
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 إهداء

 إَلى الرَّسوِل األعَظم ُمَحمَّد 

 
الرَّسُــُّأييِّديـــــسَ احلَبيبُــها ولُ

الشّــُّأي املُشَــــــافِــــها فِيـــعُ ناـــفَّعُ

زاداً أمحِلُ إليكَ أسعَى جِئتُ

فَهاَلّيـــصِ الكِتابِ مِنمُحكَمِ غَ

أرت ال مُجيباًــَجِئْتُ سِواكَ جي



املُجيبُهاــُّأي املُجابُ املُصْطَفَى

آسْوَ إذا اللَّـتَـاملُرَجَّى هيبُـشَاطَ

ت إنْ رَطيبُـَرتـَهُوَ غُصْنٌ ضِيهِ

فيهِ يل نيَكُ رِضاكَ صيبُــَمِنْ

ن أخيبُــَيا فَكَيفَ ، اهلُدَى بِيَّ
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 مقدمة

 ٱ ٻ ٻ

ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ژ 

 

ََمْ  َلمُه ِعَو، ماف وأَُ مُ  ال َّم ِ         ْْ اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َأْنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلمْم ََ

َِ َعَلممى ِعَبمماِذِه الَّممِذََى اْ ممَََّاىف َ ِسمم َّما ُمَحمَّممد      املبَمموُ  هلاَممَد    وأَتممما الالَّمم 

َْبني. وا  لكتاِب املبنيف وعَلى آِلمِه الَّ ِّبني الَّاهرَى وأ حاهلِه األخ ار املنت

 أما هلَد: 

ََ الباحثوَن على ذراَسممِتِه وَتَق ِّمم ه    مم كتاٍب  اُكَُ ََمِر ا   ممم إذا ُأعِمَ  النَظُر ُ هف وذاَو

َّوََِق ا ُرواُؤه  هفَّاُؤب َعنَ هف وََِرذاُؤ ـَممَم منمه      امم ف ُإنمه كلَّ كتاَب اهلِل إ َتَدهلَّممَره امَلممرُء َو

ه ُئم َتَلممقَّاه ـارِ عَلى أمٍر طماِر،ف و َرَسمى عَلمى  مٍر ،ماِر،ف واسمتااء هلظم   وار،. َُمما َ        

ُهممو ُكلَّممما اْسمممَتزاَذ منممه ماَذهف ومهممما   عل ممه منممه هلمماألم . َحِتُُممكممان ـممد ممما  ال مموَ  ممُر

ََُدهف ذلك ألّنه كمما ـمال عنمه الّ م     َُممُه إ       اْسمَترََُده َر اذق األم ممى المذي ُأنمِزَل عل مه ِلُ بله

وهممو ال ممرا   والممذكر ايكمم مف ه املممبنيفونمموُر املممتنيف اهلِل حبممُ الّنمماِ  أنيَممني: هممو 

 .(2)«ّذرَّمال ُ ثَرَك ُتخِلُقهَ  َو» (1)«هُبمْاِئي َعمِ َقْنَ َت»الذي  املالتق م

                                                 

 . 1/5 :اَ القرآنكاجلامم ألح(  1)

 . 212: نهج الب  ة(  2)
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القمرآَنف ومما َالمتْدا ُ مه ُكم ا حمنٍي ِممى        َو هلل َذرا الشاعِر ح ث َقولف كأنَّمه َََِنممي  

 ايالِى والب ان:

 إذا َمما ِمْذَتمممممممُه َنَظممممممَرا  ََزَُدَك َوْ،ُهممممُه ُحاْلمممممنًا

نَم.. إنه القرآن.. مَْزُ  اهلِل اخلالدُ  عَلى َممرِّ الدهور و األمممانف والمذي َسم ظّ     

ََُم»إعْاُمه كما تقول هلنُت الّشاطئ:  ى بَقم ثمم ََ  ف،   هلََد ، ً  والَلماِء الدارسنَي َةَلش

هلَ مدًا   األُم ُ  دَّمَتم اْم منمه الُاَمةَ   َغأنه هلَل    ِ، َباِلما  َحكلَّ فخيَّ املورذ  َساملَد حَبَر أهلدًا

 .(1)«الدارسني طاـَة اوُقََ عال ًا فحََّمَم  ُِّك وراَء

َْمدًا ،دَمداً     لإلعْمام الامّ  القرآنميف     وهذا البحث ُ،هد  آَخَر َُحماول أن َُ م َ  هل

ََالتنَّ  ـدرَته ال وت َة الارَمدَ  يف الب مان والتو م   والتمأثرف و ذلمك هلهمد، الكشمِ         

َِ عى هلَِض أسراِرِه و رممومه   عى الق مِة الدَل ِة الدـ قِة لل َّوت القرآنّيف و إماطِة اللثا

َُ اهلل اجمل د.   يف مالتوَاته املختلاة اليت ورذ عل ها ك 

لوَغ هذا اَد، ل   هلاألمر ال الرف ُهو َتَّّلُب َتظاَُُر ُ،هوٍذ عدَمدٍ ف ولم     إّن هل

لباحٍثف َمهما هلَلَغ شمأُوهف أن َُِلمممَّ هلمهف أو ََبلمَغ أذَنمى َممد   َلمه. ولقمد أحاَلاْلمُت هلممُبَِد           

َِمُت اخت ماَر همذا ا   ََِظِم املالؤول ة وِثَقِلها منذ ُأ ملوضمو   املقَ دف و ُوعوَرِ  املاْلَلكف و هل

يف شهر نزول القرآن. َو ـد َمم  هذا اإلحالا  طواَل سنواٍت أرهلٍم هلأَامها ول ال هماف  

ٍَ مى رم ان هذا الَاَ.  ََُر ُت مى كتاهلة الا   األخر يف آِخر َو  إ  أْن 

 َو ـد َتهّ بُت التَ دَِّي َذا املوضو  ِلاَلَبَبني اثنني:  

ََ اهلل تَمممماَلى   األّول: . ولَّاملمممما كنممممُت اسَتحِ ممممُر حممممدََث   كونممممه َتنمممماول كمممم 

ََم َم َُْلَ تَبمّوأ م ََلم مما َ ََ أو هل ِهمأََِرهل يف القرآِن ـاَل َمْى»: امل َّاى . (2)«ارى الّنم ِمم  ُهَدق

                                                 

 . 12اَعْام الب اني للقرآن: (  1)

 . 1/6: تاالر القرآن الَظ م(  2)



 7 مقدمة

 

 

ـَمَدمي عى ،اذَِّ   َُِر ِعلٍمف َُتِزلَّ  َُهاَل  أْن ََُِلَب َعَليَّ َرأَيف أو أْن أـوَل يف كتاِب اهلِل هل

 الّ واِب.  

ٍَ متَمدِّذٍ    :الثاني َـّمُة مباحِث هذا املوضوِ  َو ُ َوهلُتها مى ،هةف َو ارتباُطها هلَلو ِذ

متباَِمنٍة مى ،هة أخَر . َو مى َثمَّ ُإن  هلاخت اري هذا املوضو  ـد ُأـِحُم ناالمي ُ مما َ   

 ـَِب  َلها هلمهف وُأَحمُِّلها ِمَى األمِر ُوَق ما ُتَّ م .

ٍة مى كتاِب اهلل؛ أّما َخشَ يت ِمى أن أـوَل يف كتاِب اهلِل ما َو ـد ارتاَم ك ا َسَبٍب هلآَ

  :ل   ُ هف ُقد ارتاَم هلقوله تَا 

. ُهمممذه ا َمممة ـبممم  أن  [22: حمممممد] ژک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ژ 

ِِ مما َتمرَتَُل لمه ـلموُب       َتكوَن ذعوً   رحيًة ِلَتدهلار آَاِت القرآِنف ُ ها مى التقرَِم والتموهل 

ََ اهللف أو ـ َّمروا يف        املؤمننيف  َْمروا كم  و َتقَشَرا منه أهلمداُنهمف إذا مما َشمَروا هلمأنَّهم َه

تأمامِ  َمُارِسِه َو مُان هف َو اْسِتكناِه ُ َوِره ومَان ه. لمذلك ُقمد ألَزممت ناالمي الَكموَ،      

 .  عَل ه ُمالتَ نًا هلأمَّهات امل اذر اليت تناولت النّص القرآنّي توض حًا وتاالرًا وهل انًا

ََِتهف ُقد ارتام هلقوِله تَاَلى:   َِّتمه وَسم  أّما َتَه اميب مى الت دِّي َذا املوضو  ِلِد

: آل عمران] ژڃ  ڃ  ڃ  چ  ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڦ  ڦژ 

َُُ هتَد  هلرأَهف ِمى ُأولي الب ر  وَسداِذ الرأي ِممَّى [152 َْأُت إَلى َمْى َُالَتشاُر  ف ُقد َل

ُخصا منهم هلالذكر: أستاذي املشر، الَامل الااض  الدكتور س د علي َتلَمْذُت َمف َأ

مر لوحي وخنبة ط بة مى أساتذ  آخرَىف ح ث َلَمالُت منهم مى الرت  ب و التشْ م 

َِ يف َناالي َعزَمَمَة املِ ميِّ ـُُدمًا يف هذا امل مارف ُتوكَّلُت عَلى اهلل َو ُكلهمي ِثَقمٌة  ما َرسَّم

 ذ  هل دي إ  َسمواء الالَّمب  ف ُهو ِنََم املوَلى وِنََم الن ر. هلأنَّمُه آِخم
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َو لقد َلِبْثُت عاممًا وَن ِّمماًا أنَيمُم ممى امل ماذِر واملرا،مِم والبحموِ  يف علموَ الدَلمة          

واأل مموات وُقممه اللُممة والتاالممر والب  ممة والتْوَممد و ِرهمما ممما ََُ مممُن  عَلممى َرسمممِم  

 َّوِطِه الَرََ ة. َم مِح البحِثف وتشك ِ  ُخ

َولَ َّ أّوَل ما لَاَت نَظري مى تلك املَّالَمات األّولّ مة همو الوـمو، علمى حق قمِة أنَّ       

القرآَن الكرََم كان ُمنَََّلقًا أساِسّ ًا ِلث ِ  جمموعاٍت مى الدراسات الَرهل ة واإلس م ةف 

ال موت ة ـمد   وكانمت هلمواذُر الدراسمات     فهي: الدراسمات اللُوَمة والقرآن مة و الب   مة    

 ظهرت هِلَناَلٍب متااوتٍة يف ك   مى هذه اجملموعات الث ثة.

وكممان أوَُّل مممى الَتَاممَت إ  ِ ممَلِة الممدرِ  ال مموتيِّ هلالدراسمماِت اللُوَممِة وال ممرُ ِة    

همم(  181تهمم(ف ُتلم مُذه سم بوَه )   175توالنحوَِة هو اخلل   هلى أمحمد الاراه مدي )  

ممماء النحممو والقممراء  مممى هلَممده َالممرون علممى الممذي أضمما، إ  هممذا الَلممم ممما ،َممَ  عل

مذهبه. ثم َنَهَض هلأعبماِء ال موِت اللُموي هلَمد مدرسمِة اخلل م  الَماِلُم الكمبر اهلمُى ِ،م            

ََرِّضمًا لق ماَا ال موت يف         222ت) هم( ُمتْماومًا مرحلمَة البنماِء إ  مرحلمِة التأ م  ف ُمَت

 ٍ   اًَة يف الدـمة.كتاهلمْ ه: )ِسمرِّ  ناعِة اإلعراب( و)اخل ائص( يف  و

ََرَّضموا ملالمائِ            َو و،دُت َم مَح أساسم ًة َمذا الَلمِم عنمد علمماِء الب  مة المذَى َت

الا مماحةف َو اللامم  َو املَنممى يف الممنص األذهلممي. وكممذلك عنممد علممماء اإلعْممام الممذَى   

َذَرُسمموا القممرآَن عَلممى مالممتَو  اللامم  واملَنممىف وـممالوا هلاإلعْممام هلممالنظمف كالرممماني        

هممم( وعبممد القمماهر اجلر،مماني  212تهممم( والبمماـ ني )288تهممم( واخلَّّمماهلي )286ت)

َِ 652تهمممم( واهلمممِى أهلمممي اإل مممبم )627تهمممم( ثمممم اهلمممِى األثمممر )271ت) همممم( وحمممام

 هم( و رهم.682تالقرطا،   )
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كممما أّن علممماَء القممراءات انََّلقمموا مممى الممدرِ  ال مموتي لتأ مم ِ  علممِم التْوَممدف    

ِت اخلا َّممَة هلمماألذاِء ال مموتيِّ الممدـ ِ  للقممرآِن الكممرَم ُ ممما  ُوَضممَوا َعَشممراِت امل ممَّلحا

 (.phonologyَُاَلمِّم ِه علماُء األ واِت ال وَ هلم )علم وظائ  األ وات( )

أما يف الَ ر ايدَث ُقد أُاَذ الكثُر مى اللُوَني الَمرب ِمّمما َتَو َّمَ  إل مه الُمرُب      

و َتّممماَ حاّلممانف و كمممال هِلشممرف    يف جممماِل علممِم األ ممواتف أمثممال: إهلممراه م أنمم  ف   

و رهمممف كممما تنّبممه  ممُر واحممٍد مممى أهممِ  الَلممم والممدَى واألذب هلِحالِّممهم املْرَهممِ ف َو  

ََرَّضمموا يف ُكتممِبهم إَلممى     ََُت َذوـِهممم الالَّممل م إ  اَرتبمماِ  الوث ممِ  هلممني ال مموت والدَلممةف 

ـََم منه يف القرآن الكمرَمف كمالراَُيف و هل   نمِت الشماطئف و سم د ـَّمبف     َشَذراٍت ِمّما َو

 و رهم.  

َو ِمى خ ِل ما جَتمََّم َلديَّ ِممى امُل َحظمات املشمار إل هما آنامًاف و مما كماَن َََتِممُ  يف         

ُِميَّ َحا ظمَة        ذه  ِمى م َحظاٍت  وتّ ة كنُت ـد َلَمالمُتها يف كتماِب اهلِل اجمل مدف ُأثماَرت 

َُ عل مه      البحِث ُ هاف َو َتتبام ضواهِلَِّها وُأ وِلهاف َتمَّ اعتماُذ الارض ِة التال مِة أساسمًا تقمو

 األطروحُةف و هي:

ِلخدممِة   ممم جبم مم مالمتَوَاِته و هلشمكٍ  ذـ م       مم )إّن ال وَت القرآني ـد َتمَّ توظ ُاه 

 املَنى الذي ُأُِرَغ ُ ه(

وـد َعِملُت ،اهدًا علمى إثبماِت همذه الارضم ِة ممى خم ِل اإلُماذِ  ممى كتمِب اللُمِة           

 الِر والقراءاِت والب  ةف إضاًُة إ  ُمَََّ ات ِعلَمي الدَلِة واأل وات. والتا

وهلناء  على ذلك ُقد َتمَّ تقال ُم األطروحِة إ  ُ وٍل سبٍَةف اشتمَ  ك ٌّ منها عَلمى  

 َتمه ٍد و ِعدَِّ  مباحث. 

لدَلمِة  علمُم ا وَلّما كانت أ وُل هذا البحمِث تالمَتنُد إ  ـاِعمَدَتني أساِسم ََّتني همما:      

ف ُقد ُأُِرَذ لُك   منهما ُ    ـائم  هلذاِتهف اسمَتوَُى أَهممَّ ال مواهلِا الميت     وعلُم األ وات

َُ عل همما كمم ٌّ ِعلممٍمف ِلَكممي ََممِتمَّ توظ ُاهمما والر،مموُ  إل همما يف الا مموِل الّ ِحَقممةف ُمم    ََقممو
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 ََختلَا اجلانُب النظرّي هلاجلانِب التَّب قي.

َّ أّنهمما        َوعَلى الرا ِم مى َ رامِة املاّذِ  الَلم ِة الميت َتَم َّمَز هلهمما همذاِن الَا م نف إ

َتَ مََّنا إ  ،انِب ذلك َنماذَج تَّب ق ًة عدَدً  مى ُ مَوِر الدَلِة ال وت ِة اليت أشماَر إل هما   

 الباحثوَن ـدميًا وحدَثًاف وـد أَضاُت إل ها ما َتَو َّلُت إل ه ُأْثمَبتامه يف َم انِّمه.

 َِّ ِت الا وُل اخلمالُة الّ حقُة هِلَتناوِل َ م ِم البحِث وماذََّتمه األساسم ة. َو  ثم ُخ

ُمَتمِّممًا ِلالماهلَق هف َوُمَمهِّممدًا     : اإلعْام ال موتي يف القمرآن  ،اء الا ُ  الثالُث املوسوَ هلم

د اإلعْام ال موتي عنم   مم1للا وِل التال ِة مى الدراسة. وـد اشتمَ  على َمبَحَثني هما: 

 اإلعْام ال وتي عند املَا رَى. مم2القدماء  

َـّْانا يف املبحث األّول عنمد أرهلَمِة علمماء ِمّممى اشمتُلوا هلاإلعْمام القرآنميف         وـد َتَو

مما َطَلمَم   وأشاروا إ  اجلانب ال وتي منه هل ورٍ  أو هلأخر ف ح ث اسَتوـََانا الباـ ني هل

ََُتَق َّمْ نا  الامَور ممى ايمرو، املقََّّمة    هِلمَه عل نا خب وص اإلعْمام ال موتي يف ُمواتح ال    ف 

َُمَتَح اهلل عل نماف             َم ِمَح اإلعْاِم ال موتي ُ هما عنمد َممى ،ماء هلَمدهف ُم م انَي إل هما مما 

ََها  ـَْاُة تأماٍ  وُخشو .ُكانت لنا َم  َو

اعتماُذه مق اَ  )الّذوق( اسمتناذًا إَلمى حاّسمِة الالَّمممف     كما اسَتوـََانا عند اهلِى األثر 

َُْلها أذاً  للُحكِم اجلممالي عَلمى ألاماظ الل.ُمة. وـمد تناَوْلنما مَماََر اإلعْماِم ال موتي          َو ،َ

 لدَهف مشرَى إ  تَل قات املَا رَى عل هاف وإضاُاتهم إل ها. 

أّممما اإلعْممام ال مموتي عنممد املَا ممرَى ُقممد ـَ ممرناه علممى اثممننِي مممنهمف هممما:        

. اإلعْام يف ال موت القرآنمي  َتحدََده ِلاِلمرِّ الراَُيف وس د ـَّب؛ وـد َعَرضنا لألّول 

 ما َذَكَره مى أوُ،ِه التناُسِ  الا  ال وتي يف الت وَِر القرآني. كما َعَرضنا للثاني 

ََمدا مته دًا للا وِل األرهلَمِة   إّن ما َتَ مَّمَنْته الا وُل الث ثُة اأُلوَلى مى موضوعاٍت َُ

َل يف ُ مملِب املوضمو  ِممى ذوِن التََّممراِا ِلمما َتمممَّ    األساسم ِة الّ حقمةف ذلممك ألّن المدخو   
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ََُلهم اإلعْاُم ال وتي القرآني َُمِكمُى أن   ـَِبمِ  الاّلاهلقنَي َو الّ حقني ِمّمى َش َتالْ ُله مى 

ُْهوٍذ َحث ثمٍة   ََمَّدًا ِل ًَ  رحيًا َو ُمت ِْ َِّة البحِث مى ،هةف و إهما ََُشكهَ  َثُرً  كبرً  يف َمنَه

 ْت للَكشِ  عى َمواِطِى اجلماِل واإلعْاِم يف كتاب اهلل مى ،هٍة ثان ة.  هلِذَل

َِْة المنصِّ القرآنمّيف ممم ُمحاوَلمِة      مى ناح ٍة ُأخَر  ُإنَّ اـتااَء ُخََّى األوائِ  يف ُمَاَل

َتوظ ِ  ُمَََّ اِت الدرِ  ال وتي ايدَثف ِمى شأِنِه أن ََمَنَح الباحَث ُمربِّراِت اخلوِا 

جملاِل مى الدراسات القرآن ةف َو َُكاِلُب هَلحَثه ُمقوِّماِت البحِث الَلِميِّ األ   ف يف هذا ا

ـِ َة النتائِج الناِ،َمِة عنه.  .َو مى َثمَّ َُ ِاي َعَل ِه ِم دا

َو ـد تناوَلِت الا وُل األرهلَُة التال ُة الدَلَة ال وت َة يف القرآن الكرَم وُمَ  أرهلَمِة    

َُ عل ها هلناُؤُه ال َّموتي. وـمد احَتم َّ    مالَتَوَاٍت أساِس ٍة  َََتَشكَُّ  منها النصا القرآنيف َوََقو

ََ ِنهف كما َلي:   ك ا ُمالتو   َُ ً  هل

  الدَلة ال وت ة على مالتو  ايمرو، )األ وات ال امتة( الا   الراهلممم: 

 الدَلة ال وت ة على مالتو  ايركات )األ وات ال ائتة( الا   اخلامم : 

 الدَلة ال وت ة على مالتو  األلاماظ )املامرذات(   الا   الالماذ :

 (الدَلة ال وت ة على مالتو  الرتاك ب )اإلَقما  الا    الالماهلم: 

َو هلممذلك نكممون ـممد هَلممَدأنا أ ممَ  املمماّذِ  البحِث ممِة هلدراسممِة الدَلممِة ال مموِت ِة للحممرِ،ف  

رتك ممِب القرآنمميف ثممم َخَتَمنمماُه  بحممث     ُايركممِة )الق ممرِ  والَّوَلممة(ف  ُالّلاظممِةف ُال   

 الاا َلة اليت هلها ُتخَتم ا َات والالور.

إّن أهم َة هذا البحث ََكُمُى يف كوِنمه ََتَِّخمُذ ممى كتماِب اهلل مماذً  للدراسمةف و همدًُا       

ََدا ُخَّوً  َ،دَدً ف َتمَتلمَُّ  َلهما َمموطِ    َُوّي والب انيف وهو َُ َئ ََالَتْلي َمَاِلَم إعْاِمِه الل

ٍَ يف الدراساِت القرآن ِة املَا ر ف نأُممُ  أن َتكموَن انَّ ـمًة ُاعلمًة ملزَمٍد ممى األ ماِ          ـََد

َُ الدراساِت اللُوَِة مى ،هةف والقرآن ة ممى ،همة أخمر ف َعمرَب تَّب مِ        الَلم ِة اليت ختد

ًَ  اجلانِب ال وتي على َ،م ِم حروِ، القرآِن الكمرَِم وكلماِتمِه وَتراك ِبمِه وآَاِتمهِ     ف و مو
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إ  كشِ  املزَِد مى َمكاِمِى اإلعْاِم يف هذا الكتاِب الذي َ َتنَتهي َعْاِئُبمهف وَ ََْخبمو   

  نوُره.

 و أخرًا ُإني أرَُُم َََد الر،اِء ذاِع ًا هلقوِلِه َتَاَلى:  

 [286: البقر ] ژ ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائژ 

َعم  ممى َخََّمٍ  يف رأيف أو خَّمٍأ يف هل مانف       ُمَتَوسًِّ  إل ه أْن َ َُؤاِخَذني هلما َ مَدرَ 

ُإّن  اََة ما كنُت أهلُي ِرضاهف وهو ُمنَتَهى أَملي يف ُك ِّ ما َتَوخَّ ُتمه وأتوخَّماه. را، مًا منمه     

ُسبحانه أن َُبارَك لنا ني ًَا يف هذا الَم ف و َُثبَِّتمه يف م زاِن حاَلناتي وَحاَلناِت ُك ِّ َممى  

ه َسمهم  ُ مه ِممى ـرَمٍب أو هلَ مدف وأسأُلممه تَماَلى أن مََلنما ممى          أعاَن  عل مهف أو كماَن لم   

ََ نلقاه. ََه ُ نا َو  التالنَي للقرآنف الَاملني هلهف وأن ََُشاه

 .الَاملني بَِّر هلِل عوانا أن ايمُدَذ ُروآِخ

 

 حالى النْار يما،د مهد

 َ 2117ا اهان 
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 الَا ُ  األوَّل

 

 ِعلُم الّدََلة

 
 

  ماه ة الدَلةّولاملبحث األ : 

  ماهوَ الدَلة وتَّوره يف الرتا  الَرهلي: نياملبحث الثا 

  الدَلة عند احملدثني: املبحث الثالث 

  موضو  علم الدَلة: املبحث الراهلم 

   مالتوَات الدر  الدَلي: املبحث اخلام 
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 لالا   األّو

 ةمالدَل لُمِع

 مته د

ملَنممى مممى الَلمموَ القدميممة ،ممدًاف وهممو َممرتبا هللُممة     ََتممرب علممم الدَلممة أو علممم ا  

َتااعم   (1)التوا   اليت ُ منَِّ  على أساسها الكائُى البشمري علمى أنمه كمائى إ،تمماعي     

مممم أهلنمماء ،نالممهف وَالممتْ ب َممم انَّ ـممًا مممى رممموم  مموت ة مَّ نممةف  كمهمما ضممواهلا  

 .   (2)خا ةف مت اَ َّ ح عل ها مالبقًا يف هل ئة لُوَة و،ُراُ ة حمدذ 

لكممّى هممذا الَلممم مل َكممى َومممًا ممما علمممًا مالممتقً  هلذاتممه   ممث تكممون لممه حممدوذه      

وأحكامه اخلا ة هلهف هل  كان مرتبَّمًا ذائممًا هلَلموَ أخمر  َالمر يف كناهما وََمم  علمى         

                                                 

 .2: اللُة واجملتمم(  1)

ٍَ عمى أ راضمهم       »عّر، اهلى ،م  اللُمة هلأّنهما    (  2) ََبِّمر هلهما كم ا ـمو (. وممى  1/22اخل مائص:  « )أ موات َُ

خ ل النظر يف هذا التَرَ  نلح  أنه َ َبتَد كثرًا عى أحد  التَرَااتف ُهو َت مى ث ثمة ،وانمب   

كلممة يف  ذور الأساس ة يف اللُمةف همي: اجلانمب ال موتيف واجلانمب اَ،تمماعيف واجلانمب الموظ اي )        

 (.15 ول يف علم اللُة الَاَ: ُ( و)22: اللُة
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ف ُقمد تناولمه الَلمماء    (1)خدمتهاف سواء عند الَرب أَ عند  رهم مى األمم والشَوب

ُوَة والنحوَة والب   ة إضاُة إ  مباحثهم يف أ ول الَرب واملاللمون يف مباحثهم الل

 الاقه والتاالر واملنَّ . 

وهلذلك َكون علم الدَلة الَرهلي ـد هلالا ناوذه علمى مالماحة واسمَة ممى الَلموَ      

اللُوَة والشرع ة اليت كانت ت ّب ني َمًا يف همد، واحمدف لتنتهمي إ  نت ْمة واحمد        

 ن ه الدـ قةف واستكناه إعْامه الب اني.هي ُهم القرآن الكرَمف والوـو، على مَا

ََمدا  اَمة تلمك الَلموَ األساسم ةف         َُلم الدَلة الَرهلي أو ذراسة الَمرب للمَنمى َُ

وإنه ل ق  علمى القممة ممى تلمك الَلموَ ني َهما ولم   علمى ـممة الدراسمات اللُوَمة            

ب كانمت  وهو وإن كان ُرعًا مى ُرو  علم اللُة ايدَث إَ أّن وَذته عند الَر فُقا

املنَّ  وعلموَ املنماظر  وأ ممول الاقمه     »نتا،ًا طب َ ًا لذلك التحاور الذي كان ـائمًا هلني 

 .(2)«والتاالر والنقد األذهلمي والب ان

أممما علممم الدَلممة عنممد  ممر الَممرب ُقممد ذر  اَنمموذ موضمموَ  الدَلممة يف كتمماهلهم  

ََممّد منبَممًا للدراسممات اللُوَممة واأللالمم        ن ةف ُقالممموا ذََت الممدَ  )الا ممدا( الممذي َُ

إ  أرهلَممة  ممممهلنمماء  علممى األ ممنا، المميت تشممك  عممامل املو،مموذات عنممدهم     ممممالكلمممات 

 ف هي:(2)أـالاَ

 .ـالم َدل على مدلول عاَ أو شام  )مث  لا : ر، ( مم1

 .ـالم َدل على ك ا ة )مث  كلمة: طوَ ( مم2

 (. ـالم َدل على حد  )مث  الاَ : ،اء مم2

 .)مث  اَسم: حممد(ذات  ـالم َدل على  مم2

أثمرهم  »أما ال ونان ُقد كان َم كذلك هلا  طوَ  يف ذراسة املَنىف كما كمان َمم   

                                                 

 .261: علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي(  1)

 .5: علم الدَلة عند الَرب(  2)

 .12: علم الدَلة(  2)
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ُلقد حاور أُ طون أستاذه سقرا   فى يف هللور  مااه م َا  لة وث قة هلَلم الدَلةالب ِّ

وكممان أُ طممون مي مم  إ  القممول هلالَ ـممة  فمَنمماه حممول موضممو  الَ ـممة هلممني اللامم  و

ثممم كممان . أممما أرسممَّو ُكممان َقممول هلا ممَّ ح ة الَ ـممة ف ممة هلممني الممدال ومدلولممهالَّب َ

وإلم هم   فخا ة ما تَل  منها هلالنحو لَلماء الرومان ،هد مَترب يف الدراسات اللُوَةف

َر،ممم الا مم  يف وضممم الكتممب املدرسمم ة المميت هلق ممت  مماية إ  حممدوذ القممرن الالمماهلم  

 .(1)«عشر

لمور وتكتمم   مورته علمى َمد الَمامل الارنالمي هلرَم          ولقد َتهّ مأ َمذا الَلمم أن َتب   

(breal)  احب أّول ذراسة علم ة حدَثة خا ة هلاملَنى يف كتاهله املوسوَ هلم (Essai de 

semantique)  وـد كانت املباذ ء واأل ول اليت ،ماء هلهما هلرَم  يف كتاهلمه     1827سنة .

ك سم ك ة: كال ونان مةف   هذا عى الدَلة ممأخوذ  كّلهماف تقرَبمًاف ممى ذراسمة الل.ُمات ال      

والّ ت ن ممةف والالنالممكرَت ة. ُكممان َممذا الكتمماب أثممره الكممبر يف لاممت أنظممار الّلُمموَني     

وعلماء األلالمن ات يف الَ مر ايمدَث إ  مشمكلة املَنمىف لتتموا  هلَمد ذلمك املؤلامات          

 .(2)الكثر  والُنّ ة يف هذا امل مار مى الدراسات الّلُوَة

                                                 

 .16: علم الدَلة أ وله ومباحثه يف الرتا  الَرهلي(  1)

 .222مم  221: علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي(  2)
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 املبحث األّول

 ة الدَلةماهّ   مم 1. 1

هلالر،و  إ  أمهات املَا،م اللُوَة ميكى اَسرتشاذ إ  املَنمى المدـ   للام  مماف     

ولكى عند ان ماَ ذلك اللا  إ   ره مى الكلمات وايرو، واألذوات ُإنه َكتالب 

ًَ إحيائ ة ،دَمد  ممى خم ل احملم ا التَمبري المذي انمتظم يف عقمدهف ثمم إّن           ألوانًا وظ 

 مم  هلتُمم ر املَنممى املَْممميف ومممنح اللامم  ذٍََت ـممد َ ترهلَّممه هلأ ممله عنممد   الممزمى كا

 الوضم سو  خ و  واه ةف وذلك  هلالبب ح وَة اللُة واناَاَا  ركة التارَِ.

ولا  )َذلَّ( كُره مى األلااظف َمرَّ  راح  ممى التَّمور عمرب التمارَِف انَّ ـمًا ممى       

ًَ إ  املَنممممى اسممممتَماله اللُمممموي املَْممممميف ومممممرورًا هلاسممممتَما له اجملمممماميف و ممممو

اَ َّ حي الذي اكتالبه مى خم ل التمداخ  اي ماري واَمتمزاج الثقمايف هلمني األممم        

 والشَوبف ح ث َتمَّ اعتماذه يف الكتب ايدَثة مى ـب  الّلُوَني الَرب. 

 الدَلة لًُة مم  1. 1. 1

َمد  أخمر  إضماُة    عند البحث عى لا  )َذّل( يف املَا،م الَرهل ة جند لمه مَماني عد  

المدال   :ذّل إ  املَنى الذي حنى هل دذه. ُقد ،ماء يف مَْمم مقماَ   الّلُمة مماَلي:     

ف يءاضمَّراب  يف الّشم   :وا َخر فمهاتَّلإهلانة الشيء هلأمارٍ  َت :أحدهما فوال َ أ  ن

 ُى ِّوهممو هَلمم فَوالممدل  : األمممار  يف الشمميء فُمماألوَّل ـمموَم: ذَلْلممُت ُ نممًا علممى الَّرَمم 

إذا  فواأل م  ا َخمر ـموَم: َتَدْلمَدل الشَّميءُ      .]هلامتح المدال وكالمرها[    َلمة الدََّلة َوالدِّ

َُناٍج وِشْكٍ وهو ُ،ْرأُت فومى الباب َذَل املرأ ... اضََّرَب كأنَّها خماِلَامٌة ولم      فها يف ت

َّ هلتماٍَُ  واضَّراب؛ ومى هذه الكلمة: ُ ن  َُِدلا فها ِخ ،هل علمى   وذلك َ َكون إ
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ومى الباب األّول ـُول الّاراء عى الَمرب:   كالبامي َُِدلا على   ده. فأـراِنِه يف ايرب

 .(1)..أَذّل َُِدّل إذا َضَرَب هلَقَراهلٍة

وعند الر،و  إ  ماّذ  )ذ ل ل( يف لالان الَرب جند مَاني أخمر  ت ما، إ  همذا    

  مبالا. وـال اهلى ذرَد: َأذل عل ه َوِثم ذل : َأَذلَّ علم ه وَتَدلَّ : ان»األ  ف ُقد ورذ:  

َُْر  عل ههل ـرَب الممَنى ممى   :والدَّلا  . وَذلَّ ِإذا اُتخر.وَذلَّ ُ ن ِإذا َهَد... محبته َُأ

ََْدي وَذلَّمه   ...وهما مى الالك نة والوـار ُمي اَ ئة والممَمْنظر والشممائ  و مر ذلمك     فا

ًّ وَذَلًة ُاْن والدَِّلم  : ما َُاْلَتَدلا هله. والدَِّلمم  :  ... َدلَّ: َسدَّذه ِإلم هعلمى الشيء ََُدل.ه َذ

ى؛ وَأنشمد َأهلمو   والامتح َأعَلم   فالدَّالا. وـد َذلَّه علممى الَّرَم  ََُدل.مه َذَلمة وِذَلمة وُذلولمة      

 .ِإنِّي امُرؤ  هلالَّ.ْرق ذو َذََت]مى الر،ز[  عب د:

ََّء ...والمممدَِّل   والمممدِّل لي: المممذي ََمممُدل.ك   واَسمممم الدَِّلمممة   فواجلممممم َأِذلَّمممة وَأِذ

ل لى ِعْلُممه هلالدَلمة   . ـال سم بوَه: والمدَّ  يل لوالداُلولة والدَّ فهلالكالر والاتمح فوالدََّلة

رضممي اهلل  فُمممي  مماة ال ممحاهلة فرضممي اهلل عنممه فوُرسمموُخه ُ همما. ويف حممدَث علممي 

ممما ـمد علمموا َُ مُدل.وَن عل ممه    هل وهمو نيمم َذل م  َأي    فعمنهم: ورر،مون ممى عنمده َأذلَّممة    

هممذا ََمم  رر،ممون مممى عنممده َُُقهمماء َُْلممهم َأناالممهم َأذلَّممة مبالُممة. وَذَلْلممت هلِ  فالنمما 

ًَ فوَذَلْلُت هله َأُذلا َذَلة فالَّرَ : عرُته  .(2)..«وَأْذَللت هلالَّرَ  ِإْذَ

ِعِلمه(ف و)لمي َعَلمى    ـوَم: )المّدالا عَلمى اخلمِر َكاا    أما استَمال الكلمة جمامًا ُمنه

َذلَّمه عَلمى   ) هذا ذَئُ ( و )تناَ َرْت أذلَُّة الَق ف وأذلَُّة الالمم(ف و )استدلَّ هله عل ه(. و

 .(2)ال ِّراِ  املالتق م(: أرَشَده إل ه وَسّدَذه حنَوه وهداه

                                                 

 .لف ُ   ذّلهلاب الدا مَْم مقاَ   اللُةف(  1)

 ماذ : ذل . لالان الَربف(  2)

 .122أسا  الب  ة: (  2)
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وَ رَاى ما يف الن موص املمذكوره أعم ه ممى تُ امٍر ذَلميِّ َطمرأ علمى الكلممة ممى           

. وهمذا هممو َذَمَدن النظمماَ اللُموي الممذي خت مم مكوناتممه الدَل ممة     (1)إ  املَقممولاِيالميِّ  

لنظاَ الَق  يف التحل   والرتك ب والوظ اة انَّ ـًا مى التَّمور الّلُموي المذي َ َتحمداه     

 حدوذف وَ  كمه ضواهلا سو  املَاَر الذهن ة والَقل ة. 

يف هلماب )َذلَّ( مما َُشمر إ     همم( يف مارذاتمه   512وـد أورذ الرا مب اَ ماهاني )   

: َلمةُ الدِّ»هذا املَنى الَقلي الَاَ مى ذون أن َشر إ  أ له الّلُوي اِيالِّيف هلقولممه:  

 فوذَلممة اإلشممارات فكدَلممة األلامماظ علممى املَنممى فهلممه إ  مَرُممة الشمميءُ   َّممَوَتممما َُ

 فى مَلمه ذَلمةً  مَّم ِم كان ذلك هلق مدٍ  والَقوذ يف ايالابف وسواء  فوالكتاهلة فوالرموم

ی  ی  ی  ی   ژ  ـال تَما :  .يٌَّلم أنه َح  حركة إنالان َُ َركمى ََ فأو مل َكى هلق ٍد

ى : َمم الاوالمدَّ  فممار  ة واأَلَم ان. أ   الدَلمة م مدر كالك  [12: سبأ]  ژجئ   حئ  مئ

 الاالمدَّ  ىالممَّ ثم َُ فدَروـَ فوـاذر فل موَع فمِلَايف املبالُة َك ل ُ والدَّ فمنه ذلك َ َ َح

 .  (2)«ه دِرَمهل يِءالشَّ الم ِةكَتف َلًةِذ ل ُ والدَّ

وكما هو هلم ِّى ُمإنَّ تاالمر الرا مب ملاهموَ الدَلمة ُ مه إشمار  إ  عموم مة اللام ف           

وعدَ احن اره يف الرموم اللُوَة ُقاف هل  إنهف كما ََر ف َنَّب  على الرمموم اللُوَمة   

ز ُ ه لا  )الدَلمة( ممى )املَنمى( ح مث ََنحِ مر      . وهذا هو اجلانب الذي َتم َّ(2)و رها

 األخر يف الرموم الّلُوَة ذون  رها. 

)الدَلمة( ومما َت ممّنه ممى مَنمى  عقلمّي همو المذي َرَسمى عل مه            ؛وهذا الّلام  أي 

                                                 

 .11: (  علم الدَلةف ذراسة نظرَة تَّب ق ة1)

 .178مم  177: املارذات يف  رَب القرآن(  2)

مى خ ل تَرَ  الرا ب للدَلة َقالممها إ  سمتة أـالماَ: أوَما األلاماظف ثمم اإلشماراتف ُمالرمومف         (  2)

 . الابف وأخرًا ذَلة اَ ئة اليت مث  َا هلا َة املباركة يف نيب اهلل سل مان ُالكتاهلةف ُاي
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(الالمم مانت ك)م ممَّلح الّلالممان ون الَممرب املَا ممرون آِخممر األمممرف ُاتَّخممذوه ل قاهلممَ     

(semantique) الممذي أطلقممه الَممامل  » علممم الدَلممةف وهممو امل ممَّلح   ؛أي هلاأل،نب ممة

هممتم جبموهر الكلممات يف حاَتهمما   الميت تَ  فعلمى تلممك الدراسمة ايدَثمة    (هلرَم  )ُموي  الّل

 .(1)«ها الداخل ةويف حاَتها الرتك ب ة الال اـ ة وآل اِت اإلُراذَة املَْم ةف

 ( يف القرآن الكرَم َلةلا  )الد مم  2. 1. 1

لا  )الدَلمة( يف أمهمات املَما،م الَرهل مةف ووـانما علمى مَان مه         هلَد أن استَرضنا

ايالِّ ة واملَنوَة ننتق  إ  القمرآن الكمرَم هلاعتبماره مماذ  هلحثنما األساسم ةف لنََّّلمَم علمى         

مََنى هذه الكلمة ُ ه. ُقد ورذ لام  )َذلَّ( ومشمتقاته يف القمرآن الكمرَم  ماني ممرات يف       

 :  (2)مواضم خمتلاةف وهل  غ متباَنة

   ورذ َمرً  واحد  هل  ُة اإلسمف يف ـوله تَا :

  ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ     ٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄژ مم1

 .[25: الارـان]

  ومرَّتني هل  ُة الاَ  املاضيف يف ـوله تَا :

 ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  ژ مم2

 . [12: سبأ]  ژيئ

  وـوله تَا :

 .[22: األعرا،]  ژىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی    ېئېئېئ  ژ  مم2

   :ومخ  مَّرات هل  ُة الاَ  امل ار ف يف ـوله تَا 

 . [21: طه]   ژ ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ  مم2

                                                 

 .22: (  علم الدَلة أ وله ومباحثه يف الرتا  الَرهلي1)

 .266: رَمكاملَْم املاهر  أللااظ القرآن ال(  2)
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  ـوله تَا :و

 :طه]ژڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻژ مم5

121].  

