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 ))َأثُر التوكيِد بالنوِن في َتوجيِه المعنى القرآني(( 
 فراس عبد العزيز عبد القادر د.

 الملخص
ظاارة التوكيد االلراارو  ولهااالظاايتة لتوة ااتلتوم ر ااتلتوكاا لكه اا  لر اار ل
يشااا ة ل  ااا تاليتيااامرالنااا لداااغيلتو  اااراليتورغو ااا ا لير   ااارلتوهيياااييلراااال  ت ااا ل

 آ اااا ببل راااا الك اااا لتوكيد ااااللناااا لتول وااااتلتوكيد ااااللراااارو يالناااا لكيل اااا لتوهم اااا لتو 
توياا رة تلتو  آ  اات ليتوكيد االلراارو  ولناا لتوم ر ااتلةيااهرالتري  لكداا ت لتو اا ول
هاا ك الر هياا لناا لتولهةااتليةاايلهر يااه لرروكيد االلتوةهظاا  ليتو اار   لت ك اار ل
ل ليلكا  ا  ت ااااا ولكااااا للوهم ااااا لتوكيد ااااالل  ااااا تاله ااااا لك ااااا ولتولااااا لتو ت ااااالا ليت 

د ل.ليةللةله رلن لرلءلتور ا لر اارال  ي ارال الل رلن ا لتو ري ك ا لي ي  لتوكيل
ةيوتلتو  رالنا لت داريلتو ايالتوهةدالالوةهما لتوهاار ق ل ايلةه ارلرك ة ا لت  ار ل
تو  آ  ااتلتوكاا لي للن  اارلتوهماا لتوهااار قلهةداالتا ليداارالو ااآتلت يااكمهر لتو  آ اا ل

 يررالناا لت هاارثل غ اات لتري  لكيد االللهةااتللاايتولتو ياايليةاايلترد اا لآداا تالشاا
توكمر  لتو  آ   لتو ر   لكيد لللهةتلتوش ثلرال إابليل هربلتو ت لالوةكيد ل ليةلل
ي للةااآتلتواا هثلناا لكياامتلرشاا لهيااامرا لتو رواا  لكيد االللهةااتلتوثةااو ليداارال
تو  ااا له ااالهرالرةااا لو ااا الهاااالتيااارو ولتوثةاااولتوهةدااالاليداااآو للهةاااتلتوثةاااول

ةاتلتوثةاولتوهك ال الرر ياكه ريلرااالتوهك ال الراال  بلتو رن اتلرهم ا لتو  اا  ليله
ل ة بليةللرهل رلتو لت ك ر لهيتاعلة آ  تلشيتةللوةك ة  لور   ر.

ل-َعْرٌض َنْحويٌ -ُنوَنا التَّوكيد في العربية 
و االل  اا  لتوة ااتلتوم ر ااتلرلياارو ولتودااغي لييلااهل لره اايالتوكمر اا لر اا ل

آو لي رلو لن ا للن  لكلتالكيت  لت ندر ليتوهمر  لتوهرك را لي لو ترتلن 
ااه تلتو ه ااتلهااالت ل ؛لوكداايالوياارالت ن اارسلرااالكيااه لدااغي ل-كماارو –تو  

َر  ااااارببل و  لااااارا لة   آ اااااارلرل ل يكناااااا لدكااااارول تو ااااا آالتودااااا  يب لةااااار لكمااااارو  ل  َإِ ااااارلكل  ل
                                                           

ةييلتوة تلتوم ر ت.لال/لدة تلت لتو/للرهمتلتوهي  لهل سل 
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 ل-تيااةيولتوكيد اال–[.ليوماا لهاااللهةااتلكياارو ر رلتوكاا لت هاار  لر اارل2] ييااو/
 ل  اا تالشرياامرالةنراااتلتودااغيلن اا لناا لث ناا لتواآ لشااد لظاارة الكمر   ااتلشاا ة

 لر اااللكالةاااآالتوهمرولاااتلنااا لريتد  ةااارللااارء ل-كر ااا لتو  ااايليتورغوااات–توة اااتل
هر ي تلن لتوه  هر لليالتيك غ  لي ي هرلنا لتور ا لتو  اي ؛لوكمالللثا  ل

ك ي ااتلل-دهاارلةاايلهاالويو–توكيد االليت ااكغولتااا ر  ليتوااآ ل اا ييلتو اا لتودااغيل
وشاا ليتوةاارسلواالىلهكة اا لتو راا  ليةااآتلهاارل االتلراارورغو  التواا لتودااغيليت توااتلت

ك يااا يلتو رااا لتوااا لك ااايتقل غ اااتل ت ركااالت  ليتوثةرااا ليت  شااار  ب.ليهاااالت هااارثل
توكيد االلناا لتوم ر ااتلتوكيد االلراارو  و ليةااآتلتواا هثل  اارله   اا ا لتري لكداا ت ل
 اللتو  وله ك الن لي ر لتودغي ليتو ر  لت ك ر لك  ولك للو ا  لتوكيد

لتو رياا ك ا..ليناا ل ليكا  ا    اا تاله اا  لك اا ولتولاا لتو ت االا لي ااي  لتوكيد االليت 
ر   ااارلةاااآتل ااا ييلتوااا لر ااارالت ااا لتوكيد اااللر ي  ااا ل تو   ةاااتليتو ه هاااتبلنااا لكيل ااا ل
توهم ااا لتو  آ ااا  لييااارولتومااالي لتوااا لتوكيد اااللنااا لتويااا ر  ليت كل  ااارلكال  ااااليل

ه ا  لر اللتو  ارالنارال اي  للر ارال  ي رالهيل تالرالآ   لتو اي  ا.ليدهارلةاي
توكيد االل  نااراله ك اارالررواال ي لرةاا لترنماار  لييليلةاارل مااللره  وااتلتو ياايل
رة ل  تلإ رر لتو ر  ليةيلا ولت ه ل لر لتوم ر تلن لتيرو ر رل  اي لل.ل
ررللتو ري لشرة ا ل  يتيةيولكيد للتوهما لرارو يالةايل هاثل ار لرروم ر اتل

ره تلتوهيلاايلا ليتالراا ولرمااا رلك هرثاارالوااالكم ناا لك ااتلو ااتلهااالتوة اار لتوياا
.لي ي اارلتوكيد االل يراارا ل ه هااتلياارد تلت  اا  لي   ةااتلهشااللالياارد تلب1 ك اا ىبب

ت يوااا لههكي اااتلتو ر  ااات ل ه ااا لو هااارلهاااالت رااا تو ليتاااارنك هرللااارءلو  ااالل
توكيد ل ليك ة  لتو هالتو لت يك رر .ليتو   ةاتلآداللهاالتو ه هات لك   ا تالو اي ل

.ليوة  رالن  هرل غولنرور ا  يالب2  لتوهر  لهةلتال  رلالن لتوهم  تو  رلالن
 مااالي  هرلك اااة ا؛لوك اااروولت دره هااار ليتودين ااايال ماااليالتو ه هاااتلن رااارالهاااال

                                                           
ل.96توه  جلتو يك لوةر  تلتوم ر ت لل.لررللتو ري لشرة ا/للب1 
ل.9/37 لش سلتوهه   لترال م ش ل54 لتو رر = لكيل  لتوةهعلن لش سلتوةهع لتراللب2 
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تو   ةااتلية اا لتومدااس.لي رااليل اايتولتو ااغولهركر اارالتور اا  يال هااي له  اار ل
لك   لتو ه هتلكوهرالر للتويةولد ي لتررش  ل

ل.ب1 تك  ر   اااااااااارلللللللللي لكمرااااااااااللتوشااااااااااثراليت لنرررااااااااااليت  اااااااااار ليتوه كاااااااااار ل 
يتر اا لنررراالالنةهاارليةااولتراالو رلتوهاارا.ليدااآو ل ااآن رلتآتليو  اارلياارداليه اا ل

لةي لت ارثلرالة  ع 
لب2  لك اااااااا التوه  ااااااااا لرةِااااااااا لكالكاااااااا للللللللداااااااااعل يهاااااااااراليتواااااااالة لةااااااااالل نمااااااااا 

ك اآولاا ي اليتر   ل ك   ا لن آن لويدي  رلييديال يل توه  ا ب ليةالل
لدهرلن لةي لتوشرر  

