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تت في الفسوق سحس إلاشساقاث الدالليّ  ت اللغىي  ّسىزة )عبس( أهمىذجا والصىجي 
 

ة عدهان أحمد عزّ    ثعز 

ت، فاوىلت ت، حاملت شادىكظم اللوت اللسُب ّي الللىم ؤلاوظاُه

ّ

ّملخص البحث

سهب، والثاهُت  الظىزةجيىهذ  زذ كً وحىد وافس ٌظخوني، ومؤمً ًفخلس ٍو هس، فإهاض  مً زالر فلساث7 ألاولى جحدَّ
ّ
جىاولذ كسآًها ًر

 
ّ
 جخره

َّ
زث حاٌ الؼابفخين ًىم اللُامت، ولىحف اكتران الخسوج ًم فىسة إلى ؤدسي  س، والثالثتس، وؤهاض ال جخره باالهخلاٌ ًم  صىَّ

 فاصلت إلى ؤدسي.

 ألاصىاثحظاوث فلد ملنى وّلِ مجمىكت مً مجمىكاث الظىزة، مم  ازجفاكها وؤألاصىاث صفاث اهذفاض وظبت  جىاطب لىحف 

ة ؤزس ؛ اإلاجمىكت ألاولى فيالشدًدة واإلاهمىطت  ٌ لخحاوي حظاوي شدَّ مم الهمع في إًصاله، وفي  )صلى هللا كلُه وطلم( ملاجبت السطى

ألنَّ الحدًث ًك اللسآن الىٍسم،  ؛اإلاظخللُت ملابل ازجفاقاإلاجمىكت الثاهُت اهذفظذ ألاصىاث الشدًدة، واإلاجهىزة، والسدىة، في 

ثت بدا ازجفاق وظبت ألاصىاث اإلاظخللُت بشيل هبير مخىاطًبا مم ملنى آلاًاث، فهي جخمحىز حٌى واإلاالبىت ألابساز، وفي اإلاجمىكت الثال

جه طبحاهه، وفلله، ؤّما اهذفاطها في اإلاجمىكت ألاديرة فلىىخت لؼُفت جىمً في محاواة جصّسف اإلاسء الخالي مً الظمّى، والسفلت،  كىَّ

 واإلاسوءة لهىٌ ما ًالكُه.

ت اإلالفلت بصامذ في اإلاجمىكت حدٌو اإلالاػم الصى  هشف َُّ ت للمجمىكاث الثالزت ألاولى في الظىزة ؤنَّ حمُم اإلالاػم الصىج ُّ ج

ىت،  اًل
ُ
اإلاجمىكت  ؤّماالثاهُت كد اهتهذ بإصىاث زدىة، فخىاهمذ وملنى آًاث اإلاجمىكت فؼبُلت ألاصىاث السدىة جىاطب ملام اإلا

لذ ما وظبخه )فألاولى  %( والفسق في اإلالنى بّيٌن، واضٌح بين اإلاجمىكاث الثالزت، فظال ًك 58ثالثت )%(، وفي اإلاجمىكت ال58مثَّ

ز اإلالنى بشيل زاةم.   ل باإلادود، وؤهىاكها الري صىَّ  ؤلاًلاق اإلاخمّثِ

ّ

مت  املقدَّ

اث  تاللوىٍّ ال ًيىن جحلُُل الىصىِص  توامال باكخماد اإلاظخٍى ُّ اللوىٍّ ُّ  ،ت7 اإلاعجم ت ،توالصسف والداللُت دون اإلاظخىي  ،والىحٍى

اث حخًما طُيىن طببه صىٌث  حوُير في ؤّيِ  الصىحي؛ ألنَّ ؤيَّ  لوىّي... فللى اإلاظخىي اإلاعجمّي هجد ؤنَّ اطخذدام  مظخىي ًم اإلاظخٍى

ًَّ لفـت دون مسادفها ٌشمله حوُير كلى ألاكّل في  ت هى آلادس حسف ًم ؤحسفها، وؤّي حوُير كلى اإلاظخىي الصسفّي في ؤ ُّ ت صُوت صسف

ًلدُّ فىهًُما ٌُ ا ؤم حسهت، فىالهما 
ً
ادة، ؤو الىلصان، ؤو الخوُير، طىاء ؤوان حسف  .ٌشمله حوُير في فىهُم مً فىهُماتها، بالٍص

  ِ
ّ
ادة الفىهُ لملس ألاطلىب اإلاظخوكلى اإلاظخىي الىحىّي ًؤز للدم الخلاء  ؛ماث، ؤو هلصانها،  ؤو حوُيرها، هىظس جاء الخإهِثفي ٍش

طاهىين، ؤو إدهام بلع ألاصىاث في آدس اليلماث بإدسي في ؤوابل ولماث الحلت لها، وهرا كلى اإلاظخىي الداللّي فصفاث ألاصىاث 

تها حلؼي حسًطا ملًُىا
َّ
ادتها، ؤو كل ظهم في إحظاطىا بلسب الىّصِ  ،في ٍش مً دالٌ  كد ًبدو لىا ذلً واضحاو  ،ابخلاده كىا إلُىا، ؤو  ٌُ

 في كىٌ الشاكس7  وجىاليها هما صفاث ألاصىاث

فسٍ 
َ
بُر َحسٍب بمياٍن ك

َ
بُر(    )وك

َ
برِ َحسٍب ك

َ
سَب ك

ُ
َِع ك

َ
 ول

 ِ
ًّ ه ِمً ؤشلاز الج هَّ

َ
سوي ؤ ًُ ِصلٍت وال ًُ  ؛الري  الُر َمّساِث ُمخَّ

َ
يِشَده ز ًُ ُُم ؤْن  ظَخؼ بدو لىا ًم داللت صفاث (i)َخلِخُم فُهألنَّ ؤحًدا ال ٌَ ، ٍو

ر كً شّدِة لىكٍت، وجفّجِس ؤلٍم، وجىساِز  دمع مّساث (اللاف)، وجىسزا طبم مّساث (الساء)و ،()الباءفـألاصىاث اإلاخىسزة هثيًرا  ما ٌلّبِ

 مجهىز. جىسازي  (الساء)مً ؤصىاث الللللت الشدًدة الاهفجاٍزت اإلاجهىزة، و (الباء)و (،اللافـ)حصٍن، ف

ها، هما في كىٌ امسا اللِع7  لاق مً دالٌ هىق اإلادود وهّمِ  ؤّما إذا ما هـسها لإًل

ل ؤال اهجل        بصبح وما ألاصباح مىً بإمثلؤال ؤيّ   ها اللُل الؼٍى
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ا، الري ؤبسش اإلالنى، وصّىز بؽء اللُل، وػىٌ الهّم، وحالت الُإض والجصق، الشخماٌ البِذ كلى زماهُت وكشٍسً ملؼلً  ًُ ا صىج

ىا هسي الظسكت في البحس هفظه، بل في اللصُدة كُنها في كىله7  ؤهَّ
ّ
لت، إال ت ػٍى ُّ  دمظت منها ملاػم صىج

 مِ 
َ
ُه الظُل مً كِل خدبسٍ مًلا        هجلمىد صلبٍل ُم ّس ُم ّس ِمَف ى

ّ
 س حؼ

ل مفخىح واحد )ص ح ح( فلؽ، ؤبسش ملنى البِذ، وصّىز طسكت ا  .(ii)لفسض ووشاػهابظبب وحىد ملؼم صىحّي ػٍى



 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 691 

 
  

