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 مقدمة

ملبييكبييي  لعنييالمسلميي للىلع ييللريي لمسييي  ىلعن  يي ل  سي آىلمسكيي  تلسيمييي  

 درمس ل حيظ أل س سيال ل رسل  ل.لكيفلالل هللكالملربهتلمسيي لالل أسيي ل

رلضيي لع ييلملمسييي آىلمسب طييملريينلبييينل   يي ل اللريينل  ييي .ل كيي ىلحيييمل

مسل ي متلسلي دمسي ل مسب ينلعينلمظسيي تلمسلت ي به للتلضي  ملكبي فمهتل

لل. تالفلمالأ م لبي ىل تالفلبينه ل إرم عه لمسللمي ره ل مال أ م ل

مسل جتلمسليه سلظسي تلمسي آىلمسكي  تلسل لي ل فالمس ص لمس   نلك ىل

س لثغ  لرهل لفالس ع لمسلصلللمسللآ ي  لمسيي آىلفؤمدلعب لمسب قالق ل

لمسب نلعنلأ  لك ل لرنل الللمييره نطالق  لرنلميرلمسك ل لأ لمسك  تلم

حيييينل يهييي سلمسل جيييتلسفسيييل  ل مظف ييي للفيييالمسيييي آىلمسكييي  تلحمييي ل

لمي ره .ل

د لللمس غ لمس  بيي لعي ستلمس لسيب لك نيتلمسبي مراللمةسيالري لرينلل عن 

ييتلمقبي ال لمعتنللبه لمس ي ر لىلفيالحييملمس لسيب ل سيلم سللمسب مراللمستا

اللرب ني فالثل نيني  لمسيي ىلمسل ضيالل،لفي لته رنلمسلمتخ رينللمكبي  ل

 مستخ رتلع للرنلأ سللمسب مراللمستالته  لل ك ىل"لس مبيم  علل"

،ل هللب ن راللربمطل  يل لنيالمسيي آىلمسكي  تللمس لمسي لمسل  ك    

 ييي  لل م لعمييإلمييهلس لبلكيي ىأىلريينلمسمسل يي  فل.ل بيي  ىلمس  كيي  

لأصيب ،لسييس لصلمسل    لإسيللمس  سيل لع للمسنصلمس  سلبالمسب نل



لريينلمسيمييي لمسلصييلللمسييللآ يي  لمسييي آىلريينل ييالللأ لك ليي ل مرد لفيهيي 

.لإاللأىلرثيييملهييييملمسب ييينلب سيييت ل لل سييي حملمسب ييينلمس  سيييلبالس ييي 

 في لرسيله لمسلصيلللمسيللمسك لي لبنصيه لمسي قي ل ت ي  للستب سنصلصل

 هكييملك نيتللمي . سيسلبل يتي سه لأ لمسك لي  لمستيالس يلدلإسيللمسجييرلني

سكنلمسخطل لمظ سللفالحيملإد  للمسنالمسي آنالإسللمس  سل لن م  ل

ر   ال لكثي  لر لمستيي ملمسمي   لمسيي لهيه  للذس لت،لس ب كملر   دل

حيملمسل  لر سي .ل عني لمنت ي رلهيبك لمظنت نييتلمنت ي  لمسللمقي لمستيال

مل مس   . لس تنالب سي آىلمسك  تلمنت  ر 

يييي  لمسب رجيييي  لبييي ا لتييي ه  لإد ييي للمسل  ييي لرييينل رييي لماد ييي دلق ب 

فيالعل يي  لل"صطن عامالمسيك  ل"مس ل ي  لمسيكي لمستالسمتخ مل س حمل

ب رجييييي  لمسيييييك  لمسب يييينل إميييي م لمس ل ييييي  لمس  سييييلبي لمسل ييييي  .ل

مةصييطن عالهييالب رجييي  لسمييتن لإسييللقييلمنينلر  ضييي لأ لعالقيي  ل

ر ييينل جيي  للأ ل بيي م لب يي   لريينلمسلتخصصييينلفييالحيييمرنطيييي ل

إد  سه لمسللمس  سل لسكالسيلملمسب مراللب ةف د لرنه ل سطبييهي لفيالحيمل

ملب سيييك  لظنهيي لس يي كالبط محيي ل مسلميي حملمسل ييي  ل هييالسلصييفلرجيي ا 

ربمط لب ي لمسجلمني لمسقييي لرينلمظسي سي لمسيكيي لمستيالسخيتالبهي ل

لضلنلحيملمسيك  لمةصيطن عاب المسك حن  لمس ي ل رنه لمةنم ى.ل ق ل

 هييللحيييمل  نييلللسييلالب يييمل"ر  سجيي لمس غيي  لمسطبي ييي "حيييملم  يي ل

ب ست  ريييملرييي لمسكت بييي  لب س غييي  لمسلخت يييي ل ن لهييي ل صييي فه ل نطيهييي ل

لغي لذس لرل ل خالمس غ  لمستال تك تلبه لمسب  .ر  نيه ل  س ملته ل 

ل



ل

قلمع لبي ن  لدقيي ل  مس  لإىلمستي ملفالحيملر  سج لأ  لسغ ل متن لإسلل

ب ةض ف لإسللقلمع لس  لمس غ لل س غ لمستال ت  رملر ه لمسلمتخ م  ص لب

 اللسييي مللرييينلحيييينلكت بتهييي ل نطيهييي ل ن لهييي ل صييي فه ل ر  نيهييي .ل

مسل  سج  لمس  سلبي لمستال متن لإسيه لمست  رملر لمس غي لمس  بيي لق صي  ل

سيييس لفيي ىل بمييب لمستخ ييفلفييالأب يي  لر  سجيي لمس غيي لمس  بييي لح سييلبي  .ل

مسييي آىلمسكيي  تلح سييلبي  لب  ميي لإسييلل ضيي لقلمعيي لبي نيي  للمست  رييملريي 

ركيي ىلس بييي لريي ل الرلسيي  لبكييملريي ل ت  يي لبيي سي آىلمسكيي  تلسكييال كييلىلب

نلرنلر  لر  لعنلمسي آىلي  ت م لمسب حثلىل مس  ل  لبمل ع ر لمسلم ل

لمسك  تلبصلر لربلب ل رلثي ل ه ر  .

 

 هدف المشروع

سلك ن لمظس سي لمستالس  رلحلسهي لسيسلرنله لأىلمسي آىلمسك  تل  تملم

سيالري لريينلحي  نلنبيل ل فييي ل سيميي ل ع ييلملمالك في لفي  المسل  فيي ل

ع ييللبيي سنالمسي آنييالمسييي آىل أصييللل سغيي لع بييي .ل قيي لك نييتلمس ن  يي ل

ملس  يي ىل لكينلمست  ريملر ي لمس لمسي ل ي لتي ه   فيلي لسيب لس نيللبي لنص 

غييلصلفييالب ييكمل كأنيي لصييلر لرؤسييي لريينلحيي  فلر سييلر لد ىلمس

فيي د لرنهيي لمال ريينلثييتللر تل  سهيي ل دالالسهيي ل سيكيكهيي ل مس القيي  لبينهيي 

ب سيييت ل للمظسييي سي لمس   ثييي لفيييالر  سجييي لمس غييي  لمسطبي يييي ل مسييييك  ل

صطن عا.ل رغتلسلف لق ب ي  لمسب نلفالمست  رملر لمسنالمسي آنيالمال

فالكثيي لرينلمسبي مراللمسلنت ي  لمسييلمل،لإاللأىلرميأس لمسب ينلبنصيلصل



مسييي ملبي لحي لصغي لرلي ل لكينللسك ل  ل أم محه ل مي ره لر لهللإالالم

سخ ر لمس  لملمس  عي لك ف لح سلبي  لفالحيملمست  رملر لمسنالمسي آنال

لإض ف لإسللمس غ لمس  بي .

