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 ملخص البحث

 

Research Summary: 

 Is a research talking about a rule of 

interpretation, which is if the name was repeated 

twice in the Koran from one speaker and they know, 

or deny, or one of them and the other to know 

whether the second name is the name of the first 

name or different collected in which the words of 

scholars and ask God reconcile and repayment. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ين ىن ٹ ٹ ُّ  
 هئ  مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي  زيري ٰى
 مث هت  مت خت حت جتهب مب خب حب جب
 خض حض جض مص  خص  ٹ ٹ ُّ ، ١٨٥آل عمران:  َّ مجحج
 لك خك حك جك مقحق مف خف حف جف  مغ جغ مع جعمظ حط مض
 َّ مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك

 



 
 

 َّ ىك مك لك اك يق ٹ ٹ ُّ 



 
 

 خطة البحث

 يي ىي مي ٹ ٹ ُّ 
 مئ زئ رئ ُِّّّٰ َّ ٰىٌٍّّ ٰر ٰذ
  يت ىتنت مت نبىبيبرتزتمبزب رب يئ ىئ نئ
  َّىف يث ىث نث مث زث رث

 

 



 
 



 
 

 متهيد 
 وفيه مطالب :

 معنى التكراراملطلب األول :

 معنى االسم املطلب الثاني : 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الثالثاملطلب 
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّ  

 يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
 ىث نث مث زث رث  يت ىتنت مت زت رت يب ىب نب مبزب رب
 َّ ىف يث

 

 

 

 



 
 

 املطلب الرابع :أنواع التكرار :

 مج حج مثُّ  
       َّ جحمح

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىنُّ
 .َّجبهئ

 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ٹ ٹ ُّ 
 َّ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

 

 اك يق  ىق يف ىف يث ُّ   
َّ ام يل ىل مل يك ىك لكمك

 رث يت ىت نت مت زت ٹ ٹ ُّ  

 ٩اتلحريم:  َّ ىق يف ىف ىثيث نث  زثمث



 
 

َّ خب حب جب هئ مئ ٹ ٹ ُّ 

 

 َّ خض  حض جض مص ُّ 

 

 يل ىل مل خل ُّ 
َّ من خن حن جنيم ىم  ممخم حم جم

  مثزث رث يت ىت نت مت زتُّ   

 .٩اتلحريم:  َّ ىق يف ىف يثىث نث
 

 يثىث  نث مث زث رث يت  زتمتنت يبُّ 

 زن رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف

 حئ جئ ريزيمينيىييي ٰى ىن نن من

 مث هت مت خت  حت جت هب مب خبحب جب هئمئ  خئ

   َّ مج حج



 
 

 املطلب اخلامس : الفائدة من التكرار 

 

 



 
 

 

 مث هت مت خت حت  جت هب ٹ ٹ ُّ 
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح  حجمج
َّ جض مص خص  حص

 

 مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص ُّ 
َّجفحفخف مغ جغ

 مئ زئ رئُّ َّ خت حت مبهبجتٹ ٹ ُّ 

َّنئىئ

 

  ُّ ٍّ َّ  ُّ ِّ 
 يب ىب نب  مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 َّ زت رت

 



 
 

  إذا تكرر االسم مرتني:قاعدة 

 يم ىم ُّ 
. َّ مه جه ين ىن من خن حن جن

 

 

 

 



 
 

َّ خض  حض جض مص ُّ  



 ٰى ٰر ٰذ ييىيمي حيخي جي يهُّ 
ٌٍَّّّ

 



 
 

 زت رت يب ىب  نب مب زب ٹ ٹ ُّ  
 ىق يف ىف يث ىثنث مث زث  رث يت ىت نت مت
 زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق
 َّحئخئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىين ىن نن من

 يي ىي  مي خي حي جييه ىه ُّ  
  خف حف جفمغ جغ مع  ٹ ُّ  . َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ
 ىل مل خل  هل مل خل حل جلمك لك خك حكجك مق حق مف

  َّ ين ىن من خن  حن جنيم ىم مم خمحم جم يل
 



 
 

 حس جسمخحجمججحمحجخ مثُّ 
 جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس

 . َّجغ مع

 ٰر ٰذ يي ىي مي  خي  ٹ ٹ ُّ 
 َّ  رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى

 

  مج حج ُّ 
 . َّ مخ جخ مح جح

 مت خت حت جت هب  مب خب ُّ 
  مخ جخ مح جح مج حج  مث هت
 جع مظ حط مض  خض حضجض مص خص حص مس خس حسجس
 .  َّ  حف جف مغ جغ مع



 
 

 رث يت ىت نت مت  زت رت يب  ُّ  
 مل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يثىث  نث مث زث
 زي ري ٰى  ينىن نن من زن رن ممام يل ىل

 خبحب جب هئمئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي
   َّمج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب

 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٰىٌّ ُّ
 زت  رت يب ىب نبمب يئربزب ىئ نئمئ زئ  رئ
 َّ نت مت

 

 يق ىق يف  ىف يث ىث زثمثنثُّ
 ين ىن نن منزن رن ممام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك
َّ زي ري ٰى

 نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّ 
 مث زث ىتيترثنترتزتمت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 .َّاك يق  ىق يف ىفيث ىث نث



 
 

 مخجخ مح جح مج حج مث هتُّ
  .َّ جض مص خص حص مس خس حس  جس

 ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه ُّ  

 زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى

  َّ مت زت رت يب ىب  نب مب

 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ  
 يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ

  َّ زترت

َّ جم يل ىل مل خل ُّ  

 

