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 صفحة لغة
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 كل -1
:)  اقٌى ٌٕةف إهٓ اهَمؿة اهًفؿدة وإهٓ اهًٕؿفح. )ُلنُّ

ٔ ، أفةد اقذغؿا  أفؿادِة أضٌف إلى ىكرةفإذا  -9 ِٔ يَٕٓ ية أًٖف وُرو

 ٍعْ:، إهُٖ

. فّدؾا اقدذغؿا  هضًٖدٓ [19اهُدْر: ] ژ ڳ              ڳ ڳ گ                گ ژقْهُ دٕةهٓ:  -

 .اً جؿ يؾلؿاألفؿاد. ورؤٖخ لوًح )ايؿئ( اهًؾلؿة فأدٓ اهؼ

دة  .[985آل ًٔؿان: ] ژ  ڻڻ ڻ ں ں ژ وقْهُ دٕةهٓ: - ًٌ فّؾا اقدذغؿا  إٔ

 )ٍفف( اهًؤٍسح فأدٓ اهؼجؿ يؤٍسًة. هضًٖٓ اهجنؿ. ورؤٖخ لوًح

فقؽ رؤٔ يَٕدٓ  .[51اهًؤيَْن: ] ژ ۅ   ۅ ۋ ۋ       ٴۇ ژ وقْهُ دٕةهٓ: -

ة يؾلًؿا. ًٕ  لوًح )ظـب( فأدٓ اهؼجؿ صً

ُّةء»وفٔ اهعؽٕر:  - اثْن، لنُّ اثٌ آدم َػ ّْ ةاٌٖ اهذ ُّ  .«وػٖؿ اهَؼ

 فّؾه األيسوح دفٖؽ اقذغؿا  لن فؿٍد يٌ أفؿاد اهضَف.

أصدـاء  ًْٔمأفةد اقذغؿا   يفؿدةفإن لةٍخ ، نػرفةأضٌف إلى ذا وإ -1

 أي لن أصـااُ.، ٍعْ: لنُّ اهؿُصن اهًؾلْر قوٖى، ِؾا اهًفؿد

                                                 

() اهٕؿثٖح ثؽين . ٌْٔ يضًٓ اهوغح 
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ديُُ ويةهُُ ؤؿًُ، ٔوٓ اهًكوى ظؿام الهسلملنُّ »وفٔ اهعؽٕر: 
(9)

». 

 ٍعْ: لنُّ اهجََنؿ يعةَقت.، أفةد اقذغؿا  لن األفؿاد غانةوإن لةٍخ اهًٕؿفح 

ٍعدْ ، أفةد اقذغؿا  لنِّ األفدؿاد اهًّٕدْدٌٕ نػهودةلةٍخ اهًٕؿفح  وإن

 )أقجن لنُّ اهُالب( فّؾا اقذغؿا  هُالٍب يؼىْوٌٖ.

 نػيـىأو ، )ُلدّن( اهًفدؿد لفظٕضْز أن ٕؿأٓ ، نػرفةوظٌٖ إًةفذُ إهٓ 

. وفدٔ اهسةٍٖدح ىجـ : ُلنُّ اهُالب ًقال نثًل اهًٌةف إهُٖ. ففٔ اهعةهح األوهٓ 

 .ىجحوااهُالب  ٕقةل: ُلنُّ 

  وقددؽ ٕمددْن )ُلددّن( هوذمسٖددؿ واهًجةهغددح دون اهنددًْل واإلظةَددح ولًددةل

 .[11ٍْٕف: ] ژ ڍ      ڍ ڇ ڇ ڇ ژ ٍعْ قْهُ دٕةهٓ:، اهذًٕٖى

 وفح )  ٍعْ: ِْ اهٕةهِى ُلنُّ اهٕةهِى؛ أٍخ األيٌٖ لنُّ األيٌٖ.، وٕضٔء )ُلنُّ

  ) الزم فٖمددْن ، ذضـاددحوال ٕؤلددؽ ثددُ إال يددة ٕقجددن اه، توكٌــًداوٕددأدٔ )ُلددنُّ

