توصت اله   إل  مججورأ مل النتائج من ا  
 ةااأ اساااتيجاآ  للااااك اعفيااااآ الرباعياااأ الدالاااأ رلااا  ال ر اااأ فااا  ال ااار    -1

 الكريم ف  موا ي ات أل ةأ ا ت ا  اعصوام ف  ا  
ات جت اعصوام ف   للاك  فياآ اله   ا وا التأث رت ألالهيد ال اجي ت  -2

ألمناسااهأ صاالات ا للج ااالت م ااورا حر ااأ اللياات  فجااا م  ااديدا فاا  مو اا  
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الشادات ريي اأ اام اأ فا  مو ا  الاايف ألاللا ل  حالألا لج اجوع اعصاوام 
 رل  م  وا اعحدا   

ترت ب اعصوام  اخت  فياآ اله  ؛ ا  ا  ةادل ال اوم الالا يجاثات  ألآ  -3
 ال د  ألال ر أت ألتنت   ا وم يااا  حر أ   ايت ا 

 و  اإل، ألاج ألالتكرار ف   للاك  فياآ اله   ألحادا إي اعياأ متناسا أت  اتج  -4
رن ااا لرسااا موساايبيا ميباارا رجااا ت جلااه اعصااوام ماال إي ااا ام ألمناسااها ل ااا؛ 
فجثلت الجرا  مل خالآ  صوات ا الدالاأ رلياه الناة اأ ااه  ألتكو ات مال م طيا ل 

م فاا   ةااأ إي اااآ متجاااثل ل متكاارريل فاا  ال ااررأ ألالجاارا الجااو،أل ؛ مجااا  ساا 
الداللاأت ألت ااور الجيناا  حتاا  يألااا  ي اج  الجتل اا  صااوم ال ر ااأ الجاارا ا رلاا  

 حبي ته  أ ه ألاة  ملجوا ألمشااد ألميايل ألم جوع أل كد الجين  ألةواه 
لااااا  اإل، ألاج ال ااااوت  ألالج طياااا  ألالتكاااارار  اخاااات  للاااااك  فياااااآ اله ااااا   -5

 اات فياات لرساام صااورا اسااتجااأ لتااداعيام ال اايا  الاالا اةتااا  تكاارار  صااوام 
الداللااأ قدةااأت مجااا ليلنااا ال    ااه ميااه تكاارارات قاات  أ ااه صااوم لديااد؛ لجااا  فااا  

 مل ت وير الجين  الجرا  قدةأ متناهيأ 
خلاات  صااوام  للاااك  فياااآ اله اا  ماال تنااافر اعصااوامت فجااا م متناساا أ  -6

 س لأ النطقت رلاأ الجرات مؤثرا ف  ال ج ت مج دا للداللأ   
غ  فياآ ال ر أ الجدرألسأ ق ل البناا  للجيلاول ألالبناا  للجج اوآ  تنورت صي -7

أل ااااا  البنااااا  للجيلااااول للتيب اااار راااال  حاااادا  الااااد يات ق نجااااا قناااا  اللياااات الربااااار  
للجج ااوآ رناادما رباار راال  حاادا  يااول البيامااأ  أل فياااآ اله اا  لجيي ااا لااا م 

ا  رل  ا ي أ الجا   للداللأ رل  الثهام ألالي  لت ما ردا الليت  ألسوا  ل
صي أ الجااارع  يااا؛ للتيب ار رال تكارار ال اد  ألتجاد ه ألاساتجراره ألذلا  فا  

 صي أ الجاارع منه   يوسوا  
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Abstract  :The subject of this research is (double quartets of the 

words of the actions of the movement in the Koran: a semantic 

audio study). The Holy Qur'an disclosed the texts of Arabic, and 

the most linguistic texts eloquent in a way that does not 

correspond to the words spoken or written. The scope of study 

of this research is a set of words of the quadratic verbs, which 

consists of two repeating syllables, in which the sequences of 

sounds in a certain order, so that the double and repeat one 

voice twice within each word. These voices are characterized by 

the sound bell suggestive of the sensory and psychological 

impact in the context force or weakness. They are the words of 

the following quadratic verbs (quotas, dumdum, shuffle, 

earthquake, lassis, kebkab, and whispers), which indicate their 

events and movements after their voices. We almost hear the 

intended movement in full from the voices of these acts. This is 

why these words are chosen precisely to fit their sounds 

perfectly with their kinetic significance. The research was 

limited to the study of verbs without other words; because they 

are originally associated with the movement, and the strength of 

the significance of the voices of these acts on the intended 

motor event and its representation. The choice of the double 

quadrant acts was precisely because of the repetition of sounds 

and syllables of a powerful auditory dimension depicting 

significance. The search terms have all the common features: 

actual, quadruple, duality, movement, and the phonetic acoustic 

dimension of the indication, so that it cannot be extracted from 

the word, or substituting another word even if it is synonymous 

with it, as a result of the loss of part of the desired effect or He 

lost it all. They are acoustic audio formats, evoke minds 

strongly what they indicate, Vthabh souls in distress, and accept 

it if soft. The researcher opted to use the term (semantic 
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phonetic study), rather than the term (phonological significance) 

because the starting point in the search is the sounds, and how it 

carried the significance and body. The Qur'anic use in its 

particular context has given these acts a special beauty, and 

make their voices inspire the soul, and dazzles the ears, as if 

they had not heard before. Her entry into the fabric of the 

Qur'anic text gave her larger, deeper and more powerful 

semantic features and shipments. 

    It does not hide the objectives of this research is clear from 

the subject, deliberately to serve the Arabic language in general, 

and the Koran in particular. Enriching the phonological lesson 

by studying a range of words, whose significance is derived 

from their formed voices. And the importance of sound in the 

performance of meaning, and its ability to depict the 

significance. And the specificity of the Koran in the use of 

voices in their place; And indication of significance derived 

from the sounds of the words of the acts of research in the 

Arabic language. And the miracle of the Koran in the selection 

of the sounds of research acts, and harmony with the 

significance according to the degree of impact required, and the 

consistency of the sounds of the word, and syllables, and 

morphological structure, and the diversity of sounds varied 

according to the context. Monitor semantic audio signals and 

reveal their expressive value in the words of the verbs subject of 

the study study; in it. This research relied on the descriptive 

analytical approach, with particular attention to phonetic and 

semantic analysis. 

 

    The research reached a set of results from them 

1  - Accuracy of the use of the words of the quartet verbs 

indicating the movement in the Koran in place, and the accuracy 

of the selection of votes therein. Although it is available for use 

to any individual, but does not fall for him like what happened 

in the Koran, Vahzt property of the abstinent, and came out of 

understanding to the realm of photography, representation and 

assimilation until it became a new word. 

2  - The voices in the words of the acts of the research were 

characterized by the power of influence, the auditory dimension, 

and the appropriate qualities of the maqam, depicting the 
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movement of the act. It came in a severe position of severity, a 

thin whisper in a position of weakness and softness (followed 

by audible voices on perceptible events. 

3  - Arrange the sounds within the actions of the search; so that 

the voice that corresponds to the first event and movement, and 

ends with a voice comparable to the movement of its end. 

4  - The fact that duplication and repetition in the words of the 

research acts is a coordinated rhythmic unit, resulting in a 

musical bell expressing what the voices carry and are 

appropriate for them; It consisted of two identical syllables 

repeated in speed and the weighted bell, which contributed to 

the accuracy of the connotation, and the perception of the 

meaning until the recipient almost heard the sound of the 

desired movement as if it was a concrete reality and scenes and 

previews and audible and confirmed the meaning and forces. 

5  - phonetic and syllabic duplication and repetition within the 

words of the acts of research in response to the repercussions of 

the context, which necessitated the repetition of the voices of 

each action to paint the image of significance accurately, which 

made us do not feel with him again, but as a new voice; for the 

benefit of performing the meaning to be very precise. 

6  - the voices of the words of the acts of research from the 

repulsion of sounds, came consistent easy to speak, fresh bell, 

influential in hearing, embodied the significance. 

7 - The variations of the acts of the movement studied studied 

between the construction of the known and the construction of 

the unknown. The construction of the known was to express the 

events of the world, while the quadrant act of the unknown was 

built when he expressed the events of the Day of Resurrection. 

All the acts of the research came in the form of the past to 

indicate the stability and certainty, except the verb (and mite) 

came to the present tense also; to express the recurrence of the 

event and renewal and continuity and that in the act (usus). 

Key words: Indication of Sounds - Double Quartets - Verbs of 

Movement in the Koran - the Composition of the Verb Phonetic 

Verb - Indication of the Verb Verb in the Light of the Qualities 

of his Voices - Vision Acoustic Semantic Repetition in the Verb 

Verb. 

 



 الرباعيات املزدوجة أللفاظ أفعال احلركة يف القرآن الكريم: دراسة صوتية داللية

 (والثالثون لثالثا بارود )العددحولية كلية اللغة العربية بإيتاى ال

  ﴿748﴾  
  

 
مو اااوع  راساااأ اااالا اله ااا  ااااو     

   فااال ر   الكااريم 
 ف اان   ااوع اليربيااأت أل كثاار الن ااوع الل ويااأ االاااأ اشااألت ال ينااا ره  يااه  ااالل 

ط ل جاا  خر منطو   أل مألتوب  فل  ال ر   الكريم" للف حاصتت ألمين  اه ةائمت ألرباا
 ا مت ألإذا تأملت ال ر   أللدم اله اعماور مناه فا  ااياأ الشارف ألاللاا لأت حتا  ال 

  ألت جات  للااك ال ار    1 ترى   ئا مل اعللاك  ف ان ألال  لاةآ ألال  رالب مال  للا اه"
الكااااريم لرسااااا موساااايبيا متنااجااااا؛ ي  ااااق ال ااااورا اللانيااااأ الجاااارا ات ألالداللااااأ ال ااااج يأ 

ساااوا  فااا  حالاااأ اليلألباااأ ألالرةاااأت  أل حالاااأ الةلاااة ألالشااادات  الج  اااو ا قدةاااأ متناهياااأت
 ي د  التأث ر النل ا   ياا  اا  ةاوا  أل سالها  فاال ر   الكاريم ميجاة فا  اختياار  للا اه 
ألتو يل اا فا  ال ايا   ألتولاد ااال ر   الكااريم مججوراأ مال اعفيااآ الرباعياأ الجة أللااأ 

فتج اده ميبارا ألمر ادا أل ا الأ اعصوام ألالج اة  تدآ  صوات ا رل  الجينا  الجارا ؛ 
لداللتاااه فااا  االااااأ ألصااالت حاااد اإلرجاااا، فااا  الاااربال قااا ل  صاااوام الكلجاااأت ألالداللاااأ 

رنه الل  ا    فكو ت  ال را متجاساألأ   اد التجاسا ت  الجناسهأ لل يا  اشألت ييجة
ةوام ااا امتااةاج ال ااوم االداللااأ الجناسااهأ للج ااالت يشااد ايااا ا اياااات أليياااد لةؤاااا 

فشااااه رجل ااا فاا  تججي ااات ألاكتجال ااات ألتنااج ااات رجاات  راااا  الج ااد  ت اعلااةاابيااأ 
إذا اختت منه رااو  أل أل ا  ا اره مألا اه  - أل ةد ال ي يش -الواحد؛ ال ييجت األلا ا

    
أل طاا   راسااأ ااالا اله اا  ااو مججورااأ ماال  للاااك اعفيااآ الرباعيااأت التاا  تتكااو      

رت ااااب ميااا لت ا  اااا  يااااة ألج مااال م طياااا ل مألااارريلت تتااااوال  ف  جاااا اعصااااوام ألفاااق ت
أليتكاااارر ال ااااوم الواحااااد ماااارت ل  اخاااات  اااات للظااااأ  ألااااا   صااااوام تت ااااف اااااالجرا 
ال وت  الجوح  اااعثر ال  ا  ألالنل ا  الجينا  فا  ال ايا  ةاوا  اا   أل  ايلا  مجاا 
يجيل اااا االلاااأ ريي اااأ تكشاااف تلاصااا ت الجينااا  الجااارا  ألتبااا ل مالم اااهت أل أ ناااا   اااجيه 

رباعياااااأ التاليااااأ  ح اااا ت أل مااااادلت أل،حااااة،ت أل،لاااااةآت أل ااااراه  ألااااا   للااااااك اعفياااااآ ال
ألر ي ت أل هألبت ألألسوا  الدالأ رل   حدا  ألحر ام ل اا اياد ساجي  ربارم رناه 
 صااوات ا  فنكااا    ااج  ال ر ااأ الج  ااو ا  املااأ ماال  صااوام اااله اعفياااآ  ألااالا اااو 

 ا   سبب اختيار اله اعللاك االت ديد؛ لتناسب  صوات ا تناساها تاماا ما  مادلول ا ال ر 
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ألةاااد اةت ااار اله ااا  رلااا   راساااأ اعفيااااآ  أل  ا رااااا مااال اعللااااك؛ الرتهاة اااا  صاااال 
اال ر اااأت ألةاااوى ذلااا   اللاااأ  صاااوام ااااله اعفيااااآ رلااا  ال اااد  ال ر ااا  الج  اااو  
ألتجث ل ااا إياااه  أل ااا  االختيااار لرفياااآ الرباعيااأ الجة أللااأ االت ديااد؛ لجااا  حدثااه تكاارار 

يااد سااجي  ةااوا ي ااور الداللااأ  فأللاااك اله اا  اعصااوام ألالج اااة  الجألو ااأ ل ااا ماال ا
لجيي ا يججي ا سجام مشتر أ ألاا : الليلياأت ألالرباعياأت ألاإل، ألاجت ألال ر اأت ألالهياد 
ال وت  ال جي  الج ور للداللأ  أل اللأ اله اعفياآ ال ت ول ق اا  لجاأ  خارىت م جاا 

صااالام ةاربت اااا فااا  الجينااا   فكااات فيااات من اااا لاااه  اللاااأ صاااوتيأ خاصاااأ مألت اااهأ مااال 
 صااواتهت ألال اايا  الجو ااوع  يااه  أللااه خاصاايأ سااج يأ حر يااأ مااؤثرا إمااا ا ااداات  أل 
قتأك د الجين ت  ألبتكثيلهت  أل اإثارا الياةلأ ألت  ئأ النل  لجيناه ف   األت  اللاأ اتجااه 
ألإي ا ت تؤثر فا  م ا را اإل  اا  فا  ال يااات ألالان ج الالا ينت جاه لنل اه ف  اا  ا  ا  

منااهت  أل إحااالآ للااف ااالخر حتاا  لااو  ااا  مرا فتااا لااه؛ لجااا يترتااب ال يجألاال ا تااةاع للظااأ 
رلا  ذلا  ماال ف اد لاة  ماال التاأث ر الجارا   أل ف ااده اأكجلاه  مجاا ي ااد  ارتياا، الاانل ت 
ألرلألبأ الكالل أللجالهت ألةوا تأث رهت ألارتهاط الجين  موسايبيا قللظاه ألاليألا  فاإ "  مار 

 وى اعساااجاع اااالا الاااتالؤل ألي ااات  2 ال اااوم رج ااابت ألا  ااارافه فااا  الولاااوه  رجاااب"
ال ااوت  لرللاااك؛  ي ااد  التااأث ر اال ليااال  الجطلااوب  ألاإلرجااا، ال ر  اا  يتااأت  ماال 
 ظجاااه ألبداياااأ الااانظم تاااأت  مااال ال اااوم  ألتظ ااار  اجياااأ اعصاااوام اناااا مااال ارتهاة اااا 
ااااالجين  أللاااي  ا اااد ذات اااا  فتأخااال ااااله اعللااااك  اللت اااا مااال لااان  قن ت اااا ال اااوتيأ  

  توصف اه    ا صيغ صاوتيأ ساج يأت تث ار اعذااا  ا اوا ماا تادآ أل   ب ما يجألل  
 رليهت فت ااه النلوا حاآ الشدات ألت بت رليه حاآ الل ل  

 
الداللاأ   ألةد اساتددمت الهاحثاأ تيب ار   راساأ صاوتيأ  اللياأ ت قادال مال م اطلن    

  ؛ ألذلاا 3 "ربااال ماااجو ام اللكاار اإل  ااا   اأصااوام ينتج ااا النطااق" ال ااوتيأ  ألااا 
ع  الجنطلااااق فاااا  اله اااا  اااااو اعصااااوامت أل ياااال حجلاااات الداللااااأ ألل اااادت ا  أللبيااااا  
التوافق ق ل اعصوام أل اللت ا  للا  ا  اعفات ليت  لجاأ اعصاوام  ألال ثام اإلتياا  
األلجااأ الداللااأ  فاعصااوام اااا  الجنطلااق الاالا منااه تشاااأللت الداللااأ فاا   للاااك  فيااااآ 

 اله   الجدتارا ألف ا ل ر ت ا  
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له اعفياااآ لي اات خاصااأ اااال ر   الكااريمت ف ااد ررف ااا الياارب أل للااوا اسااتيجال ات ألااا    
لكل   ر ل ا ف  ال ار   الكاريم إي اا ام صاوتيأ ألصالت حاد اإلرجاا،؛ لتواف  اا التاال 
م  ال يا ت ألت ويراا ل ر أ ال د  ت ويرا  امال؛  ظرا لجا تجتيت ااه مال  صاوام 

 اااورأ ل ااالا الجينااا   أل  ساااواه  ف اااد ألم ااااة  ذام ةبيياااأ خاصاااأ  فكا ااات  أ  اااا مو 
  ل  االستيجاآ ال ر    ف  ساياةه الدااع رلا  االه اعفيااآ لجااال خاصاات ألليات 
 صاااوات ا ت اااتوا  الااانل ت ألتب ااار اآلذا ت أل أ  اااا لااام ت اااجي ا مااال ةبااات  فااادخول ا فااا  

   يج الن  ال ر   ت  رطااا م ةام أل  نام  الليأ  كبر أل رجق أل ةوى تأث رتا  
ا للجين   جاا ذ ار اله ا ت  ي جات ال اوم فتتيد       اعصوام ف  ال ر   الكريم تهيت

لرا اعحدا  الجيبر رن ا ةوا أل يلات ألماا قا ل ذلا    ياأت  اياا ا رة اقت ألرخاوت 
ألم جوات أل  يلت تهياا لجياا   ت تاا  االا  فا  حا ل  جاد اياا ا  اديدت ألةاوات 

 اوم ألل ارهت ت اتلةل ةاوا ألمج ورت ح ل ي تدر  الجين  ذلا   فكات ،ياا ا فا  ةاوا ال
الداللاأ ألأل اوح ا ألاليألاا   ألاا  خاصاايأ فا  الل اأ اليربيااأ راماأت قل اات ذرألت اا فاا  
ال ر   الكريم  ا    ت تدرج الداللاأ مال ال اومت ألتادآ اعصاوام رلا  الداللاأت فا  
رالةأ فريدا تظ ر تأثر الجدلوآ االداآ ألتأث ره  يه  ساوا  رلا  م اتوى  اللاأ ال اوم 

الجينااا ت  أل  اللتاااه رلااا  اآلياااأ  املاااأ  فالااادآ ألالجااادلوآ ثنائياااأ ال يجألااال الجلااار  رلااا  
 ف ل ا؛ ألإال ااتت الل أ  ربتا مل اليب  

 
:  اجيأ ال وم الل وا فا  الللظاأ ال ر  ياأ     

رامااأت ألفاا   للاااك اله اا  خاصااأ  ف ااو  ساااا تكوين ااات ألاللبنااأ اعأللاا  ف  ااا  أل االل  
ال ااوم فاا  إرجااا، إقااداع  اللااأ اااله اعللاااك فاا  ال اار  ؛ قتج اا ده للجاارا  فاا   ساساايأ 

 كجات صااورا  ح اا  أل ااف ال ااوم فاا  ال اار   فاا  مو اايهت اجااا ي جلااه ماال صاالام  
أللااو ا ثنااا فاا  ميااالم الل ااأ لجيي ااا راال للااف  خاارت  أل صااوم  خاارت لي جاات الداللااأ 

لااات رل  اااا اأصاااوات ا  الجااارا ا ماااا أللاااد ا  لجاااأ ت اااوراا  جاااا صاااورت ا ااااله اعللااااك أل 
أل ااالل  قياااا   اجياااأ التناساااق ال اااوت  فااا  الللااافت الااالا قلاااغ ذرألا الل ااااحأ ألالهالااااأ 
ألالبيااا  فاا  ال اار   مجااا  رجااة رنااه ف اا ا  الياارب "ليلاا  إذا ةلباات النظاار قاا ل  للاااك 
ال ر   ألميا يهت تجد إرجا،ه يش  رلي  من جا ميات فترتب حرألفه اجاا ل اا مال صالام 

ق  لجاتااه اجاا ل ااا ماال  اياعت يتااألق ماال رصال ات ألترت ب ااات ألت اااأل  ألإي اا امت ألتناساا
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الجيا   الت  ت اقق إل  النل  ألة   للا  ا ف  ال اج    ات ذلا  مال  سارار اإلرجاا، 
البيا   ف  ال ر   ف د ةدر ف  ترت ب حرألفه مدارل ات أل برات ات ألصلات ات ألماا ياوح  

 اااةآ منطوةاااا  ألإ جاااا   مألتوباااات   أللااام يناااةآ ال ااار  4 ااااه  ااات حااارف مااال  ثااار فااا  الااانل "
صوتيات ألتم تبلي اه صاوتيات لالا فدراساأ الجا اب ال اوت  ااه ألتأث راتاه تل ام الكث ار مال 
 سااراره ألإرجااا،ه  ألرلاا  الاارام ماال  ثاارا الدراسااام فاا  ال اار   رامااأت ألأللااو   راساااام 

   صوتيأ لل ر  ت لكن ا ما،الت ت تاج إل  الكث ر؛ لتكجلأ ما تم    تكتجت  راساأ ال ار 
صااوتيا ألفااق  ااواار ل ويااأ مي نااأت ت ااف رلاا   مااور  ث اارا اااه؛ ع   لجااا  ااا   طااا  
اله  ت تيجق  يجا يادرات حتا  يألشاف ال ل ات مال إرجاا، ال ار  ت أليتاان ايا  ماا 
او خل  مل  سراره  ألبيا  م ةا اعللاك اليربياأ راماأت ح ا  تنطاق  صاوات ا الجشاأللأ 

 للر  يأت ألاإل جل ةيأ  اجينااا رأل  الل ام اعخرىت مثت الل أ ا
ألإ   ااا  لااه  اللااأت ااات تولااد      

 مناسااهأ قاا ل ال ااوم أل اللتااه   ياال تاام اسااتددال  اللااأ ال ااوم فاا  ال اايا  ال ر  اا  
ألماااا تأث رااااا  ألاااات لرصاااوام الل وياااأ الجؤللاااأ عللااااك  فيااااآ ال ر اااأ  ألر فااا  قياااا  

ياال اسااتطاع ال ااوم    يألشااف الداللااأ ألي ااوراا  جااا لااو  الالم ال اار   الكااريم  أل 
ا   جيه أل راهت ألي د  التأث ر اال ليال  الجطلوب   ا مشاادت ا مجلوست  كا ت ألاةيت

ألال تدلاا   اااداف ااالا اله اا  ف اا  ق نااأ ماال مو ااور ات تيجااد إلاا  خدمااأ الل ااأ     
راساأ مججوراأ اليربيأ رامأت ألال ر   الكاريم خاصاأ  ألإثارا  الادرا ال اوت  الل اوا قد

ماال اعللاااكت ت ااتجد  اللت ااا ماال  صااوات ا الجشااأللأ  ألبيااا   اجيااأ ال ااوم فاا  إي اااآ 
الجين ت ألةدرته رلا  ت اوير الداللاأ  ألبياا  خ وصايأ ال ار   فا  اساتيجاآ  صاوام 
اعللاك ف  مألا  ا؛ ا  ا  ال ي نا  رن اا ا رااا  ألبياا  الداللاأ الج اتجدا مال  صاوام 

 اأ اليربياأ  ألبياا  إرجاا، ال ار   فا  اختياار  صاوام  فيااآ  للاك  فياآ اله   فا  الل
اله  ت ألا  اجام ا ما  الداللاأ ألفاق  رلاأ التاأث ر الجطلوباأت ألتناساق  صاوام الللظاأت 
ألم اةي اااات ألبن ت اااا ال ااار يأت ألتناااوع اعصاااوام قتناااوع الداللاااأ ألف اااا لل ااايا   ألرصاااد 

فا   للااك اعفيااآ مو اوع اإل ارام ال وتيأ الدالليأت ألالكشاف رال ييجت اا التيب رياأ 
 راسااأ اله اا ؛ حتاا  يتااان الهيااد ال ااجي  ال ر اا  عللاااك  فياااآ اله اا ؛ ألذلاا  راال 
ةريااااق  اااار، صاااالام  صااااوات ا الجشااااأللأت أل ياااال  ثاااارم فاااا  الاااانل   تيجااااأ لجرساااا ات 

 ألخ ائ   صوات ا اإلي ائيأت ألتوافق ذل   له م  ال يا  الوار ا  يه  
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فا   راساأ  اواار ال ار  ؛ فاال ر   الكاريم  جاا  ألال يةرم ااح    ه قاد  مال ال الر    
ييلااام الججيااا  مدااادأللت لااالا  ثااارم ااااه الدراساااام  ألراااام  ثااارا ااااله الدراساااام فإ  اااا لااال 
تتوةفت ح   سيظت ي تن   ر وآ الهاحث ل؛ لل وع ف   رجاةهت ألاساتدراج ايا  
إرجاا،ه  فكات ااحا  فاا  ل اأ ال ار   يألشااف رال لةئياأ مال ذلاا ت أليظات اناا  الكث اار 

لكث اار ي تاااج إلاا  ا اا  ألتيجااق ماال  خااريل فاا  ر ااور  خاارىت  أل اااأ ألام  خاارىت ألا
ألةاار  تناااألآ مدتللااأ  ألإرجااا، ال اار   يرلاا  إلاا  رواماات راادات أللوا ااب مدتللااأت أل ا 
ر اار م جااا قلااغ ماال الت اادل ال ي اايال األاماات إرجااا،هت ألاسااتدراج  سااراره أل ةائ ااه " إ  

