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ّٔول الباب ا

مقدمة

ّٔول  ة البحث: الفصل ا لف

ٔكرث من معىن"لغةا"لكمة ٔو بعضالعادیة تعرض اللكامت املضمنة يف امجل. هيا  معاٍن 

ٔخرى ات  لغة هو الصوت، تعریف. ف د  ىل مركز صوتردلكسنوقالوا نطباع  هو 

هزتاز من طب و ة  ّ العصب ن ٔذن ال ب التغريات يف ضغط الهواءيتا س ل  . تتفا

ٔخرى  ٔشیاء  ىل هذا الصوت من بني  رشاحلصول  از صوت يف ال ٔو . ٕاىل  لغة  ٔصوات ا

م يه عبارة عن دةٔصوات ال جالصوت و رشیة اليت ت ّبعٔصواتيفالنطق ال مسم

١".فمن"مسحرف صوتیةو"فان"

لغة مثّ  ل ا دة م ٔدوات اتصال وا لغات  دام ا ٔن یمت است ج مبعىن  لغة اليت ت ، ا

لغات . العربیة ٔكرث من ا دثني  هيا م لغات الرمسیة اليت  دة من ا لغة العربیة يه وا ا

ٔخرى ٔكرث من . ا دث هبا  ٔوىل، ومعظمهستعمل ملیون خشص ٢٨٠اكن یت ش يف لغة  ا یع

ا ٔفریق ٔوسط وشامل  لغة الرمسیة ري. الرشق ا ٔیًضا لغة ٢٥منا لغة العربیة يه  ، ا دو

دمة يف القرٓنٔنالعبادة يف إالسالم  لغة املست شار. ا ىل ان ت ااجلغرافهيبناء  متتع احملاد  ،

ةٔكرثالعربیة  له الفات يف ا خ ٔن یف . من  ات ال ميكن حىت  له ٓخربعض ا دمه ا ٔ .همها 

طوّ ال  ٓخرم ت بني خشص و لغة العربیة فقط من احملاد وبة يف . ر ا ٔیضا مك ولكن 

ت عن الك ٔو النصوص املوجودة يف خمتلف اكتا ٔوسط . البب  س فقط يف الرشق ا ل
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ا بل يف  سیااملٔحناء العلكّ وشامل ٕافریق ل ٕاندون ات املوجودة تطوّ غرار ىل . م له ىلر ا

ینا، یتطوّ  یل  ٔرخ ا لغة العربیة يف ب وبا ٔیضا يف شلك مك ابة العربیة يف تطوّ . ر  ر الك

سیا يف املايض تطورت من لغات ٕاقلميیة خمتلفة بنك تنغل . ٕاندون سیا يه ب ٔن ٕاندون كام نعمل 

هيا  یٕایك اليت  .  خمتلفة مع لغاهتمق

تذ یل اخلاص بنابیث ٔرخ ت القدمية اليت ميتلكها ا ا د . وجود العدید من الك وا

ٔخوذة من هواحلروف العربیة اجلاویة مهنم  ٔحرف فغان م ب هتا بعد ذ اجلاویة ، واليت یمت كتا

ائیة ست مجیع حروف ه ائیة ولكن ل دمةٔحرف ه حرفة ، ت لكمة . مست فرس فغان تعين م

حل وبة  لغة اجلاویة املك ٔن ا حرفة  ٔهنا م اديروفىل  ري  ًا  ٓ .العربیة تعترب ش ، كتابة نا

متع إالساليمالاجلاویةالعربیة حروفا ى ا رخي احلروف العربیةقال يف الواقع، . معروفة 

رشياجلاویة  ل  ىل نطاق واسع من ق دمت  ناست دم ال . إالسالما ت ت العربیة ُس ا ك

ةمستعملاجلاویة  لیة إالسالم ا ل كتاب بعنوان . اص يف املدارس ا " شفاء اجلنان"م

ل الطالب لتعمل قراءة القرٓن دم من ق ست البا ما  مل تالوة القرٓن و ي یناقش  .ا

دام احلروف العربیةمتتع هبا هذا  ست ٔنه عندما ننظر من بعید یظهر  اب يه  . الك

، عندما ننظر عن كثب وقراءته لغة العربیة . ومع ذ س  اب ل ٔن هذا الك سوف ندرك 

ة اجلاویة له ع نطقها نظام ا دم احلروف العربیة اجلاویة اليت ی ست ، مثّ .ولكن بدًال من ذ

ا دة حروف ت العربیة اجلاویة، ويهخصائص موجودة فقط يف الك العالمات اليت متلكها 

لغةممتعٕالضافة ٕاىل .نايف نص فغ ى ا ابة،  ٔیًضا العربیةالك ٔخرى ويه من جراجلاویة 

.القراءة
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ٔنه عند قراءة  د املؤلف  ابهذا ال يفحرفوو شبه قراءة ك العربیة اليت اللكمةال 

ٔن تقرٔ  الفات سلميةبصورةجيب  ٔي اخ وب من دون  ٔنه يف . ام وفقا ملا هو مك ني  يف 

ابهذا ال  ابة احلالیةك د ما عن الك ىل املؤلف قراءة القراءات اليت ختتلف ٕاىل  ، ٔن. جيب 