ِه السَّْحَمِن السَِّحيِمّ
َّ
ِّبْسِم الل

ى
َّ
ْكَمى (1) َكَبَع َوَجَىل

َ ْ
ْن َحاَءُه ألا

َ
ُه  (2) ؤ

َّ
َلل

َ
ًَ ل ْدزٍِ ًُ ىَوَما 

َّ
و صَّ َسي  (3) ًَ

ْ
ه

ّ
َخْىَفَلُه الِر

َ
ُس ف

َّ
ه

َّ
ر ًَ ْو 

َ
ًِ اْطَخْوَنى (4) ؤ ا َم مَّ

َ
ي (5) ؤ ُه َجَصدَّ

َ
ْهَذ ل

َ
إ
َ
 (6) ف

ى )
َّ
و صَّ ًَ  

َّ
ال

َ
ًَ ؤ ُْ ْظَعى4َوَما َكلَ ٌَ ًْ َحاَءَن  ا َم مَّ

َ
ى (8) ( َوؤ ْذص َ ًَ ى (9) َوُهَى  هَّ

َ
ْهَذ َكْىُه َجل

َ
إ
َ
(10) ف ِهَسةٌ  

ْ
َها َجر  ِإنَّ

َّ
ال

َ
َسهُ  (11) ه

َ
ه

َ
ًْ َشاَء ذ َم

َ
ِفي  (12) ف

َمٍت  سَّ
َ
َسٍة ) (13) ُصُحٍف ُمى هَّ

َ
ىَكٍت ُمؼ

ُ
ِدي َطَفَسةٍ 41َمْسف ًْ (16) ِهَساٍم َبَسَزةٍ  (15) ( ِبإَ َفَسهُ  

ْ
ه

َ
َظاُن َما ؤ

ْ
و ِ

ْ
ِخَل ؤلا

ُ
(17) ك َلهُ  

َ
ْيٍء َدل ِيّ ش َ

َ
ًْ ؤ  (18) ِم

 
َ
َفٍت َدل

ْ
ًْ ُهؼ َزهُ ِم َلدَّ

َ
َسهُ  (19) َلُه ف ظَّ ٌَ ِبَُل  مَّ الظَّ

ُ
َبَرهُ  (20) ز

ْ
ك

َ
إ
َ
َماَجُه ف

َ
مَّ ؤ

ُ
(21) ز َشَسهُ  

ْ
و
َ
ا َشاَء ؤ

َ
مَّ ِإذ

ُ
َمَسهُ  (22) ز

َ
ْلِع َما ؤ ًَ ا 

َّ َ
 إلا

َّ
ال

َ
ِس  (23) ه

ُ
ْىـ َُ لْ

َ
ف

َلاِمهِ 
َ
ى ػ

َ
َظاُن ِإل

ْ
و ِ

ْ
ا (24) ؤلا اَء َصبًّ

َ ْ
ا َصَبْبَىا اإلا هَّ

َ
مَّ َشَل  (25) ؤ

ُ
از ْزَض َشلًّ

َ ْ
ا (26) ْلَىا ألا َىا ِفيَها َحبًّ

ْ
ْهَبد

َ
إ
َ
ْظًبا (27) ف

َ
ا  (28) َوِكَىًبا َوك ُخىًه ٍْ َوَش

 
ً

ًبا ) (29) َوَهْذال
ْ
ا08َوَحَداِبَم ُهل بًّ

َ
 َوؤ

ً
اِهَهت

َ
(31) ( َوف ْم  

ُ
َلاِمى

ْ
و
َ
ْم َوأِل

ُ
ى

َ
  (32) َمَخاًكا ل

ُ
ت ادَّ ا َحاَءِث الصَّ

َ
ِئذ

َ
  (33) ف

َ ْ
ِفسُّ اإلا ًَ ْىَم  ِدُِه ًَ

َ
ًْ ؤ  (34) ْسُء ِم

ِبُِه 
َ
ِه َوؤ ِمّ

ُ
ْوِىُِه  (36) َوَصاِحَبِخِه َوَبِيُِه  (35) َوؤ ٌُ ٌن 

ْ
ْىَمِئٍر َشإ ًَ ِلّ اْمسٍِا ِمْنُهْم 

ُ
ْىَمِئٍر ُمْظِفَسةٌ  (37) ِلي ًَ  ُمْظَخْبِشَسٌة ) (38) ُوُحىٌه 

ٌ
ت

َ
( 06َطاِحى

ْيَها َهَبَرةٌ 
َ
ْىَمِئٍر َكل ًَ َرةٌ َجْسَهُلهَ  (40) َوُوُحىٌه 

َ
ت
َ
َفَجَسةُ  (41) ا ك

ْ
َفَسُة ال

َ
ى

ْ
ًَ ُهُم ال ِئ

َ
ول

ُ
 (42) ؤ

اث اللوى ال ًسقى ؤّي هّص لوىّي إلى الىّص اللسآوّي اإلاعجص ٍت وجىاهم مم الظُاق فظال كً حسض ؛ إلاا فُه مً اوسجام بين اإلاظخٍى

، وفي )طىزة كبع( لىحف الخسوج ًم فاصلت إلى ؤدسي لإلفصاح ًك الخسوج ًم فىسة إلى ؤدسي ؤو ًم ملام ألاصىاث وإًلاكها

إلى آدس، وهشفذ ؤلاحصاء كً جىافم اهذفاض وظبت ألاصىاث الشدًدة، واإلاهمىطت، والسدىة، واإلاظخللُت، وازجفاكها وجىاطب 

م ملنى وّلِ مجمىكت مً مجمىكاث الظىزة، فالحدًث في اإلاجمىكت ألاولى كخاٌب للسطىٌ )صلى هللا كلُه وطلم(، حظاوث ذلً م

فُه ألاصىاث الشدًدة واإلاهمىطت لخحاوي حظاوي شّدة ؤزس اللخب مم الهمع في إًصاله، وفي اإلاجمىكت الثاهُت اهذفظذ ألاصىاث 

جفلذ اإلاظخللُت، ألنَّ الحدًث كً اللسآن الىٍسم، واإلاالبىت ألابساز، وفي اإلاجمىكت الثالثت الشدًدة واإلاجهىزة والسدىة، في حين از 

هاطب الازجفاق والاهذفاض الحدًث كً جحىد الاوظاِن، الىاهِس كّىَجه طبحاهه وكدزَجه في الخلم والاماجت واليشس وكظاء ألامس، وبدا 

جه طبحاهه وفلله، ؤّما اهذفاطها في ازجفاق وظبت ألاصىاث اإلاظخللُت بشيل هبير مخىاطبً  ا مم ملنى آلاًاث، فهي جخمحىز حٌى كىَّ

الكُه.   اإلاجمىكت ألاديرة فلىىخت لؼُفت، جىمً في محاواة جصسُّف اإلاسء الخالي مً الظمّى، والسفلت، واإلاسوءة لهىٌ ما ًُ

ت للمجمىكاث الثالزت ألاولى في الظىزة ف ُّ ت اإلالفلت بصامذ في ؤّما الىـس في حدوٌ اإلالاػم الصىج ُّ ُيًرىا ؤنَّ حمُم اإلالاػم الصىج

لت ما وظبخه )  كً ػبُلت ألاصىاث 488اإلاجمىكت الثاهُت كد اهتهذ بإصىاث زدىة ممّثِ
ً

%(، فخىاهمذ وملنى آًاث اإلاجمىكت فظال

ذ ما وظبخه )
َّ
ىت، في حين واهذ في اإلاجمىكت ألاولى ؤكّل، إذ مثل اًل

ُ
%(، 58%(، وفي اإلاجمىكت الثالثت )58السدىة التي جىاطب ملام اإلا

ز اإلالنى بشيل زاةم.  ل باإلادود وؤهىاكها الري صىَّ  والفسق في اإلالنى بّيٌن، واضٌح بين اإلاجمىكاث الثالزت، فظال كً ؤلاًلاق اإلاخمّثِ

هذ طىزة كبع مً زالر فلساث7 ؤؿهسث  سهب، وجىا الفقسة ألاولىجيىَّ ًٍ ًفخلُس ٍو كسآًها الفقسة الثاهيت ولذ وحىد وافٍس ٌظخوني، ومؤم

زث  س، وَصىَّ
َّ
س، وؤهاض ال جخره

َّ
هس، فإهاض جخره

َّ
ر  .(iii)حاٌ الؼابفخين ًىم اللُامت الفقسة الثالثتًُ

 

 
 

 ؤنَّ (iv)لىحف الخسوج مً فاصلت إلى ؤدسي لإلفصاح كً الخسوج مً فىسة إلى ؤدسي ؤو مً ملام إلى آدس
ّ

، وهرا هثير في اللسآن، إال

( صىًجا، وهإنَّ في هرا ما ًىحي لىا 04س في آًاث الفلسة ألاولى، هى حظاوي كدد ألاصىاث الشدًدة واإلاهمىطت فيها،)الالفذ للىـ

ت الهمع في إًصاله، لرا وان السطىٌ )صلى هللا كلُه وطلم( 
َّ
بدظاوي شّدة ؤزس اللخب في السطىٌ )صلى هللا كلُه وطلم( مم زك

لى7ٌ هل لً مً حاحت؟ واطخذلفه  -كمى اإلالصىد في الظىزةوهى ألا –ًلىٌ إذا زؤي ابً ؤّم مىخىم   بمً كاجبني فُه زّبي، ٍو
ً
مسحبا

ا باطخلمٌا طمير الوابب )الهاء( في كىله حلالى7 (v)كلى اإلادًىت مسَّجين ًُ ت اللخب صىج
ّ
بدٌ )الياف(   َّ حم جم يلُّ، هما جبدو لىا زك

سورة عبس  

(10-1) الفقرة األولى  

االفقرة الثانية  (11-32)  

المجموعة 
(16-11) االولى  

المجموعة 
(23-17) الثانية  

المجموعة 
(32-24) الثالثة الفقرة الثالثة   (33-42)  
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7 حاَءن ألاكمى، فالهاء مهمىض، زدى، دفّي، ؤمّ  لٌا ًُ ا الياف فمهمىض، شدًد، اهفجازّي، ٌلّبر كً اإلاىاحهت، ألّهُه طمير هإن 

 كً ذلً فىإهه طبحاهه ؤزاد برلً "ؤن جسطم الصىزة لسطىله كلى لىحت ًساها ؤمام كُيُه كلى وحه هير وحهه، 
ً
دؼاب، فظال