التاا  تااوافرم  يااه حتاا  ليلاات لااه  الد ااائ  التاا  امتااا، ق ااا  ساالوب ال اار  ت ألالجةايااا
ةاايا ميجةا ف  ل ته ألبالاتهت  فاا  اليلجاا  ف  اا قا ل م ات ألمألثارت أللكان م اياد    
ةاآ ق م الجطافت ألبيد     م ت  ةدام مت ألحل ات  ةالم امت لام يةيادألا رلا     ةرباوا 
لناااا الهي اااد ااااارب مااال التجث ااات؛ رلاااا  اإليااااا، ألالتبااا ل   ماااا االست  اااا  ألاإلحاةاااأ 

ةايا اعسلوب ال ر    ألخ ائ ه رل  ألله االستييابت فأمر استأثر اه منةله الالا اج
  لاااالا  جااااد الكث اااار ماااال الدراسااااام تكجاااات  اااات ألاحاااادا اعخاااارىت  5 رنااااده رلاااام الكتاااااب"

ألتاااايل قياااا  لج اااأ لديااادا مااال إرجاااا،ه  ألفااا  اإلةاااار النظااارا ل ااالا اله ااا ت يولاااد 
ألالهالا  لت ألالن اا  فا  ةاايأ اليالةاأ   راسام ف  ال ديم رند اللالسلأت ألرلجا  الل أت

قاا ل ال ااوم ألالجيناا    اا راا  تاااب  الد ااائ   القاال لناا   ألفاا  الي اار ال اادي  
سااا د ةطاااب فااا   الت اااوير اللنااا    أللاااا  اياااد ذلااا   ث ااار مااال الدراساااام الجام ياااأت 
ألاله ااو  اعكا يجيااأت مثاات ال ااوم الل ااوا فاا  ال اار   لج جااد ح اا ل رلاا  ال اا  ر  

ليااأ فاا  ال اار   الكااريم لناالير حجاادا ت ألا راااا  أللكاال اله اا  فاا  ال اار   ألالظاااارا الججا
الكااريم ي تاااج  راسااام  خاارى فاا  اعصااوامت أل ثراااا فاا   اللااأ الللااف ألالتر  ااب ألالاان  

 رل  الج تويام لجيي ا؛ لتب ل اعثر الدالل  لرصوام ف  ال يا   
ت ح ا  اختاار :  طاا   راساأ االا اله ا 

مججورااأ م ااد ا ااا   للاااك اعفياااآ الرباعيااأ الدالااأ رلاا  حر ااأت التاا   ااأللت  اللت ااا 
كاملااأ اااأ   تلاصااا ل ا ماال مججاااوع اعصااوام الجألو اااأ ل ااات فكا ااات اعصااوام  اة اااأ 
االداللاااأت أل ا ااات الداللاااأ مطاا اااأ ل ااالام  صاااوات ات مااا  تجتي اااا اداصااايأ التكااارار   

ا  حد  تأك دا للجين ت ألةوا فا  إي االه  ألثا ياا:  ث ار تكرار اعصوام ألالج اة  ؛ مج
ماال الدراسااام ال ااوتيأ اةت اار رلاا  الناحيااأ ال ااوتيأ فاا   راسااأ ال اار   الكااريمت  أل  
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رباال ذلا  االداللاأ ألبياا  التاأث ر النل ا  ل اا  ألثالثاا: ةري اأ اليار  ألالتنااألآ ألالت ل ات 
 ل له اعللاك؛ مجا   ى إل  الوصوآ لنتائج لديدا  

ألةااااد ارتجااااد ااااالا اله اااا  رلاااا  الجاااان ج الوصاااال  الت ل لاااا ت ماااا  ااتجااااال خاااااع      
 االت ل ت ال وت  ألالدالل   

ماا ي جلاه الان  ال ر  ا  مال رههاأ للكث ارت ألال الر  
الشاااديد فااا  ت ل لاااهت ألال يطاااأ رناااد  راساااتهت لااالل  تااام توث اااق  ااات  ااا  ت ألتااام الت ل ااات 

انااا  رةهااأ  ائجااأ مناا  فاا  إراادا  ا اا  فاا  ل ااأ ال اار  ؛  ا يطااأ ألحاالر  أللكاال  ا اات
لن اات  اارف الدراسااأ فاا  ال اار   الكااريمت ألالوصااوآ أللااو لل ل اات ماال  ساارار ااالا الاان  

 الج دات ألبيا  لج أ مل إرجا،ه  
ألةد ارتجد الا اله   رلا  مججوراأ متنوراأ مال الج اا ر ألالجرالا  لجيات قا ل     

 ل ا  اليرب  القال منظاورت أل الجيجام اال ات اة  ال ديم ألال دي  من ا الجيالمت مثت 
الجؤصت عللاك ال ار   الكاريم  لج جاد ح ال لبات  أل تاب التل ا ر مثات  لاام  البياا  
راال تأألياات  ا ال اار    للطباارات أل  الكشاااف راال ح ااائق التنةياات ألر ااو  اعةاألياات فاا  

ت ال  اارا أللااوه التأألياات  للةمدشاارا  أل تااب التجويااد مثاات   حألااال ةاارا  ال اار    لدل اا
أل مر ااد ال ااارى إلاا  ت   ااق ميااالم الج ااارى  القاال الط ااا ت أل الجو اان فاا  التجويااد  
ليباد الوااااب ال رةباا ت أل الررايااأ لتجويااد ال اارا ا ألت   ااق للااف الااتالألا  لجألاا  البي اا   
أل تب رلم الل أ مثات  الد اائ   القال لنا ت أل رلام الل اأ م دماأ لل اارى  اليربا   

لااام اعصاااوام مثااات  اعصاااوام الل وياااأ  إلقاااراهيم   اااي ت لج جاااو  ال ااايرا   أل تاااب ر
أل رلااام اعصاااوام  لكجااااآ اشااارت أل  خ اااائ  ال ااارألف اليربياااأ ألميا   اااا  ل هااااا 

 ح لت ألا راا مجا  أل  ف  م ا ر اله   ألمراليه  
 ألةد تكو  الا اله   مل م دمأت ألم وريلت ألخاتجأت ألبيا  ا رل  الن و التال      

 راساااأ اااالا اله ااا ت ألسااابب اختياااار الجو اااوعت أل اج تاااهت : تبااا ل مو اااوع مقدمةةة  -1
ألت ااااؤالم اله ااا ت أل ادافاااهت ألالدراساااام ال ااااا أت ألالجدياااد فااا  ااااله الدراساااأت ألمااان ج 

 اله  ت ألصيوباتهت أل ام الج ا ر ألالجرال  الت  ارتجد رل  ا اله   ألتكوينه 
 اادام  : ماادخت  ظاارا: يتناااألآ  تيرياال ال ااوم الل ااوات ألالياارب الالمحةة ا ال  -2

 ألاعصوامت ألاليالةأ ق ل ال وم ألالداللأ  
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: الدراسااااأ التطبيبيااااأ ألتتناااااألآ  ماااادخت راااال اعصااااوام أل اللت ااااا المحةةةة ا ال ةةةة   -3
ألتو يل ا ف  ال يا  ف  الرباعيام الجة أللأ عللاك  فيااآ ال ر اأ فا  ال ار   الكاريمت 

 ار   الكاريم التا  ييبهه الت ل ات ال اوت  الادالل  لرباعياام  للااك  فيااآ ال ر اأ فا  ال
 تم رر  ا ألفق الترت ب اعلفهائ    

 : ق ا  تائج اله   ألالتوصيام خ تم  -4
 يل  ذل  إحاالم اله  ت ثم ةائجأ اج ا ر اله   ألمراليه  -5

 ألةد ارتجدم الهاحثأ ف  الجا ب التطبي   رل  مججورأ مل اعس  ا 
 ترت ب  للاك  فياآ اله   ترت ها  لفهائيا -1
لام اعصااوام رنااد الااورأل  اعألآ ل ااات ألإذا تكااررم ال االأ فاا  صااوم  اار، صاا -2

 خر  اخت للف اللياتت  أل فا   صاوام للاف فيات  خار مال  فيااآ اله ا ت تال ر قادأل  
  ر، أليألتل  اجا ذ ر ساا ا أليشار إليه 

ي ت ر الت ل ت ال اوت  رلا  التر  اة رلا  صالام ال اوم الجاؤثرا فا  الداللاأت  -3
  دا له الجوصلأ للجين ت الجج

 الت ل ت ال وت  الدالل  عللاك  فياآ اله   ألفق ترت ب مي ل قيا ه  جا يل  -4
 ال يا  ال ر    اللا ألر  اه للف الليت  اآليأ الكريجأ   - 

  ر، للف الليت ف  التل  ر  -ب
 مين  للف الليت ف  الل أ  -ج
 تكويل للف الليت ال وت   - 
 ال ي أ ال ر يأ للليت  -اا
 أ للف الليت ف   و  صلام  صواته  الل -أل
 الرؤيأ ال وتيأ الدالليأ للتكرار ف  للف الليت  -،
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 احملور األول
 اجلانب النظري

" الجرا    ألالججاااا   صااااوام  ألةااااد صااااام ي ااااوم ألي ااااام صااااوتات  الصةةةة ة ل ةةةة 
أل صامت ألصوم اه:  له  ا ى    ألي اآ: صاام ي اوم صاوتات ف او صاائتت مينااه 

ألررفاه    6 ئن  اقال ال األ ت: ال اوم صاوم اإل  اا  ألا اره  ألال اائت: ال اائن"صا
اقل لن  " رر  يدرج م  النل  م تطيالت مت ال حت  يير  لاه فا  ال لاق ألاللام 
ألالشلت ل م اة  تثنياه رال امتادا ه ألاساتطالتهت  ي اج  الج طا   ينجاا رار  لاه حرفااتت 

   7 ألتدتلف  لراا ال رألف ا  ب اختالف م اةي ا "
" اعثار ال ااجي  الاالا ت دثاه مولااام  ا اائأ رال ااتااةا، ل اام الصةة ة  ةة  اح ةة   

ف ااو "  ثاار سااجي  ي اادر ةواعيااأ ألاختيااارا راال تلاا  اعراااا  الج ااجاا تجاااأل،   8 مااا"
 ألررفاه اقال سا نا "ال ااوم تجاوج ال اوا  أل فياه ا اوا ألساررأ ماال  ا  9  رااا  النطاق"

   10 سبب  ا "
  الل أ  ألال ي تددل را ا اجلار ه  أليت اد  مينااه قو او، ألاو  ص ر ألحدا ف  قنا    

ماال موةيااه فاا  الكلجااأ ألالججلااأ ألال اايا  الج اايالت ألاااو مااا يااؤثر رليااه أليل ااق اااه ماال 
الدالالم  كثر من ا ف  حاآ ا لارا هت ي اوآ اقال لنا " ال ارف ال ااكل لي ات حالاه إذا 

ف حرألفاا إذا ألةلات   رلته إلا  ماا اياده   الاه لاو ألةلات رلياه؛ ألذلا  ع  مال ال ارأل 
اااويت ماااا اياااداا فاااإذا   رلت اااا إلااا  ماااا اياااداا  ااايف ذلااا  ال اااويت  رلياااه ل   اااا صا

خلاا  … فااإذا ةلاات يد اار  ا أليد ااب را أليِ االما … ألتاااا آ لل اا    ااو ةولاا : ا ِ، ا ِع ا ِ  
ِيتا ألةت ألخف ما  ا  له مال الجارا رناد الوةاوف رلياه  ألةاد ت ادل سا بويه  ود ذل  ال ُّ

و ميلااول ألا اان  ألساابب ذلاا  رناادا   اا  إذا ألةلاات رليااه أللاام فاا  ااالا الجيناا  اجااا ااا
تتطاألآ إل  النطق ا رف  خر مل ايده تدلدبَِّثتد رليهت أللم ت رع اال ت اآ رناهت ف ادرم 
قتل  اللبثأ رل  إتهاع ذلا  ال اوم إيااه  فأماا إذا تأابات للنطاق اجاا اياده ألت ياأم لاه 

اِجتد  يااه   ا اقتاد م  يااه ت ف اد حاااآ ذلاا  ق نا  ألباا ل الوةلاأ التاا  ياتجألل ف  ااا ماال  أل دشد
إ اهاع ذلاا  ال ااويت  ي اات ل  إ رالاا  إياااه ةرفااا ماال ال ااوم الاالا  ااا  الوةااف ي ااره 

   11 رليه ألي وا  إمدا   إياه اه"
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ألانااا  فاار  قاا ل ال ااوم ألال اارف رااام  اادا الااربال ق ن جااا  أللاارم رااا ا الل ااوي ل     
وةاأت فا  م اقات م اطلن رل  استددال م طلن ال وم ف  ال دي  رل الل أ الجنط

ال ااارف للتيب ااار رااال  صااا ر ألحااادا فااا  الل اااأ الجألتوباااأ  ألال ااا      صااات الل اااأ ااااو 
الشاااألت الجنطاااو ت مجاااا يياااة، ةاااوا ال اااوم أل ألره الج ااام فااا  إحااادا  تاااأث رام يي ب اااا 
 الالم ييجاااااة رن اااااا ال ااااارف فااااا   ث ااااار مااااال اعحياااااا ت إال إذا تااااام ت اااااوره صاااااوتتا  

تأث ر الجطلوب ألت ديد  رلته فا  متلبياه  ألمثااآ ألبال وم ي تطي  اإل  ا  إحدا  ال
رلاا  ذلاا  اسااتددامام ال ااوم ألتنوراتااه  رنااد الدط ااب فاا  خطبتااهت ألالجيلاام رناادما 
يرياد  ااد ا تهاااه التالم اال ألا راجااا  فال ااوم ي ااج   ااي   ف ااؤثرت  مااا ال اارف مااا لااا  

 اختراره إال رمةا اصطالحيا ل لا ال وم ألحلظا لجا ألر  اه 
  ال  اةالعرب القدامى 

 را اليااارب اعصاااوام  ثناااا  حاااديث م رااال اليلاااول اليربياااأ اعخااارىت ألخاصاااأ فااا      
م ااااادمام الجياااااالمت أل تاااااب الن اااااو ألال ااااارف  فااااادرا الدل ااااات فااااا  م دماااااأ ميججاااااه 
اا  اا ألمرتكاةتا ألمنطل ت اعصوامت ألمل ايده تلج له س بويه ف   تااه  أل ا ات  راساته  ساست

للهاااحث ل ماال ايااده  أل ااا  القاال لناا  فاا  لج اادا  ألاساا  فاا  اله اا  الل ااوا ال ااوت  
ال ار  الراااا  ال جاارا ةار  ا، اااار اليلااول اليربياأ ألتاادف  ا  ألر  ب اار فا  إفاارا ه اجؤلااف 
م اات ت ألاااو  ساار صاانارأ اإلرااراب   ثاام توالاات الدراسااام الج اات لأ ليلاام اعصااوامت 
التاااااا  تو اااااان مدارل ااااااات ألصاااااالات ات ألةبييت ااااااات أل حوال ااااااات ألت   رات ااااااات أل سااااااهاق ات 

 الالت ااات ألت ل اات اااله الاادالالم  ألالقاال لناا  ااااع  ب اار فاا  ذلاا ت ألييتباار اقاال لناا  أل 
مؤصاات ااالا اليلاامت فكااا  م  ااا رنااد ةولااه " ألمااا رلجاات     حاادا ماال  صاا اقنا خااا  

ألةاد اااتم اقال لنا  فا   تاااه   12 ف  الا اللل االا الداو ت ألال   اهيه االا اإل اهاع"
  التر  ب  أل لل   رس ا رلجاا  الهالااأ  الد ائ   ااتجاما  ب را قداللأ ال وم ف

رنااد حااديث م راال ف اااحأ الكلجااأ  ألرلجااا  التجويااد رنااد حااديث م راال اع ا  ال ااوت  
ألصاالام اعصااوام  ألفاا  الي اار ال اادي  ر اادم مهاحاا   ث اارا فاا  رالةااأ ال ااوم 

 االداللأ  
 الع ق  بين الص ة  الدحل 

ل ااوم االداللااأت  جااد فاا  ال ااديم ت ااد  رلجااا  اليربيااأ ةااديجا ألحااديثا راال رالةااأ ا    
الدل ت ف  ميججه  الي ل  ألرل رالةأ ال وم قداللته ةاآ"  أ  م تواجاوا فا  صاوم 
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ااااا ف اااااالوا:  ا ف ااااالوا: صاااار ألتواجاااااوا فاااا  صااااوم الهااااا،ا ت طييت الجناااادب اسااااتطالأ ألماااادر
ألةااآ الشاديا "إ   ات حارف يداات  اجينا  مال الجياا    أل  ا اره ماال   13 صرصار"

  أل  ااا ر مااال تنااااألآ ااااله ال اااايأ فااا  الل اااأ اليربياااأ ةاااديجا  14 بياااأ" سااارار الل اااأ الير 
ألحاااديثا ااااو اقااال لنااا  فااا   تاااااه  الد اااائ   ح ااا  ت اااد  رااال ت ااااةب اعللااااك 
لت اةب الجيا  ت ألإم اا اعللاك   هاه الجيا  ت ألةوا الللف ل اوا الجينا ت ألذ ار  ياه 

      15 التر  ب   مثلأ تب ل اليالةأ ق ل ال وم ألالداللأ ف  حاآ اإلفرا   أل
ألراااارف اقااااال لناااا  الل اااااأ ا ولااااه" حاااااد الل ااااأ  صاااااوام ييباااار ق اااااا  اااات ةاااااول رااااال     

أليباااا ل ااااالا التيريااال ةبييااااأ الل ااااأ ال اااوتيأت ألأل يلت ااااا االلتجاعيااااأت   16  ارا ااا م"
ألاختالف ااااا ااااااختالف الججتجيااااام  ألالاااالا ي جنااااا انااااا اااااو الطبييااااأ ال ااااوتيأ لل ااااأت 

  اإل  اا  الل اأ للتيب ار رال حالتاهت ألللتلااام ما  ألالو يلأ االلتجاعياأ ل اا  ف اد أل ا
ا ره  للا  ا  لةاما رليه اساتددال  صاوام ميبارا أل يي اأ الداللاأ رجاا يرياد مال مياا ت 
ألالججاثلااأ قاا ل اااله اعصااوام ألتلاا  الجيااا    ألتيباار الل ااأ اليربيااأ راال ةااوا اعحاادا  

 سااجا  اعصااوامت ألالجيااا   أل اايل ا ااعصااوام الجناسااهأ  ألت ااد  الثيااالب  راال  ةااأ 
أل رلام اعصوامت ف   تااه  ف ه الل أ ألسنل اليارب فا   الم اا   أل يااا اقال سا ده 
 فاا   تااااه  الجد اا    أل ااا  ال اادي  اعكباار ألاع اا ر حاادي  اقاال لناا  فاا   تااااه

  الد ائ   
 ألةااد ارتجااد ااالا اله اا  رلاا  مااا ذ ااره اقاال لناا  فاا   تااااه الد ااائ  فاا  ااااق     

اةب الجيااا   ت أل إم اااا اعللاااك   ااهاه الجيااا   ت أل ياااا مااا ت اااةب اعللاااك لت اا 
  ف د ت د  اقال لنا  فا   تااه الد اائ   ةاائال  17 كتهه رل ةوا الللف ل وا الجين 

 " فأمااا م اقلااأ اعللاااك اجااا يشاااكت  صااوات ا ماال اعحاادا ت  هاااب رظاايم ألاساا ت أل  ااج
وام ال ارألف رلا  ساجت متلئب رند رار يه مأمول  ألذل     ام  ث ارا ماا يجيلاو   صا

ق اااا ألي تااالأل  رل  اااا  ألذلااا   كثااار مجاااا   ااادره  اعحااادا  الجيبااار ق اااا رن اااا   ييااادلو  ا
الرةاب  االهطي   أل  ياف ما   تشيره مل ذل  ةول م: خامت ألةامت فالدام عكت

ألال ثا ت ألما  اا    واجاا مال الجاأكوآ الرةاب ألال اام لل الب اليااا    او: ةااجت 
فاختارألا الدا  لرخاألت ا للرةابت ألال ااف ل االقت ا لليااا ت  ذل   الدااأ  ي راا أل  و

ألمااال ذلااا  ةاااول م: الناااان للجاااا   حااالألا لج اااجوع اعصاااوام رلااا  م  اااوا اعحااادا  
 أل  وه ألالنا   ةوى مال الناان ةااآ ب ساه ا ه:  ف  جاا ر ناا   اااختا     فجيلاوا
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  ف د ر ا اقل لنا   18 ال ا  لرةت ا للجا  الا يلت ألالدا  ل لظ ا لجا او  ةوى منه"
اليالةأ ال ويأ ق ل  صاوام الكلجاام  ساجا   ا ات  أل  فيااالت ألبا ل  اللت اا  يجاا ت دثاه 
مال لاارا أل ثاار سااجي  أل ل اا  ةاد ي اات إلاا  حااد مطاا ااأ االه الداللااأ" فااإ   ث اارا ماال 
اااله الل ااأ أللدتااه مااااهيات اااألراا حرألفااه  صااوام اعفياااآ التاا  رباار ق ااا رن ااا   ال 

ااام فاا  الياااا  ألخااام فاا  الرةااب  ألذلاا  ل ااوا ال اااف أل اايف الدااا  تااراام ةااالوا ة
ت  19 فجيلااااوا ال ااااوم اعةااااوى لللياااات اعةااااوى ألال ااااوم اع اااايف لللياااات اع اااايف"

لدا  اِلكدااف ر يلد  ايداة  لد رد اِلندا الشَّ أل ياا"مل ذل : ةوآ ب سه ا ه ألتيال :    دلدِم تدرد  د َّا  دِرسد
 ؛  ا: تااةرج م ألتا ل  اام  ف االا فاا  ميناا  ت ااةام اااةرات ألال جااةا 83تدااؤا،ُّااِم  د،را    مااريم: 

 خت ال ا  فت ارب الللظا  لت ارب الجين  لت أل أ  م خ وا االا الجينا  ااال جةا ع  اا 
 ةوى مل ال ا   ألالا  رظم ف  النلوا مال ال اة ع ا  ةاد ت اة ماا ال اااآ لاه  الجالع 

تااه الجةار اااب  مناساهأ اعللااك   ألذ ر ال  وة  ف    20 ألسا  الشجرا أل  و ذل "
الجيا    ةاآ  يه"فا ظر إل  قادي  مناساهأ اعللااك لجيا   اات أل يال فاألتات اليارب فا  

فجيلااات ال ااارف اع ااايف ف  اااا ألاعلااا ل  ااااله اعللااااك الج تر اااأ الجت ارباااأ فااا  الجياااا  
 ألاعخلااا  ألاعسااا ت ألاعاجااا  لجاااا ااااو    ااا  أل ةااات أل خاااف رجاااال  أل صاااوتات ألليلااات

   21 عةوى ألاع د ألاع  ر ألاعل ر لجا او  ةوى رجال أل رظم ح ا"ال رف ا
أل االل   تااب الج اادثو  راال رالةااأ ال ااوم االداللااأ ماال  مثاااآ صااه   ال ااالن     

ف   تاااه   راساام فا  ف اه الل اأ  " ماا الالا  رياد اآل  قيا اه ف او ماا الحظاه رلجاؤ اا 
 ااارف اليربااا  مااال البيجاااأ مااال مناساااهأ حااارألف اليربياااأ لجيا   اااات ألماااا لج اااوه فااا  ال

  ألماا ذ ااره م جاد الجهااار  فا   تااااه  ف اه الل ااأ  ح ا  ةاااآ إ "  22 التيب رياأ الجوحيااأ"
لل ااارف ييجاااأ  اللياااأ ألأل يفياااأ فااا  تكاااويل الجينااا  ألت ديااادهت ألاااا  فااا  الل اااأ اليربياااأ 

  ألبالل  رارف الكث ار مال رلجاا  اليربياأ  23    ر أل أل ن من اا فا  الل اام اعخارا"
ا  اللااأ اعصااوام راال ةريااق مااا ت جلااه ماال صاالامت ألب ثااوا اليالةااأ قاا ل ةااديجا ألحااديثت 

 ال وم ألالداللأ 
ألااالا مااا  جااده فاا   صااوام الرباعيااام الجة أللااأ عللاااك  فياااآ ال ر ااأ فاا  ال اار       

الكريمت ف    فياآ رباعيأ ت ول رل   صات ثناائ  أل أ  اا متواف اأ ما  مال ةااآ قنظرياأ 
صااوام الطبييااأت ح اا  ياارى الااهي    "  صاات الكلاام اااو ثنائيااأ الل ااأ ألارتهاااط ذلاا  اأ

الثناائ ت فل ااد أل اايت الكلام فاا   ألآ  مراااا رلا  اجااا  ألاحااد: مت ار  ف اااكل م اكاااا 
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ااات  ا: ،ياااد ف  اااا حااارف  أل  كثااار فااا  ال ااادر  أل ال لاااب  أل  عصاااوام الطبيياااأ ثااام فائ  جد
ب ئاااام الطااارف فت ااارف الجتكلجاااو  ق اااا ت ااارفتا يدتلاااف اااااختالف الاااهال  ألالبهائااات ألال

ألاعاويأ فلكت ،يا ا  أل حلف  أل ةلب  أل إقداآ  أل صي أ مينااا  أل ااياأ  أل فكارا  أل  
 خت ات ثام لاا  االساتيجاآ فأةرااا ما  الاةمل رلا  ماا  ألحتاه إلا  م الطبيياأت  أل سااة م 
إل  ا االست را  ألالتته  الادة ق  ألفا   ات ذلا  مال اعسارار ألال اوام  اآلخالا ااعلهااب 