 :وـوله تَا 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى   ژ مم6

 .[12: صالق ]  ژائ

 :وـوله تَا 

ې  ې    ې   ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ژ مم7

  .[7: سبأ]  ژۈئ

   :وـوله تَا 

 .[11: ال  ]  ژں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ    ژ مم 8

واملَاني اليت ورذ ُ ها لا  )ذلَّ( يف ا َات الشرَاة أع ه تنالْم كّلها ممى ح مث   

لذي ورذت ُ ه مم املاهوَ الَاَ الذي إنته نا إل مه يف كتماب الرا مبف وتشمرتك     الال اق ا

اإلشمار  إ  الشميء أو   »ني ًَا يف إهلرام اإلطار الّلُوي املاهومي َذه ال  ُة اليت تَ  

 ب على ذلك و،موذ طمرُني: طمر، ذالّ   مرتتَّوََف ًااّلأَ ِحًا الذات سواء أكان ذلك جترَد

 .(1)«وطر، مدلول

تبدو هلارمً   مم ي الاَ  الدَلّيَبَّْـُ الّلَذَى ََُمثِّ ن مم ال واملدلولّدمـة هلني الالَ ُ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ     ٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ژيف ا َة األو :  ،لمّ ًة

هلني ك   مى الشم   ح ث الَ ـة الدَل ة ف[25: الارـان]  ژڦ  ڦ  ڄ

                                                 

 .25مم  22: علم الدَلة أ وله ومباحثه يف الرتا  الَرهلي(  1)



 22 الدَلة لُمالا   األّول: ِع 

 

 

 .(1)«ه، إَ هل دََِّرَ َُ ال ّد ُإّن فر،ما ُعَل فل هتَّلم ع الشمَ » ّلوَ أنوالظّ ف ُ

  .(2)«َلم أنه شيءمل َُ أنه لومل تكى الشم  اليت تنالخه»وـ  : مَنى ذَلتها عل ه 

ف وهمو  شب هة هلَ ـة النمار هلالمدخان  وع ـتها هله  فعلى و،وذ الظّ  ُالشم  تدّل

َ     الشاهد  ًَ للَ ـمة الَّب   فال  دلولمه  مة الميت تمرهلا المدّ    الذي َمورذه علمماء الدَلمة مثما

 .  هذه الَ ـة يف أي   ُة أخر مثاوميكى َت

عندما  ×سل مانعَلى موِت َنِبيِّ اهلل  اجلىَّ مم األرضةوهي  مم األرِا ت ذاهلُةلَّلقد َذو

 ا َة الثان ةيف كما ورذ ف (2)تها حتى خرَُّأكَل فعل ها وـَت يف ع اه اليت كان متكئًا

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی   جئ   ژ :ور ف وهي ـوله تَا مى ا َات املذك

حب  خب  مب    ىب    يب  جت   حت      خت  مت   ىت  يت   جث  مث    جبحئ  مئ  ىئ  يئ

 . [12: سبأ]  ژىث

ي تَم ني طرَُم  وللوـو، على مَنمى ا َمة هلشمك  ذـ م ف َهلمدَّ ـبم  كم  شميٍء ممى          

 فدالثم  الَّمر، األول وهمو الم    ميلَ ما  لالداهلة أكُ  ه ا َة؛ ُْتمذدَّكما َح الاَ  الدَلّي

لمموَ و،مموذ و فدلولُتمثِّمم  الَّممر، الثمماني وهممو املممت وهممو م ِّمم ه ئممة سممل مانُ ممما 

 .(2)عل ه( وت سل مان )ذاّل األرضة )الدال( ملا كان هناك مَرُة 

َُممي املَاذلممة الدَل ممة شاخ ممني يف هلق ممة ا َممات املباركممة؛ ُإشممار     كممذلك جنممد َطَر

ًَف         الش َّان إ  الشْر  ا ََمدا ذا ملنهمّي عنهماف وسموـه آذَ و مو،مه إل هما ل تنماوَ منهما ُت

ًَ يف ا َمة          وماهوَ تلك اَشار  الذي اسمتقر يف ذهنهمماف ومما ترّتمب عل مه ََُتمرُب ممدلو

وإ  نا  املَنمى تشمر ا َمة     .[22: األعرا،]  ژېئ  ېئژ  الثالثة مى ـوله تَا :

 ت. اخلامالة مى سور  طهف وكذلك هلق ة ا َا

                                                 

 .2/221: لَظ متاالر القرآن ا(  1)

 .12/12: ،امم الب ان عى تأوَ  آي القرآن(  2)

 .22/72: َ.ن(  2)

 .25: (  علم الدَلة أ وله ومباحثه يف الرتا  الَرهلي2)
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تشمرتك يف تَم ني   »فُ ها لا  )َذلَّ( هل م ُه املختلامة  َات اليت ورذ وهكذا ُإنَّ ا 

وهممو َ رتلمم  كممثرًا عممى امل ممَّلح الَلمممي ايممدَث     فذا اللامم َمماأل مم  اللُمموي 

يف القمرآن الكمرَم ََم  اإلعم َ     منمه   غ ومما ِ م   (ذّل)ُإذا كمان مَنمى اللام      فوذَلته

امل مَّلح الَلممي للدَلمة ايدَثمة َ رمرج عمى همذه         ُمإنّ  فواإلرشاذ واإلشار  والرمز

كالبحث عى البن مة الَم قمة    فاملَاني إَ هلقدر ما َ    مى  ل   عم   للاَ  الدَلي

أو اُرتاا و،وذ ـواعد ذَل ة على مالتو   فللرتك ب اللُوي   حظة هلن ته الالَّح ة

  ،دَمد   تول مد املمتكلم جلمم    وهو َاالر فالذهى تكا  التوا   هلني أه  اللُة الواحد 

  .(1) «مل َكى ـد تَلمها مى ـب 

)املَنمى( يف كتمبهم    وم مارعه َذا اللا  )الدَلمة(    ةالَرهلعلماء وَبقى استَمال 

ي التَّممور الممدَلي هلشممك  أسمما  لظمماهرتَ خاضممًَا  ف اللُوَممةو ممر ومبمماحثهم اللُوَممة

هلاعتبمماره  فاللامم  هممذا هلممه مممّركممان ََ وللمخمماا الَالممر الممذي   فامماظ مممى ،هممة  لألل

ممى ،همة    تأ م   يف الاكمر الَرهلمي واَسم مي    خ ل مرحلمة التأسم   وال   فا َّ حًا

 .أخر 

 الدَلة إ َّ حًامم  2. 1. 1

مماَ  المائ  الدَلمة    ممم اَهت  فهلالشمرح والتاالمر  َتناول علم الدَلة الَماَ املَنمى   

ذلمك املَنمى أَ  مر     لُوَمًا كمان   فُ ه كم ا رممز َمؤذي مَنمى  خاّ ماً      وَدخ  فوـ اَاها

واأل موات  مر    فواأللوان فوال ور فواَ ئات فواإلشارات فايركات»لُوي  مث  

                                                 

 . 26َ.ن: (  1)
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 .  (1)«و ر ذلك مى الرموم اليت تؤذي ذَلًة يف التوا   اَ،تماعي فاللُوَة

 ا،تماع مةٍ    هل ئمةٍ على ذَلته لمدَ اإل َّ ح  متَّ رمٍز شام  لك ِّ تَرَ  عاَال وهذا

 مه ُمإّن علمم الدَلمة الَماَ َأخمذ علمى عاتقمه ذراسمة الَ ـمة هلمني أيِّ رممز             علهلنماء   و .ما

   .ومَناه

ََم ُإنمه   (semantics)أمما علمم الدَلمة المذي َقاهلمم  امل مَّلح اَنكل مزي        ُرعممًا  داَُ

در  وَم  فُموي ومَنماه  الَ ـمة هلمني الرممز اللّ   َمدر   »ف و.ُرو  علم اللُةًا مى أساس 

والَ ـات هلمني كلممات    فواجملام اللُوي فوتنو  املَاني فتَّور مَاني الكلمات تارر ًا

الدَلممة َبحممث يف الدَلممة    ّن علممم  أيف هممذا التَرَمم  إشممار   ممرحية إ      و .(2)«اللُممة

 ُوَة ذون سواها.أي الَ مات الّل فاللُوَة

املَنمى اللُموي. وَنَّلم  املَنمى     البحمث يف  وهلذلك َكون موضو  علم الدَلة هو 

 فومتاهلَمة التَّمورات الدَل مة    فممى ح مث حالتهما املَْم مة    ملامرذ   مَنمى ا »اللُوي ممى  

هلاَضممماُة إ  ذراسمممة   ...ةوالمممتُرات الممميت تأخمممذها الكلممممة يف الالممم اـات املختلاممم     

 .  (2)«وع ـات الرتك ب املؤثر  اليت ُتا ي إ  الدراسة التكامل ة فاأل وات

ُرعًا مى  ذراسة املَنىعلم الدَلة أو  ،َ أن هلالدكتور حممد الالَران مل َكتِ  و

ممة  : علمم اللُمة مقد  هلم  اعتمربه  اَمة الامرو  األخمر  ـمائً  يف كتاهلمه        فُرو  علم اللُة

 فوالنحوَمممة فوالاونولو، مممة ف اَمممة المممدراَات ال ممموت ة »أنمممه: للقمممار ء الَرهلممميف  

واحد يف حني ـ ره علماء املَا،م على جمال  .(2)«إنه ـمة هذه الدراسات فالقاموس ةو

                                                 

 . 5مم  2الدَلة اللاظ ة:  (  1)

 . 251مَْم علم اللُة النظرَة: (  2)

 . ف مقدمة املرتنية8علم الدَلة: (  2)

 . 261اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي:  علم(  2)
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ذلمك الامر  ممى علمم     »ه: مُون علم الدَلمة هلأّنم  َرُِّهم َُ فاهتماَ علم اللُة مى جماَت

   .(1) «ُة الذي َقوَ هلدراسة املَنى املَْميالّل

ما َنظرون إ  علمم الدَلمة  على أّن علماء املَا،م إّن هذا التَرَ  ُ ما َدّل وَدّل

املختلاة اليت َتناوَما   ذون الق اَا والنظرَات فهلدراسة األلااظ املارذ  رتّص» نهعلى ا

 ملفقةما َشمر التَرَم  إ  نظمر  ض ِّم    . كمم (2)«علماء اللُة عنمد ذراسمتهم لَلمم الدَلمة    

أَ وهمي  مناعة    فلدراسة ـدمية مَروُمة  فم ة ،دَد ها ،اءت هلتالجبدَد سو  أّن تأِت

 .(2)َرتبا هلها مى ت ن ٍ  لكلمات اللُة وهل ان مَان ها الَامةوما  فاملَْمات

َّ فارك هلن  ب كبر يف توضم ح الدَلمة  ّن املَْم َشُ ه أ َ شّك اّموِم أنمه لم      إ

مالتوَات عدَد  ممى المدر    . ُهناك إل ه ملَرُة املَنى الوح د الذي َتم الر،و  ر،مامل

 .يف توض ح الدَلةجمتمَة إ  ،انب املَنى املَْمي ها تشارك كّل ُويالّل

ح مث تشمك     فأو علمم األ موات   فاملالتو  ال موتي  أهم تلك املالتوَات:ومى 

  موت واحمد  يف هتني كلممتني متشماهلِ   ُىبماَُ وَت تهما األساسم ة.  َنِبوَل فاأل وات هلن ة الكلمة

 ( يف ـوله تَا :( و )أمَّزَّ. كما هو ايال يف الارق هلني )َههلتُ ر املَنى كا   

  [.25مرَم: ]  ژی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  ژ 

   [.82 مرَم:]  ژژ  ڑ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  و

هما أـمو  ممى    ألّن ؛وـمد ُخمصَّ الشم اطني هلماَمز      فُاَمز  واَاء لاظان متقارهلان

  .(2)(اَّز)أعظم يف الناو  مى  (األّم)و فاَاء

                                                 

(1)(zgusta, manual of lexicography, p.22.) :122الكلمة ذراسة لُوَة مَْم ة:  نقً  عى . 

 . 121مم  122َ.ن:   ( 2)

 . 152ذراسات يف علم اللُة:   ( 2)

 . 2/126اخل ائص:  ( 2)
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وظمواهر   فوتتَدذ ،وانب املالتو  ال وتي يف أهلَاذه الدَل ة ل شم   ورًا خمتلاة

التنُم م  طب َمة   وأ فالنمرب يف الكلممة   نو  أن َرتكه كىر املَنى الذي مي اََُت :منها فمتنوعة

 شاء اهلل. نح نه إ يف اجلملة. وهو ما سنأتي عل ه يف

أو  يف توضمم ح الدَلممة  فإ  ،انممب املالممتو  ال مموتي وَشممارك املالممتو  ال ممريف  

 فُ  َب تاك ك أحدهما عى ا َخمر  ف. وكثرًا ما َتداخ  هذان املالتَوَان مًَا دَدها

ـوالمب  موت ة   علمى  أساسمًا  القائممة   فهل  ُتها ال رُ ةتأثرًا كبرًا تتأثر كلمة ذلك أّن ال

ََم ن  ،ماءت علمى  عمى امل ماذر الميت    ومى أمثلة ذلك ما ذكمره سم بوَه   خاّ ة.   ومن الَا

ََُل مان  فحنممو النََّقمزان  فتمأتي ل ضمَّراب وايركمة   »نهما  هلأ ََُث مان. ُقماهلَ  وال لوا هلتمموالي ف وال

 . (1) «ات األَُالحركات املثال توالي حرك

ََم ن( إاما همي ذَلمة     الَااهلى ،  عى س بوَه هلهذا املثال )وهذه الدَلة اليت نقلها 

 .(2)«مائد  على ذَلة امل در األساس ةذَلة »وهي كما َبدو  ف رُ ة خا ة

وهممو  ممر هلَ ممد عممى   فيف توضمم ح الدَلممةاملالممتو  النحمموي هلممدور كممبر  وَشممارك 

 هلرتت ب األلااظ وُ  نظماَ خماص.  تق ي وَة القواعد النح ّنأل فاملالتو  ال وتي أَ ًا

َُ َّممَر املَنمى. ومثمال ذلمك ـولمه       فهناك ـرَنمة مَ نمة  ومل تكى  فترت ب األلااظ ُإذا تُّ َر َت

 ژپژُالواو اليت تالب  . [2]التوهلة:  ژ چ   ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ  :تَا 

كمون  وإاما َهلمد أن ت  ألحموال.  َ ميكى أن تكون عَّامًا علمى املشمركني هلمأيِّ حماٍل ممى ا       

أو علممى حممم  )إّن( املكالممور  واقهمما. وـُممِرئ:   ف  ژڃژ املنمموي يف »عَّاممًا علممى

وهلماجلر   فهلمريء مَمه ممنهم    :أي أو ألّن الواو  ََنى ممم  فهلالن ب عَّاًا على اسم )إّن(

                                                 

 . 2/152َ.ن:  ( 1)

 . 22علم الدَلةف ذراسة نظرَة تَّب ق ة:  ( 2)
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 .موضو  واسم وهذا .(1)«كقوله: لَمرك فعلى اجلوار. وـ   على: القالم

رو، الميت  . ُمالظ أَ ماً  هناك املالمتو  الالم اـي   فات ا ناة الذكراًُة إ  املالتوَإض

 فها تُم ر املَنمى  مقام مة ممى شمأنِ    أَسواء أكانت ظروًُا مقال ة  ف  ا هلالكلمة أو اجلملة

 ف ئًامة )َضَرَب( تَ  يف املَْم شم ُكلم. هلَ دًا عى اجملال املَْمي فونقله إ  جمال آخر

ه ولكّن ف)أَتى( َُ  ماٍاتَ  ش ئًا آخر. و  ژڦ  ڦ  ڦ  ژ  :ه تَا مولكنها يف ـول

 فِ ميِّ ل   ُ ه مما َمدلا علمى املُ    [1]النح :  ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑژ  يف ـوله تَا :

: اظ مة يف ـولمه تَما  هلَمده    الالم اـ ة اللّ قرَنمة  الهلهل  إنه َلَ دلا ذَلًة ـََّّ ًة على املالمتقب   

 ژژ  ڑژ

 اهلر واجلممم .األلامماظ والتَممذَلممة  ح تشممرتك جمتمَممة يف توضمم كمم  هممذه املالممتوَات

نما  وَذا مرر. أي  منها لد   ل   أيِّ َنص  مى الن وصول   هلاإلمكان اَستُناء عى 

 هلممإذن اهلل فَحقممًا هلالتا مم   سممنتناوَاف واعًا تتم مممًا لتَرَمم  علممم الدَلممةعل همما سممر

 تَا .

 

                                                 

 . 2/225الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ :  ( 1)
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 املبحث الثاني

   الَرهلييف الرتاوتَّوره ماهوَ الدَلة  مم  2. 1

 فاي ار  سو  الب ان واألذبالَلم وأسباب ن الَرب أمة َ متتلك مى كا

وُ، ا ما َهماهم َدور حوال ه. ُلم  فما ََشُلهم َُ با ُ ه الذي كان كّ  وخبا ة الشَر

هم وـِدَح فاألوَُى (2)همذَواَن مم   ّ  مم  ف وكان الشَر(1)َكى َم ِعلم أعلم منه

ف ولكنهم سرعان (2)ومى هل انه وِحَكمه ََقبالون فوإل ه َتالاهلقون فنهله َاخرو فاملَّلى

 نزَل على حممٍد فوأوَُى ومنبم أعذب فإ  منه  أ َاىمم  أو كاذوامم  ما ان رُوا عنه

 ونذَرًا هللالاٍن عرهلٍي مبني. َُبَهَرمبشرًا  فاملبَو  رمحًة للنا  أنيَني ف األمني

ُُدت تلك ا َات املَْزات موضَم  فمه وعلُمهوأخَذ جبنانهم هل اُن فهم حكُمهعقوَل

 لون. نَهب ََنَ ف ومى مَ نه الذي َ ََ(2)هله َتُّنون فوشَُلهم الشا   فاهتمامهم

                                                 

الشَر علم ـموَ مل َكمى َمم علمم أعلمم      » مى عبار  شهر   للخل اة الثاني عمر هلى اخلَّاب َقول ُ ها:(  1)

 (. 1/27الَمد  يف حماسى الشَر وآذاهله ونقده: ) «منه

الَممد  يف حماسمى الشمَر    مأثور  عى  ال حاهلي اجلل   عبد اهلل هلمى عبما  )   عبار  «الشَر ذَوان الَرب» ( 2)

 (.1/21وآذاهله ونقده: 

و ممر األلبمماب:  )مهممر ا ذاب «إّن مممى الب ممان لالممحرًاف وإّن مممى الشممَِر يكمممة» :ـممال رسممول اهلل (  2)

1/22.) 

 اّلان هلى ثاهلت شاعر الرسول  كان الَرب يف اجلاهل ة وحتى ـب   اَس َ َتُّنون هلأشَارهمف ـال ح(  2)

 «َذا الشَر م ماُر إّن الُناَء  ا كنت ـائلهمَر إمممتُىَّ هلالش»

(. وملا نمزل القمران الكمرَم ُ مما هلَمدف و،مد املالملمون        2/212الَمد  يف حماسى الشَر وآذاهله ونقده: )

را، النهمارف عممً  هلقمول    ُ ه ضالتهم املنشوذ ف ُأخذوا َتُّنون هله وََُزَِّنون هله أ واتهم آنماء الل م  وأطم   

 (.62املوضح يف التْوَد: ) «هلأ واتكم مَِّنوا القرآَن» :اهلل  رسول
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وُتَح َم آُاق  فللقرآن الكرَم أَقظهم مى سباتهم الَم   الَرب َرثم إّن َتدهلا

 فاب الَزَزكانت ني َها ت ّب يف خدمة هذا الكت فالَلم واملَرُة على ك   َ د

  وعلومهم. فو وثهم فحتى َ دا حمورًا تدور حوله ني م ذراساتهم

ََ دَِّحُهم القرآن الكرَم هل و ا أّن  ُل   مى املبالُة القول هلأّن فهلَدًا ذَل ًا داذاته َُ

اللُة والنحو والب  ة واملنَّ  ك فاملَار، والَلوَ اليت ُذوِّنت هلَد اإلس َني م 

ًَ له الَلوَ هل فالاقهوالالالاة وأ ول  كان اَد،  فوث قًا هلالقرآن الكرَماملت لة ات ا

 إّنما هو كش  األهلَاذ الدَل ة املختلاة للنّص فتأ  لها ني ًَا و فمى سرب أ وارها

والوـو، على م ام نه ومَان ه. وهلذلك َكون علم الدَلة هو  اَة الَلوَ  فالقرآني

 رهل ة واَس م ة.واملَار، اليت أنتْتها اي ار  الَ

وـد اهتم الَرب واملاللمون هلالق اَا الدَل ة شأنهم يف ذلك شأن األمم 

ا رت، منه الباحثون  فأ بح هل  شك منبًَا فُبلُوا يف ذلك مبلًُا كبرًا فاألخر 

وتقَ د  فيف إرساء أس  هذا الَلمواستَانوا هله  فاملَا رون مى الَرب و رهم

 أ وله وضواهلَّه. 

ها ْتهل  تقاَسَم فالدَلة يف الرتا  الَرهلي مل ُتدر  ضمى إطار واحد لكّى مباحث

ُتومَّعت مَّالبه ُ ها. وَ  فم اذَى الَلم املختلاة اليت تناوَا الَرب واملاللمون

 فَ  ر فطاملا كان اَد، مى اخلوا يف ني م تلك امل اذَى واحدًا فعْب يف ذلك

 .وهللوغ مقا ده ومرام ه فوهو ُهم كتاب اهلل

على اخت ، مشارهلهم  فدور الَلماء الَرب واملاللمنيل استَراا ُ ما َلي  و

يف  دَد مَامل م َّلح الدَلة منذ مَّلم ايركة الَلم ة يف الَامل  فوتو،هاتهم

 اَس مي.
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 وَني والنحا ماهوَ الدَلة عند اللُ مم  1. 2. 1

 فت حمول القمرآن الكمرَم   ُقمد ذار  ف تمة  ذَن مةً  رهل ة نشمأ ً نشأت ايركة اللُوَة الَ

ًَ     » ح مث  فالدَى هم واضمَو لبناتهما األساسم ة   وكان علماء  ات م  المّدَى هلاللُمة ات ما

وكممان الباعممث علممى اهتممماَ علممماء اللُممة جبمممم     فوث قممًا يف الَ ممور اإلسمم م ة كلممهِّا 

 فلكممرَموهممو ضممبا ن مموص القممرآن ا  فذَن ممًا وتقَ ممد اللُممة هلاعثممًا فالشممواهد اللُوَممة

   .ب لُة القرآنوتَل م الَّ 

هلني املَار، الدَن مة  الَ ور اإلس م ة على املزج  َمنذ أـد ممو،رت مناهج التَل 

ًا ممى علمماء اللُمة    وَ تمر  عاملم   فُموي  البمًا ر،مَ  ِذَْمىٍ    كمان اللّ  وِمْى َثممَّ  ...اللُوَة و

َّ كمان ُمْقِرئمًا أو ماالِّمرًا أو ُمَحمدِّثًا أو متكلهممًا أو ُق هماً       القدامى ل أولئمك  ولَم  أوّ  .(1)«إ

 .هلى عبا هو ال حاهلي اجلل   عبد اهلل  اللُوَني الاقهاء واملاالرَى

 هم(68)ت عبد اهلل هلى عبا  مم  1. 1. 2. 1

مَمماني هلَممض  فوحتممى الكبممار مممنهم فكانمت تالتَ ممي علممى الكممثر مممى ال محاهلة  

عمى   َ ِئُسم  َ هلكر ال مد  اأهلأّن اخلل اة األّول  وت هلَض امل اذراملارذات القرآن ة. وـد ر

 ؟! قّلم ُت أرٍا أيا» ُقمال:  [21]عب :  ژوئ  ۇئ  ژ  يف ـوله تَا : مَنى )األّب(
. لذا كان َلْأ ال محاهلة إ   (2)«ما َ أعلمهل اهلِل يف كتاِب إذا ـلُت ؟! ظل.ُت ماٍءَس أو أيا

 .مى مارذات كتاب اهلل َضَملُ االِّروا َم ما َ  فهمأه  الَلم مى أـراِن

مممى أولئممك الممذَى َُ ممار إلمم هم َممذا ل ممحاهلي اجلل مم  عبممد اهلل هلممى عبمما  ا وكممان

ُقمد كمان تلم مذًا    . َمى ُاّلر مارذات القرآن الكرَم تاالمرًا لُوَماً  أول ّد َََُ وهوالُرا. 

                                                 

 . 112املدخ  إ  ذراسة النحو الَرهلي على ضوء اللُات الالام ة:  ( 1)

 . 12/271ُتح الباري شرح  ح ح البخاري:  ( 2)
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استْاب وـد ُتَّلم على َدَه الكثر مى هذا الَلم.  فناهلهًا مى ت مذ  اإلماَ علي 

َُالّل» :ـمممال ُ مممه ح مممث الكمممرَم  هرسمممولاهلل لمممدعاء  ممممه لهيف المممدَى وَع ههمممقههمممم 

   .(1)«التأوَ 

ََُ  يف تاالممره ول مممى عّلممم القممرآن وأّواهلممى عبمما  كممان و هل ممان  رَممب ألااظممه اشممت

وي ُقمد رُ ممى أوائم  املاالمرَى.     كما ُعدَّ فأول اللُوَني ولذلك ُعدَّ .(2)هلالب ر  ومَان ه

. وهل مان ذََتهما   مامرذات القمرآن الكمرَم    تاالمر ُ ما َتَّلم  هل  فعنه الَم  يف جمال اللُة

هم( مرُمو  ُ مه اإلسمناذ    286هلرواَة اهلى حالنون املقرئ )ت  اللُات يف القرآن()كتاب و

لُمات القبائم    مَاني األلااظ القرآن مة الموارذ  هل  ى هلتاالر عَنالكتاب هذا و. (2)جبملته إل ه

وهمذَ  وكنانمة    ـمرَل  نهما؛  ان مة وعشمرَى ـب لمة عرهل مة م    مشمرًا إ    فالَرهل ة املختلامة 

الميت  ،نب مة  األلُمات  ال َذلَّ علمى .كمما  و رها واألو  واخلزرج وخثَم وـم   عم  ن  

والقمبا  الامر  والنمبا وايبشمة    كمبَض لُمات    فيف كتماب اهلل  مما ورذواُقت الَرهل ةف 

  . الالرَان ة والَربَةكذلك اللُات و فوالروَ والَمالقة

 :ا هوالاّلم  [12 ]البقمر :   ژ ھ ے  ے  ۓژ  ـوله تَا : هومى أمثلة ما أورذ
 (هلَمد نالم ان  ) :ََ [ 25]َوس :  ژٺ  ٺ  ٺ  ژ  وـوله تَا : اجلاه  هللُة كنانة.
[ 2]الكهم :   ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ  وـولمه تَما :   هللُة متم م وـم   عم  ن.   

   الرـ م: الكلب هللُة الروَ.
 فهللهْات الَرب وإحاطته فعبد اهلل هلى عبا  ويف ذلك كله ذل   على سَة علم

                                                 

 . 2/265النهاَة يف  رَب اَثر:  ( 1)

 . 1/175الب ان والتب ني:  ( 2)

ِّدف وُطبم يف هلروت(  2)  َ.1272لبنان سنة  مم  حققه الدكتور   ح الدَى املن
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أول ممى   ولَله كانإضاًُة إ  إملامه هلأشَارهم وعناَته هلها.  فولُات األمم اجملاور  َم

كممان إذا ُسممئ  عممى شمميٍء مممى ُر يف تاالممر القممرآن الكممرَم. ُممتح هلمماب اَستشممهاذ هلالشممَ

ُلمم  إذا ـرأمت شم ئًا ممى كتماب اهلل    »   :وـد ُأِثَر عنه ـوله املَرو،القرآن أنشد ُ ه شَرًا. 

   .(1)«الَرب ذَواُن ُإّن الشََر فتَرُوه ُاطلبوه يف أشَار الَرب

وأ،وهلتمه عل هما    فَهلمى عبما    همم( 65)ت هلمى األمرق  نماُمُ  واألسئلة اليت وّ،ههما 

ولقد أورذ املاالرون كثرًا ممى شمواهده    .(2)هلشواهد مى أشَار الَرب مشهور  ومَروُة

وله معمى ـم   ممى أمثلمة ذلمك أنمه ُسمئ َ     و فخم ل تاالمرهم لاَمات القرآن مة    تلك الشَرَة 

  هلقممول مّثم وَت فَ تلمب  ث اهلمك علمى  مدر     :قمال ُ  [2املمدثر: ]  ژڭ  ۇژ  ى:متَالم 
 : ]مى الَّوَ [   ن الثقاي

 (2)ُمنَّمَقأَت ٍ وَءممى َسمَ ِمَو ُتماْلِبَل           اذٍر وَبَ َث اهلِل حمِدإني هلَُ

 فل مدرسممة يف التاالممر و  ألّووهلهممذا َكممون اهلممى عبمما  ـممد وضممم الّلبنممات األ     

مممى خمم ل  فماممرذات القممرآن و تبمم ني ذََتهمما رَممب اعتمممدت علممى توضمم ح مَمماني 

  هلاإلستَانة هلأشَار الَرب.و فولُات األمم اجملاور  َا فمَرُته هللُات القبائ  الَرهل ة

ولقد توالت ُ ما هلَد املؤلاات اليت سمارت علمى نهْمه ُ مما ُعمرَ، هلكتمب  رَمب        

ُُِقم      فوخا ة يف القرنني الثاني والثالمث اَْمرَني   فالقرآن . َدلكمى أ لمب تلمك الكتمب 

 .(2)همم( 276)ت كتماب ) رَمب القمرآن( َهلمى ـت بمة المدَنوري       :منهما   نما لإ و   اّموِم

                                                 

 . 1/21الَمد  يف حماسى الشَر وآذاهله ونقده:  ( 1)

سؤاَت ناُم هلى األمرق إ  ) نيم الدكتور اهلراه م الالامرائي تلك األسئلة واأل،وهلة يف كتاب هلَنوان:(  2)

 َ.1268اذ سنة عبد اهلل هلى عبا (ف وطبم هلبُد

 . 1/25اجلامم ألحكاَ القرآن:  ( 2)

 َ.1258حققه أمحد  قرف وطبم هلدار إح اء الكتب الَرهل ةف هلالقاهر ف سنة (  2)
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 .(1)(همم 221وكتاب )نزهة القلوب يف تاالر ع َ الُ موب( ألهلمي هلكمر الالْالمتاني )ت    

ى ( كتاهلممه املالممّمهممم 512اهاني )تاَْممري وضممم الرا ممب األ مم ويف القممرن اخلممام  

ويف القمرن الالماذ     .بمه علمى حمرو، املَْمم    رتَّوـمد   ف(2)(املارذات يف  رَمب القمرآن  )

لقمرن  يف او .(2)تمذكر  األرَمب  م(كتاهله هم  527أل  أهلمو الامرج هلمى اجلمومي )ت     اَْري 

هم( كتاهلمه الشمهر ) امة األرَمب  ما      725الثامى اَْري وضم أهلو ح ان األندلالي )ت 

ع ممرنا  القممرآن حتممى  رَممب وهكممذا اسممتمر التممأل   يف    .(2) القممرآن مممى الُرَممب(  يف

ملمؤلاني   لُمات القمرآن(  ) ظهرت إ  ،انمب ذلمك أَ مًا كتمب  مم  عنموان      كما اياضر.

القاسمممم هلمممى سممم َ  و فهمممم(212ت)واأل ممممَي  فهمممم(217اء )تكبمممار مثممم  الامممرّ 

 هم(.222ت)

هم(62)ت أهلو األسوذ الدؤليمم  2. 1. 2. 1

 فعلمى املالمتو  المدَلي    فت هله املارذات واأللاماظ َ ِظ ،انب اإلهتماَ الذي َحإ 

هتممماَ هلرتك ممب اجلملممة إلوهممو ا فق عل ممهأخممذ َوامَممه وَتاممّوآخممرف  هنمماك اهتممماَ مَرهَلمم

وـممد كثممرت  .وتبمم ني املَنممى الدَلممة وذلممك ملمما لممه مممى أهم ممة كممبر  يف  دَممد  فالَرهل ممة

هما تاشمي اللحمى يف    منممم   ي ـماذ إ  نشموء علمم النحمو    المذ ممم   الدواعي ملث  هذا اَهتماَ

 هلاألعا،م.  هلالبب كثر  اخت   الَربف اجملتمم الَرهلي

 ب إ  هل موت علمماء الَرهل مة   تالمرّ هلمدأ َ   مث   كمبر ف  وـد هللغ ش و  اللحمى ذر،مة  

                                                 

 َف هلإشرا، م َّاى عناني.1226مت طبَه عد  مراتف منها طبَة عاَ (  1)

املَرُمةف هلمبروتف عماَ    طبم مرات عدَد ف وأحدثها الَّبَة اليت حققهما حمممد خل م  ع تمانيف عمى ذار      (  2)

2115َ 

 .1286ف عاَ 1حققه علي حالني الُربف ونشرته مكتبة املَار، هلالرَااف  (  2)

 . 1277ثم طبم هلبُداذ عاَ  1226(  نشره حممد هلى سَ د هلى م َّاى الورذي النَالاني  ما  عاَ 2)
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األذب عمى اهلنمة   اللُمة و ة اليت تروَها كتمب  على ذلك مى القّ  . وَ أذّلأناالهم الكبار

علمى   !مما أشمدا ايمرِّ    ِتأهلَا » ـائلة:ُأنشأت الدؤلي عندما  دثت مم أهل ها  أهلي األسوذ

مما  وُ َرُ  الق   وَمََمَمان الّ م  . ُقالمت لمه: إنّ    ة؛ لا  اَستاهاَ. ُقال َا: أي هُلنمّ 

ّْممُب منممه. ُقممال َمما: ـممولي: ممما أَشممدَّ ايممرَّ!  ُقممد نممتج عممى اللحممى يف ايركممة   .(1)«أتَ

وكمان ذلمك ممدعاً  إ      ر ذَلمي. ب عل مه ممى تُ ام   املَنى هلالبب ما ترّتم    يفْباإلعراهل ة َل

  وضم ـواعد الَرهل ة.

أّن أهلا األسوذ كان ـد اسمتنار  و فهو أول مى َُ  ذلك اإلماَ عل ًا  وَُرو  أّن

 فوذلك عنمدما ذخم  علمى اإلمماَ وو،مد يف َمده رـَمةً        فهدَه يف وضم أ ول الَرهل ةهل

َُ    عل ممه الالم َ: إنمي تأمّ  ُقمال اإلمماَ    فُالمأله عنهما    َداَلمملمت كمم َ الَمرب ُو،دتمه ـمد 

 فُمممأرذُت أن أضمممم شممم ئًا َر،َمممون إل مممه فََممم  األعممما،م فمخالَّمممة همممذه ايممممراءهل

ُاإلسم ما أنبأ عى  فوإذا يف الرـَة: الك َ كّله: اسم وَُ  وحر، فوََتمدون عل ه

و األسوذ: ُقمال لمي: أنمُح    واير، ما أُاذ مَنى. َقول أهل فنِبئ هلها ُأوالاَ  م فاملالّمى

اخلَّمو  األو  علمى   اياذثمة  . وـد كانمت همذه   (2)أض  إل ه ما وـم إل ك و فهذا النحو

 طرَ  وضم أ وال وضواهلا النحو الَرهلي الذي هله ُتََر،  ّحة الرتاك ب وذََتها.

أنممه وضممم ايركممات والَ مممات اإلعراهل ممة ا ـمماَ هلممه أهلممو األسمموذ كممذلك ّممموكممان ِم

ل مة يف  أّو خَّمو ً  المبَض َراهما   نقا امل ح  وإعْامهحماولة و ف(2)رَ للم ح  الش

 .  (2)سب   النحو تتمّشى مم ـانون النشوء. ميكى أن تأتي مى أهلي األسوذ

                                                 

 . 12طبقات النحوَني واللُوَني:  ( 1)

 . 8َ.ن:  ( 2)

 . 22مراتب النحوَني:  ( 2)

 . 2/286ضَحى اإلس َ:  ( 2)



 الدَلة ال وت ة يف القرآن الكرَم 26

  

 

ََم  فوخا ة تلك الميت تظهمر علمى أواخمر الكلممات      فالق ر  ّن ايركاتكما ا  ّدُت

عمم  أهلمي    هل مة. وممى هنما كمان    َ ميكمى اَسمتُناء عنهما يف اجلملمة الَر     ذَل مةً  راٍتمؤشِّ

األسوذ هذا حيم  يف ط اته ذٍََت يف الرتاك ب اللُوَة تؤذي وظائ  حنوَة متثم  أهلواهلمًا   

املرُوعات ومنه الدَلة علمى   متث  هلاَب» مةمَروُة يف الدر  النحوي الَرهلي. ُإّن الّ 

الاتحممة  وإّن فواملبتدئ ممة أو اخلربَممة يف الرتك ممب اَقممي فالااعل ممة يف الرتك ممب الاَلممي

أو تمدل علمى اَ ئمة     فوأنها تدل إما على املاَول ة هلشمتى أنواعهما   فاملن وهلات هلاَب متث 

الكالمر  متثم  الدَلمة علمى      وإّن فكايال أو النمو  أو الَمدذ كمما همو ايمال يف امل ماذر      

 . (1)«اجملرورات واإلضاُة واإلتبا 

نًا للالمان ممى الوـمو  يف    ضم هلاألسما   مو  وهكذا جند أن النحو الَرهلي كان ـد ُو

 فنامي الَن مر المدَلي عنمه    أن نولكننما َ نالمتَّ م  مال ممى األحموال       فالزلم  واخلَّمأ  

 فيف اجلملمة الَرهل مة حيكممه عامم  التمأثر والتمأثر      ة  الرتاهلا هلني الوظ اة النحوَة والدَلُ

ا وإذ فوالقمانون النحموي َ مبا ذَلمة اجلملممة     فُدَلمة اجلملمة  كمم القمانون النحموي     

 ا خر. أحدهما اختّ  اختّ 

  هم(175اخلل   هلى أمحد الاراه دي )ت مم  2. 1. 2. 1

ََ د خرج علم هم هلَلموَ   تهم أمة اإلس َ. ُقَبمى أعاظم َمى أجَناخلل   هلى أمحد  داَُ

مل كما أّ   ما كان ـائمًا ـبله مى الَلوَ واملَمار،. ور مم أنمه     فإل ها  ،دَد  مل َُالَب

مل َنالوا له إَ أّن ت مذته  فالنحوَة واللُوَةالدَل ة نًا حيوي نظراته مدّوَرتك لنا كتاهلًا 

،هوذه الدَل مة  أهّم أما كما َُ  س بوَه يف الكتاب.  فنوهاُأشاروا إل ها وذّو فخدماته

 يف املالائ  التال ة: ها مكى  دَدُ

                                                 

 . 18الدَلة اإلحيائ ة يف ال  ُة اإلُراذَة:  ( 1)
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 املناسبة الَّب َ ة هلني اللا  ومدلوله مم  1. 2. 1. 2. 1

أول ممى تَّمّرق إ  و،موذ الَ ـمة الَّب َ مة هلمني اللام  ومدلولمه. ُقمد          كان اخلل   

ُْنمُدب(     و)َ رَ مر   فُروي عنه خب وص الّتم  ز الدَلي هلني اسمتَمال )َ مّر َ مرَرًا لل

  : ُقمالوا  فدًامومم  موا يف  وت اجلنمدب اسمتَّالةً  وهَّهم َتمكأن» َ رَ رً  للبامّي(ف ـوله:

كمات  َرهلتموالي حَ  واُقماهلل   (1)«  ر مر   ُقالوا: فقَّ ًَات موا يف  وت البامّيوتوهَّ. ّرم 

 .  كات األَُالَراملثال توالي َح

تممدّل علممى آراء اخلل مم  و نظراتممه الَم قممة يف  فوهنمماك أمثلممة كممثر  مممى هممذا القب مم  

جندها مبثوثًة يف كتب ُقه اللُة اليت ُذوَِّنت هلَمَده هلقمرون. ُاخلل م  ََُمّد      فايق  الدَلي

وأسمتاذه أهلمي علمى     فاملدرسمة اللُوَمة الميت ُنالمبت ُ مما هلَمد إ  اهلمى ،م         هلحّ  رئم    

وهو الذي مّهد َذه املدرسة الالب   إ  ذراسة اللُة علمى أسما  همذا املبمدأ     » الاارسي

وو،موذ املناسمبة الَّب َ مة هلمني      فاللُوي القائم على أسا  مى حكاَة اللُمة لأل موات  

َّ شمرحًا ملما ـالمه اخلل م         وَ أظى ما ،اء هله فاأللااظ ومدلوَتها  فأهلمو علمي وتلم مذه إ

 وتا  ً  ملا أنيله. 

ول الت ُكر  اإلشمتقاق الكمبر القمائم علمى أسما  التقال مب املختلامة للكلممة إَ         

تَّب قًا للاكر  اليت أنيلها اخلل  ف وهي تشر هلوضوح إ  أّن ذَلمة اللام  علمى مَنماه     

َة للمالمو  مى أ وات الَّب َمة واإلنالمان   إاا تقوَ على ما لأل وات مى ذَلة وحكا

 . (2) «واي وان

 فل   يف اجلانب اللُوي ُحالب فوهكذا َتمّ زت نظرات اخلل   هلاجلّد  واَهلتكار

هل  يف ،وانب أخر  َتم   م م ايق  اللُوي كمبحث األ وات الذي سنأتي علمى  

 ذكره يف ح نه.
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 (الَني) مَْم مم  2. 2. 1. 2. 1

ّْ  للخل   أ ف وَتمّ مز همذا   (1)ّنه وضمم أول مَْمم ،مامم للَرهل مة همو )الَمني(      َُاَل

املَْم عى  ره   زتني: إحداهما: اعتمد ُ ه اخلل   ُكمر  التقال مب املختلامة للكلممة     

أساسًا يف عمله. وكان مى حالنات هذه الَّرَقة أّنه استَّا  أن َ با وحي ر ني م مما  

مامرذات وألاماظ. ُأثبمت املالمتَم       ميكى أن َتمأّل  ممى ا،تمما  األ موات الَرهل مة ممى      

واملهم  ) ر الّدال(ف وامل ز  الثان ة أنمه تنماول اللُمة ممى القاعمد  ولم          ف)الّدال( منها

 مى القمة. 