ىت اإلالالم، فاإلاسء ال ًسي وحه هفظه" ِ
ِّ  (vi)لخيىن الصىزة واضحت اللظماث، ب

ً
له )صلى هللا كلُه وطلم( أليهام ؤنَّ ًم ، ؤو إحالال

، ووّل هرا ؤطهم في زكاًت الفاصلت، فاإلاىطُلى اإلاىبلثت مً دادل الصُاهت لِظذ ووماث مىسزة فحظب، (vii)صدز كىه ذلً هيره

ًسا لجّىِ اإلالنى ػلًبا للخىاصل اإلاظخمّس بين الىّص واإلاذاػب لنى بهرا الاوسجام اإلاىطُل(viii)بل جصٍى ّي كىاًت واضحت، إلاا ، واللسآن "ٌُ

س في الىفع" ِ
ّ
ما (ix)لرلً مً جإزير هبير كلى الظمم، ووكم مؤز ًّ  كً زكاًت الفاصلت باطخلماٌ ألالفاؾ التي حلّبر كً اإلالصىد ؤ

ً
، فظال

ر ِ
ّ
 اإلاص ي اإلاخلث

ّ
لهد إال ٌَ ِظعى( التي زطمذ مشاكس َمً ال  ٌَ ت في حج(x)حلبير واطخلماٌ ) م اإلالنى ، وألنَّ "اليلماث لِظذ مدظاٍو

خه" َُّ ،  َّىمُّ، فلد حاء اطخلماٌ الفلل (xi)وهُف
ً
ت اللخب ؤًظا

َّ
ابه اإلامدودة الثاهُت، وزاِبِه اإلاسكلت ملصًشا زك بُابه اإلاظمىمت ألاولى، ٍو

مت، وبين  َّمسُّوهم هى الفسق بّين بين  شلسة بالخفذُم مم الساء اإلافذَّ
ُ
، اإلاىصىفت  َّىمُّبالهمصة اإلافخىحت، وألالف اإلامدودة، اإلا

ً
مظبلا

 كً ذلً فئنَّ "ما وان في هخاب هللا حلالى مً كىل
ً
فلم ًدزه  َّىم ممُّ 7فلد ؤدزاه، وما وان فُه مً كىله َّمس خس ٱُّ  ه حلالى7فظال

ع( بالدشدًد(xii)بلد" ت  (xiii)، ولرلً ًبدو في كساءة )كبَّ
ّ
ل( جفُد –بلع اإلابالوت التي جبلدها كً هره السك لَّ

َ
ما ؤنَّ صُوت )ف َُّ والط

هما ميشإ اللخب وإطهاما في زكاًت 48و  3فظال ًك ؤنَّ جلدًم )له(، و )كىه( في آلاًخين ) الخىثير، ( وان لالهخمام بهما ألنَّ

 .(xiv)الفاصلت

دهمذ بفاء اليلمت مم حظىُنها َّجنُّؤّما 
ُ
ا للمجاوظت، زمَّ ؤ ًً بدلذ فيها جاء الخفّلل شا

ُ
دهمذ فيها الخاء في  َّمنُّ، ؤو (xv)التي ؤ

ُ
التي ؤ

ت ،(xvi)الراٌ ُّ ما ؤوحذ مً دالٌ ملاػلها الصىج ما ًفلل  (xvii)فسبَّ س(، ؤنَّ الفاكل إهَّ
َّ
ى(، ؤو )ًخره

َّ
اإلاذخلفت كً ملاػم الفلل )ًتزو

ت موللت في7  َُّ  كً الفسق الداللّي،  َّمنُّؤو  َّجنُّذلً بصمذ وهدوء، لىحىد ملاػم صىج
ً

س(، فظال
ّ
ى( ؤو )ًخره

ّ
ؤهثر منها في7 )ًتزو

 اّص بهما، والجدٌش آلاحي ًىضح ذل7ً والاطخلماٌ اللسآوّي الخ

ّ( بعدد املقاطع الصىجيت للصيغ الصسفيت لألفعال 1جدول )

ى)
 
ّ ، ّوًز كى ، ّوًتزك ّ ، ّوًتركس  كس 

 
 ( وأهىاعهاًر

 حظلظل اإلالاػم الصىجُت كدد اإلالاػم الصىجُت وهىكها اللفف

ى
ّ
 )ص ح( + )ص ح( + )ص ح ص( + )ص ح ح( مولم 4مفخىح + 0 1 ًتزو

 )ص ح ص( + )ص ح ص( + )ص ح ح( مولم 8مفخىح +  4 0 ىًّصو

 )ص ح( + )ص ح( + )ص ح ص( + )ص ح( + )ص ح( مولم 4مفخىح +  1 2 ًخرهُس 

هُس 
ّ
 )ص ح ص( + )ص ح ص( + )ص ح( + )ص ح( مولم 8مفخىح +  8 1 ًر

 

 ٌَ ظم والظعي في 28%( إلى )88فلل الثاوي مً )%(، وفي ال33.3%( إلى )82ٌ مً )وظبت اإلالؼم اإلاولم في الفلل ألاوَّ  إنَّ جحىُّ
َّ
%(، ًد

 ببرٌ الجهد، وملاهاة ألامس"
ّ

لصد به اللمل الجاّد الري ًصاحبه الخفىير، والخذؼُؽ، والخىـُم، وال ًخّم إال  (xviii)اللسآن الري "ًُ

هّس، ٌظعى، ًذص ى(، ٌظخحظس صىزة الف
ّ
 ًك ؤلاجُان باإلاظازق في ؤهثر ًم فلل ـه )ًّصوى، ًر

ً
ه فظال لل ؤمام الظامم، حتى هإهَّ

ما ال ٌظخحظس صىزجه ؤو   كد مض ى، وزبَّ
ً

ل فلال َُّ ٌشاهده، ولِع ذلً مّما ًثيره الفلل اإلااض ي، ألنَّ طامله كد ًىخفي بإن ًخذ

 .(xix)جىّسزه

لحف في مجمىكت آلاًاث ) مت، اإلاسفى 43-44ٍو ٌ الحدًث فيها إلى الصحف اإلاىسَّ سة، والظفسة ( التي اهخهى فيها الللاب، وجحىَّ كت اإلاؼهَّ

صىًجا(، في ملابل هرا ازجفلذ ألاصىاث  41صىًجا إلى  04الىسام البرزة اهذفاض كدد ألاصىاث الشدًدة إلى ؤكّل مً الىصف )مً 

( ملازهت بأًاث 80-44اإلاهمىطت، والسدىة، لخدىاهم واإلالنى، فظال ًك جىاطب ازجفاق وظبت ؤصىاث الاطخلالء في مجمىكت آلاًاث )

فم هرا وإًصاٌ اإلالنى مم إًجاش الىالم، وكصس اللبازة الري حافف كلى وشاغ هفع اإلاخلّلي في اإلا جمىكخين الظابلخين، لُخَّ

 ، والجداوٌ آلاجُت جىضح ذل7ً(xx)مخابلخه، فيان ؤهثر كدزة وكابلُت كلى الخإزير وؤلازازة
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ّ( بنسب صفاث ألاصىاث في الفقسة ألاولى 2جدول )

 آلاًت
ألاصىاث 

 شدًدةال

ألاصىاث 

 اإلاهمىطت

ألاصىاث 

 السدىة

ألاصىاث 

 اإلاظخللُت

مجمىق ؤصىاث 

 آلاًت

4 8 8 4 8 6 

8 1 4 4 8 44 

0 0 0 0 8 45 

1 2 4 4 8 46 

2 8 8 4 4 44 

3 2 2 0 4 44 

4 0 8 8 8 43 

5 1 8 4 8 42 

6 8 0 0 4 4 

48 0 3 1 8 48 

 486 0 83 04 04 اإلاجمىق

 81% 81% 88% 8.0%  

 

ّ( بنسب صفاث ألاصىاث في املجمىعت ألاولى من الفقسة الثاهيت 3جدول )

 آلاًت
ألاصىاث 

 الشدًدة

ألاصىاث 

 اإلاهمىطت

ألاصىاث 

 السدىة

ألاصىاث 

 اإلاظخللُت

مجمىق ؤصىاث 

 آلاًت

44 1 2 4 8 40 

48 8 1 1 8 48 

40 4 3 2 4 48 

41 8 2 1 4 40 

42 0 0 0 8 6 

43 8 8 4 8 6 

 33 8 45 82 41 اإلاجمىق

 84% 04.5% 84% 0%  

 

 ( بنسب صفاث ألاصىاث في املجمىعت الثاهيت من الفقسة الثاهيت4جدول )

 آلاًت
ألاصىاث 

 الشدًدة

ألاصىاث 

 اإلاهمىطت

ألاصىاث 

 السدىة

ألاصىاث 

 اإلاظخللُت

مجمىق ؤصىاث 

 آلاًت

44 2 2 0 4 43 

45 0 0 0 8 40 

46 3 3 2 1 44 

88 4 3 3 8 40 

84 2 2 1 4 41 
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88 0 1 1 8 41 