لب3 إاااااااا ولر اااااااا لتو هاااااااييلثر ة اااااااارللللللاااااااا ر لرروياااااااا ولةاااااااي سلتوهاااااااا س
بلكه لوةهه ل لية  له هي لرةا لتوك ال يليتوكال    ليتوك ال   ل يتر  ل تا رلا 
  تاااا ولتو هاااييلر ااا ..بب.ليةاااللت ك ااا لتو   ةاااتلليالت ك ااارلرااال يو رلرةااا ل

.لكهارلل يو هارلب4 يايا ل غنارالوةداين  اتوهم لتوهي للتوا لتواولت   ا الي ايالتو 
رةاا لت نماار لنكاال غالرةاا لتوهااار قليترهاا  لليالتوهرااا ؛لوك رن  هاارلناا ل
توا هالراا التوهم ا ليت يااك رر  ليههارلي للل يو هاارلرةا لتوهرااا للارءلشااآيآتال

لد ي لتوشرر  
ليااااااامل لوااااااايل  هااااااا لهك هااااااارالللللواااااااي  لوااااااايل ااااااا لوة ااااااارررتللر  ااااااار اااااااا  لتهل
لب5 

لل يو هرلرة لتييلتوهرر لد ي ل ةرت ليهالآو لشآيآتال
ل.ب6 *كةرَ ةِالك َا يتلتوشُّ يلت*

                                                           
ل.137ل يت  ل/للب1 
ل.86توشم ليتوشم تء لترالةك رت لبل2 
ل.165 يتل ال/لآد لكالتور  له  يقلآد التريل  للت   ر  لن للب3 
ل.2/650= لت   رولن لهير  لتو غو لترالت  رر   للب4 
ل.2/460هل ي لتو يرت ل= له   لتوةر و لترالةشري للب5 
ل.173 ل لو ةرتلن لهة  لل يت  /للب6 
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كهاارلل يو هااارلرةااا لتوهااار ق لنشااا ث لكال دااايال ه اا لهياااك رغا لنااا ال
داارال اار النااغلكيد اال؛لر  اا لره  وااتلتو رااا لتوهشاارةل ليواا لناا لكيد االالت اايت ل

.ليت هك ارق ل غ ت لتويليو ليآو لن لليتولتو يايلتوه كا الراروغيلو ا له ها  ل
يآواااا لإآتلدااااراللاااايتولةياااايلهه ااااي الر اااا لرهر اااا  لكيلداااارال ه اااا للت الرةاااا ل
تو اار  لكيلدااراله ه اارا.لتولاايت لناا لهيااام التري  لناا لتوشاا ثلتوه  ااي لرااال
بلتوهلوهااتلرااال هااربلتو ت االا ليياايللوكيد االلتوشاا ثليةاايلهيااك ر لكشاار  ل هااربل  إا 

ب.ليتو ر   ليار  لتوه اار قلرروثةاولتها تالدارالكيل   ارالكيلرروغيلن له  ل وكهمةا 
تيكه رهرا..لكهرل روتلت ر تولنرالدرالتوكيد للررو يالهررش تالتر  لتي رلالتوا ل
توهه للر   لتوهار قلرة لتوهاك؛؛لر ا ل ار لره  واتل  هياتلرشا بلنا لتور ارءل
رة لنك؛لتول ك ا.لكهرلتآتلدرالتوكيد للو  لهررشا  ليةايلتيا رللتوهاار قلتوا ل

ك   تليتولهاعلر ير ا ليتوه رثراتلررو ارء لن دايالهم رارالويلايللتوه ا لاهر  لتو
اارلنماا لترهاا ليهااار ر لتوه كاا الرااغيلترهاا  ل ررواااه  لراا التوهماا ليتو اايا.لكله 

.ليك   ا لب1 نكيد لالرارو ياله هاي لرةا لتولايت ؛لول واتلترها لرةا لت ياك رر 
هتلوألياهرء لإآلتال  ولتو يالوةل وتلرة لتوكيد ل ليهالةر لرة لتوك ي الي

 ل  ولهل اي لنا ل اهك  ل-دهرلةيلهش ي لن لرةيلتو ي لتوة ي –تو يال
لن له  ل  لن يلهةتٍخلوغيل  ي لي ري      يه  رل  ولشل لل ل  للب2 لو  ِّ ٌّ

همااا لتو اااي  لرالآوااا لتو اااي لو اااتلهاااالت  اااو لنر هااارلك  لااا لهاااالت هااا ل
واااااايل لاااااا لهماااااا لليتوةياااااارال  يلوهياااااااعلتو اااااا و لر اااااا لواااااايلكهيااااااد لرل هاااااا 

تو ي بب.لوآتلرل لتو  اتلنا لتو ايالرغهاتلرةا لةايالتو ا و لن رياوليا ر ل
  يوم لتويااااااااااا لتودااااااااااارهالتوكيد اااااااااااللةااااااااااايالتو ااااااااااايالنااااااااااا لتوه ااااااااااا  ليتو اااااااااااهت.

يتو اااايال ي تءت ك ر ةآتتو ااااي لتوة ااااي لتر هاااا لوهاااارل هكةداااا لهااااال ر اااا تلتول  

                                                           
 لي= لشااآتلتوما ولناا ل2/215= ل رشا تلتو ااا  لرةا لشاا سلتراالر  اا  لتو اا   للب1 

ل.65نالتو  و لك هللتو هغي /ل
ل.4/435تودكرو لي ري   للب2 
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ناااغلراااليتر  رقلتوهيياا   لتوه اار ولو اارلك  اارءلتو ثاا ل تريااهرر تلتومرو اات
كهكم اااارلر ر اااا تلتويااااايسلتويااااهم  يتو هتلرةاااا لتوةياااارا ي هدر  تلهاااالةرلهاااارل
 يواالتوهي  يلنااي لتوك د ر  توك   يبيةآت يااررللرة   اارلالةاال ك رلتوكيد ل ت وكلل اااتل

للب1 ه ريليظ هك ربب
 التوكيد بالنون في التعبير القرآني

ودااغي ليااةولتو ااي لكالتوكيد االلتيااةيول مهااللتو اا لر االهرل اا تللك ي ااتلت
يت رااار لهااااهي   لنااارآتلت ل لهاااالشااا  لكال  ااال لهااارك ر الرااا  لكيل   كااا ل
رة لتو  ريلرره لهر لة ل لتو لهةدلت لودغه لكماللهركر   له  .لوآتلرِلل
تيةيولتوكيد للرراا ر لتوهك يراتلظارة الهثا لالشار متلنا لتوة اتلتوم ر ات ليةالل

تا لي واا يلناا لآواا لن اايللاارءلتو اا آالتوداا  يلو ماا  لتيااكمهرو  لن اار ل ظااراليتناا ل
ت شاااارلتاليك ااااآ  تا لك و راااارال–توهاااا  جليتوليااااكي لتوهيلاااا لو  اااارالتوهاااا لليتوهلكهااااعل

 ليهااااللهةاااتلهااارلتياااكمه لهاااالةاااآتلت ياااةيولتوكيد اااللر اااي  لتوكيد ااالل-يك ة رااارال
تو   ةاااتليتو ه هااات ليتك اااآلي يلةااارلنااا لتوكمر ااا لتو  آ ااا لهمااار  ليل   ل ته ااارل

 ر لتودكرولتوم   ل لللتالكيد للتوهما لتوهاار قلتوي ر  ليتوه ميلتو ظ لن لآ
ظارة الكيل-ررو يالدر  لو لتياكمهر  ل غ اتلت ي لكيد الللايتوللهةاتلتو يايل

ه ل اليتو ر  لكيد لتالتيةيولتوثةول تو   ليت ياكه ري..ب لتو روا لكيد الللهةاتل
بلتوه لناااتلراااال هاااربليههااارلكلااال لت شااار التو ااا لكال ااايل التوشااا ثلتوهك ااال الراااال إا 

ل لَهاااال ول لد ااايال توكيد اااللتو ه هاااتلوااايلكااا للإ لنااا لهياااام اليةهااارلةيوااا لكمااارو  ل  يل
بب.ل] ييو/ اهلملرالَرروِ رَ ا لَتببل]تومةا  32توِ رَوَ  ال [ ل15[.ليةيوا لكمارو  ل  ول لي 

                                                           
لللللل210ل.ررلتو رل لررلتولة  / رةيلتو  ولتو يك للبل3 
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يدغةهاارليتةماارالناا للهةااتللاايتولتو ياايلتوه اال .لكهاارل اايالتوكيد االلتو   ةااتلن االل
يكمهر ؛لوهرلن  رلهالل واتلةايالتوكيد ال.لييا  ولدرالو رلتو لسلتوهمة لن لت 

ر االلته ةااتلة آ  ااتلككراا اله  اارلت اا لكيد االلتوهااار قلراارو يالناا لكيل اا لتوهم اا  ل
لين لتوك ي هر لتو غ تلتوهشر لتو  رلآ هرا.