 فهلدراسة األ وات )ايمرو،( الميت تتمأل  منهما مامرذات اللُمة      » وـد هلدأه اخلل  

مما َرتّتمب   و فوَقم  علمى خ ائ مها    فل َر، مواـم تلك األ وات مى ،همام النَّم   

مل تكى لُتاهم هلدون ُهمم   واستَّا  هلذلك أن َاالِّر ظواهر لُوَة فعلى تآلاها وجتاورها

. وهمو هلمذلك َكمون ـمد أّسم       (2)«ساهل  لَّب َة ايرو، وتااعلمها هلتْاورهما ومتام،هما   

 لاهم ذـ   ملارذات الَرهل ة وذََتها.

 الَ مات اإلعراهل ة مم  2. 2. 1. 2. 1

األخمر مهمتمه    ّمُبَمد أن أَتم   ممى نقما اإلعمراب.    أهلمو األسموذ   أهما هلمدَ اخلل   أكم  

َ  همم( و 82ن ممر هلمى عا ممم )ت  م مذه تل ،مماء ممى هلَممده   فهلنْماح   فوضممم نقما اإلعْمما

  نقما ايمرو،. ُمأذّ   امل مح  آنمذاك ممى     خللموّ  فهلهد، حام  القمرآن ممى الت مح      

 فن الكمرَم عنمد تم و  القمرآ   تشاهله نقا اإلعراب و اإلعْاَ إ  وـو  البَض يف اخلَّمأ  

                                                 

َ. ثممم ـمماَ هلتحق قممه كمم  مممى مهممدي املخزومممي و اهلممراه م    1212حققممه الكرملمميف وطبممم هلبُممداذ عمماَ   (  1)

 اُة واَع َ  الَراـ ة هلبُداذ.الالامرائيف و در عى ومار  الثق
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ُأهلمدل نقما    ف  اخلل   هلى أمحد إ  أن َُاَر هلني نقا اإلعْاَ ونقما اإلعمراب  ُاهتَد»

ات أسما  وأعلمى ايمر، للدَلمة علمى الَ ممة       ّْراإلعراب الذي وضَه أهلو األسوذ هل

َ   اخلل مم  هلممى أمحممد القممرآنَ    ممن ُم َممَ .. وهكممذا َ،.اإلعراهل ممة  فمنقوطممًا نقمما إعْمما

ًَ هلَ مات اإلعمر  ممى كتاهلمة   كمذلك  والميت انتقم  اسمتَماَا     فملَروُمة ا  (1) «ابومشكو

 هل ور  عامة.الَرهل ة امل اح  إ  الكتاهلة 

 هم( 181س بوَه )ت مم  2. 1. 2. 1

ثمم اكتملمت    فكان الدر  اللُوي والنحوي ـد ن مج علمى َمد اخلل م  هلمى أمحمد      

كثر مى أهلمواب   أ وله وُروعه يف كتاب س بوَه. وتكاذ الرؤَة الدَل ة تبدو واضحة يف

وميكى إنيال رؤَتمه الدَل مة    .وهو يف ذلك َكاذ َالر على خََّى أستاذه اخلل  كتاهله. 

 ي.النحوذَلة الرتك ب و  ةال رُذَلة ال  ُة ظ والااألذَلة يف ث   جماَت هي:  

 

 ذَلة األلااظ  مم  1. 2. 1. 2. 1

خم ل  لاماظ وتباَنهما ممى    واخمت ، األ  فاللام  ومدلولمه  الَ ـمة هلمني    خمصّ ُ ما ََ

حني أُرذ هلاهلًا َسمّماه   ف بوَه أول مى سب  إ  التنظر يف هذا اجملالكان سفهلَدها الدَلي

اظني َخت ، الّل اعلْم أّن مى ك مهم اخت َ،» )هذا هلاب اللا  للمَاني(ف ـال ُ ه:

َنمم ني.. اظممني واخممت ، امل واتامماق الّل فى واحممداظممني واملََنمم واخممت ، الّل فاملَنمم ني

ى اظني واملََنواخت ، الّل .ُاخت ، اللاظني َخت ، املَن ني هو حنو: ،لَ  وذهَب

ممى   فى خمتل  ـولمك: و،مدُت عل مه   اظني واملََنواتااق الّل .واحد حنو: ذهَب وانَّلَ 
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   .(2) (1)«ذا ارذَت و،دان الّ اّلةإوو،دُت  فاملو،د 

 (1مم  1،دول رـم )

 اناملََن  الّلاظان الرتك ب

 ،ل   

 ذهب  
 اخت ، اخت ،

 ذهب  

 انَّل   
 اتااق اخت ،

 و،دُت عل ه  

 و،دُت الّ الة   
 اخت ، اتااق

  هلمني  َ م وإن َح فُإن حَ   اَتااق هلني لاظني ُ  ََم  ذلمك أنمه حا م   مَن مى     

مَن ني ُ  ََم  ذلمك أنمه حا م  لاظمًا. وكم َ سم بوَه همذا َمنهض علمى ضمرب ممى             

اللا  هلماملَنى يف إطمار الكلممتني اتااـمًا واخت ُمًا. وهمو هلمذلك مل        التقل ب َشم  ع ـة 

اخلل م  ُ مما َتَّلم  هلتول مد     الذي اعتمده ش خه  ررج يف  ّرَه عى روح املنهج الرَاضّي

 .  (2)الكلم

ضممى م مَّلحات ُقمه     فأّس  ملا ُعمر، ُ مما هلَمد    يف عمله هذا َكون ـد نهكما أ

 ِّمز  ِمّمما َمدخ  يف حَ   فوالت ماذّ  فواملشرتك اللاظمي  ف،هلاملختل ف واملرتاذاللُة الَرهل ة  

                                                 

 . 1/15الكتاب:  ( 1)

 ( الذي َوضح نظر  س بوَه إ  الَ ـة هلني اللا  واملَنى.1مم  1(  َُنظر: اجلدول رـم )2)

 . 1/178د الَرب: ـ  ة اللا  واملَنى ونظرَة الشَر عن ( 2)
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سم بوَه البماب واسمًَا ملمى ،ماؤوا هلَمده        َحَتَُم قمد  ُ التم  ز الدَلي هلني األلااظ ومَان هما. 

وذلمك ـبم  أن تأخمذ همذه امل مَّلحات       فتناولمت همذه املوضموعات    كمثر ً  ًاكتبم  ُدّونوا

 .(1)طرَقها إ  اَستَمال

  ال رُ ةال  ُة ة ذَل مم  2. 2. 1. 2. 1

اجلانمب  ـمة الوث قمة هلمني اجلانمب ال مريف و     هناك يف كتاب سم بوَه مما َشمر إ  الَ    

ََْلمان ) . ومى ذلك ما ذكره يف هلماب   ث َ َُمكى الا   هل نهما فال وتي وم مدره   (َُ

ا ممما كممان مممى اجلممو  أّممم» وذَلممة هممذا البمماب علممى مَنممى خمماص. ُهممو َقممول: فوَُلممه

َْم ن بَنثر ما َُأك ُإنَّه فوالََّل َُ وَكمون   فوَكمون امل مدر الاَم     فى يف األقاء على 

َََّْمل    فوهمو َظْممآن   َطَممأً  َظِممئ ََْظَممأ   :وذلمك حنمو   ف ََْاََ َ َِالاَ  على َُ وَعَِّمل ََ

 .  (2) (2)«َعََّْشان وهو َعََّشًا

 

 

 

                                                 

مى الكتب األو  اليت ذونت يف هذا اجملال هلَد س بوَه هلوـت ـ رف منها يف حقم  المرتاذ،ف كتماب )مما     (  1)

هم( حققه: ما،د حالى الذهيب. وطبمم هلمدار الاكمر    217اختلات ألااظه واتاقت مَان ه( لأل مَي)ت

ما اتا  لاظه واختل  مَنماه( َهلمى   َ. ويف حق  املشرتك اللاظيف كتاب )املأثور ُ 1286هلدمش ف عاَ 

َ. ويف حقم   1288هم(ف حققه حدَثًا حممد عبد القاذر أمحدف وطبم هلالقاهر ف عماَ  221األعراهلي )ت

هممم(ف حققممه حّنمما حممّداذف وطبَتممه ذار الَلمموَ هلالرَمماا    216الت مماذف كتمماب )األضممداذ( لقَّممرب )ت 

 َ.1282عاَ

 . 262مم  2/261الكتاب:  ( 2)

 (.2مم  1ل رـم )َُنظر: اجلدو(  2)
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 (2مم  1،دول رـم )

 املثال الدَلة ال  ُة ال رُ ة

ََْلان َََّْل َعََّشًا اهلتة اة إنالان ة  ر ث َُ  َعََّْشان هوف َعَِّل ََ

 

ّْ  اهلى ،  لال بوَه ـوله َُ    » كما س  ن أنهما  ََم يف امل ماذر الميت ،ماءت علمى ومن 

ََُزَقّنتأتي ل ضَّراب وايركة حنو ال ََُلان وال ُقاهللوا هلتوالي حركمات املثمال    ف انَث ان وال

 .(2)(1) «توالي حركات األَُال

 (2مم  1،دول رـم )

 املثال الدَلة ال رُ ة  ال  ُة

َََلان َُ/ ان َزَاالَق اإلضَّراب وايركة َُ َُ /  انَلال   انَثوال

 

. املناسبة الَّب َ ة هلني األلاماظ وممدلوَتها  موضو   إشار  إ أع ه ك  املثالني يف و

 وهو املوضو  الذي سب  أن تناوله اخلل   هلى أمحد ُواُقه عل ه تلم ذه س بوَه.

  الرتك ب النحويذَلة  مم  2. 2. 1. 2. 1

يف هلاب اإلستقامة واحملال مى الك َ ُإنه َُشر هلدون أذنى شمك  س بوَه أما ما ذكره 

                                                 

 . 2/152اخل ائص:   ( 1)

 (. 2مم  1َُنظر: اجلدول رـم )(  2)
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م الكم َ إ  مخالمة   َقالِّم  ُهمو  فإ  ارتبا  النحمو الَرهلمي واهتماممه هلمالظواهر الدَل مة     

ومما همو حممال     فومالتق م ـبم ح  فومالتق م كذب فوحمال فُمنه مالتق م حالىأـالاَ: 

   ذب.ك

( أت تمك أمم   ): هو الرتت ب أو التَبر املألو، يف اللُمة حنمو:   ُاملالتق م ايالى مم  

   .(سآت ك  دًا)و

أت تمك  ) حنو: فهو املتناـض يف اَستَمال أو نقض أّول الك َ هلآخر: احملالو  مم  

  .(سآت ك أم ( و) دًا

 مر ممكمى   نمه  لك فهو ترك ب مالمتق م ممى ح مث النحمو    و :املالتق م الكذبو  مم   

   .(ماء البحر شرهلُت)و( اجلب  محلُت)يف حنو:  فالوـو 

 فعلى الر م مى استقامته هو وضم اللا  يف  ر موضَهو: املالتق م القب حو  مم  

    .(ـد مَدًا رأَت)و (َأت ككي مَد ) حنو:

خمروج عمى منَّم     ُ مه   و فوهمو مما َ َتواُم  ممم الواـمم     : احملمال الكمذب  ثم   مم  

    .(2)(1) أم (سو، أشرب ماء البحر )و: حن فاللُة
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 (2مم  1،دول رـم )

 ت
عند  أـالاَ الك َ

 س بوَه
 ةاألمثل

 ( دًا سآت ك( و )أت تك أم ) املالتق م ايالى 1

 (سآت ك أم )( و أت تك  دًا) احملال 2

 (شرهلت ماء البحرو ) (اجلب  محلت) املالتق م الكذب 2

  (ـد مَدًا رأَت( و )كَأت  كي مَد) املالتق م القب ح 2

 (.ماء البحر أم  سو، أشرب) احملال الكذب 5

 

م عنا مرها عنمد سم بوَه َ ختتلم  عمما      متقامة اجلملة يف ني ماس ّنأ» دمْوهكذا َن

التول مدي التحموَلي المذي    َالّم ه احملدثون هلأ ول ة اجلملمة ومقبول تهما يف نظرَمة النحمو     

حنوًَا ولكنهما  ة مَناه أنَّها  ح حة ـواعدًَا واستقامة اجلمل وعدَ فَ شومالكيرائده نو

   .(1)«  ر  ح حة ذَل ًا

وإاا  فس بوَه يف النص املذكور  ل ً  حنوًَا حم ًا  ل َ َ َر  الدكتور اجلاهلري و 

و،هماٍت لُوَمًة حنوَمًة ختمصا ترك مب       فختص املَنمى َراه مركبًا مى ،هات عقل ة منَّق ة 

هات الُبَد الدَئلي الَاَ للْملة يف التم  ز هلني )ما َ محا(  ُ تأل  مى هذه اجل فالك َ

)ممما َ ممموم( مممى خمم ل اَسممتَانة    و)ممما َ َ ممحا( وهلممني )ممما ممموم( و   مممى الكمم َ  

                                                 

 . 16مم  5نشأ  الدراسة الدَل ة الَرهل ة وتَّورها:  ( 1)
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 .(1)  َّلحات املنَّ  يف ترس م ـواعد اللُة وـوان نها

هم(222اهلى ،  )تمم  5. 1. 2. 1

ٍَ ى أذَنم على مى لمه   ُوَة واللالان ةاللَ تكاذ َتخاى مكانة اهلى ،  يف البحو    إملما

أو علممى مالممتو   فف سممواء  علممى مالممتو  التممنظر والتأسمم   هلممالرتا  اللُمموي الَرهلممي

 ّرِسم )و (اخل مائص ) ؛ سمو  هلكتاهل مه  اهلمى ،م    التَّب   والتمث م . ولمومل رمرج عل نما     

مها وَقمد  ف  للنظرَمة اللُوَمة الَرهل مة   و َُؤسِّم وه فلكااه هلذلك ُخرًا ( ناعة اإلعراب

ل. ق إل ه يف كتاهلمه األوّ وأهلهى  ورها. ونكتاي هنا هلذكر ما تَّّر فَاتهاَدللَامل هلأوسم َم

المميت سممنأتي علممى    م مممح املدرسممة ال مموت ةألنممه يف كتاهلممه الثمماني رسممم هلشممك  ماّ مم

  ذكرها يف الا   اخلاص هلَلم األ وات.

لمميت منهمما املالممتو   وا فل ُقممد تنمماول اللُممة  الممتوَاتها املختلاممة  أممما يف كتاهلممه األّو

إشمار  إ  أهمم مما    ُ مما َلمي   و الدَلي الذي ميكى م حظتمه يف ني مم أهلمواب الكتماب.    

 هلى ،  يف ايق  اللُوي والدَلي.تو   إل ه ا

 تَرَ  اللُة مم  1. 5. 1. 2. 1

عمى   ّمِنوالمذي ََم   فُمة ذلمك التَرَم  اجلمامم املمانم     نبدأ مم اهلمى ،م  يف تَرَامه للّ   

مت تَرَامًا تكماذ جتممم الدراسمات األلالمن ة ايدَثمة       وـمدّ  فقت أوانهاسب فعقل ة مبدعة

ٍَ ها كّ ر هلَبَُِّ أ وات » ها:هلأّن، اللُة ُقد عّر  ه.نِّمبعلى َت وممى   .(2)«همعمى أ راِضم   ـو

ف ُهمو  (2)خ ل النظر يف هذا التَرَ  نلحم  أنمه َ َبتَمد كمثرًا عمى أحمد  التَرَامات       

                                                 

 . 22والبحث الدَلي عند اهلى س نا:  27هلن ة الَق  الَرهلي:  ( 1)
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 .22َنظر: ذور الكلمة يف اللُة:   (2)
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انمب اَ،تمماعيف   اجلانب ال وتيف واجل :هي فاللُة مى ث ثة ،وانب أساس ة يف َت

 .(1)واجلانب الوظ اي

 يمالّ وتاجلانب        

 اجلانب اإل،تماعي   الّلُة           

 يماجلانب الوظ ا      

  اجلانب ال وتي مم  1. 1. 5. 1. 2. 1

اسمها  َشر التَرَ  إ  الَّب َة ال وت ة للُة. ُالظاهر  اللُوَمة عنمد اهلمى ،م  أس    

وهممذا هممو األسمما  الممذي تقمموَ عل ممه الدراسممات اللُوَممة ايدَثممة المميت تََنممى    فالنَّمم 

ُمة يف  أن الّلم خًَّأ هلم هلالك َ املنَّوق هلالدر،ة األو . وهلذلك َالتبَد اهلى ،  مى َتوّه

التَمار، عل هما ممى ـبم       ّمَتم  ف. هل  إنهما نظماَ ممى األ موات    (2)،وهرها ظاهر  مكتوهلة

 .(2)ـد استَاا هلَض احملدثني عى األ وات هلالرمومو فجمموعة لُوَة مَ نة

 اجلانب اإل،تماعي مم  2. 1. 5. 1. 2. 1

 هل ئة إنالان ة ا،تماع ة. ُلكّ  ح ى يف ظّ اإلشار  إ  كون اللُة َتَت ّمى التَرَ  

ـمموَ لُممتهم اخلا ممة هلهمممف ولكمم  هل ئممة ا،تماع ممة خ ائ ممها اللُوَممة املم ممز . ُاللُممة      

 وتتلممّون هلألوانهمما الثقاُ ممة واي ممارَة و   فئممة اَ،تماع ممة تكتالممب خ ممائص تلممك الب   

 التارر ة. والبن ة اللُوَة ختتل  هلاخت ، اجملتمَات اَنالان ة.

 

                                                 

  .16مم  15ول يف علم اللُة الَاَ: ُ  ( 1)

 . 11املدخ  إ  علم اللُة:  ( 2)

  لاندرَ . 66اللُة: َنظر كتاب:  ( 2)
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 اجلانب الوظ اي مم  2. 1. 5. 1. 2. 1

ِمّمممما َتمممّم  فوظ ا مممة اللُمممة يف التَمممبر ونقممم  األُكمممار َشمممر التَرَممم  كمممذلك إ  

وذلك وُم  أسم  وضمواهلا     فموعة اللُوَة الواحد اَ َّ ح عل ه سلاًا هلني أهلناء اجمل

 ُوا عل ها.اوها وتَاَرأِل

 نشأ  اللُة مم  2. 5. 1. 2. 1

 ىالقول علم   هلابوذلك يف  فاهلى ،  يف كتاهله اخل ائص ملالمألة نشمأ  اللُة َتَّّرق

ناـشمة ثم   نظرَمات يف    . وََّمرح علمى هلالما  امل   هاَ همي أَ ا مَّ ح  ملم مة؛ إأ   اللُ

 نشأ  اللُة:

 نظرَة التواضم واَ َّ ح      

  مي والتوـ منظرَة الوح  الّلُةنشأ   نظرَات   

 نظرَة حماكا  األ وات الَّب َ ة      

 لتواضم واَ َّ حنظرَة ا مم  1. 2. 5. 1. 2. 1

وـمد عمّر،    .ُة َ هلد ُ ه ممى املواضمَة  إ  أن أ   الّل أ حاب هذه النظرَة ذهب

ُ حتا،وا إ   فوذلك كأن متمم حك مان أو ث ثة ُ اعدًا» اهلى ،  املواضَة هلقوله:

ر، هلمه  كمر ُعم  إذا ُذ فمة ولاظًاُ  َوا لك  واحد منها ِس فاإلهلانة عى األش اء املَلومات

ُ كمون ذلمك    فهلمذكره عمى إح ماره إ  ممرآ  الَمني      ىَُنم ولُ  فل متام ممى  مره   فاهّماَلُم

هم ُكممأّن .. . لُممرا يف إهلانممة حالممها   إح مماره لبلمموغمكل.مموأسممه  مممى َت أـممرب وأخممّ 

مم همذا  وـمت ُسم   ُأّي .إنالان إنالان  : إل ه وـالوا ُأومئوا ف،اءوا إ  واحد مى هل  آذَ

ع نمه أو َمده أشماروا     مَةأراذوا ِسم  وإْن .ال رب مى املخلموق هذا املراذ هله  م أّنِلاللا  ُع

مَت اللاظمة ممى همذا    ُمتمى ُسم    . أو حنو ذلك فـدَ فرأ  فعني فَد  : إ  ذلك ُقالوا
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  . ا ُ ما سو  هذا مى األقاء واألَُال وايرو،م ،ّروهل. فهاَن ار، َمُع

المذي اقمه إنالمان      : ثم لك مى هلَد ذلك أن تنق  هذه املواضَة إ   رها ُتقمول 

 ةوعلممى هممذا هلقّ مم ف(سممر)والممذي اقممه رأ  ُل َْمم  مكانممه  ف(مممرذ)َْمم  مكانممه ُلُ 

د وَلم وَُ فنقم  ُة الاارس ة ُوـَت املواضَة عل ها جلمام أن تُ ت الّلدئوكذلك لو هل  . الك َ

 . (1)« مى الروم ة والزجن ة و رهما  : منها لُات كثر 

ممما هممو تواضممم إّن أ مم  اللُممة علممى أّن أكثممر أهمم  النظممر أّن» وَشممر اهلممى ،مم  إ 

 منها. ف وهي النظرَة الثان ة اليت تق  على النق ض (2)« َ وحي وتوـ   فوا َّ ح

 والتوـ   وحينظرَة ال مم  2. 2. 5. 1. 2. 1

ُمة  إ  أّن أستاذه أهلا علي الاارسمي ممى نيلمة ممى ََتقمدون هلمأّن اللّ      أشار اهلى ،  

 إ  ـولمه تَما :  مى ،انب اهلل عّز و، . وَالتند أ حاب همذه النظرَمة    توـ  إَاَ و
ََسممبحانه عّلمم . ُمماهلل  [21]البقممر :  ژڦ  ڦ  ڄ  ڄژ  ني ممم أقمماء م آذ
ـمموا يف ولممده تاّر ثممم إّن فمممون هلهمماكممان آذَ وولممده َتكّلو فاملخلوـممات جبم ممم اللُممات 

 . ُات ُُلبت عل همنهم هللُة مى تلك الّل وعل  ك ٌّ فالدن ا

ل المقا   فرَاةا َمة الّشم  لا  )عّلم( يف ْنح إ  تأوَ  ولكّى اهلى ،  سرعان ما ََ

ََ َرأـممَد  : أوَلممهممموم أن َكممون ت» ه:مهلقولمموذلممك  فاَسممتدَل هلهمما  َمواَضمم ى أْنعَلمم آذ

 .  (2)«وهذا املَنى مى عند اهلل سبحانه َ حمالة فعل ها

 

                                                 

 . 1/25اخل ائص:  ( 1)

 . 1/21َ.ن:  ( 2)

 . 1/21َ.ن:  ( 2)
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 نظرَة حماكا  األ وات الَّب َ ة مم  2. 2. 5. 1. 2. 1

     ُ إ  أّن أ م    مذهب أ محاهلها   أما النظرَة الثالثة الميت أورذهما اهلمى ،م  يف كتاهلمه 

 فوأ ممموات مظممماهر الَّب َمممة  فوانف كأ ممموات اي ممماللُمممة حماكممما  أ ممموات الَّب َمممة 

المة علمى   رت األلاماظ الدّ تَّموّ  ّماأل وات اليت ُتحدثها األَُال عنمد وـوعهما. وممى َثم    و

 هلاَ  ارتقاء اإلنالان.   فاحملاكا  وارتقت

مما همو ممى    هما إنّ ُمات كلّ أ م  اللّ  ّنإ» :وـد عرا اهلمى ،م  َمذه النظرَمة هلقولمه     

 فوشح ج ايممار  فوخرَر املاء فعدوحنني الر فالرَح كدوّي ؛األ وات املالموعات

ُمات عمى   ثمم ولمدت اللّ    . وحنمو ذلمك   فالظيب ونزَب فو ه   الار  فونَ   الُراب

وهمذا  » هلقولمه:  مبمدًَا إعْاهلمه هلهما    وََُله  اهلى ،  على هذه النظرَة .(1)« ذلك ُ ما هلَد

      .  (2)«  عندي و،ه  احل ومذهب متقّب

 فُإنمه هلَمد أن استحالمى النظرَمة األخمر       فمى هذه النظرَات أما موـ  اهلى ، 

 فإماء النظممرَتني األو  والثان ممة حماَمداً موـاممًا  وـمم  فمقبولمة  ممح حة ووعمّدها نظرَممًة  

واعلم ُ ما هلَد أنم  علمى تقماذَ الوـمت ذائمم      » :ـائً ذه يف القبول هلهما مًَا رّذوأظهر َت

رَاة ُممة الّشممل هممذه الّللممت حمماوذلممك أنمم  إذا تأّم. .املوضممم التممنقر والبحممث عممى هممذا

،انمب   ملك علميّ ة ما ََـة واإلرها، والرـُّ ها مى ايكمة والدِّ َّ اة و،دتالكرمية الّل

 فذوتمه علمى أمثلمتهم   ومنمه مما حَ   فه عل ه أ حاهلنا رمحهم اهللّبُمى ذلك ما َن. ..الاكر

هما  ر  هلأّنوان ما، إ  ذلمك وارذ األخبمار املمأثو     ..َد مرام مه وهل فَُرُت هلتتاهلَه وانق اذه

هما  وأّن فُقمو  يف ناالمي اعتقماذ كونهما توُ قمًا ممى اهلل سمبحانه        فو،م ّ  مى عنمد اهلل عمزّ  

                                                 

 . 1/27َ.ن:  ( 1)

 . 1/27َ.ن:  ( 2)
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ء ىوأكاثرهممما ُممأنكا فًاتني حالممراخلّلمم نِيُممأـ  هلممني َتمم ..هممذا دِّثممم أـممول يف ِضمم  . وحممي

 .  (1)« مكثورًا

ََم    فإّن مبحث نشأ  اللُة  ممى  مم م المدر     داوالنظرَات اليت أورذها اهلمى ،م  ُت

 َ مينممم و،مموذ الَ ـممة هلممني  فأو حماكمماً  فوـ اممًاوتأ فاللُممة ا ممَّ حًا ُكممونالممدَلي. 

 مًةاختماذه ِسم   ل متمّ  ف. ُا َّ ح ة اللُمة تَم  تمر، ح لام  علمى  مره      هاَان مواأللااظ 

ُمتَ  و،موذ مناسمبة طب َ مة      (2)ُةأما توـ ا ة الّل .عند هل ئة لُوَة خا ة فملالّمى  خاص

 فَ م همذا اللام  ملَنماه    أْن فالذي هو اهلل سبحانه فللواضم حاملًةهلني اللا  ومدلوله 

َّ  . ى هلاملالّمى املَّ ى تر، حًا مى  ر مرّ،حلكان خت  ص اَسم املَّ  وإ

 ُتَ  لزوَ املناسبة الَّب َ ة هلني اللا  ومَناهحماكا  اللُة لأل وات الَّب َ ة  وأما

 .مى خ ل حماكاته وتقل ده

 

                                                 

 . 1/27َ.ن:  ( 1)

هلمني اللام  ومدلولمه مناسمبة طب َ مة حاملمة        ذهمب إ  أنّ » املَتزلمة  أشار الال وطي يف املزهمر إ  أّن هلَمض  (  2)

َّ :ـال .للواضم على أن َ م .. مى  مر ممر،ح   لكان خت  ص اَسم املَني هلاملالمى املَني تر، حَا وإ

وضمم   ّحوملما َ م   ف  إنالمان إ  كم  لُمة   لو ثبت ما ـالمه َهتمد  كم    وا:وـال .وأنكر اجلمهور هذه املقالة

 وأ،مماهلوا عممى ذل لممه هلممأنّ    فواجلممون لألهلمم ض واألسمموذ   فكممالقرء للحمم ض والَّهممر   ؛اللامم  لل ممدَى 

ُمإن ذلمك كتخ   مه     فالواضمم همو اهلل تَما     :خ و ما إذا ـلنما   فالتخ  ص هلإراذ  الواضمم املختمار  

وا ََّبقمون علمى ثبموت املناسمبة هلمني      وأمما أهم  اللُمة والَرهل مة ُقمد كماذ       .و،وذ الَامل هلوـت ذون وـمت 

وهمذا   .خب ُهمم  فَراهما ذات مة مو،بمة    عبماذاً  الارق هلني مذهبهم ومذهب عباذ أّن لكّى فاأللااظ واملَاني

مممم  .وأهمم  الالممنة َ َقولممون هلممذلك ف راعمما  األ مملح يف أَُممال اهلل تَمما  و،وهلمما :كممما تقممول املَتزلممة

املزهمر يف علموَ   ) «ولو شاء مل َاَله فَ و،وهلًا فًامنه ومّن لكى ُ ً  فإنه تَا  َاَ  األ لح :ـوَم

 .(1/21اللُة وأنواعها: 
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 أنوا  الدَلة  مم 2. 5. 1. 2. 1

ملَنى يف حماليت البالماطة والرتك مب    ع ـة ال موت هلما  تنّبه اهلى ،ّني وهو َالتَرا 

ُمّ ممز هلممني ث ثممة أنممواٍ  منهمما وهممي: الدَلممة     فإ  موضممو  أنمموا  الدَلممة وتقالمم ماتها 

   والدَلة املَنوَة. فوالدَلة ال ناع ة فاللاظ ة

ثمم تل هما    فلة اللاظ ة على رأسها،اعً  الدَ هلني هذه الدََت الث  ثم ُاض  

ثمم   فُأـواهّى الدَلة اللاظ مة ثمم تل هما ال مناع ة    » ُاملَنوَة. َقول: فالدَلة ال ناع ة

 ُامي كم ّ   فُمنمه ني مم األَُمال    فتل ها املَنوَة. ولنذكر مى ذلك ما َ مّح هلمه الُمَرا   

( وذَلمة هلنائمه   )ذَلمة لاظمه علمى م مدره     واحد منها األذلة الث ثمة. أَ تمر  إ  ـماَ و   

  .وذَلة مَناه على ُاعله فعلى ممانه

وإّنمما كانمت الدَلمة ال مناع ة أـمو        ُهذه ث   ذَئ  مى لاظه و م ُته ومَنماه  

ورمرج عل هما    فمى املَنوَة مى ـب  أّنهما وإن مل تكمى لاظمًا ُإّنهما  مور  حيملمها اللام        

و،مرت جممَر  اللام      فكممه وَالتقر على املثال املَتزَ هلها. ُلّما كانت كذلك يقمت   

ُدخ  هلذلك يف هلماب املَلموَ هلاملشماهد ف وأمما املََنمى ُإّنمما ذَلتمه َحقمة          فاملنَّوق هله

 . (1)«ول الت يف َحّ ز ال رورَّات فهلَلوَ اَستدَل

 .:(2)ّني هلالّرسم التاليَلي َهلى ،وميكى توض ح هذا التقال م الد

 .[ىماملََن] ة مالدَلة اللاظ       

 .[ ىمالزم]  الدَلة ال ناع ة  الدَلة التارََ ة للاَ        

 .[ مالااع] ةمالدَلة املَنوَ      

 

                                                 

 . 2/28اخل ائص:  ( 1)

 . 122نظر: علم الدَلة أ وله ومباحثه يف الرتا  الَرهلي: َ ( 2)
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 الدَلة اللاظ ة مم  1. 2. 5. 1 .2 .1

الدَلة اللاظ ة هي الدَلة اللُوَة أو املَْم ة على ايد . وـد ،َلها اهلى ،م   

ََممّد ،مموهر املمماّذ  اللُوَممة ذَلممة أس» وذلممك ألّنهمما فعلممى رأ  الممدََت الث ثممة اسمم ة ُت

 .(1) «املشرتك يف كّ  ما َُالتَم  مى اشتقاـاتها وأهلن تها ال رُ ة

 الدَلة ال ناع ة  مم  2. 2. 5. 1. 2. 1

ـَ د اهلى ،  مى ماهوَ الدَلة ال ناع ة ذَلة هلن ة اللا  و  ُته ال رُ ة علمى  

كمما عمّدها أـمو  ممى الدَلمة املَنوَمة        فو،َلها التال ة للدَلة اللاظ مة  فمَناها الزم 

 وذلك ألّن   ُة الكلمة حاملة للاظها متلّبالة هله ُدخلت يف حكمه. 

 الدَلة املَنوَة  مم  2. 2. 5. 1. 2. 1

 .وذلك مى ،همة ذَلتمه   فإّن مى شأن الاَ   دَد ِسمات ُاعله الذات ة والََرض ة

لم   ممى    فوعمدذهف وحالمه   ف ذ ،ن  الااعُ تحّد فوََر، ذلك هلَّرَ  اَستدَل»

. وهمذه همي ذاتهما    (2)«رات خار،مة عمى الاَم    ال  ُة الاونولو، ة للاَ  هل  ممى مؤّشم  

 .(2)منها ُهم مَن ى  خر الدَلة الّلزومّ ة اليت َلزَ

وخباّ مة تقالم ماته الدَل مة     فإّن ما توّ   إل ه اهلى ،  خب وص البحث الدَلي

اخلموا ُ هما الّنّقماذ والب   مون     هلم  سمبقه إ     فاء مل تكى ول د  أُكاره الشخ ّ ة اهلتمد 

ّن هناك الكثر مى نظرائه كما أواملناطقة واأل ول ون و رهم ِمّمى سبقوه أو عا روه. 

؛ أمحد هلى ُمار   تأ  ً  وتَّب قًا. ومى هؤَء اللُوَني ِمّمى ساهم يف البحث الدَلي

                                                 

 . 21علم الدَلة الَرهلي:  ( 1)

 . 122علم الدَلة أ وله ومباحثه يف الرتا  الَرهلي:  ( 2)

 . 22: بحث الدَلي يف تاالر امل زانلا ( 2)
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ة ومالممائلها وسممنى الَممرب يف  ال مماحيب يف ُقممه اللُممة الَرهل مم ) ؛هممم( يف كتاهل ممه225)ت

همم( يف كتاهلمه   221. وأهلمو من مور الثَماليب )ت   (2)ف و )مَْم مقاَ   اللُمة( (1)ك مها(

لكّى مى تَّّرـنا إل هم ممى اللُموَني كمانوا ـمد      و رهما. و (2))ُقه اللُة وأسرار الَرهل ة(

ناف لمذا  يف جمال الدَلة وخاّ ة ال وت ة منهاف كما رأَمى سواهم تركوا هل ماٍت أـو  

 .ذكر ،هوذهم ُحالبَتّم اَكتااء هل

 ماهوَ الدَلة عند النّقاذ والب   ني مم  2. 2. 1

َرتبا ماهوَ )الدَلة( عند النّقاذ والب   ني ارتباطًا وث قًا   َّلح )املَنى( الذي 

أح انمًا   ا ُعّبمر عنهم  همذه الميت  )اللام  واملَنمى(    ةثنائ م  وَرتبا هلدوره   مَّلح )اللام (.   

أهمم   تَتمرب إحمد   لاظ ة أخر  مث : )الشك  وامل ممون( أو )المدال واملمدلول(     هل ور

وسماهمت يف   فالب اني الَرهلي مى ،همة اإلشكال ات اللُوَة واألذهل ة اليت شُلت الَق  

 تشك له و  ا ته مى ،هة ثان ة.

َنى كان ـد هلمدأ عنمد املمتكلمني عنمد تنماوَم      ولَّ  أول ظهور إلشكال ة اللا  وامل

نممه مَمماٍن وألامماظ  كمم َ اهلل: همم  هممو مَمماٍن ُقمما أَ إ  » )خلمم  القممرآن( وحق قممة  لةملالممأ

. ثم ـّ ض َمذه اإلشمكال ة الثنائ مة أن متتمّد ممى ذائمر  املمتكلمني الب ان مة إ          (2)«وحرو،

 ولتأخذ حّ زًا كبرًا مى الدراسات الب ان ة الَرهل ة. فذائر  النّقاذ والب   ني

                                                 

 َ.1222حققه الدكتور عمر ُاروق الَّّبا ف و درت طبَته األو  عى مكتبة املَار، هلبروت سنة (  1)

 هم.1266حّققه الش ِ عبد الال َ هارونف و در عى ذار إح اء الكتب الَرهل ة هلالقاهر  سنة (  2)

ممّراتف آخرهما الَّبَمة الثالثمة واألن قمة ال ماذر  عمى املكتبمة          حققه الدكتور َاسني األَوهليف وطبمم عمّد   (  2)

 َ.2111الَ رَة هلبروت سنة 
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َ        وـد كان النّقماذ والب   مون    فكنظمرائهم ممى أهم  الّلُمة والنحمو و الاقمه والكم 

أو علمى األـمّ     فنيني منا ملَ النظمر إ  اللام  واملَنمى كك مانَ    » مي لون هلشك  واضح إ 

ولكممّى هممذا . (1)«كَّممرُني َتمّتممم كممّ  منهممما هلنالممبة واسممَة مممى اَسممتق ل عممى ا خممر   

خممرج املَنممى عممى طب َتممه  كممما مل َُ فاَنا ممال مل ََمممْنَأ هلمماللا  عممى وظ اتممه اإلهل   ممة  

  وهلقي كّ  منهما َالتند إ  ا خرف وَُلقي هلظ له عل ه. فالُائ ة

وكمان ظهممور مالمألة اللامم  واملَنمى ألول مممّر  عنمد النقمماذ علمى شممك  م حظممات      

الب ممان والتبمم ني للْمماح  )ت   يف و فهممم(211عمماهلر  يف  ممح اة هلشممر هلممى املَتمممد )ت   

هم(ف كمما ظهمرت يف كتمب الب  مة     276بة )ت هم(ف ويف الشَر والشَراء إلهلى ـت 255

ف همم( 225وه الب مان إلسمح  هلمى وهمب )ت    املختلَّة هلالنقد مثم  كتماب الربهمان يف و،م    

 هم(  225وكتاب ال ناعتني ألهلي ه ل الَالكري )ت 

مممى  توأ ممبح فوسممرعان ممما انتقلممت هممذه املالممألة إ  هلالمما  املناـشممات الب   ممة 

كتاهلمه سمّر   هم( 266اهلى سنان اخلاا،ي )ت نىح ث هل فت اص كتب الب  ة اخلال ةاخ

همم(  271كما خّ ص عبد القاهر اجلر،اني )ت فعلى ذراسة اللا  ثم املَنىالا احة 

 كمما هلمدأها  إلعاذ  مناـشة مالألة اللا  واملَنى ذَئ  اإلعْام  احات كثر  مى كتاهله 

 ذا اجملال.هلَرا ما ـّدماه يف ه ىَاكَتذان َسُ و األخران هما الّل .(2)اجلاح 

هم(255ت: اجلاح  )مم  21. 2. 1

الب ان والتب ني واي وان كثرًا مى املالائ   :كتاهل هكتبه وخا ة يف تناول اجلاح  يف 

وكش  أسمرار اجلممال    فُقد كان أّول مى أما  اللثاَ عى خباَا الب ان الَرهلي فالدَل ة

                                                 

 . 21: َ.ن ( 1)

 . 228مقاَت يف تارَِ النقد الَرهلي:  ( 2)



 55 الدَلة لُمالا   األّول: ِع 

 

 

 حث الدَلي.ال البيف جم ُ ه. وُ ما َلي أهم ما تاّتقت عنه ـرحيته

  عند اجلاح  اللا  واملَنى  مم  1. 1. 2. 2. 1

ام  واملَنمى ممى خم ل هل مان حكمم كمّ          ّد  اجلاح  عى ،دل مة الَ ـمة هلمني اللّ   

املَماني   ّنأل فحكمم املَماني خم ، حكمم اَلاماظ      ّنإ» هلقوله:ومد  َتماَزهما  فمنهما

املَمماني مق ممور  مَممدوذ   وأقمماء  ف   ممر نهاَممة إ  متممّدوُم فمبالمموطة ا   ممر  اَممة 

    مر نهاَمة  إ  متمدّ وُم فمبالوطة ا   مر  اَمة  وإاا كانت املَاني  .(1) «وحم لة حمدوذ 

و مدور   .نامو  الْة يف متخّلو فذهاناألمت ور  يف و ف دورالـائمة يف وذلك ألنها 

أو تنكامئ علمى عمدذ ممى      فالنا  وأذهمانهم وناوسمهم َ ميكمى َما أن ت م   هلاملَماني      

وميكمى أن   فورات واألُكار. أما األلااظ ُإنها حب الة األ وات املمألو، يف لُمة مما   الت 

 ُتحا  هلني ذُّيت مَْم أو كتاب.

 فما َراذ مى ذََت املَاني املت ّور  ثم إّن األلااظ  ارذها َ ميكنها أن  م  كّ 

وذـممة  فخت مماروحالممى اإل فشممار و ممواب اإل فـممدر وضمموح الدَلممة  علممى» وإّنممما

شمار   ُ مح وكانمت اإل  أدَلمة أوضمح و  ال مما كانمت  كّل و .ظهار املَنمى إَكون  فخ املد

 فُظهمور املَنمى َ َتوـم  علمى وضموح الدَلمة ُقما        ف(2)«نام وأجنمأور كان نأهلني وأ

 وإّنما مب أن تالنده ث   ـرائى أخر  هي: اإلشار  واإلمام واملدخ  الدـ  . 