،لل(1)سكييل نلق عيي  لبي نيي  لح سييلبي لس ييي آىلمسكيي  تسيييس لبيي ا لفكيي  ل

تصيفلب قي لف لمسي آنيي لسبي ألب سك ليل،لب ينلسكلىلع للأ سي لري ل لكينل

مبت م لرنلأصغ مسلي دم ل هالري ط لمسك ل لرينلر صيي  لل كملدق حيه

ف سك ل لف ست مكي لف سجلملف آل   لف سملرلب يينلس يلملمس سيتلل مس يي ل

 مسنط ل مسص فل مسن يلل مس السي .ل ذسي ل  ري لس يي آىلمسكي  تلس  ييال ل

مل ل يلملمس ي عي لك في مس لسي سبط رنلثيتل لكينلأىل درمس ل فهل  ل سيمي  

ؤد لد ىله لإسلل  ر لمس غي لسل هي ر لمسنالمسي آنالب كملرت   .ل

لمس  بي لسكال متيي لرنه لأكب لع دلرلكنلرنلمسب حثين.

 

 األعمال السابقة

سكيل نلق عي  لبي ني  لسك لي  لمسيي آىلمسكي  تللن يلأ سللمسخطيلم للب م 

س ثليييي نالب عيييي مدلمسيييينالمسي آنييييالمسيييي قي لمسل ييييكلللبكيييياللمس سييييلينلم

 مةرالحيييالمسيييي ل لكييينلكت بتييي لبييي س   فلمسلتيييلف  لع يييللمس لمسيييي ل

ب يي لمالنتهيي  لريينلإعي مدلمسيينالكلنييتلق عيي  لمسبي نيي  لمسلنت ي  لح سي يي .ل 

فييأ لل طييل لك نييتلهييالعبيي ر لعيينلس ل ييمل.لمس حيميي لب ييكملسيي ر جال

مسنالمسم سفلذك  لإسللق ع  لبي ن  لب للدل مح لهللمسك لي  لمسي آنيي ل

.ل بيس لمحتل لق ع  لمسبي ن  ل  لستبي ىلب م   لمسملرل مآل   رعاللر 

للعالري للسب م ي لمسميلرل لل111(لقيي  مل هيالس يل لل82838هي لع لل)ل



 في ل(لعالر للسب م  لمآل   لحيينلأىلعي دلك لي  لمسلصي فلل6326)ل

إذملريي لمعتبيي  لمسبمييل  لآ يي لريينلسييلر ل(ل77178هييلل)لمس سييتلمس ثليي نا

ل(1)محتم به لر لكملسلر لرنلمسملرلمظ   .لمسي س  ل ح ه لد ى

ق عيي  لمسبي نيي  لهييي لطييلر لع ييللر محييملرت يي د لسكييالس ييلملحيييلال ل

أ يي  لستمييهيملمست  رييملريي لمسيينالمسي آنييا.لفليينلهييي لمس يييلللحيييمل

مآل  ل حيملس ك ل  لمسي آنيي لح ك لإع م ل ك ل  لمسي آني لب  لحيفلس

ب ي لحييفلل لمةعي م ري لعالري  حيملس ك ل  لد ىلعالر  لإع م ل

مس يي  لمسلبينيي لع ييللمس يي فلمظ للريينلمسك ليي لمستييالس ييي لمستنييل نلفييال

مسك ل لمسم بي ل غي لذس لرنلمس يلللمسلخت ي لمستالكملحييملرنهي ل لكينل

لأىل خ مله ف  لر ين  لفالمست  رملر لنصلصلمسي آىلمسك  ت.

كنينل ق لمست عللذس لمسكثي لرنلمسل  سج  لرنه لرمأس لمستي  لمسم 

لهكمل لرن لبأكث  لمسلكتلب  ل مسك ل   لمسليصلر  لسفسف لمسيت   سنل ن

أ لللج  ر  ست  لمسب س ستلمس ثل نالفالرلمض لرخت ي لرنلمسلص فلك

ل لأ    لك ل   لفا لمسجل ع  ل م  لأسف لفالحيف لمسهل   لكت ب  لأى كل 

لر  سجته  لرن لالب  لك ى ل صلصي  لس  لمسك  ت لك ل لل.مسي آى لذس  رث ل

لمس" ل لفلقلمظسفل مسيك  ن" لمسل   لب ست ل ل ل"آسيك  ن" تالسكت لمسيلم

)مستالهالهل  لب  ه لفت  لطل   ل)لأ لأسفل(لفالحينلأىلمسلص حفل

 سمت لملمسل  لك الر لرنلعالر  لمستجل  (.

إضيي في لرثييمللم سجيي رلمةهيي ر لإسييللأىلمس سييتلمس ثليي نالمحتيي  لررييلا لل

 يي ل اللسكتي لرثي لل ىلمظسيفلمستيالسمستيالسميت لملستبييمظسفلمسخنج   ل

ذسييي لك لييي ل"مس ييي سلين"لمستيييالسكتييي لفيييالمس سيييتلمس ثلييي نالس لصييي حفل



مسك ليي  لأريي ل ب يي لأنييلمالمسهليي م ل غي هيي .لمس ييم لين"لد ىلأسييف.ل"

مسل تل يي لع ييللأسييفلالملمست   ييفل أ للحيي فلفيهيي لهييللأحيي لمس يي  فل

مس لمييي ل)ل هييال ل لدلذلرلالسلضلصلظلطلتلللىل(،لفيي ىلهيييمل

عن لسج   لمسك ل لرنلأسيفللمست  رملر ه لأ ق   ل ج لمس  فل  ل له 

ب س سييتلد ىلسكيي مرلفيييالحييينلك نييتلمسك ليي  لمظصيي ي لل.الملمست   ييف

رالحيييالمة(لك لييي لأصيييب تلعنييي لكت بتهييي لب س سيييتلل18811مس ثلييي نال)ل

(لك ليي ل.لل17881(لثييتلعنيي لحيييفلمس يي  لمظ سييي ل)ل18323مس يي د ل)ل

(لل16362)لأصييب تلسك ليي لفييالآ يي لمعالريي  لمةعيي م ل عني لحيييفل

لل.ك ل 

بيي س ملالإسييللأضيييفلسي عيي  لمسبي نيي  لهييي لحيييمل تقييلنلميييرلمسك ليي ل

مسل جتلمسليه سلظسي تلمسي آىلمسك  تل إسللسمي ىلمس ي  لالبينلرنظيلرل

سييسلسهي لهني  لب ي لمسك لي  لمسي آنيي لمستيالري لأىللفالأحي ىلأ   ل.

نبيي  لرثيملعيميللرثملأسيل  لمسلالحكي لمب  يمل ريكي لل أسيل  لمظميرل

 رلسلل نيل ل آدمل أسيل  لمسلي ىل مظقي سيتلرثيملركي ل رصي ل  ثي  ل

 أسل  لمس يلمن  لرثملمسيييمل مسه هي ل.ل كييس لمس ي للب سنميب لس ي  فل

سيييل  لسيييتيه مل س ييي  فلمسجييي لأ لمسنصييي لأ لمظمالمسنييييال حييي  فل

ل مظح فلمسليط  لفالب م  لب  لمسملر.لمسللصلس لأ لأسل  لمةه ر ل

ل

مسب نلمسليم لفالمسيي آىلمست ل تلفالإنت  لب ن رالل ع  لمسبي ن  لهي لق

 هييللأحيي لمسييي لأنتجتيي لدمرلحلسييب لمسيينالمس  بييالفييالعليي ىل،للمسكيي  ت

ب يكملرطي ب للأفقملمسب مراللس ب نلفالمسي آىلمسكي  تلب مي لمسك لي  



   طييالمسك ليي  ل،للمييي رفييالأ لأ لفييالميي  لرنهيي لر ييتي سه للأ لفييا

لس ل عنيي لسنصيييب ل صييب لر  ي يي لبب نيي رالل  ردلنصييلصلمآل يي  لر ييك

لس  ك لر  ك  سلفت.