ال االقى اهْدةِؿ. وال ثدؽ يدٌ  اهًٌٖؿوٌٕةف ظَٖبؾ إهٓ ، اإلضافة لفًظا

أن ٕكجقُ اهًؤلَّؽ اهؾي ُٕةثقُ اهًٌٖؿ فدٔ اإلفدؿاد واهذدؾلٖؿ وفؿؤًّدة: 

( كلِّهـمفةظذفُٖخ ثّى ، كلُّهمٍعْ: ظٌؿ اهًؽْٔون  . )أًدٖف َِدة )لدنُّ

.: قجٌخ اهًةَل ودجٓ اهًؤلَّؽ فٔ إٔؿاثُ(. وٍعْ، إهٓ اهًٌٖؿ  لوَُّ

  :صددةز أن دقددْل:  «وُكلُّهــم حوــرواهقددؽ دٔددُْت أوددؽقةأ »وإذا قوددَخ

. تٖؿ أٍُ فٔ اهضًوح األوهٓ زًدح اظذًدةل اصذًدةّٔى فدٔ «وكلُّهم حور»

ثؼالف اهضًوح اهسةٍٖدح فإٍّدة دفٖدؽ ، واظذًةل ظٌْرِى فُؿادى، اهعٌْر

 ظٌْر لنِّ واظؽ يَّى يَفؿدًا.

                                                 

ِٕؿض: ية ًُٕؽح وُٕ  (9) وية ٕفذؼدؿ ثدُ ، يٌ اإلٍكةن فٔ ٍفكُ وَظَكجُ أو فًٌٖ ٕوـيُ أيؿه مُّ ؾَ اه

أو يَدٌ ٕوـيدُ أيدؿه ، أو ية ٕىٍُْ اإلٍكةن يٌ ٍفكُ أو قوفُ، اإلٍكةن يٌ ٍكت أو مؿف

 أظًؽ يؼذةر ًٔؿ. -لةهـوصح واهجَخ. يٕضى اهوغح اهٕؿثٖح اهًٕةوؿة
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 غـو ا ) دة ٔدٌ اهًٌدةف إهٖدُ ، إلضـافة لفًظـاوإذا قُطع )كـُُّّ ًٌ ن دْٕٕ َّْ َٕد

َقؽَّر ًُ  يؿأدةة هفْدُوذهك إذا قجقُ لالم ًٕمٌ أن ْٕٕد إهٖدُ. وٕضدْز ، اه

 ژۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ     ڻ ںں ژ يفؿد( لقْهُ دٕةهٓ:وِْ )

 .[185اهجقؿة: ]

لًدددة  .[94 : ] ژ   ۇئ     وئ وئ ەئەئ ائ   ائ ى ژ وقْهدددُ دٕدددةهٓ:

 ژ﮳ ﮲ ۓ ےۓ  ے ھ ھ ھ ھ ژ :لقْهدُ دٕدةهٓ يؿأةة يَٕةهٕضْز 

 جئ یی ی    ی ىئ    ىئ  ىئ ېئ ېئ   ېئ  ۈئ ۈئ ژ وقْهُ:، [996اهجقدؿة: ]

 .[41ٕف: ] ژ ىئ مئ حئ

ٌَ  بصٌغة الهفردوظٌٖ ٕمْن اهؼجؿ  لدؾَّب( فدةهًَٕٓ أن لدن واظدؽ ، )آيَ

واظدٍؽ يدَّى ظٌدؿ. وظدٌٖ ٕمدْن  ُكـُُّّ ظٌدؿ: ُكٌُّّ  يسن:، غلى اىفرادقةم ثُ 

، ظٌؿوا ُكٌُّّ يسن: ، فٔ اهعؽث نجتهػونٓ أٍّى فةهًَٕ بصٌغة الجهعاهؼجؿ 

 أي اصذًْٕا فٔ اهعٌْر.