80 0 8 4 8 44 

 481 48 83 04 83 اإلاجمىق

 82% 86.5% 82% 6.3%  

 

ّ( بنسب صفاث ألاصىاث في مجمىعاث السىزة وفقساتها5جدول )

 آلاًاث
 وظبت ألاصىاث 

 الشدًدة

وظبت ألاصىاث 

 اإلاهمىطت

 وظبت ألاصىاث 

 السدىة

وظبت ألاصىاث 

 اإلاظخللُت

 وظبت وظبت وظبت وظبت 

4-48 81% 81% 88% 8.0% 

44-43 84% 04.5% 84% 0% 

44-80 82% 86.5% 82% 6.3% 

81-08 83.4% 45% 42.4% 44% 

00-18 81% 02% 84% 4.5% 

 %4 %88.42 %85 %81.1 اإلاجمىق

 

لحف في الجدوٌ جىاطب اهذفاض وظبت ألاصىاث الشدًدة، واإلاهمىطت، والسدىة، واإلاظخلل ُت، ؤو ازجفاكها مم ملنى وّل مجمىكت، ًُ

ٌ فالحدًث ف ة ي اإلاجمىكت ألاولى كخاب للسطى )صلى هللا كلُه وطلم(، حظاوث فُه ألاصىاث الشدًدة واإلاهمىطت لخحاوي حظاوي شدَّ

في حين ؤزس اللخب مم الهمع في إًصاله هما ذهسها، وفي اإلاجمىكت الثاهُت اهذفظذ ألاصىاث الشدًدة، واإلاجهىزة، والسدىة، 

م، واإلاالبىت ألابساز، وفي اإلاجمىكت الثالثت هاطب الازجفاق والاهذفاض الحدًث  ازجفلذ اإلاظخللُت، ألنَّ الحدًث كً اللسآن الىٍس

بدو ازجفاق وظبت ألاصىاث  كً جحىد ؤلاوظان، الىاهس كّىة هللا طبحاهه، وكدزجه في الخلم، والاماجت، واليشس، وكظاء ألامس، ٍو

ل هبير مخىاطًبا مم ملنى آلاًاث، فهي جخمحىز حٌى كّىجه طبحاهه وفلله، ؤّما اهذفاطها في اإلاجمىكت ألاديرة، اإلاظخللُت بشي

الكُه.   فلىىخت لؼُفت، جىمً في محاواة جصّسف اإلاسء الخالي مً الظمّى، والسفلت، واإلاسوءة لهىٌ ما ًُ

 حلمل في وكذ ،شم، والخىساز"إنَّ الىـام، والخوير، والدظاوي، والخىاشي، والخىاشن، والخال 
ً
ل ؤلاًلاق، وهي حمُلا هي اللىاهين التي جمّثِ

 .(xxii)ولرا فإنَّ زهين وّل هره ألاصىاث، وحسطها ًثير فُىا هره الاًحاءاث التي جىلل إلى ؤذهاهىا هره اإلاشاكس وألاحاطِع (xxi)واحد"

ت للمجمىكاث الثالزت ألاولى في ال ُّ ت اإلالفلت بصامذ في ؤّما الىـس في حدوٌ اإلالاػم الصىج ُّ ظىزة فُيًرىا ؤنَّ حمُم اإلالاػم الصىج

لت ما وظبخه ) ِ
ّ
%(، فخىاهمذ وملنى آًاث اإلاجمىكت، فظال كً ػبُلت ألاصىاث 488اإلاجمىكت الثاهُت كد اهتهذ بإصىاث زدىة، ممث

الًىت
ُ
لذ (xxiii)السدىة التي جىاطب ملام اإلا %(، وفي اإلاجمىكت الثالثت 58ما وظبخه )، في حين واهذ في اإلاجمىكت ألاولى ؤكّل، إذ مثَّ

 %(، والفسق في اإلالنى بّيٌن، واضٌح بين اإلاجمىكاث الثالزت، والجداوٌ آلاجُت جىضح ذل587ً)

ّ( بنسب املقاطع الصىجيت في الفقسة ألاولى 6جدول )

 ص ح آلاًت
 ص ح ص ص ح ح

 اإلاجمىق
 صىث كدد صىث كدد

 4 ٌ 4 آ 4 2 4

 3 ن ٌ ق 0 آ آ 8 4 8

 48 د ٌ ش ن 1 آ يآ  0 2 0

 48 و ذ ن ن ذ ن 3 آ 4 2 1
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 3 م ض ن 0 آ آ 8 4 2

 5 ن د 8 آ 4 2 3

 48 ي ٌ ش ن 1 آ آ آ 0 0 4

 6 م ن ض 0 آ آ آ 0 0 5

 1 خ 4 آ 4 0 6

 5 ن ن هـ 0 آ 4 1 48

 50  08  45 02 اإلاجمىق

 18.8% 84.3%  03.8%   

 

ّي املجمىعت ألاولى من الفقسة الثاهيت ( بنسب املقاطع الصىجيت ف7جدول )

 ص ح آلاًت
 ص ح ص ص ح ح

 اإلاجمىق
 صىث كدد صىث كدد

 5 ٌ ن ن هـ 1 آ آ 8 8 44

 4 ن هـ 8 آ 4 1 48

 5 ن ز هـ 0 ي 4 1 40

 5 ز ن هـ هـ 1 و 4 0 41

 3 ي هـ 8 ي 4 0 42

 3 م هـ 8 آ 4 0 43

 10  44  4 46 اإلاجمىق

 11.8% 43.0%  06.2%   

 

 ( بنسب املقاطع الصىجيت في املجمىعت الثاهيت من الفقسة الثاهيت8جدول )

 ص ح آلاًت
 ص ح ص ص ح ح

 اإلاجمىق
 صىث كدد صىث كدد

 48 ٌ ن ن هـ 1 آ آ 8 1 44

 6 ن ي ي ن هـ 2 ي 4 0 45

 48 ن غ ن د هـ 2   4 46

 5 م ض ض هـ 1 ي 4 0 88

 48 م ق هـ 0 آ 4 3 84

 6 م ن هـ 0 آ آ 8 1 88

 5 ٌ م ق هـ 1 آ آ آ 0 0 80

 35  85  48 08 اإلاجمىق

 11% 41.4%  14.8%   

 

خطح لىا ؤنَّ هىان ادخُاًزا ملصىًدا للصىث، لُؤدي ملنى مواًًسا إلاا ًؤدًه ؤّي صىث آدس ًم دالٌ الىـس في جىساز صىث  (xxiv)ٍو

اث )88و  88دم وحىده في آًخين منها)(، في ملابل ك80-44اللاف دمع مّساث في طّذ آًاث )مً آلاًت  ، 84، 46، 45، 44(، فاآًل
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( 88و  88( جىسز فيها صىث اللاف في اليلماث )كخل، دلله، دلله، كّدزه ؤكبره، ًلع( لَخَذخلف في شّدة ملىاها ًك آلاًخين )80

ذ فيهما ألاصىاث الشدًدة ؤًًظا.
َّ
 اللخين دلذ منهما ؤصىاث الاطخلالء، هما كل

ىا ا ٍس  َّىي ني ميُّٱفي كىله حلالى مثال7  (xxv)لىّص اللسآن وهى ؤفظل حاهب جؼبُلي لـالٌ الفسوق الدكُلت بين اإلافسداث اإلاترادفتوٍُ

جه طبحاهه، وكهسه، فظال  اه فدفىه( ال حلّبر هما حلّبر به كّىة همصة )ؤماجه(، و )ؤكبره( كً كىَّ
ّ
ًك ؤنَّ ؤصىاث مسادفاتها هلىلىا7 )جىف

ها جظفي ؿالٌ ملنى حلله "ذا كبر، ًىازي فُه، جىسمت له، ولم ًجلله مؼسوًحا كلى وحه حوُير الهمصة مً ملن َبَرُه( ؤًًظا، ألنَّ
َ
ى )ك

دىاهم مم هرا الخلدًم  (xxvi)ألازض فظال كً ذلً فِئن الظُاق والحدًث لِع كً مىافاة الجصاء، بل كً الخإهِب، والتهدًد، ٍو

حّلِ ؛ َّري ٰى  ينٱُّٱ والخإدير في كىله حلالى7 ُُ ُفِلَد الظيىن، (xxvii)م الاوسجام اإلاىطُلّي بين الفىاصلل
َ
سه الظبُال( ل ، ولى كُل7 )زم ٌظَّ

ٌ اإلالؼم الصىحّي اإلاولم ألادير )ص ح ص( إلى اإلالؼم الصىحّي اإلافخىح )ص ح ح(، وهرا طُدظبب في جىساز اإلالؼم الصىحّي  وجحىَّ

 ىق يف ىف يثُّٱ 7مً طىزة البلد للىله حلالى ؛لت إلى هره الدزحتاإلافخىح، وهرا ال ًدظم والىاكم، فالظبُل لِظذ ُمِّظسة طه

ِهَم مىه ؤلاًلاؾ، والخىبُه إلى ما ًجب كمله فئْن  َّام يل ىل ملٹٱٹٱُّٱ ؤّما الاطخفهام في كىله حلالى7 ،َّاك يق
ُ
ا( في (xxviii)ف

ّ
، فئنَّ )إلا

شلسها باإلدهام، وباإلاد الري فيها، و"دالبل اإلاّد مذ َّهب مب خب  حب جبٱُّٱ كىله حلالى7
ُ
، بمحاولت اطخنهاٍض، مثللٍت، بؼُئٍت، (xxix)خلفت"ح

شلسها بىحىد (xxx)فظال كً ملنى البلد "مم جؼاوٌ الصمان وامخداده مً لدن آدم إلى هره الواًت" ، وفي امخداد الصىث باأللف ما ٌُ

 ألامل، بملنى ؤنَّ الؼٍسم ما ًصاٌ مفخىًحا للمل ش يء ما، ؤّما مم )لْم( فهى مولم .