ت مكيي لق عي  لبي ني  لأ ي  لس كل لمست ل تلق ع لمسبي ني  لهيي لةنتي  ل

مسلت  به لفالمسي آىلمسك  تل رنلثيتلسيأسيفلمسل جيتلمسليهي سلس ت مكيي ل

مسلت يي به لفييالمسييي آىلمسكيي  تلب يي لمهييتي قلق عيي  لبي نيي  ل  صيي لبهيييمل

ل(2 3)مسل جت.

 

 مشروع مداد البيان

سييتن دلإسييللقلمعيي لمسبي نيي  لمستييال صيييتلفييال البمبتيي ألهيييملمسل يي  ال

لل ريينلثييتلمبتيي أ لمسل  سجيي  لمسج  يي  لع ييكأسيي سلسيي لمسيييي م لمسميي بي ل

ل(6 ف ل ط لم    لسنلم ه لفالر ل أسا:ل)لقلمع لمسبي ن  لس  ل،

ل

 :أجزاء الكلمة فصل عمليةأّوالً: 

لل:ك ل  عنلب  ل،لفهن  لب قه لرخت ي للمسك ل  لمسي آني إىل

،للمالك ،لربل لميع  ل ستل   ملع يه لأ  لس بي لأ لالحي لرثمل:ل سل-1

ل.لليوم

مستيالل"الحمدد" ك ل  لس ل لس بي ل مح  ل  يبه لميالمسك ل لرثيم:لل-3

،لمستييالد ييملع يهيي ل م لل"وقددال"د ييملع يهيي لأسييفلالملمست   ييفل لرثييمل

لل.مس طف



لمستييالد ييملع يهيي لل"دنب ددوال"يتينلأ لثييال لرثييمل:ل ك ليي  لس ييل لسيي ب

مستيالل"وباألسدحار"س بيت ىلهل ل م لمس طيفل أسيفلالملمست   يفل رثيمل

لد ملع يه لثال لسلمب لهال م لمس طفل أسفلالملمست   فل مسب  

مستالأضيفلسه لضلي لل"قوله" ك ل  لس ل لمي ع  ل سلمح لرثملل-2

س يل لالحيتيينلهلي لمسقيلي مىلل مستيال"هدديااهم"مسه  لكالحيي ل رثيمل

ل"هت" لل"ن "

حيييي ل محييي  لأ ل مييييع أل السييي بي ل محييي  لأ لأكثييي لك لييي  لس يييل لل-1

ل"واتبعتهم"،لل"فسيكفيكهم"،لل"فهديااهم"رثملأكث 

ل    نبغالهن لمةه ر لإسللأىلضلنلمس لمح لمستال لكنلر  سجته لعالر

كمييي  لسيييلم لك نيييتلإحييي  لمس  كييي  ل)لمسيت ييي ل مسقيييل ل مسلمةعييي م 

 مسيييي  لل- مسيييلم ل مسنيييلىلل- مسيييي  لل- مظسيييفلل- مسميييكلىل(لم ل)لمسيييلم 

ل مظسفل مست  ل(ل– مظسفل مسنلىلل- مسنلىل

ل ق لمسب تلمظسسلمآلسي لفالعل ي لفصملمسملمب ل مسجي ال مس لمح :

أ للعالر لإع م سكملمستخ متلمسك ل  لمسي آني لغي لمسلك ر ل -1

ل  محي لعالري لإعي م أكث لرينلال رد لبيمىلمسك ل لمسلمحي  لمستي

 .ح س لإع م كمل  لك ل  لرت  د ل ف لمعتب

 مس   فلمسُليَطَّ  لمعتب  لمي ع  لاللسلمب ل اللسلمح لسه .ل -3

يلتلولهدمك لي ل)مسك ل  لمستالس ل لح  ف  ل ضيل ح لرثيملل -2 (لقُماِّ

للمسييلم للالمسييالام:لسيي بي ىللمييملهييتل:لميييا.ل-لع ييللمسنا ييللمآلسييا: ظىا

 ح ف ى،ل ل)هت(لمست.لمسلم ل مسالام

لتلع للمسنا لمآلسا:ليخادعونمسك ل  لرثملل -1   أض مبه لقُماِّ



ل خ دال:لميالب  ىلسلمب 

  مس المح لهال:ل)لمُمل(ل،ل)ل ىل(للل=لالحي ى.ل

ل)م يم(لل -6 يتا سنل نلمسيت ل)م م(لمعتلي لبي  ىلأسيفلسن سيي  لري لسنيل نلمسقا

  سنل نلمسكم ل)مٍم(.

 (لمعتل لفيه لمستايميتلمآلسا:اِممّ مسك ل  لمستالس ب لك ل ل)ل -6

ْن(لس بي ظناه لح ف. - ل)رِّ

سيتلُريي َّم لفيالمستاصينيفلمال)ر (لميالظناه لمست.ل  -

 ع للمس  ف.ل

ن  لرينل)مسيتل حي ف(لف ظ سل اي لفيالمستايمييتل -7 إذملك نتلمسك ل لركلَّ

نيي لريينل)حيي فل ف ييم(لف ظ سل ايي لس ي ييم،ل سالسييت،ل إذملك نييتلُركلا

 مسنا للمآلسا: س سي لمظ سل ا  لع لل

 ح فلف ملإستلللل

للهييللميييال مسثايي نال -8 نيي  لريينلمسييلينلفيي ظ ا إذملك نييتلمسك ليي لُركلا

للهييلل نيي لريينلحيي فينلفيي ظ ا الحييي ،ل كيييس لإذملك نييتلمسك ليي لركلا

 ميال مسث نالهللالحي .لل

ل

ل

 التّوصيف: عمليةثانياً: 

ل

يتلع يللمسجيي ا،ل  صي َْتللتمسل ح ي ل صييفالهي ل مس ل ياي  لمستيالسلا

لع   َلعل يا ل)إ تَّ َصْتلفيل ل  ا:16سللسِّ ل(لعل يا ،لس خا



َضاّر  )َغْيَر .لإدغ م.ل1 )َحتَّدى ََِِا  (13)سيلر لمسنمي  :ل َوِصيَّةً ِمَن اللَِّه( م 

فََها  ْخر  يَّاَتْ أََخذَِت اأْلَْرض  ز   (31)سلر ل لنس:ل (َوازَّ

ْر أَْهلََك بِالصَّالِة .لإب مل.ل3 ل(123)سلر لط :ل ْيَها(َعلَ  َواْصَطبِرْ )َوأْم 

ِِنََّمدا نَْحدن   قَال والَه ْم ال ت ْفِسد وا فِي اأْلَْرِض  قِيلَ َوََِِا .لإعالللب سي  .لل)2

وَن( ْصِلح   (11)سلر لمسبي  :ل م 

ْم ِاِلَّ َما أََمْرتَاِي بِِه أَِن اْعب دد وا اللَّدهَ َربِّدي  ق ْلت  )َما .لإعالللب س يف.ل1 لَه 

 (117 لمسل ح  :ل)سلر َوَربَّك ْم(

نَا ِعْادَد اللَّدِه( َويَق ول ونَ .لإعالللب سنايم.ل)6  ُ الِء ش دفَعَا )سيلر ل يلنس:للَهؤ 

ل(18

َ لب سكميي لالستييي  لمسمايي كنين.ل6 َْ .لُحيي اِّ ِعْمددَراَن َرّبِ ِِنِّددي  قَالَددِت اْمددَرأَت  )ِِ

راً( َحرَّ  (26)سلر لآللعل مى:ل نَذَْرت  لََك َما فِي بَْطاِي م 

ِِ َعلَدى َحيَداة  ب سيت لالستي  لمسما كنين.لل.لح ا َل7 ْم أَْحَرَص الاَّدا )َولَتَِجَدنَّه 

