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 الكريم في ضوء علم اللغة النفسيالهمز واللمز في القرآن 

 هناء علي أحمد نواية

جايرالة  القالارب،، –كلية الدراسات اإلسالميية االربييالة اتالات  قسم أصول اللغة،
 األزرب، يصب.
  .azhar.edu.eg2057hanaanawaya@ :البريد اإللكتروني

 الملخص:

إن الالالد ا اإلسالالمي  قالالد أرلالالدلا إلالالى القالالب  كلالالى الميالالال ي ا الالة األك الالال ال الال  
تؤدي إلى الصالح الرال لألية اإلسالميية اللشرالب ة يمك ل،الا، ايالا ج،الة أ الب  
الالالا كالالالا ايلرالالالغال يالالالمي أك الالالال لالالالا ت تالالال  سالالالو  ال سالالالاد، اال الالال  يت،الالالا  ل،الالالالا ت ايع

صالور، يقثالب، يالا صالور الالت ش الشرالب ة يالثا ت لالو  ي ثال ال، ز االل الز  يثال  
يق الم تب رالا األ مقال    ذلال يا ال باء،، اترب  يالا اإلي الان، ااإلسالمل ي الب  
 ألن يث  رذ  الصور، ال لمية السثئة تؤدي إلى: 

ا الالال مل ال رالالال مت الفيثالالالب،  الالال  ال    الالالي، اال رالالالار الت ي الالالة ، ا سالالالاد ذات  -
 .ر   كالاليثا اثا ال سل ثا ، ا   ال    ي ي

إلى اإل ذاء الت س ، ااإل الذاء اليالدل   انك ا أن ال، ز االل ز االس ب ة  ؤدي -
ا، ايال ال   ترم أ باد ال    ي  اقد ا للثقة يالت ش ي ا  ؤثب كلى يسثب،   أيضع

 . ال    رات لقو ال قدل اال ت ية

الالالذا كالالان ال،الالدل يالالا الشقالال  رالالو توةالاليح أثالالب اللغالالة  الال  ايالالان يالالد   الالشح رالالذ  
  بتالالع كلالالى ذلالال  يالالا  اد، الذيي الالة، اأثبرالالا السالاللي  كلالالى الالالت ش، اييالالان يالالاالرالال

  ساد لل    ي.

mailto:hanaanawaya.2057@azhar.edu.eg
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الا اصالحيا تقلثلي الا، ل والالع اللغو الة لال ر  يالة ل اكان يت، ال   ال  الشقال  يت، ع
 ال بكثيية(، ثم ال قلث  الديل  لف  جالع. –الصبفية  –الصوتية  –

 يا  ل : رذا اكان يا أرم الت ائج ال   توص  إلث،ا الشق 

الالاز  -1 الالاز الل   صالاليغة  للصالاليا الصالالبفية دار رالالال  الال  إاالالباز يالالد  كقويالالة ال،  
الا ل ظا لُرَ َز،، ُلَ َز،(  ال  يسال ،  سالور، ال، الز، أثبرالا  ال  ،لُ َرَلة( اال   ُات  كلث

 الوكثدال مكثد كلى أن 

ذل  يتا كاد، يسال  ب، ال ا كان ، ال ذكور    أال اآلية لل  ثب ا يت، ا -2
  .ا،ا قد ةب  

الا  ال  ال مكثالد كلالى سالوء أ المل ي صال   رالذ   -3 ك ا كالان لل بكثالع دار  أيضع
السالالالثئة،   الالثم ل الالد  الال  تالالالبدد الرالالب   الال  قولالالالا  ، اايج  اعيالالة الرالالاد، الت سالالية

َدَقاِت َ ِإْن أُْكُطالوْا ِيْتَ،الا َرُةالوْا َاِ ن ل الْم ُيْرَطالْوا  ترالى: "َاِيْتُ،م ي ا َ ْلِ ُزَك ِ   الص 
يثالال  تالالبدد الرالالب   الال  قولالالا ترالالالى: : ال ويالالة(  58ل َذا ُرالالْم َيْسالالَ ُطوَن" ِيْتَ،الالا إِ 

"َ الالالِإْن أُْكُطالالالوْا ِيْتَ،الالالا َرُةالالالوْا" ، ا الالال  قولالالالا ترالالالالى: " َاِ ن ل الالالْم ُيْرَطالالالْوا ِيْتَ،الالالا ِإَذا ُرالالالْم 
 الالالالدل كلالالالالى دلالالالالاء، ةشالالالالاك،م ال اسالالالالة أ مق،الالالالم، ا ن ل الالالالزرم  ارالالالالذاَيْسالالالالَ ُطوَن"، 

إل ا رو لربر،م    تقصث  الالدليا ايقشالة  –م صلى هللا كليا اسل –البسول 
 .                                                                                 ال ال

 كلم اللغة الت س ، ال، ز، الل ز، الديلة. الكلمات المفتاحية:
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"Al hamz and Allamz in the Holy Quran in the light of 

psychological linguistics." 

Hanaa Ali Ahmed Nawaya 

Language Foundations Department, Islamic and Arabic 

Studies College for Girls, Al Azhar university, Cairo, 

Egypt 

E-mail: hanaanawaya.2057@azhar.edu.eg 

Abstract: 

The Islamic religion has guided us to take care of all the 

actions that lead to the common good of the Islamic 

nation and humanity as a whole. On the other hand, we 

have completely prohibited ourselves from engaging in 

any actions that will only reap corruption, including 

Alhamz and Alamz. Free from virility, stripped of faith, 

and Islam hates these descending images of souls by a 

judgment that is exalted by the moral, because such a bad 

moral image leads to: 

- The fabrication of big problems in society, the spread of 

gossip, corruption among the Muslims, and society in 

general. 

-Alhamz  and Alamz  leads to psychological abuse, as 

well as physical abuse, and thus community members 

emerge lacking self-confidence, which affects the march 

of societies towards progress and development. 

Therefore, the aim of the research was to clarify the effect 

of language in showing the extent of ugliness of this 

reprehensible habit, and its negative impact on the soul, 

and a statement of the consequent corruption of the 

community. 

mailto:hanaanawaya.2057@azhar.edu.eg
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My method of research was a descriptive and analytical 

approach, where I highlighted the linguistic aspects 

(lexical - phoneme - morphological - syntactic), then the 

semantic analysis of each. 

This was among the most important results of the 

research: 

1 -  Morphological formulas have an important role in 

highlighting the extent of the punishment of Al-Hamaz 

Al-Lamaz, for example: it was in the expression in the 

form (foalah) that was based on the word (homzah, 

Lomazah) in the beginning of Surat Al-Homza had an 

effect in asserting that was mention in the beginning of Al 

Aya  for the people who doing that much. 

2- The composition also had its role in emphasizing the 

bad morals who do this bad psychological and social 

habit. For example, we find in the frequency of the 

condition and its repetition in the verse( 58 Al-Tawbah) " 

in the Almighty saying: “And among them are some who 

criticize you concerning charities if they are given from 

them they approve  , but if they are not given from them at 

once they become angry "as the condition was repeated in 

the Almighty’s saying:“ If they are satisfied with it, they 

will be satisfied”, and in the Almighty saying:“ And if 

they do not give it to them, this is the same. ” and surely 

Because the Messenger - may God bless him and grant 

him peace - was to blame them for their voracity in 

obtaining the world and the love of money. 

Keywords: Psycholinguistics, Al Hamz, Alamz, 

Semantic. 
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 مقدمة
الق د هلل رب الرال ثا، االصم، االسمل كلى ال شرالو  ري الةع للرالايلثا، سالثد 

ا   ، ايرد: -صلى هللا كليا اسلم  –ال لق اأكبي،م، ليثتا القيثع يق دع

القالب  كلالى الميالال ي ا الة األك الال ال ال   إن الد ا اإلسمي  قالد أرلالدلا إلالى 
تالالالؤدي إلالالالى الصالالالالح الرالالالال لأليالالالة اإلسالالالميية، اللشرالالالب ة يمك ل،الالالا ، ايالالالا ج،الالالة 
الالا كالالا ايلرالالغال يالالمي أك الالال لالالا ت تالال  سالالو  ال سالالاد ، اال الال   أ الالب  ل،الالالا ت ايع

  يثال  ي ثال  صالور، سالثئة يالا صالور الالت ش الشرالب ة، يالثا يت،ا ال، الز االل الز
يالالالا اإلي الالالان، ااإلسالالالمل ي الالالب  ذلالالال  يق الالالم تب رالالالا ت لالالالو يالالالا ال الالالباء،، اترالالالب  

  األ مق   ألن يث  رذ  الصور، ال لمية السثئة تؤدي إلى:

ا الالال مل ال رالالال مت الفيثالالالب،  الالال  ال    الالالي، اال رالالالار الت ي الالالة ، ا سالالالاد ذات  -
 . اليثا اثا ال سل ثا ، ا   ال    ي ير   كال

اء الت سالالال ، ااإل الالالذاء  ؤديالالالان إلالالالى اإل الالالذ ،االسالالال ب ة ،االل الالالز ،ك الالالا أن ال، الالالز -
الالا، ايال الالال   ترالالم أ الالباد ال    الالي  اقالالد ا للثقالالة يالالالت ش  ي الالا  الالؤثب  اليالالدل  أيضع

 . كلى يسثب، ال    رات لقو ال قدل اال ت ية

الالالذا كالالان ال،الالدل يالالا الشقالال  رالالو توةالاليح أثالالب اللغالالة  الال  ايالالان يالالد   الالشح رالالذ  
 ذل  يا  ساد  الراد، الذيي ة، اأثبرا السلي  كلى الت ش، اييان يا  بتع كلى 

 لل    ي .

اقالالد اق ضالالي ةييرالالة الشقالال  أن ي الالون يرالال  مع كلالالى يقديالالة، ات ،ثالالد،  -
اثمثة يشاي ، ا ات ة، اي،الا أرالم الت الائج ال ال  توصال  إلث،الا الشقال ، 

، أيالالا ال قديالالة ثالالم ثيالالي ال صالالادر اال باجالالي ال الال  اك  الالد كلث،الالا الشقالال 
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ال  ،ثالالالالالد،    قالالالالالدثي  ث،الالالالالا كالالالالالا أر يالالالالالة ال وةالالالالالو ، اسالالالالاليع ا  يالالالالالار ،ثم
  -اتقدثي فيا كا:

: ال رب ف يال، ز االل ز، اتوةيح يا إذا كان رتالاك  البل اثت، الا أل  -أايع
 ي.

الغثشالالالالالالة، االت ي الالالالالالة ، االسالالالالالال ب ة، اال تالالالالالالااز، ارالالالالالال  ت سالالالالالالاا  يالالالالالالي   -ثاليعالالالالالالا:
 ال، زاالل ز   ال رتى.

 .ال رب ف يرلم اللغة الت س ، اأردا ا، اي ايتا -ثالثعا:

ا: اثا        دي اآليات الفب  ة يوةو  الشق .رايرع

 الديلة الصوتية    ةوء كلم اللغة الت س . ثم ال شق  األال يرتوان :
 الديلة الصبفية    ةوء كلم اللغة الت س . ثم ال شق  الثال  يرتوان :

 ثم ال شق  الثال  يرتوان : الديلة ال بكثيية    ةوء كلم اللغة الت س .

 .ت ائج ال   توص  إلث،ا الشق ال ات ة اي،ا أرم ال ثم

ا اصحيا تقلثلي الا، لل والالع اللغو الة ل ال ر  يالة  اكان يت،      الشق  يت، ع
ال قلثالالال  الالالالديل  لفالالال  ي يثالالال  ق الالالي ال بكثييالالالة ( ،  –الصالالالبفية  –الصالالالوتية  –

 جالع.

ا  –ترالالالالى  –:  الالالإل  أي الالالد هللا  وبعدددد  لثالالالق اذاتالالالا، اك الالالا  تشغالالال  ل الالالمل ي الالالدع
كلالالى توفيقالالا اتيسالالثب ، اكلالالى أن جرالال  لالال  ةالالول   الالب،  اج،الالا، اكظالاليم سالاللطالا 

الشق  لبل ال داُّب اال  ُفب    يرال  ك ايا اأسبار ، ارو للثتاء االق د أر ، 
، ايالا أكظ ،الا يالا لر الة  يلسال طيي  الوي  ل ا كالان لتالا لسالع إلالى القالبًلن أصالمع

يَ تِ الالِا اكبيالالا، ارالالو ال الالواد الفالالب م،أن يسالال ر لتا  –ترالالالى  –لالال برا، السالالمل هللا 
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الالالا   الالال  ةاك الالالا، اأن ي رالالال  ياُك الالالع  الالال  رالالالذا الشقالالال  يالالالا يالالالق   اصالالالواب   الصع
الا فيالا يالا الزلال ، اأن  لوج،ا الفب م، اأن  ت ي يا     ،م ك ايالا، اأن ير الو ك  

، اصالاللِ   الل،الالم ايالالاِرك كلالالى سالالثدلا ايويلالالا ا ج الاليمع يق الالد   بدلالالا إلالالى القالالق رد 
التي  الفب م اكلى ًللا اصقاا ا أج رثا اسلم تسلي عا كثثبعا، اًل ب دكوالا أن 

 .الق د هلل رب الرال ثا
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 التمهيد

  :أوال: التعريف بالهمز واللمز

 :اْلَهْمز   -1

. اقالالال (1ل(يالالا َ ْ،ِ الالُز أ الا   الال  ق الالا  يالا  ل الالا يرثالالع لال، الز  الال  اللغالالة ي رتالى:
الالالاز  االُ،َ الالالَز،: الالالالذي ي لالالالن التالالالا  يالالالا ارائ،الالالم، ااالالالا سالالالثد   الالال  يق  الالالا: ل ال،  

، ا قالالالي  الالالث،م، ارالالالو يثالالال  الغثشالالالة، ي الالالون ذلالالال  يالرالالالدل االرالالالثا ايمكالالال  لقالالالوي،م
 .(2ل(االبأ 

ايرتى لَرَ َزُ (:ل َرْ زعا: َغَ َزُ . ا قال: َرَ َزُ : اغ ايا اغض  يتا...ا قال: َرَ َز 
الالالالالالالا. ا ..."اال،َاِيُز": ةالالالالالالالبيا -الرالالالالالالاليطاُن اإللسالالالالالالالاَن: َرَ الالالالالالالَش  الالالالالالال  قلشالالالالالالالا َاْسَواسع

الالالالالاز.ا العي الالالالالاب  الالالالال  الغثالالالالالع...ا"الُ،َ َزُ،": ال،الالالالالايز  يسالالالالال وي فيالالالالالا ال الالالالالذك ب  -الَغ  
ٿ  ٿ  چ اال ؤل  [، يقال: رج  ر ز،، اايالبأ، ر الز،، ا ال  ال تز ال  الرز الز: 

 (3ل.(چٿ  ٿ  

ُز ااْلَفْسالالب، يقالالول ااالالا  الالار : ا الالدار ال رتالالى ال قالالوري ل،الالذ  الفل الالة يالالول الَغْ الال
.  الالالَ،ْزل: أن َتْغِ الالَز ال،الالاء ل االالالزاء اال الاليم أصالال   صالالقيح  الالدلُّ كلالالى َغْ الالز  اَكْسالالب 

ل كالالالان :، اأصالالال  ذلالال (4لاءِ، االِشطِ ي الالة(َ َثْتَ،الالِزَل إلالالالى دا الال ، كالِقث الالال الرالال ء اثالالالدك
اس رار،  أللا ي  صالور الفسالب االطرالا القميميالان  ال  األجسالال  صالار يميقالة 

                                                           
 الرثا، ياب ال،اء االزاي اال يم ير، ا - 1
 ال ق م اال قيط األكظم ياا سثد ، ل ال،اء االزاي اال يم(. - 2
 -رالالال1425،  / رايرالالة 994ال ر الالم الوسالاليط، ي  الالي اللغالالة الربييالالة، يالالاب ال،الالاء،   - 3

 ل، ي  شة الربال الدالية.2004
 يقا يش اللغة ياا  ار ، ك اب ال،اء. - 4
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ارالذا يرتال  أن أصاللا  ال  اللغالة: ل الضالبب ةرتعالا يالثالد أا يالرصالالا  .(1لكبفيالة(
 للذي  تال يا التا . (2لأا لقورا، ثم اس رثب(

إشدااات اللسدان   و ومما سبق يتضح أن )الهمز( هو الطعن غيًبدا  ويودون ب
   .الجسد

...ارجالال   الل ْ الالُز: ل كالالالغ ز  الال  الوجالالا َتْلِ الالُزُ  يحيالال  :اللْمددز   -2 ي الالمل     
. ا قالالالول ااالالالا (3لُلَ الالالز،: يرثشالالال   الالال  َاْج،الالال  ي يالالالا َ ْل الالال  ارالالالو الل ْ الالالز(

 الالالالالالار : ل الالالالالالالمل اال الالالالالاليم االالالالالالالزاء كل الالالالالالة اايالالالالالالد،، ارالالالالالال  الل ْ الالالالالالُز، ارالالالالالالو 
 .(4لالَرثع...ارج  َل  از اُلَ َز،، أي: َعي اب(

فدددالهمز هدددو الطعدددن ومدددن  دددسب مدددا سدددبق يتضدددح أن اللمدددز عوددد  الهمز 
، يقالالول ااالالا كالالالور: بالواجهددةالعيددو والطعددن هددو  يددة  واللمددزباللسددان   

 اج،الة  ،الو ال شالالب، يالال  با .  الالإنالل الز: ذكالب يالا يرالد  الالذاكب كثشعالا أليالد يو ل
كالالالان يقالالالق  ،الالالو اقايالالالة ااك الالالداء، ا ن كالالالان يالالالاةم  ،الالالو اقايالالالة اكالالالذب، اكالالالان 

ا اثا الربب    جارلث ،م( لائرع
 .(5ل

إلى ًلراء ال  سب ا يول ي ،ول ال، ز االل ز، اال بل اثت، الا ل الد  ا ذا يالظبلا
اثالالالت،م  م الالالا كيثالالالبا يالالالول أ ، الالالا  الالال  الوجالالالا، اأ ، الالالا  الالال  ال  الالالاء، ارالالالذ  اآلراء 

ء: أاجزرالالا ااالالا ال الالزري  الال  ت سالالثب  زاد ال سالالثب يثالال  قالالال  الال  ترالالدد رالالذ  اآلرا
: أيالالالدر ا: أن كلالالالى قالالالولثا أيالالالدر ا: أل، الالالا ي  ل الالالان، ثالالالم  ث، الالالا سالالالشرة أقالالالوالل

                                                           
 229/ 30ال رال  لأللوس ،  راح - 1
 300/ 8الشقب ال قيط ألا  ييان،  - 2
 الرثا، ياب الزاي االمل اال يم ير، ا. - 3
 ال قا يش، ل ل ز(. - 4
 206/ 26ال قب ب اال تو ب ياا كالور،  - 5
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 الُ،َ الالز، ال غ الالاب، االلَُّ الالز، العي الالاب. قالالالا ااالالا عشالالا . االثالالال : أن الُ،َ الالز، الالالذي

اإللسان    اج،ا، االل ز،  ل ُز  إذا أداب كتا. قالا القسا اكطاء اأاالو يهمز 
الالالان  الالال  ألسالالالاب  الالالان  الالال  التالالالا ، االل الالالز، الطر  الراليالالة. االثالالالال : أن ال، الالالز، الطر 

االبايالالي: أن ال، الالز، يالالالرثا، االل الالز، ياللسالالان. قالالالا ق الالاد،.  التالالا . قالالالا ي ارالالد.
اال الالايش: أن ال، الالز، الالالذي  ، الالز التالالا  اثالالد  ا ضالالبي،م، االل الالز، الالالذي  ل الالزرم 
السالالالا. قالالالا ااالالا ز الالد. االسالالاد : أن ال، الالز، الالالذي  ، الالز السالالالا، االل الالز، الالالذي 

االل الز، الطالاكا   ل ز يرثتا. قالا سحيان الثوري. االسايي: أن ال، ز، ال غ اب،
كلالالالالى اإللسالالالالان  الالالال  اج،الالالالا. قالالالالالا يقاتالالالال . االقالالالالول الثالالالالال : أن الُ،َ الالالالَز، العي الالالالاب 

 .(1ل(الطر ان، االلَ َز، يثلا
أن ال، ز االل ز  الداران  :وهذه الخسفات على كثرتها إال أننا نستخلص منها

يالالول الرثالالع االطرالالا، ا الال  ذلالال  يقالالول اإليالالال الالالبازي: ل ااكلالالم أن ج يالالي رالالذ  
 .(2لي قارية راجرة إلى أص  اايد ارو: الطرا، ا ظ،ار الرثع( الوجو 

ثانيدددددا: الغيبدددددة  والنميمدددددة   والسدددددخرية  والتندددددا ز  وهددددد  تتسددددداو  مددددد  
 المعنى؟ الهمزواللمزفي

الالا لالالو الغيبددة -1 : ل يالفسالالب رالال : أن  الال فلم  لالالن إلسالالان يسالال ور ي الالا َيُغ ُّ
 .(3لا، العا(س را،  إن كان صدقعا ُس ِ   غثشة، ا ن كان كذيعا ُس ِ   

أن ال، الالز  -:فدد ن الفددرن  ددين الهمددز واللمددز والغيبددة يومددن فددي، وعليدد 
االل الالز ر الالا الطرالالا االرثالالع ي الالا لالاليش  الال  اإللسالالان، أيالالا الغثشالالة  ،الال  ةرالالا 

 اإللسان غثشعا ي ا رو فيا، أا يص ِة  رلي ة  فيا.
                                                           

 228، 227/ 9زاد ال سثب،  - 1
 286/ 32ي اتيح الغثع ،  - 2
 ل غ ي ب(.ي  ار الصقاح للبازي، ياب الغثا  - 3
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ْغَباُء،  (ن ل لايادت،ا:ل: النميمة -2 اَرْ ُي اْلَقالِد ِ ، ل الت مُّ: ال  ْوِر ُش، ااإْلِ
ا، اتالْز ثُا الفالمِل يالَفالِذِب( ،ِإَلاَكةع َلاُ  رال  لقال  الفالمل االثا ، ا (1لاِ ْ َسادع

التا  لإل ساد اثت،م، الفت،ا ت وز    يايت، يث : إ شار السلطان 
 يمك ال ال  سد ا.

: أن ال، الالالز االل الالالز ر الالالا: الرثالالالع االطرالالالا  الالال  التالالالا ، الفالالالا ومعندددى هدددذا
 كمل الغثب يقصد اإل ساد.الت ي ة ر : لق  

ددْخرية -3 : رالال : ايسالال ،زاء  يقالالول ااالالا  الالار : ل السالالثا اال الالاء االالالباء السُّ
أصالالال   يطالالالبد يسالالال ميم  الالالدلُّ كلالالالى اي قالالالار  ااسالالال ذيل. يالالالا ذلالالال  قولتالالالا: 

َب   ُ  ُ الرالالالالال ء، اذلالالالالال  إذا  -اجالالالالال    كالالالالالز  -َسالالالالال   . (2لأليالالالالالب  ا رادتالالالالالا( َذَّل 
ر  ايس ،الة اال ققثالب، اال تييالا  اكب ،ا اإليال الغزال  يقولا: ل ال  

كلالالالى الرثالالالوب االتقالالالائه، كلالالالى اجالالالا يضالالالق  يتالالالا، اال الالال  قالالالد ي الالالون 
 .(3ليال قاكا،    القول اال ر ، أا ي ون ياإللار، ااإلي اء(

الس ب ة ت  لن كا ال، ز االل ز     -: وبناء على ماسبق  يتضح أن
 أيب ا:

 أن السال ب ة ل،الا أسالالالثع ي رالدد،، اأقالدل رالذ  األسالالالثع، األمدر األوب :
الرايالالالة رالالال  ل السالالال ب ة يال قاكالالالا،(  الالال  الفالالالمل، اأكثبرالالالا ال رالالالارعا االالالثا 

اال رالال ، االقبكالالالات ال سالال ية، األالالالوا  السالاللوك ال   ل الالالة، يسالالي ا  الالال  
 الس ات الشارز، ال   ت ثز ل صية  يا يا الر صيات.