ظخىكفىا الىـس  ها ُطبلذ بىظس، 08-81في الفاصلت ألاولى وألاديرة إلاجمىكت آلاًاث )َو  ؤنَّ
ّ

(، فاألولى اهتهذ هظابلاتها بهاء طاهىت، إال

د لالهخلاٌ إلى اإلاىطىق الجدًد، وهرلً فاصلت آلاًت ألاديرة،  ها بهرا ُجَمّهِ في حين ُطبلذ هاء فىاصل آلاًاث الظابلت بفخح، وهإنَّ

ه ًصّىز شمً فلد اهتهذ بمُم طاهىت ب ها اإلالؼم الصىحّي اإلافخىح )ص ح ح(، وهإهَّ ِ
ّ
لد ؤن ُطبلذ آلاًاث كبلها بإلف ممدودة، ًمثل

اإلاهلت في الحُاة الدهُا التي ؤكؼاها طبحاهه للبشس، للىـس والخإمل، حتى إذا ما اهتهذ الفلسة، اهتهذ اإلادود بظيىن مُم )ؤولامىم( 

 حدًد، ًذخلف في ػبُلخه، وشمىه، ووكله كً طابله، والجدوٌ آلاحي ًىضح ذل7ًلخمّهد هي ألادسي بدوزها ابخداء مشهد 

 

ّ( بعدد املقاطع الصىجيت في ألفاظ فىاصل آًاث املجمىعت الثالثت من الفقسة الثاهيت9جدول )

 08 04 08 86 85 84 83 82 81 آلاًت

 ؤولامىم ؤبا هلبا هذال كظبا حبا شلا َصبا ػلامهْ  اليلمت

 ص ص ح ص ح ح ص ح ح ص ح ح ص ح ح ص ح ح ص ح ح ص ح ح  ص ص ح اإلالؼم

 

ت وحجم الفسصت الىبيرة اإلاخاحت لإلوظان للخفىس ُّ ر كً هره اإلاظاحت الصمى لّبِ
ٌُ ما ؤنَّ هره  ،وكد هلمح في هثرة اإلادود باأللف ما  َُّ والط

ل)ص ح ح( كلى ؤكلى وظبت في %( مً اإلالاػم 68الظىزة فظال كً ؤنَّ ) اإلاجمىكت كد حصد فيها اإلالؼم الصىحي اإلافخىح الؼٍى

ت اإلافخىحت  ُّ لتالصىج  )ص ح ح( اهتهذ بصىث ألالف، والجدوٌ آلاحي ًىضح ذل7ًالؼٍى

 

ّ( بنسب املقاطع الصىجيت في املجمىعت الثالثت من الفقسة الثاهيت11جدول )

 ص ح آلاًت
 ص ح ص ص ح ح

 اإلاجمىق
 صىث كدد صىث كدد

 48 ن هـٌ ن ٌ  2 آ آ آ 0 1 81

 6 ن ب ٌ ب 1 آ آ آ 0 8 82

 6 م ق ٌ ز ق 2 آ 4 0 83

 5 م ث ب 0 آ آ يآ  1 4 84

 4 ن ض 8 آ 4 1 85
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 4 ي ن خ 0 آ و  8 8 86

 4 ٌ 4 آ آ 8 1 08

 5 ن ب 8 آ آ 8 1 04

 44 ن م ن م 1 آ آ 8 2 08

 45  86  88 86 اإلاجمىق

 04% 83%  04%   

 

لُخرهس ؛ َّهت مت خت حت ٱُّٱوكىله حلالى7  َّىك مك  لك اكٱُّٱ7 آلاًاث هجد جىساز لفف )الاوظان( في آًخينوفي كىدة إلى اإلاترادفاث في 

ما جيء بصىث الظين الصفيري ذي كّىة الاطماق اللالُت اإلاخلّى باإلاّد لُيىن هداًء مىبًها إلى ؤنَّ ولَّ م ه هاٍض، وهإهَّ ا طبم الاوظان ؤهَّ

رهس  مً  بالدهُا الفاهُت، للىله حلالى -وهى مخاق–ؤلاوظان بىحىب إكسان الىـس إلى الؼلام ًلخض ي الشىس ال الىفس والخلصير، ٍو

ما ؤنَّ الفلسة اهتهذ بلىله حلالى7  َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىثُّٱ7 طىزة الخىبت َُّ وهإنَّ في مجيء  ،َّمق  حق مفُّٱوالط

 إلا خل حل جل ُّٱ اإلاسء( بدٌ )الاوظان( في كىله حلالى7فاصلت آلاًت مىفسدة ما ًيّبه إلى ذلً، وفي ملابل هرا وظدشلس في اطخلماٌ لفف )

 كً ؤنَّ اإلاسء ٌشمل السحل، (xxxii)مسازة فلدان اإلاسوءة بفساز اإلاسء ِمً وّلِ َمً حىله، فاإلاسء واإلاسوءة ًم حرز واحد (xxxi)َّهل
ً
، فظال

هم ًفسُّ مً هىٌ ما ًسي في جلىم الحاٌ،(xxxiii)واإلاسؤة، والصوير، والىبير، وألاوع، والجاّن 
ّ
طاكت ؤن حاءث الصاّدت بلفـها ذي  ، فيل

ت الهابلت ،(xxxiv)الجسض اللىُف الىافر الري ًياد ًذسق صماخ الاذن ، هما ؤنَّ (xxxv)وجىشف بدوزها ًك كدزاث الصىث الخدميرًّ

ت فىاصل آًاث الظىز الالحلت لها ُّ ، وفي مجيء الصاد مخلّىة باإلاّد باأللف زّم الخاء اإلاشّددة حللها ؤوضح في الظمم والحع ًم بل

ت واإلافاحإة اإلاخلمدة م ًىم اللُامت في الىفع والحع ًك ػٍسم الصللت اللٍى
ّ
، ولى هـسها في الفسق (xxxvi)هرا كصد فني زفُم ٌلـ

ُّٱ بين لفـت ة ألاديرة هـًسا لخىساز الخاء اإلاظخللي، واإلاّد في لفـت  َّلكُّٱ، وَّرنٱ ، َّرنُّٱ الري ًلابله صىث اللين في لفـت َّلكُّٱ  لىحدها كىَّ

ألنَّ ولَّ  ؛حشلسها بصسداث الاطخوازت التي وكلى السهم مً الحاحت إليها ال ؤحد ٌظخؼُم ؤن ٌظخجُب لها َّلكُّٱً ذلً، فان فظال ك

  ؤحد ًفّس مً ؤّي ؤحد.