 )*( توكيد جملة جواب القسم:
لهةااااتللاااايتولتو ياااايلك اااااي لاااااهالتولهاااا لتوكاااا ل ه اااا لو اااارلهااااال

.ل-تو ااا  ؛ليتوااااه  –ولر ااارلراااالتو يااايلر ير ااا لت رااا تو ليةااا للهةاااتل لااار
يت ي ل ير لرلهةتلتو ييلةرة لظرة ا ليتو ار  ل ما ولر    اتلوهظ اتله ا لتواغيل
توهيث ااتلولاايتولتو يااي لكيلتوااغيلتوهةداالالناا لتوهماا لتوهااار قلتوهةدااللراارو يا.ل

 ليةاالل-ليالتو يااه الت  اا  ا–يةاللشاا  لةااآتلتواا هثلتوك د راا لهياار تليتياامتل
يااا رةر لتوكااا لي ل لن  ااارللهةاااتللااايتولتو يااايلهةدااالالر ااايالتوكيد اااللك يرااا لتو

ل ولاَ ا  توغ  تلوةهم لتوهار ق لهالآو لي ر لتوير للتوي تللنا لةيوا لكمارو  ل  يل
ببل] ييااو/ لتوِ اارَوَ  ال لَهااال ول لد اايال االل لِاليل اا  ا لول  ي  اارلآه  لهل ل له ملاا   [.لتو ااي لهااال32ولااي 

ياغيب لرماللكالشارقلكه ةارلرا التو يايا ل و  رلنا لة اك رلهاعل يياول رة ا لتو
ن  تةااااارلهكيرااااالالو يياااااولررويااااالاليتو ااااا ر لتآتلوااااايل هك ااااا ل ه ةااااار ليلهةاااااتل
ببللايتولتو يايلتوه اآيوليتوهكااهالراروغيل لتوِ ارَوَ  ال لَهال ول لد يال   ول  ي لل لِاليل

..ببلي ل  هاا لهاارن لياا ر لتودااغيلهااا ل له ملاا   لولااي  ولااَ ا  بل  يل ت اا للتوهيث ااتلناا ل إا 
توكيد للن لر رال ل لهركيرل ليك لل لر لتآلكارن  لتوهةدلت لنا لنمةا ل

و دي راب لنك ل تلرغيلتوكيد ل ليت لنرلر ي  لتوكيد اللتو   ةاتل-توهار قل و يل ا
ن لت ي ليتو ه هاتلنا لتو ار   لر اللك ا ل هاتلهة اظلل وا لكااه ك لت  اتلنهما ل

و يالتو ه هتليةآتلهر    لكيارة الراالتويلالك دللررو يالتو   ةت لينم لتوديالرر
ك ر  ةهر ليليتر لك  ارلوهارلدر ا لك ا  لرةا ليال  لنا لر ك ار لوكا تالدا ل اييل
ررو ااا لنااا لكيد ااالا ل اااغولدي ااا ل ااارو تالآوااا غا لن ههااا لهاااالآوااا  ليةااايلهااارل
كن ؛لرالشلالش ه رلرا  لية ا لتداللتويالالوك   ا  ليهررمالالراروك ه ولر ا ل
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لت   لير ااارءلب1 آ  ليتو ااا ر لهاااالكيتراااعلتويااالاليويت هااا و ااا لهك  ااا  لكيلةا 
توهماااا ل و ياااال ابلوةهل ااااي لي للل  اااارالرةاااا لرةاااا لتوياااا تلتوهةااااي  لكيلت  رهاااارال

.لب2 وي رتلك كولآو لرة لرليلتهك رو لره ةرلدل  ل  ال  لر   هارلنما لنررا 
ل ولكلَلاااللِ   ي  يهاااالآوااا لهاااري للنااا ليااا ر لتوك   ااا ليت ةر اااتلنااا لةيوااا لكمااارو  ل  يل
ل لكلو ااااول ل  ملِهاااا   لولااااي  اااال ة ي  لُّلكل ل اااا لد يتل لاااايل لكلش  َهااااالتوِااااَآ ال ةلاااا ل ل لاااارٍاليل لتوِ اااارَسلرل اااا ل ل كل  

ااا لتٍل [ لتو ثااارولنااا لت  اااتلهيلااا لوة ياااي ل  اااة لت لرة ااا ل96ببل]تور ااا ا/…يل
يياااةيب لور ااارالهااارلتك اااولرااا لر ااايلتيااا ت   لهاااال   ااا يلرةااا لتو  ااارالك   ااا تال

لتوِ ارَس..ببليتةماتللايتوليتةر تلو يلن هرللرةيتلرة   لكل   ل ل  ليلهةتل  ولكلَلللِ   ي 
ةييله ل  ليتوغيلتوهةدلال يلتو يي ليكلد للنم لتويللتالر يالتوكيد للتو   ةاتل
لرءلهك ري رالهاعلشالالكهياد يلررو  ارال كا لوايلدر ا ل  ارالآو ةاتل   ا ا لينا ل

ل هارالداارا.ليت ظا لد ااول يااه لو اتلتو ااي  التوهشااللك ال ةايالي راا تالكاااه لك ِّ
رة لتوهم لهم  لكهريدرالهكيتشالرالو  يايل اي الكمة  ايلررو  ارا ليل كلالبلهاال
يلااللرهم اا لرةاايلهكماال لتواا لههماايو الت ي لتواااه  لتوهك اا ل ةاايب ليتو اار  ل
 ك   ب ليتوكمر  لر   تلتوهار قلكنرلل  ت ل رللتو   لن لتوهيك ر ؛لرال

ي  ااااولر ااااللياااا ر للب3 رااااا ببتو اااا  ل  داااايالرةاااا لتوهرااااا لي لرةاااا لتو 
ببل َ  اااا   لرل ااااَة لَإِالتوةِاااا للةلااااَي ٌّ َةاااارلِالكل لاااارليل  ي  لو  لتوةِاااا  لرل توك   اااا لناااا لةيواااا  ل  دلكلااااول

[ لتن اا  لت  ااتلرااالك   اا لإو اا  لي اارهيسلدااي   لراالالتو ةرااتل21]توهلرلواات/
يتو   ل لي ية  ل لَوهلال  رللةهار لن ايل ار  يالنا لترآوا الي ل  ها لهارل
نااا ليااا ر لةاااآتلتوك   ااا لهاااالل واااتلتورشااار الوةهاااةه  اليتو اااآت الوةدااارن  ا ليت  اااتل
ببل اااااَة ال يل ك  لااااارلَوَمرلرَل لااااارلتو ه    لدلَةهل ااااارل ل   ليل ول لااااال  هياااااا تلوهااااارلنااااا لةيوااااا لكمااااارو  ل  يل

َةرلِا..بب ليدكولن لهم  لةا ل171]تو رنر / لو  لتوِة  لرل [ليتودةهتلة ل  دلكلول

                                                           
ل.12/234= ل يسلتوهمر   لت ويي  لبل1 
ل.4/273= لت شرللتوم  لتوية ي لتريلتويميل للب2 
ل.2/291ت ك رالن لرةييلتو  آا لتوي يث  للب3 
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هةدالت لنا لتولهةاتلتوهلارولر  ارلنا لتو يايلتوه ال  ليت ظ لد ولكاارن  لتو
ولنعلكل  لكيةيلهالتويارهعلو اآتلتوك   ا لت و ا لنةاغيلتويارر تليتو ايالتوغ  اتل
ناا لهااار قل  كوةااوببللمةكاارلهااالك   اا لتو  اا لريو اارءلت ليتو  اا لررلت اا ل
 لكه تال  ش لن  ليو تلتو يالترث لل يرالهيي   رال   لد ارالتوا هسلي   د ار