                                                           
 9/ 34تاج الربا  للزيثدي، ل ن ل ل (  - 1
 ال قا يش، ك اب السثا. - 2
 ، ك اب ل ًل ات اللسان (.1021إيياء كلول الد ا للغزال ، صالال - 3
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 ق ، اال قصود يتالا لاليش ي البد : أل،ا تفون يطب ق الضاألمر الثاني
، لفالالالا ال، الالالالز االل الالالالز ي يالالالالمت  يطب الالالالق (1لال فارالالالة االالالال  اللالالالالذ  ااإليالالالالمل

 الضق .

َشالُا،...اَتَتاَاَزا ياأللقالاب: َلق الَع الّتنا ز -4 : ل الت َيالُز ي  ق ثا،...اَلَيالَزُ  أي: لم 
ا( . اال تااز ياأللقالاب رالو: ل ال الداك  ا،الا، َتَ اُكال  يالا (2ليرض،م يرضع

. اللقالالالع: رالالالو يا الالالدكى يالالالالا َلَيَزُ ،...ا قالالالال: الت َيالالالُز االت الالالَزُب لقالالالع السالالالالوء
، ارالو قسال ان: قياليح، ارالالو الرال ه يالا ل الي غثالب اسال ا اغثالالب كتث الا

يا ي برا الر ه لفولا تقصثبعا يا اذي ا  ايسا ارو ي المل ذلال ، 
الالالالدِ  ق ألاالالالال  ي الالالال . ارالالالالو لي ثالالالالب في الالالالا كالالالالان (3ل(ب، اال الالالالارال لر الالالالبكالصِ 

 .(4لذي ا(

التيالالز  الالا  يالسالالع ياألسالال اء، أا الفتالالى  -:مددن هددذا التعريددف يتبددين أن
القييقالالة ال الال  تالالؤلم ال الالبء اتؤذيالالا، أيالالا ال، الالز االل الالز  ،الالو ااسالالي يالالا ذلالال  

 لر ولا الطرا االرثع كاية.

 :  ومجاالت  علم اللغة النفسي  وأهداف بثالثا: التعريف 

 الالب  يالالا  الالبا  كلالالم اللغالالة   psycho linguisticsكلالالم اللغالالة الت سالال  
 الال   -، اثالالد أن كلالالم اللغالالة الت سالال   modern linguisticsالقالالد   

                                                           
 ا  يثديا ال وسوكة القب،. - 1
 ي  ار الصقاح، ياب التون. - 2
 104/ 8الشقب ال قيط ألا  ييان،  - 3
  ص  التون يي الزاي(.تاج الربا  للزيثدي، ل  - 4
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يقالالالالالالي  الالالالالال  ال الالالالالالالع ال طييقالالالالالال  يالالالالالالا كلالالالالالالم اللغالالالالالالة  ألن يرظالالالالالالم  - ك ويالالالالالالا
 .(1ليوةوكاتا لغو ة تطييمية

اقالالالد ارد  الالال  ال صالالالادر اللغو الالالة الت سالالالية كالالالدد يالالالا ال رب  الالالات ل،الالالذا الرلالالالم، 
ت رالالايا  الال  جوالالالع يرثتالالة، ات  لالالن  الال  جوالالالع أ الالب ، يقسالالع  لحيالالات 
أصالالالقاا،ا، اا الالال مل لظالالالبات،م إلالالالى رالالالذا الرلالالالم، اتبتثالالالع يوةالالالوكاتا.  قالالالد 
كب الالا دي ثالالد كب سالال ال يملالالا:  الالب  يالالا  الالبا  كلالالم اللغالالة،  الالدر  الرمقالالة االالثا 

لغالالوي، االر ليالالات الت سالالية ال الال  ُير قالالد أل،الالا ت سالالب ذلالال  السالاللوك. السالاللوك ال
اكب ا جاك ر  رارد يملالا: الرلالم الالذي  ،ال م ادراسالة الر ليالات الرقليالة ال ال  

ا، ت م    أثتاءاس ر ال اإللسان للغة ك ا  ، م ياك سالاب اللغالة   ، عا ا ل اجع
الالكب  الالا ترب  قالالد ل سالال،ا. أيالالا الشايثالالة الت سالالية جالالثا ابكالالو جليسالالون  ا ا ل سالالي   ع

ان كلم اللغالة،  قالالي: إلالا ، أقبب إلى يثدان كلم الت ش يتا إلى يثدالغو   
الالالذي  ،الال م يالفرالالن كالالا الر ليالالات الت سالالية ال الال  تقالالود اإللسالالان إلالالى الرلالالم 

.إلى غثب ذل  يا ترب  الات أ الب . اال ميالي (2لاك ساب اللغة ااس ر ال،ا
الت سالالال ، كلالالالم  ،الالال م ادراسالالالة أن رالالالذ  ال رب  الالالات ت  الالالق كلالالالى أن كلالالالم اللغالالالة 

السلوك اللغالوي لإللسالان، االر ليالات الت سالية الرقليالة ال ربفيالة ال ال  تقالد  
 .(3ل   أثتاء  ،م اللغة، ااس ر ال،ا، ال   ا،ا ي  سع اإللسان اللغة

علددم  الددنف   )ا سالال دك  ال قالالال رتالالا ال  بقالالة االالثا يصالالطلقثا ر الالا:  -
 الالالبال د يقالالالة االالالثا ، اأن رتالالالاك ث الالالة اللغدددوو  وعلدددم اللغدددة النفسدددي (

 -ال صطلقثا يا لايث ثا:

                                                           
 11كلم اللغة الت س  لريد الرز ز اا إاباهيم الرصثل ،   - 1
 27، 26السااق،   - 2
 .27، 26كلم اللغة الت س  للرصثل ،    - 3
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ي أن يصالالالطلح كلالالالم الالالالت ش ، فالالاليميمدددن جهدددة التدددااي  الناحيدددة األولدددى:
وأمدا الناحيدة ر يالا يصالطلح كلالم اللغالة الت سال ،  ال  الظ،الو  اللغوي أساليق
الا يالا  البا  كلالم الالالت ش،  ،الناحيدة الويي يدة الثانيدة  وهدي يرالد األال  بكع

الالالالا يالالالالا  الالالالبا  كلالالالالم اللغالالالالة، الفالالالال  اايالالالالد يت، الالالالا اظائ الالالالا  ا رالالالالد الثالالالالال   بكع
 .(1لاي ايتا

  : هدف علم اللغة النفسي  ومجاالت 

اسالال  دال ال  ب الالع للفرالالن كالالا  إن الهدددف الددرلي  لعلددم اللغددة النفسددي هددو:
 .(2لتة    اس  دال اللغةالر ليات الرقلية ال  ض   

والمعياا الذو يجعلنا نددا  ضضديةم مدا لا د  علدم اللغدة النفسدي أو نخرجهدا 
رو أن تفون رذ  القضية يبتشطة يال دراس ،ا ير لية  يالا يالا الر ليالات  من  

، أا ال الالالذكب، أا ال ،الالالم، أا غثالالالب الت سالالالية، كاإليسالالالا  أا ايل شالالالا ، أا اإلدراك
 .(3لذل 

 :مجددددداالتددددد 

 وموضوعات  يمون إيجازها في النقاط اآلتية:مجاالت هذا العلم 

 ،الالم اللغالالة، سالالواء كالالالي يتطوقالالة أا ي  ويالالة  يثالال   بكالالز رالالذا ال  الالال  -1
كلالالى الدراسالالة ال  صالالثلية للر ليالالات الرصالاليية االرقليالالة ال سالال  دية  الال  

  ،م اللغة.

 اس ر ال اللغة، أا إصدار الفمل. -2
                                                           

 29، 28كلم اللغة الت س  للرصثل  ،    - 1
 1/9كلم اللغة الت س  يتار ا الظب اتا اقضايا  ل مل ل ش الد ا،  - 2
 12، 11/ 1السااق،  - 3
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الالالا أل لغالالالة ثاليالالالة أا  -3 أجتييالالالة، لفالالالا اك سالالالاب اللغالالالة  سالالالواء أكالالالالي لغالالالة ُأي 
الدراسالالالات  الالال  رالالالذا ال  الالالال غالشعالالالا يالالالا تبكالالالز كلالالالى اك سالالالاب األة الالالال 

 لغات،م األل.

الر ليات ال واصلية ايا  بتشط ا،الا يالا لالواي   سالثولوجية، ا ثز ائيالة،  -4
اسالال عية، اكصالاليية، االروايالال  ال الالؤثب،  الال  ذلالال ، سالالواء أكالالالي كوايالال  

 دا لية أل كواي   ارجية.

 ، لرثوب التطق ال لمية.ال ر مت اايةطبايات اللغو ة -5

 ،اللغو ة، ادراسة يالا  رلق ا، الا يالا يسالائ  اال رددية ،الثتائية اللغو ة -6
 اير مت    اك ساب اللغة األل أا الثالية.

 دراسة الر ليات الت سية ال   تقد     أثتاء القباء،. -7

لغالالالالالالالة اإللالالالالالالالار، كتالالالالالالالد الصالالالالالالالم يالالالالالالالا يثالالالالالالال  ايسالالالالالالال ر ال، اايك سالالالالالالالاب،  -8
ا،الالا يالالا قضالالايا ايرالال مت لغو الالة، ال سالالية، ايالالا   رلالالق ، (1لاال قصالالثد

 ااج  اعية.

الالالذكاء الصالالتاك  الالالذي ازدرالالبت الدراسالالات فيالالا  الال  السالالتوات األ ثالالب،   -9
 ل ي ة ثور، ال رلويات القاسويية.

إةالالالا ة إلالالالى األلظ الالالة اللغو الالالة ل الصالالالوتية، االصالالالبفية، االتقو الالالة، االديليالالالة(، 
ا يتا ا للدراسة    ال ثدان، أا جزءع  .(2لاوص ،ا ت ،ثدع

                                                           
الالَد، اال قصالالثد  الال  اللغالالة رالالو: ال تمالاليح اال ،الالذ ع اال  و الالد.، جالالاء  الال   - 1 ال قصالالثد يالالا َقص 

ا(، :  ال ،الالذ ع دع الالا ي الالو  : إذا كالالان يتق قع ل القصالالد: اسالال قاية الطب ق،...اقالالالوا: ِلالالْرب  َقِصالالثد 
 ت،ذ ع اللغة لألزربي، ل قصد(.

 37: 35كلم اللغة الت س  للرصثل ، يا   - 2
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 اابًعا:  ين يدو اآليات الكريمة موضوع البحث:

چ  چ   چ      ڇ  ڇ  چ  اآلية األولى: ضولد  تعدالى فدي سدوات التوبدة :

  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  

: ل ل ا قبر سشقالا يالال يالا    لالن كالا ال ،الاد  ال  مناسبة اآلية لما ضبلها
، (  1)چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ     ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  قولا:

اري ا اذل يالا فيا ا  داءع لس ب ، لب     ذكب يا يراركا    الت ال(
 .(2ل

 دار ال رتى الرال لآلية يالول اسال ،زاء ال تالا قثا : الكريمة المعنى العام لآلية
اةرالالالت،م لالالالا  الالال  تقسالالاليم الصالالالدقات  أي: ل  ،-صالالاللى هللا كليالالالا اسالالاللم –يالالالتي  

، ثالالم لاصالال ،م يالالمن ( 3لايالالت،م يالالا يرثشالال   الال  قسالال ة الصالالدقات، ا طرالالا كليالال (
 -ألن رسالول هللا  رةارم اس ط،م ألل س،م، ي للد ا، ايا فيا صمح أرلالا 

اسالالالال رطن قلالالالالوب أرالالالال  ي الالالالة  ويئالالالالذ  ا الالالالو ثب الغتالالالالائم  -صالالالاللى هللا كليالالالالا اسالالالاللم
 .(4للم يرطوا يت،ا  اجؤاا للس ط( كلث،م، ض ب ال تا قون يتا، ا ن

  

                                                           
 57ر، ال وية: ًلية سو  - 1
 502/ 8لظم الدرر للشقاك ،  - 2
 268/ 2الفرال للزي ربي،  - 3
 269/ 2السااق،  - 4
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ې  ى  چ  :79آيددة  اآليدة الثانيددة: ضولد  تعددالى فدي سددوات التوبدة

ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   

 چېئ   ېئ  ېئ   ىئ    ىئ  ىئ    ۈئۆئ  ۈئ

ل الالالا أ يالالالب سالالالشقالا اترالالالالى ألالالالا لالالالم َيْفالالالن رالالالؤيء : مناسدددبة اآليدددة لمدددا ضبلهدددا
لر الالالالة الغتالالى ل يالالا غثالالب يرارالالد، ي الالى ارتفيالالوا الف الالبان ي تالالي  قثا ك الالبانال تالالا 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  چ الواجع يي ال رارد،، اذل     قولا ترالى:

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ا ذل  ي ى ترالدا  إلالى ، ( 1)چہ  ہ  ہ    ہ   أ يب ألا لم ي  ،م أيضع
 .(2لا لم  وجشا كلث،م(كثع الفبياء الشاذلثا يص ة يي،م لبي،م ي

ال،الالالالذ  السالالالالور، ث اليالالالة أسالالالال اء يت،الالالالا:   سالالالور، يدليالالالالة يايت الالالال وسددددوات التوبددددة:
  ألن ال تالا قثا ا  ضالقوا كتالد لزال،الا، ايت،الا: ال شرثالب،  ألل،الا تشرثالب ال اةقة

كالالا أسالالبار ال تالالا قثا، ايت،الالا: ال قرقرالالة  ألل،الالا تيالالبيء ال الالؤيا،   تظ الالا يالالا 
ألل،الالا تشقالال  كالالا ل الالال ال تالالا قثا، ايت،الالا: القالالا ب،  الت الالال، ايت،الالا: الَشُقالالو   

  .(3لألل،ا تق ب قلوب أر  الت ال

-صلى هللا كليا اسلم –ايان اس ،زاء ال تا قثا يالتي   ومن مقاصد السوات:
 .(4ل، ايالقبًلن

                                                           
 76، 75سور، ال وية: اآل  ان  - 1
 555/ 8لظم الدرر،  - 2
ت صث  ذل     ك اب يصائب ذاي ال  ثثز    لطائن الف اب الرز ز لل ثباز ًليالادي،  - 3

 227 ،228 
 229يصائب ذاي ال  ثثز،   - 4
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ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ  :فدي سدوات المنمندون  اآلية الثالثة: ضول  تعدالى

 چڻ  ڻ  

: ل ل الا ذكالب سالشقالا اترالالى ياكالان كليالا الف الار يالا ضبلهامناسبة اآلية لما  
كاء الولد االرب   لا،  اكان ترالى قد أكلم لييالا   -صاللى هللا كليالا اساللم –ادِ 

ألا  ت قم يت،م، الم  يثا إذ ذاك    يياتا، أل يرد يوتا، أيب  يمن  دكوا ا،ذا 
 كتد يلول التقم.  (1لالدكاء(

صالاللى هللا  -لييالالا  -سالالشقالا اترالالالى -أيالالب هللا المعنددى العددام لآليددة الكريمددة:
ألل،الالم ي تت الالي ير،الالم القثالال  ، اي  أن يسالال رثذ يالالا الرالالياةثا   ل –كليالالا اسالاللم 

 (2لتقادان يال ربال ( 

: يالا السالور ال  يالة ال ال  ترالالج أصالول الالد ا يالا "ال ويثالد وسوات المنمنون 
 (  3لاالبسالة االشر "

وضددد اشددتملس ،  (4ل(ي الالمح ال الالؤيتثا  لإل   اي،الالا  وسددميس سددوات المنمنددون 
االديلالة ل ال  الو  ي المح ال الؤيتثا،  السوات الكريمة على مقاصد عدت  منهدا:

 (  .   5لكلى أ مل أر  اإلسمل (

، اأي الالالا  -صالاللى هللا كليالالالا اسالاللم -، لييالالالا  -سالالالشقالا اترالالالى  -لالالذا أيالالب هللا 
 ال،مك اال راص .يال قصا ا،ذا الدكاء يا الرياةثا  ال   تقود إلى 

                                                           
 387/ 6الشقب ال قيط،  - 1
 .5/492ت سثب القبًلن الرظيم ياا كثثب ، - 2
 2/202ص و، ال  اسثب للصااول  ، - 3
  329يصائب ذاي ال  ثثز،   - 4
 السااق ل سا. - 5
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ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    چ  اآلية الرابعة: ضول  تعدالى فدي سدوات الحجدرات:

ی  جئ  حئ    یوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     ی

حت  خت  مت  ىت  يت    جتحب  خب   مب  ىب  يب  جبمئ  ىئ  يئ

  چجثمث

ل ا ل،ى ل سشقالا كا اإلسالبا  ياإليقالا  ي  البد سال ا   :مناسبة اآلية لما ضبلها
ڳ  ڱ   ڱ  چ   ال  قولالا ترالالى: -يا وجع التزا ، ا  م ي ا ُتبجى يالا البي الة

ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ    ڻڱ  ڱ  ں  ں

ۆ  ۆ   ۈ  ۈ    ۇ  ۇ  ڭے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےھ     ھ  ھ

ل،ى سشقالا  ،(1لچۉ  ې   ې  ې  ې    ۉٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ
الا للبي الة يتالا،  كا يوجشات الرالب الالذي رالو ساليع للتق الة ري الة لعشالاد هللا، اتوقُّرع
 قال كلى سيث  الت ي الة يالا ذلال  ذاكالبعا يالا  ال  القسالم البايالي يالا اآلداب اال تالا ي 

لسباررم، يا اجوب تبك أذ  ال ؤيتثا    يضوررم، ااإلزراء يقال،م الُ ذِرع 
 .(2لاآلية(  چ   ......ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئچ  ال الع لرباررم،  قال:

ل،الالى سالالشقالا كالالا السالال ب ة، اايسالال ،زاء يالتالالا   ل لرالال  المعنددى العددام لآليددة: 
ال سالالالالال ور يتالالالالالا  ثالالالالالب يالالالالالا السالالالالالا ب كتالالالالالد هللا....، اي يطرالالالالالا يرضالالالالال م كلالالالالالى 

ا القالالع...ائش ايسالالم أن يسالال ى اإللسالالان  اسالالقعا  يرالالض.....، ايَ الالْد ُ  أيالالد  أيالالدع
يرد أن ُس ِ َ  يؤيتعا(
 ، ايا لم   ع كا ال ت،  كتا  قد ُكد  يا الظال ثا.(3ل

                                                           
 10، 9سور، الق بات: اآل  ان  - 1
 375، 374/ 18لظم الدرر،  - 2
 359، 358/ 2ز   ألا  القاسم الفلي ، ال س،ث  لرلول ال ت - 3
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يا السور ال دليالة، ارال  ل يالا سالور القالبًلن الفالب م ال   ثالز،  وسوات الحجرات:
يطييرة ال وةوكات األ م ية، اال بيو ة ال   ترال ،ا، ات قد  كت،ا، ارال  
الا ي فالايمع للقيالا، ايج  اعيالة ال ثلالى، ي الا  ث،الا  تضي اثا  دي ال الؤيتثا يت، ع

اا  الالالالال  يالالالالالا الواجشالالالالالات، اايل زايالالالالالات ال الالالالال   ب الالالالالد هللا ترالالالالالالى لعشالالالالالاد  أن يسالالالالالرد
 .(2ل: ل ايي باز كا الس ب ة يال لق(فكان من مقاصدها، (1لرياا،ا(

  چۉ  ۉ  ې   ې  چ  آلية الخامسة: ضول  تعالى في سوات القلم :ا

كالالا ةاكالالة ال شالالالا  الال  ايج الالباء ل الالا ل،الالى سالالشقالا مناسددبة اآليددة لمددا ضبلهددا: 
يي ثالب القلالن كلى األي ان، الوةيي، سا   ال، الة اال الباء،  ل ألن اإللسالان 

، ثم اس ف      ايان ص ات ( 3لإي ارو   صور ل سا ألا ييصدل إي اذل (
 چۉ  ۉ  ې   چ  رذا ال اجب الققثب،  قال:

أي ي تطالالالي كالالال  ل يغ الالالاب يمكالالال  لقالالالول التالالالا  يالالالالطرا  المعندددى العدددام لآليدددة:
 .(4لاالغثشة،...ق ات يسرى يالت ي ة اثا التا   لي سد اثت،م(

ومددن يالالا السالالور ال  يالالة ال الال  ترتالال  يمصالالول الرقثالالد، ااإلي الالان، وسددوات القلددم: 
صالاللى هللا  –أل،الالا تتاالالالي يوقالالن ال  الالبيثا يالالا دكالالو، رسالالول هللا  مقاصدددها :
،  وص ،م سشقالا االال لتسرة (5ل، ايا أُِكد  ل،م يا الرذاب االتفال-كليا اسلم 

                                                           
 8اليثتات    سور، الق بات لريد ال  ثد الييالول ،   - 1
 435يصائب ذاي ال  ثثز،   - 2
 299/ 20لظم الدرر،  - 3
 192/ 8يرالم ال تز   للشغوي،  - 4
 ا صبل. 423/ 3ص و، ال  اسثب للصااول ،   - 5
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        ۋ  ۈ  ٴۇچ  ، اذل  يا قولا ترالى:(1لأاصال، الم  د   اثت، ا ااا كطن(

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې   ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  

 (2) چوئ  

  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ  اآلية السالسة: ضول  تعالى في سوات الهمزت:

ٻ  چ  ل ا ذكب سشقالا    سالور، الرصالب قيل،الا قولالا: مناسبة اآلية لما ضبلها:

ليالال ال اسالب  يالثا دأ    رالذ  السالور،، اسالور، ال، الز، تا (3)چٻ  ٻ  پ  
 (4) ( چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ   قال:

ا الال   اكالالذاب  لالالد د لفالال  يالالا أراد ل الفسالالب يالالا أكالالبا   المعنددى العددام لآليددة:
 (5ل.التا ، االغض يت،م، ااغ ياا،م، االطرا  ث،م(

كقويالالة العي الالاب ومعظددم مقدددول السددوات: ل سالالور، ي يالالة...، وسددوات الهمددزت: 
ڈ  ژ  چ ، اييالان صالروية الرقويالة  ال  قولالا:اال غ اب، اذل جْ الي الالدليا اي ر،ال

 . (6)(چژ     

وسأحاوب فيما يلي توضيح لاللة األنظمة اللغويدة األابعدة  لآليدات الكريمدة 
  في ضوء علم اللغة النفسي  مبتدلة بعون هللا تعالى بالجانو الدوتي.