 (86)سلر لمسبي  :ل أَْشَرك وا( َوِمَن الَِّذينَ 

ييتالالستييي  لمسمايي كنين.ل8 َ لب سقا وا َوَصدددموك ْم َعددِن  ه ددم  الَّددِذينَ ).لُحيي اِّ َكفَددر 

 (36)سلر لمسيت :للاْلَمْسِجِد اْلَحَراِم(

.ل.لإعيياللل8 ا َعلَددى آثَاِرِهَمددا  نَْبدد ِ )قَدداَل ََِلددَك َمددا ك اَّددا حيييفلصييلساا فَاْرتَدددَّ

 (61)سلر لمسكهف:ل قََصصاً(

ال أَْسأَل ك ْم َعلَْيدِه َمداالً ِِْن أَْجدِرَإ ِاِلَّ َعلَدى  قَْومِ  )َويَا.لمس يفلس تا  يت.ل11

 (38)سلر لهلد:ل اللَِّه(

 (67)سيلر لمسبيي  :ل َمدا َرَزْقاَداك ْم(ِمْن َطيِّبَداِت  ك ل وا).لحيفلمسهل  .ل11

ذ وا) ة ( خ  ل(62)سلر لمسبي  :ل َما آتَْياَاك ْم بِق وَّ



ل اَا  .لسمهيملمسهل  .ل13 َِ أْإِ( بَاِدإَ )َوَما نََراَك اتَّبَعََك ِاِلَّ الَِّذيَن ه ْم أََرا  الرَّ

ل(37)سلر لهلد:ل

واً )َوََِِا َرأَْوَك ِِْن يَتَِّخذ ونََك ِاِلَّ  )سيلر ل أََهذَا الَِّذإ بَعََث اللَّده  َرس دوالً( ه ز 

 (11مسي ق ى:ل

 (1)سلر لمة الص:للأََحٌد( ك ف واً )َولَْم يَك ْن لَه  

وَن بليَدداِت اللَّددِه َويَْقت ل ددوَن  ْم َكددان وا يَْكف ددر  ( الاَّبِيِّددينَ )ََِلددَك بِددأَنَّه   بِغَْيددِر اْلَحددّ ِ

 (61)سلر لمسبي  :ل

دط رَّ َغْيدَر  )سلنييلص.لسيتلممال.لحيفل   ل12 ْْ ِِنَّ  َعداد  َوال  بَدا   فََمدِن ا فَد

 (116)سلر لمظن  م:ل َربََّك َغف وٌر َرِحيٌم(

ِقيِمي) .لحيفلمسنالىلسإلض ف .ل11 ا َرَزْقاَداه ْم ي ْاِفق دوَن( َواْلم   الصَّالِة َوِممَّ

 (26)سلر لمس ال:ل

 (62)سلر لهلد:ل آِلَهتِاَا َعْن قَْوِلَك( بِتَاِرِكي)َوَما نَْحن  

فِدي اأْلَْرِض َمَرحداً ِِنَّ اللَّدهَ ال  تَْمدِ  )َوال .لحيفلح فلمس  ا لس ج م.ل16

) ور  ْختَال  فَخ   (18)سلر لسيل ى:ل ي ِحبم ك لَّ م 

ِلَما تَِصف  أَْلِساَت ك م  اْلَكدِذَب  تَق ول وا)َوال .لحيفلنلىلمظف  للمسخلم .ل16

 (116سلر لمسن م:ل) َهذَا َحالٌل َوَهذَا َحَراٌم(

ل.ل ل هالسلصيي  لص فيا لفالمسلي ملمظ ا

 

 توصيف الّسواب  والجذوع واللّواح ثالثًا : مرحلة 

لس ب لأ لالح لأ لمياٍلهللإرا : لكما مستللللأ للللف يمللللأ لللللمفت ضن للأىا

لَح ف



عالري  لمةعي م لقي لفصي تلسلحي ه ل معتبي  لرينللضي ف لإسيللأى الب

لمس لمح لأ ق  .

لسل  لرنلحينلمال ل صيتلسي

سل  لر لهللربنال ر لهيللر ي  لمالمسبن  ل مةع م لفهن  لرنل -1

ل هن  لر لهللربنالأ لر   لفالمسلقتلنيم .

مستيكي ل مستأنينلفهن  لمسليك ل مسلؤننل ري ل جيلالفيي لمستييكي ل -3

  مستأنين

ستلب م لآ   لهملهللريصلرلأملرل  دلأملرنيلصلأملمالح س ل -2

 غي لذس .

 فل مستنكي ل  لملمسل  ف ل مسنك  ل غي لذس مست    -1

ستلري د ملأ لرثنيللأ لملي لرييك لسي ستلأ لمالمس  دلإر لأىل كلىلل -6

ر  ي يي لبجليي لمسليييك لمسميي ستلم لمليي لرؤنيينلسيي سل  لأ لر  ي يي لبجليي ل

مسلؤننلمسم ستلأ لمل لق  لم لمل لكث  لأ لصييغ لرنتهيللمسجليلالأ ل

مللع يللمسليي دلأ لمسلثنيللإستلمل الأ لمستلمنسلمل الأ لضلي لد

 أ لمسجل .

أ لر  ي  ملري لذكي لعي دلسيتلرجي د ملمالمسلج دل مسل   لفي ل كلىل -6

ح  فلمس   د لإىل م  ل)لح فل مح لأ لح فينلأ لثالث لح  فل(ل

 .ع للمسثالثالأ لمس ب عالم لمسخل سا

لستلر ت لأ لم ر لأملغي لذس مالهتي قلم لمسجللدلهملمالل-7

نيي راللست   يي لمظسييل  لفييالمسييي آىلأ ييين لمسلثيي لل عنيي لمسييت ل للمسب 

لمآلسا:



ري لهيالمظسيل  لمسيلمرد لفيالمسيي آىلمستيالهيالر  بي ل سيميتلربنييي ل

 رؤنث ل هيالملي لرؤنينلسي ستل سيميتلريصيلر ل اللرنيلصي ل الل

لرل  د ل هالنك  لسيمتلبل  ف ؟ل

"لراسدياتك ل لب قيه ل ردلري  ل محي  لرثيم:ل"ل328فك ىلمسجلم ل

ل33"لفيالسيلر لمس يلر لمآل ي لروْدات "ل12ألمآل ي لفالسلر لسب

ري م لل6"لمستيال رد لرسداالت ب قه ل ردلأكثي لرينلري  لرثيمل"

 فييالل82 ل68 63ريي م لفيالسييلر لمظعيي مفلفيالمآل يي  لل2رنهي ل

ل38 فالسلر لمسجنلمآل  لل28سلر لمظح م لمآل  ل

لأرا لمسي ملفأ يلمسصاي  لمآلسي : 

لر مس رنلمسل ضالأ لمسلق رالم لمظ -1

رهلييلالمظ للل عييتالللبييينلصيي ي لسيي ستل صيي يمالمسصيي  ل  -3

 ص ي لرهللالمسلسطل صي ي لرقي فل ر تيملرثي لل ر تيمل

 أملفل ر تملن قال سييفلري  ىل سييفلري  ق

 مستل مل مسنيص ىلبينلس مل ن قالم لس ملأ لن قا -2

 م ر لأ لرتص فلأ لغي لذس مسجللدل مستص فلبينل -1

 بنيم ل رت  لب  فلمسج لمس   مل مست   لبينلالامل رت   -6

ستلرجي د ملأ لر  ي  ملري لذكي لعي دلمالمسلج دل مسل   لفي ل كلىلل -6

حيي  فلمس  يي د لإىل ميي  ل)لحيي فل محيي لأ لحيي فينلأ لثالثيي ل

 ح  فل(لع للمسثالثالأ لمس ب عالم لمسخل سا

لمسبن  لس ل  لملأ لس لجهلل -7

ل



لآلسا:ؤمللمسمأد  ن لإسللمسب ن راللملمسب نلفالمظف  ل كلث للع لل

،لمست ريي ل،لمسلهلييلا لمظ لل،لريي هالمظف يي للمسلقيي رع لمسصيي ي  ل

ل7غيي لمسلت   ي ؟لفكي ىلمسجيلم ل،لمسالار ل،لمسثالثي ل،لغي لمسن قص ل

لها:للأف  ل

 "ل383مآل ي لل-"لفالسلر لمسبي  ل رد لر سينلفالآ ي لمسي  نليأب"