ات اساااات رم رلاااا  ساااانل أل صااااوآ أل حألااااال ثاقتااااأ لاااال مااااا تجلاااات ايااااد ذلاااا  ت جليتااااا قاااادييت
ثم مةج االا اعصات الثناائ  قنظ اره الجألاررت مجاا   ى إلا  ال اوا التأث رياأ    24 تتةرةع"

ألب االا التكاارار ل االا اعصاات   25 ةاااآ الةمدشاارا" إ  الةيااا ا فاا  البنااا  لةيااا ا الجيناا "
رال ةرياق التأك ادت ألمااارلأ ال الاأ  الثنائ  ،ا  الجبن ت أل  ى ذل  إل  ،يا ا الجينا 

النل اايأ ألفااق ساايا  اآليااأ  ف ااد رجاادم الل ااأ إلاا  ،يااا ا الداللااأ فاا  اعفياااآ مو ااوع 
اله اا  راال ةريااق ،يااا ا اعصااوام ألتكراراااا فاا  قنيااأ الكلجااأ  يألااو  ماال ااااب ت ويااأ 

 الداللأ ألتأك داا  

 ق  ة  الرا يية ة المود  ة  للفة   مدخل عن ال  اة  دحلته   ت ظيفه     السي
 أ ع   الحرك     القرآن الكريم 

ال يجألااال  راساااأ  اللاااأ الللظاااأ  أل   راساااأ  صاااوات ا ألم اةي اااا؛ فال اااوم   طاااأ     
البداياأ ألاال طااال    او الجيناا   أل" ةاد لااا م الكلجااأ اليربياأ إرثااا رال مراحاات ااقيااأت 

ألف ااااا الياااات تياملااااه ماااا  كاااات حاااارف ماااال حر  ثاااام ،راعيااااأت ثاااام ررويااااأ  اااايريأ  فت ااااوآ
 اعحاساااي  ألالجشاااارر اإل  اااا يأت ةاااواآ  الف اعراااوالت إلااا  ألراااا  مااال الد اااائ 
ألالجيا  ت فجا    يي  ا ال ارى  أل ال ام  حت  تتشاد  اعحادا  ألاع ايا  ألال ااالم 

ألباالل  ينااوب ال اارف فاا  اليربيااأ راال الكلجااأ ألتنااوب  فاا  مد لتااه  أل ذانااه  أل أللدا ااهت
     26 الكلجأ رل الججلأ"

ألمااال الطبييااا     تيبااار الكلجاااأ رااال مججاااوع  اللاااأ  صاااوات ا منلااار ا؛ ع  اااا من اااا     
تتشااألتت فتكااو  حاملااأ لد ائ اا ا ألصاالات ات مثاات الجولااو  ال اماات لل االام الوراثيااأ 
للوالاااديل ألاعةااااربت ألةاااد  هاااه اقااال لنااا  رلااا  ا  اااجال ال اااوم مااا  الجينااا ت  ي جااات 

 أل مججوراأ مال   ا يلا يل صوم الجين  ال وا صوم ةوات ألي جت الجين  ال
اعصوام ي لب رل  صلات ا الاايف "   ام لجاا ليلاوا اعللااك  ل لاأ الجياا  ت فاأةوى 
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  فتاادآ ةبييااأ  صااوام الللظااأ رلاا  مينااااا   27 الللااف ينه اا     ي اقاات اااه ةااوا اللياات"
صااوتا   هفاا  ال اايا   ألاااله الداللااأ ي ت اااراا الجتل اا  ماال سااجاره لللاافت  ي ت ااار 

اياد ةل ات مال  راساأ  للااك  فيااآ اله ا  التناساب قا ل  صاوام االه اعللااك ألس تان 
ألالداللاااأ الجااارا ا اال ااايا   ف ااا  صااايغ فيلياااأ صاااوتيأ ل اااا اياااداا ال اااجي  الجاااؤثر فااا  
اال ليااآ  ألي ااارد فاا  إحادا  ااالا التااأث ر ال اوت   ياااا م اااة  االه اعفياااآت ح اا  

 ا اات اعصااوام     ااا  اليناصاار تت اااألى ماال ل ااأ النااوع ألاليااد  ألاعصااوام فااا" إذا 
ال ااوم الجلاار ت ألالكلجااأ الجر هااأ  اله اايطأ التاا  تتكااو  من ااا الكلجااأ اليربيااأت فااإ  قاا ل

  ف    فياآ رباعيأ متنااجاأ  28 الج ط " مل ردا  صوامت مرحلأ ألسيطأ ا  مرحلأ
اعصاااوام ألالج ااااة  ألاإلي ااااعت م جلاااأ  صاااوات ا قاااداللت ا؛ مجاااا ليل اااا تاااؤ ا الجينااا  

ا  فااا    تااام صاااورا  مجاااا يجألااال مياااه ت اااجيأ اساااتددال ال اااوم ااساااتيارا مناساااهأ الجااار 
ا    استيارم الداللأ ال اوم؛ لتشاااه  -االجين  الل وا لالستيارا-للداللأ ال ياييأ 

جااااأ اصاااالاته ألتجاثل ااااا مي ااااات ألاست ااااار ال ااااوم الداللااااأ فاااا  رالةااااأ تلارليااااأ متنا
دا   جااا ذ اار اقاال لناا   يجااا اإلي اااع  حاالألا لج ااجوع اعصااوام رلاا  م  ااوا اعحاا

   رم له ساا تا 
ألاعللاااك مو ااوع  راسااأ اله اا  لجيي ااا يتكاارر ف  ااا ال ااوم اعألآ ماا  الثالاا ت     

ألالثااا   ماا  الراااا ت أليتكاارر الج طاا  ال ااوت  ق ااات ألالتكاارار فاا  قنيااأ الللظااأ" مو اا  
تاااراف  ااريل لطياال ةاااد  هااه رلياااه الدل اات ألساا بويه ألتل تاااه الججارااأ ااااال بوآ لااه ألاالر

ا اا ته    ليلوا الجثاااآ الجألاارر للجيناا  الجألاارر فكلجااا ا، ا م ال هااارا  ااب ا اااالجين  
  مجااا ليل ااا ت جاات سااجام صااوتيأ ماااارلأ لكاات صااومت فنااتج  29 كا اات   آ رليااه"

راال ذلاا   اا ال  ل اا  ي ااوا الداللااأ الجاارا ا ألي ااوراا أل أ  ااا ألاةيااا ملجوسااا  ألباالل  
ساا ا ألصاادااا ر ا ااا فاا  النطااقت موصااال  ساا م تكاارار اعصااوام  اخل ااا فاا  لياات لر 

 للداللأ  جا يجب    تكو  
اعللاااك الرباعيااأ عفياااآ ال ر ااأ فاا  ال اار   الكااريم ااا   فياااآ رلاا  أل،  اللياات      

ِيل ااااتا   ألااااا   فياااااآ   ح اااا ت أل ماااادلت   30 الربااااار  الججر  فدِيلدااااتد  ألماااااارره  يالد
ثنااائ  الجاااارف الاالا أل،حااة،ت أل،لااةآت ألر ااي ت أل هألاابت ألألسااوا  أل صاال ا ماال ال

فاؤه ألالمه اعألل  مل لن  ألاحدت ألر نه ألالمه الثا يأ مل لن  ألاحادت ألااو ماا  ةلاق 
 رليه الدل ت ف  ميججه الي ل مل ةب ت الثنائ   
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فا" الجين  الواحد ةد يدبر رنه األلاك ايا ا  ح ل مل اي ت أل لل   ات ألاحاد     
الجااة  اآلخار  ألالقااد مال است اااار مال لااة ا الججلاأ ةااد ييبار رنااه اأف ان مااا يالئام 

ميااااا   الججااااتت ألاست اااااار لجياااا  مااااا يالئج ااااا ماااال اعللاااااكت ثاااام اسااااتيجاآ    ااااب ا 
أل ف   ا  ألاست اار الا متيلر رل  الهشر فا   كثار اعحاواآ؛ ألذلا  رت اد حاصات 
فااا  رلااام بت فلااالل   اااا  ال ااار    ح ااال ال ااادي  أل ف ااا هت ألإ   اااا  مشاااتجال رلااا  

  فلكااات للظاااأ مااال ااااله اعللااااك تاااأث ر  اللااا   31 لاااين ألاعملااان"الل اااين ألاعف ااان ألالج
سجي  ال ت تطي     ت ول ااه مرا فت اا فا  سايا  ماا اساتددمت  ياه  فتكوين اا مدتاار 

 ألمنت   اينايأ ألفق  ايا  صوتيأ لت   ق تواا  ف  الداللأ  

 صحصح  -1 
 السي ق القرآ   الذي  اد به لفظ الفعل) اآلي  الكريم (

ةُه َلِمةَن : ةاآ تيال  َق َلِت اْمَرَأُة اْلَعِويِو اآْلََن َحْصَحَص اْلَحقُّ َأَ   َااَ ْدُتُه َعْن َ ْفِسِه َ ِإ َّ
    32الصَّ ِدِقينَ 

ا ثبات   اآل  ح ا   ال اق  "  مينا  ةولاه تياال   :شر  لفظ الفعل  ة  التفسةير
ح    الهي ار إذا  ل ا   ألاست ر ألةرى :  حاِ      رل  البنا  للجليوآت ألاو مل

قُّ ت ااوآ: "ألذ ار الطبارا"    33 "ثلناتاه لن اخاأ ِ اا د  الاا د ةالداات  اِمار اا اليدة ياة  اآل د حد
اآل  تبا ل الا ق  ألا كشف فظ ر" 
 34     

 معنى لفظ الفعل    الل  
: حلق الشيرت ح ه ي  ه ح اا ف ا  ح  اا ال  يل ر اقل منظور    "    

ألا    ألال    ياا ذااب الشير س جا  جا ت   البيااأ ر ا صااحب ا ألالليات 
أ اليلأ التا  ت ا  الشاير ال اص   أ الدا  اللا يتناثر منه الشير  كالليت  ألال اص

مااال   اعحااا  امااار ا ح اااا     لاااه ة ااات رلااات  حااا  أل  إذا ذااااب الشاااير  ألتلههاااه  
 اات ر  يااه ألال    ااأ ال ر ااأ فاا   اا   حتاا  ي  ال  ااير فاا  صاادره  الرلاااآ الاالا 

  الشا   حتا  ي اتجألل ألي ات ر  ياه    : ت ريا  الشا   فا ألي تجألل منه أليثبت ألة ت
  ت ااوآ  صاااف الكاالب ألتباا ل ال ااق ألااالا ماال ةااوآ ةول ااا  اآل  ح اا   ال ااق    

  ااأ اماار ا اليةيااة ألة اات: ح اا   ال ااق  ا   اار ألباار،ت ألةاااآ  قااو ال هاااا ال  
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الجهال أ ي اآ: ح    الرلت إذا االغ ف   مره ألة ت: ا ت اةه مل الل اأ مال ال  اأ 
  ألبلل  يدألر الجين  فا  الل اأ حاوآ ةاوا  35  ا اا ت ح أ ال ق مل ح أ الهاةت"

الظ ور أل دا أل و، الش   ألبيا ه ال اة  ألا  حر أ الش   حت  ي ات ر ألي اتجألل 
 أليثبت  

فااا  الل اااأ ألالاالا يربط اااا اال ااايا  الاااوار   ياااه" ا  ااا اب فااالجين  الج اااورا الاااوار      
الشاير أل  اوه مال اللطيال رال  ااار الشا   ال لايف  أل الجتا لت  يظ ار ألا ا ا ةويااا 

     الااف  أل متا ااأ  +كشااف أل  ااور+لاان  ماال ال ط   ا خال ااا مجااا ي شاااه أل صااله
 تلاأ كا   اف الشاير ألالاوبر ألالةئبار رال الار ا ألالباد  أل  ايج الثاوب  يظ ار الار ا 

  ف االا الظ ااور الوا اان ال ااوا  36 صاالهأ ألالبااد  الميااا أل  اايج الثااوب مت ااق الد ااوط "
الشااديدت يجاثاات   ااور ال ااق ألا اا ا ةويااا خال ااا ماال ا رااا  الهاةاات ألالكاالب  فظ اار 
ةويا ايد ما ذاب ما  ا  ي طيه مل ا ار ال اق فلجا  فا    اوره؛  ا الاب مال  ادا 

يدفياه  اب أ  ف او ارتاراف صارين ةااة  قا  ل الظ ور الالا ال  ا   ياهت ألال ريهاأت ألال 
فت اار  ال ااق ألا ل اات راال الهاةاات فاساات ر ألاسااتكجل ألاااو مااا ييباار رنااه ال اايا  فاا  

 اآليأ  
تتكااو   أخوات ااا ماال  للاااك اعفياااآ مو ااوع  راسااأ     :تكةة ين لفةةظ الفعةةل الصةة ت 

وتيأ اله  ت مل  صوام ل ا تج ةاا اإي ا ات ا ف  التيب ر؛ لجا تجتلكه مال صالام صا
ت اااك  مااا تاادآ رليااه ماال حر ااأ اع اايا  ألاعحاادا   ألاااو مااا ذ رتااه ساااا ا راال اقاال 

 لن   حلألا لج جوع اعصوام رل  م  وا اعحدا    
 صوتا ال ا  ألال ا  )  أ  اة لفظ الفعل

 احتكاك   رخو   م جوا م تلت  مرةق  منلتن   37    ة الح ء -1
رى ال ااوا  الدااارج ماال الاارئت ل فاا  احتكاااك : اعصااوام االحتكاكيااأ "    يااا ق مجاا

مو   مل الجوا  ت أليجار مال خاالآ منلال  ا ق   ابيا ي اد  فا  خرأللاه احتكاكاا 
   أل مااا ألصااف ةااديجا االرخاااألا ألااا " صاالأ اعصااوام التاا  يجاارا مي ااا  38  م ااجورا"

    39  النل  رند النطق ق ا" 
  ألال ي اج  ل جاا : ال وم الج جوا" او اللا ال ت تة ميه الاوترا  ال اوتيام جوا

  ألال جااا  ااااو الدلاااا  فااا  ال اااج   تيجاااأ ا لتاااا، الاااوتريل  40 ر ااا ل حااا ل النطاااق ااااه"
 ال وت  ل ألردل ااتةا،اجا أللريا   ث ر ل وا  النل  
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االساااتلاآ" ااااو ا  طااااط  ة ااا  الل اااا   أل ا دلا اااه رااال ال نااا   مرةاااق :  م اااتلت 
م رلا  ا ئاأ مداارج اعرل  رند النطق ااال رفت ف اندل  مياه ال اوم إلا  ةااع اللا

     41 ال رألف الجد  أ لالستلاآ"
منلتن: اال لتا،" او أل   الل ا  رند النطاق قاهي  اعصاوامت ح ا  ينلاتن ماا قا ل 
الل ا  ألال ن  اعرل ت أليدرج ال وا  مل ق ن جاات ألتكاو  الن طاأ اعمامياأ مال الل اا  

     42 مدرج ال وم"
مطباااق ملدم  مااال  صاااوام رخاااو  م جاااوا م اااتيل    احتكااااك   ةةة ة الصةةة د -2

 ال ل ر م جت 
م اااتيل : ألاالساااتيال  "    ي اااتيل   ة ااا  الل اااا  رناااد النطاااق ااااال رف إلااا  ل اااأ 

   ألاو صلأ ةوا ف  اعصوام  43 ال ن  اعرل "
مطبق: ألاإلةها "    يرتل  مؤخر الل ا    و  ة   ال ن  اعرل  ف   ألت م يارت 

ااا  ماا  لااة   خاار ماال  لااةا  اللاامت مشااألالت رلاا  ا ئااأ ملي ااأت ق نجااا يألااو  ةرفااه ملت جت
ااا ماال الج اااا  ال ااوتيأ الجدتللااأ" م ه ت
  ح اا  ين  اار ال ااوم رنااد النطااق اااه  44 

ق ل الل ا  ألال ن  اعرل ت ألاإلةها  صلأ ةوا ف  اعصاوامت يجيل اا رالياأ ال ادى 
 ف  ال ج  

للاف ألاو مل  صوام ال ل رت ي اك   صوام الطبيياأ " أل"حبي اأ ال ال ر:   اه ال    
ت ألاالا ال ال ر ا ابب  45 اللا يدرج ا وا م  الرين مل ةرف الل ا  مجا قا ل الثناياا"

  ق الجدرج رند النطق اال وم ف و حدا ف  ال اوم تنشاأ رال مارألره فا  مجارى 
"صاالأ ال اال ر ف اا  ماال صاالام ال ااوا؛ للةيااا ا التاا  ف  ااا  ألااا  مولااو ا فاا    اا ق 

ال ا  لولو  صلت  ةاوا ا ار ال ال ر  عت ،ت ا ت فأةوااا  حرألف ال ل ر الثالثأ
ا ااابب صااالت  ال جااا   ألاجاااا االساااتيال  ألاإلةهاااا  ثااام الاااةاا ا ااابب الج ااار ثااام ال ااا ل

 ألاااا  صااالأ تجيااات ال اااوم ألا ااا ات لاااه  46 ألاالساااتلاآ ألاجاااا مااال صااالام الاااايف"
صدى يشهه ال ل رت مجا ييطيه ايدا سج يا ةويا مؤثرات يناسب التيب ر رال االاتجاال 

ةاآ س بويه " أل ما ال ا  ألال ا ل ألالاةاا فاال تاداجل فا  االه ال ارألف ألال وا ألالشدا  أل 
  فاعصااوام تن  اام "إلاا  ال ااوات  47 التاا    اجاات فاا  ل؛ ع  اال ماال حاارألف ال اال ر"

ا ارهت  ي ااآ: إ اه  ةاوى مال  ألالا يل  أل رن  انا اال وا    يألاو  لل ارف ،ياا ا رلا 
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ت ألال ااااال رت ألاالساااااتطالأت ذلااااا  ال  ااااار ألتلااااا  الةياااااا ا تكاااااو : اإلةهاااااا ت ألاالساااااتيال 
     48 ألالتكرار " ألالتلش ت
ا رال ةارف الل اا   مصمت ألاإلصجام" او ث ت ال رف رند النطق اه؛ لدرألله اي دت

   50  أل"اإلصجام مل صلام ةوا ال رف" 49 ألالشلت ل"
 فيت ربار  ما  مجر  مبن  للجيلول   :الصي   الصرفي  للفعل

 اتهدحل  لفظ الفعل    ض ء  ف ة أ   
توافق  صوام للاف الليات  اللتاهت ف اد اساتجد الجينا  مال الهياد ال اوت  عصاوام     

ح ااا  يألاااو  -للاااف الليااات؛ ألذلااا  رااال ةرياااق صاااوم ال اااا  الااالا يت اااف قرخاألتاااه 
ااا  ا ألال ييتار  ةرياق ال اوم رناد الدارألج  ب ار حائات فاال ي ه اه تجامت الجدارج ألاسايت

النل ااا  إلراااال  ال اااق  ألراااام ألاج اااه ألسااا ولأ  ط اااه؛ مجاااا ي اااارد رلااا  التيب ااار  -
 يف صلام صوم ال اا  ألاج اهت أللكن اا مناساهأ لبداياأ ال ايا  ألتيبار رال الجاة  
اعألآ مااال الداللاااأت ألااااو قداياااأ إراااال  ال اااق اياااد رشااار سااانوام مااال ال اااجل؛ فكاااا  
  يلتا ايد    ل   ماا ل ااه مال اليناا  مال  لام الهاةات ةاواآ تلا  ال انوام  أل اسابت 

ح اا  ياان ال  ة اا  الل ااا  راال  -ال ااا  رنااد النطااق اااه صاالأ االسااتلاآ فاا  صااوم
 ا دلاا  إراال  ال اقت ألرادل  -ال ن  اعرل ت ف ندل  ميه ال وم إل  ةااع اللام

  ااورهت ألتااأخره ةااواآ ساانوام ال ااجل  أل االل   ااأ  صاالأ اال لتااا، فاا  صااوم ال ااا  
سج ت قدخوآ  صوام  خرى م  صوم ال ق ف   ألآ اعمر ألالتهاا الهاةات ااهت ثام 

الالا  كجات  ا االقتهت ألصا لهت ألصالا هت  ال ت اآ منه إل  صوم ال ا  ال اار تم ا
الجيناا  الجاارا ؛ راال ةريااق ةااوا صااوم ال ااا  فاا  النطااق ألال ااج  ا اال رهت ألإةهاةااهت 
ألاستيال هت ألإصجاته مجا  رطاه ث ت ألةوات ف و ي اتددل للجياا   الدالاأ رلا  ال االاأ 

  ال ااوم ألتكريااره  فوافااق  اللااأ ةااوا ألال ااوا ألالشاادا؛ أللجااا فاا  صااوم ال ااا  ماال امتاادا
ف ااوا لاارا ال ااا ؛   ااور ال ااق ألا كشااافه ألبلواااه  رلاا  الاادرلام إلاا   قااد اعقااديل  

اللا ال ينكره منكرت ألال يلته  ف  ف جاه  حاد  أل اا  ت جت  اللأ ت رير ال ق ألإرال ه 
اال ت اآ مل صوم ال ا  إل  صوم ال اا   يي اا ميبارا رال الداللاأت م اورا ل اوم 

  ق ح ل ييلو رل  اعصوام لجيي ا فال ي ج  سواه  ال
فال ااا   جااا ألصاال ا اليلجااا  تتج ااة قن ااارأ ال ااوم؛ ألااا  ةوتااه أل  ااا ه أل اادته      

ألاااو احتكاااك  ألاصااطألا  اعساانا  فاا   طااق صااوم ال ااا ؛ ين اا  تجامااا  ا  خااوآ 
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عا صاااوم  خااارت ف اااال صاااوم ال اااق  ألصااال ره ليلاااه ي ااااك  اعصاااوام الطبي ياااأت 
ال اق ألألصاوله للجتل ا  ح اب الجينا  الجارا ت حاامال الشا نام ال اوتيأ  ميلنا صوم

الجاااؤثرا فااا  إحااادا  الجاااو النل ااا ت ألالتاااأث ر الولااادا   الجطلاااوب  ألاااا  صااالام ثهاااام 
تناسب   ور ال اق رالياا مادأليا اجاا ال ي بات مياه  ا ت اياد سانوام مال رادل أل او، 

   51 الجيالجااأ الجتجشااجأ"ال بي ااأ  "فجيلااوا ال ااا  ل وت ااا ماا  مااا يشااااد ماال اعفياااآ 
فاسااااتيال  ال ااااا  من  ااااا ةااااوا  اساااابت الجيااااا   ال ويااااأ" اااااو ماااال  صااااوام ال اااارألف 
كالرصاااااع ماااال الجيااااا   رلاحااااأ أل، ت أل الرخااااال ال اااا  ت ماااال ال اااادور ال ااااجا  

  ف ااو  52 صااالاأ أل يومااأ ملجاا ت أل اإلر ااار ماال الريااا، صاارير صااوم ي ااد،  ااارتا"
 ااوتيأ  د ااايأ فااالات ة اا  ق اااا رلااا  صااوم ةاااوا "ألل اااد من تااه ااااله الد اااائ  ال

ميااا   ميظاام ال اارألف فاا  اعللاااك التاا  ت اادراات لييط  ااا ماال   ااا  صااوته صاالا  
صااورات ألذ ااا  ميناا ت ألماال صااالقته  اادا ألةااوا ألفارليااأت ألماال ةبييتااه ال اال ريأ مااا ا 

اات ألال  وا ااااامت صااااوتيأ  بيااااأت ماكااااا   صاااال  ا لج اكاااااا الكث اااار ماااال  صااااوام الناااا
تاااادآ ميا   ااااا رلاااا   صااااوام يتوافااااق ميظج ااااا ماااا  خ ائ ااااه      أل حاااادا  الطبييااااأ

  فناسابت  صاوام للاف اللياتت حر اأ   اور ال اق أل الل    اار احتكاا   53 ال وتيأ"
ال ا  إل  احتكا  صوم الهاةت م  ال ق ألتداخل جات خالآ سنوام ال اجل  ثام  اا  
صااوم ال ااا  اجرسااه ال ااوت  ال ااوا ال االبت ألب ااداه ال اال را فاصااال ال ااق راال 

 هاةتت ميلنا ال ق مدأليات أل ا لا لل بي أ ألمظ را ل ا  ال
 جا  ا ت ل لأ الرخاألا الجولاو ا فا  صاوت  للاف الليات  ال اا  ألال اا    اللاأت     

تتجثااات فااا  الي ااار ألال ااا ولأت مجاااا  آ رلااا    اااه حااا ل  رياااد لل اااق    يظ ااارت ا ظلاااق 
تلااع مل اوكت قه اةأ ل وته  أل لل  رام اج   صوام الليتت لكال ال جا  اناا لاه ار 

اجا   لت ابيأ صلام ال ا  رليهت ااإل اافأ إلا  سا ولأ  طاق صاوت  الليات الالا 
راااد ذلاا  أل رجااه  فجثلاات  صااوام للااف اللياات  اللتااه ماال خااالآ تشااأل ل ا ال ااوت  

 الج جوع مب نأ رل حر أ است رار ال ق ألا ل اله رل الهاةت ألتجألنه ألثهاته 
 الفعل الص تي  الدحلي  للتكراا    لفظ الرؤي 
تكاارار  صااوام ال ااا  ألال ااا  ألتكاارار الج طاا    حاا    كااد  اللااأ اللياات ألةوااااات     

أل  ى إلااا  الجهال اااأ فااا  الجينااا  ألتجألناااه  أل اااا   لل اااا  ا ااالات ا ال اااوتيأ الجااال ورا 
  اللأ ةويأت أل برا حا ا رل  الجين  الجرا  ليلته   د ةوا ف  الظ ور 
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 دمدم -2
 ظ الفعل) اآلي  الكريم (السي ق القرآ   الذي  اد به لف

      54َ َكذَُّب ُه َ َعَقُر َه  َ َدْمَدَم َعَلْيِهْم َااُُّهْم ِبَذْ ِبِهْم َ َس َّاَه ةاآ تيال : 
 الشر     التفسير