                                                           
 476يصائب ذاي ال  ثثز،   - 1
 13: اآلية  10سور، القلم : يا اآلية  - 2
 2سور، الرصب : ًلية  - 3
 509/ 8الشقب ال قيط ،  - 4
 80/ 4الفرال،  - 5
 9، ااآلية يا سور، ال، ز، رقم 543يصائب ذاي ال  ثثز،   - 6



 

 

1760 

 المبحث األوب

 الداللة الدوتية في ضوء علم اللغة النفسي

 الفونيمات:أواًل: لاللة 

ك الالالا رالالالو يرلالالالول أن ال الالالوليم رالالالو عشالالالار، كالالالا: أصالالالغب ايالالالد، صالالالوتية ذات أثالالالب 
سالالالال ر ، ااظي الالالال . االلغالالالالة ل ليسالالالالي ي الالالالبد أصالالالالوات يصالالالالدررا ج،الالالالاز التطالالالالق، 
 اتت قالال  كلالالى صالالور، إلالالارات  ثز ائيالالة إلالالى السالالايي، ا ل الالا رالال  تر الالش لتالالا ياقالالد
تثثالالالالب  يالالالالا تيالالالالارات ل سالالالالية كتالالالالد الالالالال فلم، اكتالالالالد السالالالالايي....ذل  أن لفالالالال  يت، الالالالا 

الالالالا (1لذكب اتالالالالا، ات اريالالالالا، ايزاجالالالالا ال الالالالا  ( ،  الالالالتقا يلالالالالدرك ال ولي الالالالات إدراكع
ا، ا  لدرك،ا يبتشطة  .(2لي ا تؤديا يا يرتى صوتي ا ي بدع

ايالالتظب إلالى أصالوات ل رالال ل ز (، ا ل ل ل ز ( ل الدر ا    قالان  ال  الصالالوت 
ثالالال  االثالالال ، ار الالا صالالوتا ل ال الاليم االالالزاي(، ا   ل الالان  الال  الصالالوت األال، ال

 ارو صوت ل ال،اء( يالتسشة لال ل ر ز(، االمل يالتسشة لال ل ل ز (.
 الفونيم المختلف في :

ل ا كالان ال، الز  ال  اللغالة رالو يالا ل ت، الز أ الا   ال  أوال: الهاء في ) همز (: 
غثالالب يضالالوررم،  ت الالد رتالالا سالاللوك ، ارالالو الطرالالا  الال  التالالا   الال  (3لق الالا  يرثالالع(

 ل س  يصايشا سلوك لغوي.

  

                                                           
 61، 60كلم الصوتيات، د/ كيد الرز ز كمل، د/ كيد هللا رييي،   - 1
 23/ 2الظب اتا اقضايا ، كلم اللغة الت س  يتار ا  - 2
 الرثا، ياب ال،اء االزاي اال يم ير، ا. - 3
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 السلوك النفسي يتمث  في:

 إك اب يالت ش لظتا الف ال لت سا ي ى يرثع غثب . -1

 تفيب كلى ال لق. -2

 اي قار للتا   ل ا تق لا ل سا يا لقه، اقصور، ااغ بار. -3

ايالادال يقول الزيثل : ل  إن اإللسان ييت  كلالى الالتقه  ال  كقلالا، ات اريالا، 
،  م يصح أن يغ   كا لقائصا، ا وجا ال قاداتالا التقه يا س ات اإللسان

اةرولالالا إلالالى اآل الالب ا، ا ل الالا كليالالا الرتايالالة ات سالالا، فيصالاللق،ا، ا قالالاال إك الالال 
 .(1ل(يا ث،ا يا لقائه، الث بك التا  ايا رم كليا يا كثوب

 السلوك اللغوو  ويتمث  في: 

 -لال،اء(    ل ر ز (، ارو صوت: اس ر ال  وليم -1

تب ا الصالوتثثا يالا تضالثثق إلالى يت بي ي، و ، ايا ُيقِد     الو  - أ
يالالد  يالالا، يالالي  الالباج ال،الالواء دان ار الالزاز ااةالالح، يثالال  تصالالور يبيلالالة 

ح، ا ن ال ضالالثثق يالالي  الالباج ال،الالواء ال الالمزل الت سالال  يالالي الب شالالة  الال  اليالالو 
 الالاء  ألل،الالا ا يالالالة ال قالالد   الال   َيث الالَ  كالالدل ار الالزاز الالالوتب ا الصالالوتثث

ص ة ةرن، يقول اإليال الرربااي: ل أيا الضعيف  ،الو يالا يرثالع 
 حية، ارو ال،  از....، ار  تدل كلى ةرن يا يقول ا،ا، الو لالم 

ا لقال يا ب د يصباية(  . (2لي ا ةعي ع

                                                           
 2931/ 3ال  سثب الوسيط للزيثل ،  - 1
 3569/ 1ت سثب الريخ الرربااي،  - 2
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ياإلةا ة إلى كولا صوت يت  ح ر و، يث  ي بج ال،واء دان غلق  - ب
ألكضاء التطق، اذل  ي ث   لل  ب  االذي يرت  قلة الطاقة الرضلية

 س،ولة إتيال،م ا،ذا ال ر  دان ت فب أا ترقُّ .

يالالي يميظالالة رالالواء الز ثالالب ال سالال  دل  الال  صالالوت ال،الالاء، االالالذي  -ج 
ي بج اداية يا الصدر، ليريالب كالا ل الش ي  ظالة يالالت ور، االغضالع، 

 اايل ئزاز.

 ب ة: ل يقالالول أل الالبد أدلالالب  الال  ت سالالثب  الت سالال  لسالاللوك الرثالالع، اايسالال ،زاء، االسالال
ر   ليط يا ال رالثا ر الا: الغضالع، اايلال ئزاز،  التقا إذ لثالور  ثتالا غب الز، 

، ،  إذا كدا الر ء الذي أثار الال ئزازلا كلالى صال اء عيرالتاالت ور، اايل ئزاز
غب الالز، ال قاتلالالة اايل رالالال ال ق الالبن ا،الالا، أيالالة لاييالالة يالالا التالالواي ، يرالال   ثتالالا يالالا 

يرالال  الالال ئزازلا، اي الالا أثالالار   الال  ارالالو الغضالالع،  الالد را اتالالا إلالالى السالال ب ة ي الالا 
ل وسالالتا، اي ي لالالو رالالذا يالالا كتصالالب الزرالالو  أللتالالا لتالالز  إلالالى البةالالا كالالا أل سالالتا، 

 .(1ل( اايس بااح إلى لرورلا، كقع يطااكة الس ب ة، اايلسيال ير،ا
 -استعماب فونيم ) السم( في ) لمز(  وهو صوت: -2

 ي ،ور، ي وسط، يت  ح، زلق، يس   ، جالي .

أصال  الل الز  ال  اللغالة: ل كالالغ ز  ال  الوجالا... ارالو يالا يرثشال   ال  ال ا كان 
 -   إن:(2لاج،  ي يا  ل  (

اتالار الصالوتية ص ة قو،، ايا ت ثلا يا ار الزاز لألار   :صفة الجهر - أ
يالالي يالالالة الطرالالا االرثالالع  الال  اجالالا ال ل الالوز، ا ن كالالان يوق الالا  ت تاسالالع

                                                           
 ا  يثديا ال وسوكة القب،. - 1
 الرثا، ياب الزاي االمل اال يم ير، ا. - 2
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االفالالالمل ةالالالعيف. يقالالالول ااالالالا كالالالالور :ل ا  الالالون يقالالالالة االالالثا اإللالالالار، 
أا  وكالد، ،   ثا ي مل     يربل يتا ال واجا يا ألا  ذلا قب   الر

 .(1ل، اغثب الغثشة(أا   تقه ياي  ايت كثثب،، ارو غثب التيز
ا صالوت الالمل، ت تاسالشا يالي  الال ال  يق ل، :تا التوسط  واالستفابوصف - ب

يا ةرن يوق ا، ات اذلا  أللا لاليش يالرال ا  الالذي  ياكليا الميز
 الال   ا يالالا اإل صالالاح، اي يال شالالان الالالذي ُي  الال ، اكالالمن يوق الالا يوقالالن 
الضالالالعيف الالالالذي   قالالالد  كلالالالى  الالالول  اقلالالالق.    فرالالالن أيايتالالالا صالالالور، 
أل الالالالالالمل ال تالالالالالالا قثا  ل يالالالالالالثا لتالالالالالالا ل يميقالالالالالال ،م، اتتيالالالالالال ء كالالالالالالا قلق،الالالالالالم، 

،م،... ،م ج اكالة اي اا ،م ال سيطب، كلى ل وس،م الضعي ة، اتذاالذا
ييار  يضطبيون، قلقون، كاررون العيش    القميقة يي ال ؤيتثا، 

  (2ل و عا يا ا  ضالاح أيالبرم، ا  الا ون أن يظ،الباا كلالى يالارم كليالا(
 .(3ل ال يا ل اال ور، االضرن يا لوازل الف ب االت ال(

ال الال  تريالالب كالالا  الالباج ال،الالواء دان غلالالق، ت تاسالالع  :وصددفة االنفتددا  -ج
 يالطرا االرثع. الة القد  يي تصو ب ي

يالالي السالال اح لل،الالواء  ،ال الال  يغلالالق  ث،الالا اسالالط ال  الالب وصددفة الجانبيددة: -د
يالالالال باج يالالالا جالالالالي  اللسالالالان  الالال  الوقالالالي ل سالالالا  ل صالالالور أزيالالالة ل سالالالية 

 يصقوية يالب شة    ال تحيش كت،ا.
ايالالا تق لالالا يالالا سالال،ولة، ا  الالة كلالالى اللسالالان، يثالال   وصددفة الذالضددة: -رالالال

تصالالور الصالال ة سالال،ولة إتيالالال،م ياأل رالالال الدالالالة كلالالى ركاكالالة األ الالمل، 
                                                           

 206/ 26ال قب ب اال تو ب ياا كالور،  - 1
 874، 257/ 10ال  سثب ال تثب للزيثل ،  - 2
 384، 383/ 2أيسب ال  اسثب ألا  ي ب ال زائبي،  3
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الالالا يالالالا صالالال ات  ادلالالالاء، الطشالالالا ، يقالالالول اإليالالالال ااالالالا كثثالالالب: ل ارالالالذ  أيضع
 .(1لال تا قثا، ييسلم أيد يا كثي،م، ال زرم    ج يي األيوال(

  لزاو(:الفونيم المتفق في   وهما ) الميم  وا
 أوال: فونيم ) الميم (:

  (2لل الالالا كالالالان ال رتالالالى ال قالالالوري لل، الالالز االل الالالز  الالالدار يالالالول ل الغ الالالز االرثالالالع(
 - إن:

فانطبددان التددفتين انطباًضددا  الالوليم ل ال الاليم (،   تاسالالع يالالي ال رتثالالثا   - أ
يالالالال التطالالالق يالالالا، ايالالالالا يصالالالايع ذلالالال  يالالالا ار الالالزاز لألاتالالالالار  محوًمدددا

الصالالوتية، ارالالذ  صالال ة قالالو،، ت تاسالالع يالالي  طالالور، رالالذا ال رالال  اكظ الالا  
يبيالالة  -ات،الالالالالالد تا إلالالى: ل  الالإن ًليالالات ال، الالز االل الالز  الال  القالالبًلن الفالالب م

غثالالب،  -3يبيالالة السالال ب ة يالالال ؤيا   -2ل الالز ال الالؤيا، االطرالالا فيالالا  
  يا ال ؤيتثا. بَ  ِ سَ  هللا ي ا بَ  ِ   يث  سَ (3ل( هللا كلى أاليائا

، ارالال  تلالال  الصالال ة  صددفة االنفتددا يالالا يق لالالا  الالوليم ل ال الاليم ( يالالا  - ب
ال   ل ي  تقصب  ث،ا الب ح اثا اللسان االقتال ، اال   ت ال ح يالا االثا 
اللسالالان االقتالال ، ات الالبج الالالب ح كتالالد التطالالق ا،الالا، ارالالو يالالا األصالالوات 

ثل،الالا  الال  ال الال  كالالدرا يرالالض ال قالالدثثا يالالا ألالالشا  القبكالالات  إذ رالال  ي
، ارالالالذ  القب الالالة ت  ثالال   الالال   الالالباج ال،الالالواء يالالالا (4ليب الالة يالالالبار ال،الالالواء(

                                                           
 184/ 4ت سثب القبىا الرظيم،  - 1
 سشقي اإللار، إليا    ال  ،ثد أثتاء ترب ف ال، ز االل ز. - 2
 404/ 2أيسب ال  اسثب ألا  ي ب ال زائبي،  - 3
، اتسالال ى أيضالالا "ياألصالالوات ال ائرالالة"، 202، 201  كلالالم األصالالوات للالالدك ور / ك الالال يرالالب، - 4

اسال ثي يائرالة   ار  ال   يس ح لل،واء يال بار يال ال  و  ا،ا يالا ي الان ًل الب غثالب ي الان ال تالي،
كلالم األصالوات اللغو الة  ل بددرا اثا يتي ال،واء، االس اح لا يال بار، ايثلا    ك الاب دراسالات  ال 

 .123/ أي د ةا سلطان،  للدك ور/ صمح الد ا يق د قتااي، االدك ور
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ل باج ال،واء أثتاء التطق يصوت  األلن، يث  ت تاسع رذ  القب ة
ال الالاليم كلالالالى الالالالبغم يالالالا الطشالالالال الرالالال  ثا يالالالي الب شالالالة الرالالالد د، لل، الالالاز 
الل از    إثار، ال  تة، االطرا االرثع ي، ا كالان األيالب  ألن تققالق 
البةا ألل س،م أكظم كتالدرم يالا كال  كظاليم. يقالول اإليالال السالردي: 

ت الشر،م أليالالوال ل إل،الم ج رالوا االثا كمي،الم رالالذا كالد، يقالاذ ب  يت،الا: 
 ي يقولولا  ث،م،  اَّل يقالول:اكلى أن ي دداا يقال ؤيتثا، ايبص،م 

 ،(1)چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  یۆئ  ۈئ     چ
 ايت،الالا ةرالالت،م يالالالال ؤيتثا ألجالال  إي الالال،م  كْ الالالب  يالالاَّل ترالالالى، ايغالالالض  

  .( 2ل(للد ا، ايت،ا: أن الل ز يقبل، ا  رو يا كشائب الذلوب
اال الالال  ترتالالال  السالالال،ولة يثالالال  اقرالالالي  باإلضدددافة إلدددى صدددفة الذالضدددة:  -ج

ا، ا  َ،اتُ َسالالاليْ أَ ، اَ ى اللسالالالانِ َلالالالكَ  الِ بُ ُقالالالالْ  نُّ َ الالال ،الالال : ل أَ  َأْكَثُبَرالالالا الرالالالبايع
الالا يغثبرالالا( اي زاجع
إتيالالال،م ا،الالذا ال رالال ، ، الرل،الالا ت تاسالالع يالالي سالال،ولة (3ل

 الوكثد.ا ا ي ل ا اس ققوا الو   
تل  القميقة ال   تقالول: ل إلتالا ي لالدرك ال ولي الات  ومن  سب ذلك يتبين لنا:

ا، ا  لدرك،ا يبتشطة ي ا تؤديا يا يرتى(  .(4لإدراكعا صوتي ا ي بدع

 فونيم الزاو:

، الرالال   رالالز، يحمدد  صددفتين مددن صددفات القددوت ) جهددر   صددفير( - أ
األاتار الصوتية، ياإلةا ة إلى يا يصايع رذا الصوت يا صال ة 

                                                           
 19سور، التور: يا اآلية  - 1
  345/ 1تيسثب الفب م البي ا للسردي،   - 2
  74البكاية ل    اا أا  ةالع ،   - 3
 23/ 2كلم اللغة الت س  يتار ا الظب اتا اقضايا ،  - 4
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التطالالق، ارالال  صالال ة قالالو،  ألجالال  رالالذ   الصالال ثب ال الال  ت الالبج يرالالا كتالالد
الز اد، ال    ث،ا، ايال ال  ت تاسع يي لد، اقي ال، ز، االل ز كلالى 
ا  ل و  ال رااثا، اال طرون  ث،م، الر  ص ة الص ثب ترطيا اي دادع

 الالال  يالالالد  ال وجالالالات الصالالالوتية ي الالالى أيسالالالي   الالال  الصالالالوت، ااتسالالالا 
تا يا ، ارو ي ققق    الل ز ك(1لاألذن أن الصوت ألد    الس ي

ال، الالالز،  إلالالالا  الالال  إةالالالمل الصالالالوت يالالالا القلالالالق يالتسالالالشة لل،الالالاء، ايالالالا 
ةبل اللسالان اأصالول الثتايالا الرليالا يالتسالشة لالمل يالي إةشالال الرال  ثا 

تبجيالالالالي  يالتسالالالالشة لل الالالاليم، ثالالالالم إكالالالالاد، إةمق، الالالالا  الالالال  الالالالالزاي،  الالالالدل كلالالالالى
 اتبدد ، ا ن كان    الل ز أاةح يتا    ال، ز.الصوت، 

،  الالالقحيف الالالذي يقدثالالا احتكددا(ي(فضددًس عددن كوندد  صددوت )ا ددو  - ب
ال،الالواء يالالالة التطالالق يالالالقبل رتالالا ي ثالال   الالباج الفالالمل ال الالؤثب ال الالؤلم، 

 االذي لا اقرا كلى الت و ، الا أثب ، اصدا .
يميالح تلال  فمن  سب تتب  آيات الهمز واللمز في القدرآن الكدريم يتبدين لندا:

ايرالالا، لالد د،، ال  ب، ال   كاش ا،ا ال سل ون،  قد كالالي   الب، ةالرن اقلالة، 
سادت،ا الرد د يا ال صال، االرالادات السالثئة، اال ال  يت،الا ُ ُلالق ال، الز االل الز 
الذي ي برا اإلسمل ألد كباهية  ل  ال  ا ال باء،، اأدب الالت ش، ااألدب  ال  

 يرايلة التا ، اي ي كباي ،م، صغباا أل كيباا.

  والحجدرات  التوبدة ويسحظ على اآليات الكريمة موضوع الدااسة في سدوا:
غلبددددة األصددددوات المتوسددددطة والقلددددم  والهمددددزت باسددددتثناء آيددددة المنمنددددون: 

  ارالالال  أصالالالوات ت  الالالي االالالثا غلالالالق ي الالالالالالالب ال،الالالواء ل القشالالالا  ال،الالالواء( ( )البينيدددة

                                                           
 53كلم الصوتيات، د/ كيد الرز ز كمل، د/ كيد هللا رييي،   - 1
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االب الاا،، اك الا رالالو يرلالول أل،الا ال   وكالالة  ،،  ،ال  ت  الي االالثا الرالد، ا باجالا
   ل لا ك ب(، الرال  يالشش ال،الواء يالي  باجالا  ال  ل الش الوقالي، يصالور لتالا 
لالالالد، األزيالالالة ال الالال  يرالث،الالالا ال، الالالازان، االل الالالازان، اال الالال  يشرث،الالالا سالالالوء ال لالالالق، 
ااتشاك،م ل،و  أل س،م الدلثوي ال سيطب كلث،م، ايا يصقع ذل   يا غبار 

   الالباج ال،الالواء  ليصالالور لتالالا تبج الالة رالالذ  األزيالالة  الال  ا ك الالاب يالالالت ش، ثالالم يالالمت
 وةالالالال،م ال اسالالالالد ال   ثالالالال   الالالال  ةرالالالالت،م، اكثالالالالي،م لل الالالالؤيتثا، اكالالالالمل،م يطرالالالالت،م 
اكثالالالي،م رالالالذا  بةالالالون االالالذل  أل سالالال،م ال ب ضالالالة، ال الالال  يظتالالالون الف الالالال ل،الالالا إذا 

 ال قضوا غثبرم، ااس ،زءاا ا،م.
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مددة بسددوات وهددذا الجدددوب يوضددح عدددل األصددوات المتوسددطة فددي اآليددات الكري
 بة  والحجرات  والقلم  والهمزت ()التو 

 رقم اآلية السورة اآلية
عدد األصوات 

 المتوسطة

چ  چ   چ   ڇ  ڇ  چ 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

 چڎ  ڈ     ڈ  ژ

 58 التوبة
صوووووو متو وووو   21

 59موووووووو    موووووووو ل  
 صوو

ې  ى  چ 

ى  ائ    ائ  ەئ  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

ېئ   ېئ  ېئ     ۈئۆئ   ۆئ  ۈئ

 چىئ    ىئ  ىئ  

 79 التوبة
صوووووو متو وووو   41

 98موووووووو    موووووووو ل  
 صوو

ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  چ 

وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    

ی  جئ    یېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     ی

حب  خب     جبحئ  مئ  ىئ  يئ

حت  خت  مت  ىت    جتمب  ىب  يب

 چيت  جث

 11 الح راو
صوووووو متو وووو   53

 145موووووو    موووووو ل  
 صوو

 11 القلم چۉ  ۉ  ې  چ 

أصوووواو متو ووو ة  6
 15موووووووو    موووووووو ل  

 صوو
 

 1 الهمزة چٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ 
أصوووواو متو ووو ة  7

 15موووووووو    موووووووو ل  
 صوو
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 چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ   ينما يسحظ فدي آيدة المنمندون 

أصددوات  7:) تسدداوو عدددل األصددوات المتوسددطة مدد  عدددل األصددوات التددديدت
يسالال دك    الالإن ال رالالوذ يالالا ر الالز الرالالياةثا   أصددوات متوسددطة ( 7شددديدت   

 الال   فيالالا لالالد،، ارالالذا   تاسالالع يالالي يرتالالى اييالالب اإلل،الال ، اايل الالزال يالالا  ألن أيالالب  
ةلالالع اإلكالالاذ، أيالالبعا إل،ي الالا غا  الالا سالالمية اإللسالالان ايصالالتا يالالا الرالاليطان،  رليالالا 
ايي ثال أليب  القا ل كز اج  (، ارو أيب   تاسالع يالي ايسال راذ،، اال مكثالد 

تق ض  الرد، اكلو التيب،، ا رزز ذل  ال،ا اا دأت ال ي ل ُقالْ (   كلث،ا، اال  
 أي: ق  ذل ، ااج،ب يا، ا   ذل  يضٌّ كلى قول،ا.