ناغالرااليلايللااه  لتوه ا ل  ك ارببلتواآ لة ا لتو اهتلرةا لتوهي ايول
ن اايلكماارو لتو روااولتوااآ ل   ةااو ليك  اا لتومثااولراارويتيلتشاام لرااكغ يلوةرااتل

ل ية لكمرو لهعلوةرك .
ي يك يااا لنااا لرااا  ليااا رةر لتوكيد اااللرااارو يالنااا لتوهمااا لتوهاااار ق ل

ول لل ل لي ل آلي ر لتوك آ  لتويت للن لةيو لكمرو  ل  يل لَهاا  ول لتوِاَآ ال ليلتَ  لَإول   ل ك يَ  ل
ببل]تو هاااا / رَيااااَ  ال ولكلد ااااي لِالَهااااالتو  ل ليل ة اااا ل اااارلثلِالرلهل لول ل   اااا لد  ل لكلش  لولااااَ ا  َةاااا ل [.ل65ةلر 

ياا   لت  ااتلك ااآ  تاليك ر  اارالهااالت لكماارو لهااالتويةاايقلناا لتوشاا   ليتو ثاارول
 لتهك ل  كهرءلتوش  لهيل لوة يي ل  ة لت لرة  لييةيب لية  لتوه  يلله 

ر   ليةيلتالدرالتوه رثولر لتو يي لن يلرة لير  لت نك ت ليتوه ر  ل
.لهااااليةااايقلتوشااا  لتوه ااارثلوةمهااا  ليوهااارلدااارالتوشااا  لهاااالب1   ااا؛لتنك تاااا ر

رظاار يلت هااي للاارء للهةكاا لهةداالالررو يااي ليتوااغيلت يواا لناا ل واا ابلهيث ااتل
ديِ ِاب ل هرلتولايتولوة يايليتوشا ث.لوك-وة يي ليوغهرالت    رالن ل و  رثاِل

يكيد االلنماا لتو اارثلراارو يالتو   ةااتللماا لت شاا ت لياارررالناا ل اارثلت رهاار لههاارل
  ش لن  لك للتيل ك لللن ل ر ا ليك  لتو رثلرثغالتومه ل  ر لت رثلت ل

.لي ة اااظلكااا ترثل ك لاااتلت شااا ت لتوهاااةل لتوااا ل ااارثلب2 رهااا لتودااارن  لتآتلكرثةااا 
 تالتررل لوهررة  لن ر لررثهراللهةتلرة للهةاتلوغشاك ت لنا لت رهر لررو ي

بب. رَيَ  ال ولكلد ي لِالَهالتو  ل لتويروليتو ك لتل  يل

                                                           
ل.947= لتودشرو لتو ه ش   للب1 
ل.275ة ت لترالنر س ل= له ر  سلتولب2 
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لآهل  ايتل ي يكشم لي ر لتويرللتوهةدللن لةيو لكمرو  ل  يلرللللتوةِا  لتوِاَآ ال
َ لدلل َةهلِ   يلَن لترل   كل   رَ لول لي  َهة يتلتوِ رَو ل ليلرل لَه  د ي  َةَ ي  لةلار  لَهاا  لتوِاَآ ال ةلول اكل   رلتي  هل

لكله  اااار..ببل َنَ ي  اااي  اااَلل ل لرلم  لَهاااا  ول  رلااالِّولِ   ي  ليل ااا لول  اااي  كلال لتوِاااَآ لت   لَل ااا ل  ي  ااا لِالول  اااي  ول  هلدِّ يل
[.لت  تل    تلريةيقليرللت لوةهةه  الن لتول  رلرر يك غولن ل55]تو ي /

 لتو يولكه راليلرءلن ليرول ا ي لت  ات لكالتر   ليكهد الت يغي ليترلت
 يي لت ل  ة لت لرة  لييةيبليت  رر لوهارلآيك ايلتر  ار ل هاك يلتوما ول
راااالةااايسليت ااال ليدااار يتل  ر كااايالإ لرروياااغسلي   ااار يالإ  لن ااا  لن ااارويت ل

.ليلهةاااااااتلب1  ر ياااااااي لت لهر لك  ااااااارل اااااااييل ااااااالهالن ااااااا لي ثهااااااا الن  وااااااا لت  ااااااات
يهمثينرك ااارللااايتولةيااايله ااال لك لكةيااايلت .. لية ااا لتولهةاااتل و ياااك ةه  يببل

بليلاايتولتو هاا الد يواا  ل لاايتولوةيرااللتو اارل  لتآلتويرااللةااي ل  ااة؛لن اا ل كا 
.ليت ظا لد اولكيتوا ل ايالتوكيد اللنا لب2 يرلك لتالتد ها  لييرالك لرد هِ ا 

آ ل راالو  يببلإشاامر تالر   ااتلتويرااللتواا- هداا ا ل-ت نماار لتوهااار رتل   يااك ةه  ي
 ه رواتلناا ل لااي ا لناااغالرااالكالو ااتلتو ااياله  اا لتوهم اا لةااياليشاالالو اا ل
هم ايلالههارلرما لرةا ل  ا التوه ارثر الرك  ا ل ار لتو ايولتوا ل ار لترهااال

ليتوثهل   ت.ل
لوي ة ااااظلناااا لتور  ااااتلتو اااا ن تلوألنماااار  لت ك اااار لنماااا لت يااااك غ

راالت لتوهااامه ا لر  اارلال تو هاا اليتوياا اليتوكاارءبل غناارالرااالنمةاا لتوكهداا اليت 
ي   تلتيكهم لن لك للهمر   رلكل لرة لتوك ي ليتوك    لنر يك غول روتل
هك  اا الرااال روااتلتيواا  ليت ااة لتو  ررااتلرااالتو  اا ؛لة االتالوةكشاا  وليتوكداا  ي ل

بل-.لكهاارلكاام ول  هداا ا لب3 ت لتيو ارءالناا لتر  لويةايليلاا لتيااك غ  راالوا 
لن للتنرللهم  لتوهررو تلن  هر.

                                                           
ل.255= لتيررولتو  ي  لتويت ل  للب1 
ل.18/159لرهعلتور را لتوثر   للب2 
ل.162= لتوهه لت  لت  ه ر   للب3 



 

 500 

 م2006ـ1427(44/2آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

 كيد جملة الشرط:)*( تو 
بلتوشا ث ت لتوه لناتلراال هاربلتو ت الال ية للهةتلتوش ثلتوهك ال الراال إا 

يةاااللكياااه ل هاااربلتوهياااةثتللب1   رال  ااارلال هاااربلكاااةآالرااار تلالشااالالتوكيد ااالبب
دهرليةول– ليةآالتولهةتلب2   ر  رليةث ل يالتوكيد للرة لتوهم لرملةر..بب

يرلها .لو ا لت  ارلنا لهيتااعلي يلةارل لي لن  رلكيد للتوهم لرارو يالل-تو ي 
نااا لتو ااا آالتوم  ااا لوااايلكااا للإ لهةدااالالوةهمااا لرمااالةر.ليوةهمااا لتوهاااار قل    اااآل
يل رالن لت ر تولن يلهر  لرة لتوهك؛لوهظرا لهلا ييلرروشا ثلتوهك اليلرة ا ل
بليل إآتب لنهكا لهردارال ه غا.لي هتلن  لل و لن لتيكمهر لتلتك لتوش ثل إا 

بلنهااال يو رلو ااا لهك  ااا لي هياااك  اليةيرااا  لكهااارل إآتبللتوشاا ثلهك ااال تالراااا  إا 
بلهاا غالليال نهاال يو رلهك  اا لهكاا  اليةيراا  ليتآتلداارالتوياا ر ل  كااا لرااال إا 
 إآتبليررومدس لنرول وتلتو  آ  تلتيكلر له تللآو لههرل دشه لتوكلي  .ليلهةتل