"ل رد لفييياليأفدددك "ل23"ل رد لفيييالسيييلر لمستلبييي لمآل ييي لويدددأبى

 فيالسيلر لمس ي  م لمآل ي لل117فيالسيلر لمظعي مفلمآل ي لليأفكون

"لفيالسيلر ليدألونكم "ل111"لفالسلر لمسنم  لمآل ي ليألمون "ل16

ل16 " ييييأى"لفييييالسييييلر لمس   يييي لمآل يييي لل118آللعليييي مىلمآل يييي ل

للل111"ل رد لر سينلفالسلر لمسنم  لكالهل لفالمآل  لتألمون "

 ق للب كملرمتيمح فللممس   فلسكصي  لفي لأدرمتل أرا لمس  فل

لع للمسي غتلرينلأني لسيتلسب ينلح فُ لأكث لرنلمسل للس لب غتلمس   فل

سكيينلريينلهييي لمس يي  فلسييل لب يي لرنهيي .ل يي دلفييالمسييي آىلمسكيي  تل

ف د لرنلمسينهاللهييملفيالمس غي لمس  بيي لب يكملمالأرال لفالهل ه لمسب ن رالل

مل عيي )لريينلمس يي  فلمستييالسييتلسيي دلفييالمسييي آىل:لبييي ل ب يي ل  يياللل.عيي م

ل فيل ل أسالأ ص فلب  لمس   فلكأرث  لع للذس : هال(ل

ستيه ملأ لمسلق رع لأ لمستأنينلمالح فلمسهل  لبأنلمعه لس ن م لأ ل -1

 رد لمسهلي  لر  يي لبك لي  ل ب يدلعي ده لل–لأ لمست    لأ لمستميل  

"لألددمك ليي ل ب يي لهييي لمسك ليي  ل رد لريي م لكثييي  لرثييمل"ل171

سب يينلعيينلسي صيييملدقيييي لفييالريي  ل هكيييمل لكيينلمل78مستييال رد ل

  لمصلكملنلال أع مده ل رلمض ل ر ده .



  لمس رني لأ لمسلك ني لأ لمسلص حب لبل نيللري لأ ل إسلل:لةنته  لمسغ -3

 بل نللعن لأ لبل نللفالأ لغي لذس 

أ لس  طفلأ لس   لأ لسإلبه ملأ لس تخييي أ لسإلب حي لأ لس تيصييملأ ل -2

للاللأ لمسن صيييب لس ي يييملس تي  ييي لأ لس  ييي طلأ لس تب يييي لأ لبل نييي

ملأ لغي لذس   رج ا 

مست  لس يمتلم لس تأنيينلأ لس خطي  لأ لس لقي رع لأ لمس محي  لأ غيي ل -1

 ذس 

 

 مزايا قواعد البيانات

ن ييي  للهنييي لأىلن طيييالفكييي  لربميييط لعييينلقلمعييي لمسبي نييي  ل مسبي نييي  ل

ل مسب مراللب كملرلم ل.

بيينلمسبي ني  لسيصيمللحيينسلت القلمع لمسبي ن  لبيأىلسهي ل  صيي لف  ي  ل

 مسب رجيييي  لمسخ صييي لبييي دمر ل سكيييل نلقلمعييي لمسبي نييي  ل مسب رجيييي  ل

مسخ صيي لب سلمييتخ مل فيي لح متيي .ل هييي لمس يييلللمسثالثيي لرمييتي  لعيينل

لب قه لمسب  .

ل

 البيانات

ن نالب سبي ن  لهن لمسنالمسي آنال ك ف لمظ ص فلمسل  ي لب لرينلرسيتل

 لي  ل رينلركلني  ل رينلميي رلمسكلح سي لإعي م بأكث لرنلهكمل رينل

مسك ليي  لريينلسييلمب ل مييي ال سلمحيي ل ريينلأ صيي فلكييملركييلىلرنهيي ل

ب كملريصملكل ل ردلأعال ل ر ل لكينلأىل قي فلسي لرميتيبال .ل سلتي ال



س يي  ملب قييه ل إعيي د لإضيي ف لر  لريي  لأ يي  لسهيي ل لمييهلس مسبي نيي  لب

فيي د لرنهيي لبأهييك للاللحصيي لسهيي ل فيي لأ لسبل يي ل  ت ميي لمالسصيينييه ل 

لم.مسلمتخ 

 ِدارة قواعد البيانات برامج

هي لب مراللسجه لرينلهي ك  لمنتي  لمسب رجيي  ل هيالبي مراللر يهلر ل

 ر   فيي لس  يي ر ينلفييالهيييملمس يييمل هييالسمييهملمست  رييملريي لمسبي نيي  ل

 مس ي تلع يه ل مع د لسبل به ل مست   ملع يه ل غي لذس لرنلمسل  سجي  ل

ن رالل ر   لبلمسط لبمسق  ر  .ل رنلمسلن س لأىل يك لهن لمىلبي ن  ل

في د لرني لمالب يكملعي ملر ين ل لكينلرنتاللرنله ك لإدمر لقلمع لبي ن  ل

ل  يي ريينلهيي ك لأ مست  رييملر يي لبلمسييط لب نيي راللإدمر لقلمعيي لبي نيي  ل

ملظىلط  ي لسبل  لمسبي ن  لمسيلملق لأ ي لقلمس لر   ف ل رلح  ل نظ  

لب كملكبي .

 

 برامج المستخدمين

كتبتلع  لب مراللس لم ع  لفيالسنييييليملمسل   الأثن  لسي لمس لملفاله

مسل   الرنه لر لك ىلسلمي ع  لمس غيل ينلسلصيفلكيملمي  لرينلأمي م ل

مسك ل ل رنه لر لك ىلستي قي لمسبي ني  لمسل   ي ل رنهي لري لهيللسإلفي د لرينل

بي ن  لمسل   ا.ل سنمت  ظلأح لهي لمسب مراللستبي ىلفلمحي لمسل ي  ال

سيللبي مرالل لكينلكت بتهي لسخ ري لمسلميتخ رينلض ف لإ الفالر لب  .لهيملب

هيي لمسبي مرالل لكينلسكل نهي لسإلفي د لرينلمسبي ني  ل في لح مي ل ل.رمتيبال ل

مسلمتخ ملنيم ل سكنل لكنلأىلسؤسفلرثملهي لمسبي مراللسكيالسخي ملف ي  ل



 مس  لرنلمسلمتخ رينلب  لأىل كلىلس  لمسلب رجينلفك  ل مض  لعنل

مسبي ني  .ل هيي لمسبي مراللاللسيؤث لع يلللمسلتط ب  لمس  ر لس لمتيي  نلرين

مسبي نيي  لبييملسمييتيي لرنهيي ل س طيهيي لس لمييتيي  نلب ييكملسييهمل  مضيي ل

 دقييي .ل  لكيينلمضيي ف لمسل  يي لريينلمسبيي مراللسكييملرمييتيي لحميي لح متيي ل

للد ىلأىل ؤث لذس لع للغي  لرنلمسلمتيي  ن.