 الخلصة:

ى ظٌؿوا -  أي يضذًٌٕٖ/فُؿادى.، لوُّّ

ى ظٌؿ -  أي يَفؿدٌٕ.، لوُّّ

 أي اصذًْٕا فٔ اهعٌْر.، لنٌّ ظٌؿوا -

 أي لن واظؽ يَّى ظٌؿ يَفؿدًا.، لنٌّ ظٌؿ -

 جميـــع -2
ون هوًٕدن جهٌـعصًةٔح اهَةس. ٕقدةل:  -اهضًٖٓ: أ -9 ّْ ، اهَدةس يدؽٔ

 )صًٖٓ: يجذؽأ(.

ٌٕ )صًٖٓ: فةٔن( جهٌعظٌؿ  - ّْ  .اهًؽٔ

ة: ظةل ألٍّة ثًَٕٓ:  جهًٌػاظٌؿ اهًؽْٔون  - ًٕ ٌٕٖ)صًٖ ًِ  .(يضذ
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: قؽٕؽ.، وصًفاوقؽ دمْن  -ب ٌٓ  ٍعْ: ِؾا رأٌي صًٖ

ٍددحدمددْن )صًٖددٓ(  -1 ّْ  ژ  ی ی ی ژ ٍعددْ قْهددُ دٕددةهٓ:، يَ

اهقًؿ: ] ژ وئ ەئ ەئ  ائ ائ ژ وقْهُ دٕةهٓ: ؛نجتهػونأي  ،[56اهنٕؿاء: ]

   ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ژ وقْهدددُ:، يضذًٕدددْنأي  [44

 ۇ     ۇ ژ. وقْهددُ: يضذًٕددٌٖ أو يذفددؿقٌٖأي  ،[69اهَددْر: ] ژ ۈۈ

 وِى يذفؿقْن.، أي دعكجّى يضذًٌٕٖ ،[94اهعنؿ: ] ژ ۆۈ ۆ

دٌْٖ، األودوٖح اهكدجٕح: )ٍَْفدف ألفاظ التوكٌد الهػيوي: نو جهٌع -1 َٔ ،

ــاظ الوــهول واهسالزددح األػٖددؿة ِددٔ ، (ٔةيّددح، صًٖددٓ، لددنّ ، ِلوذددة، ِلددال ألف

ال بدَّ نـو أن ًسـهقها الهَّكَّـد. ؤَؽ اقذًٕةهّة هوذْلٖؽ واإلحاطة
(1)

وٕؤلَّدؽ ، 

ة...ؤِ  افتراقًثّة لنُّ ية ٕىطُّ  ًً ة أو ُظم  فٔ إٔؿاثُ. تتهع الهَّكَّدِظكًّ

                                                 

يٕضدى األتدالط اهوغْٕدح »األون اهًٕذًؽ هؽى ألسؿٕح اهَعةة. وهمدٌ صدةء فدٔ ِؾا ِْ  (1)

 (911ِهًؤهفُ يعًؽ اهٕؽٍةٍٔ فٔ يةدة )ٍفف( ية ٍقوُ ٌٔ األمدًٍْٔ )ت ٍعدْ  «اهًٕةوؿة

دة ، وِْ ٔوٓ ظةهُ فدٔ اهذْلٖدؽ، ال ٕؤ اهٕةيَن مٔءٌ يٌ أهفةظ اهذْلٖؽ»اهقةان:  ًٕ إال صًٖ

ُّٕى ؤةيَّذُّىفذقْل: قةم ، ؤةيَّحً يُوًقة َّٕى ؤدةيَّذَّى ويدؿرُت ، اهقْمُ صًٖ ورإٔدخ صًدٖ

ِّٕى ؤةيَّذِّى  .«ثضًٖ

أي يدٌ إفدةدة  ،قْهُ: وِدْ ٔودٓ ظةهدُ فدٔ اهذْلٖدؽ»(: 9116ِوقةل اهىجّةن )ت 

ِٓ االظذًةل. واظذؿز ثؾهك ٌٔ ٍعْ: َةثخ ٍْفُف زٕؽٍ 
ٌَ ًٔؿو، اهذقْٕح ورفْ فدإّن ، وفََقأَ ٖٔ

ٌٖ اهجةوؿةُ ، اهًؿادَ ثةهَفف اهؿوحُ  َٕ  .«فَوَْٖكة ٔوٓ ظةهًّة فٔ اهذْلٖؽ، وثةه

ْفَخ )ٕؿٕؽ ٍََكجَْخ( »: 1/84 «اهمذةب»( فٔ 981ِوهمٌ ٕقْل قٖجُْٕ )ت  ًَ وإذا أ

ّٔ ، إهٓ مةةٍ  ِِ . )ٕؿٕدؽ يدٌ ٍفدف أودن «دَُؿدُّ  ية ِْ يٌ ٍْفِف اهعؿف وِْ اهّدةء، قوَخ مة

 اهموًح ألن صًٓ مةة ِمٖةه(. 