مرالدارالتوش ثلرال إهاربلي للنا لكيامتلرشا لهياامرالة آ  ارا لت رماتلرشا لهياا
تو ثااارولن ااا لهيل ااارالوة ياااي ل  اااة لت لرة ااا ليياااةيب لنااا ليااا رةر لتوكيل ااا ل
يت  شاااارللكاااار ا ليتوكيااااة تلكاااار الك اااا ى ليهيااااام ال يثااااولر هاااارلآليلي اااايتءل
 رة  هاااارلتويااااغيب ليهيااااام ال يثااااولر هاااارلت  ياااارالرةاااا لل ااااتلتومهاااايي.ل
كاليهياااعليت االلداارالتو ثاارول ر اارالراا لهاا  يل رة  اارلتويااغيب.لناااغالرااال

لهةتلليتولتوش ثلتوه ك  تلرروهرءلدرالكوةر رللهةتلنمة تلكه  ات ليهاالشايتةلل
لَهااالتوِشاا  ثلرَال ِ اا ل ِهاارل ل  لول هااري للناا لياا ر لتوكيل اا ليت  شاارللةيواا لكماارو  ل  يلتَ 

َةاا ي ببل]ترراا تو/ ااَه ع لرل لَرروةِااَ لَإِ اا  ليل ااكلَمآ  [.لت  ااتل ثاارولوة يااي ل200 لاا  ل لنلري 
ِهاااااارل-كيل  ااااااراليت شاااااارلتال–رة اااااا لييااااااةيبليه اااااا لرهكاااااا ل  ااااااة لت ل  ليلهةااااااتل يلتَ 

..ببلهمثيناااتلرةااا للهةاااتلترهااا  ل   اااآلتومهاااي..بب ليت ك ااارالرلهةااااتل ِ ااا ل  ل  لول
لت يكمرآالرر لهالتوش ثرا ليتةعلر لل  و ليييييك  ليكلد لل توش ثلكن يلكلا 

                                                           
لر لتو  ها لتومدر   للب1  ل.1/32إهغءلهرهلا 
ل.1/76تور رالن لو  ولتر تولتو  آا لترالت  رر   للب2 
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تآتلهاااريةعلرةااا للنمااا لتو ااا للر ااايالتوكيد اااللتو   ةاااتلتشااام لتويااارهعلرمظااايلترهااا 
 لي ر اا لرةاا لكالةااآتلتو اا لله اال التوشاا ثرال- ياا هرلر االلتو اااو–ت  ياارال

يلواا ل اا  تلتوهااار قلرةاا لتيااكه ت لتو اا لليتوييييااتلناا لداا ليةاا  ليتوهماا ل
ر ااا لرةاااا لتوهاااك؛لو اااايالكيد ااالالراااارو يا ليه ةاااا لتولااا يلرةاااا لك ااا لنماااا لتوشاااا ثل

للتوشااا ثرا؛لر ااا لتوهك ااالي.ليك ااا لتو ااا ل لتوثمااااليتوااا  س ليهاااالتوهلااار  ل ااا ل
.ليتوها  لراا التو اا للب1  ا  سلو  اا لرةا لتوهمر اا  لي هياللراا التو ارسلرروشاا 

يتويييياااات لكالتو اااا للكد اااا ال داااايالر ااااللتو اااااو لي  وااااتلتوشاااا ثرال  ااااةك ل
.لب2 تولتر تلتو لتوش  لكهرلتوييييتلن  لتو ي لتو ها  لتواآ ل  ه ايلو هر ا 

 هاا لرر يااكمرآالراار لكماارو ليلهةااتل  نريااكمآلراار ..ببللاايتولتوشاا ثل  يناا لت
ك ي  لره ا ليك ر  لرة لك  لهالتو يت  لتو مرتلتوك ل  ك ة لهالها ك رل

.لي  ااااولت ااااارالر ااااللياااا ر لب3 إ لرر وكلاااارءلتواااا ل اااا يلر ااااهك لراااا ليلاااا بب
ل َه مااارلنلَ ِهاارل لاال َك لِ د ي  توك و ااولتوهكاااهالناا لةيواا لكماارو  ل  ة ة  لاارلتة َرث اايتلَه   لاارللل

ببل]تور اا ا/َه ِّاا ل ل   ل  اايال ليل لة ااي  ةلاا  َ ي  لرل و  ااي  لنلااغل ل لكلرَااعللة االلت ل ااا  [. ل38 لة االاىلنلهل
كي للراايالوة اا لهااالت لكماارو له رثراارالر اارلل-ناا لت  اات–لراايالتكراارقلتو االىل

ثااي لتو ة  ااتلتري لهكهاا غالرااءليلي اايتءل رة  هاارلتويااغيب لوكدااياللراايالوة ةاا ل
له مرال ك لك ييلتويررت.لي   ه لهرن لتكررقللريالتو لىلهالك ا لتوك و او ل
رليرماا لتوثهل   ااتلناا لتواا هس؛لر  اارلك هاا لتو اايوليتو اا الر  اار ليلهةااتل ن هاا

بليةااا لوهااارلوااايل كااا  ال  ااايو  ل  ااالك  ديبلنمااا لتوشااا ث لي ة اااظلك ااال ةرلراااال إا 
بلليال إآتبل  ر  لك ر يلية لت ك ارا ل يتك رالتو لىليتةعل ه روتلنمر لرال إا 
كيلر اا لآآالآواا لراارالكي  االلت لكماارو لواا سلشاا ثرالن اا لتك اارال ياا له اا  لي ل

 لدكرارالودارالت  هارالرا ليتلرارا لت  ت لدكاولراآو لرا لوايلوايل رما ل ياغا لي ت ا ل

                                                           
ل.628= لتيرسلتورغوت لتو ه ش   للب1 
ل.79= لتوه ي لتوة ي ت لتوميد   للب2 
ل.3/308ت شرللتوم  لتوية ي للب3 
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يت ظاا لد ااوللب1 يآواا لوهاارل دااولناا  يلهااالتوم اا  لي  ااولو اايلهااالترلواات..بب
كيتشل ل يالتوكيد للهعلتوهم لن لةيالتوهم  ليك    لتويةيقلر  ك رلتو يك تل
توهشم الرمظهتلتك رالةلىلت لوة ة .ليتوهم لهم رلهر  لرة لتوهك؛لن له  ل

لكلرَاااعلللااا يلنمااا لتوشااا ث لي ة ااا اااا  ظلتركااا ت لتوشااا ثلرةااا لتوشااا ثلرلهةاااتل نلهل
ب.ليةللت كةولن لليتولتوش ثلتري لتوهك لي لن   لليترا للهةاتلتوشا ثل ة للت ل
ل و  اي  بب لية ا  لكاللهةاتل  نلاغل ل ةلا  َ ي  لرل و  ي  لكلَرعل..لنلغل ل تو ر  ليليتر رل  نلهلا 

..ببللاااايتولوةشاااا ث الهماااارا لية اااا لراااالاللاااايتولتوشاااا ل ةلاااا  َ ي  ثلتري له ااااآيولرل
ببلهي يوتل ش ث تليلهةاتل ك ل  ا لتكرميت ليتيكيرللكريل  رالكالكديال  هلا 

..ببلناا لهيااااعلتو رااا  ةلااا  َ ي  لرل و  اااي    نلااغل ل
كالتوااا ك لل-يت لكرةاااي– لي رااليلب2 

لتري لك ل؛لورملالرالتوكلي  .
ي يكشااام ليااا ر لتوكيل ااا ليت  شااارللك اااارالنااا لةيوااا لكمااارو  ل  نلد َةااا ل

ااا لل ااارَاليلتش  هل لَوةِ    ااالاتلنل  ااايَو لَإ ِّااا ل لاااآل     اااَ لكل ل ةلااا ِّ لرل   اااارلنلَ ِهااارلكلااا ل  الَهاااالتو رلشل َر ليل
هار..ببل]ه  ي/ ي  ل[.26 ل

تو ثاارولهيلاا لوهاا  يلتوركااي ل رة  اارلتويااغيبلناا له  ك اارلهااعلةيه اارل
رااااي لالر ياااا ل رة اااا لتويااااغيب لي   هاااا لناااا لياااا ر لت  ااااتلهااااالك اااا لتوكيل اااا ل

يلهةاتل  نلَ ِهارلكلاا ل  ا..ببللهةاتلشا ث تلهك ال الرااال  إه ارببليةا لههاارليت  شارل ل
  ااا ليةااايقلنمةااا  ليكيد اااللنمااا لتو ة اااتلرااارو يالهااا ؛لتوهم ااا لةاااياليشااالالكه ةااا ل
ر يك رلتو   لتوشل للن ة ك رلوة رسلو ي ل ة تلررل تلدهرلة لولىلد ل تٍء ل