أما الب ان ُ َّرُه هلأنه كّ  مما   فا  نوًا للب انالدَلة ُ َْلهاجلاح  ، ّم ََُرِّومى َث

همو   والدَلمة الظماهر  علمى املَنمى اخلاميّ     » كش  القنا  عمى املَماني ُ قمول:   مى شأنه 

وهلممذلك نَّمم   فمَت اهلل تبممارك وتَمما  ميدحممه َممدعو ال ممه وحيممث عل ممهالب ممان الممذي َسمم
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اسمم ،مامم    :والب ان .وتااضلت وأ نا، اَعْاَ فوهلذلك تااخرت الَرب فنآالقر

وهتك ايْب ذون ال مر حتى َا ي الالمامم ا    فشيء كش  لك ـنا  املَنى لكّ 

،من  كمان ذلمك     ّيأوممى   فمما كمان ذلمك الب مان     وَهْم على حم موله كائنماً   فحق قته

ما هو الاهم واَُهاَ ّنإل ها مر  القائ  والالامم إ مر والُاَة اليتمدار األ ّنأل فالدل  

 .  (1)«وأوضحت عى املَنى ُذاك هو الب ان يف ذلك املوضم فُهاَشيء هللُت اإل ُبأّي

 فوهكذا ن ح  أّن الوسائ  التَبرَة عند اجلاح  َ تنح ر ُقا هلالرموم اللُوَة

 هو هلهذا التنظروإاا تشم  ني م الوسائ  املمكنة اليت هلها ترتام ايْب عى املَاني. و

 الرمممموم َلمممم ُ مممما ََُمممر، هل  ذعمممائم اللالمممان ات ايدَثمممة    حمممدكمممان ـمممد أرسمممى إ  
(semiologie). 

 أنوا  الدََت عند اجلاح    مم  2. 2.1. 2. 1

إ    غ وانتقمال املَماني إ  املتلقمي   هلها تتم عمل ة اإلهلم  اليت ـاّلم اجلاح  الدََت

ُاإلشمار  ُالَقمد   اللام    عنمده  َما أّو ؛مخالة أنموا  وني َها عنده  فلُوَة و ر لُوَة

وني م أ نا، الدََت على املَماني ممى لام     » ك:ميال. َقول يف ذلُاخلا وأخرًا ا

أوَا اللا  ثم اَشار  ثم الَقمد ثمم اخلما     فو ر لا  مخالة أش اء َ تنقص وَ تزَد

هي ايال الدالمة الميت تقموَ مقماَ تلمك اَ منا،        :والن بة فوتالمى ن بة فثم ايال

اخلمالمة  مور  هلائنمة ممى  مور       ولكم  واحمد ممى همذه      .وَ تق ر عى تلك الدََت

ع مان املَماني يف   أوهمي الميت تكشم  لمك عمى       فوحل مة خمالامة يل مة أختهما     ف احبتها

 .  (2) «اجلملة ثم عى حقائقها يف التاالر

وكما َبدو مى المنص ُقمد رّتمب اجلماح  همذه األ منا، الدَل مة اخلمالمة  المب          
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عنده ذَلة اللا   ق هلذلك توذلك هلاستَماله أذا  الََّ  )ثم(. و فاألهم ة واألولوَة

ًَ ملمى سمبقوه حمول أهم مة املالمتو  الب ماني        على رأ  الدََت وعّلمة  . وـد أورذ أـموا

الب مان ممى   )و ف(ىَمم َع والَميّ  فرالب مان هلَ م  )مثم  ـموَم:   سائر املالتوَات  تقدميه على

 فوالَلممم رائممد الَقمم  فالَقمم  رائممد الممروحو) ف(مممى نتمماج اجلهمم  والَممّي فنتمماج الَلممم

 .(1) (الناط  املبني :ييااَنالان  ّدّح) :وـول املناطقة ف(الب ان ترنيان الَلمو

ال مد والمرأ    ك هلأع ماء اجلالمم  وتكمون   أما الرموم  ر اللُوَة ُتت ّدرها اإلشمار  

ذ    وـمد َتهمدّ  هلمالثوب وهلالاّلم   رها كأن تكون اإلشمار    و فوالَني وايا،ب واملنكب

 . و ذَرًا وَكون وع دًا راذعًا   ُ كون ذلك و  والاّلراُم الاّل

علمى هل مان    ُمتَني اإلشمارُ  الّلام َ    فام  شمرَكني  ثم مَ  اجلاح  مى اإلشار  والّل

ام  عما،زًا عمى تو م       و مّ  حمّلمه. وأح انمًا َقم  اللّ     ههل  و البًا ما تنوب عنم  فاملَنى

منهما   شمار  يف ذََت اإل َةَرنماذج شم ّده. وَالتشهد اجلاح  هلاَلمبتُاه ُتالّد اإلشار  َم

 ]مى الَّوَ [:ـول الشاعر

ََ هلَّرِ، أشارْت  ِمّلمكممَتَت م ممَل َو وٍرمممذعممَم ارَ مممإش  هاأهِل   اَةِخ نِيال

 ِماملتّ   ِبمايبممهل هً ممموَس ً ممموأه  رحبًاَم ـد ـاَل رَ،الَّّ ّنأ ُأَقنُت

َُشممر  هلممبَض ومممد  ارتبمما  هلَ ممهما فامم اإلشممار  والّلويف مَممرا مقارنتممه هلممني 

حًا إ  أحمد لموامَ   مَِّلُم فا  واحت ا،ه إ  اإلشار   الّلوت هلاعتباره ماّذاجلاح  إ  الّ 

شممار  أهلَممد مممى مبلممغ  ومبلممغ اإل» ُ قممول: فالتممأثرولاممّذ  يف التو مم   الب ممان وـدرتممه ا

وهمو   فام  لمة اللّ آهمو   وُتوالّ م  .وَتالّ م  شمار ُ َ ُ ه اإلَ ا هلاب تتقّدأُهذا  فوتالّ 

 المان لاظماً  ولمى تكمون حركمات اللّ    فوهله َو،مد التمأل     فالذي َقوَ هله التقَّ م اجلوهر

َ إ وَ تكمممون ايمممرو، ك ممممًا فوتَ هلظهمممور الّ مممإ وَ منثمممورًا مومونمممًا وَ ك ممممًا

ممم  شمار  هلال مد والمرأ  ممى متماَ حالمى الب مان هلاللالمان         اإل وحالى فهلالتقَّ م والتأل  
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ي واسمتدعاء الشمهو  و مر    ّنم   والتَثك  والتاّتم والّشم  ّلممم اَشمار  ممى المدّ     الذي َكون

   .(1)«ذلك مى اَمور

ه هلمني  زِ،م ُهو إضاُة إ  َم فهلني ث ثة مالتوَات ذَل ة َجنص مَزواجلاح  يف هذا ال

أشمار هل مور     فوهل مان حا،مة أحمدهما إ  ا خمر واكتمالمه هلمه       فا  واإلشار ي الّلَتذََل

  .(2)عاهلر  إ  ذَلة النرب والتنُ م

َ    هذه اإلشار  الدـ قة و  فإ  اياَت التَبرَة اليت ت در ممى املمتكلم أثنماء الكم 

للْماح  سمب  ُ مه    كمبرًا  ُتَمّد سمبقًا علم مًا    ُُتَني على إَ ال املَنى المدـ   إ  املتلّقمي   

 ـرون.َّد  هل علماء اللالان ات ايدَثة

كمر اهلل تبمارك وتَما     ُمما ذ  ا اخلّاُأّم»وـد ـال عنه اجلاح :فاخلا. لي اإلشارَ وَ

ژ      ڈڎڎڈ  ژ  :يف كتاهله مى ُ  لة اخلا واَنَاَ  ناُم الكتماب ـولمه لنب مه   

ل علمى نب مه   وأـالم هله يف كتاهله املنمزَ  .[5مم  2]الَل :  ژک  ک  ک  ک   گ   ڑ ژ  ڑ      
 ُدَحم أالقلمم   :ولمذلك ـمالوا  ف [1]القلمم:   ژژ  ڑ  ڑ     ژڈژ  :  ح ث ـمال املرَس

   .(2)«..نيالانالّل

أو القلممم واللالممان ُر،ممح األول علممى الثمماني مممى   فَقممارن هلممني اخلمما واللامم ثممم 

اياضمر ذون   و،همة الزممان واملكمان. ُاللالمان رمصّ      ف،هة اي ور والُ ماب  ؛،هتني

ويف املاضمي   فهل نما القلمم مَّلم  يف اياضمر والُائمب     فنيوممانًا ومكانًا خاّ  فالُائب

لكتاب َقرأ هلك  مكان وَدر  يف ك  ممان واللالان َ ََدو ا» ألّن فوايال واملالتقب 
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  (1)«سامَه وَ َتْاومه ا   ره

وََم  هلهما ذََت األرـماَ     فأما وس لة اإلهل غ األخر  عند اجلاح  ُهمي الَقمد  

. وَالتشممهد علممى ُ مم لة هممذا ال ممن  الممدَلي وعظمم م ـممدره هلممبَض ا َممات  ايالمماهل ة

ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۇ ژ  القرآن ممممة منهمممما ـولممممه تَمممما :  

 . [5]َون :  ژ ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ېۅ  ۅ  ۉ     ۉ

 وايالاب َشتم  علمى مَمانٍ  » ثم ََرا ألهم ة هذا النو  مى أنوا  الب ان ـائً :
ولوَ مَرُة الَباذ  َنى ايالماب يف المدن ا ملما ُهمموا عمى اهلل عمز        .كثر  ومناُم ،ل لة

ويف عدَ اللا  وُالاذ اخلا واجله  هلالَقد ُالماذ  . اَخر و،  ذكره مَنى ايالاب يف 

 و،م  لنما ـوامماً    مما ،َلمه اهلل عمزّ    واخمت ل كم ّ   فوُقمدان نيهمور املنماُم    فالمنَم  ّ ُ،

   (2)«ونظامًا وم لحًة

المذي َ حيتماج مَمه     فالنو  اخلام  مى أنوا  المدََت وأخرًا َنتق  اجلاح  إ  

 ذَلة املو،وذات ال مامتة يف الَّب َمة. ُكم ّ    وهو فإ  لا  أو إشار  أو خا أو حالاب

َّ ر مَن ممى يف ذهممى وَ مموِّ فنممه َنَّمم  عممى حمماٍلأ ممما يف الكممون وإن كممان ،امممدًا  ممامتًا إ

 أو ايال.  الرائي. وهذه الدَلة هي ذَلة الن بة

ا ورذ يف القرآن الكرَم ممى آَمات   ّمواجلاح  يف حق قة األمر استلهم هذه الدَلة ِم

ة علمى وحدان تمه وعظمتمه. ُكمما اسمتدل هلا َمة اخلامالمة علمى ذَلمة الَقمد أو           لداّلاهلل ا

ۇئ  ژ  ا َة التال ة ذَلة الن بة أو ايال وهي ـوله تَما : مى استلهم نر  أنه ايالاب 

 ]َون : ژۆئ  ۆئ  ۈئۈئېئېئ   ېئ ىئ ىئىئی  ی   ی  
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 ُهمو َقمول:   ف مة قرآنمى همذه ا َمة ال  الات عبارات ُ ها ـبهلدل   ما استشهد هله مى  ف[6

وذلك ظاهر يف خل   فواملشر  هلُر ال د فا ُهي ايال الناطقة هلُر الّل (1) بةما الّنأو»

ٍَ   ف امت ونماط   ويف كّ  فراموات واألالاّل ومائمد   فومقم م وظماعى   فو،اممد ونما

ُال مامت   .ي موان النماط   ا ُالدَلة الميت يف املموات اجلاممد كالدَلمة الميت يف      .وناـص

 ِ َسم  :لّوولمذلك ـمال األ   .والَْماء مَرهلمة ممى ،همة الربهمان     فهة الدَلةناط  مى ،

 ك حمواراً ْبم ِْمل ُت ْنإى  مارك ُم    أشمْارك و،َنم    أنهمارك و مرَ  را ُق  مى أ،مرَ األ

 فرا آَممات ذاَتالالممموات واأل ّنأأشممهد  :وـممال هلَممض اخلَّبمماء  .أ،اهلتممك اعتبممارًا

ثممار آموسممومة هل .نممك هلالرهلوهل ممةَممرب عوَُ في عنممك ايْممةَممؤّذ كمم ٌّ فوشمواهد ـائمممات 

ُأو لت ا  القلوب مى مَرُتك مما   ف ت هلها خللقكومَامل تدهلرك اليت جتّل فـدرتك

ل مك شماهد  هلأنمك    إها نالها مى وحشة الاكر ور،م الظنون ُهي على اعرتاُها لك وذلهآ

ى ومتم  ..ر ُ ك اَعرتا، لكاملاكه حّ  ّنأو فوهاَك األوَ  ّد فَ   ا هلك ال ااُت

 .(2) «ُقد أخرب عنه ى مَنى َليء َعالّش ّلَذ

 كممان»ضممه لوسممائ  التَممبر والب ممان إّن اجلمماح  يف ت ممن اه ألنمموا  الممدََت وتَرا

منَّلقاتهما شمرو  تو م       فى الشمول ة يف التنماول ملااه م لالان ة وذَل ة تتوّخ ُ َؤسِّ

وأ،وائمه   فتمم املتلقمي ذـ م  هلأوضما  املالم    ممم وعميٍ   فق مد إل هما املمتكلم   الدَلة كما ََ

 .  (2)«الناال ة وايال ة الَامة

َممنَك  علممى طب َممة والمموعي الممدـ   هلأوضمما  املتلقممي وأ،وائممه الناالمم ة وايال ممة  

                                                 

[. وكم   22]املَمارج:    ژڄ  ڄ  ڦ    ڦژ  النَّْ ُب والناُ ُب: الَلم املن موب. ويف التنزَم  الَزَمز:   (  1)

 ماذ : ن ب(.لالان الَربف شيٍء ُرَُم واسُتقبَ  هله شيء  ُقد ُنِ َب )

 . 58مم  57 /1الب ان والتب ني: ( 2)

 . 125علم الدَلة أ وله ومباحثه يف الرتا  الَرهلي:  ( 2)
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وللْماح  يف ذلمك م حظمات وآراء أّسالمت      سم اـ ة. عل مه ذََت   ا َُ ماي ّمم املقال ِم

حدَثممه عممى اللامم  لتقالمم مات ذَل ممة أخممر  تنمماول هممو منهمما الدَلممة الالمم اـ ة يف ثناَمما   

 واملَنى.

 الدَلة الال اـ ة عند اجلاح    مم  1. 2. 2.1. 2. 1

عل هما   َيمما سمب  ممد  إسمهاَ اجلماح  يف إرسماء القواعمد واألسم  الميت هلِنم         تبّ ى 

 داََم ُاجلماح  َُ  فض عنمه أو مَمه البحمث الب  مي    والمذي متّخم   فالبحث الدَلي الَرهلي

وهمو املظهمر    فر أّن الك َثه على نظرَة متكاملة تقّدماكر عرهلي نق  يف ترا أّول» حّ هل

 فى ُ ممهَنْممز هلال ممرور  يف سمم اق خمماص مممب أن ُتراَعمم فذالَملممي لو،مموذ اللُممة اجملممّر

امم واملقمماَ مممى الَواممم  األخممر  كالاّلمم  نيلممٌة فالناح ممة اللُوَممة احمل ممة هلاإلضمماُة إ 

ممى   (Extra linguistique) ر اللُوَمة   ا َقوَ هلني هذه الَنا روظرو، املقال وكّ  م

   .(1)«رواهلا

َالماهل   » ّمى هلل ُمًا همو الكم َ المذي    أن َُاَلم  الك َ الذي َالمتح ّ  ُاجلاح  َر  أّن

 .(2)«مَك أسمب  ممى مَنماه إ  ـلبمك    ُم  َكمون لاظمه إ  َسم     فمَنماه ه ه ولاُظمَناه لاَظ

لمذلك  مَه. ام  إ  َسم  ُاملَنى َ   إ  ـلب الالامم يف الوـت نااله الذي َ   ُ مه اللّ 

َّحي   َ ال واملدلول. وهذا الت مَ ُإنه َر  ت ممًا وث قًا هلني الّد  تناسمب    َ إذا َح إ

ُإّنممما » وذلممك مممى خمم ل ممما متمَممان عل ممه مممى  مماات مشممرتكة  فهلممني اللامم  واملَنممى

ها لشممرَاها وشممرَُا فهمما لقل لممها همما لكثرهمما وـل لُ ُكثُر فاأللامماظ علممى أـممدار املَمماني  

 .(2) «لالخ اها هاوسخ ُا

                                                 

 . 185التاكر الب  ي عند الَرب:  ( 1)

 . 1/75الب ان والتب ني:  ( 2)

 . 6تاب اي وان: ك ( 2)
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يف التَمبر عمى )أـمدار املَماني(      هذه خ الشر، والاّلواجلاح  َنَّل  مى  اات 

ك َ النا  يف طبقات كما أّن الّنا  أناالهم يف » وذلك هلاعتبار أّنمى ُكر  )الَّبقات( 

ُمى الكم َ اجلمزل والالمخ   وامللم ح وايالمى والقبم ح والالمم ح واخلا م           .طبقات

وإّن أحمدهما   فُاأللاماظ واملَماني طبقمات   . (1) «مموا ـمد تكلّ  وهلك   فه عرهلّيوالثق   وكّل

يف ضوء هذا التم  ز الَّبقي هلني النا  وـمم التم  مز   »و. َأتي على ـدر ا خر كما النا 

هلني طبقات اللا  ومى ثم طبقات املَنى. وكان اإلياح على ضمرور  مراعما  التناسمب    

 .(2)«هلني اللا  واملَنى

سواء  فهل احبه انتَلقمشر، املَنى وـ مته  أّن اجلاح  َر  أّن هذا َ ََ  لكّى

  ممدَ هل انقم تَّلَعنمده  ؛ وإاا شمر، املَنمى وـ متمه    تهممى عامالنا  أو مى خا ة كان 

 الك َ ومقاماته.   هلالنظر إ  ما تقت  ه أحوال  ُائدما َنَّوي عل ه مى و فهت ّح

ـمدار  أن ََمر،  أَنبُمي للممتكلم   » أنمه  ُما ََن ه اجلاح  هلأـدار األلااظ واملَاني هو

طبقمة ممى    ُ َْم  لكم ّ   فـدار اياَتأـدار املالتمَني وهلني أاملَاني وَوامن هل نها وهلني 

 فـمدار املَماني  أـمدار الكم َ علمى    أم ى َقاّلّتَح حالة مى ذلك مقامًا ولكّ  فذلك ك مًا

ـمممدار تلمممك أى َلمممـمممدار املالممتمَني عَ أو فـمممدار املقامممماتأـمممدار املَممماني علممى  أ موَقاّلمم 

 .  (2)«اياَت

 أن َموامن  ـماذرًا علمى  و فهلأـمدار املَماني   عارُماً وهكذا ُإّن علمى املمتكلم أن َكمون    

ه  ُمم ك ل كمونَ  فوأـدار ايماَت ممى ،همة أخمر      فهل نها وهلني أـدار املالتمَني مى ،هة

ا مقاممًا. ُمإذ   ولكم  حالمةٍ   فك مماً  طبقمةٍ  ،ماعً  لكم ِّ   فعلى حالب ما تقت  ه األحموال 

                                                 

 . 1/21الب ان والتب ني:  ( 1)

 . 2/722ـ  ة اللا  واملَنى ونظرَة الشَر عند الَرب:  ( 2)

 . 88مم  1/87الب ان والتب ني:  ( 2)
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اه يف الزمان واملكان واملقماَ  وأهللُه إَّ فله ما َناسبه مى الك َ ه اختاَرعلم املتكلم خماطَب

املناسممب. وهلممذلك تتحقمم  مالممتوَات الكمم َ عنممد اجلمماح   الممب املَمماني واملقامممات     

  س اق ايال واملقاَ.  يف الك َ ُ تحّق فوأحواَمواملالتمَني 

ِّوهنا  جمال آخر مى جماَت البحث الدَلي وهو مما   ًا يفاجلاح  سبقًا ،دَد  َال

ح ممث ذهممب كمم  مممى عممامل األ،نمما     أو الالمم اـ ة َممدخ  يف حقمم  النظرَممة الالمملوك ة 

ُمة َ  و م  اللّ  أّن» إ حدَثًا ُر (  ،ونواللُوي ) ف)مال نوُالكي(األنثروهلولو،ي 

ا َرممي إ   ألّن ممذهبهم  فالمذي تمرذ ُ مه    دًا على الال اق املقامّيَكتم  ما مل َكى مَتِم

ى ممممذهبهما ّماملوـممم  المممذي تالمممتَم  ُ مممه. وَاَلمممشمممرح ذَلمممة الَنا مممر اللُوَمممة إ  

َ        .(1)«هلالالمملوك ة  ثمممم  فح ممث َقمموَ الكممم َ علممى مبممدأ اإلثممار  هلالمممبب ايممال واملقمما

جممال  جنمزه اجلماح  يف   هنا ذون اَُاضة يف مما أ وحيول املقاَ اَستْاهلة مى ـب  املتكلم. 

    ره مى أرهلاب النقد والب  ة.البحث الدَلي لننتق  إ

هم( 271)ت: عبد القاهر اجلر،انيمم  2.2. 2. 1

الب  ممة النقممد ومتكاملممة يف  لنظرَممةُ ممما هلَممد الممت ،همموذ اجلمماح  الب ان ممة لقممد أّس

الَرهل ة. كما أثارت نظرَته حول ،دل مة اللام  واملَنمى إشمكال ات عدَمد  يف األوسما        

هللُت ذروتهما عنمد شم ِ الب  م ني      فهل ور  عامةن التال ة يف القرو فاَس م ةالَلم ة 

وـمّدمها هلثوهلهما اجلدَمد املتكامم .     نظرَة المنظم   طل اإلماَ عبد القاهر اجلر،اني عندما أ

 وتبدو م حظات اجلر،اني الدَل ة واضحة ،ل ة وهو َالتَرا لنظرَته تلك.

 اجلر،انيواملَنى عند اللا  مم  1. 2.2. 2. 1

ا ـممد َبمدو ُ ممه خمالامًا للْمماح  همو نظرتممه إ     ّمم مما ََّالَنمما هلمه اجلر،مماني مِ   إّن أّوّل

                                                 

 . 112مدخ  إ  علم الدَلة:  ( 1)
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اللا . ُاجلاح   ر م كونه َوامن هلني اللا  واملَنى حني و،دناه َ   الكم َ البل مغ   

مَناه ُم  َكمون لاظمه إ  قَمك     ولاظه  فَالاهل  مَناه لاظه» إنه الك َ الذي :هلقوله

واملَاني مَّروحة » يف كتاهله اي وان:أّن ـولته الشهر  إَ . (1)«أسب  مى مَناه إ  ـلبك

والبدوي والقروي واملدني. وإاما الّشمأن    فمَّروحة يف الَّرَ  ََرُها الَْمي والَرهلي

و،موذ    فوكثمر  املماءف و محة الَّبمم     فوسهولة املخرج فوخت ار اللا  فيف إـامة الومن

 ملَنمى. ا  علمى حالماب ا  اجلاح  لّل ذون ت ّور البَض مى تر، ح  ُحمل َت  (2)«بكالاّل

أّن التَمبر عمى املَماني هلاأللاماظ اجلم لمة املختمار        » ُ ما ذهب إل هيف حني ـ د اجلاح  

ب َخت ارها حالاب. وهو يف الواـمم  أحالى مى التَبر عى املَاني هلألااظ جمرذ  َ َُحاَل

 .   (2)«كأنه َداُم عى الب ان مث  ذُا  عبد القاهر

 فام  علمى املَنمى   م تقمدَم اللّ ُهـُْرأولئمك المذَى مل ََم    أشّدكان عبد القاهر مى ـد و

ام   ت مور أن تَمر، للّ  نمه َ َُ إ» ناُح عى املَنى ،اعً  اللا  خاضًَا لمه هلقولمه:  َُ ُراَح

 ى يف األلاماظ ممى ح مث همي ألاماظ ترت بماً      وَ أن تتوّخ فمى  ر أن تَر، مَناه موضًَا

لمك ذلمك أتبَتهما     ّم  الاكر هناك ُإذا َتوتَم فى الرتت ب يف املَانيتتوّخ نكإو فونظمًا

ج إ  حَتنك إذا ُر ت مى ترت ب املَاني يف ناالك مل َتإو فوـاوت هلها آثارها فاأللااظ

 فب لمك  كمم أنهما خمدَ للمَماني     هلم  جتمدها ترتتَّم    فيف ترت ب األلااظ أن تالتأن  ُكرًا

علمم  واـمم األلاماظ     فالَلمم  واـمم املَماني يف المنا      ّنإو ف.وَحقمة هلهما   فوتاهلَة َا

 . (2)«الة عل ها يف النَّ الّد

                                                 

 . 1/75الب ان والتب ني:  ( 1)

 . 2/121كتاب اي وان:  ( 2)

 . 281رهلي: مقاَت يف تارَِ النقد الَ ( 2)

 . 52ذَئ  اإلعْام:  ( 2)
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ُإننما َ   فوابوإذا كان مى ذهبوا إ  تقدَم األلااظ علمى املَماني ـمد ،مانبهم الّ م     

 ٍحولكى على الَّر، ا خر مى الق  ة. ُقد  ّول إ  مناُِ فنَدَ ذلك عند عبد القاهر

 ممى مزَمة يف الكم َ ُإنهما     ُ احة األلااظ. ُإذا كانمت هنماك  عى أولئك الذَى طَنوا يف 

هلم  ح مث تنظمر     فوأنها ل الت لمك ح مث تالممم هلأذنمك     فز املَاني ذون األلااظ ِّمى َح»

وتالممتنْد يف اجلملممة  فوترا،ممم عقلممك فتممكوتَممم  روَّ فوتالممتَني هلاكممرك فهلقلبممك

 .  (1)«ُهمك

ني خب مموص اللام  هممو انتزاعمه لا مماحة اللاظممة   وخ  مة ممما ذهمب إل ممه اجلر،ما   

لك ـ متهمما وُ مماحتها عنممد انتظامهمما يف ِسمم ب اللاظممُةكتاِلمموإامما َت فملممةاجملممرذ  عممى اجل

ُ ممما  فاجلملمة والكمم َ. وهمذه هممي القاعمد  المميت هلَنمى عل همما نظرَتمه يف إعْممام القمرآن      

 ُسم ت هلنظرَة النظم.

 اجلر،انينظرَة النظم عند  مم  2. 2.2. 2. 1

اهر إ  وضمم نظرَمة   إّن اخلوا يف ـ  ة اللام  واملَنمى همي الميت ـماذت عبمد القم       

ام   وتُل مب اللّ  فمما رأ  ممى  لبمة اَجتماه الشمكلي      ُهالنظم يف إعْام القرآن. ُقمد هاَلم  

 حِضَدِلم ُمانرب    ف،مدال حوَا مى  ثَروكثر  ما ُأ فعلى املَنى يف هل ان اإلعْام القرآني

 المذي حماول ُ مه إثبمات )المنظم( هلاعتبماره       (ذَئم  اإلعْمام  )ه هلتأل   كتاب هذا التو،ا

  و،ه اإلعْام يف القرآن َ ر.

َّ واعلم أّن» وـد عّر، النظم هلقوله: ك مك الوضم المذي   أن ت َم ل   النظم إ

ُم    فتَْم ِهوتَر، مناهْه الميت نُ  فوتَم  على ـوان نه وأ وله فَقت  ه علم النحو

نَلمم  ا َ وذلك أّنم  فمنها هلشيٍء ّ ِخُ  ُت فت لكَمِسو ا  الرسوَ اليت ُر فتزَغ عنها
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  .(1)«ش ئا َبتُ ه الناظم هلنظمه  ر أن َنظر يف و،وه ك  هلاب وُروـه

يف الكلم وَ ترت مب حتمى    َ نظم» ثم َشرح اجلر،اني ماهوَ نظم الك َ هلقوله:

 .(2)«ََلمم  هلَ ممها هلممبَض وَبنممى هلَ ممها علممى هلَممض وجتَمم  هممذه هلالممبب مممى تلممك       

هلم  إّن ـموانني النحمو همي     اكهما.  إذر ََتمد النحو أساسًا يف تو    املَماني و اجلر،اني ُ

ألّن النماظم َ َتموّخى يف    مَاَر اجلموذ  يف المنص األذهلمي أو اإلعْمام الام       اليت  كم

  عمله ش ئًا سو  النظر يف أهلواب النحو الذي هله تتااض  مراتب الب  ة.

 اجلر،انيماهوَ الدَلة عند  مم  2. 2.2. 2. 1

يف  َتّْلممىو فَشمُ  ح ِّممزًا أساسم ًا منهما   ُإنمه  أمما اجلانمب المدَلي يف نظرَممة المنظم     

يف النص. ُقد حّدذ عبد القاهر اجلمال الَن ر األّول مى عن ري  دَد اجلمال األذهلي 

ها َرَ م وَح فاألذهلي الذي تنَّوي عل ه م َّلحات الب  ة والا احة والب مان والرباعمة  

 يف أمرَى إثنني هما: 

 مامها.ُحالُى الدَلة وَت مم 1

 ل ال ور  اليت خترج عل ها هذه الدَلة.نيا مم 2

ا ّمم ِم فارات وسائر ما ممري جمراهما  ومى املَلوَ أن َ مَنى َذه الَب» ُهو َقول:

  ممُر فنالممب ُ ممه الا مم  واملزَممة إل ممه ذون املَنممىوَُ فاةُ ممه اللامم  هلالنَممت والّ ممذ اممَرَُ

،هما يف  مور  همي    راَبثمم تَ  .مامها ُ مما لمه كانمت ذَلمةً    الدَلة وَت الِىُحالك َ هل و ِ 

األوُمر   وتنمال ايم ّ   ف  المنا  هلأن تالتولي على هموَ  وآن  وأعْب وأحّ  أهلهى وأمَُى

 .(2)«   القلوبمى َم
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ونيمال ال مور  الميت     فالُى الدَلة ومتامهما أما  ّق  هذا اجلمال األذهلي املتمّث  ُ 

 فا خمر يف اللام   و فأحمدهما يف املَنمى    أممرَى آخمرَى   ُإنه منموٌ  هلتحّقم   فتبدو عل ها

 هما:و

 إت ان املَنى مى اجلهة اليت هي أ ّح لتأذَته. مم 1

   الكاش  عنه كشاًا تامًا. فاخت ار اللا  اخلاّص هله مم 2

ى املَنمى ممى   ؤَت،هة َستَمال همذه اخل مال  مر أن َُم     وَ» ح ث َقول يف ذلك:

 فوأكشم  عنمه   فهلمه  ام  المذي همو أخمصّ    ختمار لمه اللّ  وَُ فلتأذَتمه  اجلهة اليت هي أ ّح

 .(2) (1)«وَظهر ُ ه مزَة فبً َكالبه ُن وأحر  هلأْن فله ّموأَت

 (1مم  1شك  رـم )

 ←←( إخت ار اللا  اخلاص  2( اإلت ان هلاملَنى ال ح ح )1)

 ]اجلمال األذهلي[←←الدَل ة  نيال ال ور  (2( حالى الدَلة ومتامها  )1)

 

واخت ار اللا  المذي   فلتأذَتههي أ ّح إّن ايدَث عى إت ان املَنى مى اجلهة اليت 

ال ة اللا ( ومر،مم همذه اجلمال مة.    ـاذ عبد القاهر إ  ولوج موضو  )ني هو أخّص هله

َ تتمأّتى ممى كونمه لاظمًا      ام  ُقد أّكمد يف أكثمر ممى موضمم علمى أّن اجلمال مة ايق ق مة للّ       

لمات َا د مَن ى أو وحدً  يف جممو  ك فهل  مى كونه ،زءًا مى ترك ب ذي ذَلة فمارذًا

مممى املَمماني. وذلممك ََمم  أّن نيممال الكلمممة َُحممّدذه املوـممم الممذي تشممُله يف التممأل        
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 .(1)ال  ُة اليت ترذ ُ هاومد  إسهامها يف الدَلة الكّل ة للرتك ب أو  فوالنظم

 ذَلة اللا  يف نظرَة النظم مم  1. 2. 2.2. 2. 1

 جمموعة مى الَ ـات الميت َُ ممّ  اعتبارها هلاللُة  َنظر إ اجلر،اني توّ لنا إ  أّن 

وَكتالب ـ مته مى خ ل الرتك ب. وهذا املمنهج يف  ل م  المنص     فُ ها اللا  إ   ره

اتهما  يف طب َمة تشمك لها وأ مواتها وإحياء   األذهلي َنتمز  ممى املامرذ  خ و م تها الارذَمة      

أثر يف إحيائ ة الدَلمة  ما   اظ ة مى ح ث اإلُراذ َا ُالق مة الّل» الكامنة ُ ها ـب  الرتك ب

وهمو مما    ف (2)«تتاماوت ـ ممة الكلممات ُ هما     فوذَل مة  ف مله الكلمة مى طاـمة  موت ة  

وخا ة يف موضو  مناسمبة   فملالناه خ ل إشارتنا إ  ،هوذ الالاهلقني يف ايق  الدَلي

 اللا  للمَنى. 

والتمأل   عنمد    َ ترـَى إ  ـ متها يف المنظم  فوهي مارذ  فلكى هذه الق مة للاظة

الا ماحة والب  مة وسمائر مما ممري يف طرَقهمما       » نمه َمر  أنّ  أل اجلر،ماني  عبد القماهر 

وأّن  .(2)«عل مه هلاأللاماظ ذون األلاماظ أناالمها     دّلوإ  مما َُم   فأو ا، را،َة إ  املَماني 

وحالى م ئمة مَناها ملَنى  فمكانها مى النظم» اظة َ تكتالب ُ احتها إَ هلاعتبارالّل

 :ويف خ ُه فنة ومقبولةلاظة متمكه: وه  ـالوا فوُ   مؤانالتها ألخواتها فتها،ارا

َّ فـلقة وناهل ة ومالتكرهة المى اَتاماق هلمني همذه     ى عمى حُ روا هلالتمّكو رضهم أن ََبِّ إ

وهو هلذلك َلُي متاممًا أّي اعتبمار للام  هل مورته اإلُراذَمة       .(2) «وتلك مى ،هة مَناهما

   كتالبها مى خ ل الرتك ب.ا ـ مته ال وت ة والب ان ة ُ أم. سو  ذَلته املَْم ة
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مى ـب  هل مد اخلل م  هلمى أمحمد وسم بوَه واهلمى        َ ذلك َنال  ك  ما هلواجلر،اني هل

د هل  وَؤكهانتظامها يف الرتك ب. ا ر دوه مى مناسبة هلني األلااظ ومَان ها ـب  ّمِمف، 

 وذلمك أنّ » دال واملمدلول هلقولمه:  أكثر مى ذلك على اعتباط مة الَ ـمة هلمني الم     اجلر،اني

وَ الناظم َا  فعى مَنى نظم ايرو، هو توال ها يف النَّ  ُقا ول   نظمها  قت ى

 ُلممو أّن فاهحممّر  يف نظمممه َمما ممما َتمممى الَقمم  اـت ممى أن َتحممّر يف ذلممك رقممًا ٍ قَتممُمهل

  .إ  ُالاذ يملا كان يف ذلك ما َؤّذ (َبَرَض)مكان  (َضهلَر) :واضم اللُة كان ـد ـال

ألنمك تقت مي يف نظمهما آثمار املَماني       فُلم   األممر ُ مه كمذلك     (نظم الكلم)ا وأّم

ترب ُ ه حال املنظوَ هلَ مه  ُهو إذا نظم ََ فعلى حالب ترت ب املَاني يف النا  بهاوترّت

يف ني مم  رتبة ذَل مة واحمد     املشرتكة املَنى  م وهذا ََ  أّن األلااظ  .(1)«مم هلَض

 ألنه َ َت مّور  هلُره مى األلااظ َنتااُض  يف ذَلة لا  على مَناه إذا ـوِر ُ  فاللُات

على مَناها الذي  اظتني تااض  يف الدَلة حتى تكون هذه أذّلأن َكون هلني الّل» أساسًا

علمى مَنماه    أذّل (ر،م ً ) إّن :قمال وضَت مى  احبتها على ما هي موسومة هله حتمى َُ 

وَنالمحب األممر علمى التااضم  هلمني لاظمني يف لُمتني         .(2)«هلمه  َيمِّعلى ما ُس (ُر )مى 

ني كالَرهل ة والاارس ة ح ث َ تااض  هلني لا  )أسد( و)شر( مثً  إَ مى خ ل َتَاخمتِل

 يف الرتك ب. فيف لُته ك ٌّ فائت ُهما

 يف نظرَة النظم ذَلة املَنى مم  2. 2. 2.2. 2. 1

 أحممدهما: مممى الكمم َ: علممى ضممرهلني َنممى عنممد اجلر،مماني ُهمميأممما الدَلممة يف امل

وذلك إذا ـ مدت أن ختمرب عمى     .ت   منه إ  الُرا هلدَلة اللا  وحده ضرب أنَت»
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 :عمى عممرو ُقلمت    وهلماَنَّ ق  فخمرج مَمد   :هلماخلروج علمى ايق قمة ُقلمت     مَد مثً 

ولكمى   فوضرب آخر أنت َ ت   منه إ  الُرا هلدَلة اللا  وحمده  ..عمرو منَّل 

ثمم جتمد لمذلك املَنمى ذَلمة       فلى مَناه الذي َقت م ه موضموعه يف اللُمة   ك اللا  عَدّل

  .(1)«ومدار هذا األمر على الكناَة واَستَار  والتمث   فثان ة ت   هلها إ  الُرا

َُ   َيوهمو مما ُألِقم    فالدَلة املباشر ََ  هله  ُال رب األّول علمى حق قتمه    ُ مه الكم 

ملتني أع ه. ُاأللاماظ يف همذا النمو  ممى الدَلمة      كما مّث  له هلاجل فذون إراذ  مَن ى آخر

أي: فلذا َُاهم املَنى هلدون واسَّة فتؤذي مَناها املَْمي ُحالب

 .املَنى [  ←املدلول   ←] الّدال  

إذا ـال القائم : )رأَمُت أسمدًا( وذّل    ُ فالدَلة  ر املباشر  ُهو ال رب الثانيأما 

. وكمذلك  مَن ى ،دَدًاُهم مى ذلك  فـ د التشب ه ذ )الاّلبم( وإااايال على أنه مل َُِر

امم إ  أن َاهمم ممى همذا    الاّلم َقموذ  اَستدَل  القدر( ُإّن رماِذ ايال يف ـوَم: )كثُر

 ّمىوـممد َسمم فوهممو أنممه م مم ا،  فث كّنممى هلمماألول عممى الثمماني  مم  فاملَنممى مَن ممى ثان مماً 

َ  )مَنممهلتَممبرهممذا النممو   اجلر،مماني  َمم  الدَلممة  نممى( الممذي َ ى املَنممى( يف مقاهلمم  )امل

 .(2)املباشر 

 (2مم  1شك  رـم )

 ( [2املدلول ) ←( 1املدلول ) ←] الّدال   

 مَنى املَنى  [  ←املَمنى      ←] اللا  أو

 

وهمي أن تقمول املَنمى ومَنمى املَنمى      » هماتني المدَلتني هلقولمه:   ورت ر اجلر،ماني  
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ملَنمى أن  ا  مه هلُمر واسمَّة و َنمى    تَ  هلاملَنى املاهوَ مى ظماهر اللام  والمذي ت م  إل    

 .(1)«تَق  مى اللا  مَنى ثم َا ي هلك ذلك املَنى إ  مَنى آخر

ميكى القول إّن ما ،اء هله اجلر،اني مى القمول هلنظرَمة المنظم ،ماء تتوممًا ملناـشمات       

 فام  واملَنمى. أمما البحمث المدَلي عنمده      هلشمأن ثنائ مة اللّ   الب  م ني والنقماذ واملمتكلمني   

الم ماته الدَل مة ُإنهما تكماذ تنَّبم  ممم مما ،ماء هلمه املنَّق مون خبم ، تالمم ة             وخا ة تق

املَنمى همو ايق قمة عنمد اجلر،ماني وهمو ذَلمة املَّاهلقمة عنمد          » ُمم  فامل َّلح عند اَثنني

أو مَماني الَ ـمات أو    فوذَلتا الت ّمى واَلتزاَ عندهم مى املَاني اجملامَمة  فاملناطقة

 .  (2)«مَنى املَنى عند اجلر،اني

كثرًا مى الب   ني استَمال م َّلحات املناطقة يف تقال ماتهم الدَل مة.   وـد راَق

إَمراذ املَنمى   » ، علم الب مان هلأنمه:  ُهذا  اخلَّ ب القزوَ  يف كتاهله اََ اح هلَد أن ََُرِّ

م الدَلمة اللاظ مة وُقمًا لتقالم م     قالِّم َُ  (2)«الواحد هلَّمرق خمتلامة يف وضموح الدَلمة عل مه     

ا علمى مما   ام  إّمم  وذَلمة اللّ » لكنه َالتَم  م َّلحات أه  املنَّم  هلقولمه:   فنياجلر،ا

 فق  يف ماهموَ الب مت  والثاني إما ذاخ  يف األول ذخمول الاّلم   .أو على  ره فوضم له

أو  فأو خمارج عنمه خمروج ايمائا عمى ماهموَ الالمق         فأو اي وان يف ماهوَ اإلنالمان 

واحممد  مممى   وكمم ا فذَلممة وضممَ ة  ى األو ّماَلمموُت .ال مماحك عممى ماهمموَ اإلنالممان   

والثالثممة  فىوالثان ممة هلالت ممما فاألو  هلدَلممة املَّاهلقممة وختممتّص .ني ذَلممة عقل ممةَتمماألخَر

 .(2)«هلدَلة اَلتزاَ
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 ماهوَ الدَلة عند أه  الالالاة واملنَّ  مم  2. 2. 1

لنقاذ وَراذُه عند الّلُوَني وا (الدَلةم َّلح )إذا كان امل َّلح الذي َق  هلإماء 

ر، ُإّن له مى نظائره الكثر مى امل مَّلحات يف ُعم   فكما رأَنا ف(املَنى)والب   ني هو 

)املُمممَز ( و )اجلممموهر(  ؛الا سممماة واملمممتكلمني واملناطقمممة. وممممى تلمممك امل مممَّلحات  

 .  (1)و)الاكر (. وهي م َّلحات ترتبا ارتباطًا وث قًا  قوَت التاكر والو،وذ

 فطب َة الاكر الارذي عند همؤَء ََوذ إ   امل َّلحات تنّو  هذهولَّ  الالبب يف 

والذي كان مى نتائْه تَّدذ و،هات نظرهم إ  ماهموَ )املَنمى( أو )الدَلمة( تمار  ممى      

نت ْمة  همو  وتمار  أخمر  ممى ح مث      فوتار  مى ح ث همو ـ م ة   فح ث هو كلمة مارذ 

ُكمان حممدَّذ    ؛دهممنَّق ة َُتوّ   إل ها مى خ ل مقّدمات. ومى هنا تَّدذت  وره عن

 .(2)أو  ر حمدَّذ كالرمز الرَاضي فالدَلة ح نًا كالتَرَ 

مما  » يء()هلالّشم  وََق مدون  ف(2)«د هلشميء مما َُقَ م  » كم ا  هلأنمه  (املَنمى )ُون وهم ََرِّ

 . (2)«وت ّح الدَلة عل ه فر عنهموم أن َُخَب

ذ  قل مة حممدَّ  ام  لدَلمة ع  ُت ن   أه  املنَّ  لأللااظ ـائم على أسا  إخ ا  الّل

يف حممني َُ ممّن  اللُوَممون والنحمما   فلتكممون الدَلممة هلممذلك ،ممزءًا مممى املَنممى فللمَنممى

أّن املنَّم  َََُنمى   » وهلأنه ،زء  مى الدَلة اللُوَة. وعّلمة ذلمك همو    فاملَنى هلأنه تاهلم للا 

ًَ هلاملَاني ثم َََُنى هلاأللااظ وايدوذ مى ح ث ذَلتهما علمى املَمانيف علمى عكم        فأّو

                                                 

 . 226املوسوعة الالالا ة:  ( 1)

 . 27اللُة الَرهل ة مَناها ومبناها:  ( 2)

 . 122التَرَاات:  ( 2)

 . 17ماتاح الَلوَ:  ( 2)
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   .(1)«نحو الذي َبحث يف اللا  ُ َْ  املَنى تاهلًَا لهال

ح مث َنَّلم     فممى الامرَقني   وهذه هي نقَّة اإلُرتاق يف ماهوَ الدَلمة لمد  كم     

ًَ إ  اللا  الّدال عل مه الارَ  األول يف ماهومه للدَلة مى املَنى  هل نمما َنَّلم     فو و

ًَ  ح ث انتهى إل ه أولئك مىذات األمر الارَ  الثاني يف   .(2)إ  ح ث انَّلقوا منهو و

 (2مم  1شك  رـم )

 

 

 

كمون الشميء  المٍة َلمزَ     » أما تَرَ  الدَلة يف ا َّ ح املناطقة والا ساة ُهو:

   .(2)«الثاني هو املدلولو فالوالشيء األول هو الّد فمى الَلم هله الَلم هلشيء آخر

تَرَمم  ـممائم علممى الا مم  هلممني املامماه م واألُكممار وال ممور الذهن ممة وهلممني  ال وهممذا

ي على ُ تقّدَ عندهم املدلول ايالِّ فاء تلك املااه م واألُكار وال ور أو إشاراتهاأق

 وذلمك انَّ ـمًا ممى    فر  الذهن ة )املَنى( على الدَلةكما تتقّدَ ال و فال ور  الذهن ة

ُالا سماة املالملمون    والشيء يف إذراك الَمامل اخلمار،ي؛   املنَّ  األرسَّي حول الاكر

ي وهلمني المنص   يف  دَدهم لإلشمار  اللُوَمة حيماولون التوُ م  هلمني همذا املنَّم  األرسمَّ        

 .(2)القرآني

                                                 

 . 61البحث الدَلي عند اهلى س نا:  ( 1)

 (.2مم  1َُنَظر: الشك  رـم )(  2)

 . 122التَرَاات:  ( 2)

 . 68البحث الدَلي عند اهلى س نا:  ( 2)

 اللا  →      ←املَنى     ←  املنَّ   

 املَنى →       ←اللا     ←   النحو  
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وـبمم  اخلمموا يف اسممتَراا نظممرات الا سمماة وأهمم  املنَّمم  ُ ممما َتَّلمم  هلق مم ة   

خم ل ـ م ة اللام  واملَنمى كنظمرائهم ممى أ محاب الكم َ          الدَلة اليت تناولوها ممى 

لميت  نشر إ  أّن التاكر الالالاي املنّظم كان ـد ظهر نت ْة للْهوذ النظرَمة ا  فوالب  ة

المون لبلموغ مرام مه    َؤسِّ فخذون ممى القمرآن همدُاً   وهم َّت هلذَا الاقهاء وعلماء الك َ

 يف الاكر واي ا .  مدارَ 

أقماء  هلَمد ذلمك   همم( ثمم هلمرمت    252اكر الالالاي هلالكنمدي )ت اهلتدأ هذا التوـد 

 همم(ف 522)ت واهلمى هلا،مة  هم(ف 228هم(ف واهلى س نا )ت222)تَمَة مث : الااراهلي 

علمى الاماراهلي    . وسنقت مر يف حمدَثنا  همم( 525(ف ثم اهلى رشد )ت522واهلى طا   )ت

 واهلى س نا إلسهاماتهما املهمة يف ايق  الدَلي.