 

 اآلنية وفوائد المشروع البحوث الممكاة

ييي فيا ل لكييينلأىلنخييي  لبل ييي  لمس ارم سييي  لمسي آنيييي لمسنا ل اييي ل مسصا

.ل فيلييي ل  يييالب ييي ل لمسمييي بي  ليييملفيييالمسل ح يييمسحصييي حيا لرييينلمال 

لسهي لمس ارمس  :للكن مس ن   نلمسل

ل

 : ال :لمس ارمس  لمسنا ل ا لأ ا

 أ( دراسة األفعال:

 . أزماة األفعال في القرآن الكريم.1

لأ.لمسي ملمسل ضا:ل

لرن 1لل ل غي لمسثاالثاا ل..لمسثاالثاا

لست الللع للمسل ضا:مال.لأس سي ل3لل

لأ.لمسل ضالمسصا   .للل

 .لمسلقيي رالمسلمييبلقلبييمِّل)سييت(.ل رلمضيي  لفييال

مسي آى،ل مسل  نالمسبالغيا لمسليصيلد لرينلمسيتخ ممل

لس ل .مالهيمل



ل .لمسُلق را:ل

لست الللع للمسلق را:مال.لأس سي ل1لل

لأ.لمسلق رالمسصا   .للل

لُلق رالأ لمسلمتيبم. .لمسل ضالمسليصلدلب لمسللل

ل .لمسلق رالمسليت ىلبمل)سلف،لمسماين،ل...(.للل

د.لد للل)ق (لع للمسل ضال مسلق رال أث لذسي لللل

لفالمسل نل.

هييييم.لدالال لمسييييتخ مملمسلقيييي رالفييييالسييييي ق س  لللل

لمالستل مر ا ،لمستالكي ،ل...

ل

ل .لمظر :ل

ل.لدالس لمستخ مملف ملمظر .1لل

،ل.لمسل ييي نالمسبالغياييي ل3لل سي يييملمظرييي :ل)مسييي اع  ،لمس ييي ا

لمستا جا ،ل...(

.لأس ل لمسطا  لفالمسي آى:لرلمض  ،ل دالالس لمسبالغيا ل2لل

لفالسي ق س .

ل

 . الّصحيح والمعتّل من األفعال:2

ل1ل ل فييلقلمسثاالثيياا يي ي :لنل ذميي لفييالمسييي آى،لمسثاالثيياا .لأنييلمالمسصا

لرن ،ل...



:لنل ذم لفالمسي آى لمسثال3ل لرني ،ل.لأنلمالمسل تما ل فلقلمسثاالثاا الثاا

ل...

لرنلمظف  ل:لدرمس لإحص حيا .2ل ل.لنمب لمسصا ي لإسللمسل تما

.1ل ل.لمسل  نالمسبالغيا لالستخ مملمسي ملمسل تما

ل

 . اللّزوم والتّعّدإ لألفعال في القرآن الكريم:3

ل.لمسي ملمسالاام:1ل

لر ن  .ل-لل

لرلمض لمستخ مر .ل-لل

ل.لمسي ملمسلت  ا :3ل

لر ن  .ل-لل

لرلمض لمستخ مر .ل-لل

لأنلمع :لل-لل

لبنيم .1للل ل.لرت  اٍ

:لرلمضيي لمسلت يي ا لب يي فل3للل لب يي فلمسجيي ا .لرت يي اٍ

،ل أنلمالهي لمظف  ل. لمسج ا

ر لمستخ ملالار  لر ا ل رت  ا   لبنيم لر ا لث ني ،ل رت  ا   لل-لل

لث سث  . لب  فلمسج ا

لنمب لمسلت  ا لإسللمسالاام.ل-لل

.نمب لمل-لل لسلت  ا لبنيم لإسللمسلت  ا لب  فلمسج ا

ل



 . المجّرد والمزيد في القرآن الكريم:4

 

د.ل-ل لمسلج ا لمسثالثاا

د.ل-ل لمسلج ا ب عاا لمس ا

لمسل   :ل-ل

لمسل   لب  ف.لل لأ.لمسثالثاا

لمسل   لب  فين.لل ل .لمسثاالثاا

لمسل   لبثالث لح  ف.لل ل .لمسثالثاا

ل ت:دالال لمس ا  د لفالمسي آىلمسك ل-ل

لأ.لدالس ل)أف م(.لل

ل .لدالس ل)ف َّم(.لل

ل .لدالس ل)ف َعَم(.لل

لد.لدالس ل)سي َّم(.لل

لهم.لدالس ل)سي َعَم(.لل

ل .لدالس ل)مني م(.لل

لا.لدالس ل)مفت َم(.لل

(.لل ل .لدالس ل)مف ما

لط.لدالس ل)مستي م(.لل

ل .لدالس ل)مف لعم(.لل

لحص حيا .مالل  مس ارمسل-ل

ل



لأىلهي لمس الل ،ل هالريأ لذ لرينلأ رد لهن لكأرث  رمس  ل الله ا

لهن  لر   لمس ارمس  لمستال لكنلمستنت مه ل درمس لمسي مل ح  ،ل أىا

لست،ل مس  ف،ل مسجل  ،ل...مالرنل

 

 على استعمال البرامج مثال

 بييينلمس ييكملأدنيي  لصييلر لصييي  لسب نيي رالل ضيي لس ب يينلفييالقلمعيي ل

محي ملس ب ينلفيالمسيي آىلسينلردلهني لرثي ال ل و مسبي ن  لفالهيملمسل   ا

مسي ملمسلق رالمسص ي لمسمي ستلمستي ملمسيالاملمسثالثيالمسل  ي لمسك  تلعنل

  جيي  لهيييملمسب يينلبخطييلم لبميييط ل  ييالللثييلمىل.لبييثال لحيي  فل

لر   دم لع للمسن للمآلسا

ل  ف(سمل–مسي ملل–ستلمالم تي رلمسي ملرنلبينل) -1

ل–م تيييي رلمسب ييينلفيييالمسجيييي الرييينلبيييينلمسب ييينلفيييال)مسميييلمب ل -3

 مس لمح (ل–مسجي ال

أري (لل–رقي رالل–م تي رلارنلمسي ملفتظه ل يي رم ل)ر ضيال -2

 فيخت رلرق را

ل–عييتالللفتظهيي ل ييي رم ل)لصيي ي لسيي ستلمالم تييي رلمسصيي  ل  -1

صييي ي لل–صييي ي لرهليييلالمسلسيييطلل–صييي ي لرهليييلالمظ لل

ر تيملأميلفلل–ر تيملرثي للل–ص ي لرق فلل–رهللالمآل  ل

رييي  ق(لفنختيي رلرنهيي للسييييفل–سييييفلرييي  ىلل–ر تييملنيي قالل–

 ص ي لس ست



سي ملأ لل–ني قالل–م تي رلمستل مل مسنيص ىلفتظه ل ي رم ل)لس مل -6

 ن قا(لفنخت رلس م

ل–رت   لبنيم لل–م تي رلمس   مل مست   لفتظه ل ي رم ل)لالامل -6

 غي لذس (لفنخت رلالامل–رت   لب  فلمسج ل

الثالثيل–م تي رلمسلج دل مسل   لفتظه ل ي رم ل)لثالثيالرجي دل -7

ثالثالر  ي لبيثال لأحي فلل-ثالثالر   لب  فينلل-ر   لب  فل

رب عالر   لب ي فينلل–رب عالر   لب  فلل–رب عالرج دلل–

 ل سالر  ي لب ي فل(لفتختي رلثالثيالر  ي لل– ل سالرج دلل–

 بثال لأح ف

ع دل م لأىل.ل ق لب  لذس ل قغطلع للارلمسب نلفظه لمسنت حالل -8

  ل ب قييه لأكثيي لريينلصيييغ لب قييه ل ردلريي  ل محييل17مسصيييدل

ل–ليستسددددخرونمسك ليييي  ل:لأدنيييي  ل،ل ظهيييي لفييييالمس ييييكمل ريييي  ل

 ....لديصعَّ ل–لقوايصدَّ ل–لعونيصدَّ ل–ليستكبرون

 ق ل رد لر سينلفالسيلر لآللعلي مىللولتطمئن مسك ل لمسلؤه  لهال

ل136مآل  ل

ِه َوَمدا الاَّْصدر  ِاِلَّ ِمدْن )َوَما َجعَلَه  اللَّه  ِاِلَّ ب ْشَرى لَك ْم َوِلتَْطَمدئِنَّ ق ل دوب ك ْم بِد