ةااول م:  اةااأ  ةولااه تيااال "   فدماادل رلاا  م  فااأةبق رلاا  م الياالاب ألاااو ماال تكرياار    
ذ اااب م أل ياااه إ ااالار رظااايم ايايهاااأ الااال ب  مدموماااأ إذا  له ااا ا الشااا م   قااال ب م  ا ااابب

فيلاا   اات ماال ب    ييتباار ألي االر   ف ااوااا  الاااج ر للدمدمااأ  ا: ف ااوااا ق اان م لاام 
   ي ااوآ تيااال  ذ ااره" فاادمر رلاا  م رب اام قاال ب م  55  يللاات من ااا صاا  رام ألال  ب اارام"

 ف اااوااا  ي اااوآ: ف اااوى   ذلااا ت أل لااارام ااااهت ألتكاااليب م رساااوله صاااال ات ألر ااارام  اةتاااه 
   56 الدمدمأ رل  م لجيي مت فلم يللت من م  حد"

 معنى لفظ الفعل    الل  
ي ااوآ اقاال منظااور"  ماادمت الشاا   إذا  لةةتااه ااااعر  ألة ط تااه  أل م اام ياادم م     

 مااا: ة اان م فااأالك مت أل االل   ماادم م أل ماادل رلاا  م  ألفاا  التنةياات اليةيااة:  فدماادل 
رلااااافت ألةااااااآ اع هاااااارا:  مااااادل  ا رلااااا  م رب ااااام قااااال ب م   ا  الك ااااامت ةااااااآ:  مااااادل  

ااااااب    الدمدمأ: ال اااااب  أل ماااادل رليااااه:  لجااااه م اااااهات ةاااااآ: ألتكااااو  الدمدمااااأ 
 ماادل رلاا  م   ا  رلااف   الكااالل الاالا يااةرج الرلااتت إال     كثاار الجل ااريل ةااالوا فاا 

اعر  ق امت ألةاااآ  قااو إسا ا : ميناا    ماادل رلاا  م   ا  ةباق رلاا  م الياالاب  ي اااآ 
 ا  ةه اات رليااه    ألي اآ للشاا   ياادفل: ةااد  ماادمت رليااهت  ا   مجاات رلاا  الشاا  ت

سويت رلياهت أل الل  ي ااآ:  اةاأ مدموماأت  ا ةاد  له ا ا الشا مت فاإذا  اررم اإلةهاا  
   57 ةلت  مدمت رليه"

صاااوتا الاااداآ ألالجااايم أللكااات من جاااا صااالاته الجيبااارا رااال  :تكةةة ين لفةةةظ الفعةةةل الصةةة ت 
 ه الداللأت ألالجناسهأ لل يا ت ألالج ورا ل

  ا لجارا  مج ور ألا  مل حرألف ال ل لأ    ديدالدا  
 تيجاااأ اال  هااااا ألالتوةاااف  فاعصاااوام اال لجارياااأ" اااا  اعصاااوام التااا    اح فجةةة ا

ي اااه  رناااد  ط  اااا مجااارى ال اااوا  الداااارج مااال الااارئت ل حه اااا تاماااات فااا  مو ااا  مااال 
ل  ا  ا   ي د   تيجأ ا  هاا  ث ر ل اوا  الان  58 الجوا ي ت ثم يطلق سراحه فجأا"

ااا ع  ال ااوم  ااديد فلجااا يتهارااد الل ااا  فااإ  ال ااوم  تكااو  قدايااأ مدرلااه م ل ااأ تامت
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ألال ل لأ" ا طراب الل اا  رناد النطاق من حر ف القلقل  يتاا  ةري ه إل  خارج اللم  
ااااا إذا  ااااا  ساااااكنتا     ألت ااااج  م ل لااااأ  اااااال رف حتاااا  ي ااااج  لااااه  باااارا ةويااااأت خ وصت

نطاق ق اا حتا  ي اج  لاه  بارا ةوياأ  أل  ا رااا مال ال طراب الل ا  ف  الظام رناد ال
"او صامت يدشا  خلااؤه رال النطاق ااه سااكنات  ا خالياا مال    ألال ل لأ 59 ال رألف"

   60 رالمأ اإلرراب  أل مجاألرا ل امت  خرت ف اة ا  تو اي ه الاتن ألإااال  مدرلاه"
ااا لج ااا، النطاا ق ألتكااو  تدل ااا مجااا فاا  ال ااوم ماال ا  ااال   اماات للجداارجت ألإ،رالت

 ف نطق ال وم ف  اله ال الأ االتهارد ق ل ةرف  راوا النطق م تةتا 
أل" الج اار  اااتج راال ااتااةا، الااوتريل ال ااوت  ل ااتااةا،ا منتظجااا ي ااد  صااوتا  مجهةة ا
  فال اااوم الجج ور"ااااو ال اااوم الااالا ي تاااة رناااد النطاااق ااااه الاااوترا   61  موسااايبيا"

تنشااره الالاااام ال نجريااأ  ال اوتيا  فا  النتااو  ال اوت  ال نجارا؛ ا  اا  ي اج  ر ا ل
  ف ااو الو اااو، فااا  ال اااج ؛  تيجااأ تااااال الاااوتريل ال اااوت ل  62 فاا  تجااااأليل الااار ا"

 ألااتةا،اجات ألا  هاا  ث ر ل وا  النل  
 ق نا   ألانااا  مال ياارى    التوساال انااا " لاي  قاا ل  مج اور متوسااال (63) ة ة المةةيم

ييااا  الشااديدا ألالرخاااوا  اعصااوام الشااديدا ألالرخااوات ألإ جااا قااا ل اعصااوام ال ااامتأ لج
"ما،الااااااات مااااااال ال اااااااوامت  فأصاااااااوام الاااااااالل ألالجااااااايم ألالناااااااو  ألالااااااارا   64 ألال ر اااااااام"

consonants  ا ألم الجياي ر اعساسيأ للت نيلت أللكن ا ف  الوةات  ل اه ذام  اهه
  فااال وا  يجاار ق ااا  65 كب اار أل  ااب ةريااب اال ر ااام ماال الناااح ت ل النطبيااأ ألال ااج يأ"

تت اف اال ناأ أل" ال ناأ ال اوم الةائاد رلا   .    م تلت منلاتن أل       رائق  ألما 
ل اااااااام الجاااااااايم أل النااااااااو ت منهياااااااا  راااااااال الديشااااااااول الجر ااااااااب فااااااااو  اااااااااار ال لااااااااق 

 أل صوام ال نأ ا  الجيم ألالنو " إال    الجيم  ةوى مال الناو ؛ ع  للظ اا  66 اعرل "
لام تاادام الجاايم ال ياةألآت ألللااف الناو   ةااد يااةألآ رن اات فااال يه اا  من اا إال انااأت أل االل  

  فن اااااف الجااااايم  ااااالوا  اااااديد ال يجااااار مناااااه ال اااااوم ق نجاااااا   ااااال ا  67 فااااا  الناااااو "
 ال نااأ  يتاااا   يااه ال ااوم ةري ااه إلاا  الدااارج ألااا  ةاقلااأ للتطوياات ألالجااال  الديشااوم 

 لولو  ال نأ ق ا 
 :الصي   الصرفي  للفعل

 فيت ربار  ما  مبن  للجيلول  
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      دحل  لفظ الفعل    ض ء  ف ة أ  اته
قااااد  اللياااات ا ااااوم الااااداآت ألالااااداآ " صاااالن ال اااارألف للتيب اااار راااال ميااااا   الشاااادا     

؛ لجااا ت جلااه ماال صاالام  ل ااا تن ااب إلاا   رلاا   رلااام ال ااوا  68 ألاللياليااأ الجااا يت ل"
  اااو  69 ألالشادا  فاا"إذا ألةلاات خارج مي اا ماال اللام صااويتت أل هاا الل اا  راال مو ايه"

أل"ااا  حاارألف ماِشااربأ فاا  مدارل ااا إال    ااا ماال حاارألف ال ل لااأ  جااا سااجااا ال اادام  
تاااااا ال  ااااا طات  اااااديدات فاااااإ  ل اااااا  صاااااواتا  ال ر اااااامت تت ل ااااات رناااااد خرألل اااااا  ا 

مجااا يناسااب ةااوا الداللااأ ألصااالقت ا ألة ااوت ات فناساابت قااد  للااف اللياات؛   70 تاااطرب"
ح ااا  صاااور ةااارع الي ااااب ل ااام أل ااادته ألرنلاااه  ألا اااطراب الل اااا  رناااد النطاااق ق ااالا 

أ اال اااطراب التااا  حااادثت مااال الدمدماااأت أل اساااب حاااال م ةبااات ال اااوم؛  اساااب حر ااا
اإلاا ا؛ الداآ رل  ةاوا صاي ات م ل اال م الجج ات ف اد  اسابت ال ل لاأ فا  صاوم الاداآ 
ال ر ااأ اال ااطراقيأ ل اام  أل اسااب ا ااطراب ال ر ااأ ألااتةا،اااا الجيباار رن ااا ااااالج ر 

االا الجينا   ياا  أل لل   لت صلام الج ار ألالتوساال ألال ناأ فا  صاوم الجايم رلا  
الجناساب ع  اان م ماال  اادا الياالاب  ف ااد  اساابت  صااوام اللياات مااا ياادآ رليااهت م ااورا 
ال اد  الجلات الجاادمرت ألحر اأ االاتااةار اليظيجاأت التا    م إلاا  تادم رامت ألإاالك اامت 
ألإاااا ت م رااال األااارا  قااا  مت مااال خاااالآ ةاااوا صاااوم الاااداآ اشااادته اال لجارياااأ الجج اااورات 

م الجيم اج رهت ألتوسطهت ألبأ  ل ال ناأ ال اوا الالا ت جلاهت ألبنبرته ال ويأت ألربهه صو 
مجاااا  رطااا  صااادى ال اااوا ألال اااوآ فااا  ال اااد  ألال ر اااأت ألالجااارا الينيااال الجناسااااب 

فاا"  -ح   تنطبق الشلتا  مال الداارج  ثناا  النطاق ااه-للداللأ  ألا طها  صوم الجيم 
لت  ياتم ف  اا ال اد ا طها  الشلأ رل  الشلأ م  حرف الجيم يجاثت اعحدا  الطبي يأ ا

  ح ااا " ترلااا   صاااال إلااا      اااال مااال الشااالت ل ألاللكااا ل ي ااات را  فااا   71 ألاال  اااال "
ا طهاة جا رل  اياا جا ايااا رنادما  للاف الجايم فا    اياأ الكلجاأت ليألو اا قالل    اد 

ت مجااا    اار  اادا ر وبااأ ب ل اامت  72 تجثاايال لوةااائ  الااام ألالججاا  ألال ااد ألاال  ااال "
لياالاب أل حاااط ق اامت أل ماارام تاادم را؛ ا  اا  لاام يبااق ماان م  حااد  أل ةااا، فااأةبق رلاا  م ا

ق ااام لجيياااا أل الك ااامت ألربااارم رااال حر اااأ إرلااااف اعر  ق ااام ألة ااان م ألتااادم رام  
 ف ورم  صوام الليت حر ته اااتةا،اا ألإرلاف ا ألرنل ا 
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  الرؤي  الص تي  الدحلي  للتكراا    لفظ الفعل
 صوتا الداآ ألالجيم ألالج ط    ل 

فتكااارار اعصاااوام ألالج ااااة   اااارف فيااات اإلةهاااا  ألالااادل ألاإلحاةاااأ ق ااام؛     
إلفا ا مين  التدم ر الشامت ل م لجييا  ف اد تكاررم  صاوات ا ألم اةي اا؛ لرسام 
ال ورا الت   را ت ا اآليأ ألتجث ت حر ت ا؛ إلفا ا الشدا الينيلأ الج لكأ الجدمرات 

تأث ر ألال تل  ال اوا  فاعصاوام اجاا أللوال تكرار اعصوام ف  ا ما  ا  ل ا الا ال
ت جلااااه ماااال صاااالام ال ااااوات   اااالت رلاااا  الللااااف  اللااااأ الرههااااأ ألاللااااةع ألالاااادمار 
الجناساااهأ لل ااايا   رههاااأ تي اااف ااإل  اااا ت  يشتشاااير رههاااأ الجوةاااف ألرلوا اااه  
 ي ااارع فاا  االقتيااا  رجااا   اا  ب رنااهت ألتكااو  را رااا لااه  لجااا سااولت لااه  ل ااه 

تكرار ماارلأ الداللأت فال ملر مال اليالابت ألال راصام  رتا  ألمي يأ  فأفا  ال
مال  ماار بت ألال مار  ل اااائهت فاال ملجااأ مناه إال إليااهت ألل ادم صااوم ال ااد  

 الجرا  ا ر ته 
 زحو  -3

 السي ق القرآ   الذي  اد به لفظ الفعل) اآلي  الكريم (
نَّا اتد اِلجد ال  النَّاار  ألد اِ خ  ِ يدا إ الَّ ي وآ تيال :  فدجدِل ،اِحاة ،د رد يداااا الادُّ اا اِل د مد اِد فداا،د ألد أد فد د

ألر   تداعا اِل ارا مد
 73   

 الشر     التفسير
اال  (لنَّااار   ت ي ااوآ: فجاال  ااا   راال النااار أل ايااد      ي ااوآ تيااال " فدجدل ،اِحااة ،د رد

ااِد فداا،د   ي ااوآ: ف ااد  ااجا أل لاار ا التاهت ألإ جااا ميناا  ذلا : فجاال   اا   من اات  فد د
  74 اياااااد من اااااا أل  خااااات الجناااااأت ف اااااد  جاااااا أل لااااار ايظااااايم الكراماااااأ"رااااال الناااااار فأ

   75 أل"الةحةحأ: التن يأ ألاإلايا ت تكرير الة، ألاو الجلب ايجلأ"
 معنى لفظ الفعل    الل  

اتد الجناأد ف اد  ،اِحة ،د  ي وآ اقل منظور " ةاآ ب تيال : فجل      رل الناار أل اِ خ 
أل،حااه  شاا   يةحااه ،حااات: للاااه فاا  رجلااأ أل،، ال  دا  ا اا  ألبيااد  ،اِحااة،د  فااا، ؛

يةحاااه ،حااااتت أل،حةحاااه فتةحاااة،:  فياااه أل  ااااه رااال مو ااايه فتن ااا  ألباراااده مناااه 
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   ألف  ال دي : مل صال يومات  .     ألي اآ: او قةحة، رل ذل   دا قهيد منه
ف  ساب ت ب ،حةحاه ب رال الناار ساهي ل خريلاا؛ ،حةحاه  دا   ااه رال مألا اه 

   76 رده رل النار م افأ تا ط  ف  سهي ل سنأ"يين  اا ألبارده منه 
  تك ين لفظ الفعل الص ت 

 صوتا الكلجأ اجا الةاا ألال ا 
صااااااال را   .منلاااااااتن .احتكااااااااك   رخاااااااو  مج اااااااور  77 : الاااااااةاا ةةةةةةة ة الةةةةةةةواي

ألالترة ق" م بب رل اال لتا، ألاالستلاآت ألاو عهاارا رال   اوآ  .م تلت مرةق 
    78    اعثر ال جي "ييترا ذام ال وم  ي  ر صداه   يلا ف

م جااااوا  -رخااااو–صااااوم ال ااااا : ةااااد راااار  اله اااا  لل ااااا  ساااااا ا  احتكاااااك  
    79 ف  للف ح     م تلت منلتن

 الصي   الصرفي  للفعل
 لا  ا ي أ الليت الربار  الجا   الجبن  للجج وآ  

 دحل  لفظ الفعل    ض ء  ف ة أ  اته
ا يلتبياا  فا  االحتكاا   الرخااألا  صوتا للف الليت اجا  الةاا ألال اا   ألاجا    

ألاالستلاآ ألاال لتا،ت أليدتللا  ف  ال ج  ألالج ر  ألاجا مناسها  تجاما للتيب ار 
رل الداللأ الجرا ا مل اإل،الأ ألالتن يأ ألاإلايا  ألحر أ الجلب ايجلاأ مال مألاا  
آلخاارت الجيباار رن ااا اااأمريل  ألل جااا اااو االحتكااا  فاا  صااوت  الليااتت ألاعماار 

اال ت اآ ال اري  مال صاوم الاةاا إلا  صاوم ال اا ت اجاا ي جات  ات الثا   او 
صاااوم من جاااا مااال صااالام  الاااأ رلااا  ذلااا   ف اااد قاااد  الليااات ااااالج ر ألااااو مااال 
صااالام ال اااوا ألالشااادا فااا  ال اااوم؛ ألذلااا  لجناساااهأ حاااال م ألماااا يجااارأل  ااااه مااال 
خااوف ألذراار    ي ااالوا النااارت ثاام  اااا  اال ت اااآ ال ااوت  فااا  للااف اللياات مااال 

جاااا  ا ااااوم ال ااااا ت الااااداآ رلاااا  ااااادأل  حااااال م رناااادما رلجااااوا الج اااار إلاااا  ال 
اجلاا،ت م ماال اليالابت أل خااول م الجنااأت أل ياه ي ااألنو  فاا    ايم ألراحااأت ألااادأل ت 
أل مااا ت فناسااهه ال جاا  فاا  صااوم ال ااا   فكااا  ترت ااب اسااتددال اعصااوام فاا  
للاف الليات مناسااها لترت اب إ  ااار ال الاأ النل ايأت ألت ااوير ماا يجاارأل  ااه  ثنااا  
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اإلايااا  ألالتن يااأ التاا  تااتم رباار  فيااام قرفااق أللاا ل  ألةااد ا ااتر  صااوتا  حر ااأ
الليت  ياا ف  صلام الرخااألا ألاالساتلاآ ألاال لتاا،ت أللالل   اللاأ ف ا  صالام 
تشااا ر إلاااا  ال ااا ولأ ألالي اااار ألاال دلاااا  حتاااا  ينلاااتن أليت اااا  ماااا قاااا ل الل ااااا  

اع رحجأ ب ألال ن ت  يجرا مي ا النل ت مجا يش ر إل  ا لتا، الد ر ل م ألات 
 ق م  
ألتاام التيب اار راال حر ااأ اإلايااا  ألالتن يااأ االةحةحااأ أللااي  الن اات  أل الاادف ؛     

حرصااااا رلاااا  راحاااات مت ألراااادل إ،رااااال م؛ لااااةا  اجااااا  ااااا وا ييجلااااو ت ف اااات لااااةا  
اإلح ااا  إال اإلح ااا   فكا اات الللظااأ مناسااهأ تجااال الجناسااهأ للداللااأت ألصااورم 

ت رارام ف   خر اعمر رند فاو،ام االجناأ   صوات ا حال م ف   ألآ اعمرت ثم اس
فكااااا  ال اااادأل  النل اااا  ايااااد اال ااااطراب ألالدااااوف  ألرباااار راااال صااااوم حر ااااأ 
الةحةحاااأ  ياااااا ا اااال ر ال ااااا   ف ااااورم لنااااا الللظااااأ صااااورا مت ر ااااأ ي ااااد  

 لرس ا صوم ال ر أ الت  تتم ق ا 
 الرؤي  الص تي  الدحلي  للتكراا    لفظ الفعل

 ا  ألتكرار الج ط   ،،  أليين  انا الجلب ألالتن يأ تكرار صوت  الةاا ألال    
ألاإلايااا  قرفااق أللاا لت مجااا  رطاا  ميناا  الةحةحااأ ألصااورهت ف اا  ال ت ااد   فيااأ 
ألاحاادا أللكاال ايااد ماارام ماال م األلااأ الت رياا    ااار ل ااا التكاارار  فااالتكرار ةااوى 

 الجين  أل كدهت ألصور  رل ب رة أللت ف  التيامت م  عها ه ال ال  ل  
 زلو  -4

 السي ق القرآ   الذي  اد به لفظ الفعل) اآلي  الكريم (
    80ِإَذا ُزْلِوَلِت اْلَْاُض ِزْلوَاَلَه ةاآ تيال : 
َقْبِلُكْم  ِمنْ  َخَلْ ا الَِّذينَ  َمَ لُ  َيْأِتُكمْ  َ َلمَّ  اْلَجنَّ َ  َتْدُخُل ا َأنْ  َحِسْبُتمْ  أمْ :ألةاآ تيال 

ْتُهمُ  رَّاءُ َ ال اْلَبْأَس ءُ  َمسَّ ُس  ُ  َيُق  َ  َحتَّى   َ ُزْلِوُل ا ضَّ  َ  َمَتةى   َمَعةهُ  آَمُنة ا َ الَِّذينَ  الرَّ
      81َقِريب َّللاَِّ  َ ْصرَ  َّللاَِّ َأَح ِإنَّ  ْ رُ 
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  82  ،لةال ااا  فرلاات رلااا"  ةاااآ تيااال "   إذا ،لةلاات اعر    لبيااال ال ااارأ    

ااا   ا: ت ر اات ماال  ساالل ا" أل" ةاااآ اقاال عهاااا:  إ ذدا ِلة لداات  (عدِر ا ، ِلةدالد د    83 ،ا
   84 أل،لةلااات ألرللاات ألرلااات اجيناا  ألاحاااد" أل"الةلةلااأ ل ااأ  ااادا اال ااطراب    

،لةلوا إ،رجاوا ل   أل،لةلوا حت  ي وآ الرسوآ "  ،لةلوا  ف  ةوله تياألف  تل  ر  
فااا" مينااا    85 فااةاع"إ،رالااا  ااديدا  ااب  ا االةلةلااأ اجااا  صااااق م ماال اعاااواآ ألاع

الكااالل  ل ح اابتم   كاام  ي ااا الجؤمنااو  ااااو ألرسااله تاادخلو  الجنااأت أللاام ي اا هألم 
مثاااات مااااا  صاااااب ماااال ةاااابلكم ماااال  تهاااااع اع بيااااا  ألالرساااات ماااال الشاااادائد ألالج اااال 
ألاالختهارت فتبتلاوا اجاا اقتلاوا ألاختبارألا ااه مال الهأساا  ألااو  ادا ال الاأ ألاللاةاأت 

ييناا  أللاام ي ااب م ماال  -أللاام تةلةلااوا ،لااةال م -ابألالااارا  ألااا  اليلاات ألاعألصاا
 راادائ م ماال الدااوف ألالررااب  اادا ألل اادت حتاا  ي ااتهطا ال ااول   اار ب إياااام 
 ي ولااو : متاا  ب  اصاار ا  ثاام  خباارام ب      ااره ماان م ةرياابت أل  ااه ميلاا  م 
رل  ردألامت ألمظ رام رليهت فنجة ل ام ماا ألرادامت أل رلا   لجات مت أل ةلاأ  اار 

 ةلت يول الدند  ح ل  - يجا يةرم  ات التأأليت -يل  لرألا  ألاله اآليأحرب الل
ل اا  الجؤمناااو  مااا ل اااوا ماال  ااادا الج اااد ماال خاااوف اعحااةابت أل ااادا  ذى البااار  

    86 أل  ق ال يش اللا  ا وا  يه يومئل"
 معنى لفظ الفعل    الل  

لاااااأ ي اااااوآ اقااااال منظاااااور" الةلةلاااااأ ألالةلاااااةاآ: ت ريااااا  الشااااا   ألةاااااد ،لةلاااااه ،لة     
أل،لةاال    ألةااااآ  قاااو إسااا ا  فااا  ةولاااه راااة أللااات  إذا ،لةلااات اعر  ،لةال اااا  
الجين  إذا حر ت حر أ  ديدا    ألةاآ اقل اع هاارا فا  ةاول م:  صااقت ال اول 
،لةلاااأ ةااااآ: الةلةلااااأ التدويااال ألالت اااالير مااال ةولااااه تياااال   أل،لةلااااوا حتااا  ي ااااوآ 

ألالةلةلاااأ فااا    آ اعااااواآ  ال،آ الشااادائد ألالاااةال، الرساااوآ   ا خوفاااوا ألحااالرألا ألالاااة 
اعصاات ال ر ااأ اليظيجااأ ألاإل،راااج الشااديد ألمنااه ،لةلااأ اعر  ألاااو ا نااا  نايااأ 
رل التدويل ألالت لير  ا ليت  مرام ماطربا مت ل ال ا ر ثاقت ألف  حدي  
اقال رطااا  ال    ألال ،لةلااأ فاا  الك اات  ا ال ي اار  مااا  يااه ألي ااة ل نااام ألي اا  
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تدآ رل  ال ر أ الينيلأ ألالرلاأ ال وياأ الجناساهأ    ف   قلل  87  كثر مجا  يه "
 للداللأ رل  يول البيامأ أل اواله  

 تك ين لفظ الفعل الص ت  
صال را رر ات سااا ا فا   .منلتن .م تلت .احتكاك  رخو   مج ور  88 الةاا

  للف الليت  ،حة،   
صااوم مج ااور متوسااالت  ق ناا   ألااا  الجريااا  الجةئاا  لل ااوم فاا    89 ألالااالل
ااا مدار  اا تجامت ج ال ارف الب نا  ا اابب رادل  جااآ ال اه فااالطريق  ماماه لاي  م ل ت

ا حت  تكو  رخوا    حت  تكو  الالل  ديدا ألال ملتوحت
أل" اال  اااراف ااااو الج ااات ااااال رف رااال مدرلاااه رناااد النطاااق ااااهت حتااا   من ااارف

ي ت اجدرج ا ره  ألله حرفا  اجا:  الاالل ألالارا   ألي اجيا  من ارف ل؛ لج ل جاا 
  فال ااوم اااه  90 جااا رنااد النطااق ق جااا إلاا  ا راجااا ماال الجدااارج"راال مدرل  

لريااا  لةئاا  ا اابب ارتاارا  ةاارف الل ااا  لدرأللااه ألرناادما ي اات إلاا    اار 
الل ا  يجد الطريق  مامه م دألٍ ا ف ن رف اي  ال وم ذام اليج ل ألبيااه 

 ذام الشجاآ أليتاا  ةري ه للدارج  
 الصي   الصرفي  للفعل

  ي أ الليت الربار  الجا   الجبن  للجج وآ  ألر م ف  اآليأ ا     
 دحل  لفظ الفعل    ض ء  ف ة أ  اته