 هم(222هوَ الدَلة عند الااراهلي )ت ما مم  1. 2. 2. 1

هلم  اـمرتن اقمه     ف تقت ر ،هوذ الااراهلي على الَم  يف م دان الالالاة ُحالبمل

كذلك   مدان علمم املنَّم ف وذلمك ل رتبما  الوث م  هلمني همذَى امل مدانني وعلموَ اللُمة            

ه القموانني  الَرهل ة وـوان نها وسننها يف الب ان والتَبر. وـد أكد الااراهلي على األخذ هلهمذ 

  ا  املنَّق ة والالالا ة.  والالنى هلاعتبارها أذوات تدخ  يف  م م األ

وذلك يف حق قته را،م  .(1)ه الدَل ة مرتبَّة هلهذَى الَلمنيومى هنا ،اءت تنظرات

   علم الدَلة هلالالالماة واملنَّم  أكثمر ممى أي علمم آخمر حتمى ـمال هلَ مهم:         اارتب إ  

ومما إذا كمان ممب     فبمدأ الالالماة وَنتهمي الالم مانت ك    تالمتَّ م أن تقمول متمى ت    إّنك َ»

 .(2) «أو الال مانت ك ذاخ  الالالاة فالالالاة ذاخ  الال مانت ك اعتبار

                                                 

 . 22رتا  الَرهلي: علم الدَلة أ وله ومباحثه يف ال ( 1)

 . 15علم الدَلة:  ( 2)



 75 الدَلة لُمالا   األّول: ِع 

 

 

 املنَّ  والدَلة عند الااراهلي  مم  1. 1. 2. 2. 1

ممى   أنمه مشمت ّ  » ذاهبمًا إ   فذاتمه والااراهلي َناذ إ  الدَلة ممى م مَّلح )املنَّم (    

وهمو   فمنهما الدَلمة علمى القمول اخلمارج هلال موت       فعلمى مَمانٍ  النَّ  وهي لاظة ذالة 

وهمو   فوالثماني القمول املتمركمز يف المنا      فا يف ال مرالان عّمالذي هله تكون عبار  الله

َُم ِّممز هلممني النَّمم  ايمماذ  هلاللالممان  ُهممو هنمما . (1) «املَقمموَت المميت تممدل عل همما األلامماظ 

عنمد ـ مد    فوَشمرت   .وهلمني النَّم  الناالمي    فا ا يف المنّ ر عّموت املَبِّاملتْالد يف الّ 

د وهلني املنَّوق الداخلي اجملالِّ فاملَّاهلقَة هلني النَّ  اخلار،ي املتلبِّ  هلبن ة الَبار  فالتَبر

ترك ممب األلامماظ شممب هًا هلرتك ممب املَمماني  » ُهممو َممر  لممزوَ أن َكممون فللمَمماني الناالمم ة

األلااظ املركبمة أشم اء تمرتبا هلهما     وجتَ  يف  فاملركبة اليت تدل عل ها تلك األلااظ املركبة

األلااظ هلَ ها إ  هلَض متى كانت األلااظ ذالة على مَاٍن مركبٍة ترتبا هلَ ها هلبَض. 

يف إشمار   وذلمك   ف(2)«وَتحّر  أن مَ  ترت ب األلااظ مالاوًَا لرتت ب املَاني يف النا 

 .الول والّدأو هلني املدل فهلني الاكر والك َاملنَّق ة طب َة الَ ـة إ   هلل ُة

 َّلم  علمى املَماني أو المدََت     ُ مى تو،هاته الالالا ة واملنَّق ة راهلياالا  وَنَّل

مَلمها ـالم مًا لأللاماظ     و فهما المنا   الميت َكمون حملّ   (املَقموَت )هو  ًامنَّق  ًام َّلح

وهممي المميت تََّممي   فا موضمموعات املنَّمم أّممم وَقممول يف ذلممك:ـالممامها املختلاممة. هلأ

ة واأللاماظ ممى ح مث همي ذاّلم      فعل هما األلاماظ   مى ح ث تدّل وَتُهي املَق فالقوانني

 .(2)«على املَقوَت

                                                 

 . 62إح اء الَلوَ:  ( 1)

 . 121مم  121كتاب ايرو،:  ( 2)

 . 167إح اء الَلوَ:  ( 2)
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 أـالاَ الدَلة عند الااراهلي  مم  2. 1. 2. 2. 1

َ  ممى خم ل   تنظراته الدَل ة  ذلك إ  مىَنَّل  الااراهلي و ح مث   فتقالم مه للَلمو

واملركبمات  َ املامرذات     منهما هلَلمو  ما اّت :اللالان ةالَلوَ ُ .وعقل ةـاّلمها إ  لالان ة 

وـواعممد اإلعْمماَ واإلعممراب والَممروا وسممواها. أممما الَلمموَ الَقل ممة ُتشممم  املنَّمم   

واجلدل والالالاة واخلَّاهلة مان ة وهي: املقوَت والَبار  والق ا  والربهان هلأ،زائه الث

 .(1)الشَرو

لَقل مة.  وا المان ة الله ؛هلذلك َدخ  البحث الدَلي عند الااراهلي يف الَلوَ هلشّق هاو

 .(2)املقوَت تدخ  ويف الَلوَ الَقل ة فاملارذات الان ة تدخ ُاي الَلوَ الله

 (2مم  1شك  رـم )

 الَلوَ

 عقلم ة          لالمان ة             

 الشَر  اخلَّاهلة      الالالاة       اجلدل       الربهان      الق ا       املارذات  املركبات  اإلعْاَ   اإلعراب  الَروا    ر ذلك  املقوَت  الَبار  
 

يف أّول املَاَر الث ثمة الميت ـاّلمم علمى     الااراهلي عند كذلك البحث الدَلي وَظهر 

ومَ ممار  فوهممي مَ ممار )الدَلممة(ف ومَ ممار )اجلممزَ( هلمماملَنى املَممريف   فألـمموالأساسممها ا

                                                 

 . 2/285ـ  ة اللا  واملَنى ونظرَة الشَر عند الَرب:  ( 1)

 (.2مم  1َُنظر الشك  رـم )(  2)
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ب مَ ار الدَلمة إ  ألاماظ ذاّلمة    )ال دق والكذب(. وـد  ّن  األـوال أو األلااظ حال

الة تلك األ وات أو ايرو، اليت ميكمى أن  وَق د هلاأللااظ  ر الّد فوأخر   ر ذاّلة

يف  ( مر املالمتَم   )ا أطل  عل ه اخلل   هلى أمحد هلاملهمم  أو  ّمِم فجتتمم على  ر مَنى

 .  مَْم الَني

 إمما أللاماظ الدالمة املركبمة    او فنوعمان مامرذ  ومركبمة    ؛هي عندهالة ُأما األلااظ الّد

منهما    ماذـة و منهما  واجلامممة   فاألـاوَ  ،اممة و ر ،اممةثم  فو ر أـاوَ أأـاوَ  

ومنهما مما    فوالكاذهلة منها ما َوـم يف ذهى الالامَني الشيء املَرب عنه هلدل القول فكاذهلة

إ  م األلااظ قاّلَ هلَد أن ُالااراهلي .(1)وهي األـاوَ  الشَرَة فيءَوـم ُ ه احملاكي للّش

اسمم وَُم     ث ثمة أ منا،:  إ  الدالة على املَماني املامرذ    ذاّلة و ر ذاّلة َقاّلم األلااظ 

: اسمم وكلممة ]َُم [     منا، لة على املَاني املارذ  ث ثة أواأللااظ الدا» وحر، هلقوله:

علمى مَنمى    د منهما ذالّ مواحم  كم ّ  رتك يف أّنموهذه األ،نما  الث ثمة تشم   ف وأذا  ]حر،[

 . (2) «رذما

                                                 

 (.5مم  1َنظر: الشك  رـم )(  1)

 . 72ب يف املنَّ : الَبار : كتا ( 2)
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 (5مم  1شك  رـم )

 األلااظ(

          

  ر ذالة               ذالة               

مركبة   مارذ                 

  ر أـاوَ                 أـاوَم            

  ر ،اممة           ،اممة   

 كاذهلة               اذـة   

 ما َوـم ُ ه احملاكي للشيء            ان الالامَنيما َوـم يف أذه

  )وهي األـاوَم  الشَرَة(             الشيء املَرب عنه هلدل القول

 

مى ذَلمة ايمر، المذي    عند الااراهليف  فأكثر وضوحًاوتبقى ذَلة اإلسم والاَ  

ايمرو،   أّنألّنمه َمر    وذلك  فى األلااظ ل كتالب ـ مته الدَل ةَظ   ا،ة إ   ره م

  .(1)شر إل هَدَل ة ُ ما ـ متها التكمى إاا و فل الت َا ذَلة يف ذاتها

                                                 

هذه املالمألة وَام ض البحمث ُ هماف ُامي مقماَ ح مره َسمتخدامات          (ايرو،)راهلي يف كتاهله اَشرح الا(  1)

 وـمد َقمرن هلماللا  املامرذ والمذي       فَالتَم  ]ما[ يف الالؤال عمى شميء مما مامرذ    » َقول: (ما)اير، 
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َّاهلقمة وذَلممة  املذَلمة   :عنممد الاماراهلي ُث ثمة هممي  األلاماظ الّدالمة   ذَلممة أـالماَ  أمما  

َ اَى وذَلة ت ماال تَمرَاهم  وضمّمنوه يف   همذا التقالم م   وـمد الَتَقمَ  الب   مون   . (1)لتمزا

ََُحّولوه إ  علٍم(2)لَلم الب ان حتكم إ  أ ول املنَّ  وـواعده هلَمد أن كمان حيمتكم    ََ ف 

 إ  الذوق وايّ  الرُ َني. 

 هم(227ماهوَ الدَلة عند اهلى س نا )ت  مم  2. 2. 2. 1

ََ (للدَلة)تنحدر األ ول الاكرَة  هلنى عل همما   فساس نيني أعند اهلى س نا مى منب

املنبمم ال ونماني    اوا خر منبم اس مي. أّم فَوناني أس  التاكر الدَلي. أحدهما منبم

وـاّلممها إ    فهلاملَلم األول )أرسَّو( الذي تناول  ث )الدَلة( هلشمك  متم مز   ُ تمث 

منها: الدَلمة الوضمَ ة والدَلمة الَّب َ مة الميت تنَّموي  تهما الدَلمة          فتقال مات عّد 

ذَلمة ت مدَق ة. وـمد اعتممد اهلمى      و فت مورَة  الَقل ة. ومنها تقال مه للدَلمة إ  ذَلمة  

نهمما  ل  تممه وم ممَّلحاته   وم فسمم نا هممذَى التقالمم مني يف نظرَاتممه املنَّق ممة املختلاممة     

 .(2)الدَل ة

                                                                                                                   

عل ه ًَ ًَ وهو الشيء الذي ،َ  ذلك اللا  ذا (ف وَنظمر:  115كتاب ايرو،: ) «للدَلة عل ه أو

 (.21علم الدَلة أ وله ومباحثه يف الرتا  الَرهلي: )

 . 78إح اء الَلوَ:  ( 1)

ذَلة اللا  إما على ما وضم له أو على  مره  و» َقول اخلَّ ب القزوَ  يف مَرا تَرَاه لَلم الب ان:(  2)

اي موان يف ماهموَ اإلنالمان أو خمارج عنمه      والثاني إما ذاخ  يف األول ذخول الالق  يف ماهوَ الب ت أو 

خروج ايائا عى ماهوَ الالق  أو ال احك عى ماهوَ اإلنالمان وتالممى األو  ذَلمة وضمَ ة وكم       

واحممد  مممى األخرتممني ذَلممة عقل ممة وختممتص األو  هلدَلممة املَّاهلقممة والثان ممة هلالت مممى والثالثممة هلدَلممة     

  (.211اََ اح يف علوَ الب  ة: ) «اَلتزاَ

 . 112مم  112البحث الدَلي عند اهلى س نا:  ( 2)
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. (1)وهمي املدرسمة الرواـ مة    فكما نه  اهلى س نا مى مدرسة ثان ة مى املنبمم ال ونماني  

ن ة ايدَثمة. ُاملثلمث لمه    الما لي يف الدراسات اللهث الدَوإ  هذه املدرسة تَوذ ُكر  املثّل

 ث ثة أركان هي:

 )الدال( وميث  ال ور  ال وت ة املدركة هلايوا  مباشر .مم 1

 )املدلول( وميث  املاهوَ أو الت ور الذه  املاهوَ مى خ ل الدال.مم 2

 .(2)الشيء ايق قي املو،وذ يف اخلارج)موضو  الك َ( وميث  مم 2

 (6مم  1شك  رـم )

 الدال )ال وت(

 
 املدلول )املاهوَ أوالت ور الذه (         (موضو  الك َ )الشيء الواـَي 

 

ُكانممت أكثممر اهلممى سمم نا تنظراتممه الدَل ممة ى منهمما أممما املنمماهلم اإلسمم م ة المميت اسممتَق

راهلي مؤلااته. وـد كان ما اكتالبه يف ايق  المدَلي ممى أسمتاذه الاما     ح ورًا وظهورًا يف

                                                 

همذه   أو مدرسة امل ُارَني نالبة إ  مؤسالها )اـل د  امل ُاري( يف القرن الراهلم ـب  امل  ذ. وـد امذهرت(  1)

املدرسة يف ع ر أرسَّو وكانت تَارضه كمدرسة مناوئة. وََترب أع اؤها املؤسالني ايق ق ني للمنَّ  

 (.112البحث الدَلي عند اهلى س نا: ( و )266 املوسوعة الالالا ة:)َنظر:  املالمى هلالرواـي.

 (.6مم  1َُنظر: الشك  رـم )(  2)

 التاكر الدَلي

 عند الب   ني 
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 .(1)«َاوق هلكثر ما اكتالبه مى ـراءاته للمَلم األول» )املَلم الثاني(

 عند اهلى س نا أنوا  اللا  الّدال مم  1. 2. 2. 2. 1

ـب  أن نبدأ هلَرا تقال مات اهلى سم نا الدَل مة نالمتَرا نظرتمه إ  أنموا  اللام        

 من اه  أشمرنا إ  ت  البحث هلَد أستاذه الااراهلي المذي هذا الدال لنر  مد  ما أضاُه إ  

 لألـوال وأنوا  األلااظ. 

ُإّمما   فلام  ذال  كم ّ »ُهمو َمر  أّن    فُاهلى س نا َقالم األلااظ الدالة إ  ستة أـالاَ

 .وإّمما متُّ مر   فا منا م  وإّمم  فا موضمو  وإّمم  فا مَنمة وإّمم  فوإّمما لُمة   فوٍلالَتحق قي وُم

 ؤ للمَنى. ا  املالتَم  عند اجلمهور املَّاهل  هلالتواطهو الّل :وايق قي

 فوأما اللُة: ُهي اللا  الذي تالتَمله ـب لة وأمة أخر  ول   مى لالمان املمتكلم  

ًَ ُقد  ار  وإاا أخذ مى هناك ككثر مى الاارس ة املَّرهلة هلَد أن مل َكى مشهورًا متداو

ل الوضم والتواطؤ على مَنى وـمد نقم  عنمه إ     وأما النق : ُأْن َكون أّو كلُة القوَ.

 فَ َُمّ مز مَهمما هلمني األول والثماني     فمى  ر أن  ار كأنه اقمه  مرور    فمَنى آخر

وتمارً  ممى نمو  إ  نمو       فوتارً  ممى النمو  إ  اجلمن     فُتارً  تنق  مى اجلن  إ  النو 

 آخرف وتارً  إ  منالوب إ  شيء مى مشاهلهه يف النالبة إ  راهلم...

لشمماعر وَكممون هممو أول مممى وأممما اَسممم املوضممو  املَمممول: ُهممو الممذي ررتعممه ا

 استَمله...

وأممما اَسممم املنا مم  واملخممتلا: ُهممو الممذي احتمم ج إ  أن ُحممّر، عممى أ ممله  ممد  

 ـ رف أو ـ ر مدف أو ترخ مف أو ـلب...

 .َار واملشّبه على حنو ما ـ   يف )اخلَّاهلة(وأما املتُّ ر: وهو املالت

                                                 

 . 118البحث الدَلي عند اهلى س نا:  ( 1)
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   ا َقرتن هلمه ممى ه ئمة    والزَنة: هي اللاظة اليت َتدّل هلرتك ب حروُها وحدهف هل

 .(1)«نُمة ونرب ف ول الت للَرب

 ؛ّماها اهلى س ناهو النو  الالاذ  مى ذَلة األلااظ اليت َس هذا النّص نا يفوما َهّم

)الزَنة( الميت عَنمى هلهما ذلمك النمو  ممى األلاماظ الميت َ َكامي ترك مب حروُهما وحمده             

إ  ه ئمة خا مة ممى    عل هما  دَلمة  هلم  إنهما تاتقمر لوضموح ال     فللدَلة على املَنمى املمراذ  

 . الدَلة وَتبّ ى املَنىهلهما ا  لتت ح ذَى َراُقان الّلالتنُ م والنرب الّل

والنممرب  (Intonation)وهممذه اإلشممار  الذك ممة مممى اهلممى سمم نا إ  ظمماهرتي التنُمم م     

(stress) هما  يف المرتا  الَرهلمي مل َالمبقه إل    ّد ساهلقة كبر  يف م مار الدَلة ال موت ة  ََُت

َّ وإاما عّبمر    فولكى مى ذون ذكر للم َّلحني فيف إشار  تكاذ تكون عاهلر   اهلى ،  إ

وإطالمممة ال ممموت   عنهمممما هلَبمممارات مثممم  التَّممموَح والتَّمممرَح والتاخممم م والتَظممم م    

 .(2)التمَّ او

أنممه رتمهمما هلقولممه: )ول الممت  ولكممى ممما َُممثر اإلهتممماَ يف عبممار  اهلممى سمم نا الالمماهلقة

 فذلمك النمو  ممى التنُم م أو النمرب المذي َُم ِّمز هلَمض اللُمات         . ولَله ـ مد هلهما   للَرب(

ح ث تو،د ُ ها الكثر مى ال م غ ال موت ة املتماثلمة     فموَقوَ هلدور )مورُولو،ّي( مه

. وهممذا ولكممّى كممّ  منهممما َنَّمم  هلنُمممة خمالاممة ُ كممون لكممّ  منهممما مَناهمما فهلممني لاظممني

ض اللُمات الُرهل مة الارنالم ة    ويف هلَم  فكال م ن ة  اضح وكثر يف لُات الشرق األـ مى و

 .(2)ويف اَجنل زَة

أن َكمون إذا ارتالمم يف اخل مال مالممو      » أما تَرَ  اهلى سم نا لدَلمة اللام  ُهمو:    

                                                 

 . 122التَل قات:  ( 1)

 التنُ مم(. مم  5. 2(  َرا،م مبحث )2)

 . 225علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي:  ( 2)
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  َ ُكلمما أورذه   فاسم ارتالم يف النا  مَنى ُتَر، النا  أّن هذا املالمو  َمذا املاهمو

املمدلول هلالبمال   والَك  كذلك إذ كلمما ح مر   . (1)«التاتت إ  مَناهاي  على النا  

  حبه الدال. 

املَنمى هلدَلمة الَالم  املشماهد علمى      وذَلة اللام   اهلى س نا هذا الت مَ هلني ه مشبِّوَُ

وإذا  فوَمدرك لونمه  م  الب مر     ف. ُكما أّن الَال  تدرك ح وته    الذوقاي و 

ُكممذلك األلامماظ إذا ُسمممَت ُأذرك مممى    » ممما رآه اإلنالممان ارتالمممت ح وتممه يف ناالممه   

 فُكلما خَّر هلالبال ذلمك املَنمى   فُارتالم يف النا  املَنى واللا  مًَا فعها مَنىقا

 .(2)«وكلما ُسمم ذلك اللا  أذرك املَنى فُأذرك اللا 

 فيف ت مَ الدال واملدلول علمى حممور اإلسمتبدال    بلورتتوط د  ُهناك عمل ة ت مَ 

إ   ُ َممد المذهى   فمَمم وتبلغ عمل ة الت مَ هذه أـ ى ذر،مات التااعم  يف حممور التو   

 فحمة متكاملمة لتحق م   اَمات اَت مال أو التَمبر عمومماً      ر   الوحدات الدالة يف ُل

ُتنمممتظم الوحمممدات انتظاممممًا متاممماعً  ََّبمممم الَبمممار  هلَّممماهلم التامممرذ المممدَلي والتوحمممد  

 .(2)املَنوي

                                                 

 . 2الشااء:  ( 1)

 . 162التَل قات:  ( 2)

 المتاكر اللالماني يف اي مار  الَرهل مة:    ) َُرا،م والتومَمف اَستبدال حموري على الت مَ هلاكر  لإلحاطة(  2)

 (.7 مم 1) رـم الشك  وَُ َح : (.116البحث الدَلي عند اهلى س نا: و) (166
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 (7مم  1شك  رـم )

 عمل ة التوا   عند الارذ

 

 

 اإلرسال

 تباذلاإلرتبا  الدَلي امل

 اإللتقا 

 

مم  مم  مم  مم  مم         الَقم       مم  مم  مم  مم  مم 

 اإلرتبا  ال وتي املتباذل

 

 أـالاَ الّدَلة عند اهلى س نا مم  2. 2. 2. 2. 1

سار اهلى س نا على خَّى أسمتاذه الاماراهلي ُتَمّرا للَ ـمة هلمني اللام  واملَنمى أو        

ُقد تناول تلمك   فولكى مم تا   ت أوُى فمهقال م الذي رَسالدال واملدلول وُ  الت

ذَلممة املَّاهلقممة وذَلممة الت مممى وهممي  فالَ ـممة مممى ،وانبهمما الث ثممة املشممار إل همما سمماهلقًا

 .. ويف متث له لدَليت املَّاهلقة والت ّمى َورذ ما أورذه الااراهليوذَلة اإللتزاَ

 فا م  هلمني اللام  ومما َمدل عل مه      التَّماهل  اي  تَ  عنمد اهلمى سم نا    ُدَلة املَّاهلقة

  .وان الناط على اي  كاإلنالان ُإنه َدّل

 فممما َت مممنه اللامم  مممى مَممان ،زئ ممة تممدخ  يف ماه تممه   يُهمم ىذَلممة الت ممماأّممما 

  .ى اي وانُإنه َت مَّ فاإلنالان :كقوَم
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 وميثم   ف(1)ُتحتاج إ  أمر خار،ي لَقد ال لة هلني الدال وَممه ذَلة اَلتزاَأما 

وذَلممة اَلتممزاَ مثمم  ذَلممة املخلمموق علممى اخللمم  واألب علممى  » َمما اهلممى سمم نا هلقولممه:

ًَ ذَلمة   وذلمك أن َمدلّ   فواإلنالمان علمى ال ماحك    فوالالق  علمى ايمائا   فاَهلى أو

     ًَ  فوَكمون ذلمك املَنمى َ محبه مَنمى آخمر       فاملَّاهلقة علمى املَنمى المذي َمّدل عل مه أو

الثاني الذي َواُم  املَنمى األول وَ محبه. وتشمرتك      ُ نتق  الذهى أَ ًا إ  ذلك املَنى

 .  (2)«يءمنها ل   ذَلة على أمر خارج عى الّش ك ًّ ذَلة املَّاهلقة وذَلة الت مى يف أّن

َ َمتم هللو هما   و فم ز ذَلة املَّاهلقة عى ذَلة اإللتزاَ أّن األو  شر  للثان مة ُما َُ

َّ  اَ مت اإلنتقمال ة األب على اإلهلى ع ـة التزُدَلف (له أوَذ)أب هلت ور األب كونه  إ

 . إل ها عى طرَ  ذَلة املَّاهلقة هلني لا  األب ومدلوله

ًَ خار،مًا عمى     » ز ذَلمة اَلتمزاَ عمى سماهلقت ها ُهمو أنهما      م ِّم أما ما َُ تالمتدعي ممدلو

ألن ذَلة  فما تالتدع ان مدلوَما مى لاظ هماالت مى واملَّاهلقة ُإنه اأما ذَلت فاللا 

أما ع ـته جبزء مى هذه األ،زاء ُهمي ع ـمة    فا  على ك  أ،زائه هي ذَلة مَّاهلقةالل

 .(2)«ىت ما

ُقمد   ف و  الش ِ المرئ   يف جممال األـالماَ الدَل مة َ تقم  عنمد همذا ايمدّ         إّن

والدَلممة   ف ممد  عممى الدَلممة اللاظ ممة )الوضممَ ة والَّب َ ممة(ف والدَلممة الالالمما ة       

كما ُّ   ايدَث يف ـ اَا التحل   الدَلي والتحول المدَلي   فرَة والت دَق ةالت وا

 . (2)و ر ذلك. مما ذعا الباحثني أن َارذوا َا الدراسات املالتقلة

                                                 

 . 122علم الدَلة أ وله ومباحثه يف الرتا  الَرهلي:  ( 1)

 . 1/182لشااءف اإلَ ات: ا ( 2)

 . 125مم  122علم الدَلة أ وله ومباحثه يف الرتا  الَرهلي:  ( 2)

لإلط   على املباحث املشار إل ها َرا،م الا   الثاني والثالث ممى كتماب: )البحمث المدَلي عنمد اهلمى       (  2)

 َ(.2112ذي )ذراسة أسلوهل ة يف ضوء اللالان ات( ملؤلاه الدكتور مشكور كاظم الَوا مم  س نا
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عم م    رٍبمما أوتمي ممى َسم    هل» وخ  ة القول يف ما ـدمه اهلى س نا يف همذا اجملمال أنمه   

لُوَمة ذات رؤَمة   و ل   علممي لاَال مات الدَلمة ـمد وضمم أسم  نظرَمة         فلبن ة اللُة

ظهر ُ ها هلوضوح أهم مة الَامم  الناالمي والمذه  يف تقمدَم       فمتم ز  يف الرتا  الَرهلي

وإّن المذي أعمان الشم ِ المرئ        فالتاالرات الكاُ ة للاَ  الدَلي املو و، هلالتَق مد 

همو امت كمه للممنهج املنَّقمي      فالميت تنمتظم الَمامل المدَلي     فيف استنبا  تلمك القواعمد  

   .(1) «ى اَستدَل والتَل  القائم عل

 ماهوَ الدَلة عند علماء أ ول الاقه   مم  2. 2. 1

الَلممم هلالقواعممد المميت َتو مم  هلهمما إ   » ََممر، اجلر،مماني علممم أ ممول الاقممه هلأنممه 

َتنماول جمموعمة القموانني املبتن مة علمى الكتماب والالمنة والَقم  الميت          . ُهو إذن (2)«الاقه

 ألحكاَ الشرع ة. ََتمدها الاقهاء يف استنبا  ا

وـد كان علماء أ ول الاقه اإلس مي مى أوائم  ممى اهمتم هلدراسمة اللُمة هل مور        

عامة و وضو  اللام  واملَنمى أو )الدَلمة( والنظمر يف أنواعهما هل مور  خا مة. وذلمك         

 لل لة الوث قة هلني جمال  ثهم املتمث  هلالقرآن والالنة وهلني اللُة. 

لا  ومدلولمه شاخ مًة عنمد األ مول ني يف نظمرتهم إ       وجند الَ ـة املتباذلة هلني ال

؛ إّن الّشمميء يف الو،مموذ لممه أرهلممم مراتممب» مراتممب الو،مموذ. َقممول أهلممو حامممد الُزالممي: 

وهمو المذي ََمرب عنمه      فثان هما: ثبموت مثمال حق قتمه يف المذهى      فأوَا: حق قة يف نااله

علمى املثمال المذي     وهو الَبار  الدالمة  ف رو، تدل عل ه ثالثها: تأل    وت فهلالَلم

                                                 

 . 128َ.ن:  ( 1)

 . 25التَرَاات:  ( 2)
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راهلَها: تأل   رـوَ تدرك  اسة الب مر ذالمة علمى اللام  وهمو الكتماب...        فيف النا 

وا َخمرَْى وهمو اللام      فإَ أّن األّوَلْ ى و،وذان حق ق ان َ رتلاان هلاألع ار واألممم 

 .(1)«والكتاهلة رتلاان هلاألع ر واألمم ألنهما موضوعان هلاَخت ار

 ني ـالمممان: ذَلممة ت ممورَة: وذلممك هلاعتبممار ممما حي مم  يف والدَلممة عنممد األ ممول

الذهى وانتقالمه إ  مَنمى اللام  ممى جممرذ قاعمه. وذَلمة ت مدَق ة: وهمي انتقمال مما            

حي   يف الذهى إ  مَنى اللا  ح نما َكون املَنى الذي َق مده املمتكلم واـَمًا ،مدًاف     

َّ هلالدَلة الت د وذلك ألّن ظهورها يف كمون   فَق ةوَ تتم ذَلة األلااظ على مَان ها إ

تلك املَاني مراذ  ملتكلمها َتبمم اإلراذ  َ حمالمة. أمما الدَلمة الت مورَة ُهمي  مر ثاهلتمة         

 .  (2)لإلراذ  هلاإلنيا 

وذَلة اللا  على املَنى تَ  أن َرتبا ك  لا   َنى خاص ارتباطًا مى شأنه أن 

ًَ مباشرًا فَنتق  الذهى ًَ(    فإ  ت ور املَنى عند ت ور اللا  انتقا وَالممى اللام  )ذا

)ًَ  .(2) واملَنى )مدلو

 أـالاَ اللا  عند األ ول ني مم  1. 2. 2. 1

 وهااعتممد ـاّلم األ ول ون األلااظ انَّ ـمًا ممى كونهما أحمد األسم  الث ثمة الميت        

 :وهذه األس  الث ثة هي ن ذََت األلااظ و دَد مَان هالب ا

ألّن ذَلة األلااظ علمى املَماني ـمد     فالشرع ة مى األحكاَ: مراعا  املقا د األول

 والذي َر،ح و،هًا منها هو مَرُة ـ د الشار .   ف تم  عد  و،وه

                                                 

 . 1/22املالت اى مى علم األ ول:  ( 1)

 .1/12اإلشارات والتنب هات: و 1/11املالت اى مى علم األ ول: لإلستزاذ  َُرا،م: (  2)

 . 81مم  72البحث الدَلي عند اهلى س نا:  ( 2)
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وتبدأ ُكر  الال اق عند األ ول ني مى  ف: مراعا  الال اق والقرائى امل احبةالثاني

 (الظلمم ) وممى ذلمك تاالمر    .القرآنمي  واجلملمة يف سم اق المنصّ    فاللا  يف س اق اجلملمة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ژ  يف ـولممه تَمما :   (1)هلالشممرك 

الال اق اللاظي الَاَ للالور  َدل على أن املراذ هلالظلم  ألّن ف[82]األنَاَ:  ژڀ  

ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ      گ  ژ  ـولمه تَما :  هلدل   مما تقمدَ ممى    و فالشرك هنا هو

 .[21]األنَاَ:  ژڳ    ڳ  ڳ  ڱ        ڳگ        گ

 .(2)عا  الاروق الدَل ة هلني األلااظمراالثالث: 

َ   ـد ـاّلم علماء األ ول و  لمة أو املَنمى وُم  مَماَر متَمدذ       األلاماظ هلاعتبمار الد

 :ُ ما َلي هلَ ًا منها نو،ز

 مَ ار وضم اللا  للمَنى مم  1. 1. 2. 2. 1

  .وعاَ فخاص :إ  نوعنيوضَه للمَنى ،هة َقالم األ ول ون اللا  مى 

 اللا  اخلاص  مم  1. 1. 1. 2. 2. 1

 فكَ المى ُرذ؛  :واحد مى هذه األ نا، ق د هله اللا  املوضو  للدَلة علىوَُ

كاإلميمان. واللام  اخلماص ـمد َكمون       ؛أو مَنمى  فكنبمات  ؛أو ،ن  فكر،  ؛أو نو 

وهلقممر    مممى شمم وعه كر،مم  أو مق ممدًا. واملَّلمم : مممامل َُقّ ممد هلق ممد لاظممي َقلهمم  فمَّلقممًا

 وشْر  تني. فوهلقر   اراء فوشْر . واملقّ د: خ ، ذلك كر،   احل

                                                 

و  القممرآن أو إ مم ح الو،مموه والنظممائر يف القممرآن ـممامو 7/252،ممامم الب ممان عممى تأوَمم  آي القممرآن: (  1)

 .218الكرَم: 

 . 277أ ول تراث ة يف اللالان ات ايدَثة:  ( 2)
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 اللا  الَاَ مم  2. 1. 1. 2 .2. 1

 مر حم مورَى علمى سمب   الشممول       وَُق د هله اللا  املوضو  للدَلة على أُراذ

وـمد ورذ يف القمرآن الكمرَم     ف  غ الَموَ. وهو أنوا  ى هلألااظ أوالمَّوت فواَستُراق

    ور: ث  امنه

 لا  عاَ َُراذ هله الَموَ  مم  1. 2. 1. 1. 2. 2. 1

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  ژ ة( يف ـولمه تَما :   كما يف لا  )ذاهّلم 

 [.28]األنَاَ:  ژ چ      چ  ڇ

 لا  عاَ َُراذ هله اخل وص مم  2. 2. 1. 1. 2. 2. 1

 ]آل عممران: ژھھے ےۓ ۓڭڭڭژ  كما يف ـولمه تَما :  

  ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭژ نمما  يف ا َممة عمماَ َُممراذ اخل مموص هلقرَنممة      [ف ُلامم  ال27

 اللاظ ة.

 لا  عاَ مَّل   مم  2. 2. 1. 1. 2. 2. 1

كلام    فوهو اللا  الذي َ ت حبه ـرَنة تا د ذَلتمه علمى الَمموَ أو اخل موص    

 ]البقمممر :  ژ ڃ  ڃ     چ  چ  چژ  )املَّّلقمممات( يف ـولمممه تَممما :

228](1). 