 ِعْاِد اللَِّه اْلعَِزيِز اْلَحِكيِم( 

ل11 فالسلر لمظني للمآل  ل

لل



ل

ل

 

 موقع مداد البيان

سغيي ظلمست   يييفلب سل ييي  السيييتل ضيي لرلقييي لع يييللمظنت نييييتلب سيييتل

www.mbayan.net ق ل ض لفي لمسهي فلرينلمسل ي  ال ر مح ي لل 

آني لمسلمتي  لرن ل مسخططلمسلمتيب ي ل ه  لسل لستلعل  ل مس رمس  لمسي 

 إرك نييي لس ليييملنمييخ لريينلمسب نيي راللريي لبي ن سيي ل لكيينلب يي لسنصيييبه ل

مسييييت ل للمسب نيييي رالل مسبيييي  لريتييييل لظ يييي لمقت محيييي  لم لمضيييي ف  لأ ل

ل(6 6)مستيم رم .

 



لالمستقبلية اآلفاق

مسل ح  لمظ سللرنلر   الر مدلمسبي ىل ض لمظرضي لمس صين لك نتل

مآلسيييالرييي لنصيييلصلمسيييي آىلمسكييي  تل مسط  ييي لبييييس لرلهييي  للس ت  ريييم

ةضيي ف  ل سطييل  م لالحصيي لسهيي ل  لكيينلأىلس ييلملحيييلال لاللسخطيي ل

ع ييللب سنيي لمسيييلم.ل سكيينلسكييالنبييينلريي ل لكننيي لأىلنيييلملبيي لفييالمسلمييتيبمل

مسي  ي ل سكييالنقييطلمسط  يي لسلينل يي سالب ي ن لرليينل  غي لفييال  ريي ل

آلفييي قلمستيييال لكييينلأىلسلتييي لإسيهييي لكتييي  لمس ييي لس ييي سللف ننييي لن يييي لإسيييللم

 سجي رللمسلمتيب ي لع للسبيملمظرث ي لاللع يللسيبيملمس صي .لمةض ف  

مةه ر لإسللض  ر لمةعتل دلع للرص درلرلثلقي لعني لسكيل نلقلمعي ل

بي نيي  ل  صيي لبيي سي آىلمسكيي  تل سلثييي لهييي لمسلصيي درلظىلريي لسيييت م لل

مل  تل لع ي لرمتيبال ل ل صب لرص ر 

 الصرفباب الاحو و

  ت  لمسلسل لإسللمسن للمسب  لبت   ي لمسجليمل أهيب  لمسجليملفيالمسيي آىل

رييينلحييييُنلس   ييي لبييي م ته ل نه  تهييي ،ل سييي م ال لمسجليييملفيلييي لبينهييي ،ل

سلهيي  ملس لصيفلمسن يل .ل  لكينل ذسي للع مبياي مال صي سه ،ل رلمق ه ل

ملأ لريصال .ل هن  لرص درلع    لةع م لمالأىل كلىل ع م لرختص  

آىلمسكيي  تلبييمل قيي لأد ييملب قييه لإسييللمس لمسييي ل  ضيي تلب يي لمسييي 

مسب مراللسيس .لإىلرثيملس ي لمسبي مراللمسي حلي لبنيميه لاللسغنيالعينلمس ليمل

ع م لرتصال لب س الس لمالع للهيملمسللضلالهن ل مسي لسيج ملمسن لل 

 ي  لمستيال تقيلنه لهييملمال مستيمي ل مسي م م ل غي هي لرينلمظبيلم ل

لمسل   ا.



فبيي س غتلريينلأىلمييي رلمسك ليي  لقيي لأد  ييتل،لإاللأنيي لمسصيي فللأريي لبيي  

مسص في لسكملك ل لفالمسي آىل ر لط ألع يه لرينلل نبغالإد  للمظ امى

عالق لذس لبجي رلمسك ل  ل،لكملذس ل يت لب ب  ل مسي   لعل ي  لإض في ل 

 مسجيي   للس بيي حثينلفييالمسييي آىل فييالمس غيي لمس  بييي لب ييكملعيي ملرمييتيبال .

عيي م لسييب  لمآل يي  ل لكيينلسلثيييي لمال مييلدلم ييتالفلفيياللب سيييك لأى

لب عط  لمآلرم لمسلت  د ل نمب لكملإع م لسلص ر .

 

 والترتيل التجويدالعااية ب

هنيي  لمسكثييي لريينلمستمييجيال لمسصييلسي لس ييي آىلمسكيي  تلسجل يي  مل سيي سيال ل

هيي لمستميجيال لالل لكينلمستي  ملفيهي ل مسب ينلعينلآ ي لأ للر ظت سكنل

ستل الإسللآ  لر ين لرنلع دلرنلمستمجيال لسيي آ لرخت ييينلمالك ل لأ ل

.لإىلمسميب لفييالذسي لهييللأىلهيي لمستمييجيال لك سنصيلصلمسكت بييي للريثال ل

 مس ملسكملذس ل غيي  لرينلمستيصي ي ل،لغي لرؤه  لس ل  سج لمس  سلبي ل

ري لقلمعي لمسبي ني  لسي سبطلقلمعي لبي ني  لسصنييه لب كملمسل  سج  لهلل

ملتهيلرلب ي لمسبي مراللمستيالسيطي لل ا.س تلهيملمسل    ق لبي ألريؤ   

مسك ل  لمسي آني لرنلمستميجيال لسكيالسمي ع لع يللمس يي ل هيالبي م   ل

لمي  لسمتن لب كملربمطلإسللقلمع لبي ن  لر   ل صيص  لسهيملمسغ ظ.

 

 القرآنية القراءات العااية ب

ع يتللمسي م م لمسي آني لحظالب سكثي لرنلمس رمس  ل مسلص درل هلع تل

قي م  لرينلمسيي م م لمسلتيلمس  ل  لكينلإس ي قلكيمللبيلمع لر   ف لسكيمل



سي صي  لبيلمع لبي ن  ل لكنلب  لذس لرنل السه لدعتلس ر سلهييملمس  يتل

فيلي ل مسل  فظ لع للكملدق حيي لب يكملربيل ل  لكينلري رني لمسيي م م ل

 ىلبينه ل إذملر لسلف  لمستمجيال لمسصيلسي لمسل  يي لبيلمعي لمسبي ني  لفي

لرك ىلسي  تلهلمه  ل أرث ت لب كملصلسا. الهيملمس  تلسيكلىلب

ي ل لكينلفه سيته ل  سج رلمةه ر لإسيللأىلع يتلمسيي م م ل  يل لنصلص 

.لب كملقلمع لبي ن  ل قلمعي ل لكينلسبل بهي لرينل يالللبي مراللح سيلبي 

فليينلمسخطييلم لمستييال لكيينلمسمييي لفيهيي لس ل ييملمسييي م م لمسي آنييي لإسييلل

ررييلالسيي للع ييللكييملصييل لريينلمظصييلم لثييتللنصييلصلركتلبيي ل فيي 

 ق فلسيس لقلمعي لسغيي لمظصيلم لعني لمسلقيفل مةبتي م لأ لبيينلمسلي ل

مسيصييي ل مسلتلسييطل مسطل ييمل قلمعيي لنطيي لمسنييلىل مستنييل نل غي هيي ل

 قلمع لمةر س لفالب  لمسي م م ل غي لذس لرنلمسيلمع .لعن ر لستلف ل

سب رجي  لمسل  ي لبه لسيكلىلرثملهي لمسبي ن  لب كملقلمع لبي ن  لر لم

لب ةرك ىلسمهيملس  يتلمستجل  ل مسي م م .