ا لك اص  المات خمتلفة لها معىن صويت  جيب قراءة"فدا"لكمة .بة العربیة اجلاویةنطق و

”fadaa”لفظ العريب ع طریقة لقراءة ا .ٕاذا اكن ی

ٔن   ، لفظ العريبحروفومع ذ دم ا ست ولكنال  بعد ذیّةاو اجللغة و

ةشلك يففويه احلرف . "podo"قراءة " فدا " وقالت  د يف و احلرفPOصّوتالف

ة  ج + شلك الف ابة. DOصّوت حرف الصوّيت ی ینحرف عن الك لكمة .صوت الرسا

ّ " فدا" لغة العربیة يه لكمة " sama"يت تعين ال رمجت ٕاىل ا تاملشمن ".مع " ٕاذا 

راسة الصوتیة ورة، هيمت املؤلف يف ٕاجراء دراسة حول ا جراء . املذ ٕ ون  ، سیقوم الباح و

.""شفاء اجلنان"العربیّة اجلاویّة يف كتاب احلروفيفوتیّة دراسة الص"حبث حتت عنوان 

ةحتدید املشلك: الفصل الثاين 

:يهثالبحيف هذه حتدید املشلكةأمّ 

د صوت احل.١ المات الرتقميروفس .شفاء اجلنانكتابىل ٕاىل 

شفاء "كتاب يفالعربیة اجلاویة عند قراءهتا بعالمات الرتقمي روفیتغري صوت احل.٢

."اجلنان

مشلكة البحث:الفصل الثالث 

:ا مشلكة هذا البحث يهٔمّ 

راسة الصوتیة .١ ؟" شفاء اجلنان"العربیة اجلاویة يف كتابروفاحليف ما يه ا
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المات الرتقمي يف كتاب روفیف یتغري صوت احل.٢ ىل  شفاء "العربیة اجلاویة بناًء 

؟" اجلنان

الف وحصة احلروف يف.٣ ٔصوات بني " شفاء اجلنان"كتاب ما مدى اخ العربیةمل ا

؟جلاویّة

ٔهداف البحث: الفصل الرابع 

ٔهداف هذا البحث هٔمّ  :    وا 

ىل احل.١ راسات الصوتیة  ".شفاء اجلنان"العربیة اجلاویة يف كتابروفلوصف ا

."اجلنانشفاء "العربیة اجلاویة يف كتابروفلوصف التغیريات الصوتیة يف احل.٢

ٔصوات احلروف يف كتاب .٣ شاهبات يف  الفات وال خ بني بني " شفاء اجلنان"ملعرفة 

جلاویّة ٔصوات العربیة  .مل ا

فوائد البحث:الفصل اخلامس 

:                     وفوائد هذا البحث هأمّ 

راسات الصوتیة من .١ اصًة يف ا ت ،  لغو فوائد النظریة ، مكسامهة يف تعمیق ا

."شفاء اجلنان"العربیة اجلاویة يف كتاب روفصوت احل

فوائد معلیة.٢

ة)ٔ  راسةتوفري املزید من فهم هنفسلباح لغةا .الصوتیة يف العمل ا

دة املعرفة  عن )ب لغة العربیة تدرسشعبةلطالباجلاویةةالعربیروفاحللز ا

لغةهوایةول  .ا

شاهبات بني )ج الفات وال الخ دة املعرفة  ٔصوات العربیةلز .اجلاویّةو مل ا
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تعریف املوضوع:الفصل السادس 

دراسة صوتیة)١

لغات ة من ا ٔصوات املنت راسة الصوتیة يه دراسة ا رشا ا ال د مل .اليت یت

ٔصوات و حروف صوتیة ٔصوات ینقسم ٕاىل قسمني ا .ا

العربیة اجلاویةاحلروف )٢

ٔخوذة من حروف العربیة احلروف ٔحرف فغان م وبة ب اویة مك اجلاویة يه لغة 

دمة ست لكها مست ائّیة لكن ل وبة " فغان"لكمة . اله لغة اجلاویة املك ٔن ا حنراف،  تعين 

ٔن لغ ٔلوف عند قراءهتا، نعمل  ري م ًا  ابةة العربیة تعترب ش لغة العربیة وفقًا الك دم ا ست ال 

لغة اجلاویة ابة ولكن ا لغة القدمية، ويه دراسة يف رفاحل. لك ٔدب ا ة يف  العربیة اجلاویة مدر

اص يف املدارس ا شلك  ت العربیة اجلاویة  ا دم الك ت ُس لغوي  ٔصوات ا لیة مل ا ا

ة .إالسالم

"شفاء اجلنان"كتاب)٣

حل" شفاء اجلنان"كتاب ت النص حول روفيه نص یقرٔ  العريب اجلاوي وحمتو

ابیتكون هذا .قراءة القوانني يف القرٓن فصل عن : فصول، مبا يف ذ) ٦(من ستة الك

نة، و  ن وممي سك لقانون وراهن مصیاد نة، وفصل ممي  نون و نون سك ام، قانون  فصل ٕاد

، والفصل عن احلروف  والفصل القانوين الم تعریف و الم فعل، وفصل تفخمي و حرف قلقا

.ماط مع تقسميه