ر  ما ًخىاحد في مىخصف الىالم لثلله، فلم ًخجاوش وزوده في هي
َّ
حدًس بالرهس ؤنَّ اإلالؼم الصىحي اإلادًد )ص ح ح ص( هى ملؼم كل

وؤزبلت منها في   َّلكُّٱ، وكد وزد في هره الظىزة دمع مّساث، ؤّولها في لفـت (xxxvii)( مّسة445صل في اللسآن الىٍسم ؤهثر مً )الفىا

لاوى مىه ٌُ ت حلّبر كً ألالم الري  ُّ  زمَّ مً (xxxviii)فاصلتها بصىحي الُاء، والهاء، فإوحى جىساز الهاء بلّىة إطاف
ً
، إذ ًفّس ًم الىاض ؤوال

ص فاألكص فلم ًؤَث باإلالؼم اإلادًد في الفاصلت هما لم ًؤَث بصىث الُاء بل ألالف، وهىرا ًخإهد لىا ؤنَّ   َّلكُّٱؤّما في لفـت  ،(xxxix)اللٍص

ة ؤلفاؾ، ًلترب في محاواجه ًم  لهما7 بسوش صىث ما في لفـت ؤو كدَّ الحىم كلى جحلم ؿاهسة اإلاحاواة ٌلخمد كلى ؤمٍسً ازىين7 "ؤوَّ

، (xl)محاولت السبؽ الدكُم بين صفت الصىث، ومذسحه، وما ًىحي به ؤو ًحىُه في طُاكه الخاص" اإلالنى اللام للظُاق، وآلادس 

  َّلكُّٱوهإنَّ للفـت 
ً
ُت الظىزة بها ؤحُاها بّرشها لُلؼيها بهرا طبب حظم ًُ ُّ (xli)ما  سطم حدٌو اإلالاػم الصىج ت صىزة اإلاشهد ألادير ،  ٍو

 مً الظىزة في وّل حصء مىه كً ملاوي آلاًاث7

 

 ( بنسب املقاطع الصىجيت في الفقسة الثالثت11) جدوّل

 آلاًت
 وظبت

 ص ح

 وظبت

 ص ح ح
 صىث

 وظبت

 ص ح ص
 صىث

 وظبت

 ص ح ح ص

 %48.2 ص هـ %82 آ آ 82% 04.2% 00

 %48 و ز ٌ ز ن 28%  8% 18% 01

 %41.82 م 41.82%  8% 44.18% 02

 %44.42   آ 44.42% 44.4% 03
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04 83.3% 8%  33.4% 
ٌ م ن ن م و ن 

 همصة ن ن
3.3% 

 %8 ن و ن ض هـ %28 و 48% 18% 05

 %8 ن ض ب هـ %28 آ 48.2% 04.2% 06

 %8 ن و ن ي ب هـ %13.88 و آ 42.05% 05.2% 18

 %8 ز هـ %85.5 آ 41.85% 24.41% 14

 %8 ٌ ٌ هـ %80.85 آ 4.36% 36.80% 18

 %2  %05  %6 %15 اليظبت

 

ل اإلافخىح )ص ح ح(04و  ،02و  ،01آلاًاث ) فذلىّ  و  ،01وحصىٌ اإلالؼم الصىحّي اللصير اإلافخىح في آلاًاث ) ،( مً اإلالؼم الؼٍى

صّىز ِكَصَس الصمً اإلاسكب، 44.4و  ،%44.18و  ،%18( كلى وظبت )03و  ،02 %( ًسطم صىزة طسكت الفساز مً هىٌ ما ًحدر، ٍو

ت ًم بين مجمىكاث الظىزة ٌلّصش ذلً حصٌى اإلالؼم الصىحّي اإلافخىح الؼٍىل )ص ح ح ( في هره اإلاجمىكت كلى ؤكّل وظبت مئٍى

ها، وهى )
ّ
ها، 6ول

ّ
%( في ملابل ذلً هسي حصىٌ اإلالؼم الصىحّي اللصير اإلافخىح )ص ح( كلى ؤكلى وظبت بين مجمىكاث الظىزة ول

ر كً ِكَصِس حُاة الاوظا15وهي ) دىاهم هرا مم حصىٌ اإلاجمىكت الثاهُت التي جخحدَّ ن كلى زاوي ؤكّل وظبت لهرا اإلالؼم، وهي %(، ٍو

ت ًجلل ؤلاًلاق ؤهثر طسكت ،%(41.4)
َّ
ما ؤنَّ حوّير وظب شُىق حسوف اإلاّد هحى اللل َُّ  ، والجدوٌ آلاحي ًىضح ذلً بالخفصُل7(xlii)والط

 

ّ( بنسب املقاطع الصىجيت في فقساث السىزة ومجمىعاتها12جدول )

 آلاًاث الفلساث
 وظبت

 ص ح

 وظبت

 ص ح ح

 ظبتو

 ص ح ص

 وظبت

 ص ح ح ص

  %03.41 %84.35 %18.43 48-4 الفلسة ألاولى

 الفلسة الثاهُت

44-43 11.45% 43.84% 06.20%  

44-80 11.44% 41.4% 14.44%  

81-08 04.44% 82.31% 04.44%  

 %2 %05 %6 %15 18-00 الفلسة الثالثت

  10.84% 44.8% 05.44% 4.03 

 

بدو اهتهاء ما ًلسب م في  (الساء)، و(اإلاُم)، و(الالم)، و(الهاء)، و(الىىن )%( مً اإلالؼم الصىحّي اإلاولم )ص ح ص( بإصىاث7 40ً )ٍو

 
ً
ل، زاطًم الفلسة الثالثت ُملّبرا الث، وكلى السهم كً ألاهين، وألالم، وآلاهاث، والٍى لاوي ًم وّل هره الٍى ٌُ ا حٌا اليافس الفاّز الري 

 ؤنَّ الترهيز فيها كلى اليافس ؤوضح.مً ؤنَّ اإلاشهد ًحيي حاٌ الؼا
ّ

 بفخين7 اإلاؤمىت، واليافسة، إال

 ( 18-00)مً آلاًت مً الظىزة وإذا ما هـسها إلى حظلظل اإلادود في الفلسة الثالثت 

 (آ آ آو  آو   ي ي آ ي ي آ آ آ)

ها في آفاهىا وشلس بمدود ألالف الثالزت ألاولى وهي جسطم مجيء الصاّدت ما ؤنَّ َُّ ؤّما مدود الُاء التي  ،َّلك خك حكُّٱًت واحدة ، والط

ها جسطم حٌا ؤلاوظان في ذلً الُىم وهى ًفّس ًم ؤدُه، وؤّمه، وؤبُه، وصاحبخه، وبيُه، فليٍلّ شإٌن ٌوىُه ، جخىطؼها ألالف، فىإنَّ

ألنَّ "حسف اإلاّد إذا  ؛ٍلّىٍِهمم لفذ الىـس إلى ؤنَّ حمُم مدود الُاء جلم طمً اإلالؼم الصىحي اإلادًد )ص ح ح ص( الري ًّبرش اإلاّد و 

، (xliii)وكف كلُه َطُلف وجظاَءٌ، ولم ًِف مّده، وهى حُيئر ؤطلف مىه حين ًيىن بين الحسفين، ولرا ًلحلىا به هاًء في الىكف"
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لمح في جىاوب اإلاّد ب فلد اكخصس كلى اإلالؼم الصىحّي  (ألالف)صىث  ؤّما اإلالؼم الصىحي الري طمَّ   (لىاواـ)اإلافخىح )ص ح ح(، وٍُ

حاوي جىاوب الحدًث كً وحىه اإلاؤمىين، وكً وحىه اليافٍسً. (ألالف)و  ما ًُ

بدو ؤنَّ اهتهاء فىاصل آلاًاث ) ، (xliv)( بيلماث كلى بيُت واحدة ججملها زابؼت الجسض والىومت، مّيزتها كً هيرها03،و 02،و 01ٍو

توحللذ الخُاٌ الىفس ّي ًمُل بلدها إلى جصّىز اإلاجهىٌ الوٍسب، والخىّط  ُّ ل صىزه ؤلاًحاب ُّ ه ًحاوٌ الىصىٌ إلى ما  (xlv)م في جذ
ّ
للل

فُالبم بظالطخه اإلاىبلثت مً همع الحسوف  َّمب هئ ٱ مئ هي مي خيٱُّٱ وؤّما الجسض في آًتي الىلُم، ٌشبه الصىزة الحلُلُت اإلاسكبت

 َّمل خل  مس هث مث هت  متٱُّٱوذالكتها، فسحت الللىب التي بدث كلى وحىه اإلاؤمىين، كلى حين ٌشلسها الجسض في آًتي اللراب 

ت اإلاسهلتٌُ  ،بادخالفه كً هرا الجسض السخّي، فهى شدًد زلُل الفذ ُّ مً دالٌ جىساز الصىث  (xlvi)لّبر ًك جلً اإلاشاكس الىفظ

 ؛في الرهً (xlvii)ٌظخدعي الداللت ًم مىمنها، َّخمُّٱو ،َّملُّٱ، وَّ هثُّٱ الظىذ في (هاءـ)الخىسازّي، ف (الساءـ)الشدًد الاهفجازّي اإلاخلّى ب

 مّسة واحدة في هره الظىزة - َّحمُّٱ ُصّىز شّدة اللراب، فظال كً دلّى لفـتل
ّ

ؤو ًم  ،مً الدشدًد -(xlviii)التي لم جسد في اللسآن إال

حاوي حالت  ،تهمدهم ًم كىّ ًجسّ الري هلمح فُه ما  (اليافٍسً)ؤو  ،(ازالىّف ـ)ه ،(ألالفـ)ب اإلاّد  الىاججت مً الفساز  الشلىز بالىحدةٍو

ه بدٌ )موبرة(؛   َّهيُّٱفي ملابل  ،َّهث مثٱُّٱمجيء ش هرا ٌلصّ  الظابم الرهس، ٱجسهُب لِع في ألهَّ   ،(اإلاُم) له طّم جصوير ًمثّ  َّهث مثُّ
َّ
ه ؤو زك