 جد    حرفا الليت يت لا  االج ر ألااو مناساب لت اوير اعحادا  ال وياأ     
الشاااديدات ألبياااا  ال ر اااأ الينيلاااأ ألالرلاااأ ال وياااأت مجاااا يناااتج رناااه ااتاااةا، ي اااد  

البيامأ اأاواله أل،لةلاأ الانل   ياه؛  موسي   ةويأ  فناسها قدةأ ت وير ،لةلأ يول
لجرسااا جا ال اااوا الج اااج  للججيااا   ألي اااور رههاااأ ذلااا  فترتااادع الااانل ت ألتياااو  
لر داا  فطري أ  طق الاالل تشا ر إلا  مينا  الاتجألل لل اد  ألةاوا ال ر اأ؛ ع  
الل ا  يلت ق رند النطق ق ا اال ن  ألاو مين  مناسب للداللأ  أل لل  تتج ة 

ي  ل ريأ مرألر ال وا  رند النطق ق ات ألةوا اإلساجاع تةياد الالل االو و، ال ج
ماااال موسااااي   الللااااف أل  جااااه  ااإل ااااافأ إلاااا  التجاااااع صااااوت  الااااةاا الجج ااااور 
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ال ااال را ألصاااوم الاااالل اج اااره ألا  رافاااه ألا اااطرااه؛   ى إلااا  إي ااااع صاااوت  
ل ر ااأ الينيلااأ ألال الااأ النل اايأ التاا  ينتاق ااا ال االر سااجي  ةااوا مااؤثرت م ااور ل

ألاللااااةع ألاال ااااطراب لاااارا  ذلاااا ت ماااال اإل،راااااج الشااااديدت ألاالاتااااةا،ت ألالت ل ااااتت 
ألاال ااطراب الشااديدت ألالرلااأ ال ويااأت ألراادل الثهااام مجااا ي اااك  صاالام  صااواته 

 ألذقلقت ا 
الجنلاتن ألةد قد  الليت ا وم الةاا االحتكااك   الرخاو  الجج اور الج اتلت     

ال اااال را الجناسااااب للتيب اااار راااال احتكااااا  الناااااا ايااااا م قااااهي  إثاااار حر ااااأ 
الةلةلاااأت ألل ااار صاااي ات م ألارتلار اااات ألااتاااةا،امت ألارتجااااف مت ألاال،رااااج الشاااديد 
 تيجااأ لجااا يل ااو  ماال  اااواآ  أل لاات ةري ااأ  طااق صاالأ االسااتلاآ رلاا  ا  طاااط 

حااال م فاا   الناااا إثاار الت رياا  ألاإل ااطرابت ألساا وة م إلاا   ساالتت ألصااورم
الوصااوآ إلاا  الاادر  اعساالت  أل ااا  ل االأ اال لتااا، انااا  اللااأ تتجثاات فاا  فااتن 
 قااواب الياالاب رلاا  م ماال لجياا  الج ااام  ألرباار ال اال ر راال صااوم ت رياا  
 اعر   أل لاات صاالأ الرخاااألا فاا  قدايااأ اللياات رلاا  ال ر ااأ الي اا را فاا  ال ياااا

ال ت ااااآ إلااا  صاااوم إذا ةور ااات ا ر اااأ ،لةلاااأ اعر  ياااول البياماااأ   ثااام  اااا  ا 
الالل الجج ااااورت الجتوسااااالت الجن اااارف ت ت ااااي دا ألرلااااوا ل ااااله ال ر ااااأت ألت   اااارا 
ألا  رافا ألت ويال ل ات إل  حر أ م اايرا ا ار را ياأت لام تياد تت اف اال ا ولأت 
قاات ةجااأ الينااف ألال ااوات ألاال  ااراف ألاال ت اااآ ماال الااد يا إلاا  الاادار اآلخاارا  أل ااا  

لااأ رلاا  تطوراااا ماال الااايف إلاا  اليناافت ألماال التكاارار رااامال م جااا فاا  الدال
االرتيا  إل  الجلالاأا  ألبالل  صاور الليات اأصاواته حر اأ الارجت ألاال اطرابت 
ألالت ل تت ألالرلف لرر ت ألالةلةلأ النل يأ ألالجا يأ للهشر؛  تيجأ ما يجارأل  ااه 

 مل  اواآ  
 الرؤي  الص تي  الدحلي  للتكراا    لفظ الفعل

 الةاا ألالالل   تكرار صوت  الليت-1
 تكرار م ط    ،آ   -2
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تكرار  صواته ألم اةيه  ارف ال وا اإلي ائيأ لهت رل ةريق الجهال أ فا      
ت ااوير ال ااد    أل كااد الجيناا ت أل  اات الجشاا د؛ للتااأث ر ماال خااالآ اإل ااارا إلاا  
اال ااااااطراب الجتكااااااررت ألالااااااهال  اليظاااااايمت ألال ر ااااااأ ال ويأ الةلةلااااااأ   ف ااااااد  فااااااا  

ارلأ مينااااه ألبياااا  مااادى تجألااال الداااوف ألاال اااطراب فااا  تاااا يل للظاااه ماااا
 النلوا ألحر أ الرج الينيلأ ل ا 

 عسعس -5
 السي ق القرآ   الذي  اد به لفظ الفعل) اآلي  الكريم (

" ةاآ تيال " ألداللَِّ ت  إ ذدا ردِ يد د
  91    

 الشر     التفسير
ِ اااايد د  ف اااااآ  جااااد اخااااتالف  ااااات التأألياااات فاااا  ةولااااه تيااااال "  ألداللَِّ اااات  إ     ذدا رد

ِ اايد  : إذا   قاار ألةاااآ  خاارأل : رناا  ا ولااه:  إذدا  ايااا م: رناا  ا ولااه:  إذدا رد
ِ ايد د : إذا  ةبات اظالماه "ر اي  الل ات ألسي اا : إذا  ألذ ار الةمدشارا   92 " رد

ااا:  قاار  ةاااآ اليجاااج ااا تدندلَّ د ااِهنا لد د ت اا  إذدا ال ُّ ااا ألدردِ يد     حد ااا لدِ لا د ِن د ااابد رد ااا ألداِ جد  د
   93 ألة ت ر ي : إذا  ةبت  المه"

 معنى لفظ الفعل    الل  
ااااااا ُّ  رااااااا َّ " ااااااااو مااااااال     اااااااات  دا ةااااااااف  رد د اااااااات  يديا ِ ااااااايد د    االل ااااااات ألرد   ألرد
اأ الل اتا  ِ ايد د   دةبات اظالماه ت ألفا  التنةيات : ألالل ات إ ذا : ردِ يد د اهن إ ذا  رد ألال ُّ

اره ؛ ةاااآ اللاارا  :  دلجاا  الجل اارأل  تدااندلَّ د ؛ ة اات : اااو إ يهالااه ت ألة اات : اااو إ  ااا
ِ اااااااايد د   قاااااااار ت ةاااااااااآ : أل ااااااااا  اياااااااا   دصاااااااا اقنا يااااااااةرم  رلاااااااا   د  ميناااااااا  رد

أل ا   قو حاتم ألةطرب يلهها  إلا       ميناه   ا مل  ألله أل  لمت  ردِ يد د   د 
ِ ايد د إ ذا   قار" ردِ يد د         الا ال رف مل اع دا     94 الل ت إ ذا  ةبات ألرد

ي  الل ت إذا  ةبت اظالمهت ألر ي  إذا   قارت ألالجينياا  يرلياا  أل" ي اآ: ر 
  ألبااالل   95 إلااا   ااا   ألاحاااد ااااو اقتااادا  الظاااالل فااا   أللاااهت  أل إ اااااره فااا   خاااره"

يألو  للف الليت ر ي  مل  لجام اع دا  ف  الل أ؛ ع  ا تدآ رل  الجين  
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آ رل  حر أ أل بياه ف  للف ألاحدت ألاو إيهاآ الل ت أل لل  إ ااره  فالجين  يد
  خوآ الل ت ألحر أ   ايته 
 تك ين لفظ الفعل الص ت  

 صوتا الي ل ألال  ل
  : احتكاك  مج ور متوسال م تلت منلتن م جت  96 صوم الي ل

  صل را  رخو م جوا م تلت منلتن م جت صوم ال  ل:
 الصي   الصرفي  للفعل

 فيت ربار  ما  مبن  للجيلول  
   اتهدحل  لفظ الفعل    ض ء  ف ة أ

يباااد  للاااف الليااات ا اااوم اليااا ل ا ااالاته الهاااار،ا الوا ااا أ اج اااره  ألاناااا      
م احهأ ذانيأ ق ل صاوم اليا لت ألبا ل اليا ل حاساأ اإلا اارت الراماةا للرؤياأ 
ك اساأ ا اريأت أل يجلياأ ذانياأ  ألييبهااه صاوم ال ا ل الج جاوا الدلا ت  ااأ  

مناسااب تجامااا  اعصااوام تنطااق لنااا ق اادأل  الياا ل؛ مجااا ياادآ رلاا   وم ااات ألاااو
 ل اآ الناا االل ت  

ف ااد قااد  اللياات ا ااوم الياا ل الجج ااورت ألاااو مااا يناسااب قدايااأ إيهاااآ الل اات     
ألبه اي  ال ر أت ألا ت   ا وم ال  ل الج جوا ف اد "ليلاوا ال ا ل لاايل ا 

الجناسب للدلا  ألال ادأل  للداللاأ رلا     97   يجا تيرفه النل  ألإِ  لم تره  الي ل"
  فلاام تيااد  98 و   ف ااو"  ألحاا  االدلااا  ألاالساات رار ألالااايف ألالرةااأ"حاااآ النااائج

اناااا  رااا ل م اااتي ظأ  ألالاااب رلااا  صااالام  صاااوام الليااات صااالام الاااايف؛ 
لجناسهأ حاآ الل ت ألحاآ مل  يه مل  الل ألسألو   ألإ   ا  التكويل ال اوت  
للليت قد  ا لأ ةوا ف  حرف الي ل  الج ر ت فإ ه  ياا ا ت ا  ا الأ ةاوا فا  

ف ال  ل  ال ل ر   أللكل الت اؤآ انا لمد ال وا فا    اياأ الليات  ألااو حااآ حر 
فنجااد انااا  اللااأ صااوتيأ  ي لااب رليااه ال جاا  ألالااايف لجناسااهأ حاااآ النااائج ل 

 ياا ألا     ام ألإ   اا وا  اائج لت ف اد  أل األوا رلا  االساتي اك فا  إ ااار الل ات 
ل النااائج ل ماال ألةلااوع اللجاارت فناسااهه صااوم اااه صاالأ ماال صاالام ال ااوا؛ تجألاا
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البيااالت أل ا اات صاالأ ال اال ر مناسااهأ تجامااا ل االا الج ااالت أل أ ااه لاارا إلي اااك 
النااائج ل  ف ااوم ال اا ل الج جااوا اااه   اام رة ااقت أل،ا ه تكاارار صااوم ال اال ر 

ااإل اافأ إلا     صاوم ال ا ل احتكااك ت ألتلت ا   تأك دا للجين  ألةوا أل  اورا 
فناسااب مشاا د  اللاام  ثنااا  النطااق اااهتاعساانا  ال االل  ااعساانا  اليليااا ألال يلااتن 

ال دأل  ألال جت الجناساب ل ادأل  الل اتت الج ااير لطبييتاه  أل اساب الداللاأ رلا  
حر ااأ النااائج ل ةب اات االسااتي اك لالسااتيدا  للبيااال  أل يااه  اللااأ رلاا  حاااآ الل اات 
 ل ااه ح اا  ل اام صااوم ال اا ل إي اااع حر ااأ الل اات اااو يياا  فاا  الظلجااأ ا اار 

 اوار ألييام الظااللت  ايي  الجا ا  لايال  ألااو لارا الوا  أت ح ا  تدتلا  اع
أل االل   آ ةااوآ  يوصاات الجيناا  الجاارا  مجااا يناسااب ال ر ااأ لاايال ألياادآ رل  ااا 

،مل  طق صوم ال  ل الرخو رل ،مل  طق صوم الي ل الب ن ت رلا  ةاوآ 
فتاارا النااول راال ،ماال الاادخوآ  يااهت فناسااب ترت ااب اعصااوام ،ماال حاادألث ا ماال 

 آ  اعة ر   بيتا فاعةو 
ألالجالحااف رلاا  التكااويل ال ااوت  للااف ااالا اللياات ت ااارب مدااارج  صااواتهت     

ألاااو مجااا ييااده الهالا ااو  ماال رواماات افت ااار ف اااحأ الللاافت ألليلااه  ثباايال فاا  
النطق إذا ت اربت مدارله  أللكل اناا فا  ال ايا  ال ر  ا  اختلاف اعمار؛ ح ا  

 له  ا ثاوب الل ااحأ    اسبت اعصوام الداللأت أل ا ت  يي أ ف  مألا  ات مجا
فشرط الل احأ    لكت م ال م اآت فكاا  الج ااآ اناا مناساها للج اال الجارا  قدةاأ 

 فت   ت ميه الل احأ  ألصور حر أ الل ت مجثال ل ا 
 الرؤي  الص تي  الدحلي  للتكراا    لفظ الفعل
 صوتا الي ل ألال  ل ألالج ط  ال وت  ر    

لج طاا  ر   ال تكجاال فاا  لرساا جا ف ااالت قاات تكاارار الياا ل ألال اا ل ألتكاارار ا    
 ياا مل اةترا  جا ميا  اخت الللف ا لت م الجدتللأ  الج ار ألال جا  ألالتوساال 
ألالرخاألا  ت مجا ييط   اللأ متوا، اأ ميتدلاأ مناساهأ لل ر اأ فا  الل ات فا   أللاه 
أل خاارهت أللاام ياار  ف  ااا صاالأ الشاادا  ف االا التنااوع فاا  اعصااوام الجناسااب للداللااأت 

لج ااااأ ماااال اإلرجااااا، ال ر  اااا   فنط  ااااا يتناسااااب ماااا  ةبييااااأ الظاااارألف يظ اااار 
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الج يطأ اال يا  الدالأ رليهت ألت د  ف  النل  التأث ر الجطلوب؛ ال ا   مل 
موساااي    صاااوام الللاااف   جاااا صاااور التكااارار تاااا يل حر اااأ الل ااات فااا   أللاااه 

 أل خرهت مرا إيهاآت ألمرا إ اار 
 كبكب -6

 الفعل) اآلي  الكريم (السي ق القرآ   الذي  اد به لفظ 
أل د  ا ااِم ألداِل داألا ةاآ تيال :  فدكاِهك باوا ف   د
 99   

  الشر     التفسير
ةااااآ تياااال "   فكهألباااوا ف  اااا اااام   ا: اآلل اااأ   ألال ااااألأل   ألربااادت م الاااليل     

قاار،م ل اام الج اايمت ألالكهألهااأ تكرياار الكاابت لياات التكرياار فاا  الللااف  لاايال رلاا  
 أ ه إذا  ل   ف  ل نم ينكب مرا ايد مرا حت  ي ات ر فا  التكرير ف  الجين ؛ 

  فجيناا "   فكهألبااوا ف  ااا اااام ألال اااألأل   ي ااوآ: فرماا  قهيااا م فااا   100 ةيراااا"
    101 الج يم رل  اي ت ألةر، ايا م رل  اي  منكب ل رل  أللوا م"

 معنى لفظ الفعل    الل  
 أل هألهه  ا  ههت ألفا  ي وآ اقل منظور"  ب الش   يألههت أل هألهه: ةلهه       

التنةيت اليةية:   فكهألبوا ف  ا     ألالكهألهأ: الرما  فا  ال اوات ألةاد  هألهاه  ألفا  
التنةيت اليةية:  فكهألبوا ف  ا ام ألال األأل   ةاآ الل  :  ا  اورألات أللجيوات ثم 
رم  ق م ف  اوا النارت ألةاآ: الةلاج:  هألبوا ةر، ايا م رل  ايا ت ألةااآ 

 اورألات ألحبي أ ذل  ف  الل أ تكرير اال كهابت  أ اه إذا  ل ا   ات الل أ: ميناه 
ينكب مرا ايد مرات حتا  ي ات ر ف  اات   اتج ر اااو من اتألة ات ةولاه:   فكهألباوا 
ف  ااااا   ا لجيااااوات مااااأخوذ ماااال الكهألهااااأ  أل هألااااب الشاااا  : ةلااااب اياااااه رلاااا  

     102 اي "
 تك ين لفظ الفعل الص ت 

الجة أللااأ عللاااك  فياااآ ال ر ااأ فاا  ال اار   اااو مثاات  ظ ااره ماال الرباعيااام     
الكاااريم يتكاااو  موسااايبيتا ألصاااوتيتا مااال م طيااا ل متجااااثل ل متكااارريل فااا  ال اااررأ 
ألالتااااوال ت ي اااادثا لرسااااا موساااايبيا  اتجااااا راااال صاااالام اعصااااوام ألالتااااوا،  قاااا ل 
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الج ااااة  الجؤللاااأ لللظاااأت ألالتاااوال ت يااادآ قدةاااأ رلااا  الجينااا  الجااارا  مااال خاااالآ 
 صلام  صواته  

 الكاف ألالها  صوتا
الكاااف:  ااديد  ا لجااارا  ت م جااوا ت منلااتنت م ااتلت ت مرةااق   ةة ة الكةة ف:

ألف  الترة ق ألالتلديم ينظر "إل  ارتلاع مؤخرا الل ا ت  أل ا دلا  ا رناد  طاق 
ال ومت فل  ال الأ اعألل  ي ج  ال اوم  ملدجاا   أل  مطه اا   ظارتا الرتلااع 

خااو ماال ساا ف ال ناا ت ألفاا  ال الااأ مااؤخرا الل ااا  تجاااه الطبااقت ألاااو الجااة  الر 
     103 الثا يأ ي ج  ال وم مرة ا  أل ا ر مطبق"

:  ااالوا ألللهاااا  خجااا  صااالامت  ربااا  صااالام مااال ال ااالام  104  ةةة ة البةةة ء
ألاالسااتلاآ ألاال لتااا،ت ألصاالأ ألاحاادا ماال  105 الجتاااا ا ألااا : الج اار ا الشاادا 

الةااااأ ااااا  ال اااالام ا اااار الجتاااااا ا ألااااا : ال ل لااااأ ألماااال  صااااوام اللالةااااأ "ألالل
"ساااررأ  ألاااا    106 االرتجاااا  رلااا  ذلاااق الل اااا  ألالشااالأ رناااد النطاااق ااااال رف"

   107 النطق اال رف ألخلته لدرألله مل ةرف الل ا "
 الصي   الصرفي  للفعل

 لا  ا ي أ الليت الجا   الربار  الجبن  للجج وآ     
 دحل  لفظ الفعل    ض ء  ف ة أ  اته

دات ةوااا صالأ ال ل لاأ فا  صاوم الهاا   ف ا  تت م  صوام للاف الليات االشا    
توصف اشدا ال وم ألا   ب  أ اال ر أ أللكل مدت ا  ة ار؛  تيجاأ ا  هااا 
ال اوم الجج ااور خلااف الجداارج الج لااقت  يألااو  لل ااوم الجج ااور ماال سااجام 
ال اااوات ألةبيياااأ التاااأث رت ماااا ال يألاااو  ل  اااره مااال اعصاااوام  ألمجاااا يل اااده الج ااار 

ي تااااج إلااا   صاااوام ذام أل اااو، ساااجي ؛ ل ااار   الت دياااد ألالور ااادت ألااااو ماااا
التوص ت أل ةأ اإلسجاع  ألتظ ر ةوا ال ل لأ ف  للف الليت م  حرف الها  الداآ 
رل  الشدا ألال الاأ الجنيأل  مل ةل لت ا " ف و  ألح  ماا يألاو  اجياا   الاهيج 

ليلاات الهااا  أل    108  ألال لاار ألال طاا  ألالشااق ألالت طاايم ألالتبديااد ألالجلالااأا ألالشاادا"
صااال للج اااة  أل  ايااأ الكلجااأت فاادلت رلاا  الوةااوع ألالشااد ألالتينياال  اابيه اشاادا فا
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صااوت ا ألم ااورا لن ااايت م اجااا ف  ااا ماال ةجااأ التنك اات  أل" لاام  جااد مااا اااو  صاالن 
منااه لتجث اات اع اايا  ألاعحاادا  التاا  تنطااوا ميا   ااا رلاا  االت اااع ألالااادامأ 

خاارألج صاوته ماال قاا ل ألاالرتلااعت اجااا ي ااك  ألاةيااه ا لتاا، اللاام رلا  مااداه رناد 
  ألليااات فااا  ةري اااأ  طاااق الهاااا  ماااا يشااا ر إلااا  لاااة  مااال الداللاااأ   109  الشااالت ل"

الجاااارا ا ماااال للااااف اللياااات  اخاااات ال اااايا ت ف الااااأ إاااااال  اللاااام رنااااد النطااااق ق اااالا 
ال ومت ألا طها  الشلت ل توح  اا طها  النار رل  الكافريلت ألاإلاال  رل  م 

ت  يل ااادأل  مياااه  ااات  ااا    اااا  ل ااامت ف  اااا قواساااطأ الكاااب الجتالحاااق الجتياةاااب
ف ن بلااوا خاسااريل إلاا   ر ى حاااآت  ي اا رأل  فاا   لجااام ع  اام اساات بوا الكلاار 
رلاا  اإليجااا ت ألاليجاا  رلاا  النااورت فكااا  لااةاؤام ماال لاان  مااا فيلااوا  أل لاات 
صلام االستلاآ ألاال لتا، ف  صوم الها  رل  ذل ؛ ح   صورم ا  طاة م 

ت ألا لتا،  لوا  اليلاب لجيي اا رلا  م  ألالهاا  ف  الجألا أ ألالو   ف  ةاع النار
يبد  ق ا اعةلاآ  ث را النطق فا  مرحلاأ ساجااا رلجاا  الل اأ مرحلاأ الهأااأا رناد 
 راساات م لجراحاات  شااأا الل ااأ رنااد الطلااتت ألالكاااف حاارف  صاات فاا  مااا ا تكلاامت 
أل ااأ   ساساايام الكااالل ألالنطااق ف ااداا اااؤال  الجياالقو ت فل اادألا  ا ااال مااا ينطااق 

ااااوآ  اااب مت أل ااادا التنك ااات ق ااام  فأصاااه وا ال ي ااادرأل  رلااا   ااا  ت م جاااا مااال 
كا اات ا اااةتهت ألمجااا ياادرم ذلاا  اجاا  الكاااف ألاسااتلاله  أل ااتا  ال اااآ قاا ل مااا 
اااام  ياااهت ألماااا  اااا وا رلياااه مااال لااار ا فااا  الكلااارت ألب اااال  ل ااانت م اجاااا ال يجاااو،ت 

 ألالل وت ألاإلررا  رل ال ق 
ت  اديد ا لجاارا؛ يناساب ةاوا ال اد  فكت مل ال وت ل الجاؤلل ل لللاف الليا    

ألاولاااه "ألالشااادا مااال رالماااام ةاااوا ال ااارفت فاااإذا  اااا  مااا  الشااادا ل ااار ألإةهاااا  
ال ااوا فاا  ال اارف؛ ع   اات ألاحاادا ماال اااله ال االام تاادآ  ألاسااتيال  فاالل  اايااأ

رل  ال وا ف  ال رفت فإذا التج  اثنتا  مل اله ال لام ف  ال ارف  أل  كثار 
مااا فاا  ال اارف ماال ال االام ال ويااأ  االل  ةوتااهت ف اا  اايااأ ال ااوات فيلاا  ةاادر 

    110 ألرل  ةدر ما  يه مل ال لام الا يلأ  لل   يله"
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ألةد قد  للف الليت ا اوم م جوا الكااف ت ألإ   اا  ال جا  مال صالام     
الايفت فال يين  ذلا     ال اوم  لاه  ا يل؛ ع  الكااف  اديد ا لجاارات 

م ال اوا  اا  ةويتاات ف ا  صالام ألإذا احتوى ال وم رل  صلأ ألاحدا مل صلا
لشاادت ا متاا  أللاادم فاا  الللااف   اابته لل ااوا  ااإل ااافأ إلاا     صاالام الااايف 
فااااا  صاااااوم الكااااااف  ال جااااا ت ألاال لتاااااا،ت ألاالساااااتلاآ ألالترة اااااق  أل  االساااااتلاآ 
ألاال لتا،  ف  صوم الها ت تش ر إل   يف حاال م ألرادل ةادرت م رلا   ا  ت 

ب اار راال ذلاا   ألتلاا  الكاااف صااوم فناسااب الداللااأ أللااو  صاالام  اا يلأ للتي
مج ور  الهاا   ةاوا ا لجاارا مج اورت فلاه  كثار مال صالأ ةاوا؛ لي اف  حاداثا 
ةويااأ تناسااب ساايا  الور ااد ألالكااب الشااديدت لي ااور ا لجااار  حاادا  يااول البيامااأ 
ألاول ااات ألياادآ رلاا  ال ر ااأ الينيلااأ ألاإلل ااا  الشااديد حتاا  ي يااوا فاا  ةاااع ل اانم 

 ألالوة  الجدألا لل د  
ألااااالا الترت ااااب فاااا  ال اااالام ألالججاااا  ق ن ااااا م  ااااو  أللااااه  اللتااااه الجناسااااهأ     

لل يا ت ألمن ا ااإل افأ إل  ما ذ رم    الج ر  بي  ال ج  ألالج ر  ةاوىت 
فكا  مل  اللأ البد  ا اوم م جاوا اال ت ااآ مال ال ر اأ اليا ياأ لل يااا التا  