                                                 

 ( الذي َُوضح أـالاَ اللا  هلاعتبار املَنى.8مم  1َُنظر: الشك  رـم )(  1)



 الدَلة ال وت ة يف القرآن الكرَم 21

  

 

 (8مم  1شك  رـم )

 ـالاَ اللا  هلاعتبار املَنىأ

                      

  لا  عاَ               لا  خاص        

 

 ُرذ    نو     ،ن    مَنى    عاَ َراذ هله الَموَ    عاَ َُراذ هله اخل وص   عاَ مَّل        

 

 مَ ار طرق ذَلة اللا  على املَنى مم  2. 1. 2. 2. 1

كون الشيء  الة َلزَ ممى الَلمم هلمه     هي» ،اني الدَلة هلقوله:اجلرالشرَ  عّر، 

ثم هلّ ى هلَمد ذلمك    .(1) «والثاني هو املدلول فوالشيء األول هو الدال فالَلم هلشيء آخر

َ  األ ول نيذَلة اللا  على املَنى عند مباشر  احن ار  وك ا مة  » ـمائً :  يف أرهلَة أـالما

األ مول حم مور  يف عبمار  المنص وإشمار       ذَلة اللام  علمى املَنمى هلا مَّ ح علمماء      

وذلك مت  زًا َم هلني ما َُالمى هلماملَنى ايمريف وهلمني     «النص وذَلة النص واـت اء النص

  (2)املَنى اللزومي الذي َارمه النص

وو،مه ضمبَّه أن ايكمم املالمتااذ     » ثم َبني اجلر،اني ضواهلا هذه األـالاَ هلقولمه: 

واألول إن كمان المنظم مالموـا لمه ُهمو       .َ المنظم أو هلمنا    ا أن َكمون ثاهلتماً  مى النظم إّم

                                                 

 . 122التَرَاات:  ( 1)

 . 122َ.ن:  ( 2)
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أو  فُهمو الدَلمة   مى اللا  لُمةً  والثاني إن كان ايكم ماهومًا فوإَ ُاإلشار  فالَبار 

 .َ ا،تهمماذًا عبممار  عمما ثبممت  َنمى الممنص لُمةً    :ُدَلممة المنص  فُهممو اَـت ماء  شمرعاً 

كمالنهي عمى    فتأمم  ذون   ما  اللام ك  مى ََر، همذا اللالمان  ْمرذ َسم     فلًُة :ُقوله

اإلسمراء َوـم  هلمه علمى      [22]اَسمراء:   ژہ  ہ  ہ   ھژ  :التمأُ   يف ـولمه تَما    

 .(1)«حرمة ال رب و ره مما ُ ه نو  مى األذ  هلدون اَ،تهاذ

 النص عبار  مم  1. 2. 1. 2. 2. 1

ى املَنمى المذي َتبماذر إ  المذهى مم     » ذلمك  االمى أَ مًا ذَلمة الَبمار  وَق مد هلهم     وتُُ

املشمّر  حمني َ مم المنص      ألّن ف  ُة النص وهو الذي ـ مده الشمار  ممى وضمم المنص     

رتار له مى األلااظ والَبارات ما َدل ذَلة واضمحة علمى  رضمه ثمم َ مو ه هلَمد ذلمك        

وتثبمت  . (2)«  ث َتباذر املَنى املق وذ مى المنص إ  ذهمى املَّلمم  ْمرذ اَطم   عل مه      

ژ وذلمك كمما يف ـولمه تَما :     مق موذ  ممى املمتكلم.     الدَلة ُ ها هلاللا  ناالهف وهمي 

 [.2]النالاء:  ژ ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

 إشار  النص  مم  2. 2. 1. 2. 2. 1

ولكنهما  مر    فوهي نو  ممى الدَلمة اَلتزام مة    فوََُّل  عل ها أَ ًا ذَلة اإلشار 

اجلمم هلني ك   مى ـولمه   هذا النو  مى الدَلة ما َُاهم مىمق وذ  للمتكلم. ومى أمثلة 

[ وهلممني ـولممه تَمما  يف سممور     15]األحقمما،:  ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺژ  تَمما :

  ج ممممى ذلمممك اجلممممم أنّ نَتح مممث َُالمممَت [12]لقممممان:   ژڇ  ڇ  ڇژ  أخمممر :

                                                 

 . 122َ.ن:  ( 1)

 . 87مم  86: التشرَم اجلنائي اإلس مي ( 2)
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 .(1)«أـّ  مد  ايم  ستة أشهر»

 ذَلة النص  مم  2. 2. 1. 2. 2. 1

هلم  همي ماهوممة     فالتااذ مى النظموُ ها َ تثبت الدَلة هلاللا  نااله أو هلايكم امل

ڳ  ڳ  ژ لًُة يف ذَلة النص وُحو  الك َ. وـد مّث  َا اجلر،اني هلقولمه تَما :  

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں

ُا َة تنهى األهلناء عى  ف[22]اَسراء:  ژہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  

ولكى النهمي َ َتوـّم  عنمد همذه الكلممة هلم  َتَمّداها         ف( للوالدَىأو ـول )أ،   التأُ.

 ل شم  ك  أنوا  األذ  مى أـواٍل أو أَُال.

      اـت اء النص   مم  2. 2. 1. 2. 2. 1
أو هلايكم املالمتااذ  يف أّن الدَلة َ تثبت هلاللا  نااله وهي تشرتك مم ذَلة النص 

. ُامي الكم َ ذَلمة    (2)ً  َ لًُةأو عق شرعًا ماهومة مى النظمف وختتل  عنها يف كونها

وعدَ تقدَر اللا  احملذو، ممى   فَ َالتق م مَناه إَ هلتقدَره فعلى لا  مالكوٍت عنه

الك َ َرتتب عل ه كذب املتكلم  ا َ َتا  مم مبدأ ال دق الذي هو أ   مى أ مول  

 التخاطب الالل م. 

ڌ  ڍ  ژ  ـولممه تَمما :  (شممرعًا )حمممذو،أمثلممة اـت مماء الممنص   ومممى 

 [ أي: 22 ]النالممممممممماء:  ژ...ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ژ  وـولمه تَما :   فُحرَِّ الزواج منهّى

                                                 

 . 62مقدمة يف علمي الدَلة والتخاطب:  ( 1)

 . 81البحث الدَلي عند اهلى س نا:  ( 2)
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 ها. أي: ُحرَِّ أكُل [2]املائد :  ژ...ڀ   ڀ
]َوسم :    ژڱ  ڱژ ُقوله تَما :  (عقً  ذو،حم)أما مثال اـت اء النص 

 ما شاكلها كي َالتق م املَنى.الَق  َالتدعي تقدَر كلمة )أه ( أو  ُإّن ،[82

 أـالاَ املَنى عند األ ول ني مم  2. 2 .2. 1

األلااظ ألنهما شمرَكان يف  هلتقال م  امهماهتماملَاني هلقدر اهتم األ ول ون هلتقال م 

عمل ممة الب ممان والتبل ممغ واإلَ ممال. ونكتاممي هلاسممتَراا سممرَم حملاولممة اهلممى ايا،ممب يف 

أ ممناًُا وَت األ ممول ني المميت  ممّنات املَنممى تقالمم م املَنممى ألنهمما متثمم  أحممد أهممم حممما 

كم  املَماني تمدخ  يف    » َمر  أنّ  ُهمو ؛ (1)ولنبدأ هلت ن   اهلى ايا،مب للمَماني   .خمتلاة

ُهمما َمدخ ن    فواملخالامة  فنَّاق املنَّوق ال رَح أو  ر ال رَح إَ ماهومي املواُقة

شممم  ذَلمميت  يف نَّمماق املاهمموَ. وَُق ممد هلمماملنَّوق ال ممرَح املَنممى الوضممَي الممذي َ     

َ     فاملَّاهلقة  فوالت ّمى. أما املنَّوق  ر ال رَح ُ قت ر على ضمرٍب ممى ذَلمة اَلتمزا

ُإن ذّلت على أحد هذَى املَنم ني ُهمي    فوَ ختال  مَنى املنَّوق فتلك اليت َ تواُ 

ََ ف   املاهوَمى ـب  مى املنَّوق. داوَ ُت

                                                 

 ( الذي َُمث  ت ن   اهلى ايا،ب للمَاني.2مم  1َُنظر: الشك  رـم )(  1)
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 (2مم  1شك  رـم )

 املَنى

                      

 املاهوَ                       املنَّوق            

       

 املخالاة         املواُقة       ر ال رَح             ال رَح      

    

 اَلتزاَ الت مى     املَّاهلقة
 

وهو مما واُم  أو    فومى هنا ميكى استنتاج أّن هلَض اللوامَ َدخ  يف ذَلة املاهوَ

وهو مما مل َنَّبم  عل مه همذا      فوهلَ ها َدخ  يف املنَّوق  ر ال رَح فوقخال  املنَّ

واملخالامة   ف. وما ذهب إل ه اهلى ايا،ب يف ـ ره املاهوَ على ماهمومي املواُقمة  الشر 

همذه  أهمم  تَرَم   نتنماول   ُ ما َليو .(1)«خمال  للرأي املشهور عند علماء أ ول الاقه

 هلشيء مى اَمام:توض حها مم امل َّلحات 

 املنَّوقذَلة  مم  1. 2. 2. 2. 1

. وـمد عمّر، اهلمى    تقّدَ أّن املنَّوق نوعان: املنَّوق ال رَح واملنَّوق  ر ال رَح

 فما ذل عل ه اللا  يف حم  النَّ الدَلة منَّوقف وهو » ايا،ب ذَلة املنَّوق هلقوله:

 .(2)«النَّ  واملاهوَ خب ُه أي َ يف حمّ 

                                                 

 . 52مقدمة يف علمي الدَلة والتخاطب:  ( 1)

 . 2/171خمت ر املنتهى األ ولي:  ( 2)
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 ال رَح املنَّوق مم  1. 1. 2. 2. 2. 1

وتشمم  ذَلمة    .(1)«وهمو مما وضمم اللام  لمه     » ثم عّر، املنَّموق ال مرَح هلقولمه:   

 .والت مى في املَّاهلقةاملنَّوق ال رَح ذَلَت

 املَّاهلقة مم  1. 1. 1. 2. 2. 2. 1

كمأن َمدل لام  )إممرأ (      فَُق د هلاملَّاهلقة أن َدّل اللا  وضًَا على كممال املالممى  

كمما رأَنما   فف وعلمماء الرتا  الان + هلمالغ + مؤنمث(  )إناإلنالان البالغ املؤنث ذلك على 

 فيف كمون همذه الدَلمة وضمَ ًة هلم  َتاقمون يف أّن الوضمم كمان َما         » مل رتلاموا  فساهلقًا

ُإن ـ   ذَلة اجلملة أو الكلمة ذون أن َُ ا، ـ د  فوهي عاذً  املق وذ  عند اإلط ق

ممى الدَلمة همو المذي تتَّلم       ُإّن املق وذ هلذلك ذَلة املَّاهلقة. وهذا النو   فعلى ذلك

ف ُمنحكم ممى خ َما علمى اجلملمة )اإلخبارَمة( هلأنهما  ماذـة أو         (2)«هله النالبة اخلار، ة

 كاذهلة.   

 الت مى  مم  2. 1. 1. 2. 2. 2. 1

ف كمأن  (2)اللام  علمى ،مزٍء ممى مَنماه      أْن َمدلّ ممم   ساهلقًا ُأشَركما مم  ىَُق د هلالت ّم

 ه األممور )إنالمان( أو )هلمالغ( أو )مؤنمث(ف كمما ذلَّ     هذمى لا  )إمرأ ( على واحد  َدّل

   .(2) أو )الناط ( )اإلنالان( وهو )اي وان الناط ( على ،زٍء مى مَناه وهو )اي وان(

يف » وإذا كان األ ول ون ـد عّدوا ذَلة املَّاهلقة ذَلمًة وضمَ ة ُمإنهم  ـمد اختلاموا     

                                                 

 . 2/171َ.ن:  ( 1)

 . 56مقدمة يف علمي الدَلة والتخاطب:  ( 2)

 . 78إح اء الَلوَ:  ( 2)

 . 1/121التَرَاات:  ( 2)
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 فر  أنهمما وضممَ ة لاظ ممةُمممنهم مممى َمم فإذراج ذَلممة الت مممى  ممت الدَلممة الوضممَ ة 

واهلممى  فوممممى ـممالوا هلممالرأي األول سمم   الممدَى ا مممدي فومممنهم مممى َممر  أنهمما عقل ممة

 .  (1)«والرامي فى ذهب إ  الثاني الُزاليّموِم فايا،ب

 املنَّوق  ر ال رَح مم  2. 1. 2. 2. 2. 1

 «هوهو ما وضم اللام  لم  » حمذكرنا أّن اهلى ايا،ب ـاّلم املنَّوق إ  نوعني:  رَ

وايكم يف  ر ال رَح  عل ه هلدَلة اإللتزاَ. ُ دّل  (2)«وهو ما َلزَ عنه» ح مو ر  رَ

 .(2)لكنه مى أحوال املذكور فذكر ومل َُنَّ  هلهوإن مل َُ

 فذَلمتني ممما أشمرنا إل همما سماهلقاً     يف املنَّوق  ر ال مرَح   اهلى ايا،بوـد أذخ  

؛ وهممي ذَلممة  ممر َلممة اَشممار وذ فوهممي ذَلممة مق مموذ  ؛وهممما: ذَلممة اَـت مماء

ا مممدي  أشممار إل همماسممب  أن المميت  م مم اًا إ  األو  ذَلممة التنب ممه واإلميمماء  فمق مموذ 

َ أن َكمون اللام     فاما وضمَاً  لوذلك هلأن َكون التَل   َمممًا ممى ممدلول ال   » هلقوله:

ًَ هلوضَه على التَل   كمم هلم    ُل الت هناك إشار   مرحية إ  عّلمة اي  ومى هنا . (2) «ذا

 ُدَلمة  (مالَمالِ  َمُظم َع)ُمإذا ـلنما   » فئ إل هعنا ر التَل   وَوِمإّن النص حيم  يف طّ اته 

وهمي ـرَبمة إ  املَنمى     فم لَلممه )الدَلمة اخلا مة( همي كمون التَظم م كمان للَمالِ        اإلمياء

 .(6) (5)«واإلحياء نظرًا لشااُ تها فاإلحيائي الذي َت   هلكلمات ذات ـدر  على اإلمياء

                                                 

 . 57مقدمة يف علمي الدَلة والتخاطب:  ( 1)

 . 2/171خمت ر املنتهى األ ولي:  ( 2)

 . 81البحث الدَلي عند اهلى س نا:  ( 2)

 . 2/272اإلحكاَ يف أ ول األحكاَ:  ( 2)

 . 21دَلة: علم ال ( 5)

ت ن   ذَلة املنَّوق  ر ال رَح عند ا ممدي وكمذلك عنمد     ( الذي َُمث 11مم  1َُنظر: الشك  رـم )(  6)

  ره مى علماء األ ول.
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 (11مم  1  رـم )شك

 املنَّوق  ر ال رَح

 

  ر مق وذ            مق وذ           

 

 

 ذَلة اَشار             ذَلة التنب ه واَمياء  ذَلة اَـت اء    

 

 املاهوَذَلة  مم  2. 2. 2. 2. 1

ُهم مى ما وـد ـ   عى املاهوَ هلأنه فتق  ذَلة املاهوَ يف مقاهل  ذَلة املنَّوق

ُممإذا كممان املنَّمموق هممو ذَلممة اللامم  علممى مَنمماه يف حممم     (1)«اللامم  يف  ممر حممم  النَّمم 

هل  َكون حكممًا لُمر   أي: َ تكمى ذَلته يف حم  النَّ ف  فُإّن املاهوَ خب ُه فالنَّ 

ًَ مى أحواله وماهموَ   فماهوَ مواُقمة  :إ  ـالمنيذَلة املاهوَ تنقالم . واملذكور وحا

 .(2)املواُقة واملخالاة َُاهم منه هلَّرَ  اَلتزاَوك   فخمالاة

 املواُقة ماهوَ مم  1. 2. 2. 2. 2. 1

 فف للمنَّمموق(2)«أن َكممون املالممكوت مواُقممًا يف ايكممم   » َُق ممد  اهمموَ املواُقممة  

                                                 

 . 2/72اإلحكاَ يف أ ول األحكاَ:  ( 1)

 . 1221مم  6/1221كشا، ا َّ حات الانون أو موسوعة ا َّ حات الَلوَ:  ( 2)

 . 2/172أل ولي: خمت ر املنتهى ا ( 2)
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 [22]اَسممراء:  ژہ  ہ  ہ   ھژ  ُممالنهي عممى ـممول )ُأّ،( المموارذ يف ـولممه تَمما :   

ممى ـمول    الَقم  َمدّل علمى أّن ال مرب أشمّد أذ        ألّن» وذلمك  فَالتلزَ )َ ت مرهلهما( 

 .  (1) «ّ،()ُأ

لدَلمة يف  او» ُقمالوا:  ؛ـد نّبمه األ مول ون إ  أّن ماهموَ املواُقمة َشمم  نموعني      و

وهلماألعلى علمى    فني م هذه األـالاَ َ ختمرج عمى ـب م  التنب مه هلماألذنى علمى األعلمى       

 :(2)«األذنى

 وكممذلك ـولممه تَمما : فه ا َممة الالمماهلقةالتنب ممه هلمماألذنى علممى األعلممى: ومثالمم  )أ(

[ف المميت تممدّل )مممى هلمماٍب أو (  7]الزلزلممة:  ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑژ

   .(مى ََم  أكثر مى ذّر  خرًا َره)على أّن 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ  التنب ه هلاألعلى علمى األذنمى: ومثالمه ـولمه تَما :      )ب(

أو ( أّن )ممى أهم    )ممى هلماٍب   وهو َالتلزَ  ف[75]آل عمران: ژڻ     ڻ  ڻ  ۀ

 الكتاب َمى إن تأمنه هلأـّ  مى ـنَّار َُؤّذه إل ك(.

ايكم يف حم  الالكوت أو  منمه يف  ُإّن » يف نوعي ماهوَ املواُقة وكما هو واضح

أي: إّن حكم املالكوت عنه املاهوَ مى الال اق أـو  وأسب  مى حكمم   .(2)«النَّ  حمّ 

 َة.ّبرنا عنه هلاألولووهذا ما َع فاملنَّوق هله

 املخالاة ماهوَ مم  2. 2. 2. 2. 2. 1

ُهمو مما َكمون ممدلول اللام  يف      » تَرَامه أمما   فذَلة املاهوَوهو القالم الثاني مى 

                                                 

 . 62مقدمة يف علمي الدَلة والتخاطب:  ( 1)

 . 2/75اإلحكاَ يف أ ول األحكاَ:  ( 2)

 . 2/75َ.ن:  ( 2)
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ويممى اخلَّمماب  ُحممو  اأَ مموَالمممى  فه يف حممم  النَّمم م  الالممكوت خمالاممًا ملدلولمم حممم

عنمه   كان املالمكوت  إذاُ فَق  على النق ض مى ذَلة املواُقةوهو هلذلك   .(1)«اخلَّاب

ُمإّن املالمكوت عنمه يف ماهموَ املخالامة       فلدَلمة املنَّموق  امتمداذًا  ميثِّ  يف ماهوَ املواُقة 

 رال  متامًا ذَلة املنَّوق.

ومى أمثلة ماهوَ املخالاة ـول أحدهم: )ال وَ ـمُت هلماكرًا( ُماهموَ املخالامة ُ مه     

ََ فهلاكرًا ْمُقأي:مل ََ فأنه هلاألم  مل َكى كذلك  متأخرًا.  هل  ـا

وَقالممم أ ممحاب األ ممول ماهمموَ املخالاممة إ  عشممر  أ ممنا، متااوتممة يف القممو     

 منها على سب   املثال: ف(2)وال َ 

 :هل اة خا مة كقولمه    ذكر اَسم الَاَ مقرتنًاوهو أن َُ: ماهوَ ال اةمم 1

 ف وماهوَ املخالاة ُ ه عدَ و،وب الزكا  يف الُنم املَلوُة.(2)(مكا  يف الُنم الالائمة)

ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ژ  : وممى أمثلتمه ـولمه تَما :    ماهموَ الشمر  واجلمزاء   مم 2

[ ُمنَّوق ا َة أّن شر  اإلنااق علم هى كمونهّى   6]الَّ ق:  ژ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

 أما ماهوَ املخالاة ُ قت ي أّن أ،   ر ايوام  خ ، ذلك. فحوام 

جئ  حئ  مئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی     ژ  ومى أمثلته ـولمه تَما :  : ماهوَ الُاَةمم 2

وماهمموَ املخالاممة أّن املَّلقممة ث ثممًا  ممّ  إذا نكحممت مو،ممًا    [221]البقممر :  ژ يئ  جب

  ره.

ت مناـشمة مَظمم أنواعمه    ّمم ر، عند األ ول ني املاللمني  اهموَ املخالامة تَ  إّن ما ُع

                                                 

 . 2/72َ.ن:  ( 1)

 . 2/78نا  امل در:  ( 2)

: . وَنظممر ايممدَث يف (122التَرَاممات: « )هممي ح وانممات مكتا ممة هلممالرعي يف أكثممر ايممول    : لالممائمةا(  2)

 .(2/78ول األحكاَ: اإلحكاَ يف أ )
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أّن تالمم ة األ ممول ني  » وَبممدو (scalar implicature) مت مالمّمى املاهمموَ التمدّر،ي    

يف حني ،اءت تالم ة الُمرهل ني   فن حكمه خمالاًا يكم املنَّوق أو املذكور،اءت مى كو

وسمكت   فمى كون املاهموَ ،مزءًا ممى ماهموَ اُرتاضمّي أعمّم تنماول املنَّموق ،مزءًا منمه          

 .(1)«املتكلم عى اجلزء ا خر

وـد سبقوا نظائرهم مى علمماء الّلُمة الُمرهل ني يف    مم  ور ا اختل  الَلماء املاللمون

 فيف املالممّم ات وامل ممَّلحات مممم  لممة اللُوَممة  ختلمم  مالممتوَاتها وأهلَاذهمما   ممو  الدَ

َخت ، الزمان واللُة والبَد املَريف كما هو حا   يف م َّلحات الَلموَ واملَمار،   

َّ فاَس م ة ذاتها يف الدر  الدَلي الَرهلي أّن ما أنتْتمه القرحيمة اإلسم م ة سم بقى      إ

 ها هلأسباب الاكر.ّدُماَنالان ة هلََّاءاته وََرُد وس ظّ  َرُد  فنتا،ًا حّ ًا

 

                                                 

 . 62مقدمة يف علمي الدَلة والتخاطب:  ( 1)
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 املبحث الثالث

  عند احملدثنيالدَلة  مم  2. 1

. (Semantics)ُأطل  عل ه م مَّلح   ف دت الدَلة عند احملدثني علمًا ـائمًا هلذاته

ف (1)«هلأنممه ذراسممُة املَنممى » الممبَض أن َُاَلممّم ه )علممم املَنممى(ف ولممذلك عّرُمموه    واختممار

و ل م  املَنمى املَْممي     ف(2)مق ورًا على ذراسة األلااظ املارذ  هلدء هلاذئ ذي و،َلوه

كان اهتماَ األورهل ني واللُوَني الَمرب يف  . َذا (2)الذي َدر  مَاني الكلمات املارذ 

وايق قمة   فّبًا على ذراسة األلااظ هل ماة عاممة وع ـاتهما هلماملَنى    نَ الَ ور الوسَّى ُم

كممممالرتاذ،  فاألخمممر  المممميت تت ممم  هلاأللامممماظ  وهلَممممض الظمممواهر اللُوَممممة   فواجملمممام 

(Synonmy)   واملشمممرتك اللاظمممي(polysemy)   واجلنممما(Homonmy)  واألضمممداذ

(Antonymy) واَشتقاق (Etmology) ( :225أ ول تراث ة يف اللالان ات ايدَثة .) 

 الدَلة عند أوائ  احملدثني  مم  1. 2. 1

 فعشمر  نهاَمة القمرن التاسمم   حتمى  ى وـد استمرت الدراسة الدَل ة تنحو هذا املنَح

 (Mishel Breal)م شمال هلرَمال   ظهمر اللالماني الارنالمي    وأوائ  القمرن الَشمرَى ح مث    

                                                 

 . 2علم الدَلة:  ( 1)

 . 25البحث الدَلي يف تاالر امل زان:  ( 2)

ُلم ََد الدر  المدَلي   (A.Fodor)وُوذر  (J.Katz)تُر هذا اَجتاه يف الالبَ نات عند ك  مى كاتز (  2)

املَنى املَْمي ُحالبف هلم  عم  كمذلك هلماملَنى الرتكم يب المذي       مقت رًا على ذراسة املارذات و ل   

 (.117س كولو، ة اللُة واملرا الَقلي: َدر  مَاني الرتاك ب     )
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ممى خم ل إ مدار أول ذراسمة علم مة حدَثمة        فولات أنظار اللالان ني إ  مشكلة املَنى

)ذراسمات يف  أي  (Essai de Semantique) :يف كتاهلمه هلاللُمة الارنالم ة   خا ة هلماملَنى  

 .(1)1827َسنة  الدَلة( علم

 وهلَده الدَلة عند هلرَال مم  2. 2. 1

الممذي أطلقممه هلرَممال علممى ذراسممته هممذه كممان ـممد   (Semantique) وهممذا امل ممَّلح

ل مّر  اعتماذَا على الكلمة ال ونان ة اليت تشر إ  هذا املاهوَ الذي ظهر يف استَمله ألّو

ذكر أّن همذا الكتماب  مدر    وتَّورهما. وَُم  مى هلرََّان ما وُرنالما لإلشمار  إ  الدَلمة      ك  

ََم  فمى نشر األ   هلالارنالم ة هلَد ث   سنوات أي  َ(1211هلاإلجنل زَة عاَ ) ممى   ّدوَُ

 .  (2)هلواكر األعمال اللالان ة اليت تتناول علم الدَلة وعلم املَنى

ممأخوذ    (أ مول )و (مبماذئ )وـد كمان مما توّ م  إل مه هلرَمال يف ذراسمته همذه ممى         

 .والالنالمكرَت ة  فوال ت ن مة  فال ونان مة  ؛مى ذراسة اللُمات الك سم ك ة   فبًاتقرَ فهاكّل

عنممد هلرَممالف وهلَممده هلاممرت   ممر ـ ممر  مق ممورً  علممى    كانممت الدراسممة الدَل ممة   ممث

الميت  كمم تُّ مر املَنمى خ مائص       (األ مول ))اَشتقاق التارري(ف ُقد كمان َمر  يف   

حمني َ ََنمون الَناَمة الوا،بمة هلاجلوانمب      وممى خلامه إ    » عقل ة جمّرذ . لذلك كان همو 

 . (2)«اَ،تماع ة و ر اَ،تماع ة للظرو، اإلنالان ة اليت حيد  ُ ها التُّ ر

ولكّى هلرَكلي رأ  أّن ما نيَه هلرَال يف كتاهله املاَلمّمى هلمم )مبحمث يف الدَلمة( ممى      

                                                 

 . 221علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي:  ( 1)

 . 21مدخ  إ  علم الدَلة:  ( 2)

 . 222علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي:  ( 2)
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 ف هي:(1)تدور كّلها على ث ثة أ ول كتاهلات وذراسات

  ه.توّسم املَنى وتقل   

  ّول املَنى.  

  احنرا، املَنى.  

 ف حت املنماهج واّت فثم اتالَت هلَد ذلك البحو  والدراسات يف املَنى والدَلة

هلم  َتمّم إذخمال     فتقت ر علمى اجلوانمب التارر مة ُحالمب    د َُومل َت فوتَّّوَر البحث ُ ها

حممو  وكممّ  ممما لممه ع ـممة هلمماملَنى يف الب    فاجلوانممب اإل،تماع ممة والناالمم ة واإلنالممان ة  

 .(2)الدَل ة

وهلمدأت   فوـد أت ح َذا امل َّلح ُ ما هلَد اَنتقمال إ  اللُمات األورهل مة األخمر     

تظهر حماوَت هلَض املهمتمني هلماملَنى ممى اللالمان ني و رهمم لدراسمة ذََت ومَماني        

ُأخممذ هلَ ممهم َممدر  ذََت جمموعممات مممى الكلمممات املرتاهلَّممة المميت         فالكلمممات

ذَى ُ مما ُعمر، ُ مما هلَمد هلنَّرَمة اجملمال المدَلي أو ايقمول         تالتَم  يف م مدان ممى امل ما   

 .الدَل ة

ُقممد ـمماَ اللالممان ون األملممان  حمماوَت عدَممد  يف جمممال ت ممن   جمموعممات مممى       

عنممدما نيممم  (Ipsen) الكلمممات المميت ممَهمما مَنممى  واحممدف كممما َُمم  األملمماني إهلالممى 

      َ ا وترت بهما. كمما ـمماَ   الكلممات الميت تت م  هلاأل نمماَ و مّناها  المب مولمدها وأشممكا

هلدراسمة ذَل مة للكلممات املتَلقمة      (Heraucourt)هروكمورت  لالاني أملاني آخر َُمدَعى  

                                                 

نقمً    .(Herbert.E.Bre'le: Semantique.Ed, Armant Colin Parism 1272, p12) َُنظمر: (  1)

 286عى  ث هلَنوان: الدَلة اللالان ة للدكتور منذر الَ اشميف منشمور يف جملمة املوـم  األذهلمي الَمدذ       

 َف ا اذ الكتاب الَربف ذمش .1225شبا  و آذار  287و

 (.7 شى:مقدمة املرتنية نور اَد  لوعلم الدَلةف َُنظر: )(  2)
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هلالق م األخ ـ مة عنمد الشماعر اإلجنل مزي تشوسمر. وتَّالَنما ذراسمة ثالثمة ـماَ هلهما ترَمر            

(Trire) ( 1222سنة )َ  )وذلمك انَّ ـمًا ممى     فتتَل  هلالكلمات املت لة   مدان )المذكاء

  .(1)ص اللُة األملان ة القدمية والوسَّىن و

َبدو مما سب  أّن املرحلة اليت تلت هلرَال هلدأت تبتَد عى املنهج التارري يف ذراسمة  

الذي انتهْمه الَمرب واملالملمون     (2)وإاا  ارت تَتمد على املنهج الو اي فالكلمات

هلممه الَممامل   مم  ممما ،مماءيف ذراسمماتهم اللُوَممة. وـممد هلممدأت تت ممح مَممامل هممذا املممنهج هلا

 .اللُة يف جمال علم ُرذَنان ذي سوسر الالوَالري

  ونظرَة اإلشار ذي سوسر دُرذَنان مم  2. 2. 1

إ  ،انب ما ذكرنا مى الدراسات التَّب ق ة اليت أجنزها اللالمان ون األملمان و رهمم    

 تهل ور  خا ة ُقد كانم  يف  دَد مالار الدراسات اللُوَة هل ور  عامة وذراسة املَنى

َ 1216ونشرها ت م ذه سمنة  ( 1212 مم  1857) (2)اليت ألقاها ذي سوسر اضراتحملا

                                                 

أ ممول تراث ممة يف اللالممان ات   ( نقممً  عممى: ).Guiraud: Pieere, La semantique,P.77َُنظممر: )(  1)

 (. 222مقاَت يف تارَِ النقد الَرهلي: (ف وَنظر: )226ايدَثة: 

َتناول املنهج الو اي هلالدراسة لُة واحد  أو َْة واحد  يف ممان ومكان مَ منني. وـمد ظمّ  البماحثون     (  2)

القرن التاسم عشر َالتخدمون املنهْني املقارن والتارري يف ذراسمة اللُمة حتمى ،ماء سوسمر وُ م         يف

هلممني الدراسممتني الو مما ة والتارر ممة. واهممتم اللُوَممون هلَممده هلمماملنهج الو ممايف ورُممض هلَ ممهم املممنهج 

رَِ النقممد مقمماَت يف تمما ( و)66أ ممول الرتاث ممة يف اللالممان ات ايدَثممة:    التممارري للظممواهر اللُوَممة )  

 (.225 مم  221الَرهلي: 

َف وذر  يف ،ن م  ثمم ل بمزغف كمما ذر  النحمو املقمارن هلبمارَ ف وأعمّد         1857عامل لُوي ولد سمنة  (  2)

ذراسة مهمة يف اللُات اَندوأورهل ةف ـاَ هلَض ت م ذه هلنشر ذروسه اليت ألقاها يف ايقبمة األخمر  ممى    

  ذرو  يف األلالممن ة الَامممة( ترنيممة) اوَى خمتلاممة منهمما:ح اتممهف ومت ترنيتهمما إ  اللُممة الَرهل ممة هلَنمم
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م اللُممة ُُممدا  مم  مؤسمم  علمم فمممى أهممم املممؤثرات المميت أرسممت ذعممائم علممم الدَلممة 

 .ايدَث

الميت تَمرب    (System of signs)نظاَ ممى اإلشمارات   » واللُة عند ذي سوسر هي

شمار  )ُم[ وSignifier]شمر( اللُوَة تتكون ممى )مُ أّن اإلشار  » . ُهو َر (1)«عى األُكار

 أي أّن فذان هل نهمما راهلما ناالمي   ف وهمما ال مور  الالممَ ة والت مّور الّلم     [Object] إل ه(

أو األش اء الواـَ ة اليت نتكّلم عنها َُشار إل ها هلرمموم م مَّلح    فاأل وات اليت ننَّقها

 . (2)«عل ها

ع ـمة  )ارتبما  متبماذل أو   » ر  عىعباذي سوسر عند وهلذلك َكون ماهوَ املَنى 

ولم     ف  (2)«وهلمني الاكمر    فوهمي ال مور  الالممَ ة    فاَسمم( ) هلني الكلمة أو (متباذلة

 هلني الشيء والتالم ة. 

 ََمم  الناح مة الا زَاوَممة لل موت هلمم     فَ َق ممد هلال مور  ال مموت ة  ذي سوسمر و

 ي ترتكمممه يف أي ذلمممك اَنَّبممما  أو األثمممر المممذ فال مممور  الالممماَكولو، ة لل ممموتهلهممما 

  فيف ال مموت احملالممو  املتمثمم  الممدال هلممني رهلَّممًا حمكمممًا  وهكممذا ُإنممه َممرهلا  ايمموا . 

 همممممي  فإذن فُاإلشمممممار  اللُوَمممممة .(2)وهلمممممني املمممممدلول اجملمممممّرذ املتْالمممممد يف المممممذهى 

                                                                                                                   

          احل القرماذي وآخمرونف و)حماضمرات يف األلالمن ة الَاممة( ترنيمة َوسم   مامي وجم مد الن مرف 

 (.25البحث الدَلي عند اهلى س نا: و)علم اللُة الَاَ( ترنية َوئ   َوس  عزَز )

 . 22علم اللُة الَاَ:  ( 1)

 . 62دَلة: مدخ  إ  علم ال ( 2)

 . 212علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي:  ( 2)

كان اهلى س نا ـد سب  ذي سوسمر هلتالمَة ـمرون يف إشمارته إ  الَ ـمة الت مورَة هلمني المدال واملمدلول يف          (  2)

كذلك يف الت ورات أشم اء همي مبماذئ للت مور وهمي مت مور  لمذواتهاف        »... النظاَ اللُوي إذ َقول:

 عل ها مل َكى ذلمك هلايق قمة تَرَامًا جملهمول هلم  تنب همًاف وإخَّمارًا هلالبمال هلاسمم أو           وإذا ُأرَد أن َدّل
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 .(1)؛ ذو ،انبنيك ان ساَكولو،ي
 

 (11مم  1شك  رـم )

 

 

 

 

 

 واملثلث الدَليأو،دن و رَتشارذ  مم  2. 2. 1

 فو رهمم  فى عل ه كثر مى اللُموَني َنت ور ذي سوسر للمَنى أساسًا هل  دالقد 

                                                                                                                   

    ع مةف ر ا كان يف ناالها أخاى منه لكنها لَلة ما وحال ما تكون أظهر ذَلة. ُمإذا اسمتَملت تلمك

تكمون  الَ مة تنّبهت النا  على إخَّار ذلمك املَنمى هلالبمال ممى ح مث همو املمراذ َ  مرهف ممى  مر أن           

وكلمما قمم   »(. و َقمول أَ مًا:   21ممم   1/22اإلشمارات والتنب همات:   ) «الَ مة هلايق قة مَلممة إَاهما  

(. و 162التَل قمات:  ) «اللا  أذرك املَنىف َ أّن اللا  هو ذلك املَنىف هل  همو ممؤّذ إ  إذراكمه    ذلك

م يف المنا  مَنمى ُتَمر،    ومَنى ذَلة اللا  أن َكون إذا ارتالم يف اخل ال مالممو  اسمم ارتالم   » ـوله:

(ف 2الشمااء:  ) «النا  أّن هذا املالمو  َذا املاهوَ ُكلمما أورذه ايم  علمى المنا  التامت إ  مَنماه      

  (.125و 115 البحث الدَلي يف تاالر امل زان:وَُنظر: )

 (.11مم  1َُنظر: الشك  رـم )و .85علم اللُة الَاَ: (  1)

 

 ُكر  

  ور   وت ة
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وميكى م حظة ذلك يف الدراسة اليت  فت وراتهم خب وص املاهوَ الدَلي فُ ما هلَد

يف  (Richards)ورَتشممارذ  (Ogden)أو،ممدن  ؛اَجنل ممزَني ـممدمها كمم  مممى الناـممدَى  

 (The meaning of meaning)املَنمى   َ هلَنموان:مَنى 1222كتاهلهمما ال ماذر سمنة    

وكمان تمأثره أضمَا، مما أحدثمه كتماب هلرَمال         فوهو الكتاب الذي أحد  ضمْة كمبر   

 .(1)ق واملوّ،ه يف هذا امل مارالذي كان الالّبا

ذكمرا   فتَرَامًا للمَنمى   يف كتاهلهما هذا حموالي سمتة عشمرَ   الناـدان وضم هذان قد ل

ا خب موص الَ ـمة هلمني المدال واملمدلول ُقمد       أّمم  .(2)أنها متث  ُقا أشهر هذه التَرَامات 

ملكمّون ممى   ا (Semantics triangle)َحظا أنها ذات ث ثة أهلَاذ ميثلمها املثلمث المدَلي    

 .(2)الرمز واملر،م والاكر 

 (12مم  1شك  رـم )

 الاكر  )املدلول(

 

 

  

 مم  

  (املر،م )الشيء   الرمز )الدال(

 

                                                 

 . 222: علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي ( 1)

 . 112س كولو، ة اللُة واملرا الَقلي:  ( 2)

 (.12مم  1َُنظر: الشك  رـم )(  2)
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همو   (املر،مم )و فكلممة أو نيلمة  سمواء  كمان    فاللُموي هنما الَن مر    (الرممز ميث  )و

ُهي الت ّور. وـد مت المرهلا هلمني الرممز     (الاكر )أما  فالشيء املو،وذ يف الَامل اخلار،ي

أي هلمني اللُمة   ممم   ل   هناك أّي رهلا مباشر هلني الرمز واملر،م» واملر،م خبا متقَّّم ألنه

  .(2) (1)«ت ّورات الذهن ةألّن الرهلا ميّر عرب الذهى أي عرب ال مم  والواـم

َ  ا جتدر اإلشار  إل ه تَّاهل  هذا املثلث الدَلي ممم مما رَسم   ّموِم  فمه علمماء اإلسم 

. والامرق الوح مد هلمني    ظناه عنمد اهلمى سم نا   َيوخا ة ما  فة الدَل إ  األهلَاذنظرتهم يف 

يف مقاهلم  م مَّلح    فأو،مدن ورَتشمارذ  اإلثنني هو اخت مار م مَّلح )الاكمر ( ممى ـبم       

 املاهوَ( أو ال ور  الذهن ة يف الرتا  الَرهلي اإلس مي. )

وـد خَتَّّى همذان الناـمدان حمدوذ اللام  وجتماوماه إ  الالم اق ُمذهبا إ  أّن مَنمى         

َّ وممى هنما هلمدأ     (Contextualization)هلوضمَها يف سم اـات خمتلامة     الكلمة َ َّت ح إ

توالمت الدراسمات الميت    »و (Contex)اهتماَ اللالان ني املهتمني هلاملَنى هلدراسمة الالم اق   

كمما عرضمت    فتَرا للمَنى ومشك ته منذ أوائ  الن   الثاني مى القرن الَشمرَى 

  .(2)«هذه الدراسات للنظرَات املختلاة اليت حاولت  ل   املَنى

 

 

                                                 

 . 62مدخ  إ  علم الدَلة:  ( 1)

 (.112س كولو، ة اللُة واملرا الَقلي: (ف و )21علم الدَلة: لإلستزاذ  َُنظر:)(  2)

 . 222مم  228أ ول تراث ة يف اللالان ات ايدَثة:  ( 2)
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 املبحث الراهلم

 علم الدَلة موضو  مم  2. 1

َمل مة الميت َقمرتن ُ هما المدال      ال» همي  (Signification)ا سمب  أّن الدَلمة   ّمِمتبّ ى 

 ر إنهما مف وهلتَبر آخ (1)«واملدلول يف أذهاننا علم الدَلة ََُنى هلدراسة الدََت اللالان ة

ف تلممك  (2)«املَنممى الممذي تنقلممه الكلمممة والممذي ََُممرب عممى ع ـممة الممدال هلاملممدلول عل ممه  »

 الَ ـة اليت  كمها أركان أض   املثلث الدَلي.