مثلها هظس  ؼغى ،ز الوباز وهى ٌللىصىّ الري ً ،)كلى( اإلافُد لالطخلالءفظال كً اطخلماٌ حسف الجس  ،(الباء)ًُ  ًدىاهم وهرا ،ٍو

ُّ كدد اإلالاػم الصى  ازجفاقُ   (+)هأ(+)لي(+))ق7 ملاػم صىجُت طختفهى  َّهث مثُّٱفي الترهُب ت ج
َ
فهى زالزت  )موبرة(، ؤّما ه(زَ (+)َب ـ(+)ن

 . َزه()(+ِب (+))ُموـ7 ملاػم صىجُت

ّواملقترحاث النتائج

ت، ولم حلخمد الرابلت وحدها؛ ليي حلؼي صىزة واضحت ال حد ، واليظب اإلائىٍّ ٌا فيها اشخملذ الدزاطت كلى اللدًد مً الجداٌو

ت واإلاظخىي الصىحّي بالىـس في كً الىىق والىّم، ومً دالٌ اإلاىاشهت الدكُلت بين  اث اللوٍى تاإلاظخٍى ُّ ؤو صفاث  ،اإلالاػم الصىج

اث البحث هرهس منها7، ؤو مذازحها ،ألاصىاث ُّ  وألامثلت مخىازسة في ػ

ا باإلالنى  فلساثبخداًء اوسجام ، فلىحف اا مم اإلالنىا وميسجًم واضًح  هاإًلاكحسض ألاصىاث، و بدا جإزير  ُّ الظىزة الثالر صىج

 .باالهخلاٌ مً فاصلت إلى ؤدسي  الخسوج مً فىسة إلى ؤدسي والظُاق، إذ اكترن 

مجمىكت مً مجمىكاث فلسة مً فلساث الظىزة ؤو ول ملنى وّلِ مم  ازجفاكها وؤألاصىاث صفاث اهذفاض وظبت  جىاطب لىحف 

ة ؤزس ؛ ة واإلاهمىطتالشدًد دظاوث ألاصىاثف، الفلسة ٌ لخحاوي حظاوي شدَّ مم الهمع في  )صلى هللا كلُه وطلم( ملاجبت السطى

ىٍسم، واإلاالبىت كىد  اإلاظخللُت ملابل ازجفاقاهذفظذ ألاصىاث الشدًدة، واإلاجهىزة، والسدىة، في و إًصاله،  الحدًث كً اللسآن ال

جه طبحاهه، وفلله،  ثجمحىز التيخىاطًبا مم ملنى آلاًاث، بدا ازجفاق وظبت ألاصىاث اإلاظخللُت بشيل هبير مو ألابساز،  حىٌ كىَّ

 في محاواة جصّسف اإلاسء الخالي مً الظمّى، والسفلت، واإلاسوءة لهىٌ ما ًالكُه. واهذفظذ

ىت الظُاق،اهتهذ بإصىاث زدىة، جىاهمذ و ؤن اإلاجمىكاث التي ٌو اجدال هشفذ اًل
ُ
، فؼبُلت ألاصىاث السدىة جىاطب ملام اإلا

ل باإلادود، وؤهىاكها اإلالنى بشيل زاةمصو  ِ
ّ
ز ؤلاًلاق اإلاخمث ُّ ، و ىَّ ُّ اطهمذ الحسواث الصسف فلد حاء اطخلمٌا ا في إبساش اإلالنى ت صىج

  َّىمُّالفلل 
ً
ت اللخب ؤًظا

َّ
ابه اإلامدودة الثاهُت، وزاِبِه اإلاسكلت ملصًشا زك ولم جىً داللت اإلالاػم الصىجُت ، بُابه اإلاظمىمت ألاولى، ٍو

ٌ الحدًث فيها إلى الصحف  فلىحفة كً هرا الخىاطم والاوسجام ببلُد في مجمىكت آلاًاث التي اهخهى فيها الللاب، وجحىَّ

سة، والظفسة الىسام البرزة اهذفاض كدد ألاصىاث الشدًدة إلى ؤكّل مً الىصف مت، اإلاسفىكت اإلاؼهَّ في ملابل هرا ازجفلذ ، اإلاىسَّ

 .م واإلالنىألاصىاث اإلاهمىطت، والسدىة، لخدىاه

ُه  ا باطخلمٌا طمير الوابب مثال لىا فبدث جىاهم اطخلماٌ الظمابس مم ؤصىاتها، فخىاطب وطُاق ما وزد ف ًُ ت اللخب صىج
ّ
زك

7 حاَءن ألاكمى، فالهاء مهمىض، زدى، دفّي، ؤّما الياف فمهمىض،   َّحم جم يلُّ )الهاء( في كىله حلالى7 لٌا ًُ بدٌ )الياف( هإن 

 فظال كً زكاًت الفاصلت . كً اإلاىاحهت، ألّهُه طمير دؼاب، شدًد، اهفجازّي، ٌلّبر 
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ت، باليظب الُبدَّ مً 7 املقترحاث ُّ اكخماد إحصاء ألاصىاث، وصفاتها، واإلالاػم الصىجُت7 كددها، وهىكها في الدزاطاث الصىج

ت ملىلت، فالرابلت اللو ُّ ت؛ ليي ًيىن الخحلُل اللوىّي، والصىحّي ملخمدا كلى ؤطع كلم ت كد جذخلف مً شخص آلدس، اإلائٍى ىٍّ

 وبرا جيىن هير ملىلت للجمُم. 

ت بالخحلُل للىشف كً البالهت، فاإلعجاش اللوىّي ًّخطح في اوسجام الظُاق مم ألالفاؾ، وملاهيها، وصُوها  اث اللوٍى زبؽ اإلاظخٍى

س في اإلاظخىي الصىحّي 
ّ
ادة ألاصىاث، ؤو هلصانها،  الصسفُت، وػٍسلت جسهُبها في الجملت، فإّي حوُير في ؤّي مظخىي ًؤز جإزيرا مباشسا بٍص

ّؤو حوُيرها.

ّ
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 المصادر 

ٖ، ط (1 ّٕ  و، داس انغالو نهطثاعح ٔانُشش ٔانرٕصٚع.1989 -ْـ 1409، انماْشج، 2األعاط فٙ انرفغٛش: ععٛذ د

و، داس 1986 -ْـ  1407، تغذاد، 3نٛح فٙ انُمذ انعشتٙ عشع ٔذفغٛش ٔيماسَح: د. عض انذٍٚ اعًاعٛم، طاألعظ انجًا (2

 انشإٌٔ انصمافٛح انعايح، ٔصاسج انصمافح ٔاالعالو.

و، انًإعغح 1984 -ْـ  1404نثُاٌ،  -، تٛشٔخ1األعظ انُفغٛح ألعانٛة انثالغح انعشتٛح: د. يجٛذ عثذ انذًٛذ َاجٙ، ط (3

 نهذساعاخ ٔانُشش ٔانرٕصٚع. انجايعٛح

ـ  1407انثذٚع ذأطٛم ٔذجذٚذ: د. يُٛش عهطاٌ، االعكُذسٚح،  (4 و، َشش يُشأج انًعاسف تاالعكُذسٚح، جالل خشٖ 1986 -ْ

 ٔششكاؤِ.
ٌ" تشٔاٚح دفض عٍ عاطى (5 ٙ جضء "عى ٚرغاءٕن ادذج ف دساعح طٕذٛح، عّضج عذَاٌ أدًذ عّضخ،  -تُٛح انغٕسج انمشآَٛح إن

 و.5002ٕساِ يمذيح ئنٗ لغى انهغح انعشتٛح فٙ كهٛح اٜداب فٙ جايعح انًٕطم فٙ أطشٔدح دكر
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ٌ أدًذ عضخ سعانح ياجغرٛش تاششاف  (6 ٌ انكشٚى دساعح دالنٛح: عّضج عذَا ٙ انمشآ ذشاكٛة أتُٛح انجزٔس )تظش، سأٖ، َظش( ف

 و.2001 -ْـ  1422جايعح انًٕطم،  -د. عًاد عثذ ٚذٛٗ، يمذيح نكهٛح اٜداب

ٌ: عٕدج خهٛم أتٕ عٕدج، طانرطٕ (7 و، يكرثاح 1985 -ْاـ  1405األسدٌ،  -، انضسلااء1س انذالنٙ تٍٛ نغح انشعش ٔنغح انمشآ

 انًُاس.

ٙ: د. فاضم طانخ انغايشائٙ، تغذاد،  (8  و، عاعذخ جايعح تغذاد عهٗ َششِ، تٛد انذكًح.1989 -ْـ  1410انرعثٛش انمشآَ

ٚش: يذًاذ انطااْش تاٍ عاشا (9 ٕس، )د.خ(، اناذاس انرَٕغاٛح نُشاش، اناذاس انجًاْٛشٚاح نهُشاش ٔانرٕصٚاع ذفغاٛش انرذشٚاش ٔانرُٕا
 ٔاالعالٌ.