  الكلار أل ب م ف  تشهه ال ج  إل  حر أ الج ر اااتةا،ه الت  تشهه ااتةا، إل ا
النااار يااول البيامااأ  فكااأ  م   لااوا ماال ساااكل ال ي  ااو  ميااه  اا ئا؛ لت ااافل م راال 
يول البياماأت ألماا  راد ل ام إلا  ااةا ،لةالياأ مادمرا   جال  اا   ائجاا سااكنا فاأف ق 
رلاا  ذلاا   فولااو  صاالأ ال جاا  فاا  صااوم الكاااف انااا لاام تااايله قاات   ااارم 

اأياه  عهاا   للاوا ق اا ألرادل امتثاال م لكاالل  إل  حاال م فا  الاد يا مال رادل البياال
  فاعصوام الج جوسأ  صوام رلاأ ريي أ ق ا راحأ مثت الت   اا وا الجول  

رل  اا فاا  الاد يات ساا لأ سل اأت ثاام ا ت ات حااال م إلا  مااا صاورته اآليااأ الج ااتنتج 
ماال صااوم الهااا  ألصاالام ال ااوا ا ااوم الكااافت مجااا ليلنااا   ت ااار الجشاا د 

  الن ايااأ حتا   ارا مال خااالآ اعصاوام رايهاأ الكلار   فناساابت مال البداياأ إلا
صااااالام اعصاااااوام الداللاااااأ ال اااااياييأ ألربااااارم رن اااااات أل اساااااب ترت اااااب صااااالام 
اعصااوام فاا  للااف اللياات ترت ااب اعحاادا  فاا  ساايا  الداللااأ؛ فأحاادثت  صااوام 
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الليت اجرس ا صاوم ال ر اأ الدالاأ رل  اا  ااإل اافأ إلا  ماا ذ ارم سااا ا مال 
الليااات ا اااي أ الليااات الجا ااا  الجبنااا  للجج اااوآ الجناساااهأ لل ااايا  مجااا   للاااف 

 ل  ارت م 
فااادآ تشااااأل ت للااااف الليااات الدااااارل  ا ااااي ته ال ااار يأت ألالااااداخل  ا اااالام     

 صواته أللرس ات ميناه الداآ رل  تداور حاآ الكافريلت ألما اام  ياه مال الالآ 
اااالدةا ألاالمت ااا ت ف اام مل ااو  رلاا  أللااوا م فاا   ااار ل اانم فاا  مشاا د ينطااق 

 ألاليار  
ألفاا  للااف  فدكاِهك باااوا   يااااا ا ت اااآ ماال حر اااأ الااام فاا   ألآ ألرأل  ل اااوم     

الكاف إل  حر أ الك ر ف  الورأل  الثاا   ل اوم الكاافت ثام حر اأ الاام فا  
الورأل  الثا   ل وم الها  ايد ال ألو  ف  الورأل  اعألآ ل وم الها ؛ مجا  آ 

للتنك اات ق اام  ألرااو ا الااام ماارا  خاارى رلاا  الطاار، ألاإلل ااا  ر ااب الااام ا ااوا؛ 
ا لكثاارا مااا ي جلااو  ماال  أل،ار رلاا   أل،ارااام  تااوح  اشاادتهت ف ااو لااي   ااجا ألاحاادت

 ااتهياام ال األأليل 
 الرؤي  الص تي  الدحلي  للتكراا    لفظ الفعل

 تكرار صوم الكاف مرت ل أل لل  صوم الها   أل تكرار الج ط  الثنائ    ب  
: التكارار ألسا لأ مال ألساائت التجاسا  ألات اا  البنياأ تكةرااالملمح الدحل  الع م لل

م  الداللاأت ألت وياأ الداللاأت أل،ياا ا تأث رااا ألألةي اا رلا  الجتل ا ت ألتأك اد الكاالل 
أل اااررم  صااااوام للاااف الليااات ألم اةيااااه إلفاااا ا ذلااا ت ألإلفااااا ا  ألت ويتاااه ألت رياااره 

رات ف اام الهالاااأ ألالدةااأ فاا  التيب اار راال ال ااد  اجااا  يااه ماال حر ااأ رنيلااأ مألاار 
 يألبو   ها رنيلا مرام ايد مرام 

  الملمح الدحل  الخ ص للتكراا
 فا  تكرار الكب اجاا  ياه مال  صاوام ألم ااة  الادف  الجتتاال  الجتياةاب ل ام -1

ماا  ةوتااه ألة ااوته أل اادته  ألاااو مااا ال ي ااد  فاا  للااف   بااوا ؛ فاةتااا  الجيناا  
لاااف  كهألباااوا  م اااورا التكااارارت أل  م ،ياااا ا الجبنااا  إلااا  ،ياااا ا الجينااا   فكاااا  ل
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لجش د ال ر أ الجرا  التيب ر رن ات الداآ رل  ماارلأ التاداور ألالتار ا الالا 
 ام  يه 

تكرار حر اأ الاام مارت ل ألتلا  تكارار الج ااة  ألاأل الجاد  ا التجااع  ربياأ  -2
حر ام للام  حر تا الام ال  ا را ألالطويلاأ ت يأكاد مينا  الاام ألالججا  ل ام 

 كب ايا م رل  اي  ا وا أل جوا ف  ا لجييا  م  ال األأليل ألي ويهت ف
: التكارار ي ااور حااآ الاانل  اللاةادا لتوا،  ااا الااداخل ؛  كتة  دحليةة  للتكةةراا هنةة 

 تيجاااأ ماااا يي اااف ق اااا مااال  حااادا  يشااا ب ل اااا الولااادا ؛ فتل اااد ال ااايطرا رلااا  
 ل اا ات ألت اا ال فاا  حالااأ ماال اللااةع ألالررااب ألالياالابت فااال تياارف ماااذا تليااتت 

ك قااادأل   ااايورت مثااات تكااارار  صاااوام الليااات لججاثلاااأ حااااآ الجاااو فتكااارر اعللاااا
النل   الواة  ق م مل  دا اليلاب  فأ  ر ل الت م مينويا ألللظياا اجاا يشااق  ات 
ألتااام تج ااا داا فااا  الجبنااا  ألالجينااا   ل  جاااا  ألفائااادا التكااارار ق اااا تأك اااد الجينااا  

رلاا   ألت ااويرهت أل ااأ  م ماال  اادته ياادخت الواحااد ماان م فاا  اآلخاار  أل آ اللياات
 حدا  ل ا ايد سجي ت فاستددل ال ر    صواتا تناسب ذل  فنكا    اج  صاوم 

   دا الوةوع ألالام ألحر أ اإلل ا  ال وا ألالطر،  
استددل ال ر   للظتا عصواته ألة  ةوا ا لات ا الجج اةات ألااو مألاو   الخ   :

مل صوت ل ةوي ل الكاف ألالها   ح ا  التجا  األات صاوم  كثار مال صالأ مال 
ال اااوا ألالشاااادات ألالت اااا  صاااوت  الكاااااف ألالهاااا  اال لجااااري لت ألتكراراجااااات  صااالام

ألتكاااارر الج طاااا  ال ااااوت    ااااب ت ألأللااااو  ال ر ااااام ال ويااااأ االللظااااأ   الك اااارا 
ألالاجأ ألتكراراا ت ألبنا  الللظأ للجج وآت   ى إل  تج  د للف الليت اأصواته 

ا مشاااادا ألصاي ته حر ااأ مااا ياادآ رليااهت فاا  مشاا د ت ااويرا  ة ااقت    ااه ألاةياا
م اااجورا مرئياااا أل اة اااا ا ااااآ رناااف ال ر اااأ ألالكاااب ل ااامت  يداااهال اياااا م فااا  

  اي  اشدا 
  س س -7

 السي ق القرآ   الذي  اد به لفظ الفعل) اآلي  الكريم (
 



 الرباعيات املزدوجة أللفاظ أفعال احلركة يف القرآن الكريم: دراسة صوتية داللية

 (والثالثون لثالثا بارود )العددحولية كلية اللغة العربية بإيتاى ال

  ﴿784﴾  
  

ألر   اااااا ألا اااااا مد جد اد لد ا اااااِيطدا ا ل  اِباااااد  اااااا الشَّ جد اد لد ا ِساااااود اااااِل ةااااااآ تياااااال  :﴿ فدود اااااا م  جد ِن ا اد رد
جدا ِو ت       111 ﴾سد

ألر  ةااااااآ تياااااال : أل  ااااادا ِساااااو اا ف ااااا  صا نَّااااااا  ف الَّااااال ا ياود ِساااااوداا  اِلدد ااااار   اِلود اااااِل  د م 
    112النَّاا  

  الشر     التفسير
" ي ااااآ ألساااوا: إذا تكلااام  الماااا خفياااا يألااارره      ألمينااا  ألساااوا لاااه فيااات     

ِساااو اا ف ااا   113 الوسوساااأ عللاااهت ألألساااوا إلياااه  ل اااااا إلياااه"  أل"ةولاااه:  الَّااال ا ياود
ألر  النَّااااا  يينااا  قااالل : الشااايطا  الوساااواات الااالا يوساااوا فااا  صااادألر  ااادا صا

  . 114 الناا: لن م ألإ   م"
 معنى لفظ الفعل    الل  

ألالوسااواا : صاااوم  أل" الوسوسااأ ألالوسااواا : ال ااوم الدلاا  مااال رياان    
ألالوسوساأ ألالوساواا: حادي   . ألسوسأ  ألألسواساات االك ار ألسوا ال ل ت ألةد

آ: ألسوساات إليااه  ل اه ألسوسااأ ألألسواساا ألالوسااواات ااااللتن ت     ت ي اا الانل 
ألالوساواات اااللتن: ااو  االسام مثات الةلاةاآ      ألالوساواات االك ارت الج ادر

أل ت ماا حادث  ألألساوا إليا ت ف او اسام ألةولاه تياال : فوساوا ل جاا . الشيطا 
و ةاآ  دقا    الشيطا ؛ يريد إل  جا أللكل اليرب توصت ق له ال رألف  ل ا الليت

  . تراب: سجيت خليلأ ي وآ الوسوسأ الكالل الدل  ف  اختالط
ألفاااا  ال اااادي : ال جااااد د الاااالا ر    ااااده إلاااا  الوسوسااااأ؛ ااااا  حاااادي  الاااانل  

ألةااااد ألسوساااات إليااااه     .إذا الباااات رليااااه الوسوسااااأ موسااااوا ألاعدفكااااار ألرلاااات
ألألسواسات االك رت ألألسوا الرلت:  لجه  الما خفيتات ألألسوا إذا  ألسوسأ  ل ه
  ألبلل  يدألر اعصت الل وا للجا ا حوآ الكالل الدلا   115 األالل لم يب نه"تكلم 

 ا ر الب ل 
 تك ين لفظ الفعل الص ت  

 صوتا الواأل ألال  ل
 : مج ور رخو  منلتن م تلت مرةق  116 ال ا 
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صااال را ذ ااار سااااا ا فااا  للاااف  رخاااو م جاااوا م اااتلت منلاااتن م اااجت السةةةين:
      117 الليت  ر ي  

 للفعل الصي   الصرفي 
ماارا أل  ماارا لااا  رلاا  صااي أ الجا اا  الربااار    ألسااوا  الجبناا  للجيلااول     

 لا  رل  صي أ الجاارع الربار   يوسوا  الجبن  للجيلول  
 دحل  لفظ الفعل    ض ء أ  اته

قااد  للاااف اللياات ا اااوم اااه صااالأ ألاحااادا ماال صااالام ال ااوا   الج ااار  ألااااو     
ت  118 اللم يوح  االهيد إل  اعماال" صوم الواأل " ال اصت مل تداف  ال وا  ف 

تاله صوم ال  ل الج جوا ألللل   اللأت ح     ار صوم البدايأ إل  حر اأ 
ألسوساااأ الشااايطا  لن  اااا  ألالكاااالل النل ااا  لاااه فاحتااااج إلااا  صااالأ ةاااوا؛ حتااا  
يتجألل مال الادخوآ إلا  اإل  اا  ألالوسوساأ لاهت ألالادف  ااه إلا  الج الا ت أللكن اا 

 اد الشايطا   ا يلت ال ي اوا إال ما   ايف اإليجاا   ف  مججل ا   يلأت فك
لااالا  اااا  مججااات صااالام صاااوم البداياااأ ي لاااب رل  اااا الاااايفت ألاااا  صااالام 
الرخاااألا ألاللاا ل ألاالسااتلاآ ألاال لتااا،  تاااله صااوم ال اا ل ا اار الظاااار ال ااام  
الجناسااب ل الااأ   ااهه اااالنولت ف ااارد لاارا صااوم ال اا ل رلاا  ت ااوير خلااا  

 ألسوسأ الشيطا   
ا يااأت  لاا  سااؤاآ: إ   ناات ةااد رللاات صاالأ ال ااوا  الج اار  التاا  لااا م ألاناا    

فجاا  -راام   اه يادآ رلا  الكاالل الدلا -ف  صاوم البداياأ فا  للاف االا الليات 
تيل ااات مجااا   صااالأ ال اااوا  ال ااال ر  فااا  ال اااوم الثاااا   الجألاااو  للليااات ألااااو 

آ صوم ال  ل رام اج ه  ألرام احتياج الداللأ ال ياييأ ل لا ال ج ت حت  تد
رل  الجارا    يألاو  الجاواب:    صالأ ال ال ر ال تدات ااالجو النل ا  ال اام  
لوسوساااأ الشااايطا ؛ ألإ جاااا تااادرج ا ألتكجااات الداللاااأت ألةاااد يت اااأآ الاااهي  أل يااال 
ال ب ت ل لا  فتكاو  اإللاااأ ااأ  صالأ ال ال ر ل اا صاوم ياةيل النطاقت تتلالذ 

شااايطا  لن  اااا  ا اااجاره اآلذا ت مجاااا يشاااف لناااا الداللاااأ الجااار اا ألاااا  تاااةيل ال
ارتكاب ما     ب رنهت  ي لف ال باين اجاا ي ت  الت مجاا يجيات للاهي  لار ا 
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رلااا  ارتكاااااه  أل ااالل  ي جااات صااالأ االحتكاااا  الجؤ ااادا لااالل ت ألتجاثااات صاااوم 
 مدالطأ ألساألا الشيطا  لنل  اإل  ا     

أللاا  انااا ألةلااأ  الليااأ خاصااأ ماا  صااوم ال اا ل فاا  للااف ااالا اللياات؛ لبيااا      
ت صاالام صااوم ال اا ل الداللااأ الجاارا ات أل ياال مثلت ااا  ألةااد اتااان كياال حجلاا

ذلاا   يجااا ذ رتااه الهاحثااأ مناال ةل ااتت أللكاال انااا تأك اادا ثا يااأ رلاا  صااوم الدلااا  
الناااااتج ماااال اجاااا  ااااالا ال ااااومت ال اماااات للداللااااأ الجاااارا ا فااااا"او   آ اجرسااااه 

فناسااب   119  ال ااوت  االحتكاااك  ال ااام  رلاا  ت ااوير حالااأ ال جاا  الدلاا "
ا ال جاا ت ألذلاا  الدلاا ت خلااا  الشاايطا   ف او ا اار  اااار لناا يجألاال رؤيتااهت اال

فناسهه اج  ال  ل الداآ رل  الدلا   أل لل  خلا  ماا يبثاه الشايطا  لن  اا  
مل ألسااألات ألاا  حادي  الانل  الدفياأت ألاجاا  يااا مجاا ال يارا أللكال ي ا  

بي اااأت فاا  الدلاااا   أل اسااابت اااادف الشااايطا  ماال اإل  اااا ت ألااااو ت  هاااه رااال ال 
ألالطج  رل  ةلهه حت  ال يراااات ألإخلاا   ات ماا  ياه صاال ه  ف او يدلا  رناه 
كاات مااا  يااه  ليااهت فكااا  م  االأ ذلاا  لجاال تجألاال منااه الشاايطا  خلااا  الرؤيااأ 

 ال  ي أ ألا يدام ا  
  الرؤي  الص تي  الدحلي  للتكراا    لفظ الفعل

التكارار فا  حاد  تكرار صوت  الواأل ألال  ل ألالج ط  ال وت   ألا ت ألفيات    
ذاته يش ر إل  تكرار فيت الوسوسأ مل الشيطا  لن  ا  مرام رديدات فناسب ا 
تكرار اعصوام ألتكرار الج اة ت حتا  ي اور االا التكارار لاو الوسوساأ ألرادل 

   وراا أل ثرت ا 
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 توصت اله   إل  مججورأ مل النتائج من ا    
ثو  اعصاااااوام أل ا ااااات فااااا  قداياااااأ الدراساااااأ  را اليااااارب ال ااااادام  ألالج اااااد -1

 مدتلطأ م  رلول اليربيأ اعخرىت ثم  فر م ل ا م نلام م ت لأ  
يجا ألحاديثا انا  رالةأ ألثي أ ق ل ال وم أل اللته  رس ا رلجا  اليربياأ ةاد -2

 ااةب اعللااك تفا  ااق   اقل لن   ف   تاااه الد اائ   أل   رام ف  ال ديم
اعللاك   هاه الجيا    ألت د  رل ةوا الللف ل وا  إم االت اةب الجيا    أل 

 الجين   
قرأل، اليالةأ ق ل ال وم الل اوا أل اللتاه فا  الل اأ اليربياأ راماأ ألال ار     -3

 الكريم خاصأ  
 اعاجيأ الهال أ لل وم ف  إفا ا الجين  ألت ويره ف  ال يا  ال ر      -4
رلا  ال ر اأ فا  ال ار   الكااريم   ةاأ اساتيجاآ  للااك اعفيااآ الرباعياأ الدالااأ -5

فاا  موا ااي ات أل ةااأ ا ت ااا  اعصااوام ف  ااا  ف اا  ألإ   ا اات متاحااأ لالسااتيجاآ 
عا فر ت لكن ا ال ت   له مثت ماا ألةيات فا  ال ار   الكاريمت ف اا،م ااه خاصايأ 
ال اااااا ت الججتناااااا ت ألخرلاااااات ماااااال ح ااااااة الل اااااام إلاااااا  ح ااااااة الت ااااااوير ألالتجث اااااات 

 يد  ألاالستيياب حت  ادم  أ  ا للف لد
ألالتناساب البن اوا ألالجيناوا  يتان مل اله ا  الج اايهأ ال اوتيأ للداللاأت -6

 عفياآ ال ر أ ف  ال ر   
ات ااجت اعصاااوام فاا   للااااك  فيااااآ اله اا  ا اااوا التااأث رت ألالهياااد ال اااجي ت  -7

ألمناسهأ صلات ا للج الت م ورا حر أ الليت  فجا م  ديدا ف  مو   الشدات 
ااايف ألاللاا ل  فكاات ةااوا فاا  ال ااوم ت ااوى مي ااا ريي ااأ اام ااأ فاا  مو اا  ال

الداللااااأ ألاليألاااا   فا ااااتق اليرباااا   صااااواته ماااال  صااااوام اعحاااادا  ألال ر ااااام 
ألاع اايا  حولااه؛ فكا اات ميباارا رن ااات مجثلااأ ل ااات مج اادا إيااااا  فتتلااق صاالام 

ألمدارل ا م  الداللأ الج  و ات ألارتهال ال وم االجين  ال ائم رل   ماعصوا
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حااااالألا لج اااااجوع اعصاااااوام رلااااا  م  اااااوا    أل  ا ااااارهاختياااااار اااااالا ال اااااوم 
 اعحدا   

ترت ب اعصوام  اخت  فياآ اله  ؛ ا  ا  ةادل ال اوم الالا يجاثات  ألآ  -8
 ال د  ألال ر أت ألتنت   ا وم يااا  حر أ   ايت ا 

ألالتكرار ف   للاك  فياآ اله   ألحادا إي اعياأ متناسا أت  اتج  اال، ألاج و   -9
ا رجااا ت جلااه اعصااوام ماال إي ااا ام ألمناسااها ل ااا؛ رن ااا لرسااا موساايبيا ميباار 

فجثلت الجرا  مل خالآ  صوات ا الدالاأ رلياه الناة اأ ااه  ألتكو ات مال م طيا ل 
متجاااثل ل متكاارريل فاا  ال ااررأ ألالجاارا الجااو،أل ؛ مجااا  ساا م فاا   ةااأ إي اااآ 
الداللاأت ألت ااور الجيناا  حتاا  يألااا  ي اج  الجتل اا  صااوم ال ر ااأ الجاارا ا رلاا  

ه ألاةاا  ملجااوا ألمشااااد ألميااايل ألم ااجوع أل كااد الجيناا  ألةااواه؛  اا  حبي تااه  أ اا
تنتهااااه الاااانل ت ألتياااادآ راااال ال اااا ر فاااا  مااااا ال ير اااا  بت فت جاااا   ل اااا ا ماااال 

 اليلاب 
ال اااوت  ألالج طياااا  ألالتكااارار  اخااات  للاااااك  فيااااآ اله اااا   اال، ألاجلاااا   -10

اسااتجااأ لتااداعيام ال اايا  الاالا اةتااا  تكاارار  صااوام  اات فياات لرساام صااورا 
الداللااأ قدةااأت مجااا ليلنااا ال    ااه ميااه تكاارارات قاات  أ ااه صااوم لديااد؛ لجااا  فااا  

 مل تأ يأ الجين  الجرا  قدةأ متناهيأ 
خلت  صوام  للااك  فيااآ اله ا  مال تناافر اعصاوامت فجاا م متناسا أ  -11

 س لأ النطقت رلاأ الجرات مؤثرا ف  ال ج ت مج دا للداللأ   
الجدرألساااااأ قااااا ل البناااااا  للجيلاااااول ألالبناااااا  تنورااااات صااااايغ  فيااااااآ ال ر اااااأ  -12

للجج اااوآ  أللاااا  البناااا  للجيلاااول للتيب ااار رااال  حااادا  الاااد يات ق نجاااا قنااا  الليااات 
الربار  للجج وآ رندما ربار رال  حادا  ياول البياماأ  أل فيااآ اله ا  لجيي اا 

ألسااوا    مااا راادا الليااتلااا م ا ااي أ الجا اا  للداللااأ رلاا  الثهااام ألالي اا لت 
يوسااوا  مجااا يناسااب الداللااأ  ياااا؛ للتيب اار راال   اااارعلااا  رلاا  صااي أ الج

 تكرار ال د  ألتجد ه ألاستجراره  
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ر اااد الجةياااد مااال اعا اااا  فااا  رالةاااأ ال اااوم االداللاااأ رلااا   افاااأ الت  ةةةي : 
الج ااااااااتويامت ألال ساااااااايجا الج ااااااااتوى الن اااااااا ت ألخاصااااااااأ التو ياااااااال ال ااااااااوت  

 للجو ورام ال ر  يأ؛ للكشف رل اي   سراره ال وتيأ   

   حجد قل م جد الدطاق ت  قو سليجا : قيا  إرجا، ال ر  ت ت   اق: م جاد 1 
  27،الوآ سالل  وم جد خلف بت  ار الجيارف ت   مت ع 

  رجار قاال ا اار الجاااحفت  قااو رثجاا :  تاااب ال  ااوا ت ت   ااق: ربااد ال ااالل 2 
ت ع 4؛ ج1969-1388ت 3م جااد اااارأل ت  ار الكتاااب اليربيااأت ق اارألمت ط

19  
  م جااو  ال اايرا : رلاام الل ااأ م دمااأ لل ااارى  اليرباا ت  ار الن اااأ اليربيااأ 3 

  55للطهارأ ألالنشرت ق رألمت لبنا  ت    ط /   م   ع 
  رلاااا  قاااال  ااااايل: اإلرجااااا، الل ااااوا ألالبيااااا   فاااا  ال اااار   الكااااريمت الجألتهااااأ 4 

  465الشاملأت   مت ع 
لاااول ال ااار  ت مطهياااأ   م جاااد رباااد اليظااايم الةرةاااا   : منااااات اليرفاااا  فااا  ر5 

  309ت ع 2ت   مت ج3عي   الهاق  ال لب ت ط
ل ااا  اليااربت    م جااد قاال مألاارل اقاال منظااور ت لجاااآ الااديل ت اع  ااارا:6 

 ةهيأ م ورا رل ةهيأ قوال ت ال اارا ت    م ما ا : صوم   
  رثجاااا  قااال لنااا ت  قاااو اللاااتن: سااار صااانارأ االرااارابت ت   اااق: م اااطل  7 

  6ت ع1ج.ل1954الهاق ت ال اارات ال  ات مطهيأ م طل  
   حجااد  اال ق الدط ااب: ميجاام الج ااطل ام اليلجيااأ ألاللنيااأت مااا ا صااومت 8 

  391ع
ت 2000   جاآ اشر: رلم اعصوامت  ار اريب للطهارأ ألالنشارت ال ااارات 9 

  117ع
  اقل س نا:  سهاب حدأل  ال رألفتت   ق: م جاد ح اا  الطياا ت ت   اق 10 

  7الت مطبورام مجج  الل أ اليربيأ قدمشقت ع ألمراليأ:  اكر الل 
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  رثجاااا  قااال لنااا ت  قاااو اللاااتن الجوصااال  : الد اااائ ت  ت   اااق: م جاااد 11 
   57ت ع1لت ج 1952رل  النجارت  ار الكتب الج ريأت ال اارات 

  63ت ع1  رثجا  قل لن  : سر صنارأ االررابت ج12 
ق: م ااادا الجدةألمااا    الدل ااات قااال  حجاااد اللراا ااادا:  تااااب اليااا لت ت   ااا13 

   56ت ع1لت ج 1980ألاقراهيم ال امرائ ت   ارالر  دت ا دا ت 
   حجاااد فاااارا الشاااديا : ارترافاااام الشاااديا  فااا  ال اااا  رلااا  ال اااا ت  ار 14 

  1ت ع 1984ت 5رجا  الج لنت  ار الرائدت ق رألمت ط
  145ت ع2  رثجا  قل لن : الد ائ ت ج15 
  33ت ع 1  ال اقق  ل هتج16 
   145ت ع 2ا ظر ال اقق  ل هت ج  17 
  158ت157ت ع 2  ال اقق  ل هت ج18 
   ال اقق  ل هت الجة ت ألال ل ام  ل  ا        19 
  146ت ع  2  ال اقق  ل هت ج 20 
  ربد الرحجل قل  ق  األر ال  وة : الجةار ف  رلول الل أت ت   ق: فؤا  21 