مورَ  أهلو ناضمر هلأنمه الَلمم المذي      ُإنه كما ََُرُِّه (Semantics)أما علم الدَلة 

اجلانمب املَنمموي ممى همذه الممدََتف أي     وخا مةَ  فََنمى هلدراسمة المدََت األلالممن ة   

 هي: ف(2)ضوء هذا الَلم مى عد  ،وانب يفواملدلول َدر   فاملدلول

األش اء اليت َومئ َتمث  يف الَ ـات اليت َق مها املدلول مم و: اجلانب األول مم  

وـمد مت اإلشمار     مََّ ات الَمامل اخلمار،ي(   مم  الَواط  –عنها )املااه م   إل ها أو ََرب

 .إل ها خبا متقَّم يف مثلث أو،دن ورَتشارذ

َتمثمم  يف الَ ـممات المميت َق مهمما املممدلول مممم  ممره مممى       و: اجلانممب الثمماني  مممم  

 .املدلوَت

ات الميت تنشممأ هلمني الالمممات األساسم ة المميت    : َتمثم  يف الَ ـمم اجلانمب الثالممث  ممم   

                                                 

 . 151لوب واألسلوهل ة: األس ( 1)

 . 21البحث الدَلي عند اهلى س نا:  ( 2)

جملمة الاكمر الَرهلمي     فذ. ممورَ  أهلمو ناضمر    (الم  لمدخ  إ  علمم الدَلمة األ  ) مقال) :نظرلإلستزاذ  َُ(  2)

علممم الدَلممة أ مموله ومباحثممه يف الممرتا      (ف و )22ص ف1282الالممنة  ف12مممم  18الَممدذ  فاملَا ممر

 (.61الَرهلي: 
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الالم اق   انَّ ـمًا ممى  أكثمر ممى ممدلول    ـمد َكمون لمه    لمدال  ألّن ا .املمدلوَت  تتكون منهما 

هل مار  ) ح مث َمر    فـد َكون املَنى أساس ًا أو ثانوًَا ت رحي ًا أو إميائ ماً  وهلذلك فاللُوي

نظمرًا للتمداع ات الميت    ك وذلم  فوآخمر إميمائي    للكلمة أكثر مى مَنى ت مرحيي   أّن (،رو

ا،تماع مة أو ثقاُ مة أو    ُمأي كلممة ـمد تالمتدعي ـ مماً      فميكى أن  دثها أثناء اَسمتَمال 

 .  (1)حتى ـ مًا اناَال ة

ـد نظر البَض إ  علم الدَلمة أو علمم املَنمى هلأنمه ذلمك الامر  ممى ُمرو  علمم          و

رًا علمى محم    اللُة المذي َمدر  الشمرو  الوا،مب تواُرهما يف الرممز حتمى َكمون ـماذ         

  :أما موضوعات علم الدَلة ُتَُّي ُرعني .املَنى

وذلممك عنممدما تَممم  الوحممدات اللُوَممة  فَهممتم هلب ممان مَمماني املاممرذات :أحممدهما

 وَالم ها البَض هلاملَاني املَْم ة.  الدائر  اللُوَةف  كرموم ألش اء خارج

الوحمدات   َهمتم هلب مان مَماني اجلمم  والَبمارات أو الَ ـمات الميت  كمم         :الثاني

وذلك عندما تقوَ الَنا ر اللُوَة هلدور الرمموم   فوالكلمات فاللُوَة مث  املورُ مات

 .(2)وهي ما َُالم ها البَض املَاني النحوَة فلَ ـات هلني عنا ر لُوَة أخر 

 الدَلي نظرَات التحل   مم  1. 2. 1

ت ضمممنممذ أوائمم  الن مم  الثمماني مممى القممرن الَشممرَى توالممت الدراسممات المميت تَرّ 

ظهر عند الُرهل ني عدذ ممى النظرَمات الميت أخمذت علمى عاتقهما       و فللمَنى ومشك ته

. نالمتَرا  وشرح طب َته وت ن اه إ  أنوا  خمتلاة وُقمًا ملَماَر متنوعمة    فمَاجلة املَنى

 تلك النظرَات: هنا أهم

                                                 

 . 22مم  28الال م اء:  ( 1)

 . 112س كولو، ة اللُة واملرا الَقلي:  ( 2)
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 الشكل ة نظرَةال مم  1. 1. 2. 1

اللُوي الواحمد املشمرتك المذي     على اجلذرالدَلي ة يف الت ن   د هذه النظرَمتتَ

تكشم  القراهلمة    تتار  عنه ه اك  ذَل ة خمتلاة  م  مدلوَت ذات خ ائص مشمرتكة 

ع مممة. وَ تَمماه هممذه الَّرَقممة    فمَلممم فتَلمم م فََلممم فهل نهمما. وذلممك حنممو: علممم  

 .(1)ذّرَ ف عّلَم فالكلمات ذات املَاني املشرتكة إذا مل تشرتك يف اجلذر مث : َلّقَى

 نظرَة الاللوك ةال مم  2. 1. 2. 1

أحمدهما َتَلم  املمتكلم     ؛َتم  دَد املدلول وُم  همذه الَّرَقمة ممى خم ل هلَمدَى      

واملوضم الذي َكمون ُ مهف والثماني َتَّلم  املالمتمم واملوـم  المذي َتخمذه عنمد قما            

 فُتحدَممد املممدلول َقمموَ علممى الاَمم  أو املممثر الممذي حيممدذه موضممم املممتكلم  .(2)املممتكلم

   أو اَستْاهلة اليت تتولد لد  املتلقي.واإلثار

ف واَسممتْاهلة (stimulus)ُالنظرَممة الالمملوك ة تقمموَ علممى أسمما  ماهممومي املممثر  

(response)   ألّن املدرسمة الالملوك ة اللالمان ة همي يف حق قمة       فاملَروُني يف علم المنا

ف (Watson)أمرها امتمداذ للمدرسمة الالملوك ة يف علمم المنا  الميت َتزعمهما واطالمى         

حلقمة الو م  هلمني     (Language) ماحب كتماب اللُمة     (Bloomfield)وََُد هللومال د 

وتَّب قها على الدراسمات   فاملدرستني ح ث اشتهر هلنق  أُكار الاللوك ني إ  جمال اللُة

 .(2)اللُوَة

علممى األحممدا  الالمماهلقة  فوَممتم إطمم ق )املممثر(ف وهممو ا ممَّ ح َتَّلمم  هلمماملتكلم 

                                                 

 . 125ماات ح األلالن ة:  ( 1)

 . 61مم  52علم الدَلة:  ( 2)

 . 25مم  22مقدمة يف علمي الدَلة والتخاطب:  ( 2)
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 َ أمما )اَسممتْاهلة(ف وهمو ا ممَّ ح    فللممتكلم أن َممتكلم  والمميت تكمون مممدعا ً  فللكم 

ُ َّل  على األحدا  اليت تلمي الكم َف وتبمدو هلَمض عنا مر سم اق        فَتَّل  هلالالامم

ايال يف املثال املشهور الذي عرا ُ ه هللوما لمد لق مة المزو،ني ،ماك و، م ف ح مث       

 عرا أحداثها على النحو التالي:

وتتمّثم  يف رؤَمة ، م  لتّااحمة      فلك ممي أحمدا  عمل مة سماهلقة علمى ايمد  ا     مم 1

 وهي ،ائَة.  

وقما  ،ماك همذا     فوالذي َتمّث  يف تَبر ،   عى ،وعها فايد  الك ميمم 2

 التَبر.

 فوتتمّثمم  يف أن َقاممز ،مماك الالمم اج فأحممدا  عمل ممة تال ممة للحممد  الك مممي مممم 2

 .(1)أكلممهاُت فوَ ممَها يف َممد ، مم  فوَُح ممرها فوَقَّمم  التّااحممة فوَتالممّل  الشممْر 

 .(2)هلالتناوب مرتنيُهناك يف هذه الق ة )مثر( و )استْاهلة( َتكّرران 

 

                                                 

 . 112مدخ  إ  علم الدَلة:  ( 1)

 ( الذي َُ ور ذلك.12مم  1َُنظر الشك  رـم )(  2)
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 (12مم  1شك  رـم )

 

 استْاهلة            استْاهلة ......... مثمر                                 مث مر     

 

لتااحةمشاهد  التااحة          خماطبة ،اك     تأثر الك َ ُ ه      ،لب ا

 

وشخ م ة   فوهكذا ُمإّن النظرَمة الالملوك ة تأخمذ هلنظمر اَعتبمار شخ م ة املمتكلم        

هلمم  إّن هممذه املدرسممة هلَناَتهمما هلتحل مم  » ؛احمل َّممة هلممالك َ (1)وهلَممض الظممرو، فالالممامم

املظمماهر الاالمم ولو، ة والا زَق ممة خا ممة ـممد وّ،هممت عناَممة اللُمموَني حنممو رهلمما املَنممى    

 .(2)«تالتلزَ التحل   على مالتوَات خا ةجماَت  ف ْاَت  ر الك َ

 كّوناتي التحل   املنظرَة  مم  2. 1. 2. 1

 Componential analysis)َممرتبا م ممَّلح التحل مم  املكونمماتي أو املؤلامماتي   

                                                 

اشار الب   ون الَرب إ  القرائى اخلار، ة امل احبة للك َ وتأثرها على ـ د املتكلمف و دَدها  لقد(  1)

وأما هل  ة الك َ ُهي مَّاهلقته ملقت ى ايمال ممم ُ ماحته ومقت مى     » لدَلة الك َف َقول القزوَ :

لقبمول  َّاهلقتمه ل عتبمار    وارتاا  شأن الكم َ يف ايالمى وا  .. ايال خمتل  ُإن مقامات الك َ متااوتة.

اََ ماح يف علموَ الب  مة:    ) «املناسب واحنَّاطه هلَدَ مَّاهلقته له ُمقت ى ايال هو اَعتبمار املناسمب  

12 .) 

 . 212علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي:  ( 2)
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theory)   ،هلاألنثروهلولو،ي األمرَكي ،وذَنما(W.Goodenough)     َالمذي أطلقمه عما

  (.Kinship terms)َ كأذا  لدراسة م َّلحات القراهلة 1256

الرتكمم يب أو ر والت مموا» فالرتكمم يب يف  ل مم  املَنممى  وتَتمممد هممذه النظرَممة املممنهجَ  

للاون م )الوحمد  ال موت ة( المذي َامرتا أّن الامون م َشمتم         (Structuralist)البنائي 

على عدذ مى ال اات أو امل مح الدَل ة الميت ُتمّ مز  موتًا عمى  موت آخمر يف النظماَ        

 .  (1)«ّ نةال وتي للُة مَ

إذ » ولذلك ُإّن أ لب  ل  ت هذه النظرَة مالتلهمة مى علم األ وات الك ممي 

أنممه َتَّلمم  هلتَّب مم  طرَقممة اإلهلممدال علممى الدَلممة والمميت تممربم الاون مممات أو الوحممدات     

ــ  PO)يف مقَّم مث :  (B)تتمّ ز عى  (P): ال ُر  للتَبر. مثً   (B)كمما أّن   ف(BO ـ

وامللاموظ   فوال موت الّرنمان   فة  وت ًا مثم  ال موت الشماوي   مؤل  مى م زات مت ئم

. ومث  هذا َنَّب  على ممورُ م ]وحمد   مرُ ة  مُر [ أو ممون م ]وحمد        (2))الشاهي(

امة ممى تم ؤَ ذَلمي وث م  ال ملة       لُوَة  ُر [ مَزول مث  كلمة )ُمر (ف ُهمي مؤلَّ  

 .(2)«هلاملوضو  مث : ح ان + أنثى

ظرَة ـائم على أسا  جتزئة الوحدات املَْم ة إ  ُالتحل   الذي تقوَ هله هذه الن

مكوناتها األساس ةف مى خ ل  دَد اخلَّو  الدَل مة الوث قمة ال ملة هلماللا ف وإهلمرام      

ال اات املشرتكة للموضوعات املالمّما  هلاسمم واحمد. ُمإذا كمان الشميء ماذَمًا حمالوسمًا         

لوث قممة ال ملة هللامم   ُماخلَّو  الدَل مة ا   فأمكمى م حظمة ذلممك مباشمرً  هلواسمَّة النظممر    

                                                 

 . 255أ ول تراث ة يف اللالان ات ايدَثة:   ( 1)

ها اللالان ون الُرهل ون يف الن   الثماني ممى القمرن الَشمرَى     (  إّن هذه امل حظات ال وت ة اليت توّ   إل 2)

كمان ـممد ُّ مم  القممول ُ همما علممماء ُقممه اللُممة الَرهل ممة ـبم  أكثممر مممى عشممر  ـممرونف كممما َُمم  اهلممى ،مم     

 (.1. 1. 5. 1يف كتاهله اخل ائصف هلاب ت اـب األلااظ لت اـب املَاني. َُنظر مبحث: ) هم(222)ت

 . 67علم الدَلة:  ( 2)
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 مث : )كرسي( تتكّون مما َلي: 

 له مالند/ على أر، / لشخص واحد/ للْلو /  واذ ترك ب  لبة()

ُامل مح الدَل ة الميت ََشمّ  عنهما لام  )كرسمي( َت مّمى مخم  خَّمو  ذَل مة          

تتبمماذر إ  الممذهى عنممد قاعممه. ومممى خ ممائص هممذا التحل مم  الممدَلي  دَممد الاممروق 

وتوضم حًا   .ف وهي ل المت كمذلك  (1)مى املرتاذُات ّى قة هلني ما ميكى أن ََُظالدَل ة الدـ

ُقممد اختممار  ف(Bernard Pottier)للمالممألة نشممر إ  املثممال الممذي أورذه هلرنممارذ هلمموتر   

وأنشمأ َما َئحمة تَرَا مة      فمخ  وحدات خم  ة لَّرام الكراسي يف اللُمة الارنالم ة  

َائ مًا( َكمون  ثاهلمة اخلَّمو  امل ئممة للوحمد        هلهد، تَرَ  كّ  منها تَرَاًا شمكل ًا )ُ ز 

 .(2)املدروسة

                                                 

تنّبه اللُوَون الَرب إ  هذا النو  مى التحل   الدَلي وأُرذوا له امل ناات الَدَمد ف وممى أولئمك أهلمو     (  1)

هم( يف كتاهله ُقمه اللُمة وأسمرار الَرهل مةف كمما يف البماب الثالمث املوسموَ هلمم )يف          221تمن ور الثَاليب )

َ َُقمال  » األول منه ما َلمي:  األش اء ختتل  أقاؤها وأو اُها هلاخت ، أحواَا( ُقد أورذ يف الا  

َّ ُهمي          َّ إذا كمان عل هما طَماَف وإ َّ ُهمي م،ا،مة. وَ َُقمال مائمد  إ َّ إذا كان ُ ها شرابف وإ كأ  إ

َّ ُهو سرَر ََْلةف وإ َّ إذا كان عل ها َح  (.52ُقه اللُة وأسرار الَرهل ة: ) «ِخوان... وَ َُقال أرَكة إ

 (.5مم  1اجلدول رـم )َُنظر: و .67علم الدَلة: (  2)
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 (5مم  1،دول رـم )

 التَرَ  الشكلي الوحد  اللُوَة

Tabourer مقَد َ ظهر له وَ ذراعني 

Fauteuil كرسي هلذراعني 

Chaise كرسي 

Canape أرَكة 

Pouf وساذ   ُر  َُّتكأ عل ها 

 

ة مهلمني األلاماظ املرتاذُم    مَرُة الامروق الدَل مة   ندعإّن ُوائد هذه النظرَة َ تتوـ  

تالاعد على التو م  إ   دَمد نمو  الَ ـمة هلمني مَماني الوحمدات        » إّنها  هل  فُحالب

أَ ت ّمى إخل(ف وذراسة ع ـمات املَنمى    فأَ اندراج فأَ ت اذ فاملَْم ة )أهي تراذ،

َ سمم ما  فال النحمموكممما جنممد َمما تَّب قممات هلالُممة األهم ممة يف جممم فذراسممة علم ممة ذـ قممة

 .(1)«التَّاهل  واإلسناذ

 ايقول الدَل ة اجملال الدَلي أو نظرَة  مم  2. 1. 2. 1

إ  األملاني ترَ مي   (semantic field)ََوذ الا   يف هللور  نظرَة ايقول الدَل ة 

(Jost Trier)   وهللورتمه يف ممنهج   َ( 1221الذي جنح يف هل ان ما ظهر يف ع مره )حموالي

جممو  األلااظ للُة مَ نة تكون مبنّ ة علمى جمموعمة متاللالملة    » خ  ه هلما َلي:ميكى تل

                                                 

 . 22مقدمة يف علمي الدَلة والتخاطب:  ( 1)
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ًَ حمّدذًا على مالتو   جملموعة كلمات أو )حقول مَْم ة(ف كّ  جمموعة منها تَُّي جما

مَاذ  على ذلك ك  حقم  ممى همذه ايقمول سمواء أكمان        فاملااه م )حقول الت ّورات(

 .(1)«حمدات متْماور  مثم  حْمار  الاال االماء     ُهمو متكمون ممى و    فمَْم ًا أَ ت مورَاً 

وكمّ  حقم  ذَلمي مكمّون ممى       فوهذا ََ  أّن مدلوَت اللُة تنمتظم يف حقمول ذَل مة   

 عن رَى هما: 

 .(champ conceptuel)م األوَّل: ت وَّري

   .(Lexical)م والثاني: مَْمي 

الميت تتمّ مز    أو الكلممات املتقارهلمة  ممى جمموعمة ممى املَماني ِ    ايق  المدَلي  َتكّون و

وهلمذلك تكتالمب الكلممة مَناهما يف ع ـاتهما        فهلو،وذ عنا ر أو م مح ذَل ة مشرتكة

هلم  إنَّ   فألنَّ الكلمة َ مَنى َا  ارذهما  فخارج الال اق الك مي فهلالكلمات األخر 

 .(2)مَناها َتحّدذ هلبحثها مم أـرب الكلمات إل ها يف إطار جمموعة واحد 

عى األلااظ اليت تنتمي إ  حق  ذَلمي واحمد    ُندرَ  رناليوـد عّبر اللالاني الا

وإ  اكتشما، عمر  ،دَمد  جتممم      فإنَّ الذهى مي م  ذائممًا إ  نيمم الكلممات    » هلقوله:

    .(2)«ُالكلمات تتّثبت ذائمًا هلَائلة لُوَة فهل نها

ـائم على أسا  و،وذ ـراهلة ذَل مة  ت ن   املدلوَت يف هذه النظرَة وهكذا ُإّن 

وذلمك   فذور ُ هما لمه اك  الشمكل ة   ذون أن َكمون ل َة هلني مدلوَت هلَض األلااظ مَنو

وحنمو:   فأمرق إخل الميت ُت مّن  يف حقم  األلموان     فأمحمر  فأخ ر أسوذ فأهل ض :حنو

                                                 

 . 52علم الدَلة:  ( 1)

 . 262أ ول الرتاث ة يف اللالان ات ايدَثة:  ( 2)

 . 222اللُة: كتاب:  ( 2)
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 .(1)و،ّد  إخل اليت ُت ّن  يف حق  القراهلة وهكذا فو،د فوأخت فوأخ فوأَ فأب

وذلك ألنها َ تالَى إ   دَمد   فلةوتَترب هذه النظرَة األكثر حداثة يف علم الدَ

البن مممة الداخل مممة )ملمممدلول أ مممُر الوحمممدات اللُوَمممة اجملمممرذ  والممميت متتلمممك مَنمممى(       

(Moneme) وإاا تَم  هذه النظرَمة كمذلك علمى الكشم  عمى هلن مة أخمر          فُحالب

َتالمح لنما مَرُمة أّن هنماك ـراهلمة ذَل مة هلمني ممدلوَت عمدذ مَمّ ى ممى همذه الوحمدات             

 .(2) رذ  اليت متتلك مَنى )املواات(اللُوَة اجمل

إّن هذه اخلَّوات األو  اليت شهدتها اللالان ات ايدَثة يف الُرب يف الثلث األول 

مى القرن الَشرَى خب وص ايقول الدَل ة كانت ـد اـُتبالت ُكرتها مما ـاَ هله علمماء  

عنمدما  مّناوا    فوَىُقه اللُة الَرهل ة يف أوائ  القرن الثالث اَْري وهلداَمة ع مر التمد   

 فكخلم  اإلنالمان   فالرسائ  اللُوَة على أسا  ُكر  املَنى أو اجملمال المدَلي الواحمد   

 فوالشمْر  فوالنبمات  فوايشمرات  فوالوحمو   فف واملَّر(2)والشاء فواخل   فواإلهل 

مثم  كتمب    فواألممنة. وكذلك  ّناوا مؤلاات  ت عناوَى أخر   ر الرسائ  واملَّر

                                                 

همم( والمذي قماه هلاقمه     221ُقه اللُة وأسرار الَرهل ة(  للثَاليب )) ميكى ت ن   القالم األول مى كتاب(  1)

لُمة هلأنمه َقمموَ أساسمًا علممى نيمم ألامماظ الَرهل مة وتنظ مهمما هلشمك  ذـ مم  و مر مالممبوق وُقمًا للحقممول         ال

ُ م  يف ترت مب الب ماا: أهلم ُضف ثمم ََِقم ف ثمم َلِهم ف ثمم          » الدَل ةف وممى ذلمك علمى سمب   املثمال:     

ثممم َممورذ ُ ممً  يف تقالمم م الب ممااف وُ ممً  يف تا مم      «واضممحف ثممم نا مممف ثممم هْممانف وخممالص  

  (.   122مم  121ُقه اللُة وأسرار الَرهل ة: اف وآخر يف هل اا أش اء خمتلاة وهّلم ،ّرا )الب ا

 . 81مم  72علم الدَلة:  ( 2)

َ 1826( حمّققمًا ألّول ممر  يف ُ  نما عماَ     Haffnerهم(ف وـد نشره هانمر ) 212وهو كتاب لأل مَي )ت(  2)

َ 1215نممز اللُمموي( يف ل بنممرج عمماَ  (ف كممما نشممر كتمماب اإلهلمم  ضمممى جمموعممة )الك SBWAيف جملممة )

 (. 226أ ول تراث ة يف اللالان ات ايدَثة: )
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أ مول تراث مة يف اللالمان ات ايدَثمة:     ) (2)وكتمب األلاماظ   ف(1)رَبوكتب الُ فال اات

 .وماهلَدها( 266ص

 ة الال اـ ةنظرَال مم  5. 1. 2. 1

مممى م ممَّلح سمم اق ايممال   (contextual theory)مت اسممتلهاَ النظرَممة الالمم اـ ة  

(Context of Situation)   الممذي اسممتَمله البولنممدي مال نوُالممكي(Malinowski) 

رًا آخممر عنممدما لبممث أن تَّممور هممذا امل ممَّلح تَّمموا ثممم ممما  فَنممى خا ممًاُأضمماى عل ممه م

 ف(2) َ(1261ممم   1821) (J.R.Firth)استَمله اللالاني الربََّاني ،ون روهلمرت ُمر    

 ُارتبَّت النظرَة الال اـ ة هلاقه. 

 .(2)«وظ اممة يف سمم اق» وتقمموَ هممذه النظرَممة علممى أسمما  النظممر إ  املَنممى هلو مماه

وَت وُ  هذه النظرَة  الب املَنى المذي َُحمّدذه الالم اق اللُموي.       املدلوهلهذا ُت نَّ

َ مَنى َا خارج الال اق الذي تظهمر  » نهاهل  إ(5)ُالكلمة َ ُتاهم إَ مى خ ل الال اق

َ » عبارتمه  (Wittgenstein)الا لالو، األملاني ُتْنشمتني   وهلهذا ال دذ أطل . (6)«ُ ه

 .(7)«اهل  ا ث عى استَماَ فتبحث عى الكلمة

                                                 

 . (226مم  212ُ ول يف ُقه اللُة: لإلستزاذ ف َُرا،م: )(  1)

همم(ف و  211تهمم(ف و)كتماب األلاماظ( للهممداني )    222مى هذه الكتب: )األلااظ( إلهلى الالمك ت )ت (  2)

 هم(. 225تم(ف و)متخّ ر األلااظ( ألمحد هلى ُار  )ه227ت)،واهر األلااظ( لقدامة هلى ،َار )

 . 212علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي:  ( 2)

 . 27مقدمة يف علمي الدَلة والتخاطب:  ( 2)

 . 22البحث الدَلي عند اهلى س نا:  ( 5)

 . 125ماات ح األلالن ة:  ( 6)

 . 222أ ول تراث ة يف اللالان ات ايدَثة:   ( 7)
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وت مذتمممه ممممى أ مممحاب املدرسمممة اَ،تماع مممة    (J.R.Firth)ُمممر  ولقمممد أّكمممد 

واَستَمال الاَلي للكلمة يف إطار  فاَجنل زَة على أهم ة ذور الال اق يف  دَد املَنى

 : ح ث َر  هؤَء أّن هذا اَستَمال حيكمه أمران فجمتمم هلَ نه

لممذي َ َنظممر إ  الكلمممات ا (Verbal Context)الالمم اق اللُمموي ناالممه : األول

ألّن الكلمة َ َتحدذ مَناها إَ مى خ ل ع ـاتهما ممم مما ماورهما      فكوحدات منَزلة

 مى كلمات.

أو ُ ما ّقاه الب   ون  (Context of Situation): س اق ايال )املوـ ( الثاني

 .(2)ذي ذورًا كبرًا يف  دَد املَنىالذي َؤ (1)الَرب هلاملقاَ

وممى همذه    فنيلة الَنا ر املكونة للموـم  الك ممي   :س اق ايال هلأنه وََُّرُون

 الَنا ر املكونة للموـ  الك مي أو ايال الك م ة:

شخ مم ة املممتكلم والالمماممف وتكوَنهممما )الثقممايف( وشخ مم ات مممى َشممهد      مممم  1

 ُوي.وهل ان ما لذلك مى ع ـة هلالاللوك الل مم  إن ُو،دوامم  الك َ  ر املتكلم والالامم

الَواممم  والظممواهر اَ،تماع ممة ذات الَ ـممة هلاللُممة وهلالالمملوك اللُمموي ملممى   مممم  2

 فوكالوضممم الال اسممي فكحالممة اجلممو إن كممان َمما ذخمم   فَُشممارك يف املوـمم  الك مممي

 و ر ذلك. فما ََّرأ أثناء الك َ مى اناَال واستْاهلة وكمكان الك َ إخل. وكّ 

                                                 

ب   ون الَرب إ  أمر الال اقف وعّبروا عنه هلقوَم: )لكّ  مقاَ مقال(. وـمد أُماذ املاالمرون منمه     تنّبه ال(  1)

همم( َتحمد  عمى وظ امة الالم اق وأهم تمه       751عندما نظروا يف أسباب النزولف ُهذا اهلى ـم م اجلومَمة )  

وخت م ص الَماَف    ...َرشد إ  تب ني اجملم  وتَ ني احملتم  والقَّمم هلَمدَ احتممال  مر املمراذف     » هلقوله:

وتق  د املَّل  وتنّو  الدَلةف وهذا مى أعظمم القمرائى الّدالمة علمى ممراذ املمتكلمف ُممى أهملمه  لما يف          

ك   [ 22]الدخان:  ژڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ  ژ  نظرهف و الا يف مناظرتهف ُانظر إ  ـوله تَا :

 (. 11مم  2/2: )هلدائم الاوائد «جتد س اـه َدل على أنه الذل   ايقر

 . 251و26أ ول تراث ة يف اللالان ات ايدَثة:   ( 2)
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أو  فأو اإل ممراء فاألملأو  فكاإلـتنمما  فنيأثممر الممنص الك مممي يف املشممرتك    مممم  2

   .(1)ال حك إخل

 وللاونولو، مما فهلو مماه الوسمم لة لتحدَممد املَنممى  لالمم اق ايممال (ُممر )وماهمموَ 

( لَلم اللُمة  6مم  1رـم ) اجلدول  ور َأخذ  فهلو اها ال لة هلني القواعد وال وت ات

ور مم أّن همذا    فمّتالقًا للُة هلو اه علمًا منظمًاَ ّور علم ااملذكور  الرسمو .الو اي

1261َّاملاهوَ ـد تُّ ر وتَّور منذ عرضمه األول عماَ    أّن ال مور  املَروضمة هنما     َف إ

 .(2)لنظرَةهلق ت متث  الشك  اجلوهري َذه ا

 (6مم  1،دول رـم )

 

وهكممذا جنممد أّن الالمم اق يف هممذه النظرَممة ـممد اسممُتخدَ  اهمموَ واسممم   ممث َشممم  

ألّن املَنى عند ُمر    فني م أنوا  الوظائ  الك م ة ذون اَـت ار على ،انب هلَ نه

هلمني مخالمة    فكمما رأَنما   فظمائ  اللُوَمة. وـمد ُمّرق    عة ممى الو مى جممو ميّث  كّلًا مركبًا

                                                 

 . 211علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي:  ( 1)

 . 251مو،ز تارَِ علم اللُة:  ( 2)

  علم اللُة ال وت ات

 )ايال(  ↔ الشك  ↔ املاذ 

 خ ائص 

  ر لُوَة

 الال اق اعد  )نظاَ مُل (القو الاونوجل ا املاذ  ال وت ة

  املَْم  )نظاَ ماتوح( اَْاء املاذ  املكتوهلة
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 :(1)وظائ  أساس ة مكونة للمَنى هي

 ( phonetic function)الوظ اة ال وت ة  مم  1

 (morphlogical function)الوظ اة ال رُ ة أو املورُولو، ة  مم  2

 (lexical function)الوظ اة املَْم ة  مم  2

 (syntactical function) ة الوظ اة النحوَة أو الرتك ب مم  2

 (semantic function)الوظ اة الدَل ة  مم  5

قد استقر كثر مى الَلماء على ذراسة همذه املالمتوَات جمتمَمة عنمد حماولمة  ل م        ل

، علمى أسمراره واسمتكناه م مام نه. و مدت همذه الوظمائ  تقم          النص األذهلي للوـو

التو  الال اـي  دا هو ا خمر واحمدًا ممى    هل  إّن امل ف،نبًا إ  ،نب مم الوظ اة الال اـ ة

ولكنها تلتقي مَمًا لكشم  املَنمى وإماطمة اللثماَ       فتلك املالتوَات عند  ل   الن وص

 عى مدلوَته.  

 

                                                 

 London: Oxford University) 1251ممم   J.R.firth,papers in linguistics 1222َُنظمر: ) (  1)

Press,1257), P.7(    :علمم اللُمة مقدممة    ( و )28علممي الدَلمة والتخاطمب:    مقدممة يف  )نقمً  عمى

 (.211للقارئ الَرهلي: 
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 املبحث اخلام 

 مالتوَات الدر  الدَلي  مم  5. 1

ََّد كّلمًا متماسمكاً  اللُة توّ لنا إ  أّن  ميكمى   َ وملَرُمة أهلَماذه الدَل مة املختلامة     فُت

 ممال الا مم  هلممني مكوناتممه األساسمم ةف ألّن ني ممم الَنا ممر اللُوَممة المميت َتممأّل  منهمما   

أو التأك د على ،انمب علمى    فإهمال ،انب و فمتااعلة ومتداخلة مًَا يف إَ ال املَنى

وتََّ مم   فهلالق مممة الدَل ممةحالمماب اجلوانممب واملالممتوَات األخممر  مممى شممأنه املالمما   

 ،انب مهم منها.

 املالمتوَات الوظائ  أو هلأحد  و ا أّن موضو  هذا البحث رتّص فلكوهلناء  على ذ

ا ُ مما هلقمي ممى همذا     ُالمنتَرّ  فوُ  النظرَة الارث مة  فتت ّدرهاهل   فاليت انته نا إل ها

ومَاجلتهمما مممى خمم ل النظممر إ  تَّب قاتهمما املالممتقا  مممى     فالا مم  إ  هممذه املالممتوَات 

 املقاَ. له و قدار ما َتالم فكر وذلك  ا َاي هلتو    الا فالن وص القرآن ة

 الدَلة ال وت ة  مم  1. 5. 1

على رهلما م ممونات الاكمر اإلنالماني هلأ موات َنتْهما       » ما أّن اللُة تقوَ أساسًاهل

َ      (1)«النَّ  ُلم   هلبَ مد أن    فأي على إ مدار واسمتقبال أ موات ُتحمدثها عمل مة الكم 

عمرب  ملراذ. وتتحّق  الدَلمة ال موت ة   َكون للْانب ال وتي ذورًا كبرًا يف  دَد املَنى ا

 عّد  وسائا منها: 

                                                 

 . 55علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي:  ( 1)
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والميت ََُّلم     فممى الَنا مر ال موت ة الرئ الم ة    ائت ، أ موات الكلممة املامرذ      مم  

عل ها اسمم ايمرو، األجبدَمة. و همذه األ موات تنقالمم إ  نموعني:  مامتة و مائتة.          

عماذً  مما ترممز إ     أكثمرف وهمي    واملارذ  اللُوَة ـد تتأل  مى  وت )حمر،( واحمد أو  

 مَنى مَْمي خاص.

 وطرَقمة األذاء ال موتي   فائت ، عدذ مى الكلمات يف نيلة  م  ذَلة مَ نة مم  

وهمي أكثمر   » ى هذه هلالَنا مر ال موت ة الثانوَمة   ومظاهر هذا األذاء. وتالمَّ فَذه اجلملة

 .(1)«إسهامًا يف الدَلة مى الَنا ر ال وت ة اليت ت احب الكلمة املارذ 

ال وت ال ائت هلال وت املقََّمي األولمي أو   ل امت وي الَلماء ال وت اوَُالمِّ

 . وهو أ ُر وحد   وت ة.Segmental Phonemeال وت الرتك يب 

أممما الَن ممر ال مموتي الثممانوي ُُ َّلقمممون عل ممه تالممم ة ال مموت ُمموق الرتكممم يب         

(Plurisegmantac Phoneme). م احبة م مح  وت ة  ر ترك ب ة » وهو عبار  عى

وتشارك يف تنو  مَاني الك َ مثلما تشمارك   فمتتد عرب أطوال متنوعة يف األذاء ال وتي

 وهو ما سنأتي على ذكره يف الا   التالي إنشاء اهلل. .(2)«ُ ه األ وات الرتك ب ة

مى خ ل تناولمه موضمو    وـد اهتم اهلى ،  هلالدَلة ال وت ة يف كتاهله اخل ائص 

 يف حاليت البالاطة والرتك ب.  فاملَنىاملناسبة هلني اللا  و

كما فسواء  حرًُا كان ذلك الّ موت  فُمّرً  أثبَت للّ وت الواحد ذَلته اخلا ة هله

أو حركممًة كممما يف حركممة ايممر، املبممدوء هلممه   فيف )َخَ ممَم( للّرطممبف و)ـََ ممَم( للّ مملب

 أو سكونًا كما يف اير، املوـو، عل ه آخر الك َ.  فالك َ

 فذَلتمه اخلا مة هلمه أَ ماً     فوهمو يف حالتمه الرتك ب مة    فأثبمت للّ موت   وتارً  أخر 

                                                 

 . 18التحل   اللُوي يف ضوء علم الدَلة:  ( 1)

 . 18: َ.ن ( 2)
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أو مما أورذه يف هلماب اَشمتقاق     فسواء  ما أورذه مى ااذج تتَّل  هلال  ُة ال رُ ة لّلاظة

 مى تقل ب األ ول الث ث ة.

َُمّد   فعّد  أهلواب خ  ها للتَرَم  هلهمذا اجلانمب المدَلي املهمم      وـد أُرذ لذلك ُ

ر مم أننما جنمد يف ثناَما  ثمه إشمارات إ         فَلة ال وت ة يف الرتا  الَرهليلذلك رائد الد

 تلم ذه س بوَه و رهما.  اخلل   اهلى أمحد الاراه دي و

وُ ما َلي استَراا ألهمم اجلوانمب ال موت ة ذات البَمد المدَلي عنمد اهلمى ،م          

  كتاهله.انَّ ـًا مى تبوَبه َا يف 

  اـب املَانيلتت اـب األلااظ   مم  1. 1. 5. 1

وَ َكماذ   فمنمه  (1) منتَ م ور مى الَرهل مة َ َُ مَ  » َ   اهلى ،  هذا الباب هلأنه:

. ثمم َُشمر إ  هلَمض    (2)«  ًا عنمه وإن كان  ا  مالهّو فك َ الَرب عل ه وأكثر . حا  هلهَُ

أضرهله. ومنها: أن تتقارب ايرو، لتقارب املَاني. وُ ه َُثبت هلاألمثلة ك   أّن تقارب 

 رج ايرو، هلني لاظني خمتلاني ذل   على تقارهلهما يف املَنى. خما

 ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ژ   : مى ذلمك ـمول اهلل سمبحانه   و

ُهمذا يف    . تزعْهم وتقلقهمم  :أي» كما َقو اهلى ،   ژژ  ژ  [. ومَنى:82]مرَم: 

وا ّ م وكمأنهم خَ  . املَن ني واَمز  أخت اَاء ُتقارب اللاظان لتقارب .هم هزًامَنى تهّز

ك ألّنم  فّزمأعظم يف الناو  مى اَ وهذا املَنى .ها أـو  مى اَاءهذا املَنى هلاَمز  ألّن

   .(2)« كاجلذ  وساق الشْر  وحنو ذلك فما َ هلال له هّزـد َت

                                                 

 أي: َ َُدرك كّله. َُقال: انت   منه: استوُى منه حّقه كامً . )احملق ف نا  ال احة(.(  1)

 . 2/125اخل ائص:  ( 2)

 (.7مم  1َُنظر: اجلدول رـم ) ف و2/126َ.ن:  ( 2)
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 (7مم  1،دول رـم )

 املثال ن
ال وت 

 املتماَز

و،ه 

 لتقاربا

و،ه 

 التماَز

تَل   اَستَمال 

 القرآني

 المهمز  ژژ  ڑ  ژ  1
اإلشرتاك 

 يف املخرج

 (اَمز )

  مى أـَو

 (اَاء)

أعظم يف الناو  ّم( األ)

 المهاء )َتُهزاُهْم َهّزًا(  2 (ّزماَ)مى 

 

 . ذكر ُ ه أمثلمة ت اـب اللاظني لت اـب املَن نيثم ََُرج على ضرٍب آخر َسّماه: 

 فوختتلم   مر، واحمد َتقمارب ممم نظمره ُونولو، ماً        فتشرتك ُ هما الكلمتمان  مرُني   

 ُ كون ذلك مدعاً  َخت ، اللاظني واشرتاكهما مى ،هة الدَلة يف آٍن واحٍد. 