 و، داس انذذٚس.1914 -ْـ  1332ذفغٛش انماعًٙ انًغًٗ يذاعٍ انرأٔٚم: يذًذ جًال انذٍٚ انماعًٙ، انماْشج،  (10

 ، )د.خ(، َشش داس انكرة انعهًٛح.2انرفغٛش انكثٛش: االياو انفخش انشاص٘، طٓشاٌ، ط (11

د تاٍ عًاش انضيخشاش٘  ذفغٛش (12 ِ انرأٔٚام: أتٕا انماعاى جااس  يذًٕا انكشاف عٍ دمائك انرُضٚم ٔعٌٕٛ األلأٚام فاٙ ٔجٕا

ّ: خهٛم يأيٌٕ شٛذا، ط 538انخٕاسصيٙ )خ  ّ ٔعهك عهٛ و، داس 2002 -ْـ 1423نثُاٌ،  -، تٛشٔخ1ْـ(، خشض أدادٚص

 انًعشفح.

و، داس 2000 -ْـ  1421، 1 تٍ أدًذ يذًٕد انُغفٙ، تٛشٔخ، طذفغٛش انُغفٙ يذاسن انرُضٚم ٔدمائك انرأٔٚم: عثذ  (13

 انًعشفح.

ّ: يذًٕد طافٙ، طئانجذٔل فٙ  (14  و، يطثعح انُٓضح، لى.1990 -ْـ  1411، اٚشاٌ، 1عشاب انمشآٌ ٔطشفّ ٔتٛاَ

 و، داس انًكرثٙ.1999 -ْـ 1419ديشك،  –، عٕسٚا 2جًانٛاخ انًفشدج انمشآَٛح: د. أدًذ ٚاعٕف، ط (15

ّٚ، ذذمٛك ٔششح عثذ انعال عانى يكشو، ط انذجح فٙ (16 ٍ خإن و، 1981 -ْـ  1401انماْشج،  -، تٛشٔخ4انمشاءاخ انغثع: ات

 داس انششٔق. 

ٙ: د. دغاو ععٛذ انُعًٛٙ، ) (17 ٍ جُ (، داس انششٛذ نهُشش، ٔصاسج انصمافح ٔاالعالو، 1980انذساعاخ انهٓجٛح ٔانظٕذٛح عُذ ات

 نُشش، تٛشٔخ.انعشاق، طثع داس انطهٛعح نهطثاعح ٔا

دسج انرُضٚم ٔغشج انرأٔٚم فٙ ذثٛاٌ اٜٚاخ انًرشاتٓاخ فٙ كراب   انعضٚاض: انخطٛاة االعاكافٙ تشٔاٚاح اتاٍ اتاٙ انفاشض  (18

 و، يُشٕساخ داس اٜفاق انجذٚذج.1973 -ْـ  1393، تٛشٔخ، 1االسدعراَٙ، ط

و، داس 2002 -ْـ  1423نثُاٌ،  -، تٛشٔخ2، طدنٛم اٜٚاخ يرشاتٓح األنفاظ فٙ كراب   انعضٚض: عشاض طانخ يالئكح (19

 انٓذٖ نهُشش ٔانرٕصٚع.

و، 1982 -ْـ  1403دٚش انًالن دساعح َمذٚح نهظٕاْش انفُٛح فٙ انشعش انعشالٙ انًعاطش: د. يذغٍ اطًٛش، انعشاق،  (20

 انعشاق. -، تغذاد301،يُشٕساخ ٔصاسج انصمافح ٔاالعالو، عهغهح دساعاخ

ٙ: أتٕ انفضم شٓاب انذٍٚ انغٛذ يذًٕد اٜنٕعٙ انثغاذاد٘، ذذمٛاك: سٔح انًعاَٙ فٙ ذفغٛش انم (21 شآٌ انعظٛى ٔانغثع انًصاَ

 و.2000 -ْـ  1421، 1يذًذ أدًذ األيذ ٔ عًش عثذ انغالو انغاليٙ، تٛشٔخ، ط
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و، طثع يكراة أدًاذ 2002 -ْـ  1423انعشاق،  -شعش دافع جًٛم دساعح َمذٚح: د. طانخ عهٙ دغٍٛ انجًٛهٙ، تغذاد (22

 ذتاغ.ان

 و، داس انًشٚخ نهُشش، يطثعح َٓضح يظش.1983 -ْـ  1403طفاء انكهًح: د. عثذ انفراح الشٍٛ، انماْشج،  (23

ٌ: يذًذ انذغُأ٘، عٕسٚا  (24  دهة، )د.خ(، داس األطٛم نهطثاعح ٔانُشش ٔانرٕصٚع. –انفاطهح فٙ انمشآ

و، داس يجاذالٔ٘ نهُشاش 1987 -ْاـ  1407األسدٌ،  -، عًاا1ٌفمّ انهغح ٔخظائض انعشتٛح: يذًذ انثاكٛش انثشاص٘، ط (25

 ٔانرٕصٚع.

ٚاّ، )د.خ(، داس انرشتٛاح،  (26 كراب اعشاب شالشٍٛ عٕسج يٍ انمشآٌ انكشٚى: أتٕ عثذ  انذغٍٛ تٍ أدًذ انًعشٔف تااتٍ خإن

 يطثعح يُٛش، تغذاد.

٘ انعشتٙ، ذالصو انرشاز ٔانًعاطشج: يذًذ سضا يثاسن، ط (27 ٙ انخطاب انُمذ  1992 -ْـ  1413تغذاد، ، 1انهغح انشعشٚح ف

 و، داس انشإٌٔ انصمافٛح انعايح.

نًغاخ فُٛح فٙ َظٕص يٍ انرُضٚم: فاضم انغايشائٙ، ضًٍ كراب )االعجاص انمشآَٙ( تذٕز انًإذًش انًعمٕد تًذُٚاح  (28

و، انجًٕٓسٚاح انعشالٛاح، ٔصاسج األٔلااف ٔانشاإٌٔ 1990 ،َٛغااٌ،21-16ْاـ  1410،سيضااٌ ،26-21تغذاد  ،انغالو

 ُٛح.انذٚ

ساِ،  (29 انًثاداس انهغٕٚاح ٔانُذٕٚاح عُاذ انفالعافح انًغاهًٍٛ انكُاذ٘ ٔانفااساتٙ ٔاتاٍ عاُٛا: عًااد دااصو طاّ، أطشٔداح دكرإا

 و.1993 -ْـ  1414تاششاف: د. طاسق عثذ عٌٕ انجُاتٙ، يمذيح نكهٛح اٜداب، جايعح تغذاد، جايعح انًٕطم، 
ساخ يذًاذ عهاٙ 1332ذٍٚ تاٍ يذًاذ انماعاًٙ،خ ، جًال انا70يزاْة األعشاب ٔفالعفح االعالو فٙ انجٍ، (30 ْاـ، يُشٕا

ٌ فًٛا ٚرعهك تانجاٌ، أتٕ انفشض َٕس انذٍٚ تٍ تشْاٌ انذٍٚ  –تٛضٌٕ، داس انكرة انعانًٛح  ٍ كراب عمذ انًشجا تٛشٔخ، ضً

 .ْـ. ذذمٛك أدًذ فشٚذ انًضٚذ٘ 1044انذهثٙ، خ 

ٌ: عٛذ لطة، لى (31  انكراب االعاليٙ. اٚشاٌ، )د.خ(، داس -يشاْذ انمٛايح فٙ انمشآ

انماْشج، )د.خ(، داس انشإٌٔ انصمافٛح انعايح )آفااق عشتٛاح(، انٓٛ اح  -يع انًٕعٛمٗ ركشٚاخ ٔدساعاخ: فإاد صكشٚا، تغذاد (32
 انًظشٚح انعايح نهكراب.

 و، داس انذذٚس.1996 -ْـ  1417، انماْشج، 1انًعجى انًفٓشط ألنفاظ انمشآٌ انكشٚى: يذًذ فإاد عثذ انثالٙ، ط (33

ٍ أدًذ تٍ فاسط تٍ صكشٚا، طيعج (34 و، داس ادٛاء انرشاز 2001 -ْـ  1422نثُاٌ،  -، تٛشٔخ1ى يماٚٛظ انهغح: أتٕ انذغٛ

 انعشتٙ.

ٌِ انَكشِٚى: د. عّضج عذَاٌ (35 ٙ انمُشآ ْمفَُم تِانظَّاِيدِ ِدَساَعحٌ ئدَظائّٛح َطٕذَِّٛحٌ فِ ًُ ُذ ان ْٚ ِذ ًَ ُّٙ ان ْمطَُع انظَّٕذِ ًَ أدًذ عّضخ تذس يُشٕس  ان

 و. 2012اراس  10فٙ يجهح آداب انفشاْٛذ٘ كهٛح اٜداب جايعح ذكشٚد انعذد 

 
 