 ىم خممم حم خلملىليلُّ
.َّجنيم



 
 

 خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن  جن ُّ 

 منخن  حن جن يم ىم مم خم حم جميل ملىل  هي مي
  َّمهىه ىنينجه

  خم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّ  
 مئ هي مي  خي حي جي ٰهمه جه هن حنخنمن جن مم
َّهثمس مث هت مت هب مب هئ

.  َّ يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ُّ  

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّ  
 ري ٰى  ينىن نن يلامممرنزنمن ىل
 حب جب هئ مئ خئ  حئجئ يي ىي ني مي زي
 . َّمبخب

  ىن نن من زن رن مم ام  يل  ُّ 
 حئ  جئ يي ىي ني زي ري ٰى ين

 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب مئهئجبحب



 
 

 مص مسحصخص خس حس محجخمخ جح
.  َّحضخض جض

 حي جييه ىه مه جه ينىن من خن حن جن  ُّ  
. َّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي

 

 جت هب مب خب حبجب هئ  مئ خئُّ

 اك يق ىق  يف ىف َُّّ مت  خت حت

 نن من زن رنمم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك

َّ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري  ٰى ين ىن

 خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ 
 ىه  مه جه ينىن من خن حن جنيم  ىم مم
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ



 
 

 يث  ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت  زت رت
 ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يفىف
 ري ٰى ين ىننن من  زن رن مم ام يل
  جت هب مبخب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىيني مي زي
 جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

 مظحط مض خض حضجض  مص خص حص مس خس حس
 خك حكجك مق حق مف خف حفجف  مغ جغ مع جع
.  َّ خم حم جم هل مل خلحل جل مك لك

 زئُّ  
َّ نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ

 حم جم يل ىل مل خل ُّ

 مه جه ين  ىن من خن حن جن يم ىم مم  خم

 َّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه

 



 
 

 خي ُّ 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي
  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئزئ رئ ّٰ
.  َّرت

 



 
 

 :ن يكونا نكرتنيالثاني : أ املبحث 

 َّمه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ُّ  







 
 

 رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئُّ 
 اك يق ىقيف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت نت مت زت
َّ  مك لك

 مي زي ُّ  
 حت جت هب مب خب حبجب هئ مئ خئ  حئجئ يي ىي ني
َّ  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت  مت خت

 

 



 
 

 من هذا القسم : ما قيل أنه مستثنى مطلب : 
 حئ جئ يي  ُّ 

َّجتحت هب مب خبحب  جب هئ مئ خئ

 مل يك ٹ ٹ ُّ 
 ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل
 خبحب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري
َّ حت جت هب مب



 
 

 نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ُّ
 نت مت زت رت نبىبيب زبمب رب يئىئ
 لك  اك يق ىق يفىف يث ىث نث مثزث رث  يت ىت

 نن من زن رن  مم ام يلىل مل يك ىك مك
 حئ جئ ييىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن
 َّ خب حب جب هئ  مئخئ



 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ  
 مت  زترت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ
َّ ىث نث مث زث رثيت ىت نت





 
 



 
 

 الثالث املبحث
 .معرفة :والثاني ،نكرة:  األولن يكون أ

 جت هبُّ 
 مس خس محجخمخجسحس جح مثحج متهت حت
 . َّحصخص

 ختحت جت هب مب خب حب هئ مئ خئ ُّ 
  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حجمث هت مت
 مف خفحف جف مغ  جغمع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص
 .َّ خم حم جم هل مل خلحل  جل مك لك خكحك جك مق حق

 
 



 
 

  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس ٹ ٹ ُّ 
.َّ لك خك حك  جك مق حقمف خف حف جف مغ جغ مع

  حن جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل  ُّ 
 ٰذ يي ىي  ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 .   َّ يب ىب نب مب

ڤ  ڤڦ  ڦ

 من هذا القسم : ما قيل أنه مستثنى مطلب : 
  ىي مي خي ٹ ٹ ُّ 

 مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي
 مت زترت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ
.َّ ىت نت

 
   
   

 
 

 



 
 

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  
 مي خيحي جي  يه ىهمه جه ينىن من خن
   َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث رث ٹ ٹ ُّ  
َّ مم ام يل ىل  مل يك ىكمك لك اك

  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ  ُّ 
َّجضحض مص حصخص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج

 خك حك جك مق حق مف خف ٹ ٹ ُّ 
  حم جم هل مل خل حل جل مك  لك
 .َّ ممخم

 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٹ ٹ ُّ
.َّ زت رت يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ

 خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ  
. َّ من خن حن جن يم  ىم مم

 

 

 

 

 

 



 
 

 الرابع : أن يكون األول معرفة والثاني نكرة املبحث

 مل يك ىك  ُّ  

.َّ ٰى ين ىن نن  منزن رن مم ام يل ىل

 جت  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىيُّ 
 حس جس مخجخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت
 جع مظ حطمض خض حض جض  مص خص حص مس خس
 . َّ  مغ جغ مع

 نت مت زت رت نبىبيبُّ
. َّ ىث نث مث زث  رث يت ىت

 

 

 

 



 
 

  جح مج حج مثُّ
 مض خض مسحصخصمصجضحض جسحسخس جخمخ مح
.َّ مظ حط

 جنيم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 مي خيحي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن

 . َّ ٰر  ٰذ يي ىي

 َُِّّّ ٰذٰرٰىٌٍُّّّ

 رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ
. َّمث زث رث يت ىتنت  مت زت

چ ٹچ

   
 
 



 
 

 اخلامتة : 
 اشتملت على 

 املصادر واملراجع 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 