ببلهاار قلهما ولر ا لهيا للتوا لتوه رثرات ل ا آن ل ايالتو ناعليتوهم ل  كا  ا 
ود تة اااتلكااايتو لت ه ااار  ليك اااة ل  كلااا لك   اببلرةااا ل  اااتلكهمةااا ا ل اااآن لةه كااا ل
نل ر؛ل كل ل  ابلرة ل  تلكهمة الر آولر    ل يل آولتو رءل  هكرسلهرةرة ر ل
َ ِابل  كل لك   ابب ل يل آن لتروول لكهرقليرد  ا لن ار  ل اي ك لتر  ا ال كلا ل

                                                           
ل.1/320تور  لتوه  ث لتريل  را للب1 
لي.ا ل .ا.لب2 
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لاا يلر اا لنماا لتوشاا ثليلاايتولتوشاا ثلةيواا ل  ن اايو ل ليه ةاا لتوب1   كاا ل كهاا اب
إ  ..بب لين  لتاهر لك لن  رلكا  الهاالتورشا لك التالنيالو لرااليوال لن ايو ل

 رة  اارللي.ليتوكمر اا لررولهةااتلتوشاا ث تلكناارللكالرااليلكدةاا يلهاا  ب2 لت اا ل ااآ  ..
هاااااالل نااااا ت لتوياااااغيبلوأل اااااسلهشااااا يثلرااااا ة ك يلتوكااااا لياااااكك   ل ه روااااات ليل

ل ه لتوآ لدرال ملليةك رلهالكلا ولتومررلا.هيتل ك يلررو
 )*( توكيد جملة الطلب

يةاا لتولهةااتلتوهمة ااتلتوكاا لياار  لرريااةيولتوثةااو لكهاا تالداارالكيل   اارا ل
تيااكه رهرالكيللراارءا لر اااارالكيلكه  ااراليناا لةاااآتلتو اايقلهااالتولهااا ل داايالكيد ااالل

ولنااا لتوهمااا لتوهاااار قلن  ااارللااار  تال يااارهرل  كاااا  له اااريلتو ااار  ليلهةاااتلتوثةااا
كااا و للتتو اا آالتوهل االلتوهةدااللنمة اارلر اايالتوكيد االلتو   ةاات لدر اا لرةاا ل غ اا

 تليةيلترد  لآد تاليتيكمهر ا ليتو ر   لك ل ةرلةتري  لك ل ةرلرال   ببلتو ر
رااال   ببلتو رن ااات ليتو روااا  لك ااال ةرلرر ياااكه ريلر ااا ول ةااا بليةهااارلههااارل ااال ل

لي يلةهرلن لتوكمر  لتو  آ  .
آلتو  ااااا لتو  آ ااااا لتوهةداااااللرااااارو يالهمااااار  ليل   ليااااا رة تليةاااااللتك ااااا

هك يرت لنه ا لهردارال   ارالوة ياي ل  اة لت لرة ا ليياةيبلرةا لل اتلتوكيل ا ل
–كر ا ليتوكية تلكر الك  ى.ليه  لهردارال   ارالوةهاةه  النا لر ارال دايلشا ر ل

هاارل ليه اا لهااري لل   اارالوهيياا ليةاا يال رة  -دهاارلي للناا لك دااريلتو ياارءلهاا غال
تويغيبلك آ  تاليك ر  ارا ليه ا لهاري لل   ارالهاالتودهار لوةدهار  ليه ا لهاري لل   ارال

لرة لويرالتو هةتلن لة تلية هرال رة  لتويغيب.
ي ل ااآلكه ةااتلوة  اا لتو  آ اا لتوهةداال لهااالآواا لهااري للناا لياا ر لكيااة تل

ااِلِالرل   ل  اا اارلتو يااي ل  ااة لت لرة اا لييااةيبلناا لةيواا لكماارو  ل  يل لكله  لَإولاا لهل  ل
..ببل]تو ل / رلَه    ي  يلتلا ِكم  لرلَرَ لكل   ل[.88هل

                                                           
ل.2/452= لهشد لتر تولتو  آا لهد لترالتر لثروو للب1 
ل.11/97  ل  ثر= لتولرهعلر دريلتو  آا لتولب2 
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ت  ااتلرهاارلكاااه  لهااالتو  اا لياا   لكيااة تليكل  ياارالوة يااي ل  ااة لت لرة اا ل
ييةيب لرالكدآ ولتودهار لولريكا  لن  ارالكمارو لهاالت وكهار لتوا لهاره كِّميتلرا ل

.لنااارو   لب1 توهاااةه  ايتال  رااا لردة كااا لتوااا لل هاااالت  ااايت ليتري للنااا لتوااال  ر
ر يو  ل   كهالِاببل ها الراالت ةرار لتوا لتوال  رليهةاآتك رلتو ت ةات ليتالترظايلهارل
ترثاا لتو يااي ل  ااة لت لرة اا لييااةيبلهااالتواا ميلةاا لتو اا آالتوداا  ي.لي   ببل
 رة ااتللر هاات ليتوهماا ل  كهاالِاببلهااار قلهر اا لرةاا لتوهااك؛لناا لوهظاا  لهلاا ييل

هااللتوم  اا التواا لتواال  رلن اا لنكااي لرااالتلتءل يااروتللراارو   لناا له ةاا  ليوهاارلداارا
تو   ليكرة غلتول الرش ت م لتو لتو ة  لكدللتوهم لر يالتوكيد للتو   ةاتلهشام ال
تولتر لتوا لت لرارال  ا دالتوا لتوهةاآت لنال الت ل  كاا لهلرةالاليه ارر ال
لوك هااا لهشااار لتوااالريا لي   هااا لهااارن لةاااآتلتو  ااا لتوهةداااللهاااالل واااتلتوك   ااا 

ليه ااا للب2 يتوك ة ااا  رهااارلهاااِللت لوةدهااار لهاااالتوهكااارقلتوااال  ي .ليك ااا لتوهااالِّ لتولااا ُّ
ليهاال ال  اا لآ اا  لي داايالناا لتوه راايول اال لتو  اا   توهاالالوةيةاا لوةهمكاال لي  اار  لهل

بلل وااتلرال هااللر اا الب3 يتوهداا يا بلليال ك ظاا ا  .ليناا لت ك اار لتوهماا ل كهاال ا 
.لي ة ظلتالب4  ظ لةلل  ديالهم إ هرل  هة لرة لآو ل   له ك اليتوآ ل 

تولهةتلتوهمثينتلرة للهةتلتو   لت يو ل  ي ك  الرة  ي..ببلويل ةدللنمة رل
رارو يا لرالتوها تللةايلتو  اا لراالتو ا الرةا ليلاا لت ثاغ ليتومهايي لنةاا سل

ل هتلهر لريلتو لتوهررو تلن  .
رالن لةيو ليهالي رةر لتو   لتوهةدللنمة لررو يا لهري للك آ  تاليك ر  

ببل] ي س/ ةله يال ل ل لم  لتِوَآ ال كلَ  هلرليل لكلكَِرملرَاليلَر  ل ل[.89كمرو  ل  ..نلري 

                                                           
ل.2/193= لهلت  لتوك     لتو يه  للب1 
ل.3/244ك را ل= لت لب2 
ل.467= لتوهه لت  للب3 
ل.11/262تولرهعلر دريلتو  آا للب4 
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توه  ي اارالراارره ليتو  اا لهييااا ليةاا يال رة  هاارلتويااغيب لهاااال
ت يك رهتلرة لتولريا ليرليلتكررقلث   لتول ةتلرمرلالت لير ر  لنا لكمة ا ل

.ليوهارلب1 كملر ليراليلتوي اي لراره لت لكمارو ت هي لررو ديليتوه ارو؛ ليت يا
داااارالث  اااا لتول ةااااتل ااااي  لتهااااي تالك اااا  لت  ياااارالرااااالشاااا قلت لراااا ليلاااا  ل
يت هك ر لو ده ليه كا ر لي    لدرالكيد للتوهم ل  ككرمراببلررو يالهشم تال