    -ثانًيا: لاللة المقاط :

المقطد  أنواع من المقداط : ) ثسثةبالنظر في اآليات الكريمة  تبين أن  ها 
 المتوسط المفتو  (.المقط   –المقط  المتوسط المغلق  –القدير المفتو  

والجددددوب التدددالي يوضدددح أو هدددذه المقددداط  أ(ثدددر واوًلا باآليدددات الكريمدددة 
 -موضوع البحث:

 عدد مرات تكرره نوع المقطع اآلية

چ  چ   چ   ڇ  چ 

 چڇ

 مرة 13 القصير مفتوح -

 مرة 15 المتو   المغلق -

 مراو 8 المتو   المفتوح -

 .................. المديد المغلق -

ى   ېچ 

ى  ائ    ائ  

 چەئ  ەئ

 مرة 32 القصير المفتوح -

 مرة 21 المتو   المغلق -

 مرة 13 المتو   المفتوح -

 ................ المديد المغلق -

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ 

 چڻ  

 مراو 11 القصير المفتوح -

 مراو 4 المتو   المغلق -

 مراو 4 المتو   المفتوح -

 .................. المديد المغلق -
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ى  ى  ائ  ائ    ەئ   چ 

 چەئ    وئ  وئ   

 

 مرة 38 القصير المفتوح -

 مرة 39 المتو   المغلق -

 مرة 22 المتو   المفتوح -

 ....................... المديد المغلق -

 چۉ  ۉ  ې  چ 

 مرت   القصير المفتوح -

 مراو 5 المتو   المغلق -

 مراو 3 المتو   المفتوح -

 ...................... المديد المغلق -

 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ 

 مراو 8 القصير المفتوح -

 مراو 5 المتو   المغلق -

 ------------------- المتو   المفتوح -

 ------------------- المديد المغلق -

غلالالع ير المفتدددددو  دددددومددن  ددسب هددذا الجدددوب يتبددين لنددا أن: المقطدد  القد
ى  ى  ائ    ائ   ېچ  79تفالالالالالالبر   الالالالالال  ًليالالالالالالة ال ويالالالالالالة

 چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ  اًليالالة ال ؤيتالالون ،  چەئ  ەئ

 .چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ    سور، ال، ز،ايس ،ال، 

اًليالالالة    58(مدددا يسحدددظ غلبدددة المقطددد  المتوسدددط المغلدددق فدددي آيدددة التوبدددة 
ۉ  ۉ  چ  وآيددددددة القلددددددم ،چى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   چ  الق الالالالالبات

ثم انعدم تماًما واول المقط  المتوسط المفتو  فدي مسدته  سدوات  ،چې
 . چٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ الهمزت 

ا لوج،ات التظب ال  ردد، إليا،  اك ا رو يربال أن لل قطي ترب  ات كد، تشرع
االالالذي  ، تالالا  الال  رالالذا ال قالالال رالالو التظالالب إليالالا يالالا التاييالالة ال سالالثولوجية  لالالبيط 

يبتفيالال  ال، الالز االل، الالز.  ت الالد ألالالا عشالالار، ديل الالا يالقالالالة الت سالالية ال الال  يعيرالال،ا 
كا: ل ايد، يبكية ي ون ال قبك األساس  األكيب  ث،ا رالو التشضالة الت سالية، 
أا د رالالة ال ،الالاز الرضالالل  الصالالدري ال الال  تصالالتي ةالالغطة ال،الالواء  الال  الالالبئ ثا، 
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، (1لفي الالبج إلالالى يثالال  ُ الالَتظ م، أا  وقالالن كالالا ةب الالق تقبكالالات أكضالالاء التطالالق(
 -اكليا  إن:

 المقاط  القديرت المفتوحة ) ص   ( تدب على:شيوع وغلبة  -

كثالالب، إتيالالال،م يايسالال ،زاء االطرالالا، اتالالبدد ذلالال  يالالت،م،  ،الال  يقالالاةي ت سالالم كايالالة 
وهددذا ماللددس عليدد  آيددة التوبددة يقصالالبرا، ااجازت،الالا، ا   ،الالا، اسالالبكة لطق،الالا، 

ى  ى  ائ    ائ  ەئ   ېچ  فددي ضولدد  تعددالى: 79

اسالالالالالال ،زائ،م، ااسالالالالالال   ا ،م صالالالالالالورت اآليالالالالالالة الفب  الالالالالالة كثالالالالالالب،  يثالالالالالال   چەئ
ول اإليالالالال الالالالالالالالاليالالالال طوكثا، ي الالالى ألالالالا لالالالم يسالالاللم أيالالالد يالالالا كثالالالي،م، اسالالال ب  ،م، يق

الطيبي: ل الذ ا  ل زان ال طوكثا    الصدقة كلى أر  ال س تة، االقاجة، 
ي الالالا لالالالم  وجشالالالالا هللا كلالالالث،م  الالالال  أيالالالوال،م، ا طرتالالالالون  ث،الالالا كلالالالالث،م يقالالالول،م: إل الالالالا 

ان الالالالذ ا يي الالالالدان  ب الالالالداا اجالالالا هللا، ا ل الالالالز تصالالالدقوا يالالالالا ر الالالاءع، اسالالالال رةع، الالالالم 
ج،درم، اذل  ةاق ،م،  ثت قصول،م، ا قولون: لقد كان هللا  يا  صدقون يا إي

 .(2لكا صدقة رؤيء غتي ا! س ب ةع يت،م اي،م(

تصالور كثالب، ال، الز االل الز ي الى  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ  وكذلك آية الهمدزت
 االوكثد الرد د.  ليس ققوا رذا الو  ، صار ذل  كاد،  ث،م

(ث در واول  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ   ينما فدي آيدة المنمندون 
: الالالذي يق الال   الال  ةياتالالا يرتالالى ال شالغالالة  الال  سالالبكة المقطدد  القدددير المفتددو 

اإلجاية،   و ال شاغ ة االسبكة    اإلجاية ُ تاسالشا القبكالة القصالثب، السالب رة  
ل ا  ث،ا يا يسم ال وقالن، اسالبكة ايل قالال االثا األيالوال يالا لالب إلالى  ثالب، 

                                                           
 278الصوتيات، د/ كيد الرز ز كمل، د/ كيد هللا رييي،  كلم  - 1
 382، 381/ 14جايي الييان كا تما   ًلي القبًلن للطيبي،  - 2
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ايالالا ةالالثق إلالالى  الالبج. ك الالا أن ال قطالالي القصالالثب ال   الالوح اكملالالا ي سالالح للالالت ش 
يتالالا يرالالد ايلغالالمل ال طيالالق، اكملالالا يرالالربيقع الالالت ش لل رالالوذ يالالا ي الالاي تت الالذ 

 ر ز الريطان، اال قصا يتا.
 شيوع وغلبة المقط  المتوسط المغلق:

، ا    چچ  چ   چ   ڇ  ڇچ  58  قد لويي لثوك،ا    ًلية ال وية
ى  ى  ائ  ائ    ەئ   چ  و آية الحجرات .چۉ  ۉ  ې  چ  11ًلية القلم 

 كثب، الس ب ة، االل ز، اال تااز.   ،  تصور چەئ    وئ  وئ   

  تاسالع يالي ك الق الضالغثتة،  فغلبة المقط  المتوسط المغلق فدي آيدة التوبدة
َلالْم ، لالدت،ا    ل و  ال تا قثا، ا  م ال ساد كلى قلوي،م ل ِإْن   ح  (

  ح   (، ل ُرالالالالالالالالْم   ح  (،    ح  (، ل ُيالالالالالالالالْي   ح  / َةالالالالالالالالْوا
  ح   (   إن يثزان القق    لظالبرم: ل رالو ال صاللقة  َيْسَ ُطوَن/ َيْش ل

، ك الا أن كثالع الصالالقثا، ل االطرالا  الث،م (1لال اصة الشرثد، كالا كال  كالدل(
ك الالالا تصالالالور ًليالالالة . (2لظالالالارب، دالالالالة كلالالالى  سالالالاد قلالالالوب اليالالالات يالالالا ي رالالال  ذلالالال (
لي  كلالالالالى ال، اأثالالالالب  السالالالالالق الالالالبات: يرالالالالاكة رالالالالذ  األ رالالالالال  الالالال  ي   الالالالي اإلي الالالالان

ل     –َ ْب/  ح   ( ل َقْو/  ح    –ح   َيْش /   ال ؤيتثا ل
  ح  (، ل ِيْا/   ح  ( إلخ.....

ل َرْ َ الالاز / َرالالْم   ح  (، ل َيْرَرالالاء/ َيالالْش   ح  وفددي آيددة القلددم كددذلك
  (، ي ى اصن ا، ا كلالى ساليث  ال شالغالة، ك الا أن اآليالة اارد،  ال  ساليال 

ا  رالال  يالت ي الالة، اال قطالالي ، الت،الال  كالالا ةاكالالة كالال  يالالمل ي،الالثا، يالالا  ، الالز
                                                           

 3572/ 1ت سثب الريخ الرربااي،  - 1
 384/ 2أيسب ال  اسثب،  - 2
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الالالا يرالالالالد، األيالالالالب اإلل،الالالال  ، اةالالالبار، ايل الالالالزال يالالالالا، األالالالالا ال غلالالالق رتالالالالا  الالالالوي  أيضع
يرالالالواد،  الالال  ي ال  الالالالا،  قالالالد ل،الالالى سالالالالشقالا كالالالا ل ةاكالالالة كالالالال  يالالالمل كالالالالذاب، 
الالالالا األ الالالالمل ال  ضالالالال تة لإلك الالالالاب   سالالالاليش الالالالالت ش، سالالالال ء األ الالالالمل،  صوصع

ايالالة  الال  كالال  يالالا يالالالت ش،...،ا ن كالالالي لزلالالي  الال  يرالالض ال رالالبكثا... إل،ا ك
اتصالالن ا،الالذا الوصالالن  ألن القالالبًلن لالالزل ل،دايالالة ال لالالق كل،الالم،  الالد   فيالالا أال 

اري الالالا لالالالزل يرالالالض اآليالالالات  الالال  سالالاليع أا  الالال  لالالال ه يالالالا  ،األيالالالة ، اًل الالالبرم
األل ا   ل  ضح يا القاكد، الراية، ا ربل يا أيثال ال زئيات الدا لة    

 .(1لالقضايا الراية(
 نة بسابقي :لاللة المقط  المتوسط المفتو  مقاا 

،  چچ  چ   چ   ڇ  ڇچ  ب معان النظر في آيتي التوبة:

وآية ،چى  ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ ېچ
: ل د أن رذا ال قطي  دل  كلى سرة يشادرت،م چۉ  ۉ  ې  چ  :القلم

ل الالالالالالد    يث  ل الذ ا/  ل زان/ فيس بان/ ر از/  لذايالطرا االرثع 
ذل  دأب ال تا قثا    ك  يراء(،  م ردل ل،م سو  ايس ،زاء، اال ققثب ل 

ا كاجم ال  سو     أي اصن  اجدا ، ا ن توقروا أذ  أيبرم،  إن توقروا ريقع
قايوا  تتفباا لل ئة ال    تال،م    سيثل،ا ل ء ي با ، ا ذا أظلم كلث،م األيب

ا  باية ال تا ق ل ا    قلشا ال سا يا  .(2ل(ي إلى رؤيء، اي إلى رؤيء يرثدع
يب     إ ساد ي   را، اايي قار يغثب   لذا ل د رذا التو  يا ال قطي 

  تردل ت ايعا    يس ،  سور، ال، ز،  ي   اي،ا يالو   االرثد ال ذكور.

                                                           
 879/ 1تيسثب الفب م البي ا للسردي،  - 1
 36/ 1ال  سثب الوسيط للريخ يق د ةتطااي،  - 2
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ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ  فددي حددين أن هددذا المقطدد  فددي آيددة المنمنددون 

، دل كلالالالى الر الالالش يالالالا ذلالالال  ت ايالالالا، يثالالال  دل كلالالالى سالالالرة ةلالالالع  چڻ  
لالالالالايلة  ايسالالال راذ،، اأن رالالالالذا الطلالالالالع لالالالالاي ، اي  الالالد  ل فالالالالون ايسالالالال راذ، االالالالذل 

و يالالالالبل الالالالالالد رتالالالالا رالالالالالالالالة أن يالالالالبل ال الالالالالالالالا اصاي  الالالالد،  الالالال  كالالالال  زيالالالالان اي الالالالان، 
،الالالا تريالالالبكا الالالالواا(، االالالالذي ي ثالالال  صالالالور، الرالالال  ثا يالالالال ةلالالالع ايسالالال راذ،  األلل

،  ضم كا أن يقاةي ل أكوذ(، كل،ا ي  وية، تالوي  الت   يرد ايل ،اء يت،ا
اتط الالالئا ال سالالال رثذ يالالالمن الطب الالالق ي  الالالوح لطلالالالع ايسالالال راذ،.ل رالالالم/ زا   ح ح 

/ ن(،  الالالالوي  ال قطالالالالي يسالالالالرة  ، ل الالالالالش/ يالالالالا   ح ح / ةالالالال    ح ح /ت(
ر الالزرم ، اكثالالب، كالالددرم   الالدل يالالبل ال الالد ل األلالالن( كلالالى اي الالداد الصالالوت يالالا 

 الصدر، يي ايل  اح الفاي  ل  ب  ال،واء.
 – ال  يثال : ل يالا/   ح ح  أما في آية  الحجرات  فنجد هذا المقطد  بوثدرت

 – "سالالالالى"   ح ح  –ل"لالالالالوا"   ح ح  -"   ح ح ءا" –رالالالالا/   ح ح 
 –تلم"زاا"   ح ح  -  ح ح/ء ن"سا" –ح "لوا"   ح ح ي"كو"   ح 

 الن"سالالالالالالالالو" -ياألل"قالالالالالالالالا"   ح ح /ب -ت"لالالالالالالالالا"   ح ح/ ب"زاا"   ح ح
 ال"ظالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا"  -ال"إي"  ح ح / يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا   ح ح/ن -  ح ح / ل 

: حيث يدوحي المقطد  المتوسدط المفتدو  هندا (  "يو"  ح ح/ ن  ح يال
ا ا،الذا التالداء، ياإلةالا ة إلالى أن هللا   -تشالارك اترالالى –ير ول ال ؤيتثا ج يرع

ي الالال ح ل،الالالم جوالالالالع ال ثالالالب يالالالإ وال،م ال الالالؤيتثا اال ؤيتالالالات  لثت،الالالارم كالالالا الل الالالز 
اال تااز، ياإلةا ة إلى يا   ذل  يا ال تييا كلالى سالرة يايرال    كليالا الل الز 

ائب، ااسالالم يالالا أتالالى ا،الالذ  اال تالالااز يالالا ال راصالال  االالالذلوب ي الالى ُكالالد  يالالا الفشالال
 األ رال يالظلم. 
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 الفاصلة في اآليات الكريمة على نوعين: :لاللة الفاصلة

 79ه فدي نهايدة اآليدة   وهذا نجدالنوع األوب: من المقط  المتوسط المغلق
ې  ى  ى  ائ    چ  مدددن سدددوات التوبدددة فدددي ضولددد  تعدددالى:

ېئ   ېئ    ۈئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ

ۉ  ۉ  چ  مدددن سدددوات القلدددم 11  وفدددي نهايدددة اآليدددة چ  ىئېئ   ىئ    ىئ  

ٿ  ٿ  ٿ  چ  وفدددي نهايدددة اآليدددة األولدددى مدددن سدددوات الهمدددزت:، چې

 چٿ

تصالالور ال اصالالاللة ةالالول األلالالم التالالاجم كالالا الرالالذاب، ألالالالم :  ففددي ضولدد : ) ألدديم (
 الال   ، ك الالا سالالاكداي لالال اء يتالالا  ي الالا كالالالوا  ؤل الالون القلالالوب يالالا ذلالال  يل،ايالالة لالالا

ل الالاليم تصالالالو ب صالالالور، الرالالالذاب، اسالالاليطبتا كلالالالث،م إةشالالالال الرالالال  ثا كتالالالد لطالالالق ا
يق الال  يرتالالى ال   الاليم اال ،و الال ، ذي الالال، إةشاقالالا يق  الالا، ياإلةالالا ة إلالالى ال تالالو ا

 .(1ليقول اإليال أاو السرود: ل " "َكَذاب  َأِليم " ال تو ا لل ،و   اال   يم (

ل صور ال اصلة كثب، اقو  الت ي ة ، ثالم يالمت  ايلغالمل  :وفي ضول : )  نميمم(
ال ال ال   ث     إةشال الر  ثا يال يم+ الس ون  لثوي  رذا ايلغمل ياألثب 

 الس ء الذي تقدثا الت ي ة كلى الت ش، ايال ال  كلى ال    ي.

ا   قولالا: ل ل الز،  (:   تاسالع رالذا ال قطالي رتالا يالي الو ال  الرالد د ال الذكور  ال  
  اآلية، اسبكة تمثثب  كلى الت ش يرد س اكا.   أال

  

                                                           
 87/ 4إرلاد الرق  السليم،  - 1
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 58وهذا نجده فدي نهايدة اآليدة  النوع الثاني: من المقط  القدير المفتو :
ڍ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ  چ   چ  چ  من سوات التوبة في ضول  تعدالى:

مدددن سددددوات  97ونهايدددة اآليددددة ،  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ
مددن  11  ونهايددة اآليددة چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ المنمنددون:

ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ  سوات الحجرات:

حب  خب     جبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     ی

  چحت  خت  مت  ىت  يت  جث  جتمب  ىب  يب

 تصور ال اصلة تفبر س ط،م، اكثبت اقوكا.ففي ضول : ) يسخطوَن(: 

يصالالور ال قطالالي كثالالب، الرالالياةثا، اسالالرة ال رالالاررم   ضولدد : ) التددياطين(: وفددي
لث   تالالوا يالالا الشرالالب ألالالد ت  الالا. ك الالا ألالالا ي سالالح ي الالاي للالالت ش يسالالرة ايسالال راذ، 

 يا لبرم، ايا لب هي ت ،م كلى الت ش.
قالو، الظلالم يصالور ال قطالي يالي لصالو  صالوت التالون  وفي ضول : ) الظالمون(:

ة يالالالالا   رالالالالذ  األ رالالالالال ال الالالالذكور،  الالالال  اآليالالالال الالالال  ارتفالالالالاب يثالالالال ايرالالالالاك ا، اكثبتالالالالا
 الالالإن يقصالالالد اآليالالالة أن تصالالالور لتالالالا كالالالالم لالالالا ًلدايالالالا  السالالال ب ة، االل الالالز، اال تالالالااز.

الت سالالية  الال  يرالالاكب  ت الالا  يرضالالا الالالشرض، الالالا ًلدايالالا السالاللوكية  الال  يرايمتالالا 
 يرضا يي يرض. 
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 المبحث الثاني

 الداللة الدرفية في ضوء علم اللغة النفسي

اللغة الت س  ل ي  درك كيالف تالم إل الاج ج لالة  يالا يالا التاييالة الشاي     كلم 
الت سالالالالية ي الالالالى يقالالالالن كلالالالالى ال طالالالالوات أا ال بايالالالال  ال الالالال  تالالالالم ا،الالالالا إل الالالالاج رالالالالذ  
ال  لالالة....، ايالالا رالالذ  ال طالالوات: تقلثالال  ي الالبدات البسالالالة، اريط،الالا ي رالث،الالا، 

 .(1لاديل ،ا(
موضددوع وفيمددا يلددي توضدديح للفدددال  والوحدددات الدددرفية باآليددات الكريمددة 

  -البحث والدااسة  م  ابطها  داللتها:

 -أوال: فديلة الزمن  وب  وحدتان صرفيتان هما:

َر" -الماضي: -1  79 ال  قولالا ترالالى  ال  اآليالة  وتتمث  في الفع  " َسدخر
ې  ى  ى  ائ    ائ  چ  :يالالالالالالالا سالالالالالالالور، ال ويالالالالالالالة

ېئ   ېئ    ۈئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ

 چ  ىئېئ   ىئ    ىئ  

السالالالثا، اال الالالاء، االالالالباءل أصالالال   يطالالالبد يسالالال ميم  الالالدل كلالالالى  -المعندددى اللغدددوو:
، ااس ذيل(  .(2لاي قار 

  السالالال ب ة رتالالالا يسالالالتد إلالالالى هللا ترالالالالى، ارالالالو ْرالالال ِ  -المعندددى فدددي سددديان اآليدددة:
ياةالال  الالالزيا  ديلالالة كلالالى تققالالق اقالالو  السالال ب ة ا،الالم، ي يالالبد اي دا الالي ل،الالا، 

   ال  ْيالل اكيالب يال اةال  ل الا كالان كال  ذلال  ياصالم يالا قَ  :يقول ااالا كالالور

                                                           
 ا صبل. 56كلم اللغة الت س  للرصثل ،  - 1
 يقا يش اللغة، ك اب السثا. - 2
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ثا  ال  ساليال اآليالة ، يثال  كالان الساللوك الصالادر يالا ال تالا ق(1لقولا: "َسِ َب" (
لسالالاليوا إ الالالوال،م ال طالالالوكثا  الالال  الصالالالدقات إلالالالى الب الالالاء، اأكلتالالالوا الفب  الالالة: أل،الالالم 

كالالا لقالالد ارد  الال  سالاليع التالالزال ايسالال ،زاء،  فالالان ال الالزاء أن سالال ب هللا يالالت،م.  
  يسرود ألا قال: لل ا لزلي ًلية الصالدقة كتالا ل قايال  كلالى ظ،ورلالا،   الاء أا

، اجالالاء رجال    صالالدل يصالا ،  قالالالوا:  رجال    صالدل يرالال ء كثثالب،  قالالالوا: ُيالَباء 
ې  ى  ى  ائ    چ  إن هللا لغتالالال  كالالالا صالالالدقة رالالالذا،  تالالالالزل :

 (2)(چ   ......ائ 

" يق  ال  اج،الثا: أيالدر ا: ألالا  مْ ،ُ تْ يِ  هللاُ  بَ  ِ اقال ال ااردي    ت سثب : ل " سَ 
 .(3ليا أاجشا كلث،م يا جزاء السا ب ا، االثال : ي ا أي،ل،م يا ال ؤا ذ،(

أن سالالال ب ة هللا يالالالت،م جالالالزاءع ل،الالالم كلالالالى  -وهللا أكلالالالم –ا يالالالدا يالالالا سالالاليال اآليالالالة 
 بَ  ِ َسالقات. يقول الزي ربي  ال  ذلال  : ل"س ب  ،م يإ وال،م ال طوكثا يالصد

، (4ل" (يم  ِلالالالالأَ  اب  ذَ َكالالالال مْ ُ،الالالاللَ دكالالالالاء، أي تالالالالب  إلالالالالى قولالالالالا: "اَ  "  يالالالالب غثالالالالبمْ ،ُ تْ ِيالالالال هللاُ 
ن هللا كالالالالالالايل،م يرايلالالالالالالة ترالالالالالالشا سالالالالالال ب ة السالالالالالالا ب كلالالالالالالى ةب قالالالالالالة اال رتالالالالالالى: ل أ

،  ،الالالالالذا يالالالالالا يالالالالالاب ل ال قاالالالالالالة كلالالالالالى سالالالالالوء صالالالالالتير،م، ااسالالالالال ،زائ،م (5لال  ثثالالالالال (
يالالالال ؤيتثا  ألن ال الالالزاء يالالالا جالالالتش الر الالال ،  رالالالايل،م يرايلالالالة يالالالا سالالال ب ا،الالالم  

                                                           
 163/ 10ال قب ب اال تو ب،  - 1
 139لشاب التقول للسثوة ،   - 2
 385/ 2التفي االرثون،  - 3
 128/ 3، اكذل  لشاب ال ما   لل ازن، 280/ 2الفرال،  - 4
 163/ 10اال تو ب، ال قب ب  - 5
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الا(ال صارعا  لل الؤيتثا  ال  الالدليا، اأكالد لل تالا قثا  ال  اآل الب، كالذايعا ألي ع
. يقالول (1ل

 .(2ل(االِسْ ِبي  يا هللا ال  ازا، كلى  رل،مالزجاج: ل 

  المضااع: -2

، ييالالداء اويالالد، الغثشالالة "اليالالاء"+ يالالورفيم  يصالاليغة ال ضالالار   ( يلمددزكالفعدد  ) 
،  چ ......ڇ  ڇ    چچ  چ   چ  يقثد "كال ال طاب"،    قولا ترالى:

يضالالار ، ييالالداء اويالالد، الغثشالالة "اليالالاء"+ يالالورفيم  والفعدد  المضددااع ) يلمددزون(
ې  چ  و كميالالالالة ال  الالالالي "ان"  الالالال  قولالالالالا ترالالالالالى:الالالالالالالالالالالد، ارالالالالالالالالالالالالالاللقالالالالوي أا يقث

ايالالالالا ال ميالالالالي أن الل الالالالز  الالالال    چ   ......ى  ائ    ائ   ى
 ال رالالالالال ،سالالالالاليال اآل  الالالالالثا اقالالالالالي يصالالالالاليغة ال ضالالالالالار  الدالالالالالالة كلالالالالالى ت الالالالالدد يالالالالالدا  

 اايس  بار    يزاال ا.
: ل الالالالمل اال الالاليم االالالالزاي كل الالالة اايالالالد،، ارالالال  : الل ْ الالالُز، ارالالالو : المعندددى اللغدددوو 

 .(3لالرثع (
ال رال  ارد  ال  ساليال والمعنى السياضي للفع  " يلمزك" في سيان آية التوبة: 

 كثع ال تا قثا كلى 

ل يرثشال   ال    ال  قسال  ا للصالدقات، اال رتالى: -صلى هللا كليا اساللم –التي  
االصالالالاليغة ال ضالالالالاركة  الالالال  رالالالالذا السالالالاليال ت تاسالالالالع ألالالالالد ، (4)الصوووود  و( قسالالالال ة

ال تاسالالالالشة يالالالالالي يالالالالالا ت طلشالالالالالا ل الالالالالو  ال تالالالالالا قثا ال ب ضالالالالالة،  ،الالالالالم دائ الالالالالوا الرثالالالالالع، 
                                                           