ة  ًٌ  .«وٍفُف اهضجِن يقةثؤ، ٍـهُخ ثَفِف اهضجن»ٌٔ اهٕؿب: وظمٓ قٖجُْٕ إٔ

جًة ٔوٓ قْل اهٕؿب ، 9/187( فٔ اهؼىةاه 191ِوٕقْل اثٌ صَٔ )ت  دجًّة »يُٕقِّ

 ٕؿٕؽ ثد دَجًّة ٍفِكّة. «إن )هُ( يذٕوقح ثَفف دَجًّة»: «هُ

فٔ صْاز دقؽٕى )ٍفف( ، وظكجَة االٔذًةد ٔوٓ ِؾٌٕ اهًٕالقٌٖ قٖجُْٕ واثٌ ِصَّٔ

 هًؤلِّؽة ٔوٓ اهًؤلَّؽ!ا
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  ى. ، جهٌُػهمٕقةل: صةء اهًؽْٔون  .جهٌَػًٌُخ اهًةَل قج أي لوُّّ

ثأهفدةظ اهذْلٖدؽ اهًَٕدْي هٖؿثُّدة  اتصـال الوـهٌر يدٌلًة ٍؿى ال ثدّؽ 

ٍعدْ: ظٌدؿ اهًدؽْٔون ، ثةهًؤلَّؽ. فإْن فُِقؽ اهٌدًٖؿ ايذَدٓ إٔؿاثّدة دْلٖدًؽا

ة ًٕ ة:  صًٖ ًٕ  (.ظةل!)صًٖ

فدإذا  إن )صًٖٓ( اهًٌةفح إهٓ اهًٌٖؿ دمْن دْلٖدًؽا ثًَٕدٓ )ُلدّن(. -4

ى)أقجن اهؿصةل  :قوخ ُّٕى( لةن اهًَٕٓ أقجوْا لوُّّ وهدٖف يَٕدةه أقجودْا ، صًٖ

 فقؽ ٕمٍْْن يضذًٌٕٖ أو يذفؿقٌٖ.، يضذًٌٕٖ

دة( :فَّةك فؿ  ثدٌٖ قْهَدة ًٕ )أقجدن اهؿصدةل  :وقْهَدة )أقجدن اهؿصدةل صًٖ

 ٕعذًن يٌَٕٖٖ: فةألول، صًّٖٕى(

ددىأن ٕمددْن اهًَٕددٓ أقجَوُددْا  -أ  ی   ی  ىئ ژ ٍعددْ قْهددُ دٕددةهٓ:، ُلوُّّ

  .[19َْر: اه] ژ ی

  ڻ ژ . ولؾهك قْهُ:يضذًٌٕٖوهٖف يَٕةه دْثْا ، ُلوُُّمىواهًَٕٓ دْثْا 

، ُلوُِّمدددىأي  [958األٔدددؿاف: ] ژ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 وهٖف يَٕةه يضذًٌٕٖ. 

  ڭ ژ لقْهدددُ دٕدددةهٓ:، أن ٕمدددْن اهًَٕدددٓ أقجودددْا يضذًٕدددٌٖ -ب

 .[69اهَْر: ] ژ ۈۈ   ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ

ُٕ  اهسةٍٔأية   لوّّى.ّى( فال ٕمْن إال ثًَٕٓ )أقجن اهؿصةل صًٖ

صًَٖٕدة...( ، اهفؿ  ثٌٖ )صًٖٓ( اهًذىوح ثةهًٌٖؿ )صًّٖٕى اهؼالوح:

قؽ  واهًفؿدة ثًَٕٓ )ُلّن(ال دمْن إال دْلًٖؽا  اهًذىوحأن ، و)صًٖٓ( اهًفؿدة

دة، دمْن ثًَٕٓ )ُلّن( وقؽ دمْن ثًَٕٓ )يضذًٓ( ًٕ ، وقؽ دعذًدن اهًَٕٖدٌٖ ي

 .[11األٍٕةم: ] ژ ں ڱ ڱ ژ ٍعْ قْهُ دٕةهٓ:

 فّؾا ٕعذًن يٌَٕٖٖ:
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ى. -أ  أن ٕمْن ثًَٕٓ )ُلّن( فٖمْن اهًَٕٓ: وْٕم ٍعنؿِى لوَّّ

أن ٕمددْن ثًَٕددٓ )يضذًددٓ( فٖمددْن اهًَٕددٓ: وٕددْم ٍعنددؿِى  -ب

 يضذًٌٕٖ.

دة ًٕ دى يضذًٕدٌٖأي ، وقؽ ٕؿاد اهًَٕٖةن ي ُٕدؽول إهدٓ ٕعندؿِى لوَّّ : فجةه

ة ًٕ  ْٕم ٍعنؿِى صًّٖٕى( ألفدةد يًَٕدٓ)ووهْ قةل ، اهًفؿدة لكت اهًٌَٕٖٖ ي

 واظًؽا فقٍ.

( دفٖدؽ اهًٕدْم وددؽل ثٌٖ )لن( و)صًٖدٓ(: فدإن  اهفؿو فّؾا يٌ  )لدالًّ

 وهٖكخ )صًٖٓ( لؾهك.، ٔوٓ لنِّ فؿٍد ظٖسًة وقٕخ ولٖفًة لةٍخ

  )ًٍٖٓعْ: ٔوٓ صًٖٓ اهُدالب اهعٌدْر ، اهًٌةفح إهٓ اقىأية )ص(

يدٓ أٍّدة ، دْلٖدؽ اهندًْلفٖدؽ ذ( فحاهسةيَدإهٓ اهًؽرَّج اهًؾلْر فدٔ اهكدةٔح 

 اهًؤلَّؽ ٔوّٖى ًؿورةَ اهعٌْر. «اهُالب»قجقخ 

فذُٕدؿب ، قؽ دقٓ أهفةظ اهذْلٖدؽ اهًَٕدْي يًْٕهدحً هدجٕي اهْٕايدن -5

،   ثًؤلَّدؽإذا هى دُْكجَ وذهك ، (9ثعكت يقذٌٓ اهمالم لًة رإَٔة فٔ اهفقؿة )

وقْهددُ ، [54ٍٕددةم: األ] ژ ڦڦ ڦ ڤ ڤ              ڤ ژ ٍعددْ قْهددُ دٕددةهٓ:

 .[95يؿٕى: ] ژ ىئ مئ حئ جئ ی ژدٕةهٓ: 

ة أهعقِْة ثأهفدةظ اهذْلٖدؽ اهًَٕدْي األودوٖح  -6 ًّ اقذًٕن اهٕؿب أهفة

ُٓ )أصًْٕن/أصًٌٕٖ( اهؽاهّح ٔوٓ اهنًْل (.، ؤِ: أصً ُٓ ًَ ًْٕةء )ُص  وَص

ُٓ  ٕقةل: يٌٓ اهٕةمُ  َحُ ، أصً  صًٕةء.واهكَّ

 .[969قؿة: اهج] ژ   ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ژ وقةل دٕةهٓ:

 أصًْٕن.وٕقةل: ظٌؿ اهٌُْٖف 

.وٕقةل: اقذقجوخ اهـااؿاِت  َٓ ًَ  ُص

 : ُٓ ٍعدْ قْهدك: ِدؾا يةهُدك ، اقٌى يٕؿفحٌ ٕؤلِّدؽ االقدَى اهًٕؿفدح أصً
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 ُٓ . وِْ ال َٕىدؿف ويؤٍسُ صًٕةء. واهنةِؽ ٔوٓ أٍُ يٕؿفدح أٍدُ ال ٕذجدٓ أصً

 ٍمؿة أثًؽا.