 ل-ك آ  تاليك ر  رال-ر ث الرة لت  يرا لنك ة ظلتو   للرءلرالث   لكيد لال
رمااارالهماا ولرال ااايالتوكيد االلوااايلكررشاا الوه اااة لرااروولتوك   اااتلتوكااا ليتوهماا لكك
 لي اايالتو نااعله آينااتلود تةااتل- غناارالواايتيلتولهااعلي اارءلتوه رثراات- ك ااآول

كاايتو لتو ي اار  ليدياا  ل اايالتوكيد االلويلاايللت وااو.لية اا لتوهماا لهر اا لهم اارل
ةااا تءت لل.لي هاااتب2 يتو ااايالتوكااا لوة ناااعل يلااا لو ااارلةرة ااارلر ِالة ااارلو ااا لهمااا و

 ي اا لرااالترااالآداا تالركشاال للتوكاارءليك ه ااولتو اايا ليك ه ااولتوكاارءليتياادر  رل
ل   ببل رن ات ل ينك؛لتوررءليكشل للتو يا لية تءالك ه اولتو ايال   ا لتشادرو تلكا 
يتوهم ل نعلهالل ك الت يو  لكال دياللهةتل ر  تلن  رلهم  لتو  ا  ليةا ل

ثةر اااتلته  ااات.لتو ر  ااات لكالللهةاااتل ر  اااتلهشااا يرتلرااارو   لرثهااا لرةااا للهةااات
تولهةااتل رو ااتليتواايتيليتيليتو اار لي لااي لكالكاالك لتولهةااتلتوه ه ااتلراارويتيلير  اا ل

ل.لب3 تويتي
يهاااااللهةااااتلكيد اااالللهةااااتلتوثةااااولتولهةااااتلتوه ه ااااتلهااااري للناااا لياااا ر ل

ر ِل ل ل لظلةله يتلَه  د ي  تا..ببلتوك ة ولن لةيو لكمرو  ل  يلتكِ  يتلَنك  لتال لك َ  رلِالتِوَآ ال
ل[.25]ت  هر /

هااالرااغءل مه اايلره ياا  يلل-ك ة رااراليك ي هاارال–ت  ااتل ثاارولوةهااةه  ال
يهيااا   ي لتآتلهااارك ديتلتةااا لتوهم ااا تل لااارة يالررويااا  ر ليتوهمر ااا  ليةاااآتل

                                                           
ل.472= لتودشرو للب1 
ل.2/23تهغءلهرهالر لتو  ها للب2 
ل.1/94= لت هرو لتو  ي ت لترالتو رلو للب3 
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يةاايلتااامول–  ااكيلرةاا لتوهااةهالك   اا لتوه داا لررو االلتيلرروةياارالتيلررو ةااول
 رالن  ر لتآلكيد للتوهم لتوهاار قل ليةيو ل   ك  رِا..ببلت كةولتو -ت  هرا

ل توه ه ل  ل  ي   لي ماليالهاري للهاالآوا له هاي الرةا لتو ةاتليتو ال ا.لر اللكا 
ل رما يلكلر لآو ل هغالرة لكالتو ه لهشر رالررو   ؛لرالتو   ل ه لدهرلتا 

.ليرة اا لنلهةااتل   ك اا راببللاايتولوألهاا لتوهك االيلناا لةيواا لب1 ترهاا لت لاارو
تبب ليةاايلد يواا  لت اا  لرااالتولترااتل كث   اا  ليتوهم اا لكالك اا  ل  يتك اايتلنك اا

ر  ارل كث   اا .لناال ة لتو ايالوهاارلن اا لهاالهم اا لتولاا تء.لية ا ل  رة ااتليكاايل
تودغيلر للةيو ل  نك تبب ل ايلتركالكل  ا لتوظةهاتلراالتوكما  لوةظةايلنك ا ر يل

ر ليةاايلتوهك اتل ر ات ليتو  ا لناا لتوظارة لوةهك اتليتوهم ا ل  اا لتوهمك اا الو ا
هالتيا رللتوشا ءلتوا لهيارر  ليتآتلت ك ا لتوا لتوهيارولتيا لالتوا لهارةيلنررا ل

.لية اااا لب2 واااا لد يواااا  ل ك  ةاااا ل اااار لل اااا ي لتآلتوهماااا لوغ اااا ت ليتو  اااا لوة اااار 
تولهةااتله د ااتلر ااي له ااآيولةاايل ااهتلنك ااتليتوك اال   ليتك اايتلنك ااتله ااي الن  اارل

يه هرل دالهاالكلي ا لنارال.لب3  ك  را ليه  يلهال هة رلرة لهم  لتولررء
كيد اااللنمااا لت  اااررتلرروهك اااتلوةظااارويليو ااا اله كاااا لتياااةير لتياااكلررالتويااا ر ل
تو  آ   لههرل ل لرة لكالةآتلت ه لهاللغ  لتر لت ليرظر ه ر ليكارن ل
توكيد للهعلتو ها لتوهشا ولر ت  اتلتو  ا لكيةاولتويارهعله اآ تاليه ةرارالت ارالهاال

ت  يااارالتو ااارو؛لكال  شاااللتوثااارو؛ ليتوهاااةهاله راااتل ةيوااا  لههااارل ك اااكيلرةااا ل
 يلاا لتوداارن  ليةااآتلهااال ااه يلتي اارولتواالتر لتواا لتوهماا يوليتو اارة لرااال

لتوه د .
ي هتل هثلآ  لي ل لن  للهةتلتوثةولهةدالتالنمة ارلرارو يا لهك ال ال
ل ل لظ ااُّ لدلارال اا  ر  ولت يكه ريليي رة رلتوكمل  ليتوكال  سلنا لةيوا لكمارو  ل  هل

                                                           
ل.9/42= لش سلتوهه   لبل1 
ل.40-1/39= لت هرو لتو  ي ت للب2 
ل.3/324= لش سلت شهي   لت شهي   للب3 
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ل لولاااا  رَءل  اااِيلَو ل  ثلاااع لكلا  ااارلٍولَإولااا لتوِياااهل لَريل ااال ل  ااا لا لتوةِااا  لَنااا لتوااالُّ   لرليلت َ ااا لَالنلة  له   ل   
رل لَ  ظ ببل]تو ج/ َةرلِالدل  ل ا لهل ل  آ  لةل   ل[.15نلة  ل ظ   

ةاااآالت  اااتلي ل لكمل ااا تاليكل  يااارالوهاااالظاااالتالت لكمااارو لواااال   ااا ل
تلترك االلآواا لهااالترك االلنة هاالللر راا لتواا ل ياايو ل  ااة لت لرة اا لييااةيب ليتآ

يااا ولر كااا  ل ااايلو  ثمااا لدااا ل  ك ااا  لنة  ظااا لةااا ل اااآةرالد ااالالهااار   ظلهاااال
تو   ا لية  لنة هللل رغالتوا لتوياهرءلتوهظةاتل ايلو  ثاعلتواي   لية ا لو  ثاعل
توهيرنتلن لك للنا للناعلتو  ا ا.لينيا لتو  ا لرارو   ليتوهم ا لت   ت لدة ارل

.ليكيد االلتوهماا ل  اآةوبلراارو يالترثا لتوهماا لةاايالب1 لهشا  ك ر اللت ل ك اار لإ 
لناغالرال  رلالكمل ا لتويارهعل يشلالومظيلت ه لنغلش لكالنمة لةآتليلىا
يكلي ياا  ليكيد االالرر يااكه ريلةرةاا للاار   لي اايقلت يااكه ريلتوهك اال لرااال ةاا بل

لت در  .لللل
 مصادر البحث ومراجعه

 ل الرراللتوا  هالتويا يث  لك   ا  لل.لت ك رالن لرةييلتو  آا للاغ لتوا
له هللتريلتوها لتر تة ي لهدكرتلتوك ت  لتو رة ا.

 ت شاارللتوم اا لتويااة يلتواا له ت اارلتو اا آالتوداا  ي لتراايلتويااميلله هااللراااال
ل.1994 ل4ه هللتومهرل  للت لت  رءلتوك ت لتوم ر  لر  ي  لث

 تياارسلتورغواات للاار لت له هاايللرااالرهاا لتو ه شاا   للت ل اارل  ل
لر  ي  ل ل. ب.

 تيررولتو  ي  لترايلتو ياالرةا لراالت هاللتويت ال  لل تياتليك   ا  ل
لهلل لنك  لتوي للي    ليم ل لتوهدكرتلتوكين   ت له  .