 188/ 4ت سثب القبًلن الرظيم ياا كثثب،  - 1
 463/ 2يرال  القبًلن ا كبايا للزجاج،  - 2
 ال قا يش ياا  ار ، ل ل ز(. - 3
 268/ 2الفرال،  - 4
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سالالو   ةالالعي ة اإلي الالان، ي ، ،الالم ،اايسالال ،زاء يالالا لالالم تالالب  أل سالال،م الرالالقيقة
إرةاء ر شات،م يا ي ي الدليا الزائ ة، يساليع دلالاا، ل وسال،م، ي الى اصال  ا،الم 

  0-صلى هللا كليا اسلم–األيب إلى كدل البةا يقضاء هللا، اكدل رسولا 
: ل قالدل القالد   كالا ال تالا قثا، ااق ضالاي،م  ال  وجاءالفع  هنا بطريق الغيبدة

 اآليات السايقة كلى اآلية الفب  ة.
 -صلى هللا كليا اساللم –: الرائد، كلى التي  كاف الخطاب وجاء مضاًفا إلى

صاللى هللا كليالا  –لرد، لالبر،م إلالى أ الذ الصالدقات كالااوا البسالول  ل أللا ذل 
 تسيو  إلى ال الور  ال  القسال ة، يالي ألالا كالان أيرالد  لالق هللا ترالالى كالا  -اسلم

 .(1ل(ال ث  إلى الدليا
ال رالالال  ي رتالالالى "يرثيالالالون"، اقالالالالالالالد ارد  الالال   والمعندددى السدددياضي للفعددد  "يلمدددزون":

 -صالاللى هللا كليالالا اسالاللم –سالاليال ال تالالا قثا الالالذ ا ل كالالااوا أصالالقاب رسالالول هللا 
،  فالالالالوا ليرثيالالالون (2ل( -اسالالاللم صالالاللى هللا كليالالالا – الالال  صالالالدقات أتالالالوا ا،الالالا التيالالال  

 .(3لال ياسثب اال قباء(

م أيالد : تس طيي ت سثد ص ات ال تا قثا الذ ا ل ي يساللوصيغة المضااع هنا
، ي الالالالالى اي ال  صالالالالالدقثا يسالالالالالل ون يالالالالالا كثالالالالالي،م، ال الالالالالزرم  الالالالال  ج يالالالالالي األيالالالالالوال

، يقالالول ااالالا كالالالور: ل اا  ثالالب ال ضالالار   الال  " ل الالزان" للديلالالة كلالالى (4ل(يالالت،م

                                                           
 2239/ 1ي اتيح الغثع للبازي،  - 1
 462/ 2يرال  القبًلن ا كبايا للزجاج،  - 2
 3114/ 1الدر ال صون للس ثا القلي ،  - 3
 184/ 4ت سثب القبًلن الرظيم ياا كثثب،  - 4
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.  ريالالالب سالالالشقالا ليصالالاليغة تصالالاللح ل  يالالالي يالالالا يضالالالى يالالالا أقسالالالاي،م  (1لال فالالالبر(
إ ،ايعا ألل،م كل،م كالوا ي  لقثا اذل ، ا ن لم يقلا إي يرض،م(
 . (2ل

ل قالالدل ذكالالبرم، االقالالد   كالالت،م  الال  اآليالالات  وجدداء الفعدد  أيًضددا بطريددق الغيبددة:
 .السايقة

 مدددن سددوات التوبددة فدددي ضولدد  تعدددالى: 79فدددي اآليددة  -الفعدد  " يسددخرون":

ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ

 چېئ   ېئ  ېئ   ىئ    ىئ  ىئ    ۈئۈئ  ۆئۇئ  ۇئ  ۆئ   

ايي قالالالالار  : الالالالدار يالالالالولال رتالالالالى ال قالالالالوري للسالالالال ب ة  سالالالالشقي اإللالالالالار، إلالالالالى أن
ال طالالالوكثا  اايسالالال ذيل، ااآليالالالة تق الالال  يوقالالالن ال تالالالا قثا ك الالالا سالالاليق ايالالالالا يالالالا

أغتياء ا قباء(، ااس ،زائ،م ا،م،  فالي صيغة ال ضار  أكثب الصيا يتاسشة ل
لسالاليال اآليالالة الفب  الالة،  ،الال  تق الال  أ رالالاي تقالالد   ألن ذلالال  راجالالي إلالالى ةييرالالة 

ايسالال  ب،  ،ر الالاد يالالت،مأيالالب ي ،اتفبررالالا  ال تالالا قثا،  الالداال سالال ب  ،م، ات الالددرا
"  ارالالالذا للإللالالالرار انَ بُ  َ ْسالالاليَ "فَ  ،  قالالالال:الالالالذل  للقالالالي كط الالالا يال الالالاء كلالالالى الل الالالز

يمل،م قول يساركون إلى ايس ،زاء يال ؤيتثا، ي  بد أن يصدر كا ال ؤيتثا 
  . (3لأي ك   يا األك ال الصالقة(

  وجدداء (4)من(: ) فددرع مددن المضددااع مددن حيددث الداللددة علددى الددز واألمددر وهدد
 األمر هنا على صوات

                                                           
 163/ 10ال قب ب اال تو ب،  - 1
 8/555لظم الدرر للشقاك ،  - 2
 2010/ 1ال  سثب الوسيط للريخ يق د السثد ةتطااي،  - 3
 63ديلة السيال اثا ال با  اكلم للغة القد  ،   - 4
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 -(  وذلك في: المنهي) المضااع  

ەئ    وئ     ائ    ەئى  ى  ائ  چ  :الفع ) اليسخر ( في ضولد  تعدالى - أ

لسالال ب ة، يقالول اإليالالال ال الالااردي: اآليالة  الال  ساليال الت،الال  كالا ا    چوئ
ا   رذ  الس ب ة ال ت،ال  كت،الا قالوين: أيالدر ا: ألالا اسال ،زاء الغتال  ل

يالالالالال قثب إذا سالالالالملا. الثالالالالال : ألالالالالا اسالالالال ،زاء ال سالالالاللم ي الالالالا أكلالالالالا  سالالالالقا. 
ا ق    ثالثعا: ألا اس ،زاء الدرا، يمر  السمية(، االواةح يا سيال 

الالا ي، الالا كالالان سالاليي،ا،  -وهللا أكلالالم –اآليالالة  أن الت،الال  كالالا السالال ب ة كاي 
الالي صالوررا  ألن اآليالة  ال  اآلداب ايج  اعيالة ااأل م يالالة، اي، الا ك

الا تساللم يالا ييالات،م ال وسال،م  ألن السال ب ة  ا قو  ع تبسم لل ؤيتثا يت، ع
ل ي تقالالالي إي يالالالا قلالالالع ي  لالالال ء يالالالا يسالالالاايء األ الالالمل، ي قالالال  ي الالال  

 : -مددددصددلى هللا عليدد  وسل –ولهددذا ضدداب اسددوب هللا ، (1ل لالالق ذيالاليم(
. اكليا  صاليغة (2ل( يحقر ا اه المسلمالتر أن  من بحسو امروءل

الالا ا الال  كالال   ال ضالالار  ال سالاليوقة ات،الال  "ييسالال ب" تس قضالالب أيايتالالا دائ ع
 زيان أن لل زل ياأليب، اي لقثد كتا  ك  تس ميم ل وستا اي   راتتا.  

   چحئی  جئ    ی چ الفع  )ال تلمزوا( في ضول  تعالى:  - ب

جالالاء ال رالال   الال  سالاليال الت،الال  كالالا ل الالز ال الالؤيا أ يالالا ال الالؤيا  لالالذا جالالاء ال رالال  
وجداء الفعد  األمدر هندا يطب ق ال طاب، اكمن هللا ي اةع ك  يؤيا يرثتا، 

  اذل  للت،  كا اإلتيالان يالا  ال  أي اقالي، بديغة المضااع المسبون  نهي
دا ي   الالم يقالالد  اي    الالدد، اي ي الالون يالالمي يالالال يالالا األيالالوال، اي، الالا كالالان الالال

                                                           
  801/ 1تيسثب الفب م البي ا للسردي،  - 1
 ، ياب الت،  كا ال  سش اال س ي.207/ 2ر ا  الصالقثا للتواي،  - 2
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 الالالإن هللا كالالالم  ات،يالالالا ال الالالؤيتثا كالالالا ل الالالز يرضالالال،م يرالالالض،  الالالم يقالالال  ل الالالؤيا أن 
 .(1ل ل الالالالز أ ا  ل ي ل قب ، اي لذلع ركشا، اي لغثب ذل  (

  إلةالا ة ال رال  لل الي وحذفس النون من عسمة الجم  فدي الفعد  ) تلمدزوا (
لالالالالالت ش( الواقالالالالي يرالالالالد   الالالال  قولالالالالا ترالالالالالى: "َأْلُ َسالالالالُ ْم" ل رتثالالالالثا، اكمر الالالالا   قيلالالالالا 

: ل جرالالالال  الميالالالالز أ الالالالا  ييالالالالزعا  -سشقالالالالالالالا اترالالالالالى  –: أن هللا األوبالسالالالاليال. 
ل سالالا  ألن ال الالالؤيتثا كبجالالال  اايالالالالالالد، في الالالا َ ْلالالالَزُل يرضالال،م لالالالشرض  يالالالا تقسالالالثا 

  األن ال ؤيتثا    ال واصال  اال البايم (2لال ثب( ايقشة أيب ، اةلع صميا،
: والثددانيكالالت ش  اايالالد،  اكالالمن التالالون رتالالا يالالذ ي لإلسالالبا  ا ولثالالد رالالذا الرالالرور. 

الالا يزل ل،الالم،  لالالزل الرائالالع كثالالع ال رثالالع(ل . (3لأكلالالم هللا أن كثالالع يرضالال،م يرضع
ايلالال  أن  الال  رالالذا تقب الال  لت الالو  ال الالؤيتثا، ا ثالالار، ل رالالاكبرم  ل الالا  الال  اآليالالة 

،داية إلى تويثد أية اإلي ان، اكمل،م ل ش اايد، ،   ا كان كثع أليالد يا ال
 ،و كثع    يق اآل ب. يقول اإليال الرربااي: ل ر الذا لالاء القالق سالشقالا 

   (4لأن  وز  ال ض  اثا التا   ليق اج ك  يالت،م اآل الب، الث فايال  ال    الي(
 ية ااإللسالية.  لذا  إن سور، الق بات كل،ا    األ مل اال شاديء ايج  اع

  

                                                           
 366/ 21ت سثب الطيبي،  - 1
 السااق ل سا. - 2
 36/ 5يرال  القبًلن ا كبايا للزجاج،  - 3
 4536/ 1ت سثب الريخ الرربااي،  - 4
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 چمئ  ىئ    چ  :في ضول  تعالى الفع  )ال تنا زوا ( - ج

َشالالالالُا،....اَتَتاَاُزاا المعنددددى اللغددددوو للفعدددد  : ل الت َيالالالالُز ي  ق ثا،....اَلَيالالالالَزُ  أي: لم 
 ياأللقاب: لقع يرض،م 

الالا( الالا((1ليرضع : رالالو ال الالداك  وعليدد  فالتنددا ز إًذا، (2ل، ارالالو: لي ثالالب في الالا كالالان ذي 
 السوء.يملقاب 

: ال رتالالى اللغالالوي لل رالال     الالق يالالي يرتالالى ال رالال   الال  ومعنددى الفعدد  فددي السدديان
سالالاليال اآليالالالة  إذ ال قصالالالود: ل اللقالالالع ال  الالالبا  الالالالذي ي الالالب  اإللسالالالان أن  الالالدكى 

. اأصالاللا يالالا : ل الب  الالي  كالالمن الت َيالالَز  ب الالي صالالايشا فيرالالارد، االلقالالع: يالالا (3ليالالا(
ا رالو ال قصالود رتالا. اقالد راي  ال  ، ارالذ(4لألالرب يضالرة الُ سال  ى كُق  الة اَيط الة(

صالاللى هللا كليالالا  –سالاليع التالالزال: أل،الالا لزلالالي  الال  اتالال  سالالل ة يالالثا قالالدل التيالال  
ال د تة، اليش  ث،م رج  إي الا اس ان أ ا ثمثة،  فان إذا دكا أيالد  -اسلم

يالالالالت،م ياسالالالالم يالالالالا تلالالالال  األسالالالال اء قالالالالالوا: يارسالالالالول هللا، إلالالالالا يغضالالالالع يالالالالا رالالالالذا ، 
 .(5ل تزلي

  اذلال  للت،ال  كالا اإلتيالان بألات النهدي امضااًعا مسبوضً وجاء فع  األمر هنا 
الالالالالا لل الالالالالؤيتثا  الالالالال  ي  لالالالالالن األزيتالالالالالة  ا،الالالالالذا ال رالالالالال ، كلالالالالالى أن ي الالالالالون الت،الالالالال  كاي 
ااألي تة  ألن ال تااز ياأللقاب ل ظلم  للت ش، اتققثب يا اقب  هللا، اايس ،الة 

                                                           
 ي  ار الصقاح، ياب التون  - 1
 تاج الربا  للزيثدي، ل  ص  التون يي الزاي( - 2
 222/ 5ثب الس رال ، ت س - 3
 5227/ 1الدر ال صون للس ثا القلي ،  - 4
  242لشاب التقول    أسشاب التزال للسثوة ،   - 5
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أند  ضداب:  -صدلى هللا عليد  وسدلم –واوو عددددددن النبي . (1لي ا كظ  ا هللا(
لس أ يدددك: تسدددلم عليددد  إذا لقيتددد   و توسددد  لددد  فدددي ) ثدددسص يددددفين لدددك و 

 .(2)(المجل   و تدعوه بأحو أسمال  إلي 

ويسحددظ تكددراا صدديغة المضددااع المسددبون   نهددي فددي األفعدداب الثسثددة ثددسص 
ألل،ا اردت    سيال ًلية كل،ا     (؛ -اليسخر -تنا زواال  -التلمزوامرات )

اايج  اعيالالة الرايالالة كلالالى يالالدار األزيالالان، ل  يالالي ال الالؤيتثا  ،ةاآلداب األ م يالال
علدى النهدي عدن كد ّم علدى  -تبدااك وتعدالى –الحدق  وضد حدرصاال ؤيتالات، 

اذل  إل اد، الر ول يي ال مكثد، الل بل الواةح اثا كال  يالا السال ب ة، حده؛ 
الالالا، كلالالالى اجالالالا  االل الالالز، اال تالالالااز    الالالإن السالالال ب ة رالالال : ل اي قالالالار الرالالال ه يطلقع

يقضالالالالبتا، االل الالالالز: ال تييالالالالا كلالالالالى يرا شالالالالا، سالالالالواء أكالالالالان كلالالالالى لالالالال ء  يضالالالالق 
يضق  أل غثب ، اسواء أكان يقضبتا أل ي، اكلى رذا ي ون الل ز أكم يالا 
الس ب ة، ا  ون يا كطن الرال كلى ال الا   إل الاد، الرال ول،....اال تااز: 
يق ضالال  ال رالالاركة االالثا ايثتالالثا، اكيالالب االالذل   ألن كالال  اايالالد سالالبكان يالالا يقااالال  

 الالب القالالع  يالالا،  الالالتيز ي ضالال   الال  القالالال إلالالى ال تالالااز، ير الالش الل الالز ي الالون اآل
غالشعا يا جالع، ا ق اج للشق  كا كثع  يا  ب د  (
 .(3ل

  

                                                           
 370/ 4الفرال للزي ربي،  - 1
يصالالط ى كيالد القالالادر كطالالا  :، تالح 485/ 3للتيسالالااوري،  ال سال درك كلالالى الصالقيقثا - 2

 1990 - 1411األالى ،  الطشرة،اثبات –،دار الف ع الرل ية 
 253/ 26ال  سثب ال تثب للزيثل ،  - 3
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 ) صيغ المتتقات(: ثانًيا: التعميم والتخديص

ٿ  چ  وذلددك  فددي ضولدد  تعددالى: لاللددة االسددم ) كدد  (  -1التعمدديم:  - أ

 چٿ  ٿ   ٿ

الالا ُكالال ٌّ  ،الالو اسالالم يوةالالو  لإلياةالالة، ول ااالالاالالالالالالاليق المعنددى اللغددوو:   الالار :ل  مي 
ا إلالالى يالالا يرالالد  (اليضالالال  أاالال ل لَ ، (1لدع فيقالالال: ُكالال ٌّ  ،يْ الالاايالالد، ايرتالالا  جَ  اُ ُظالال ْ اُكالال ٌّ

، اقالال الزيثالدي: ل الُفال ُّ ، (2ليضب، اُك ٌّ يضالباا كلالى الل الي اكلالى ال رتالى(
، الالمِ : اْسالالم  ل  يالالي األجزاء،...ُيقالالال: كلُُّ،الالم ُيْتَطِلالالق  ضدداب  .(3لللالالذ َكِب ااأْلُْلثالالى( يالض 

صلى هللا علي  وسلم: ) أتداون ما الغيبة؟ ذكرك أ داك بمدا يودره  فد ن كدان 
 .(4)في  ما تقوب فقد اغتبت   وإن لم يون فقد  هت (

: ل الالا كالالان سالاليال اآليالالة  الالدار يالالول اإللالالذار يالو الال  والمعنددى فددي سدديان اآليددة
يالالطرا  الث،م، لاسالع ال رتالالى  رال غ  االوكثالد للالذي يقالطُّ التالا ، ا صالالغبرم، ا 

" ، اال الال  ل ترالالرب يالالمن ال ،الالدد ا ا،الالذا الوكثالالد ج اكالالة، ارالالم ال ريثالالب ال الالي "ُكالال  
"(5لالذ ا ات ذاا ر ز ال سل ثا دْ دلعا ل،م(  ،  ال ر يم الذي تررب يا كل الة "ُكال  

غثب  ال  لف  يا ُيفثب الغثشة،   ررب الت ش يرظم الالذلع،  الال، ز يغضالشة 
رع للقسالالالتات، ارالالالو يالالالا أكظالالالم اآلثالالالال  أللالالالا ي يغ الالالب إي لرالالالمل الغثالالالوب، يالالالذ

 يغ بان يا قث  فيا الفمل.
                                                           

يقالالالا يش اللغالالالة ياالالالا  الالالار ، ك الالالاب الفالالالال ل يالالالاب الفالالالال ايالالالا يرالالالدرا  الالال  الثتالالالائ  أا  - 1
 ال طااق(

 ي  ار الصقاح للبازي، ياب الفال - 2
 تاج الربا ، ل كل  ( - 3
 2589، رقم 2001/ 4صقيح يسلم ، ك اب اليب االصلة ااآلداب،  - 4
 471/ 30ال قب ب اال تو ب،  - 5
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 چ ٿٿ    ٿ  ٿچ  لاللة المددا) َوْي   ( في ضول  تعالى:-2

، ارالالو  الال  األصالال  َيْصالالَدر  ي ِ ْرالالَ  َلالالُا المعنددى اللغددوو  : ل الَوْ الالُ : ُيُلالالوُل الرالالبِ 
الالا اْك ل الالي  " ل يثالال  َاْ الالح  إي (1ل الالاُه  اَكْثُتالالُا(ِلَرالالَدِل َيِ الال ِء اْلِ ْرالالِ  ِي   ، اكل الالة "َاْ الال  

، دكالالالاء يالو الالال ، ارالالالو سالالالوء (2لَاَاْ ِلالالال ( ال: َاْ ُلالالالُا َاَاْ ُلالالال َ الالالالالالالالالأل،الالالا كل الالالة كالالالذاب، ُيق
القالالال. االو الال : ل ي الالا تفل الالي يالالا الرالالبب، اجالالاء القالالبًلن كلالالى لغالال ،م اكلالالى يالالا 

ي باب،...اأصالالاللا: اي ، ارالالال  ترتالالال  الالالالذل االسالالال ط، ل ارالالال  كل الالالة (3ليرتالالالون(
 .(4ل( وصلي يالمل، اراي ألا جي     ج،تم ل من، ثم كثبت    كمي،م
أن القق تشارك اترالالى اا الدأ اآليالة الفب  الة يالو ال ،  والمعنى في سيان اآلية:

ارو ل يي دأ يب و  يالض ة، اجاء لفب،  أللا    أصلا سد  يسد  رلالا، الفتالا 
يرتالالالالى ثشالالالالات ال،الالالالمك، اداايالالالالا لل الالالالدكو  كالالالالدل يالالالالا إلالالالالى الب الالالالي  للديلالالالالة كلالالالالى

الالا ت ثالال   وعليدد   فكلمددة الويدد  .(5لكلالالث،م( ي الالالع كول،الالا يصالالدرعا إي أل،الالا أيضع
ز ايا الالالداء ا،الالالا يالالالي كول،الالالا لفالالالب، رالالالو: اقوك،الالالا يوقالالالي  ايالالالد، تتفثالالالب، االالالالذي جالالالو 
الالالدكاء  ل  الالبج االالذل  التفالالب، يالالا ال رتالالى ال  رالالارل كليالالا لالالد  الدارسالالثا، ارالالو 
ا، ارالالو: ال ،و الال   إ الالاد، الرالالثو ، اتف سالالع  الال  سالاليال اآليالالة الفب  الالة يرتالالى جد الالدع

ال، الالز االل الالز،    تاسالالع االالذل  يالالي يقصالالد السالالور، الفب  الالة ال الال  اال با الالي يالالا 
جالالالاءت لل قالالالذ ب يالالالا ال، الالالز االل الالالز، اال رتالالالى: ل اسالالال ققال ال  اةالالالع لتالالالزال 

                                                           
 تاج الربا  للزيثدي، ل ا ي ل ( - 1
 ي  ار الصقاح للبازي، ياب الواا - 2
 285/ 32ي اتيح الغثع للبازي،  - 3
 713اإلتقان    كلول القبًلن للسثوة ،   - 4
 373/ 12اإلكباب ال  ص  لف اب هللا ال بت  لي، ي كيد الوايد صالح،  - 5
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، تصالالالو بعا لرالالالد، الرالالالذاب الالالالذي ي يرلالالالم كت،الالالا إي هللا، (1لالالالالشمء اال قتالالالة كليالالالا(
 اا  لن ال  سبان يول الوكثد الذي    السور،، ر  ل  تاال كال  يالا    سال 

، ايرت ٌّ ياآلية ك  يا كالي رالذ  الصال ة (2لا،ذ  الطب قة    األ رال البد ئة(
  في الالالالون يالالالالا يالالالالاب ذكالالالالب الرالالالالال، صالالالال  ا، أل رالالالالو ي صالالالالو  يالالالالمقوال يرثتالالالالثا 

 اال قصود يا اايد.   