  44ت ع 1لت ج1998ت 1رل  من ورت  ار الكتب اليلجيأت ق رألمت ط
صااه   ال ااالن:   راسااام فاا  ف ااه الل ااأت  ار اليلاام للجالياا لت ق اارألمت   22 
  142لت ع 1980ت 8ط
  م جاااد الجهاااار : ف اااه الل اااأ ألخ اااائ  اليربياااأ   راساااأ ت ل لياااأ م ار اااأ 23 

للكلجأ اليربيأ ألرر  لجن ج اليربيأ اعص ت ف  التجديد ألالتول د ت  ار اللكارت 
  137  مت ع 

   اااتاا ماااارا الكرملااا ت  شاااو  الل اااأ أل جوااااا ألاكت ال اااا ت مألتهاااأ الث افاااأ   24 
  2ت1الدينيأت   مت ع

  م جااو  قاال رجاار الةمدشاارات لااار بت  قوال اساام: الكشاااف راال ح ااائق 25 
-1430ت 3التنةيات ألر ااو  اعةاأليات فاا  أللااوه التأألياتت  ارالجيرفااأت ق اارألمت ط

  41ت ع1لت ج2009
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ال ااارألف اليربياااأ ألميا   اااات منشاااورام ات اااا    عهااااا ح ااال: خ اااائ  26  
   17ت ع  1998الكتاب اليربت  مشق 

    155ت ع2  رثجا  قل لن : الد ائ ت ج27 
  ربااد ال اابور  اااا ل: الجاان ج ال ااوت  للبنيااأ اليربيااأ  رؤيااأ لدياادا فاا  28 

  38لت ع 1980-1400ال رف اليرب  ت مؤس أ الرسالأت ق رألمت 
  156: 154تع 2ت ج ائ رثجا  قل لن : الد  29 
  ألاللياات الججاار  الربااار  الاالا لااا  منااه الج اادر  فيللااأ  لااه قنااا  ألاحااد 30 

ِيل تا ت أليألو  متيديا ألاو ال البت أليأت  ال،ما   رل  أل،   فدِيلدتد ت ألماارره يالد
ت ايثر: يهيثرت ِحر جا : يادد ِحردجد ةجأ : يطجئلت للجات: يجلجات  ألساوا:     و:  د

خارفت ،لاةآ: يةلاةآت أللاوآ: يولاوآ  مثااآ الجتيادا:  حارج يوسوات ،خارف: ية 
الالرااب الكاارات ياادحرج الالرااب الكاارا  ألمنااه ةولااه تيااال :   إذا ،لةلاات اعر  

   أل  اااو: ايثااار اللاااال، ال باااوبت أليهيثااار اللاااال، ال باااوب  1،لةال اااا   الةلةلاااأ/
    ألمثاااااآ الااااال،ل:9ألمنااااه ةولااااه تيااااال :   ألبيثاااار مااااا فاااا  ال بااااور    اليا يااااام/

ألساااااوا لاااااه الشااااايطا ت أليوساااااوا ل ااااام الشااااايطا    ا ظااااار م جاااااد قااااال ال  ااااال 
االستاااذا:  ر،  ا يأ اقل ال البت م   ر،  وااده: ربد ال ااار اله ادا ات 
ح   جاا أل اهال ررب ت جاا أل ار، مب ج جاا: م جاد  اور ال  الت م جاد الةةاارافت 

 ت1لبنااااا ت ج -م جااااد م اااا  الااااديل ربااااد ال ج اااادت  ار الكتااااب اليلجيااااأت ق اااارألم
  أل حجااااد م ااااطل  الجراااااا ت م جااااد سااااالم رلاااا : ت ااااليب 113لت ع 1975

التو اااااينت ةهياااااأ   ااااايل إل  اااااا ،ياااااا ام ااماااااأ ألتطبي اااااام متنوراااااأت مطهياااااأ 
  وم جااد  قااو اللتااو،  ااريل: 23ت ة اام ال اارفت ع 2ال اااارات ج -االساات امأ

  38لت ع 1979ت 2 ظريأ ألصفيأ ف  ت اريل اعفيااآت مألتهاأ ال اهابت ط
ا ل: الرائاااد ال ااادي  فااا  ت اااريل اعفيااااآت مألتهاااأ الجامياااأ أل امااات ال ااا د  اااا

   " ألمنااه  فياااآ   تت ااا الياارب ماال مر هااامت فاات لف 64اع،اريااأت   مت ع 
ألال ت اااا رل  ااات  ه ااجتت إذا ةاااآ: ا اام بت ألحوةااتت إذا ةاااآ: ال حااوآ ألال ةااوا 

 رااة ت إال ااااوت ألةلبااقت إذا ةاااآ:  ةاااآ ب ا ااا  ت أل ميااةت إذا ةاااآ:   ال ب
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ألليلاااتت إذا ةااااآ: ليلنااا  ب فاااادا  "  حجاااد ال جاااالألا:  اااالا اليااارف فااا  فاااال 
ال ااارفت  ااارحه ألصااا  ه أل راااد ف ارساااهت ح ااان  رباااد الجل ااات يوسااافت مألتهاااأ 

   35لت ع 2007ت 3ال اارات ط -اآل اب
ح اا  ة اام رلجااا  ال اارف اللياات إلاا  مجاار  ألمةيااد ألاجااا ين  ااجا  إلاا  ثالثاا  

ر  ألالدجاس  ألال داس   أليطلق م طلن  مجر   ألا ر ثالث  ألي  د اه الربا
رلاا  الكلجااام التاا  تتااألف ماال ال ااد اع  اا  ماال اعحاارف الجيباارا راال الداللااأ 

: الجيمت ألالاللت  اليامأ للكلجأت فكلجأ  لل   مثال تتكو  مل ثالثأ  حرف ا 
 مااااال ااااااله اعحااااارف   ماااااا  لجاااااأ ألال ااااا لت ألال يجألااااال إ را   اللاااااأ الكلجاااااأ اأةااااات

الجؤ ااااد    ل ااااا ارتهاااااط االكلجااااأ ال اااااا أت ألااااالا االرتهاااااط اااااو  ت فجاااال للااااوا 
الااواألت  حاارف ال اااققت ماا  ميناا  إ اااف   ااتج راال ،يااا ا اللياات تاااجن ا ميناا 

ألالا النوع مل الكلجام يطلق رليه م طلن  الجةيد  ت ع ه ،يد  يه حارفت  أل 
ألاللااار  قااا ل اعحااارف اعصاااليأ للكلجاااأت . كثااار رلااا  اعحااارف اعصاااوآ للكلجاااأ

عحاااااااارف الةائاااااااادا    اعأللاااااااا  خاصااااااااأ االكلجااااااااأ  ل اااااااا ات ألت جاااااااات مينااااااااااا ألا
اعساس  الجتلر ت  ما الثا يأ ف   تتكرر ف   ظائر  ث را ل اله الكلجاأ  الجيجج 

تشتر  مي ا ف  البنا ت ف رف الواأل الةائد فا   لجاأ  للاوا   جاده فا   لجاام 
 ااتوي ل إلا  ألااالا يينا     اناا  م…  خارى مثات أللادت سااجوت ألر ات ر الور 

لجيناااا  الكلجااااأ الجةياااادات  حااااداجا الجيناااا  الجيججاااا  الداااااع ألاااااو مااااا ت جلااااه 
اعحاارف الججاار ات ألاآلخاار ميناا  البنااا  الاالا تشااار  فاا  حجلااه  حاارف الةيااا ات 
ألالجين  اللا للبته  حرف الةيا ا إ جاا ااو مينا  البناا ت ذلا  الجينا  الالا ةاد 

رف ماال ةاار  الةيااا ا تكاارر ماا   اات  لجااأ رلاا  ااالا البنااا   أللياات رلجااا  ال اا
تااا يل ال اارف اعصاال ت ألاااو ،يااا ا حاارف ماال لاان  راا ل  رلاا  اعصاات

رالد  الكلجأت  أل الم ا  مثت طدمد  :  د ل مد  :  رَّلت حد  .: للبدبد  : رلَّمت للب : حطَّمت رد
ألااالا النااوع ماال الةيااا ا لااي  خاصااا ا اارف  أل  اآلخاارت قاات  اات  حاارف ال جااا  

تااايفت ع  ااا حاارف ماادت ألتظ اار اااله  يجألاال تااا يل ا ماراادا " اعلااف " فااال
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 .اعحرف ف  الج اةا  ماايلأ اشاألل ا الجولاو  فا  الكلجاأ الجو،أل اأت ال قن ا ا
ت للبب : رلَّم مثت تد  .: فيلت : فديَّ

 ألل د استيجت اليرب أل،  فيلت لجيا   ث را من ا:
ا الداللاااأ رلااا  الجشااااق أ:   اااو: رل جااات ال  اااوا   ا: صاااارم  ااااليل م فااا   1

  و: رندل الج د  صار م جرا  اليندل  ألاليندل  جر  حجر مرارته  أل 
ا لل اا رألرا:   ااو: مر شاات الرلاات   ا: صاا رته مراكشاايا  ألساايو ه  صاا ره  2

  سيو يات أللبننهت ص ره لبنا يا 
ا للداللاااأ رلااا     االسااام الجاااأخوذ مناااه  لاااأ:   اااو: رااارلل   ا: اساااتيجت  3

 و   ألتللل: استيجت التليلو  اليرلو    ألتللة:   جة  رجاال فنيأ ف  التللةي
ا للن ت رل  أل، هت سوا   كا  الن ت مل مر ب إ اف :   و: رجنل  مل  4

ربد مناف  ألعه  ا  مال رباد ياي   ألربادل  مال رباد ب   ل  اا  الن ات مال 
لجلأت   و: ا جت  مل ةولاه: ا ام ب  ألحوةات  مال ةولاه: ال حاوآ ألال ةاوا إال 

ال اااالا  ألح ااابت: ةااااآ: ح اااب  ب  ألفااالل :  اااااو  ألحي ااات: ةااااآ: حااا َّ رلااا 
 ةاآ: فلل   لا أل لا 

 ا الظ ور:   و: قررجت الشجرا:   رم قرارج ا  5
ا ليله م تويا رلا  االسام الجاأخوذ مناه الليات:   او: فلللات الطياال: ليلات  6

  يه فللال  ألر لرم الثوب: صه ته االي لر 
الرال اااا : التطب ااااق  ا اإلصااااااأ:   ااااو: ررةبتااااه:  صاااابت ررةوبااااه  ربااااده 7

  29ت 28ال رف ت  ار الن اأ اليربيأت ق رألمت   مت ع 
لت 2005   حجااد ربااد ب : ماال االاااأ ال اار  ت    اااأ م اار ت ال اااارات 31 

  60ع 
   51  يوسفت 32 
   392ت ع 1  م جو  قل رجر الةمدشرا: الكشافت ج33 
تأأليااات  ا  م جاااد قااال لريااار ت الطبااارا  قاااو ليلااار : لاااام  البياااا  رااال  34 

ال اار  ت الاااه ألح  ااه أل ااهال   ااه ألرلااق رليااه: اشااار رااوا  مياارألف ألر ااال 
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ت 4لت ل1994-1415ت 1ت مؤس ااااااأ الرسااااااالأت ق اااااارألمت ط فااااااارا ال رسااااااتا 
  364ع
 ت ما ا ح   9  م جد قل مألرل قل منظور: ل ا  اليربت ج35 
  م جاااد ح ااال لبااات: الجيجااام اال ااات اة  الجؤصااات عللااااك ال ااار   الكاااريمت 36 

  439ت438ت ع 1تهأ اآل ابت ال اارات    مت جمأل
  ال ااا  احتكاااك  لااه  رباا  صاالام ألااا  ال جاا  ا الرخاااألا ا االسااتلاآ ا 37 

اااا .اال لتاااا، يدااارج حااارف  .ألال ااالام اعربااا   ااا يلأ ألال اااا  حااارف مرةاااق  ائجت
ال اااا  مااال ألساااال ال لاااقت ألياااندل  الل اااا  إلااا  ةااااع اللااام ألال يلت اااق اال نااا  

التجوياال اللجاا ت ألال ي اايد ال ااوم إلاا  يهااأ ال ناا   اعرلاا ت ألبالتااال  يااا ق
اعرلاا ت قاات ين اادر أليداارج أليألااو  االرتجااا  رلاا  الجداارج  اا يلتات  ا يااا ق 
الجدااارج اااااةتراب ةرفااا  رااااو النطاااق  أل  ال لاااق  أليألاااو  الاااوترا  ال اااوتيا  
متهارديل ف ت رب ال وا  مل خالآ فت أ الجةماار  أل     ييوةاه  ا  ت أللالل  

اإ  ارااااا قااادف  الااانل ؛ ألذلااا  ااااأ  يجااار النااااةق رئتاااه ااااوا   القاااد مااال التكلاااف
ألي تاااج إلاا   جيااأ اااوا   كثاار مجااا فاا  ال اارف الشااديد  ااال جةا أليداارج ال اارف 
ااااااا ألي اااااااحهه حفياااااال اعصااااااوام  ااااااا    اااااات ال ااااااوم مه ر ااااااا رخااااااوتا مرة ت م جوست

ا ظاااااااااار: .االحتكاكيااااااااااأ  فت  ت ذت كت ات ،ت عت  ت  ت (ت،ت عت اااااااااااا 
ت قت ااارف  ألا ظااار: مألااا  قااال  قااا  76م الل اااوات عإقاااراهيم   اااي : اعصاااوا

ةالااب البي اا ت  قااو م جااد: الررايااأ لتجويااد ال اارا ا ألت   ااق للااف الااتالألا  ايلاام 
مراتاااب ال ااارألف ألمدارل اااا ألصااالات ا أل ل اق اااا ألتل ااا ر ميا   اااا ألتيل ل اااا ألبياااا  
ال ر اااام التااا  تلةم اااا ت ت   اااق:  حجاااد فرحاااامت  ار رجاااارت رجاااا ت اعر  ت 

   قت رف 167-164ل ع1996-1417ت  3ط
   297   جاآ اشر: رلم اعصوامت ع 38 
  24  ال اقق  ل هت ع39  
ت ال اااارات    مت   إقاراهيم   ااي : اعصاوام الل ويااأت  ار الطهاراأ ال ديثااأ40 

  20ع 
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  م جد مأل  الجري  :   ايأ ال وآ الجل دت  ر، ألت ديم ألتيل اق :ةاه رباد 41 
  51لت ع 1999-اا1420ت 1الرؤألف سيدت مألتهأ ال لات ط

 ت  ار اريااب ت ال اااارا ت ي  م جااد م جااد  األ : اليربيااأ ألرلاام الل ااأ ال ااد42 
   124لت ع2001م ر 

  م جااد قاال  قاا  األرالجررشاال : ل ااد الج ااتت  راسااأ ألت   ااق: اااا م ةاادألر 43 
   151لت ع2008-1429ت 2حجدت  ار رجارت اعر   ت ط

  51ت عاعصوام الل ويأ    إقراهيم   ي :44 
  مأل  قل  ق  ةالاب البي ا ت  قاو م جاد: الرراياأ لتجوياد ال ارا ا ألت   اق 45 

ت ل1984ت 2للف التالألات ت   ق:  حجد فرحامت  ار رجاارت رجاا ت اعر  ت ط
   212ع 

  43  ال اقق  ل هت ع 46 
  رجاارأل قاال رثجااا  قاال ةنباار  قااو اشاار   ساا بويه : الكتااابت ت   ااق: ربااد 47 

      464ت ع 4لت ج1991ت 1ر الج تت ق رألمت لبنا  ت طال الل اارأل ت  ا
  ربااد الواحااد قاال م جااد ت قااو م جااد الجااال  : الاادر النث اار ألالياالب النج اار 48 

 ر،  تاب التي  ر للدا   ف  ال را امت ت   ق: را آ  حجد ألرل  م جادت  ار 
   187لت ع 2003 - 1424ت 1ق رألمت لبنا ت طت  الكتب اليلجيأ

 فيااا :   اا ر الج ااطل ام فاا  فاال اع ا  ألرلاام ال اارا امت  ار    حجااد ال49 
   252لت ع 2001-1422ت 1الكتب اليلجيأت ق رألمت لبنا ت ط

  52ت ع1  الدل ت قل  حجد اللراا دا:  تاب الي لت ج50 
   161ت ع 2  اقل لن : الد ائ ت ج51 
   149خ ائ  ال رألف اليربيأ ألميا   ات ع    عهاا ح ل:52 
  149اقق  ل هت ع  ال 53 
   14  الشج ت 54 
  1206ت ع30  الةمدشرا: الكشافت ج55 
  529ت ع7  الطبرا: لام  البيا  ت ل56 
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   اقل منظور: ل ا  اليربت ما ا   مم  57 
  إم ت يي وب أل خارأل : ةااموا الج اطل ام الل وياأ ألاع قياأت  ار اليلام 58 

   59للجالي لت ق رألمت لبنا ت   مت ع
  253د ال فيا :    ر الج طل امت ع   حج59 
  م جااد من ااف ال جاااة : اعصااوام الل ويااأ ألأل ائل ااات منشااورام لاميااأ 60 

  4  مت ع اللاتنت
  20  إقراهيم   ي : اعصوام الل ويأت ع 61 
  صااابرا الجتاااول :  راساااام فااا  رلااام اعصاااوامت ،اااارا  الشااار ت ال ااااارات 62 
  55لت ع 2006ت 1ط
 .متوساال م اتلت .مج اور .اا طها  الشالت ل مال الداارج  مدرج الجيم او 63 

تت اااااف اال ناااااأ فللجااااايم خجااااا  صااااالامت  ربااااا  صااااالام مااااال ال ااااالام  .منلاااااتن
الجتاااا ا ألااا : الج اار ا التوسااال ا االسااتلاآ ا اال لتااا،  ألصاالأ ألاحاادا ماال 
ال لام ا ر الجتاا ا ألا : ال ناأ  للجايم ثاال  صالام ةوياأ ألاا :  الج ار ا 

رناد  ط اه ألإ   .ا    يلتا  ألاجا:  االستلاآ ألاال لتا، التوسال ا ال نأ  ألصلت
لااام يألااال لل اااا   ألر يااال ر إال   اااه ياااندل  اأكجلاااه فااا  ةااااع اللااام تألال يلت اااق 
اال ناا  اعرلاا ؛ أليااؤ ا ذلاا  إلاا  تااا  ق التجوياال اللجاا ت ألال يألااو  لل اارف 
مجاآ ل تار   صاداهت  ألالجنطباق مال الشالت ل اجاا الطرفاا  اللالا  يلياا  الهشارا  

ي ه  النل  قراأ مل الةملت ألي ه  ال اوم م ادار االرتاداآت ألرناد خارألج أل 
ااا  اا طهااا  الشاالت ل ماال الدااارج  ذلاا  اااو لا ااب الشاادا  الجاايم يجااد الجداارج م ل ت
ف  الجيمت أللكل يجد له منلالتا مال ا ار مو ا  ذلا  االحتهااا؛ ح ا  ياندل  

رااال ةرياااق  ال نااا  اعرلااا  اجاااا  ياااه الل ااااا  ثناااا   طاااق الجااايمت أليجااارا ال اااوا 
التجويل اع ل ت ف ندف  ميه ال وم إل  الديشاولت ذلا  اللارا( الر اا   يأل اب 
صااوم الجاايم ر ااأ تياارف اال نااأ  ألااالا اااو لا ااب الرخاااألا فاا  الجاايم  ألإ   ا اات 
انت اااا  ةااات مااال اناااأ الناااو   ألتظ ااار ال ناااأ ألا ااا أ للياااأ فااا  الجااايم الجشاااد ا 

ت رلاا     ال نااأ ااا  الجا ااب ألالاادل  ألالجداجااأ ألالجدفيااأ ثاام ال اااكنأ فالجت ر ااأ 
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الرخااو فاا  الجاايم؛   ااه يجألاال مااد صااوم ال نااأ إلاا  مااا  ااا  ب إلاا     ينت ااا  
ال وا  مل الرئأ  ألييتبر  ت تل  اليجليأ توساطتا إذا ماا ةور ات اال اوم الرخاو 
ألالشااااديدت ألحتاااا  ال تت اااار  الجاااايم ال اااااكنأ اا ااااطراب الجداااارج ألةل لااااأ ال اااارف 

جتي ااافت القاااد مااال إرطاااا  الجااايم ال ااااكنأ صااالأ ا ااابب ال لاااق ألاللاااتن ال اااري  ال
التوسال  ا الجألو  رل  الجدارج قرااأ مال الاةمل لييطا  رجلياأ ا ادفاع ال اوا  
مل خالآ الديشول فرصأ  ألاأللا يدرج ال رف مج ورتا يشوبه     مال الشادا 
ااا    اات ال ااوم ر ا تااا  ال نااأ  ا ظر: إقااراهيم   ااي :  ألالرخاااألا؛  ا ميتاادالت مرة ت

 234-232ت قت ارف ألا ظار: مألا : الرراياأت ع48لل وياأت ع اعصاوام ا
 قت رف 

  358   جاآ اشر: رلم اعصوامت ع 64 
    ال اقق  ل ه ت ال ل أ  ل  ا 65 
  ربااد اليةيااة قاال رلاا  قاال م جاادت  قااو اعصااهغت اقاال الط ااا  اع دل اا : 66 

هاأ مألت ت   اق: حااتم صاالن الاااملت مر د ال اارى إلا  ت   اق مياالم الج اارىت
   38ت ع 3ال  ااأت اإلمارامت الشارةأت   متج

  رباااد الوااااااب قاااال م جاااد ال رةباااا : الجو اااان فااا  التجوياااادت  ار رجااااارت 67 
  97لت ع 2000-1421اعر  ت رجا ت 

  66  ح ل عهاا  خ ائ  ال رألف اليربيأ ألميا   ات ع68 
ه  ر : الكتااب :  تااب سا بويرثجا  قل ةنبر س بويه ت  قو اشا رجرأل قل  69 

  174ت ع4لت ج 1975: ربدال الل م جد اارأل ت ال اارات ت   ق
فا  أللاوه ال ارا ام ألرلل اات      ر قل رل  قل م جد الش را،ا: الجو ان70 

رجااااار حجااااادا  الكبي ااااا  ت الججاراااااأ الد رياااااأ لت فااااايف ال ااااار   اجااااادات  :ت   اااااق
  176لت ع1414-1993

   72  عهاا ح ل: خ ائ  ال رألف ألميا   ات ع 71 
  77ال اقق  ل هت ع  72 
  185   آ رجرا ت 73 
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  374ت ع2  الطبرا: لام  البيا ت ج74 
  210ت ع 4  الةمدشرا: الكشافت ج75 
   اقل منظور: ل ا  اليربت ما ا  ،حن  76 
  للااةاا خجاا  صاالام:  رباا  صاالام متاااا ا ألااا  الج اار ا الرخاااألا ا 77 

تااا ا ألاا : ال ال ر  االساتلاآ ا اال لتاا،  صالأ ألاحادا مال ال الام ا ار الج
ألثااال  صاالام  اا يلأ ااا :  للااةاا صاالتا  ةويتااا  ألاجااا: الج اار ا ال اال ر 

أليشاتر  فا  إ تااج الاةاا رااوا : ر ا الل اا   .الرخااألا ا االساتلاآ ا اال لتاا،
ألااااااو اليااااااو اعألآت ألماااااا قااااا ل الثناياااااا اليلياااااا ألال ااااالل  ألااااااو اليااااااو الثاااااا  ت 

اااا اال نااا  اعرلااا ت ألياااندل   ة ااا  الل اااا  ألمااال الطبييااا  رااادل إل ااا اةه  يات
اا ر ساه  ا فا  ةااع اللامت ألمتج ت ألبلل  ي ت التجويل اللج  أليألو  الل ا  مندلات
إل  لثأ الثنايا ال لل   ت ت مدارج ال ا ل   أليألاو  االرتجاا  رل  جاا  كثار مال 
الثناياااا اليلياااات ألإ   اااا  ذلااا  االرتجاااا   ااا يلا لولاااو  فرلاااأ ق ن جاااا   ا رااادل 

أ الثنايااا ال االل  ت أليألااو  الااوترا  ال ااوتيا  فاا  حالااأ إل ااا  ر ا الل ااا  قلثاا
الاااق ألفاااتن؛ مجاااا ياااؤ ا إلااا  ذقااالقت جا ألااتةا،اجاااات ألياااؤ ا االتاااال  إلااا  ل ااار 
صااوت ا ا ااه  الاانل  فاا  ح نااهت  ا يألااو  االرتجااا  رلاا  مداارج الاانل  ةويااا  
أليداارج ال ااوم أليناادف  ميااه ا ااوا الاارين ماال خااالآ منلاال صاا  ر  ألاااو اللرلااأ 

الل اااا  أللثاااأ الثناياااا ال ااالل   صاااوم ييااارف اال ااال ر  أليدااارج  التااا  قااا ل ر ا
صااوم الااةاا ماال ر ا الل ااا  ألمااا قاا ل الثنايااا اليليااا ألال االل  ألين طاا  رنااداجات 

ا ظار: .أليألو  حرفا مج ورا رخوا مرة ا   يال يشوبه صل ر يشهه صاوم الن ات
ت قت اارف  ألا ظاار: مألاا : الررايااأت 68إقااراهيم   ااي : اعصااوام الل ويااأت ع 

 قت رف   210ت209ع
  82  صبرا الجتول :  راسام ف  رلم اعصوامت ع 78 
  9  ا ظر للف الليت  ح    ت ع79 
  1  الةلةلأت80 
  214  اله رات 81 
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  554ت ع7  الطبرا: لام  البيا ت ل82 
  إسااجار ت قاال رجااار قاال  ث ااار ال ر اا  الدمشاا  : تل ااا ر ال اار   اليظااايمت 83 

-1421ت 1 خااااارأل ت مؤس اااااأ ةرةهاااااأت طت   اااااق: م اااااطل  ال ااااا د م جاااااد أل 
  460 ت ع8لت ج2000