 

 األشباه والاظائر القرآن الكريم و معاجم

 لكنلمعتبي رلمسل ي متل قيلمحتلمظهيب  ل مسنظي ح لفيالمسيي آىلمسكي  تلأنهي ل

مسخطل لمظ سللمستال نبغالمسب  لبه لسل  سج لمس الس .لفي ىلقلمعي لبي ني  ل

 لكنلسلس ته لسكالس لملأ ال لمسك لي  لمستيالس طيالأكثي لمسي آىلمسك  تل

رنلر نلل مح لثيتلرجللعي  لمسك لي  لمسي آنيي لذم لمسجيي رلمسلتي ربي ل

مسل نلل مسك ل  لذم لمس الال لمسلتي رب لأ لمسلت رم لفيالإهي رسه لإسيلل



ريهلملر ينل هللر ل  عللبيي لمس غ .ل كأرث  لع يللذسي لنيلردلمسجيي رل

لمآلسي 

لأسينل-مكلملل-حمنلأل-أستل

لف  ل–منتهللل–س  لل–رم لل–أسفلل–أن  لل–آ ل

لل–ض الل–س  ل لفي ل–ضما

لأع ظل–سلساللل–ذرلل–دالل–مس  ل

لرسمل–ق ألل–سالل

مس القي  لسيلفلسلهي لمسط  ي لأري مل ضي لرالري لهيي ل هكيملف ىلرثيمل

ن للمستيمي لمسللضلعالب ينلإذملر لب نلمسل  لعنلرلضلال  تل ل

  لمسك ل  لمسم بي لفي ىلمسب ينل  ي ي لكييس لإسيللمسك لي  لع للدالس لإح

لأ لمسللمض لمستالس دلفيه لمسك ل  لذم لمس الق .

 التفسير  في خطوات نحوالداللة معالجة 

سيميتلسيه  لنتي للإسللمسل محملمسلت  ي لب س الس ل مسل نيلل مستيمي مالإىل

م للمسلت  ي ل سكنل لكنلمسلي رب لن له لبخطلم لرت  د لرنه لأ اللمسج 

ب سيه سيي لمسللضييلعي لس ييي آىلمسكيي  تل رنهيي لمظهييب  ل مسنظيي ح ل رنهيي ل

ميي م للر يي نالك ليي  لمسييي آىلمسكيي  ت.ل ريينلثييتل لكيينلسطييل  لذسيي لإسييلل

لم م للر  نالعب رم لمسي آىلمسك  تلف ب ر ل"لإق ملمسصال "ل سأ يلر نيل 

نتي للإسللمالرمتيال لعنلر  نالك لتال"لإق م"ل ل"لمسصال "ل هكيمل لكنل

عب رم لق آني لأهلملأ لعب رم لمسليمي  نلرينلمسصي  ب ل غيي هتلري ل

ل(1)إسن دلكملعب ر لإسللق ح ه ل رص ره .

 معاني القرآن الكريم ِلى اللغات األخرى ترجمة



سن ص س مل  لر  نالمسي آىلمسك  تلع للفهتلمسلت متلسل ي نالك لي  ل

 ىلمسييلملس ب حينلفيالركي المسي آىلرينلقبيملمسلتي متلنيمي .ل سكينلسييسلب

مس غ لمسي نمي لرثاللأىل  صملع يللري لقي للمبينلعبي سللفيالسيميي لآ ي ل

ر ين لرت مل لإسيللمس غي لمسي نميي .لإىلمس ن  ي لبي سي آىلمسكي  تل جي لأىل

لت لستلفي لمسكنلالفالمستيميي ل مسكتي لمسلتيلف  لب س غي لمس  بيي لسلينلاللس

 لس تي  لسينلم لطل  ي لسكيال تينلمس غ لمس  بي .ل رغتلأىلمست مل لمآلسي

عتليي دلع ييي لفييالس مليي لمسنصييلصلمالسصييملإسييللمسلمييتل لمسييي ل لكيينل

مس  عي لإسللأىلسلسي لقلمع لبي ن  لمسي آىلمسكي  تلسكيالس يلملمس غي  ل

مظ يي  لأريي لرلكيينلب ييكملسيي ر جال  ريي لظكثيي لريينلر ييي رلرميي تلالل

 لمس   ل تينلىلمس غ لمس  بي ل هلل مم لع للرنل تينه لة ص للر لس 

ل(7)رنلسي سي ل ع لملمسي آىل غي ه لإسيهت.

 رتباط مع العلوم الشرعية األخرىاال

بليلمام لل سي ل ص تل ي ر  لمس ي  نلمس ي  فلح سيلبي  لرميتل لرتيي ر ل

رسب طلبينلب مراللمسي آىلمسك  تل مس   نلمال  ر لمسي آىلمسك  ت.لإاللأىل

للأىلسكييملريينل   ييلدلمسمييب لفييالذسيي لإسييمسنبييل لالل يي مللهييب لر يي  مل

مس ي يينلرتط بي  ل أ سل ي  لرخت يي لفيالمسب رجي .ل سكينلر ي  الريي مدل

رك ىلسلحيي هل ل المسبي ىل لكنلأىل لح لهي نلمس ي ينلمسلهلينل  ج ملب

س تلرظ  لم ر  .لف سب نلعنلمظح د نلمسلمرد لفالب  لمسصيي ملريثالل

كل لأىللعن لمسب نلعنلآ   لمسصي ملفالمسي آىلمسك  تلمآلىلغي لرتلف .

مس  لملمس  عي لمظ   لمستال سجيتلعي ستلمسب رجي لهيالمظ ي  لب يي  ل

عييينلأىلس يييلملبلثيييملهييييملمسب ييين.لفليييثاللفيييي لمسصيييي ملكلييي ل ردلفيييال



مسللسييلع  لمسييهييي لأ لأرهيي  لكتيي لمسيييي لاللعالقيي لسيي لببيي مراللمسييي آىل

مسكيي  تلأ لمس يي  نلمسنبييل .ل هكيييمل لكيينلسليي مدلمسبييي ىلأىل كييلىلح ييي ل

ينلكييملهييي لمس  ييلمل غي هيي لريينلرثييملمس يي  نل سيين  ل ع ييتلمسلصييملبيي

عج المسبي نالمالمس م لل أصلللمسيي ل ري ص لمس     ل ع لملمسي آىل 

عج المس  لال قصالمسي آىل مسمي  لمسنبل  ل ع تلرستلمسلص فلمال 

بمل كملمس  لملمس  عي ل ع لملمس غ لمس  بي لرنلمرث للمسل ي متلمس غل ي ل

 فل مسبالغ ل مظد ل مس   ل غي  . كت لمسن لل مسص 

 

 

 

 خاتمة

هيملق يملرنلكثي لرل ل لكينلسلي مدلمسبيي ىلأىل ي ري لرينل ي ر  لس يي آىل

مسكيي  تل مس  ييلملمس يي عي ل مس غيي لمس  بييي .ل هييي لمس بنيي  لمستييال ضيي تل

قبيملمسمه لهن ل لكنلأىل ق فلسه لأض  فلرق عي لرنلمسبي ني  لرينل

ه لرمتخ ر  لمظسسلمستال ض تلكملرنل  غ لأ ل متطي لأىل قيفلس

ل.فالهيملمسل   ال

إىلهيملمسل   الق لب ألبجهلدلف د  لسكني لالل لكينلأىل ميتل لبي لأفي مدل

 إنليي ل نبغييالأىلسيييلملبيي لرؤسميي  لم ر ييي لأ لب ثييي لأ ل ي  يي ل  ريي ل

س ييي آىلمسكيي  تل مس  ييلملمس يي عي .لسيييس لنيي عللإسييللسبنييالهيييملمسل يي  ال



قبملمه لسمتطي لدعل ل مسمي لب لق ر  ل مس  لل سنليت ل مةستل مرلب لرن

لمسللف .
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