رةال  هللا  –كب    سيع لزال السور، الفب  ة : ل كالا كث الان اااالا ك الب  ذُ 
لزلي    أا  االا  چ ٿٿ    ٿ  ٿچ  قاي: يا زلتا لس ي أن : -كت، ا

َرَ الَزُ  اَلَ الَزُ ،  الملزل  –صاللى هللا كليالا اساللم  –إذا رأ  رسول هللا  لن،  فان 
، اراي أل،ا لزلي    األ تش اا لب ق، اراي چ ٿٿ    ٿ  ٿچ  هللا

،اقالالد ذرالالع اإليالالال الطيالالبي  الال  (3ل(أل،الالا لزلالالي  الال  ج ثالال  االالا كالالايب ال  قالال  
ل االصواب يالا القالول  ال  ذلال ، أن يقالال:  :ت سثب  إلى ك ول الو   رتا،  قال

إن  هللا كم  يالالقول  ال  كال  ر الز، ل الز،، كال  يالا كالان يالصال ة ال ال  اصالن رالذا 
السالاليع ي يقالالالدح  الال  ك الالالول  ، ا الالال  القميقالالة أن ل صالالالو (4لال وصالالول ا،الالا(

   ف  يا كالي رذ  الص ة صال  ا  لالا الو ال ، االقالبًلن الفالب م يالت،ج  (5لالل ي(
الا ، ي الى ا   ، ن لزلالي اآليالة  ال  ااقرالة   اصالة إي أن ك الول يرتارالالألية ج يرع

، اي  الال  يالالا  ث،الالا يالالا ل الالي ي الالع ايالالا تق لالالا يالالا إرلالالادات، اأاايالالب، الالالوار 
كلالالى كالال  يالالؤيا ايؤيتالالة ايل الالزال يالالا   و الال   ل للالالذي يقالالط التالالا ، ا صالالغبرم، 

                                                           
  216/ 31يدائق الباح االب قان ل ق د الرا ر ،  - 1
 285/ 32ي اتيح الغثع للبازي،  - 2
 305أسشاب التزال ال س ى لشاب التقول    أسشاب التزال للسثوة ،   - 3
 598/ 24جايي الييان    تما   ًلي القبًلن، - 4
 285/ 32ي اتيح الغثع للبازي،  - 5
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 الوز أن ي الون ول اإليال الزي ربي: ل ا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال.  يق(1لا ر غ  يالطرا  ث،م(
السيع  اصا، االوكثد كايا  لث تاال ك  يا يالب ذل  القييح، الي الون جالار 

 .(2لي ب  ال رب ض يالوارد فيا   إن ذل  أزجب لا، األفى فيا(
 -التخديص  وتتمث  في:  - ب

 ل َمَزت(: -لاللة الدفة ) ه َمَزت  -1

 ا غض،م: األرد :ل الُ،َ َز، اللَُّ َز،: الذي يغ اب التا ، المعنى اللغوو: 

 (3لإذا لقث   كا ُكْب   تفاِلُبل          ا ن تغث ْيُي ُكْتي ال،اِيَز اللَُّ َز  

الالاز االُ،َ الالَز،:  اقالالال ااالالا السالال ثي  الال  الُ،َ الالَز،: اللَ الالَز، يثلالالا....،اقال اللثالال : الَ،  
: وعليدد ، (4لالالالذي َ ْ،ِ الالُز أ الالا   الال  َق الالا  ِيالالْا َ ْلِ الالِا. قالالال: االل ْ الالُز  الال  ايسالال مشال(

 ال، ز، االل ز،    قان    أن كال  يت، الا عيالاب، ا ن ا  ل الي الطب قالة   الال، ز 
 غثشعا، االل ز كلتعا.

 ومعنى الدفة في سيان اآلية:

سيال اآلية  دار يالول الوكثالد ل الا كالالي صال  ا كثالع التالا ، االطرالا  الث،م، 
الالالاءان يالت ي  الالالالة، ااي قالالالاررم، ااس صالالالغاررم، يقالالالالول اإليالالالال الشغالالالوي: ل رالالالالم ال ر 

قالالالالالالون االالالالالالثا األيشالالالالالالة، الشالالالالالالاغون لليالالالالالالباء الرثالالالالالالع، ايرتار الالالالالالا اايالالالالالالد، ارالالالالالالو: ال  ب ِ 
العي اب،...ار ا لر الان لل اكال ، لقالو: ُسالَ ب، اُةالَقَفة: للالذي يسال ب ا ضالق  

                                                           
 531/ 8الشقب ال د د لإلدر س ،  - 1
 429/ 6الفرال،  - 2
 لم   شسب ل  يرب ة قائ  رذا اليثي في ا تيسب ل  يا يباجي. - 3
 ت،ذ ع اللغة لألزربي، ل ر ز ( - 4
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ديلالالة  ولقددد ناسددو المعنددى  ندداء الدددفة علددى وزن ) ف َعَلددة(؛. (1ليالالا التالالا (
كلالالى ايك يالالاد االفثالالب،. يقالالول اإليالالال الزي رالالبي: ل ايتالالاء "ُ َرَلالالة"  الالدل كلالالى أن 

،  ،الال  صاليغة ل تالالدل كلالالى ت  الا الصالال ة يالالا (2لذلال  كالالاد، يتالا قالالد ةالالب  ا،الا(
. ا الال  رالالالذ  اآليالالالة (3لاأن ذلالالال  الوصالالن يلفالالالة لصالالالايشا( .......ال وصالالول،..
لالا ل سالا ي مزيالة  لثال ري ا،الا كال  يالا تسالول –تشارك اترالى  –رسالة يا هللا 

 رذ  الراد، الذيي ة ال   تد      أذ  ال سلم.

الالالا  لون الموصدددوف؛ ليدددديرولدددذلك جددداءت اآليدددة بالددددفة  ل الوصالالالن قائ ع
، ايالالالالا  يقايا،...ارالالالذان الوصالالال ان يالالالا يرايلالالالة أرالالالال  الرالالالبك لل الالالؤيتثا  ويئالالالذ 
ا يالالا أرال  د تالا ي ثال  ذلال ، كالالان لالا لصالثع يالا رالالذا  كايال  يالا ال سالل ثا أيالدع
الوكثد،   ا اتصن ير ء يا رذا ال لق الذييم يا ال سالل ثا يالي أرال  د تالا 

لالالم  لقالالق ال،الالاء   : ل، يقالالول ااالالا سالالثد(4ل إل،الالا  صالاللة يالالا  صالالال أرالال  الرالالبك(
ال وصالالالالالول ي الالالالالا رالالالالال  فيالالالالالا، ا ل الالالالالا لققالالالالالي إلكالالالالالمل السالالالالالايي أن رالالالالالذا ل ملثالالالالال  

ال وصول ي ا ر  فيا قد الا الغايالة االت،ايالة،   رال  تملثال  الصال ة إيالار، ل الا 
. اذكالب اإليالال األلوسال   ال  اْلُ،َ الَز،، االلَُّ الَز، (5ل(أر د يا تملث  الغاية اال شالغالة
   لفالالالال  َرْ الالالالَز، َلْ الالالالَز،[  -رةالالالال  هللا كتالالالالا – (6لاقبقالالالالباء، يثالالالال  قالالالالال: ل اقالالالالبأ الشالالالال

                                                           
 529/ 8يرالم ال تز   للشغوي،  - 1
 428/ 6الفرال،  - 2
 471/ 30ال قب ب اال تو ب ياا كالور،  - 3
 السااق ل سا. - 4
 ز (ال ق م اال قيط األكظم، ل رال ل  - 5
الشاقب رو: يق د اا كل  اا القسثا اا كل  االا أاال  ةالالع، يقالال لالا الشالاقب  أللالا  - 6

 =لق الرلم ا  قا اأظ،ب  ايثتا، س ي جااب اا كيد هللا،اأيا  كل  اا القسثا، يات سالتة
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، ارو الُ ْسَ َب، الالذي يس ون ال يم  ث، ا كلى اليتاء الرائي    يرتى ال  رول
 ، الفالالالا قالالالباء، ل(1ل(يالالالمت  ياألةالالالايي  فيضالالالق  يتالالالا، ا رالالال م، ا ، الالالز، ا ل الالالز

َلالالالة( رالالال  األلسالالالع ل ضالالال ون السالالاليال  ل الالالا  ث،الالالا يالالالا يرتالالالى الفثالالالب،، ا ي ل الالالا رَ  ُ 
 س قق  اكلوا ال، ز االل ز الوكثد ال ذكور. ا

مدن سدوات  11فدي صيغة المبالغة ) َهمساز (: وذلك في ضول  تعالى  -2
 :چ  ېۉ  ۉ  چ  القلم

الالالاز ااْلُ،َ الالالَز،: الالالالذي ي لالالالن التالالالا  يالالالا ارائ،الالالم، ا مكالالال  المعندددى اللغدددوو:  ل الَ،  
  2االالالبأ (لقالالوي،م، ا قالالي  الالث،م، ارالالو يثالال  الغثشالالة، ي الالون ذلالال  يالرالالدل االرالالثا 

 اكليا:  ال،  از: رو الذي يغ اب غْثشعا.
اآليالالالة  الالال  سالاليال الت،الالال  كالالالا ةاكالالالة كالالال   الدددديغة فدددي سددديان اآليدددة: معندددىو 

الالالالازعا  ل أللالالالالا يطرالالالالا  الالالال  أكالالالالبا  التالالالالا  ي الالالالا  َ  َر   يغ الالالالاب للتالالالالا ، اقالالالالد ُسالالالال ِ 
، اكالالذل  الت،الال  كالالا ةاكالالة كالال  ل َق  الالات يسالالالرى 3ي برالالون، اذلالال  غ الالز  ل،الالم (

التالالا   لي سالالد اثالالت،م(. اي ي  الالى يرتالالى ال شالغالالة ال سالال  اد، يالالا يالت ي الالة االالثا 
ا  الص  ثا،  صيغة ال شالغة رتا ل راجرة إلى قو، الصال ة،  الإذا كالان أذ  لالد دع

الالاز، ا ذا الالاز  صالالايشا ر   الالاء يالت ي الالة، (تفالالبر األذ   صالالايشا َر   ، اكالالذل  ال ر 
ا عشالالا  ألالالا ارالو يالالا ي ثالب يالالا السالالر  يالغثشالة االالثا التالا  لإل سالالاد.  رالالا لااال

                                                                                                                                    

أريالالي كرالالب، ايائالالة، ارالالو ااالالا ث الالان ا  سالالثا سالالتة، ارالالذ  ال بج الالة يالالا ك الالاب اإلك الالال  الال  =
  173/ 1ؤتلن اال   لن    األس اء االفتى ااأللساب ياا ياكوي، ر ي ايرتياب كا ال 

، الالالم أكثالالب كلالالى رالالذ  القالالباء، في الالا تيسالالب لالال  يالالا 230/ 30راح ال رالالال  لأللوسالال ،  - 1
 يباجي.

 ال ق م اال قيط األكظم ياا سثد ، ل رال ل ز ( - 2
 534/ 23ت سثب الطيبي،  - 3
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ۈ  ٴۇ  ۋ            ۋ  ۅ  ۅ  چ  صاللى هللا كليالا اساللم –قال: لزلي كلى التي  

 رب تالا ،  (1لا ي الى لالزل كليالا يرالد ذلال : "َزِلاليم" ال لم لرب  چۉ  ۉ  ې   ې  
 .(2للا زل ة كزل ة الرا،(

ددداز  ددداء (؛ –وضدددد جمددد  سدددبحان   دددين الددددفتين ) َهمس أللالالالا ل ل الالالا كالالالالي  َمتس
ألالد ال، الز أ الاد ألالا ي رلالا،  –ار  لق  القد   كلى اجالا السالراية  –الت ي ة 

اي يق صالالب كلالالى ي الالبد التقالال  االال  يسالالرى يالالا إلالالى غثالالب ، ا ن َيُرالالَد...كلى اجالالا 
 .(3لاإل ساد لليثا يشالا    ذل  يغاية ج،د (

جلي ا    الب شة ، ااإل ساد اثت،م يظ،ب والداف  النفسي وااء كثرت عيو الناس
    إكمء الت ش ا،ضم التا .

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  لاللة اسم المرت )َهَمزَات( وذلك فدي ضولد  تعدالى: -3

 چں  ں  ڻ  

: أن اآلية    سيال ايس راذ، يالا لزغالات الرالياةثا والمعنى في سيان اآلية
وجداء اللفدظ بدديغة  واْلَهَمزَات: اسم مرت مجموع ااسااس،م، ايا ل س،م ، 

دد الالالالاذلالال  ل رالالالالالالالدد ل الَ الالب ات أا ل تالالو  الوسالالاا ، أا ل ر المددرت المجمددوع؛اسددم 
، ارالم الرالالياةثا. ايالا اْلَ،ْ الالز ل ي، الاز الالالبائض(، اال رتالالى: (4لال ضالال إليالالا(

الرالالالياةثا يقثالالالون كلالالالى ال راصالالال ، ا غالالالبال،م كلث،الالالا، ك الالالا ت،الالالز الباةالالالة لأن 

                                                           
ِليم : رو  - 1 ...،اُلش ا ازَلَ َ   الرتز، ار ا الل ان ت رل قان يالا يقول ااا  ار  :لالز  ِك ُّ الد 

  أذل،ا(.
 272لشاب التقول    أسشاب التزال للسثوة ،    - 2
 300/ 20لظم الدرر للشقاك ،  - 3
 62/ 18، اراح ال رال  لأللوس ، 150/ 6إرلاد الرق  السليم لإليال أاو السرود،  - 4
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ت،م ال الالي ال ي ،الال  الالالدااب يثعالالا كلالالى ال رالال ،...أيب سالالشقالا يالالال روذ يالالا ل سالالا
الا يالال روذ يالا يضالوررم(1لإلى ريا، ال  البر لتدائالا(  ،، يثال  أيالب سالشقالا أيضع

ڻ  ڻ    ۀ  چ ايا قبي،م    اآلية ال الية ل،ذ  اآلية اذل     قولا ترالى: 

لرالالالالالد، الرالالالالالشا االالالالالثا  ا:وسددددداوس التددددديطان همدددددزً وسدددددميس ، (2) چۀ  ہ  
الصورتثا   الوسوسة ي ٌّ كلى ال راص ، اكذل  ال، ز كلا يراص  اًلثال  

لتالالا . يقالالول ااالالا كالالالور  الال  ذلالال  : يالالا الطرالالا، االرثالالع، القالاله ا ل الالا فيالالا
ا ةالالمل ذلالال  كلالالى الوسوسالالة، االقالال  كلالالى ال راصالال  ل الالا اثت، الالا يالالا الرالالشا ل

 . (3لالظارب(

يسالالالالاليطة إلالالالالالى ال قصالالالالالود يالالالالالا ل الالالالالي ا  الالالالالدر  الالالالال  رالالالالالذا ال قالالالالالال أن ألالالالالالثب إلالالالالالار، 
ٹ  چ  رم لياةثا ال ا أل لياةثا اإللش؟ لقولا ترالى: "الرياةثا"، ر 

  ڃڃ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ

 الالالالالالالالإذا كالالالالالالالالان ال قصالالالالالالالالود ر الالالالالالالالزات  (4)چ    ڇ  ڇڇ    ڇڃ   چ  چ  چ  چ
  وَ ُقاللْ لياةثا ال ا،  ال روذ ي ون يا يث،م كلى ال راص ، ايالا تقالب  ،م لِ 

صاللى هللا  –ال      ل ش اإللسان، أا ال الباد ايسال  بار كلالى السالمية للتيال  
 –صاللى هللا كليالا اساللم  –يت،م، يج  ا  األية كلى كصال  ا  –كليا اسلم 

، (5ليالالالالا الرالالالاليطان ي  الالالال  جسالالالال ا يالالالالملوا  األذ ، اي كلالالالالى  الالالالاةب  يالوسالالالالاا 
گ  ڳ    گک  ک  ک  گ  گچ  اتفالالون اآليالالة االالذل  يرطو الالة كلالالى قولالالا:

                                                           
 248/ 4الفرال،  - 1
 98ال ؤيتون: اآلية  سور، - 2
 121/ 18ال قب ب اال تو ب،  - 3
 112سور، األلرال: اآلية  -- 4
 121/ 18ال قب ب اال تو ب،  - 5
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، أيالالالالا إن كالالالالان ال قصالالالالود لالالالالياةثا اإللالالالالش يالالالالا ال رالالالالبكثا،  (1)چڳ  ڳ  
، اال غالالايز -صالاللى هللا كليالالا اسالاللم  –في الالون ال رالالوذ يالالا أذارالالم، ال الالزرم للتيالال  

ڃ  چ       چ     چ  چ  چكليا، االفثد لا، اتفون اآلية يرطو ة كلى قولا ترالى: 

 . (2) چڇ

كلى يرتا  ال  ازي، ارو األذ  ا اصة  يق ول   :وعلى ك  فلفظ " َهَمزَات" 
 الالال  اآليالالالة  األذ  الت سالالال  ي، الالالا كالالالان الوجالالالا ال قصالالالود يالالالا كل الالالة "الرالالالياةثا"

 الفب  ة.

 .التنكير : التعيين  ومن  ثالًثا:

 :ى  ى  ائ  چ  لاللة النكرت " ضوم " و " نساء " من ضولد  تعدالى

  چ  ېئېئ      ېئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     وئوئ      ەئائ    ەئ   

 -:   چ ەئ    وئ  وئ چ لاللة النكرت "ضوم" في ضول  تعالى: -1

ل البِ جالالالالال دان التسالالالالاء( (لمددددة "ضددددوم" فددددي اللغددددة:
  أللالالالالا ل القالالالالو ال يالالالالميور (3ل

 .(4لالتساء(

الل ي أتى    سيال ل،  البجالال  اصالة كالا السال ب ة يرضال،م  وفي السيان:
يالالالا يرالالالض، االالالالذي  الالالدل كلالالالى أن ال قصالالالود يالالالالقول رتالالالا البجالالالال  اصالالالة  ألالالالا 

يقالالالول الزيثالالالدي: ل  لالالالو كالالالالي ،  چۈئ  ېئ    ېئ  ېئ   چ سالالالشقالا ذكالالالب يرالالالد ذلالالال :

                                                           
 96سور، ال ؤيتون : ًلية  - 1
 93سور، ال ؤيتون : ًلية  - 2
 الرثا، ياب القال اال يم ا ل اائء ( ير، ا لل ا ل(، لا ل ل( . - 3
 574/ 5الفرال،  - 4
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،  اقالالال اإليالالال الزي رالالبي: (1ل( چۈئ  ېئ    ېئ  ېئ   چ التسالالاء يالالا القالالول لالالم يقالال :
اا  صالالالا  القالالالول يالبجالالالال صالالالب ح  الالال  اآليالالالة،....الفا قصالالالد ذكالالالب الالالالذكور، ل

ل أصالال  ال طالالاب الرالالبك  األن ( 2لاتالالبك ذكالالب اإللالالا   ألل،الالا توايالالي لبجالالال،ا (
ل الالا فيالالا يالالا القالال   وعبددر  ددددد "ضددوم" لون "اجدداب"؛، (3للالال ول ال فليالالف للتسالالاء (

بعا ل الا أكطالا  كلى ل  يال اإللسان كلى ل سا، اك ،ا ك ا تب الد  يالا التقالائه لال 
: أل،الالالا چ ەئ    وئ  وئ چ اقالالالد ارد  الال  سالاليع لالالالزال قولالالا ترالالالى: .(4لهللا يالالا القالالو،(

لزلي  ال  ثااالي االا  اليش االا لال ا ، اذلال  ألالا كالان  ال  أذلالا اقالب،  فالان إذا 
أاسالالروا لالالا ي الالى ي لالالش إلالالى جتشالالا  –صالاللى هللا كليالالا اسالاللم  –أتالالى رسالالالالالول هللا 

الالا اقالالد أ الالذ التالالا  ي السالال،م،   رالال     طالالى رقالالاب  فيسالال ي يالالا يقالالول.   الالاء  ويع
الالا  الالاجلش، التالالا ، ا قالالول: ت سالالقوا ت سالالقوا،  قالالال لالالا رجالال : قالالد أصالاليي ي  لسع

  لالالش ثااالالي يغضالالشعا،  غ الالز البجالال ،  قالالال: يالالا رالالذا؟  قالالال: ألالالا  الالمن.  قالالال 
الالا كالالالي لالالا ُيَرث الالُب ا،الالا  الال  ال ارليالالة.  الالتفش البجالال   ثااالالي: ااالالا  الالمن. اذكالالب ُأي 

     .(5لرأسا اس قياء   ملزل هللا ترالى رذ  اآلية
 -:چۈئ  ېئ    ېئ  ېئ   چ في ضول  تعالى: أما النكرت "نساء" -2

ل التِ ْسَوُ، االت سوان االت ُسون كلا ج لة التِ ساء، ي اايد لا يالا  نساء في اللغة:
الالالا  الالال  سالالاليال ل،الالال  ج اكالالالة الت(6لل ظالالالا( سالالالاء ال ؤيتالالالات كالالالا . االل الالالي رتالالالا أيضع

 س ب ة يرض،ا يرض.
                                                           

 ربا ، ل ل ا ل (تاج ال - 1
 575، 574/ 5الفرال،  - 2
 124اليثتات    سور، الق بات،   - 3
 375/ 18لظم الدرر،  - 4
  300، 299جايي التقول    أسشاب التزال ياا  لي ة كلثوي،  - 5
 الرثا، ل ياب السثا االتون ا "اايء" ير، ا(، ل لسو (. - 6
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ب الالالالالال: ي يس  لي الون ال رتالىوال يخفى ما في معنى النكرت من إفالت التيوع؛  
كالالال  ج يالالالي رجالالالال ال الالالؤيتثا، السالالالاء ال ؤيتالالالات يرضالالال،م يالالالا يرالالالض،   صالالالثب 

 ج اكة يت،م يت،ية كا الس ب ة .
وعبر  د "ضوم" و "نسداء"    ولدم يقد  مدثس: اجد   :لاللة التعبير بالنكرت جمًعا
الالا يإقالالدال غثالالب اايالالد يالالا رجالالال،م، اغثالالب أو امددرأت علددى التوحيددد:  اذلالال  ل إكميع

ا للرالالمن الالالذي كالالالوا كليالالا  األن اايالالد، يالالا لسالالائ،م كلالالى السالال  ب ة، ااسالال  ظاكع
ير،د  السالا ب يي الاد ي لالو ي الا   ل،الى، ا س ضالق  كلالى قولالا، اييالمت  يالا 
كليالالالا يالالالا الت،الالال  ااإللفالالالار  في الالالون لالالالب   السالالالا ب اتلالالالو   الالال  تق الالال  الالالالوزر، 

ا ن  –اكالالالذل  كالالال  يالالالا يطالالالبل سالالال را فيسالالال طثشا، ا ضالالالق  يالالالا،  ثالالالؤدي ذلالالال  
 .(1لس ب ة، االقمب الوايد ج اكة، اقويعا(إلى تفثُّب ال –أاجد  اايد 

: أل،الالالا لزلالالالي  الالال  چۈئ  ېئ    ېئ  ېئ   چ  قالالالد ارد  الالال  سالالاليع لالالالزال قولالالالا ترالالالالى:
َكث الالالْبَن أل سالالالل ة يالقصالالالب. اكالالالا ااالالالا  –صالالاللى هللا كليالالالا اسالالاللم  –لسالالالاء التيالالال  

صالاللى هللا كليالالا  –عشالالا : أن صالالحية اتالالي يثالال  االالا أ طالالع أتالالي رسالالول هللا 
التسالالالاء يرثبلتالال ، ا قلالالالا لالالال : يالالا  ،وديالالالة اتالالالي  ،الالالود ثا، ،  قالالالالي: إن -اسالاللم 

: رالالم قلالالي: إن أاالال  رالالاران، ا ن -صالاللى هللا كليالالا اسالاللم  – قالالال رسالالول هللا 
 .(2لك   يوسى، ا ن زاج  يق د.  ملزل هللا ترالى رذ  اآلية

  

                                                           
 575/ 5الفرال،  - 1
، اقالالالد ذكالالالب أسالالالشاب أ الالالب  للتالالالزال ل رالالالدد 300 الالال  أسالالالشاب التالالالزال،   جالالالايي التقالالالول - 2

 الباايات، اقد اق صبت كلى يرض،ا لردل  اإلةالة.
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 المبحث الثالث

 داللة التركيبية في ضوء علم اللغة النفسيال

تبتثالالالالع ال رالالالال   الالال  الالالالالت ش، اتتسالالالثق ديل ،الالالا، اتمقالالالال  : ) بالتركيدددويقددددد 
يرالث،الالا ي الالا تقالالول كليالالا يالالا يرالالال  التقالالو ال   ث الالب، يسالالع يالالا يق ضالاليا الرقالال ، 

  وهدددو (1ل(ايالالالا ثالالالم  التطالالالق ياألل الالالا  يقسالالالع تبتثالالالع تلالالال  ال رالالالال   الالال  الالالالت ش
أْن لاليش الالت ظُم : )   حيث ضاب د "النظم" "عبد القاهر الجرجانيماأطلق علي  "

، اَجْرالالِ  يرِضالال،ا يسالاليع  يالالا يرالالض. االَفِلالالِم ُسالال َو  ترلثالالق الَفِلالالِم يرِضالال،ا االالشرض 
، الل رلثِق في الا اثت، الا ةالبل  يرلويالة، ارالو ييْرالُدا  : اسُم، ا رُ ، ايبل  ثم  

، اترلَُّق يبل  ا، ا    وعلي (2)( ثمثَة أقسال : ترلَُّق اسم ياسم ،اترلَُّق اسم  يِ ْر  
ل كالال  يالالادل كلالالى يرتالالى  وصالالن يالالا ال بكثالالع أ ا  :هددي الوحدددات التركيبيددةف

، اك الا رالو يرلالول (4ل، اقد س  ا  ااا  ار  اال "يرال  الفالمل"(3لال  لة يمسبرا(
أن رالالذ  الويالالدات إيالالا أن ت رلالالق ي وقالالن ال الال فلم، اكمق الالا ي وةالالو  القالالد  ، 
اتسالال ى يالويالالدات اإللرالالائية، ا يالالا أن ت رلالالق ي وقالالن ال  اةالالع يالالا يوةالالو  

  ى يالويدات ال يب ة.القد  ، اتس
وفيمددا يلددي توضدديح لهددذه الوحدددات علددى حسددو مدداوال فددي اآليددات الكريمددة 

 موضوع البحث والدااسة.