  اللات قال ال  ال الطبرسا   قاو رلا : مججا  البياا  فا  تل ا ر ال ار  ت 84 
لت 2006-1427ت 1 ار اليلول للت   ق ألالطهارأ ألالتو،ي ت ق ارألمت لبناا ت ط

   321ت ع10ل
  126ت ع2  الةمدشرا: الكشافت ج85 
  579عت 1  الطبرا: لام  البيا ت ل86 
 ت ما ا  ،لت  20  اقل منظور: ل ا  اليربت ج87 
  12  ا ظر: ،حة،ت ع88  
  الالل تت ف ادج  صلام   رب  صلام مل ال لام الجتااا ا ألاا : 89 

 الج اار ا التوسااال ا االسااتلاآ ا اال لتااا،   ألصاالأ ألاحاادا ماال ال االام ا اار 
اال  ااراف الجتاااا ا ألااا : اال  ااراف  لااالل ثااال  صاالام ةويااأ ألااا : الج اار أل 

ألالتوسال؛ إذا سلجنا    التوسال صلأ ةويأت ع  ا تج ت إل  ال وا  كثر مل م ل ا 
ألتداارج الااالل ماال  .إلاا  الااايف  ألصاالتا   اا يلتا  ألاجااا االسااتلاآ ألاال لتااا،

   اا  حافااأ الل ااا  إلاا  منت اا  حافتااه ماال الج تاا لت  ا تداارج ماال    اا  حافااأ 
ألآ  أليشااار ه فاا  إ تاااج الااالل الل ااا  ماا  ةرفااه إلاا  م اادل اللاام ألاااو الياااو اع

الياو الثا   ألاو منبت اعسنا  اليليا  الااحألا  + النااا  + الربار تاا  + 
 سنا   م  ا دلا   ة   الل ا ؛ ألبالتال  ال يلت ق اه إال فا   8الثن تا  =

مدرلاااااهت ح ااااا  تكاااااو  ال افتاااااا  اللتاااااا   اااااا  يدااااارج من جاااااا حااااارف الااااااا  ال 
  الجداااارج ةويااااا فاااا  ذلاااا  الجو اااا ت  ي ااااه  تنطه ااااا ت أليألااااو  االرتجااااا  رلاااا

ال وم  ألالا لا ب الشدا ف  الالل  أللكل يجد له منللا ليجرا منه ألاو ةرفا 
الل ا ؛  ا الجألا  ل الججاألريل للجدرجت ألاو الجا ب الرخو ف  الالل  لالل  ال 
ي يد ال وم إل  يهأ ال ن  اعرل ت قت ين در ألين رف ال وم أليدرج مل 
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ا مل  اح ت  م تد  الل ا  إل  مدرج النو   أليألاو  الاوترا  ةرف  الل ا ؛  
ال وتيا  ف  حالأ فتن ألالقت حت  يؤ ا إل  ذقلقت جا ألااتةا،اجاا؛ مجاا ياؤ ا 
إلااا  ل ااار صاااوت ا  أليدااارج ال ااارف مج اااورا يشاااوبه  ااا   مااال الشااادا ألالرخااااألا 
 ميتاادالت ت    اات ال ااوم  أللااي  فاا  ال اارألف  ألساا  مدرلااا منااه؛ لطولااه  جااا 

امتاادا ه ماال    اا  حافااأ الل ااا  إلاا  منت ااااا ماال الج ت ل ا ظاار: إقااراهيم يظ اار 
ت قت اااارف  ألا ظاااار: مألاااا : الررايااااأت 54:56  ااااي : اعصااااوام الل ويااااأت ع 

 قت رف  188-190
فاااال اع ا  أل رلاااام ال اااارا امت الج ااااطل ام فاااا      حجااااد ال فيااااا :   اااا ر90 

  253ع
   17  التكويرت 91 
  470ت 7تل  ر ال ر  ت للام  البيا  ف     الطبرا:92 
  1183ت ع 30  الةمدشرا: الكشافت ج93 
 ت ما ا  ر    31: ل ا  اليربت ج  اقل منظور94 
  إقراهيم قل ال رات الةلاج ت  ق  إس ا : ميا   ال ر   ألإررااهت ت   اق: 95 

ت ل1988 -1408ت 1طربد الجل ت ربده  لب ت رالم الكتبت ق ارألمت لبناا ت 
  226ت ع 5ج
متوسااااال  .مداااارج الياااا ل ألسااااال ال لااااق  منط ااااأ ل ااااا  الجةمااااار  مج ااااورا  96 

الب نيأ  ف  حرف الي ل الجريا  الجةئ  لل وم ف  مدرج ال رف ا بب ردل 
كجاااااآ ال ااااهت تت ااااف ااالسااااتلاآت ألتت ااااف ااال لتااااا،  فااااالي ل تت ااااف اااااأرب  
صالام ألاا :  الج ار ا التوساال ا االساتلاآ ا اال لتاا،  ألإذا سالجنا    التوساال 

تج اات إلاا  ال ااوا  كثاار  لأ ةويااأ  جااا لااا  فاا  اياا  الكتاابت ألتيل اات ذلاا     اااصاا
مااااال م ل اااااا إلااااا  الاااااايفت ألبااااالل  اليااااا ل ق اااااا صااااالتا  ةويتاااااا : ألاجاااااا الج ر 

 . ائجاا ألالتوسال  ألصلتا    يلتا : ألاجا  االستلاآ ا اال لتاا، ت ألاليا ل مرة اأ
دل  اليااا ل مااال ألساااال ال لاااق  مااال منط اااأ ل اااا  الجةماااار ت أليااان يدااارج حااارف

اللاام ألال يلت ااق اال ناا  اعرلاا ت ألتكااو  فت ااأ الشاالت ل فت ااأ  الل ااا  إلاا  ةاااع



 الرباعيات املزدوجة أللفاظ أفعال احلركة يف القرآن الكريم: دراسة صوتية داللية

 (والثالثون لثالثا بارود )العددحولية كلية اللغة العربية بإيتاى ال

  ﴿801﴾  
  

الشااالأ ال ااالل ؛  ااات اااالا ياااؤ ا إلااا  تاااا  ق التجويااال اللجااا ت   فبياااأت مااا  فااار 
ال لاقت ألرادل مالم اته لل ااات ألال ي ايد ال اوم إلا  يهاأ ال نا   ألا لتا،    ا 

لا ي ارد رل  ردل مل ألسال ال لقت  درألله مل اع بوبت ألا اعرل ت أليدرج
إرطااا  اااله ال ر ااأ قراااأ ماال الااةمل؛ ع  ماال ةبييااأ حاارف  تلديج ااا  أليجااب
يتدافاااات أليتداماااادت ألي ااااف رنااااد حااااد مياااا ل  ألال يجألاااال الجااااال  الياااا ل    صااااوته

صوم الي ل ال ين ه  ا  هاسا  اامال؛ لالل  ال ييتبار  ألالتطويت  يه؛ ح   إ 
الجرياا ؛ لالل  ال ييتبار  إ ه ال يجرا  ياا  جااآ مل ال رألف الشديدا  ألح  

الرخااااو ألالشاااديد؛ ع  اااااه لريا ااااا لةئيااااا  مااال ال اااارألف الرخااااوات قااات حاااارف قاااا ل
ال ااه   ألحتاا  ال تت اار  الياا ل  لل ااوم فاا  مداارج ال اارف؛ ا اابب راادل  جاااآ

اا ااااااطراب الجداااااارج ألت ل اااااات  أليداااااارج ال ااااااارف قاااااا ل الرخااااااو ألالشااااااديد    ااااااات 
قت اارف  ألا ظاار: ت 75ا ظاار: إقااراهيم   ااي : اعصااوام الل ويااأت ع.ال ااوم

 قت رف   163ت162مأل : الررايأت 
  161ت ع 2  اقل لن : الد ائ ت ج97 
  114  عهاا ح ل: خ ائ  ال رألف اليربيأت ع98 
   94  الشيرا ت 99 
  764ت ع19  الةمدشرا: الكشافت ج100 
   516ت ع 5  الطبرا: لام  البيا ت ل101 
   اقل منظور: ل ا  اليربت ما ا   بب  102 
  رماا  ربد التواب: الجدخت إل  رلم الل أ ألمنااج اله   الل اوات ط 103 
  3ت ع 1982ت مألتهأ الدا ج ت ال اارات1
  للهااا  ثااال  صاالام ةويااأ ألااا :  الج اار ا الشاادا ا ال ل لأ  ألصاالتا  104 

  يلتا  ألاجا:  االستلاآ ألاال لتا،  يألو  إ تاج الها  اجشار أ راوا النطق 
اليااو لياو اعألآ  ألبطل الشلأ ال لل   ل الشلأ اليليات  األاجا الشلتا ت اط

الثاااا   ؛ ع  لكااات مااال الشااالت ل ةااارف لت ةااارف يلااا   اخااات اللااامت ألاآلخااار يلااا  
الهشرات فالجنطبق ف  الها  ةرفااا الللا  يليا   اخت اللمت ألللل  ي ج  ا ريا؛ 
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أللاي   ع ه الطرف الرةب اللا ينتج منه حرف الها   أللاي  لل اا   ألر يال ر
لاااه رجااات إال     ألره ين  ااار ف اااال فااا  ا دلا اااه اأكجلاااه فااا  ةااااع اللااام ألرااادل 

ألتدارج الهاا   إل اةهت ألبالل  ياا ق التجويال اللجا  ألياؤ ا ذلا  إلا  تريي  اا 
اا طها  الشلت ل ا طهاةا تاما مل الداختت ألبلل  يألاو  النااةق ةاد  تام الجدارج؛ 

ا م ألجاااات أليألاااو  ل ااادأل  ت اااا ل قااا ل ةرفااا  رااااوا النطاااق ألإاالة جاااا ال ااا
الاااوترا  ال اااوتيا  فااا  حالاااأ الاااق ألفاااتن مجاااا ياااؤ ا إلااا  ذقااالقت جا ألااتةا،اجاااات 
ا بب حاه  الانل  فا  ح ناه ألل ار ال اوم الح اات ثام ينل ات رااوا النطاق 
 الشاالتا   ا ل اااالت ساارييا؛ تلا يااا لن،راااج ال اصاات فاا  ل ااا، النطااقت ا اابب 

ه صوم ذأل  برا ةويأت ألرلا  ال وا  الج بوات حت  ي د  ا لجار لل وا ت يتهي
 ثرااااا يااااطرب الجدااارج؛ ا ااابب ةاااوا ال اااوا  الجنااادف ت أليدااارج ال ااارف مج اااورا 
 ااديدا    اات ال ااوم م ل ااالت" ي ااوآ الااد تور إقااراهيم   ااي  "الهااا : صااوم  ااديد 
مج ااورت يتكااو  اااأ  يجاار ال ااوا   ألال اااال نجرات  ي اار  الااوتريل ال ااوت  لت ثاام 

ت  ين ه  رند الشلت ل منطه ت ل ا طهاةتا  اامالت يتدل مجراه اال لق ثم اللمت ح
فإذا ا لرلت الشلتا  سجينا ذل  ال وم اال لجارا اللا ي اج  الهاا ت فللنطاق 
االهاااا  تنطباااق الشااالتا   ألالت حااا ل ا  هااااا ال اااوا  رناااداجات ثااام تنلرلاااا   ي اااج  

رلاام  ت أل جاااآ اشاار: 47صااوم الهااا " إقااراهيم   ااي : اعصااوام الل ويااأت ع 
 .ألما ايداا 378ع  متاعصوا

  ألالشاااادا يااااادآ رل  ااااا ايااااادا م اااااطل ام  جااااا سااااابق فاااا  اله ااااا  اااااا : 105 
اال لجاريأ  أل الوةفيأ" ال وم اإل لجارا ألي ج  االوةل ت ذل  ال  هاا النل  
رنااد النطااق اااهت ألي اااحب خرأللااه ا لتااا، الجداارج  فيااأ ألاحاادا" إقااراهيم   ااي : 

رجااااار:  راساااااأ ال اااااوم ا ظااااار:  حجاااااد مدتاااااار أل  111اعصاااااوام الل وياااااأت ع
   أل االحتهاساايأ م جااد اع طاااك :  97ت ع4الل اوات رااالم الكتاابت ال ااارات ط

   أل 160ت ع 1969ت 2ط الااااول ة فاااا  ف ااااه الل ااااأت  ار الشاااارأل ت ق اااارألمت
اال  دا يأ: ماريوباا:  س  رلام الل اأت ترلجاأ:  حجاد مدتاار رجارت منشاورام 

    82ت ع 1973لاميأ اللاتنت لبيات 
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ت ال  ااارا :  حألاااال ةااارا ا ال ااار   الكاااريمت  اااهال ألتيل اااق: ةل اااأ   خل ااا106 
لت 2001-1422ت 1اااااااااالآت  ار الهشااااااااائر االسااااااااالميأت ق اااااااارألمت لبنااااااااا  ت ط

   95ع
 حجاااد ال فياااا :   ااا ر الج اااطل ام فااا  فااال اع ا  ألرلااام ال ااارا امت   107  

  252ع
  101خ ائ  ال رألف اليربيأ ألميا   ات ع    عهاا ح ل:108  
 قق  ل هت ال ل أ  ل  ا   ال ا109 
  مألاااا  قاااال  قاااا  ةالااااب البي اااا : الررايااااأ لتجويااااد ال اااارا ا ألت   ااااق للااااف 110 

  118ت 117التالألات ع 
  20  اعررافت 111 
  5ت4  الناات 112 
  359  الةمدشرا: الكشافت ع113 
   587ت ع7لام  البيا  ف  تل  ر ال ر  ت ل  الطبرا: 114 
 ت ما ا  ألسوا    اقل منظور: ل ا  اليرب115 
  للواأل خج  صلامت  رب  صلام مل ال لام الجتااا ا ألاا : الج ار 116 

ا الرخاألا ا االستلاآ ا اال لتا،  ألصلأ ألاحدا مل ال لام ا ار الجتااا ا ألاا : 
اللااا ل  إذا  ا ااات سااااكنأ ألةبل اااا فت اااأ   للاااواأل صااالأ ألاحااادا ةوياااأ ألا :الج ااار  

تشاتر  فا   .آ ا اال لتاا، ا اللا لأل ربا  صالام  ا يلأ ألاا : الرخااألا ا االساتلا
إ تااااااج الاااااواأل الشااااالأ اليلياااااا  اليااااااو اعألآ  ألالشااااالأ ال ااااالل   اليااااااو الثاااااا    
ااااج جات أللكاال ال ي اات ا اااجام جا إلاا  حااد اإلةهااا   جااا فاا  الهااا  ألالجاايم؛ 
لولااو  فرلااأ فاا  ألسااال الشاالت لت يجاار ماال خالل ااا ال ااوم؛ لااايف االرتجااا  

 مااا الل ااا  ف رتلاا  ةلاايال فاا   ة اااهت أللكاال  رلاا  الجداارج ع ا  صاالأ الرخاااألات
لي   ارتلاره ف  ال رألف الجلدجاأ ألرادل إل ااةه اال نا  اعرلا ؛ مجاا ياؤ ا 
إلاا  تااا  ق التجوياال اللجاا ت أليألااو  الااوترا  ال ااوتيا  فاا  حالااأ الااق ألفااتنت 
مجاااا ياااؤ ا إلااا  ذقااالقت جا ألااتةا،اجاااا ا ااابب ةاااوا االرتجاااا  رلااا  مدااارج الااانل  
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ج ال رف مج ورا رخوا مرة ا    ت ال ومت أليدارج ادلاأ  ي ه  النل ت أليدر 
ا ظار:  ألس ولأ إذا  ا  ساكنا ألةبله ملتو،ت ألف  اله ال الاأ ي اج  قاواأل اللا ل 

 ألما ايداات قت رف   132إقراهيم   ي : اعصوام الل ويأت ع
  14  ا ظر   ر ي   ف  الا اله   ع117 
   97  عهاا ح ل: خ ائ  ال رألف اليربيأت ع 118 
  175  م جو  ال يرا : رلم الل أ م دمأ لل ارى اليرب ت ع119 
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 أ ح: المص دا
 ال ر   الكريم  -1
إقااراهيم قاال م جااد ال اارات الةلاااج ت  قاا  إساا ا : ميااا   ال اار   ألإررااااهت  -2

 -1408ت 1ت   ااق: ربااد الجل اات ربااده  االب ت رااالم الكتاابت ق اارألمت لبنااا ت ط
 ل 1988

 حجد فارا الشديا : ارترافام الشديا  ف  ال ا  رلا  ال اا ت  ار رجاا   -3
 .1984ت 5الج لنت  ار الرائدت ق رألمت ط

 حجد قل م جد الدطااق ت  قاو ساليجا : قياا  إرجاا، ال ار  ت ت   اق: م جاد -4
 ،الوآ سالل وم جد خلف بت  ار الجيارف ت   م 

  : تل ااا ر ال ااار   اليظااايمت إساااجار ت قااال رجااار قااال  ث ااار ال ر ااا  الدمشااا -5
-1421ت 1ت   اااااق: م اااااطل  ال ااااا د م جاااااد أل خااااارأل ت مؤس اااااأ ةرةهاااااأت ط

 ل 2000
الدل اااات قاااال  حجااااد اللراا اااادا:  تاااااب الياااا لت ت   ااااق: م اااادا الجدةألماااا   -6

 ل  1980ألاقراهيم ال امرائ ت  ارالر  دت ا دا ت 
آت خل اات ال  اارا:  حألااال ةاارا ا ال اار   الكااريمت  ااهال ألتيل ااق: ةل ااأ اااال -7

 ل 2001-1422ت 1 ار الهشائر االسالميأت ق رألمت لبنا ت ط
ربد الرحجل قل  ق  األار ال ا وة : الجةاار فا  رلاول الل اأت ت   اق: فاؤا   -8

 ل 1998ت 1رل  من ورت  ار الكتب اليلجيأت ق رألمت ط
ربد اليةية قل رل  قل م جدت  قو اعصهغت اقل الط ا  اع دل  : مر د  -9

ت   ااااق: حاااااتم صااااالن الااااااملت مألتهااااأ  ق ميااااالم الج ااااارىتال ااااارى إلاااا  ت   اااا
 ال  ااأت اإلمارامت الشارةأت   م 

ربااد الواحااد قاال م جااد ت قااو م جااد الجااال  : الاادر النث اار ألالياالب النج ااار  -10
 ر،  تاب التي  ر للدا   ف  ال را امت ت   ق: را آ  حجد ألرل  م جادت  ار 

 ل 2003 - 1424ت 1ق رألمت لبنا ت طت  الكتب اليلجيأ
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ربااااد الوااااااب قاااال م جااااد ال رةباااا : الجو اااان فاااا  التجوياااادت  ار رجااااارت  -11
 ل 2000-1421اعر  ت رجا ت 

 رثجا  قل لن ت  قو اللتن:  -12
ار الكتاااب الج اااريأت ال ااااارات ت   اااق: م جاااد رلااا  النجاااارت   الد اااائ ت - 

 ل 1952
 ت سر صنارأ االرارابت ت   اق: م اطل  ال ا ات مطهياأ م اطل  الهااق -ب

 ل 1954ال اارات 
رلا  ال  اا ل قاال ربااد ب قاال ال  اال قاال رلاا  قاال ساا نا:  سااهاب حاادأل   -14

ت   ااااق: م جااااد ح ااااا  الطيااااا ت ت   ااااق ألمراليااااأ:  اااااكر الل ااااالت  ال اااارألفت
 مطبورام مجج  الل أ اليربيأ قدمشقت   م 

رجرأل قل ا ر الجاحفت  قو رثجا :  تاب ال  وا ت ت   ق: ربد ال الل  -15
 .1969-1388ت 3رأل ت  ار الكتاب اليربيأت ق رألمت طم جد اا

رجاارأل قاال رثجااا  قاال ةنباار ساا بويه ت  قااو اشاار : الكتااابت ت   ااق: ربااد  -16
ل  ألةهياااأ ال ااااارات 1991ت 1ال اااالل ااااارأل ت  ار الج اااتت ق ااارألمت لبناااا  ت ط

 ل 1975
اللاات قال ال  اال الطبرسا   قااو رلا : مججاا  البياا  فاا  تل ا ر ال اار  ت  -17

 ل 2006-1427ت 1لول للت   ق ألالطهارأ ألالتو،ي ت ق رألمت لبنا ت ط ار الي
م جاااد قااال  قااا  األرالجررشااال : ل اااد الج اااتت  راساااأ ألت   اااق: ااااا م ةااادألر  -18

 ل 2008-1429ت 2حجدت  ار رجارت اعر   ت ط
م جاااد قااال لريااار ت الطباااارا  قاااو ليلااار : لااااام  البياااا  رااال تأألياااات  ا  -19

رااوا  مياارألف ألر ااال لااق رليااه: اشااار ال اار  ت الاااه ألح  ااه أل ااهال   ااه ألر
 ل 1994-1415ت 1ت مؤس أ الرسالأت ق رألمت طفارا ال رستا  

م جااد ربااد اليظاايم الةرةااا   : مناااات اليرفااا  فاا  رلااول ال اار  ت مطهيااأ  -20
 ت   م 3عي   الهاق  ال لب ت ط
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ل ااا  اليااربت  م جااد قاال مألاارل اقاال منظااور ت لجاااآ الااديل ت اع  ااارا: -21
 رل ةهيأ قوال ت ال اارا ت    م ةهيأ م ورا 

م جد مأل  الجري  :   ايأ ال وآ الجل دت  ار، ألت اديم ألتيل اق :ةاه رباد  -22
 ل 1999-اا1420ت 1الرؤألف سيدت مألتهأ ال لات ط

م جااو  قاال رجاار الةمدشاارات لااار بت  قوال اساام: الكشاااف راال ح ااائق  -23
-1430ت 3ت ق اارألمت طالتنةيات ألر ااو  اعةاأليات فاا  أللااوه التأألياتت  ارالجيرفااأ

 ل 2009
مأل  قل  قا  ةالاب البي ا ت  قاو م جاد: الرراياأ لتجوياد ال ارا ا ألت   اق  -24

ت  2للاااااااف الاااااااتالألات ت   اااااااق:  حجاااااااد فرحاااااااامت  ار رجاااااااارت رجاااااااا ت اعر  ت ط
 ل 1984

  ر قل رل  قل م جد الشا را،ا: الجو ان فا  أللاوه ال ارا ام ألرلل اات  -25
-1414ارأ الد ريأ لت فيف ال ر   اجدات ت   ق: رجر حجدا  الكبي  ت الجج

 ل 1993
 ث  ي : المرا ع

 إقراهيم   ي : اعصوام الل ويأ ت  ار الطهارأ ال ديثأ ت ال اارات    م  -26
 حجااد ال فيااا :   ااا ر الج ااطل ام فاا  فااال اع ا  ألرلاام ال ااارا امت  ار  -27

 ل 2001-1422ت 1الكتب اليلجيأت ق رألمت لبنا ت ط
 الدط ب: ميجم الج طل ام اليلجيأ ألاللنيأت    ت   م  حجد  ل ق  -28
 ل 2005 حجد ربد ب : مل االاأ ال ر  ت    اأ م ر ت ال اارات  -29
إم ات يي ااوب أل خارأل : ةاااموا الج اطل ام الل ويااأ ألاع قياأت  ار اليلاام  -30

 للجالي لت ق رألمت لبنا ت   م  
اكت ال اااا ت مألتهاااأ الث افاااأ    اااتاا ماااارا الكرملااا ت  شاااو  الل اااأ أل جوااااا أل  -31

 الدينيأت   م 
رمااا  رباد التااواب: الجادخت إلاا  رلام الل اأ ألمنااااج اله ا  الل ااوات ط  -32
 ل 1982ت مألتهأ الدا ج ت ال اارات 1
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صااه   ال ااالن:   راسااام فاا  ف ااه الل ااأت  ار اليلاام للجالياا لت ق اارألمت  -33
 ل 1980ت 8ط

ت 1،ارا  الشر ت ال اارات ط صبرا الجتول :  راسام ف  رلم اعصوامت -34
 ل 2006

عهااااا ح ااال: خ اااائ  ال ااارألف اليربياااأ ألميا   اااات منشاااورام ات اااا   -35
 ل 1998الكتاب اليربت  مشقت 

ربااد ال اابور  اااا ل: الجاان ج ال ااوت  للبنيااأ اليربيااأ  رؤيااأ لدياادا فاا   -36
 ل 1980-1400ال رف اليرب  ت مؤس أ الرسالأت ق رألمت 

 : اإلرجاااا، الل اااوا ألالبياااا   فااا  ال ااار   الكاااريمت رلااا  قااال  اااايل الشااا و  -37
 الجألتهأ الشاملأت   م 

 جااااااآ اشااااار: رلااااام اعصاااااوامت  ار ارياااااب للطهاراااااأ ألالنشااااارت ال ااااااارات  -38
 ل 2000

م جاااد ح ااال لبااات: الجيجااام اال ااات اة  الجؤصااات عللااااك ال ااار   الكاااريمت  -39
 مألتهأ اآل ابت ال اارات    م 

ألرلاام الل ااأ ال اادي ت  ار اريااب ت ال اااارا ت م جااد م جااد  األ : اليربيااأ  -40
 ل 2001م رت 

م جاااد الجهااااار : ف ااااه الل ااااأ ألخ ااااائ  اليربيااااأ   راسااااأ ت ل ليااااأ م ار ااااأ  -41
للكلجأ اليربيأ ألرر  لجن ج اليربيأ اعص ت ف  التجديد ألالتول د ت  ار اللكارت 

   م 
يااأ م جااد من ااف ال جاااة : اعصااوام الل ويااأ ألأل ائل ااات منشااورام لام -42

 اللاتنت   م 
م جو  ال يرا : رلام الل اأ م دماأ لل اارى  اليربا ت  ار الن ااأ اليربياأ  -43

 للطهارأ ألالنشرت ق رألمت لبنا ت    ط ت   م  
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