 ت هرو لتو  ي ت لتريلره يللهر لتول الر هرالرالره لتوهما يولراال
 ل1 ترالتو رلوب لك     لةرل ل يال هيل  لررويلتودكو لر  ي  لث

ل.1985

                                                           
ل.5/99= لت شرللتوم  لتوية ي للب1 
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 لرا لتواا  هالهااليلاايالةا تءت لتو اا آا لترايلتور اارءلررااللت لتهاغ ءلهاارها 
راااالتو يااا التومدرااا   لك   ااا  لترااا تة يلرثااايا لهثرماااتله اااثه لتورااارر ل

ل.1969 ل2تو ةر  له   لث
 ت   رولن لهير  لتو غولر التو  ي  التور    اليتودين  ا لترايل

توال الررالللتور در لررللتو  هالراله هاللت  رار   لك ا  جله هالله  ا 
لتو ه ل للت لت  رءلتوك ت لتوم ر  له   ل ل. ب.

 تور  لتوه  ث لتريل  راله هللرال ييولت  لوي  لل تيتليك     ل
توشاا   الراارل لك هاالليرةاا له هااللهمااي ليآ اا  ا للت لتودكااولتومةه اات ل

ل.2001 ل1ر  ي  لث
 تور اارالناا لو  ااولتراا تولتو اا آا لترااالت  راار   لك   اا  لل.لثاا لرراالل
ل.1969ه ل له تلمتله ثه لتوي ر للت لتودكرولتوم ر  لتو رة ا لتو 
 كيل اا لتوةهااعلناا لشاا سلتوةهااع لت هااللرااالتو ياا الرااالتو راار  لل تياااتل

ل.2002 ل1يك     لل.لنر  ل د لل رو للت لتويغي له   لث
 لاااارهعلتور اااارالرااااالكلي اااا لآ لتو اااا آا لتراااايللمهاااا له هااااللرااااالل  اااا ل

ل.ةا1405توثر   للت لتوهد الر  ي  ل
 تولاارهعلر دااريلتو اا آا لتراايلرداا لررااللت له هااللرااالت هااللتو  ثراا  ل

لةا.1372ك     لت هللررللتومة يلتور لي   للت لتوشمو لتو رة ا ل
 رشاا تلتو اااا  لرةاا لشااا سلترااالر  ااا  له هااللتو اااا  لتوشااارنم  ل 

شااا سليكمة ااا لك دااا لن  ااارالتوه اااثه  للت لتودكاااولتومةه ااات لر ااا ي  ل
ل.1989 ل1ث
 ه هااايالراااالةااا س لشااا سليكمة ااا  لل.له هااالل يااا ا لل ااايتالت رشااا ل

لتوهثرمتلتو هيآل ت.
 ل اايتال ةرااتلرااالتوملاار  لك   اا ليواا يلرااالتوااي ل للت لت ناار لتول االا ل

ل.1980 ل2ر  ي  لث
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 يسلتوهماار  لناا لكهياا  لتو اا آاليتوياارعلتوه اار   لتراايلتوهااا له هاايلل 
لت ويي  للت لت  رءلتوك ت لتوم ر  لر  ي  ل ل. ب.

 نااا لناااالتو ااا و لت هاااللتو هاااغي  لشااا سليكمة ااا لرراااللشاااآتلتومااا ول
ل.2002 ل5تو ه للة لتي  للت لتودكولتومةه ت لر  ي  لث

 ش سلت شهي  لرةا لتوه اتلتراالهروا  ل ااهال رشا تلتو ارراب ل اي ل
تول التريلتو يالرة لراله هللتوشرنم  لك     له هيللرالتوله   ل

ل.2002 ل1هدكرتلتو هر لتو رة ا لث
 هين لتول الرال م شلرالرة لتو  اي  لرارويلتودكاو لش سلتوهه   ل

لر  ي  ل ل. ب.
 .لتوشم ليتوشم تء لترالةك رت لررويلتودكو لر  ي  ل ل. ب
  ل.ررللتو ااااااااارل لرراااااااااللتولة   لرهماااااااااتلآ ل رةااااااااايلتو ااااااااا ولتو ااااااااايك

 1998 رهرا تور  

 توهاااا ي لتوة ي اااات لتراااايلةااااغ لتو يااااالرااااالررااااللت لتوميااااد   لياااااعل
 ل2تويايل للت لتودكاولتومةه ات لر ا ي  لثليكمة  له هللرري لر يا

ل.2003
 تودكاارو لرهاا يلرااالر هاارالتوهماا يولرياا ري   لك   اا  لررااللتويااغيل

لةر يا لررويلتودكو لر  ي  ل ل. ب.
 تودشاااارولرااااال  اااار  لتوك   اااا لير اااايالترةري اااا لناااا ليلاااايللتوكلي اااا  ل

تو ه شااااا   لترك ااااارءليك ااااا  جل ة ااااا لهااااالهيالشااااا  ر للت لتوهم نااااات ل
ل.1ر  ي  لث

 لت  لتوك   اااا لي  اااار  لتوكلي اااا  لتراااايلتور داااار لررااااللت لرااااالت هااااللهاااا
لتو يه  للت لتودكرولتوم ر  لر  ي .

 هشد لترا تولتو ا آا لهدا لراالترا لثرواولتو  يا  لك   ا  لل.ل اركيل
ل.1975توارها للت لتو   ت لر لتل ل
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 ه  اا لتوةر ااولرااالدكااولت رر  ااو للهاار لتواال الررااللت لرااالةشااري ل
 ل1ررااااللتوم  اااا لتوياااا ل للت لتويااااغي لتو اااارة ا لثك   اااا  لل.ل ااااغسل

ل.2004
 توههااا لت لنااا لو  اااولتوهااارظلتو ااا آا لترااايلتو ريااايلتو يااا الرااااله هااالل

ت  اااااه ر   له تلماااااتليك ااااال يليت ااااا لت هاااااللرراااااللتوااااا  ها لتوهدكراااااتل
لتوكين   ت له  .

 ه ااار  سلتوة ااات لك هاااللراااالنااار س لترك ااارءليك ااا  جلل.له هاااللراااي ل
 ل1رءلتوكاااا ت لتوم راااا  لر اااا ي  لثه رااااولينرثهااااتله هاااال للت لت  اااا

ل.2001
 توها  جلتو ايك لوةر  اتلتوم ر ات ل ة اتللل الالنا لتو ا ولتوم را  لل.ل

ل.1980 ل1ررللتو ري لشرة ا لهةييتلتو يروت لر  ي  لث
 تو يتل لن لتوة ت لتريل  للت   ر   لك     لل.له هللررللتو رل لك هل ل

 .1980 ل1لت لتوش ي  لث
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Abstract 

Emphasis by Nuun to Channel the Meaning in 

the Quranic Context 
Dr. Firās Abdulaziz Abdulqādir لللللل

 
 

 

The use of letters emphasis in Arabic is one of the 

phenomena by which Arabic is recognized and has taken 

large amount of grammarians’ and rhetoricians’ 

discussion. 

Our research entitled “The Effect of Using (ا) in 

Emphasizing the Quranic Meaning” shows the effect of 

emphasis in the Koranic textual semantic. Emphasis by 

using letters in Arabic is divided into two parts: The first 

is the repetition of the same letter in the sentence, and this 

is called lingual emphasis. The second is certain letters are 

used to mean emphasis in particular, e.g. superfluous 

prepositions (ليلإاِل  that abolish and the emphatic two (كا 

 .s(ا)

We have presented at the brgining of our research a 

grammatical presentation in which we identified what 

grammarians had said about the emphatic (ا) for present 

verb. Then we analyzed the Koranic verses that contained 
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emphasized present verb. That Koranic use has three 

modes. 

First, the result clause of an oath, which is the most 

mentioned and most frequent in Koranic expression, 

Second, The emphasis of subjunctive clause with (إا) and 

 which is mentioned in Qoran in nineteen places, and ,(هار)

third, the emphasis of non-assertive clauses, and inhibition 

was preferred to other types of non-assertive styles that are 

emphasized, also non-assertive clauses with inhibition ( ) 

of with interrogative ( ة). 

We aimed to choose Koranic texts to enforce our analysis.     

 لللل
ل