                                                           
ك الالان  –،  / دار ال بقالالان 51الشمغالالة  تول،الالا اأ تال،الالا، د/  ضالال  يسالالا عشالالا ،   - 1

 ل.1985 / أالى، 
يق الد لالاكب، ، قالبأ  اكلالق كليالا يق الود 4ديئ  اإلك از لريد القارب ال بجالال ،   - 2

 ل. 2004ي  ية ال ال   يالقارب،،  /  ايسة، 
 229، 228ديلة السيال اثا ال با  اكلم اللغة القد  ،   - 3
 96الصايي  ياا  ار ،   - 4
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وهذه الوحدات تنقسدم  ددواها إلدى طلبيدة  وغيدر  -أوال: الوحدات اإلنتالية:
 طلبية.

 -الوحدات اإلنتالية الطلبية  ومنها: -1

 :ڱچ  :فدي سدوات المنمندون  وذلدك فدي ضولد  تعدالى -لاللة األمدر  

  چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  

الرالاغلة كالا ذكالب هللا ترالالى، اآلية    سيال ايس راذ، يا لزغات الرالياةثا 
صاللى هللا  –اكا اسااسا    صدر ااالا ًلدل. ارالذا أيالب  يالا هللا ترالالى لتييالا 

، اال ؤيتثا يالال روذ يالا الراليطان  ال  ر زاتالا، الزغاتالا، اثالورات -كليا اسلم 
. ا ال  رالذا األيالالب صالون  للالالت ش، (1لالغضالع ال ال  ي ي لالال  اإللسالان  ث،الا ل سالالا

طان، اةلالالالع  للت الالالا، يالالالا ذلالالال  يالالالاَّل  ل الالالميب اتقصالالالثا  ل،الالالا يالالالا اسالالالاا  الرالالالي
، ا ال  أيالب البسالول (2لترالى أن  د ي الوسوسة يايل  اء إليالا، اايسال راذ، يالا(

يايسالالال راذ، يالالالي كولالالالا يرصالالالول   يت،الالالا  ز الالالاد،  الالال   -صالالاللى هللا كليالالالا اسالالاللم –
ال الالالوق ، اايل  الالالاء إلالالالى هللا، اترلالالاليم  ألي الالالا، ارالالالو قالالالدات،ا، اأسالالالوت،ا  لالالالذا جالالالاء 

ذ أا اس ِرْذ.ال بكثع ال   ي "ُقْ " ادي يا: ترو 

 :وذلك في ضول  تعدالى فدي سدوات الحجدرات فدي اآليدة  -لاللة النداء
ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ىچ  :11اضم 

حب    جبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     ی

  چحت  خت  مت  ىت  يت  جث  جتخب   مب  ىب  يب

                                                           
 ا صبل. 83/ 15ال ايي ألي ال القبًلن للقبةي ،  - 1
 423/ 9السااق،  - 2
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ي الالالالالاةيون يالالالالالالت،  أيالالالالالبعا كالالالالالا  اآليالالالالالة رالالالالالم ال ؤيتالالالالالون، ارالالالالالمال  الالالالالاةيون  الالالالال  
ل وضدد ، (1لثمثة يبت شة يرض،ا دان يرض، ار  الس ب ة، االل ز، االت ْيز(أيور 

 جداءت السدخرية  واللمددز  والنبدز فددي تركيدو اآليدة علددى هدذا الترتيددو؛ ألن:
الس ب ة: ايي قار، اايس صغار، االل ز: ذكالب  ال  غثي الا يرثالع، ارالذا دان ل

األال  أللا لم  ل  ي إليا، ا ل ا جرلالا يثال  اْلَ ْسالَ َب، الالذي ي يغضالع لالا، اي 
 رايالالالا يالالالا، االتيالالالز دان الثالالالال   أللالالالا يصالالال ا  ،كليالالالا، ارالالالذا جرالالال  فيالالالا لالالالثئعا يالالالا

اوصالالن  ثااالالي فيالالا لقصالالا، ا قالالط يتزل الالا، االت ْيالالُز ي الالبد ال سالال ية ا ن لالالم ي الالا 
إ الالالوالفم يقثالالال  يتل   الالالوا إلالالالث،م فيا... فملالالالا ترالالالالى قالالالال: يت فيالالالباا   سالالال ققباا 

، ا ذا لزل م كا رذا  م ت رثيورم ةاليثا يط  درج ،م، ا ذا لالم ترثيالورم،  أصمع
 .(2لالم تص ورم ي ا يسوهرم،  م تس ورم ي ا ي برولا (

أللا ي ي  ى يا  ال  رالذا التالداء  وضد جاء النداء بالوصف بالمنمنين  اصة؛
ألثثالالب إلالالى قلالالوب عشالالاد  ال الالؤيتثا  أللالالا أيالالع البيالالال  القيثالالع، التالالداء التالالديِ  ا

اصن  ل،الم كتالد ري،الم سالشقالا، إلالا التالداء الالذي  الدل كلالى ر رال ،م كتالد ري،الم، 
 .(3لاكباي ،م، ا صوصث ،م دان يا سوارم (

ألن  والندددداء بددددفة اإليمدددان لددد  تدددأثيره علدددى نفدددوس المدددنمنين  وضلدددوبهم؛
اإلي ان ل كليا يدار سراد، اإللسان أا لقاء ، ال اتا أا  سبالا، ارو يلية 
القلالالالالالالالالع، از ت الالالالالالالالا، االقلالالالالالالالالع َيِلالالالالالالالال  ال الالالالالالالالوارح، اسالالالالالالالالثِ درا، ايبكالالالالالالالالز صالالالالالالالالمي،ا، 

م الالالذات، (4لا صالالمي،ا( . إذ أن أصالال  الالالداء  الال  الرلالال  الت سالالية كل،الالا: ل تضالال ُّ

                                                           
 546/ 17اللشاب ياا كادل الديرق ،  - 1
 547/ 17السااق،  - 2
 35، 34اليثتات    سور، الق بات،   - 3
 35اليثتات    سور، الق بات ،    - 4
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يالا دان هللا، إلالا الفيالب ، اةغيال،ا، اكيودي ة ال،الو  اغباررا،...اتمليا الت ش
الالالالالالالذي رالالالالالالو يالالالالالالاب الف الالالالالالب، ايثزالالالالالالالا،...ارو يصالالالالالالدر الرالالالالالالب  كلالالالالالالى اإللسالالالالالالان، 

جالذار  الت سالية  ، اغائل الا جسالي ة،...ا بجي الفيالب  ال  ا ساد ،...ًل  ا كظي ة
ور يايسالال رمء الالالذات  كلالالى األقالالبان االتظالالباء، اكلالالى ال  الالالة ال الال  الالالالالالالالإلالالى الرر

 رالالا، ا بجالالي كالالذل  إلالالى الب شالالة يإلالالرار ي الالد ال سالال فيب ل سالالا  ث،الالا دا الال  ي  
. (1ل(اآل الالب ا يايي يالالاز كلالالث،م، الالالو لالالم ي الالا ل،الالذا ايي يالالاز اجالالود  الال  الواقالالي 

يال واةالي، االبي الة االثا القد ياال اإلسمل كمج رذا الداء يالثا أيالب العشالاد 
، وف  (2)چ پ  پ  پ       ڀ  چال ؤيتثا، ا  ض ال تاح ل،م،  قال ترالى:

صال ة ال الؤيتثا الالذ ا ، و و   فو   -صلى هللا عليه و لم  –صح بته  وصف
 (3)چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ  يقي،م هللا، ا قيولا:

 :چٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ  لاللة الدعاء  وذلك في ضول  تعالى 

ا، يقالول اإليالالال  اآليالة  ال  الالالدكاء كلالى القالائ ثا ا،الالذ  األ رالال زجالبعا ل،الالم، ااكثالدع
ٿ    ٿ  ٿچ ،چڭ  ۇ چ ل الالالالالدكاء  الالالال  ثالالالالم  سالالالالور: :الزركرالالالال 

لةلالالالالالع يالالالالالا ذاتالالالالالا أن اكملالالالالالا ترالى:، (4)(چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ ،چ ٿ
الالا، يثالال  قولالالا ترالالالى: افيالالا  ،(5ل چ   ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئچ  ي رالال  ل،الالم ا الالمع ارمكع

يثال   ولقد مثلس اآليدة صدوات للعدذاب ماليسدة  ونفسدية ، (6ليشالغة كظي الة (
                                                           

  134، 132السااق ،    - 1
 29سور، ال  ح : يا اآلية  - 2
 54سور، ال ائد، : يا اآلية  - 3
 208/ 1اليبران للزركر ،  - 4
 4سور، ال تا قون: يا اآلية  - 5
 139/ 20ضااي، يالية القولوي كلى ت سثب اليي - 6
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يثالال  رالالذ  الصالالور ال،ايطالالة يالالا الت الالو ، اال الال   –سالالشقالا اترالالالى  – الالش ح هللا 
ا يتا ترالى كلى ال    ي اإلسالمي ،  ت سد ال،يو  األ مق ، كتايةع، ايبصع

ل الو  ال سالل ثا يالا أن ت سالبب إلث،الا ي،الالة، ا لالراررم يالمن هللا اي اظعا كلالى 
ا، ا الال  رالالذا ك ايالالة  الالب  يالالايقي يالالت،م، ا  الالب  السالال ء يالالا األ رالالال، ا راقالالع كليالال

 لب ي أرااي،م، ااس رمئ،ا كلى الفثد اللئيم.

 -الوحدات اإلنتالية الغير طلبية  ومنها: -2

  58لاللة الترط  وذلك في ضول  تعالى في سوات التوبة فدي اآليدة: 
 چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژچ 

هللا كليالالا صالاللى  –اآليالالة  الال  سالاليال كثالالع ال تالالا قثا، اةرالالت،م  الال  قسالال ة التيالال  
، (1ل( أي  الالالالالال  : ل لالالالالالالمل،ا اقسالالالالالال  ،اچ ڇ  ڇچ  للصالالالالالالدقات،  قولالالالالالالا: –اسالالالالالاللم 

ل ل ساد  ووض  الترط هنا؛  ياًنا  الرثع    يال ال وز ي ي    ذات الصدقة.
ن أكطالوا يت،الا ل زرم، األا ي يترم لا سو  يبص،م كلى يطال الدليا، أي: إ

رةالالوا ي الالا اقالالي يالالا القسالال ة، ااس قسالالتورا، ا ن لالالم يرطالالوا يت،الالا  يا ب الالدان قالالدر 
ددن مجدديء (2)(ذلالال  ال قالالدار إذا رالالم يسالال طون    ونيا تهددا (إذا الفجاليددة). وحس 

 دددداًل مدددن "فهدددم   چڈ  ژڈ  چ   فكدددان الجدددوابمنددداب فددداء الجدددزاء
الرقالال  يالالثا  ل الدل "إذا ال  ائيالالة" كلالى أن ل سالال ط،م أيالالب ي الاج ء يسددخطون"؛

يرالال،د   أللالالا ي الالون  الال  غثالالب يظتالالة َسالالَ ط، الالالمن األيالالور ال  اجئالالة أن تفالالون 
وللددس المغددايرت  ددين جددوا ي الجملتددين: فكددان الجددواب . (3لغب شالالة  الال  ياا،الالا(

                                                           
 75/ 4إرلاد الرق  السليم،  - 1
 75/ 4السااق ،  - 2
 232/ 10ال قب ب اال تو ب،  - 3
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كلالالى أن لسالال ط،م  ؛ چڈ  ژڈ  چوالجددواب الثدداني،   چڍچ األوب
 . (1لثااي ي زال، اي يغت  ي مل رةارم(

صاللى هللا كليالا  –أتالى التيال   (2لاسال ا ل ذا ال و صالب،(ااآلية لزلي  ال  رجال  
الالُم قسالال عا،  قالالال: اكالالدل.  قالالال لالالا التيالال  -اسالاللم  صالاللى هللا كليالالا  –، ارالالو لُيَقسِ 
. االرالب  رتالا  وةالح (3ل: "ا ل  يا يردل إذا لم أكالدل"،  تزلالي اآليالة(-اسلم 

أن البةالالا، االسالال ط لالاليش لالالدا ي الغثالالب، كلالالى الالالد ا، الفالالا غضالالشعا كلالالى يالالي 
  گ  گ   ڑ  ڑ  ک  ک     ک  کچ ش  لالذا جالاءت اآليالة يرالدراالالت

 (4) چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ      ڱ   ڱ  ں

، اأدب اإلي الالان ال   ثالال   الال  البةالالا يقسالال ة هللا،  ،الالذا رالالو أدب الت ش،االلسالالان
، لالالالب طة أن ي الالالون البةالالالا كالالالا تسالالالليم، -صالالاللى هللا كليالالالا اسالالاللم  –ارسالالالولا 

ااق تا ، اليش رةا كا ق،ب  اغلشة.  ،ذ  اآلية الفب  ة تصن القالال ل ال ال  
 تشغالالال  أن ي الالالون كلث،الالالا ال سالالال مي ون، يقالالالول ترالالالالى: الالالالو أن رالالالؤيء ال تالالالا قثا 

صاللى هللا كليالا  –ا رسالولالبزل ل،م، ايا أكطالارم كلالى  الدي رةوا قس ة هللا 
، اأقالباا -صاللى هللا كليالا اساللم  –، ارجوا أل س،م  ض  هللا، ارسولا -اسلم 

ولدذا ذكدر سدبحان  ، (5ل(يالب شة إلى هللا لفان  ثبعا ل،الم، اأ ضال  ي الا رالم فيالا 

                                                           
 119/ 10راح ال رال  لأللوس ،  - 1
اس ا: يبقو  اا زرثب ال  ي  ، رأ  ال الوارج، اكالان يالا ال تالا قثا األكالباب. رالذ   - 2

/ 10كالذل  ال قب الب اال تالو ب، ، ا 75/ 4ال بج ة يذكور،    ت سثب اإلرلالاد ألاال  السالرود، 
232 

 136لشاب التقول    أسشاب التزال للسثوة ،    - 3
 59سور، ال وية : اآلية  - 4
 47/ 3ال قبر الوجثز ياا كطية،  - 5
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 فددي ضولدد : –صددلى هللا عليدد  وسددلم  –لفدظ الجسلددة صددريًحا  ولفددظ الرسددوب 
   ل لل رظالالالالاليم، اال تييالالالالالا كلالالالالالى أن يالالالالالا  رلالالالالالا چگ   کک     ک   چيرالالالالالدرا

، وحذف جواب "لو"، (1لكان يميب  سشقالا( –صلى هللا كليا اسلم  –البسول 
: ل لفالالان  ثالالبعا ل،الالم، اأكالالود كلالالث،م  اذلالال  أللالالا غلالالع -وهللا أكلالالم  –اال قالالد ب 

  هللا يالق توكلالاكلث،م الت ال، الالم يقضالب اإلي الان  ال  قلالوي،م،  ث وكلالوا كلالى 
ارالو كقولال   رض ألب علدى التعظديم  والتهويد  ددددددوترك الجواب في هدذا المع

للبجالالالال : لالالالالو جئ تالالالالا، ثالالالالم ي تالالالالذكب ال الالالالواب، أي: لالالالالو  رلالالالالي ذلالالالال  لبأ الالالالي أيالالالالبعا 
الالا( كظي ع
، -صالاللى هللا كليالالا اسالاللم  –، في الالون البةالالا ي الالا أتالالا  هللا، ارسالالولا (2ل
 .  ا ن َق  
  ألن أوال بمقددام الرضددا ثددم اإلضددراا باللسددان أن اآليددة الكريمددة أتددس ويسحددظ

البةا  ر  قلي  يصدر ك ا كلم ألا ترالالى يتالز    كالا الر الع اال طالم، كلاليم ل
يالرواقالالالالع  فالالالال  قضالالالالائا صالالالالواب ايالالالالالالالقٌّ ي اك الالالالبا  كليالالالالا، ثالالالالم ثتالالالالى يإظ،الالالالار 

أتالى ثالثعالا يملالا  الوصن القلي ، ارو اإلقبار ياللسان،  قسيتا يا رةى يا، ثالم
وا    القيا، الدلياياد  ل،م اتر الا، ا يسالالا،  ،الو إ شالار  يسالا  إذ ترالى ياداي

يا يالا يالؤيا إي الرالم هللا ي باد الة  كليالا يالاي ايال ي، إيالا  ال  الالدليا، ا يالا  ال  
ا يال  لة ال ق ضية ايل  اء إلى هللا ي إلى غثب ، االب شالة  اآل ب،، ثم أتى رايرع

 .(3ل( بئاسة    الدلياإليا،  م يطلع ياإلي ان أ ذ األيوال، اال

 مدددن ضولددد  تعدددالى:  چحت  خت  مت  ىت  يت  جث چ لاللدددة التدددرط 

ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ    ىچ

                                                           
 75/ 4اإلرلاد ،  - 1
 101/ 16ي اتيح الغثع للبازي،  - 2
 58/ 5الشقب ال قيط ،  - 3
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حب  خب     جبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     ی

 چحت  خت  مت  ىت  يت  جث  جتمب  ىب  يب

سالالشقي اإللالالار، إلالالى أن اآليالالة الفب  الالة  الال  سالاليال الت،الال  كالالا السالال ب ة، االل الالز، 
للرلالم يملالا يالا لالم  وضد ا تتمس اآلية الكريمة  هدذا التدرط؛اال تااز ياأللقاب، 

كلالث،م    ع كا رذا ال ت،  كتا  ،م ظل ة،     اص ،م يالظلم ترد د  للت، 
، (1لاء ال الال  ل،الالى كت،الالا(ل يالالمن َيَفالالَم يظلالالم يالالا لالالم   الالع، ا قلالالي كالالا رالالذ  األلالالي

ا الال  رالالذا ديلالالة كلالالى تمكثالالد الت،الال ، اال قالالذ ب يالالا اإلتيالالان ي الالا ل،الالى كتالالا  الال  
اآلية، ا ل  ح ياب ال وية لل الباج يالا تلال  الورةالة ال ال  قالد يقالي  ث،الا اإللسالان 

كا غب ، (
اةالي الرصاليان يوةالي الطاكالة، افيالا ل. االوصن يالظلم ساليشا (2ل

. ا ذا كالالالان كالالال ٌّ يالالالا ل السالالال ب ة، االل الالالز، اال تالالالااز (3ل(ترالالالب ض الالالالت ش للرالالالذاب
يراصالال   قالالد اجيالالي ال ويالالة يت،الالا،   الالا لالالم   الالع  ،الالو ظالالالم  أللالالا َظَلالالَم التالالا  
يايك الالداء كلالالث،م، اَظَلالالَم ل سالالا يالالمن رةالالى ل،الالا كقالالاب اآل الالب، يالالي الالال   ا يالالا 
ا   لالالالذل  جالالال ء لالالالا يصالالاليغة قصالالالب  اإلقالالالم  كالالالا ذلالالال ،  فالالالان ظلالالالم  لالالالد د  جالالالد 

م، كملالا  يظالالم غثالبرم  لرالدل ايك الداد يالظالال ثا اآل الب ا  ال  الظال ثا كلث،
وأشدداا إلدديهم باسددم اإلشدداات . (4ليقاالالالة رالالؤيء كلالالى سالاليث  ال شالغالالة لثزدجالالباا(

الالالا لقالالالال،م الل تييالالالا، االالال  إل،الالالم اسالالال ققوا قصالالالب  ؛"أولئدددك" ل لز الالالاد، ت ثثالالالزرم ت ظيرع
 .(5لالظلم كلث،م  ألج  ياذكب يا األاصال قي  اسم اإللار،(

                                                           
 150/  5ال قبر الوجثز ،  - 1
 126اليثتات    سور، الق بات،   - 2
 122/ 8اإلرلاد،  - 3
 250/ 26ال قب ب اال تو ب،  - 4
 السااق ل سا - 5
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 :حب  خب   مب  ىب  چ  لاللدة أسددلوب الدذم  وذلددك فدي ضولدد  تعددالى

 چ  جتيب

ل االئش أن ُيسال    البجال  كالا بعا،  -رذ  ال  لة تق   يرتثثا، ال رتى األال:  
أا زاليعالالا يرالالد إسالالميا اتوي الالا(
ل أن  يالالا لق الالع أ الالالا ، أا  -، اال رتالالالى الثالالال :(1ل
هللا كتالالا يالالا السالال ب ة، اال، الالز،    ا  رالال  يالالال،ىسالال ب يتالالا،  ،الالو  اسالالق....

 .(2ل(االت يز،  ذل   سول، اذل  ي ي وز 

، أن كلث، الالالا   قيلالالالا السالالاليال –وهللا أكلالالالم  –ايالالالالتظب إلالالالى ال رتثالالالثا  يالالالدا لالالال  
 ، چ  جتحب  خب   مب  ىب  يب  جبمئ  ىئ  يئچ     قولا ترالى: ا ق ضيا

 ال رتى األال، ارو: لسشة البجال  إلالى الف الب اال سالول يرالد ال ويالة  إذا ياريطتا
صاللى  –يسيع التزال، ارالو ألالا: ل كالالي األلقالاب  ال  ال ارليالة،  الدكا التيال  

   الملزل  رجمع يت،م المشا،  قثال  لالا: يالا رسالول هللا ألالا ي برالا –هللا كليا اسلم 
لوجالالدلا رتالالا أن رالالذا ال رتالالى يس قسالالا  لبيطالالا  (3)(چ  جبمئ  ىئ  يئچ  هللا:

ياتالالالالدل كليالالالالا اآليالالالالة كايالالالالةع ي وق الالالالا. ا ذا يالظبلالالالالا إلالالالالى ال رتالالالالى الثالالالالال ، ارالالالالو: 
ي   ل،الالا يالالا اةالالي يالالت،ج قالالو م ل  اكالالة ال الالؤيتثا، اال ؤيتالالات  ليقثالالون ييالالا،ع 
ةثشالالة، يرثالالد، كالالا يثالال  رالالذ  البذائالال ، ااإليقالالاء يالالالميم القميميالالة، ا ثالالار، يرالالاكب 

ل ؤيتثا، اكمل،م كالت ش الوايالد،، ثالم يالمت  أساللوب الالذل يرالد ذلال  األ و، اثا ا
رالالالالذا الوصالالالالن الفالالالالب م،  لثثثالالالالب يرتالالالالى اإلي الالالالان، ا قالالالالذر ال الالالالؤيتثا يالالالالا  قالالالالدان

اايلقبال كتا ي ثال  رالذ  البذائال   ليضالي االذل  سالشقالا قواكالد األدب الت سال  

                                                           
 392/ 19ال ايي ألي ال القبًلن للقبةي ،  - 1
 السااق ل سا. - 2
 242لشاب التقول    أسشاب التزال،    - 3
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ا يس قستا السي ، اللذل  ال    ي ال اة  الفب م، لوجدلا أن رذا ال رتى أيضع
ترلثالالال  للت،الالال   چ  جتحب  خب   مب  ىب  يبچ  ا  الالالون الالالالذل  الالال  قولالالالا ترالالالالى:

السالالالالااق، أا ل تالالالالذ ث  لل ت،يالالالالات ال  قديالالالالة، ارالالالالو ترالالالالب ض قالالالالوي يالالالالمن يالالالالا ل،الالالالوا 
ولفدددظ )  .(1لكتالالالا... يالالالذيول  أللالالالا  سالالالول يراقالالالع كليالالالا، ايتز لالالالا إي ال ويالالالة(

ألن لالسالالاليال تقالالالذ ب  يالالالا ذكالالالب التالالالا   -االسدددم ( هندددا مدددن الداللدددة بمودددان:
ياألس اء الذيي ة  إذ األلقاب أس اء،  فان ا  يار ل ي ايسم لل سول يرالاكلة 

أي: يرد ايتصال  چ  جتىب  يبچ  وللس البعدية في ضول  تعالى:. (2ليرتو ة(
ألن ال راصالالال  يالالالا لالالالمن أرالالال  ا ن اإلي الالالان ي تاسالالالشا ال سالالالول  ألياإلي الالالان: ل 

، ا الال  رالالذا تقب الال   للالالت ش، ا ثالالار، (3لكالالا ال سالالول ااز ( الرالالبك الالالذ ا ي الالزك،م
 ل،ا ي ى يتقدل كلى يث  رذ  ال ت،يات. 