 أصًْٕن.دًا ْا قًْٕٓ فٖقةل: َٔؽي إػْاٍُك وقؽ َووَّ وُٕض 

 .[81ص: ] ژ جخ مح  جح مج ژ قةل دٕةهٓ:

 أصًٌٕٖ.وٕقةل: قًُٕخ اهؼُجةءَ 

ُُٕ، وِْ هٖف ثىفح  دًؿا، إذ هْ لةن وفحً ية َقِوَى صً ٍعدْ: ، وهمةن يمكَّ

ٍؿ. ًْ  أظًؿ وُظ

 :ًّْٕدة  صًٕةء (اقٌى يٕؿفحٌ هٖف ثىدفح ألن َص ُٓ د ًَ َّْن وال  )ُص تٖدؿ يَد

( ألن يىدؿوف. وِْ يٕؽول ٌٔ )صًٕةوات( وال  ٍٓ ًْ ٕمْن يٕؽواًل ٌٔ )ُص

ٍؿ. ًْ ( هٖف ثْوف فٖمْن لأظًَؿ وُظ َٓ  )أصً

  َُُت  صًٕةء.ٕقةل: ٍقوُخ اهًعةًؿة .وأٔضجَٔ اهُؼ ُٓ ًَ  ُص

قةل أثْ ٔؤ
(1)

: ثةب )أصًٓ وصًٕةء( و)ألذٓ ولذٕدةء( ويدة ٕذجدٓ ذهدك 

، ةإًٍة ِْ ادفةٌ  ودْاردٌ وقٓ فٔ اهوغح ٔوٓ تٖؿ ية لةن فٔ وزٍُ يَّد، يٌ ثقّٖذُ

وصًّٖٕة ٕضٔء ٔودٓ ِدؾا اهًْدٓ ، إًٍة ِْ هوىفةتأفٕن وفٕالء  ألن ثةب

ه ، وأوفؿ ووفؿاء، ٍعْ أظًؿ وظًؿاء، ٍمؿاٍت  ُْ . وفةٌت ٍمدؿاتوِؾا وٍع

وإًٍدة ذهدك ادفدةٌ  وقدٓ ، هٖكدة ثِىدَفذٌٖ فةْقًةن يٕؿفذةنأية أصًٓ وصًٕةء 

 هّؾه اهموًح اهًؤلَّؽ ثّة.

 مالحظتان:
إظدؽى وثٕدؽِة فُٖؤدٓ ثموًدح )لدّن( ، ودقْٕذُ ٖؽدألٖؽ اهذْلقؽ ٕؿاد  -9

أو ، أو أصًٕدْن، أو صًٕدةء، : أصًدٓ- ٔوٓ ظَكدت اهعدةل -أرثٓ لوًةت 

 ُٓ ًَ  ٍعْ:، ُص

                                                 

 ( إيةم ٔىؿه فٔ اهَعْ واهوغح.177ِ-188ِْ أثْ ٔؤ اهفةرقٔ ) (1)
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ُٓ يٌٓ اهٕةمُ  - ةواهكَحُ ، لوُُّ أصً  صًٕةء. لوُّّ

 .[11اهعضؿ: ] ژ ىئ  ېئ ېئ ېئ ژ قةل دٕةهٓ:

ى أصًْٕنظٌؿ اهًؽْٔون  - َٓ لوَّ واقذقجوُخ اهـااؿاِت ، لوُّّ ًَ  .ٌّ ُص

 

ٌْٖ( ظٌٖ ٕؤلؽ ثًّة -1 َٔ فٖقةل: قةثؤَ ، قؽ دُـاد اهجةء فٔ لوًذٔ )ٍَْفف و

دة ، أو ثَفِكدُاهًؽُٕؿ ٍفُكدُ  ًٕ دة ودمدْن فدٔ يعدن رفدٓ أو ٍىدت دَجَ ًْ فذَُضدؿُّ هف

ُّٕى  ِّٕى.هوًَؤلَّؽ. وٕقةل: صةء اهقْمُ صًٖ ًَ  وثأْص

*   *   * 
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