:  ددال مدن أن يودددون: "مدن بعدد  چ  جتىب  يبچ  وترك الجداا هندا فدي ضولد :
اذل  ل إ ذالعا يمن يا اقي    ذل  أال  أن يمزيا فيسال غبل  اإليمان" مثس:

للتقالالائه، ايسالالي ا يافيالالا اسالال رمء،   الالا  رالال   زيالالالا فيالالا،  الالإن الالالت ش كرالالاقة
 .(4لذل   قد رة  لت سا أن  وسم يال سق، يرد أن كان يوصو عا ياإلي ان(

  

                                                           
 249/ 26ال قب ب اال تو ب،  - 1
 250/ 26السااق،  - 2
 250/ 26اال تو ب، ال قب ب  - 3
 377/ 18لظم الدرر ،  - 4
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 النحوية الخبرية:ثانًيا: الوحدات 

: ل تاسالي،ا ارال  يالالةتتمث  هنا في الوحدات الخبرية من الضرب الطلبي  و  
ضولدد   وذلددك فددي ،(1لالطليالال "(تمكثالالد الفالالمل إلالالى يالالد يالالا ارالالو يسالال ى االالال" ال يالالب 

 (2)چىئ    ىئ  ىئ  چ  تعالى:

ي الالا  ال  صالالدقثاال الالؤيتثا   قالالباء ون رثيال تالالا قثا الالالذ ا كالالالواياآليالالة  الال  سالاليال 
 ض  كا ك الا  ،م،  فالالوا ل يسال ،زءان ا،الم  لققالار، ياي بجولالا  ال  الصالدقة، 

كليالالا،  اكالالدِ   يالالا الق اقالالة اال تالالون، يالالي كالالون ذلالال  ال ،الالد ال قالال  غايالالة يايقالالدر
، ثيالوت الرالذاب ن كقاب يا ي رال  رالذا الرثالعتاسع أن ي و ،  (3لا    ا يتا(

، االالال  اداايالالالا ، يقالالالول اإليالالالال أاالالالو السالالالرود كالالالا رالالالذا ال يالالالب ال ؤكالالالد  لالالالا األلالالاليم
ا  الباد ال  لالة اسال ية للديلالة  .......ياس ية ال  لة: ل "َاَلُ،الْم" أي: ثااالي ل،الم، 

الالالالذي يرالالالرب يالالالا رالالالؤيء يالالالد  الرالالالذاب الت سالالال   . ايي  الالالى(4لكلالالالى ايسالالال  بار(
كالالان يرالال  مع كلالالى اال ووتهزا   ، ا اصالالة أنالل الالازان كتالالد سالال ا  رالالذا الو الال 

ال طالالوكثا يالقلثالال  يالالا الصالالدقات، ل ا ن كالالالوا دا لالالثا  الال  ال  طالالوكثا  ألن 
ي الالال ل الالزرم كتالالد ال تالالا قثا أاسالالي، االسالال ب ة يالالت،م ألالالد، ارالالم أرالال  اإلجالالمل 

 .(5لاء كتد ال ؤيتثا (ااإلكشار، ااأليق يالثت

  

                                                           
 230ديلة السيال اثا ال با  اكلم اللغة القد   ،   - 1
 79سور، ال وية : يا اآلية  - 2
 367/ 11يدائق الباح االب قان،  - 3
 87/ 4إرلاد الرق  السليم،  - 4
 367/ 11يدائق الباح االب قان،  - 5
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 الخاتمة

يرالد رالالذ  البيلالالة ال   رالالة يالالي اآليالالات القبًلليالة الفب  الالة، ال الال  ت قالالد  كالالا ُ ُلالالق 
  يسالال  باج ، اياتق لالالا يالالا  الاليم  يرالث،الالاا ،الالم تالالداب يقاالالالة ال، الالز االل الالز، ا 

يالالالا إرلالالالادات، ايت، يالالالة قو  الالالة  ليسالالاللم ال    الالالي اإلسالالالمي  يالالالا رالالالذ   ياا،الالالا
األ مل السالثئة، اال ال  ل،الا أسالوء األثالب كلالى ال    رالات اأ بادرالا، رالذا اكالان 

 -يا أرم الت ائج ال   توص  إلث،ا الشق :

لويي يا  مل اآليات الفب  ة أن ُ ُلق ال، الز االل الز يتشرالا ال رالي  -1
 –، االال  اال تالالا ش كلث،الالا، ا   الال  أن هللا ال الالادي، اال  سالال  ي  الالي الالالدليا

، (1لچٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  كبل ال، ز، يملا رو: –تشارك اترالى 
ا ل ا اص ا هللا ترالى ا،ذا الوصن أللا ي البي يقول اإليال البازي: ل

ارالالالو إك ايالالالا ي الالالا ج الالالي يالالالا ،ي الالالب  السالالاليع االرلالالالة  الالال  ال، الالالز االل ز
 .(2ل(غثب  ألج  ذل  فيس تقه  ال ض  فيا ال ال ، اظتا أن 

توةالاليح ال الالبل االالثا ال، الالز االل الالز، كالالان لألصالالوات داررالالا ال،الالال  الال    -2
 الالال، ز الالالذي ُكالالبِ ل يملالالا: الرثالالع  حيالالة، لاسالالشا صالالوت ال،الالاء، االل الالز 
الالالذي رالالو: الرثالالع كلتعالالا، لاسالالشا صالالوت الالالمل،  ضالالم ك الالا تق لالالا رالالذ  
األصالالوات يالالا صالال ات، اال الال  سالالاكدت  الال  تصالالو ب ياتق لالالا ل وسالال،م 

 .رغي ،م الرد د،    ال تحيش كا ذل ، يي تا يرثع الال   ظة 

 ضالالالالمع كالالالالا تتالالالالو  ال قالالالالاةي يالالالالااثا قصالالالالثب ي  الالالالوح، اي وسالالالالط يغلالالالالق،  -3
اي وسالالالط ي  الالالوح، اال الالال  اسالالال طاكي تصالالالو ب يميقالالالة ياتراليالالالا ل الالالو  

                                                           
 2سور، ال، ز، : ًلية  - 1
 92/ 32تيح الغثع للبازي، ي ا 2 -  
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اال  الالالاال ال سالالاليطب، كلالالالى ل وسالالال،م اتذاالالالذا،م، ال تالالالا قثا يالالالا القلالالالق، 
 الضعي ة. 

كالالان للصالاليا الصالالبفية يالالا أ رالالال، ك الالا جالالاء  الال  األ رالالال ال ضالالاركة  -4
الالالا يالالالا  –الالالوارد، ياآليالالالات "َ ْلِ الالالُزاَن  َ ْلِ الالُزَك" إلالالالخ...، ايالالالا ارد ا،الالا أيضع

ص ات كالوصن "ُرَ الَز،" الالذي جالاء كلالى ازن "ُ َرَلالة"، اكالذل  صاليغة 
الالاز"، أثبرالالا الشالالالا  الال  توةالاليح أن رالالذ  الرالالاد،  الال  تفالالبر  ال شالغالالة "َر  

األ م ية،  ث،ا أثب  الس ء كلى ال    ي اإلسمي ، ا قدان الميميدا 
ايال ال  ردل الباايط اإللسالية اثا ال سل ثا، الذ ا  تشغ  أن ي ولوا 

    كالت ش الويد،.
ك الا كالالان لل باكثالع أرا  األثالالب  الال  إظ،الار يبصالالا كلالى ترالالالى كلالالى   -5

 م يالالالة ت اسالال  ال    الالالي اإلسالالالمي ، اتبايطالالالا، االشقالالالاء كلالالالى المالالاليم األ
اايج  اعية الطثشة، ال   يا لمل،ا الق ا  كلى ال  اكة اإلسميية 

قالد ظ،الب رالذا القالب  ل الد   رلالى ساليث  ال ثالالي  اس ة، اي بايطالة، 
ا  ال  التالداء اإلي الال  يالالت،  كالا ُ ُلالق السال ب ة، االل الز،  جلي ا ااةقع

يال،ى ب الذل ل ا ي ر  اال تااز يملقاب السوء، ايا تم ذل  يا أسلو 
، اأسالالالاللوب الرالالالالب  الالالالالذي صالالالالب ح يالالالالمن يبتفيالالالال  رالالالالذ  األ رالالالالال هللا كتالالالالا

جاء أسلوب الالدكاء كلالث،م يالو ال  ا الذيي ة قد كد  هللا يا الظال ثا، 
 الال  يسالال ،  سالالور، ال، الالز، لييالالان أل،الالم اسالال ققوا الو الال  االوكثالالد  اال،الالمك
 الرد د.
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 -هذا وكان من أهم توصيات البحث:

   ي، ادراسالالة ياتق لالالا ًلياتالالا الفب  الالة يالالا ةالالبار، ريالالط ك ايالالا ترالالالى يالالال 
 الاليم، اأاايالالب، الالالوار   الال  ةالالوء ال    رالالات، اأن كالال  يا الالدر   الال  ةالالوء 
الالالالا  الالالال  ةالالالالوء كلالالالالم اللغالالالالة  كلالالالالم اللغالالالالة ايج  الالالالاك ، ياالالالالد يالالالالا دراسالالالال ا أيضع

 الت س   ألن ال    رات يار  إي أ باد تؤثب    ال    ي، ات مثب يا.
 هذا وباهلل التوفيق

 لحمد هلل اب العالمينوآ ر لعوانا أن ا
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 المراج 

تح/ د/  يق د ي ول  يتصور، ي  شالة اإلتقان    كلول القبًلن للسثوة ،  -
 ل.2010 -رال 1431دار ال با ،  / أالى 

،  / أالالالالى ليتالالالان، –اثالالالبات  دار ااالالالا يالالالزل،إييالالالاء كلالالالول الالالالد ا للغزالالالال ،  -
 ل.2005 -رال 1426

،  / دار للقاةال  أاالو السالرودإلالى يزايالا القالبًلن الفالب م إرلاد الرق  السليم  -
 ليتان. –إيياء ال با  الربي ، اثبات 

 / دار  اإلكالالباب ال  صالال  لف الالاب هللا ال بتالال  لي، الالي كيالالد الوايالالد صالالالح، -
 ال فب.

يالالا األسالال اء االفتالالى   الال  ر الالي ايرتيالالاب كالالا ال ؤتلالالن اال   لالالنك الالال اإل -
الي الالال  ،  تالالح/ كيالالد الالالبي ا االالا يقثالالى ال رل الال ياالالا يالالاكوي، ااأللسالالاب 

ال،تالالالالد،  / أالالالالالى،  –لالالالالايف العشاسالالالال ، ي لالالالالش دائالالالالب، ال رالالالالارل الرث اليالالالالة 
 ل.1963 -رال 1383

 -التالالالالالب/ ي  شالالالالة الرلالالالالول االق الالالالم أيسالالالالب ال  اسالالالالثب ألاالالالال  ي الالالالب ال زائالالالالبي، -
 -رالالالالال 1424ال  لفالالالالة الربييالالالالة السالالالالرودية،  /  ايسالالالالة،  -ال د تالالالالة ال تالالالالور،

 ل.2003

ل أي الد كيالد ال وجود،االراليخ/ تح/ الريخ كاد الشقب ال قيط ألا  ييان، -
ليتالان،  / أالالى ،  -كل  يق الد يرالو ، / دار الف الع الرل يالة، اثالبات

 ل.1993 -رال 1413

اثالالالالالالبات، / ثاليالالالالالالالة،  –، دار الف الالالالالالالع الرل يالالالالالالة الشقالالالالالالب ال د الالالالالالد لإلدر سالالالالالال  -
 ل.2002 -رال 1423
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د/ يق الد ي الول  يتصالور، ي  شالة  تالح/ اليبران    كلول القبًلن للزركر ، -
 دار ال با .

ال  لالالش  يصالائب ذاي ال  ثثالالز  الال  لطالائن الف الالاب الرز الالز لل ثالباز ًليالالادي، -
 األكلى للرؤان اإلسميية.

 –الشمغالالالالة  تول،الالالالا اأ تال،الالالالا، د/  ضالالالال  يسالالالالا عشالالالالا  ،  / دار ال بقالالالالان  -
 ل.1985ك ان  / أالى، 

دار لالالالالالور  سالالالالالور، الق الالالالالبات لريالالالالالد ال  ثالالالالالد الييالالالالالالول ،ت سالالالالالثب اليثتالالالالالات  الالالالال   -
 ل.1997 -رال 1418ال   شات،  / أالى، 

 ، دار ال،داية. للزيثدييا جوارب القايو  تاج الربا    -

تالالولش  – / دار الالالدار ال ولسالالية للترالالب ال قب الالب اال تالالو ب ياالالا كالالالور،  -
 ل.1984

 –دار الف ع الرل يالة، اثالبات  ال س،ث  لرلول ال تز   ألا  القاسم الفلي ، -
 ل.1995 -رال 1415ليتان،  / أالى، 

 تقسثب الرربااي لإليال يق د ي ول  الرربااي، دار أ شارالثول. -

تح/ ياسب اا إاباهيم، غتيم اا عشا  اا غتيم، ت سثب القبًلن للس رال ،  -
 -رالالالالالالال 1418ال  لفالالالالالالة الربييالالالالالالة السالالالالالالرودية ،  –الب الالالالالالا   –دار الالالالالالالوةا 

 ل.1997

تح/ يصالالالط ى السالالالثد يق الالالد اًل الالالبان، ،ت سالالالثب القالالالبًلن الرظالالاليم ياالالالا كثثالالالب -
 يؤسسة قبةشة، ي  شة أايد الريخ لل با .
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دار ال فالالالالالالب للزيثلالالالالالال ،  الالالالالال  الرقثالالالالالالد، االرالالالالالالب رة اال الالالالالالت،ج ال  سالالالالالالثب ال تثالالالالالالب  -
 رال .1418ديرق،  / ثالية ،  –ال راصب 

 رال .1422ديرق،  / أالى،  –دار ال فب  ال  سثب الوسيط للزيثل ، -

دار ل،ضالالالة ةتطالالالااي، سالالالثد للرالالاليخ يق الالالد للقالالالبًلن الفالالالب م ال  سالالالثب الوسالالاليط  -
 القارب،،  / أالى. –يصب 

تيسثب الفب م البي ا  ال  ت سالثب كالمل ال تالان للسالردي، تالح/ كيالد الالبي ا  -
 ل.2000 -رال 1420اا يرم اللو قق، يؤسسة البسالة،  / أالى، 

تالالالح/ د/ كيالالالد هللا االالالا كيالالالد  جالالالايي الييالالالان كالالالا تما الالال  ًلي القالالالبًلن للطيالالالبي، -
 -رالالال1422القالالارب،،  -ال قسالالا ال بكالال ، ر الالب للطشاكالالة االترالالب، / أالالالى

 ل.2001

لرصالال الالد ا االا يق الد القت ال  ،  يالية القولوي كلى ت سالثب الييضالااي  -
ةالالالالشطا اصالالالالققا ا الالالالبج ًلياتالالالالا كيالالالالد هللا يق الالالالود يق الالالالد ك الالالالب ،  / دار 

 ل.2001 -رال 1422ليتان ،  / أالى  –الف ع الرل ية، اثبات 

   رااا  كلول القبًلن ل ق د الرالا ر ، راجرالا د/ يدائق الباح االب قان  -
 -رالالالالالالال 1421رالالالالالالالم يق الالالالالالد ي،الالالالالالدي،  / دار ةالالالالالالول الت الالالالالالا،،  / أالالالالالالالى 

 ل.2001

دراسالات  الال  كلالم األصالالوات اللغو الالة للالدك ور/ صالالمح الالد ا يق الالد قتالالااي،   -
 ل.2009 -رال 1430 / ثالية،  ةا سلطان،   االدك ور/ أي د 

 الال  كلالالول الف الالاب ال  تالالون للسالال ثا القليالال  ،تالالح/ د/ أي الالد الالالدر ال صالالون   -
 ديرق. –يق د ال با ،  / دار القلم 
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ديئالالال  اإلك الالالاز لريالالالد القالالالارب ال بجالالالال ، قالالالبأ  اكلالالالق كليالالالا يق الالالود يق الالالد  -
 ل.2004لاكب، ي  ية     ال ال   يالقارب،،  /  ايسة، 

دار كيد ال  اح اليبكااي،  د/ديلة السيال اثا ال با  اكلم اللغة القد    -
 ل.1991الف ع، 

ل  و د القباء، اتققثق ل الي الال ما، ل  ال  االا أاال  ةالالع الميسال ،  البكاية -
تالالالالح/ ي  الالالالع قبةشالالالالة للشقالالالال  الرل الالالال  ا ييالالالالاء ال الالالالبا  اإلسالالالالمي ، يؤسسالالالالة 

 ل.2005قبةشة،  / أالى، 

راح ال رالالالال   الالال  ت سالالالثب القالالالبًلن الرظالالاليم االسالالالشي ال ثالالالال  لأللوسالالال ، دار  -
 ليتان. –ال با  الربي ، اثبات  إيياء

 .تح/ د/ يارب ياسثا ال ق ر ا  الصالقثا للتواي،  -

اثبات،  –ال   ع اإلسمي   ،   كلم ال  سثب ياا ال وزي  زاد ال سثب -
 رال.1404 / ثالثة، 

، ي  شالالة الصالالايي   الال   قالالا اللغالالة اسالالتا الربييالالة  الال  كمي،الالا ياالالا  الالار  -
 ير ا، اإلسميية.

 –اثالالبات، دار اآل الالال ال د الالد،  –وري، دار ال يالال  صالالقيح يسالاللم للتيسالالاا -
 اثبات.

اثالالالالبات،  / رايرالالالالة،  –دار القالالالالبًلن الفالالالالب م صالالالال و، ال  اسالالالالثب للصالالالالااول  ،  -
 ل.1981 -رال 1402

 ،دار غب الالالالالع للطشاكالالالالالة االترالالالالالبكلالالالالالم األصالالالالالوات للالالالالالدك ور / ك الالالالالال يرالالالالالب،  -
 ل.2000
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الربييالة ، ال  لفالة كلم الصوتيات، د/ كيالد الرز الز كالمل، د/ كيالد هللا رييالي -
 ل.2004 -رال 1425جد،،  -السرودية

رالال 1427الب الا  ،  لرصالثل ،الت س  لريد الرز الز االا إاالباهيم ل كلم اللغة -
 ل.2006 -

كلالالالالم اللغالالالالة الت سالالالال  يتار الالالالا الظب اتالالالالا اقضالالالالايا  ل الالالالمل لالالالال ش الالالالالد ا،  -
 ل.2003اإلس تدر ة،، توز ي يؤسسة الثقا ة ايج  اعية، 

ال بارثالالدي، تالالح/ د/ ي،الالدي ال  زايالال ، د/ ك الالاب الرالالثا لل لثالال  االالا أي الالد  -
 إاباهيم السايبائ ، التالب دار اي  شة ال،مل.

 الال  اجالالو  ال ما الال  كالالا يقالالائق غالالوايض ال تز الال  اكثالالون األقاا الال  الفرالالال  -
، تالالح/ الرالاليخ كالالادل أي الالد كيالالد ال وجود،االرالاليخ/ كلالال  يق الالد للزي رالالبي 

 ل.1998 -رال 1418الب ا ،  / أالى،  -يرو ، ي  شة الريي ات

ليتالالالان،  –دار ال فالالالب، اثالالالبات  لل الالالازن، الالال  يرالالالال  ال تز الالال  لشالالالاب ال ما الالال   -
 ل.1979 -رال 1399

، تققثالالالق اترلثالالالق الرالالاليخ اللشالالالاب  الالال  كلالالالول الف الالالاب ياالالالا كالالالادل الديرالالالق  -
/كادل أي د كيد ال وجود، االريخ/ كل  يق الد يرالو ،  / دار الف الع 

 ل.1998 -رال 1419ليتان ،  / أالى  –الرل ية ، اثبات 

يؤسسة الف ع الثقافية، اثبات التقول    أسشاب التزال للسثوة ، لشاب  -
 ل.2002 -رال 1422ليتان ،  / أالى،  –

ال قالالبر الالالوجثز ياالالا كطيالالة، تالالح/ كيالالد السالالمل كيالالد الرالالا   يق الالد، دار  -
 ل .2001 -رال 1422ليتان،  / أالى  –الف ع الرل ية، اثبات 
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تالالالالح/ كيالالالالد الق ثالالالالد رتالالالالدااي، دار  ال ق الالالم اال قالالالاليط األكظالالالالم ياالالالالا سالالالثد ، -
 ل.2000 -رال 1421ليتان،  / أالى،  –الف ع الرل ية، اثبات 

اثالالبات، ةشرالالة جد الالد،،  –ي  شالالة ليتالالان لالالالبان  ي  الالار الصالالقاح للالالبازي، -
 ل.1995 -رال 1415

يصالط ى كيالد القالادر كطالا / للتيسااوري، تح  ال س درك كلى الصقيقثا -
 ل.1990 – 1411األالى ،  الطشرة،اثبات –دار الف ع الرل ية  ،

 رال.1409الب ا   – / دار ةثشة  ،يرالم ال تز   للشغوي  -

، تالالح/ د/ كيالالد ال لثالالال  كيالالد  لالاللي ، كالالالالم يرالالال   القالالبًلن ا كبايالالا للزجالالالاج -
 ل.1988 -رال 1408الف ع ، 

 -رالالالالالالال1425ال ر الالالالالالم الوسالالالالالاليط، ي  الالالالالالي اللغالالالالالالة الربييالالالالالالة، الطشرالالالالالالة البايرالالالالالالة  -
 ل، ي  شة الربال الدالية.2004

 –للالالالالبازي، دار ال فالالالالب للطشاكالالالالة االترالالالالب اال وز الالالالي، ليتالالالالان ي الالالالاتيح الغثالالالالع  -
 ،ل.1981 -رال 1401اثبات،  / أالى 

تالح/ كيالد السالمل يق الد رالاران، اتقالاد الف الاب يقا يش اللغة ياا  ار ،  -
 ل.2002 -رال 1423الربب، 

 .القارب، – / دار الف اب اإلسمي   لظم الدرر للشقاك ، -

 ليتان. –دار الف ع الرل ية، اثبات  ،ديلل اار  التفي االرثون  -

 ومن مواض  التبوة العنكبوتية:

 ا  يثديا ال وسوكة القب،. -