لتقارهلهما يف    (ج ب ر) و   (ج ب ن) و  (ج ب ل) ترك مب  ومى أمثلة ذلمك اسمتَمال   

إذا  :و،ممن .تممهته وـّواجلبمم  لشممدّ  :منممهو . لتئمماَ والتماسممك وهممو اإل فموضممم واحممد 

 . (1)َتهـّو :أي فوحنوه ومنه ،ربت الَظم. استمالك وتق  وجتمم

                                                 

 (. 8مم  1َُنظر اجلدول رـم ) ف و2/125: اخل ائص ( 1)
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 (8مم  1،دول رـم )

 املثال النموذج
ال وتان 

 املشرتكان

املَنى 

 املشرتك

ال وت 

 املتماَز

املَنى 

 املتماَز

 َ،َب  1

 اجل م و الباء
 لتئاَاإل

 والتماسك

 الّشّد  ال َ

 التْمم النون َ،ُبَى 2

 التقوَة الراء َ،َبَر 2

 

 إمالا  األلااظ أشباه املَاني مم  2. 1. 5. 1

ه ّبموـمد َنم    . هذا موضم شمرَ  لَّ م    اعلم أّن» َ   اهلى ،  هذا الباب هلقوله:

ثم إّنه هلَمد أن  . (1)«وتلقته اجلماعة هلالقبول له واَعرتا، هل حتهف عل ه اخلل   وس بوَه

أحمدهما   فة على  ثه همذا هلمإَراذ مثمالني حمول ع ـمة ال موت هلماملَنى       َُ اي املشروع 

 مي ي يف اَحتْاج َذه الق  ة هلشيٍء مى التوّسم. فللخل   وا خر لال بوَه

وو،مدت  » وَشر اهلى ،  إ  الَدَد مى األمثلة اليت معم أّنه توّ   إل ها ـائً :

وذلمك أنمك جتمد      .  هممثّ  ه ومنهاج مااما حّد ِتْمأنا مى هذا ايدَث أش اء كثر  على َس

َممة ََقلة والَقلَ مملممة والَ لَقة والَقعزَعممامل مماذر الرهلاع ممة امل ممَاة تممأتي للتكرَممر حنممو الزّ 

ََلممى)وو،ممدت أَ ممًا  . ر رـَممر  والَقرَ،ممَة واجَلََ مموالَ  يف امل مماذر وال مماات إامما  (الَا

 املكمرر للمَنمى املكمرر    لموا املثمال  َُْ ...ىَقَلوالموَ   زَمواجَل ىَكَشالَب: تأتى للالرعة حنو

واملثمال المذي توالمت حركاتمه لألَُمال الميت توالمت ايركمات          ممم   أعم  هلماب القلقلمة    مم 

 .(2) « ُ ها

                                                 

 . 152ف2َ.ن:  ( 1)

 (. 2مم  1َُنظر: اجلدول رـم ) ف و2/152: اخل ائص ( 2)
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 (2مم  1،دول رـم )

 التَل   األمثلة الدَلة ال  ُة ال رُ ة 

امل اذر الرهلاع ة 

 امل َاة
املكرر  ثال،َ  امل  ..لةلَ لة والَ لَقوالَق ةعزَعالّز التكرَر

 للمَنى املكرر
َََلى   ىَقَلوالَو  زَمواجَل ىَكَشالَب الاّلرعة الَا

 

وما هل نهمما ممى    فونظر ذلك ما أشار إل ه مى الَ ـة هلني تكرار الاَ  وـّو  ايد 

 فومى ذلك أنهم ،َلوا تكرَر الَني يف املثال ذل ً  على تكرَر الاَم  » التناسب َقول:

وذلمك أنهمم ملما ،َلموا األلاماظ ذل لمة املَماني ُمأـو            .  ح و ّلم وُّت مر وـَّّكاّل  : ُقالوا

 فروا أـواهما ا كانت األَُال ذل لمة املَماني كمرّ   ُلّم...   الاَ   هله ـّوَقاهل اللا  َنبُي أن

ُهمذا أَ مًا ممى مالماوـة     ...وهو تكرَر الاَم   ف  هلهـو  املَنى احملّد و،َلوه ذل ً  على

   .(1)« ال  ُة للمَاني

 (11مم  1ل رـم )،دو

 التَل   املثال الدَلة   ُة الكلمة

 مقاهللة ـّو  اللا  لقّو  املَنى    ّل /حُّت /مـَّّ/ ركاّل تكرَر الاَ  تكرَر عني املثال

 

املبنممى تقاهللممها مَمماذ  يف    وتالممتوـاه القاعممد  ال ممرُ ة المميت تقممول: كممّ  مَمماذ  يف    

                                                 

 .(11مم  1َُنظر: اجلدول رـم ) ف و2/155َ.ن:  ( 1)



 122 الدَلة لُمالا   األّول: ِع 

 

 

 ...مى ذلمك » ال رُ ة وذَلتها ُ قول:ُ نَّل  منها للرهلا هلني   ُة الكلمة  ف(1)املَنى

 فواسمتوهب  فواسمتََّم  فاستالمقى : حنمو  فأنهم ،َلوا استاَ  يف أكثر األمر للَّلمب 

بمت يف همذا البماب ايمرو، علمى      تُِّرَُ  .   واست مرخ ،َامرا   فواسمتقدَ عممراً   فواستمنح

  : ثمم ورذت هلَمدها األ مول    فُْاءت اَممز  والالمني والتماء موائمد     ... ترت ب األَُال

لمب للاَم    الَّّ وذلك أّن  . ُهذا مى اللا  وُ  املَنى املو،وذ هناك  . الااء والَني وال َ

وـَممت اإل،اهلممة إل ممه ُتبممم الاَمم    ثممم فهَمممدََّقي لوـوعممه َتَي ُ ممه والتممأّتوالتماسممه والاّلمم

كذلك تبَمت   فُكما تبَت أَُال اإل،اهلة أَُال الَّلب  . والتالبب لوـوعه فالالؤال ُ ه

 .(2)«لةأالزائد  اليت وضَت ل لتما  واملال ايرو، حرو، األ  

 

 (11مم  1،دول رـم )

ال  ُة 

 ال رُ ة
 املثال الدَلة
ايرو، 

 زائد ال

ايرو، 

  ل ةاأل
 التَل  

   /   / َ أ /  / ت استََّم الَّلب استاَ 

وـَت حرو، األ   

هلَد ايرو، الزائد  

 لوـو  الاَ  هلَد الَّلب

 

 فقاهللممة األلامماظ  مما َشمماك  أ ممواتها مممى األحممدا  َسممّماه  ثممم َتوّسممم أكثممر ُ ممما 

هم كثرًا ما مَلون أ وات ايرو، علمى  وذلك أّن» فهلاب عظ م واسموا اًا إَّاه هلأّنه 

ره ا تقمدِّ ّموذلك أكثر ِم  . ُ َدلونها هلها وحيتذونها عل ها فها عنهاهل رمت األحدا  املَّبَس

                                                 

 . 1/6ئ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ : الكشا، عى حقا ( 1)

 (.11مم  1َُنظر: اجلدول رـم )ف و 152مم  2/152اخل ائص:  ( 2)
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 فطمب ألكم  الرّ  :ُاخل م  . (مَ ـَ) و (مَ َخ)  : مى ذلك ـوَم  وأضَا، ما نالتشَره

 فلب ال ماهل  للّ م  :الق مم  و  . الرطمب  ما كان حنوهما مى املمأكول  و فكالبَّ ِ والقثاء

 :أي (.ـد َدرك اخل م هلالق مم ) :ويف اخلرب  . وحنو ذلك فـ مت الداهلة شَرها :حنو

ر ممون ونق مم     : درذاءوعل مه ـمول أهلمي الم      . ظ هلالّش خاء هلالشد  واللنيك الرَّدَرـد َُ

حممذوًا  فوالقمما، ل مم هلتها لل مماهل   فلرخاوتهمما للرطممب ُاختمماروا اخلمماء .واملوعممد اهلل

 .حنموه وللمماء   ح م نال  : وممى ذلمك ـموَم    . ملالمو  األ وات على حمالو  األحمدا  

 ]الممرمحى:   ژىئ   ىئ  یژ  : سممبحانه ـممال اهلل .أـممو  مممى الن ممح ِوالن مم

 .(1)« للماء ال َ   واخلاء لُلظها ملا هو أـو  منهلرـتها  َُْلوا اياء[. 66

 (12مم  1،دول رـم )

                                                 

 (.12مم  1َُنظر: اجلدول رـم ) ف و158مم  2/157َ.ن:  ( 1)

و،ه التماَز  الكلمة  النموذج

 ال وتي

و،ه التماَز 

 املَنوي

 التَل  

1 

 طبألك  الّر  وت اخلاء َخَ َم
اخت ار اخلاء للرطب 

 لرخاوتها

 ّ لبألك  ال  وت القا، ـََ َم 
اخت ار القا، لل اهل  

 ل  هلتها

2 

 رـّة اياء للماء ال َ     وت اياء َ َحَن

َِ   لظة اخلاء للماء القوي  وت اخلاء َنَ 
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ناظرًا يف ترت ب األ وات مى ح ث وروذهما   فوَذهب اهلى ،  إ  أهلَد مى ذلك

ًَ   فوذَلة ك   وت على ،زٍء ِمّما تَبِّر عنه اللاظة  ْموعها فيف اللاظة املارذ  حمماو

مناسبة هلني اللام    ثلة الكثر  إمالة أّي شبهة لد  املشكهكني هلو،وذمى خ ل إَراذه لألم

وذلمك   فوايكممة أعلمى وأ منم    فومى وراء هذا ما الّلَّ  ُ ه أظهر» :واملَنى ُ قول

 فر عنها هلها ترت بهااملَّب أنهم ـد َ  اون إ  اخت ار ايرو، وتشب ه أ واتها هلاألحدا 

َ مماهي  وتوسمم ا ممما  فممما َ مماهي آخممره وتممأخر  فوتقممدَم ممما َ مماهي أول ايممد   

  : وذلك ـوَم  . مت املَنى املق وذ والُرا املَّلوبسوـًا للحرو، على َس فأوسَّه

 (2)هاِلَحوايماء لَ م   .علمى األرا  قمة الكم ّ  ْاُالباء لُلظها تشبه هل وتها َخ  . (1)(ثَحهل)

 لنامث والبمثّ  والثماء ل  .خمالب األسد وهلراثى الذئب وحنوهما إذا  مارت يف األرا  تشبه

شك ََرا على  شبهة تبقى هلَده أَ أّي ُأّي فً ّ َحراه حمالوسًا ُموهذا أمر َت  . للرتاب

 .. .(2)مثله

                                                 

 فرًاُخم ا ُأالمرتاب هلأَمدَه   الميت إذا سمارت  ثمت    :حمو  ممى اإلهلم    الَب. ويء يف الرتابك الّشطلُب: البحث(  1)

 ماذ :  ث(. لالان الَربف. )إ  خلاها يف سرها هترم  :أي

يف  موته   :وَقمال . حَّهلم  :َ ِحوَ م  .ُهو أ ح  ً َحَ  ُ ه َ َح وُت َ ِحوَ ف هلالكالرف الر،  َ ِحَ (  2)

  (.لالان الَربف ماذ :  ح.. والّ َحُ : ِحّد  ال وت.)ةحوَحهُل :أي   َحَ 

 (.12مم  1َُنظر اجلدول رـم )(  2)
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 (12،دول رـم )

 شبهه هلم  اته ال وت الكلمة
و،ه مناسبة اللا  

 للمَنى

 َ َث

 خاقة الك  على األرا الُلظة الباء

سوق األ وات على 

 قت املَنى املراذ
 ّ َح ال اياء

إذا وحنوها خمالب األسد 

  ارت يف األرا

 ناث الرتاب وهلّثه اَنتشار الثاء

 

ه هلال موت  ي تشّبما ُ ها مى التاّشُالشني هل  . وحنوه (ايب  شّد)  : ومى ذلك ـوَم

 فواجلذب وتأرَمب الَقمد   ّدثم َل ه إحكاَ الّش فأول اجنذاب ايب  ـب  استحكاَ الَقد

ُهممو أـممو   فما وهممي مد مممةوَسممّ  فالمميت هممي أـممو  مممى الشممني  الر عنممه هلالممّدُ َّبمم

  (1)... على املَنى الذي أرَد هلها  وأذّل فل نَتها

                                                 

 (.12مم  1َُنظر اجلدول رـم )(  1)
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 (12مم  1،دول رـم )

 و،ه مناسبة اللا  للمَنى شبهه هلم  اته ال وت الرتك ب

َشّد 

 ايب 

 سوق األ وات أول اجنذاب ايب  الّتاّشي الشِّني

 استحكاَ الَقد القو  والقلقلة لّدال املد مةا على قت املَنى املراذ

 

 ل اجلمرّ وأّو فموا اجلم م ألنهما حمر، شمدَد    ـمدّ  (هّرُْم يء ََالّش ّرَ،)ومى ذلك أَ ًا 

ها وروكّر فروهو حر، مكّر فاءبوا ذلك هلالّرثم عّق فى اجلار واجملرور ني ًَاة عَلمشّقهل

عل ها و  األرا يف  الب األمر اهتّزعلى  ّريء إذا ُ،الّش ذلك ألّن و  . مم ذلك يف ناالها

ًَ إل ها اضَّرب   . َتَمة والقلم   توتكرر ذلك منمه علمى مما ُ مه ممى ال      ف اعدًا عنها ونام

 (،مررت )و (ّرَ،م ) ها يفرت يف ناالم وألنها أَ ًا ـد كّر فاء ملا ُ ها مى التكرَرُكانت الّر

 .(1)« أوُ  َذا املَنى مى ني م ايرو،  رها

 

                                                 

 (.15مم  1َُنظر اجلدول رـم ) ف و162مم  2/162: اخل ائص ( 1)
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 (15 مم 1،دول رـم )

عّلة التقدَم أو التأخر اتهال وتالرتك ب
و،ه مناسبة اللا  

للمَنى

َ،رَّ 

الشِّّد اجل م
اجلّر ُ ه مشّقة ل أّوألّن 

 َسْوُق األ وات على اجلار واجملرور

على َسمت املََنى املراذ
التكرَرالّراء
 ّرإذا ُ،َهتّز يء الّشألّن 

ى األرا َلَع

 

يف همذا البماب إمالمة كم  شمبهة       فوهمو َمورذ األمثلمة الكمثر      فلقد حاول اهلى ، 

رًا هلَمد ذلمك أّن اللُمة    مقمرِّ  فميكى أن   ا  وضو  مناسبة اللا  للمَنى وذَلتمه عل مه  

إ  الوـو، على مناسمبة األلاماظ ملَان هما     ِدهَتوأّن مى مل ََ فكّلها جتري وُ  هذا املنوال

 أنمتَ  ُمإنْ » هلقوله: فأو لتقاذَ عهد اللُة الَرهل ة فهيف الَرهل ة ُذلك را،م إّما لق ور ُ 

وََتاهلَك علمى مما أورذنماه ُأحمد      فمناهش ئًا مى هذا النحو َ َنقاذ لك ُ ما رَس رأََت

َمذه اللُمة    أو ألّن فعنمه  ُ قَمد هلمك ُكمرك    فا أن تكمون مل تمنَم النظمر ُ مه    إّمم   : أمرَى

ًَ وأوائ  ـد َت  .  (1)«اها ذوننخاى عنا وتق ر أسباهلأ و

وتدعم مما ذهمب إل مه     فوَبدو أّنه كان يف ،َبته املزَد مى األمثلة اليت تثبت مّدعاه

ذاع مًا   فولكنه كما َبدو ترك اجملال ملى هلَمده للخموا يف  ممار الَرهل مة     فهو ومى سبقه

لممو شممئت  و» هلقولممه: فوعممدَ اإلعممراا عنممه فإ   ممر، اَهتممماَ إ  هممذا املوضممو 

                                                 

 . 2/162َ.ن:  ( 1)
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ُ َممرا عنممك ف عل ممه ُ ْْمموَ َت فوَطاممه فلممه ْهمهَلممْأَُ فنيلكتبممت مممى مثلممه أوراـمما مممئ

 .  (1)«ههمشاهل

خب موص مناسمبة األلاماظ     فوهو الَامل النحرَمر  فُإذا كانت هذه عق د  اهلى ، 

القمرآن الكمرَم المذي نمزل      ُك   هو ايمال هلمنصِّ   فوهي لُة هلشرَة فملَان ها يف الَرهل ة

 على لالان اهلل عّز و، . فهلها

 ـو  اللا  لقو  املَنى  م م 2. 1. 5. 1

َوا   اهلى ،  ايدَث عمى املناسمبة هلمني اللام  واملَنمى همذه املمّر  هلاإلشمار  إ          

وهو اخت ار اللا  ل كون م ئممًا ملَنماه ممى ح مث القمو .       فُ   آخر مى ُ وله املهمة

ون ذ َىُشم ُمَنمى خَ   . ىوَشم واخَش َىُشم َخ  : ـموَم » ا:منهوَورذ لب ان ذلك أمثلة عدَد  

  : ومنه ـمول عممر رضمي اهلل عنمه      . ملا ُ ه مى تكرَر الَني ومَاذ  الواو فمَنى اخشوشى

 فب املكمان أعَش  : هموكذلك ـوُل  . ناهوا يف اخلشنةوَت بواأي ا َل  : واُذََدَمنوا وَتوَشاخَش

 َُ   ِلمموَخ فىوَل  واحَلممومثلممه َحمم   . بوَشمماعَش  : ـممالوا فشممب ُ ممه ُممإذا أراذوا كثممر  ال

َُ .(2)ن وا ممدوذنَدوَ مم ف وَلم َلواخ  َرَدُاـَتمم  . َرَدواـَتمم َرَدـَمم :حنممو َ ََممواَُت َ ََممومثلممه هلمماب 

 [22القممر: ]  ژۈ   ٴۇ    ۋژ  : ـمال اهلل سمبحانه  .. .(2َ)رَدـَم   : ى مى ـموَم أـو  مَن 

 فوعل مه   .   األخمذ األممر وشمدّ   ُمقتدر هنا أوُ  مى ـاذر مى ح ث كان املوضم لتاخ م

 ف[286البقمممره:   ] ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ : اهلل عمممز و،ممم  ـمممول  فعنمممدي

                                                 

 . 2/162: اخل ائص ( 1)

َُ(  ،اء يف لالان الَرب ماذ  )َ َدن(: 2)  :مى ع شه أي ٍةمنَُّدوُ ن يف ُ واللني.  َة الَ ل والنَمةمَس :نَدال

 وأرا  .هم  رَِّمم ممرب إ  الالممواذ مممى شممدّ   ََ ر حتممىإذا اخّ مم :ن النبممُتوَذو ا ممَد .ُاه ممةَرَمممة ويف َن

 ماذ : َ َدَن(.لالان الَربف . )ناعم :نوَذَدَ  وشابٌّ .بةَِشإذا كانت ُم :نةوَذَُدُم

 (.16مم  1َُنظر: اجلدول رـم )(  2)
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وذلمك    . ئة أمر َالر ومالت ُراكتالاب الال ِّ كالب ايالنة هلاإلضاُة إ  وتأوَ  ذلك أّن

 ژگ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  گک  ک  ک  ک  گ  گژ   اقمه:  لقولمه عمزّ  

ُ  أُمم  تممر  أّن[ف 161 اَنَمماَ: ] إ   ر الواحممدايالممنة ت ممُر هلإضمماُتها إ  ،زائهمما  مم

  .الَشر 

 (16مم  1،دول رـم )

 الكلمة  النموذج
و،ه التماَز 

 ال وتي

و،ه التماَز 

 املَنوي

و،ه مناسبة اللا  

 للمَنى

1 

تكرَر الَني  َخُشَى

يف  الواو ومَاذ 

 )اخَشوَشى(

التناهي يف اخلشنة 

 مناسبة ـّو  اللا   يف )اخشوشى(

 لقّو  املَنى

 اخَشوَشى 

2 
َاذ  اَمز  والتاء م ـَدَر

 يف اـتدر

أـو   (َرَداـَت)  

 اـتَدَر  (َرَدـَ)ى مَن 

 

هلمذلك ـمو     َُلمم  فمثلمها مل  تقمر إ  اجلمزاء عنهما    ا كان ،زاء الال ئة إاا همو هلِ ّموَل

ۆ  ۆ  ژ   ولممذلك ـممال تبممارك وتَمما :   .َُمم  الالمم ئة علممى َُمم  ايالممنة   

[. 21مممم  21]مممرَم: ژ   ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې

هذه الُاَمة البَ مد  املرتام مة عظمم ـمدرها وُخمم        هل احبه إ  ُإذا كان َُ  الال ئة ذاهبًا

ُزَد يف لا  َُ  الال ئة  .ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ   : ُق   فلا  الَبار  عنها

 .(1)« وانتقص مى لا  َُ  ايالنة ملا ذكرنا

                                                 

 (.17مم  1َُنظر: اجلدول رـم ) ف و2/265: اخل ائص ( 1)
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 (17مم  1،دول رـم )

 و،ه التماَز املَنوي و،ه التماَز ال وتي الكلمة  ا َة النموذج

 ژۈ   ٴۇ    ۋ  ژ  1

 ـاذر
ال  ُة ال رُ ة وعدذ 

 ([ 2( إ  )2املقاطم ])

لا  )مقتدر( أكثر 

تناسبًا لشد  األخذ 

 مقتدر  والتاخ م

2 
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ 

 ژ ۉ  ۉ

 كالبت
مَاذ  اَمز  والتاء يف 

 اكتالبت

 :ـو  َُ  الال ئة

على َُ   اكتالبت

 اكتالبت كالبت:النةاي

 

والنماذج اليت ،اء هلها اهلى ،  يف هذا الباب ع و  على كونها تدل ذَلمة ـََّ مة   

تمدّل يف الوـمت ذاتمه علمى ارتبما  ال م ُة        فعلى و،موذ املناسمبة هلمني ألااظهما ومَان هما     

ال رُ ة للا  هلماملَنى المذي تمدّل عل مه. وهمو مما سمبقت اإلشمار  إل مه يف ايمدَث عمى            

 . س بوَه

 اَشتقاق األكرب مم  2. 1. 5. 1

ارتأ  اهلى ،  أن ََّل  على هذا النو  مى اَشتقاق اسم اإلشتقاق األكمرب هل نمما   

عبمار  عمى ارتبما     » وهمو  فاستقر اللُوَون وال رُ ون على تالمم ته هلاإلشمتقاق الكمبر   

ت مّر،  مَّل   ر مقّ د هلرتت ب هلني جمموعات ث ث ة  موت ة تر،مم تقال بهما الالمّتة ومما َ     

 .(1)«مى ك   منها إ  مدلول واحد مهما َتُاَر ترت بها ال وتي

هممم( ـممد َُّممى إ  هممذه الممرواهلا  175وـممد كممان اخلل مم  هلممى أمحممد الاراه ممدي )ت 

                                                 

 . 186سات يف ُقه اللُة: ذرا ( 1)
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وذلمك عنمدما اسمتَم  ُكمر  تقل مب األ مول يف        فاملَنوَة يف هذا النمو  ممى اَشمتقاق   

همم( أسمتاذ اهلمى ،م .     277تمَْم الَني. كما أشار إل ه مى هلَده أهلو علمي الاارسمي )  

َّ وكثمر  مما أورذه عل مه ممى األمثلمة يف كتاهلمه        فأّن ما َُحتالب لألخمر همو توسامَه ُ مه     إ

. ولكنه ـب  ذلك كان ـمد اُتمتح   (1)اخل ائص ح ث عقد له هلاهلًا خاّ ًا  ت هذا الَنوان

ُد يف رئ منهْمه وهمو هلَم   كأاا أراذ أن َرسم للقا فهلتقل ب حرو، القول والك َ» كتاهله

 . (2)«ل الَّرَ أّو

وـد  ّرح اهلى ،  هلأنه رسم للقارئ مى منهْمه رقمًا ل حتذَمه وَتقّبلمه ُ حَظمى      

هذا هلاب » وَكثر مى إعظامه َذه اللُة الكرمية مى أ،له. ُقد ـال يف مقدمة كتاهله: فهله

طرُمًا   فعلمى ُمرق هل نهمما    فولنقدَ أماَ القمول  فالقول على الا   هلني الك َ والقول

موضمم َتْماوم    همذا  ُإّن .ب حروُهمامم تقّل فذكر أحوال ت ارَاهما واشتقاـهمامى 

وسمرتاه ُتْمده طرَقمًا  رَبمًا ومالملكًا ممى همذه          . وََلوه إ  ما ُوـمه ف (2)ـدر اَشتقاق

ممى تقمدَ    فأَى و،دت وك   وـَت ( ق و ل) إن مَنى   : ُأـول  . اللُة الشرَاة عْ بًا

و،همات تراك بهما     . إاا هو للخاو، وايركمة  فره عنهوتأّخ فحروُها على هلَض هلَض

و )  (فو ق ل)  (فق ل و) (ف ق و ل)   : وهمي   . ها مل َهم  شيء منهاالالت مالتَملة كّل

وذلمممك أن الامممم   . وهمممو القمممول (ق و ل) ل األ ممم  األّو  .(ل و ق)  (فل ق و)  (فل ق

وت الممذي هممو ذاع ممة إ   الالممك وهممو هل ممّد ف ان لممه وَقلقممان وميممذَن هلممه واللالممان رّامم

كممان أخممذًا يف القممول مل َكممى ايممر، املبممدوء هلممه إَ    اَهلتممداء ملمما أَ تممر  أّن .الالممكون

وملمما كممان اَنتهمماء أخممذًا يف الالممكوت مل َكممى ايممر، املوـممو، عل ممه إَ          فمتحركممًا

                                                 

 . 2/122اخل ائص:  ( 1)

 . 212ذراسات يف ُقه اللُة:  ( 2)

ذراسمات يف  ) ـ د هلاَشتقاق علم الت رَ  واَشتقاقف وك  ما َندرج  مت اسمم اَسمتقاق األ مُر    (  2)

 (.212 ُقه اللُة:



 122 الدَلة لُمالا   األّول: ِع 

 

 

همما ح ممث تقلبممت  أّنوا مماًا إَّاهمما كالمماهلقتها هل  (ك ل َ) ثممم َنتقمم  هلَممدها إ    .(1)« سمماكنًا

 .(2) ّد  والّشالدَلة على القّو مَناهاُ

وَقموَ هلَمرا    فكّ  هذا َتَّّرق إل ه اهلى ،م  ـبم  أن ََقمد لمه البماب اخلماص هلمه       

 فكما َُالّم ه همو  فااذ،ه الكثر  ُ ه. ولَّ  لولو  اهلى ،  هلاَشتقاق الكبر أو األكرب

ِمّممى آمنموا    فوح مة ارتبا   ذهب القائلني هلدَلة اير، الالمحرَةف وـ متمه التَبرَمة امل   

إ  ذر،ة رأوا ُ ها إثبمات الق ممة التَبرَمة     فهلو،وذ املناسبة الَّب َ ة هلني اللا  ومدلوله

كإثبممات هممذه الق مممة ناالممها لل مموت  فوهممو حممر، واحممد يف كلمممة فلل مموت البالمم ا

ك اما كانت  ور  ترك به مى ح ث تقدَم هلَض األ وات على هلَمض. وـمد    فاملرّكب

أّن اهلمى ،م  َقم  يف طل َمة القمائلني هلهمذه الق ممة التَبرَمة          ـمّدمناه   رأَنا مى خم ل مما  

 .(2)للحر، الَرهلي

هلَد هذا الَرا املا َّ  ملظاهر الدَلة ال وت ة اليت َتمَّ الرتك ز ُ ها على ما تناوله 

 اللُوي اهلى ،  ميكى أن نالتنتج ما َلي:

ًَ  ا تدلا عل ه مى مَانى.: َثّمة ع ـة هلني أ وات ايرو، وخمار،ها وهلني مأو

 .املَاني َهلدَّ أن َُ    مَاذ  يف : إنَّ إضاُة أ وات على أ ول املبانيثان ًا

 .إّن تكرار ال وت َؤذي إ  تكرار املَنى وت وَره وتقوَته واملبالُة ُ ه :ثالثًا

 : إّن كّ   وٍت يف اللاظة ـد ََُبِّر هل ورٍ  أو هلُأخر  عى ،زٍء مى املَنى الميت راهلًَا

 .(2)ُتَبِّر عنه اللاظة هلأ واتها ني ًَا

                                                 

 . 1/5اخل ائص:  ( 1)

 . 15مم  1/12َ.ن:  ( 2)

 . 212ذراسات يف ُقه اللُة:  ( 2)

 . 152ذراسات ـرآن ة يف ،زء عمَّ:  ( 2)
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ممى خم ل    : هناك ع ـة ذَل ة وث قمة هلمني أ موات البنماء الّلاظمي الواحمد       خامالا

  اشرتاكها هلاملَنى الَاَ عرب تقل باتها املختلاة.

 الدَلة ال رُ ة  مم  2. 5. 1

لامة  األهلن مة املخت » ( هو الَلمم المذي هلواسمَّته ُتَمَر،    Morphologyعلم ال ر، )

وأ م  البنماء    فوت مرَ  اَسمم   فوت مرَاه  فوما َُشت  منمه كمأهلواب الاَم     فللك َ

 فاسممم املاَممول فاملشمتقات )اسممم الااعمم   و ف)الاَم  أو امل ممدر(ف وامل مماذر هلأنواعهمما 

 فالت مُر  اسمم ا لمة( و   فاسمم املكمان   فاسمم الزممان   فأَُ  التا م    فال اة املشبهة

 .  (1)«والنالب

وهي املَاني املالمتااذ    فالوظائ  ال رُ ة للكلمة»  ة ُُ قَ د هلهاأما الدَلة ال رُ

 عى الال اق الك مي.(2)«مى األومان وال  غ اجملّرذ 

لمو عماذً  ممى الدَلمة     وهمو ر  فُاَسم َدل هل اة عامة ذَلة  رُ ة على املالمّمى 

 فواسممم املممّر  واسممم اَ ئممة  فواسممم امل ممدر فوَممدخ  ضمممنه امل ممدر  فعلممى الزمممان

وذَلة أقماء اإلشمار     فَلة ال رُ ة لل اات هي ذَلتها على مو و، هلايد والد

وضمممائر الُائممب وأقمماء    فوضمممائر الممتكلم واخلَّمماب هممي الدَلممة علممى اي ممور     

  .(2)املو ول ذَلتها ال رُ ة على الُ اب

 مر أّن   فمَماً الزمى َدل ذَلة  رُ ة على ايد  وإنه هلأـالامه الث ثة أما الاَ  ُ

وامل ممار  َممدل علممى ايممال حق قممةف وعلممى       فاضممي َممدل علممى اَنقَّمما  الممزم     امل

                                                 

 . 61التحل   اللُوي يف ضوء علم الدَلة:  ( 1)

 . 22الكلمة ذراسة لُوَة مَْم ة:  ( 2)

 . 71اللُة الَرهل ة مَناها ومبناها:  ( 2)
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 فيف املبنمى ال مريف للاَم     مَمدَ » ُإذا مما  فواألمر َدل على اَستقبال فاإلستقبال جمامًا

  .(1)«أضاُت إ  ذَلته ذََت ُرع ة أخر  فهلدخول حرو، الزَاذ  عل ه

وهمي ث ثمة أنموا : الالمواهل       ف وا م   عل هما اسمم اللَّ  وحرو، الزَماذ  همذه َََُّلم   

(Prefixes) َّواح  كحرو، امل ارعة )أف نف يف ت(. والل(Suffixes)   وهمي الميت :

وهمي   (Infixes)وع مات التثن مة واجلممم. والمدواخ      فتلح  هلآخر البناء ك اء النالب

والمواو يف   فاليت تدخ  هلني األ وات اليت تؤل  هلن ة الكلممة كماألل  يف اسمم الااعم     

وال اء يف ال اة املشبه اليت تأتي على ومن )َُ  (ف مث : حك م وعل م  فاملاَولاسم 

 .(2)وق م

 م ُتها ال مرُ ة     لكمثر ممى الكلممات علمى هلنائهما و     وَتوـ  مَرُة املَنمى المدـ   

 ُمالث ثي املزَمد   فهل  إّن كثرًا مى ال  غ  مم  أكثمر ممى ذَلمة واحمد       فاليت ترذ عل ها

َّمَ ( و  َأتي هلث ثة أومان هي: فلعلى سب   املثا ف ر، وتمأتي   .ُاَعمَ ( ) )أََُ ( و )َُ

علمى   ذَلتهما  المَة تلمك املَماني الت  وأحد  .(2)تالَة مَانيواحد مى )أََُ (  البًا ل  ُة 

ٿ  ٹ  ٹ  ژ نمما( يف ـولممه تَمما : ُلامم  )أ َاْل فأنمك و،ممدَت الشمميء علممى  مماة مَ نمة  

ممى أن َكمون   » َ رلمو  [28 ]الكهم :  ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

( َنما َنَم)ولو أّن )أ النما( كمان هنما  َنمى     (2)«يء أي  اذُته وواُقتهمى هلاب أَُلت الّش

 قمال وأن َُ فلو،ب أن َكون الََّ  عل ه هلالااء ذون المواو » فهلاهللوالَ اذ  (فذناَدَ )و

األول وذلك أنه كان َكون علمى همذا    ف(َّم مى أ النا ـلبه عى ذكرنا ُاتبم هواهوَ ُت)

                                                 

 . 26علم الدَلةف ذراسة نظرَة تَّب ق ة:  ( 1)

 . 62مم  61التحل   اللُوي يف ضوء علم الدَلة:  ( 2)

 . 26مم  21التَّب   ال ريف:  ( 2)

 . 252ف2َ/1252اهلى ، ف  ( 2)
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وسمألته   فَذأعَّ تمه ُأَخم    :كقولمك  فلمه  عى األول ومَّاوعًا بًاوالثاني مالّب فة للثانيعّل

 .(1)«َلَذَبَُ

ََّ ( وهي  م  ذٍََت عّد  َّاة الَني )َُ منهما مما تا مده     فوتأتي أهلن ة األَُال امل 

ني وـممد ورذت كلتمما ال مم ُت   .ُممّتَح وكاّلممرَ حنممو ـَّّممم و   (2)مممى مَنممى التكممثر واملبالُممة  

َّم ( يف القمرآن الكمرَم  ما َموحي هلأنهمما  َنمى واحمد          ولكمّى   فاملذكورتني )أَُمَ ( و )َُ

إمَان النظر يف األمثلة القرآن ة َاتني ال م ُتني كا م  هلتَم ني اللمالمات الب ان مة وو،موه       

 .(2)التباَى هل نهما

 فل موت ة الدَلمة ا  مم ااذجوكثرًا ما جند أمثلة ال  غ ال رُ ة تشرتك يف ذََتها 

تَمم ن مَمًا يف أحماَني كمثر  علمى  دَمد املَنمى وتَم ني         ُالدَلتان ال رُ ة وال وت ة 

ومى ذلك ما أورذناه عى اخلل   يف الارق هلمني  م ُيت )َ مّر( و ) ر مر( ممى      مالاره. 

كمات  َرهلتموالي حَ  يف وضم ال م ُتنيف  فواـاهللح ث  ف،هة ذَلت هما ال رُ ة وال وت ة

ومنممه كممذلك ممما أورذنمماه عممى سمم بوَه يف إشممارته إ    .(2)ات األَُممالكممَراملثممال تمموالي َح

َََلان( َْ ن( و )َُ لمة الثان مة   وذَ فوذَلة األو  على ال اات  ر الثاهلتة ف(5)  ُيت )َُ

مبحممث  إضمماُة إ  مما ذكرنماه مممى أمثلمة اهلممى ،م  يف    همذا   فعلمى ايركمة واإلضممَّراب  

    .(6)الدَلة ال وت ة

                                                 

 . 2/252َ.ن:  ( 1)

 . 282املارذات يف  رَب القرآن:  ( 2)

 . 77مم  62هل  ة الكلمة يف التَبر القرآني:  ( 2)

 (. املناسبة الَّب َ ة هلني اللا  ومدلوله مم  1. 2. 1. 2. 1) (ف وَرا،م مبحث:2/152اخل ائص: (  )2)

ذَلممة  مممم  2. 2. 1. 2. 1(ف وَرا،ممم مبحممث: )2/152اخل ممائص: )و (262مممم  2/261الكتمماب: )(  5)

 ال  ُة ال رُ ة(.

 .الدَلة ال وت ة( مم  1. 5. 1َرا،م: مبحث )(  6)
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 لة النحوَة الدَ مم  2. 5. 1

أو ال ور الك م ة يف اجلملة املكتوهلة  فمى استخداَ األلااظ» وهي الدَلة احمَلّ لة

ف وََُّلمم  عل همما اسممم الوظممائ    (1)«أو املنَّوـممة علممى املالممتو  التحل لممي أو الرتكمم يب   

 :(2)أو املَاني النحوَة. وتنقالم الدَلة النحوَة يف اللُة الَرهل ة إ  ـالمني فالنحوَة

  ذَلة حنوَة عامة  مم  1. 2. 5. 1

هممممي املَمممماني الَامممممة المممميت تنتْهمممما اجلممممم  واألسممممال ب الك م ممممة هلشممممك      و

والَّلمب   فوالتأك مد  فكدَلتهما على اخلرب أو اإلنشماءف وعلمى اإلثبمات أو النامي    فعاَ

 فوشمر   فوتمرٍجف ونمداء   فومتمىٍ  فو  م ض  فوعمرا  فونهي فوأمر فمى استاهاَ

. ُدَلة اَستثناء مالتااذ  مى أذا  اَستثناء ًالبا ا ة هلها هلاستخداَ األذوات اخلوذلك 

. وذَلمة التح م ض   [88]الق مص:  ژ ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱژ يف حنو ـوله تَا : 

ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ   ژمالتااذ  مى أذا  التح  ض )لموَ( يف حنمو ـولمه تَما :     

اجلمر   [. وذَلة الظرُ ة مالتااذ  مى حمر، 11]املناُقون: ژۉ  ۉ  ې  ې

وهكمذا يف  [. 26]البقمر :  ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ      ی  ژ  )يف( يف حنو ـوله تَما : 

 لة مى أذواتها.سائر املَاني النحوَة احملّ 

)يف( الميت   حنمو:  فوهلَض هذه األذوات ـد ررج عّما وضم له إ  ذََت أخمر  

[. 122]البقمر :  ژ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻژ تكون  َنى )حنو( يف ـوله تَا : 

[. و َنمى )ممى( يف   211]البقمر :  ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژو َنى )الباء( يف ـولمه تَما :   

                                                 

 . 212أـالاَ الك َ الَرهلي مى ح ث الشك  والوظ اة:  ( 1)

 . 178اللُة الَرهل ة مَناها ومبناها:  ( 2)
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و ممر ذلممك ممممى    [25]النمممم : ژڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃژ  ـولممه تَمما :  

 .(1)املَاني

ا َُالمتَُنى  ّمم ِم» ُإّن فلكّى املَاني النحوَة َ تتم كّلها عى طرَ  استخداَ األذوات

ولكمّى الوظمائ     فََِد مَد . ونَلهمم الَلمَم النماُم   عى األذوات ني  مث : ،اء علي . َس

 .(2)«النحوَة الَامة )الدََت النحوَة( ُتحّ   يف األ لب األعّم هلاستخداَ األذوات

  ذَلة حنوَة خا ة مم  2. 2. 5. 1

 فوالتم  مز  فواملاَمول  فوهي املَاني احملّ لة ممى األهلمواب النحوَمة كبماب الااعم      

ممة ماممرذ  تقمم يف هلمماب ممى هممذه األهلمواب تقمموَ هلوظ امة البمماب      كل» وكممّ  .اخل فوايمال 

ًَ تمدل      فعلى الااعل ة . ُالكلمة اليت تقم ُاعً  تدّل(2)«نااله والكلمة الميت تقمم ماَمو

 هلمماب مممى هممذه األهلممواب ذ  لكمم ِّوهكممذا. وعممى طرَمم  الممدََت احملممدَّ فعلممى املاَول ممة

ها وهلَ م  فلح أن َقوَ هلوظ اة الااعل ةألّن منها ما َ  فميكى التم  ز هلني كلمات اللُة»

ُاألقمماء وال مماات وال مممائر هممي تقممم ُمماعً  يف  فَ َ مملح أن َقمموَ هلهممذه الوظ اممة

 .  (2)«ا الظرو، واألذوات ُ  ت لح أن تقوَ هلوظ اة الااع أّم فالك َ

 فذ مَنمى الكلممة  ومى خم ل ان مماَ الدَلمة النحوَمة إ  الدَلمة ال مرُ ة َتحمدَّ       

موـَهما وترت بهمما يف اجلملمة اختمم     ُمإذا اختمم َّ  فلمذي مممب أن  تّلمه يف اجلملممة  واملوـمم ا 

إ  ذلممك ُ ممما أطلمم  عل ممه اسممتقامة   ل مممى تنّبممه  أّوسمم بوَه كممان . وـممد أو تُّ ممر املَنممى

                                                 

 . 82مم  12/82و، اجلم : حر ( 1)

 . 22مم  22علم الدَلة:  ( 2)

 . 212أـالاَ الك َ الَرهلي مى ح ث الشك  والوظ اة:  ( 2)

 . 26علم الدَلة:  ( 2)
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 مى ،انبني هما:الدَلة النحوَة اخلا ة  ّدَمالَتوهلذلك ُت .(1)اجلملة

والَ ـممات القائمممة هلممني   فمممة،انممب البمماب النحمموي الممذي تن ممّم ُ ممه الكل   مممم  1

وضمَها يف همذه    حَِّ م هنا  كم الكلمة شرو  ذَل ة مَ نة حتمى ََ و فالوظائ  النحوَة

ذها البن ة األساس ة مى ال م ُة والرتبمة   حدِّالشرو  اليت ُت» إضاُة إ  فالوظ اة أو تلك

عل هما   والوروذ النحموي والَ ممات اإلعراهل مة و رهما ممى الشمرو  اللُوَمة الميت هلنماء          

يف وشر  ال م ُة   .(2)«أن َُقال إّن هذه الكلمة )ُاع ( أو )حال( أو )نَت( مثً  ُىمِكَُ

أن َممأتي هلَممد الااعمم ف وشممر  ُ ممه أن َكممون )اقممًا(ف وشممر  الرتبممة  فمممثً  فالااعمم 

   الَ مة اإلعراهل ة أن َكون مرُوعًا وهكذا.

اية للمدخول يف ع ـمات   والّ م  فاخت ار الكلمة اليت تشمُ  الوظ امة النحوَمة   مم  2

ُمإذا حمدثت   نة مم كلمات أخر  تشمُ  وظمائ  أخمر  يف اجلملمة الواحمد .      حنوَة مَ َّ

 الالل مة حنوًَاالَ ـة النحوَة هلني كلمات اجلملة طب َة موانم مَ نة عقل ة أو ع وَة يف 

 : كممما هممو ايممال يف إَقمما  َُمم  الالممؤال علممى القرَممة يف ـولممه تَمما فعلممى اجملممام ْتَ ممهُلِن

 القممرائى والالمم اق اخلمماص مينممم مممى إراذ َ    [ ح ممث إّن82]َوسمم : ژڱ  ڱژ

  )املَنى األ لي( أو املَنى املَْمي للكلمة. 

 الدَلة املَْم ة  مم  2. 5. 1

ي. وتشمك   وهي الدَلة األساس ة اليت تكتالبها األلااظ عى طرَم  الوضمم اللُمو   

 ف(Lexicology)علممم املَمما،م  ذراسممة املَنممى املَْمممي ـَّاعممًا عرَ ممًا وأساسمم ًا مممى   

                                                 

 ذَلة الرتك ب النحوي( عند س بوَه. مم  2. 2. 1. 2. 1(  َرا،م مبحث )1)

 . 22النحو والدَلة:  ( 2)
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وأّن  ف(1)املَمما،م أّن ذراسممة املَنممى هممو اَممد، األول َممذا الَلممم  َتممرب علممماُءولممذلك ََ

الكلممة   األو  الميت ممب الق ماَ هلهما عنمد ذراسمة       اخلَّمو َ ر َتَبم ُتَْممي  ذراسة املَنمى امل 

 هلهد، الوـو، على ذَلتها.

ممة أو مراذُهما أو م ماذها أو مما     ى الدَلمة املَْم مة هلالبحمث عمى مَنمى الكل     وتََن

 فوسممبب تالممم تها فوـممد َقمموَ هلتقممدَم مَلومممات عممى أ مم  وضممم الكلمممة  فَُااّلممرها

ـمد َمذكر هلَمض الالم اـات اللُوَمة الميت تمرذ ُ هما         كما  فومشتقاتها فرها التارريوتَّّو

 .(2)حق ق ة كانت أو جمامَة فلتوض ح ذَلتها

هلماذئ األممر    ْتَبم تِّوـمد رُ  فر ألااظ القرآنمى مَا،م تتناول تاال َ ل ما ُألهوكان أّو

و ـممد  فُ ممما هلَممد علممى أحممر، اَْمماء ْتَبممتِّثممم ُر فِهِرَووُقممًا لرتت ممب آَممات القممرآن وُسمم

 ت هذا الَنوان كم ٌّ ممى أهلمي     َبَتى َكمَّ) رَب القرآن(ف وكان ِم ها عنواَنأ لُب ْتَلَمَح

و أهلمممي عب مممد )ت  فهمممم(125دوسمممي )تج الاّلوممممؤّر ف(همممم121تسمممَ د البكمممري )

وـد ذأهلت املَا،م الَرهل مة الَاممة منهما واخلا مة      .(2) هم(276واهلى ـت بة )ت  فهم(222

واملشمرتك   فأهمهما: المرتاذ،   ف  ممى مَماني األلاماظ وذََتهما    على ذكر مالتوَات عمدّ 

اوها مى ك َ س بوَه حول تقال مه لَ ـمات األلاماظ   َقكانوا ـد تلَّ فف والت اذ.اللاظي

 إمام.منها هل نتناول هلَ ًاف (2)واليت سبقت اَشار  إل ها ف َان ها

 الرتاذ،  مم  1. 2. 5. 1

 اجلر،مماني إ  ال مملة هلممني املَنممى اللُمموي واَ ممَّ حي للممرتاذ، هلقولممه:     ارشممأ

                                                 

 . 128 الكلمة ذراسة لُوَة مَْم ة: ( 1)

 . 157التحل   اللُوي يف ضوء علم الدَلة:  ( 2)

 . 8أ ول تراث ة يف اللالان ات ايدَثة:  ( 2)

 ذَلة األلااظ( عند س بوَه. مم  1. 2. 1. 2. 1) (  َُنظر مبحث:2)
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ُأخمذ ممى المرتاذ،     فما كان مَناه واحدًا وأسمماؤه كمثر  وهمو ضمد املشمرتك     :املرتاذ،»

الّلاظمان راكبمان عل مه كالل مِث     كأّن املَنى مركموب و  فالذي هو ركوُب أحٍد خلَ  آَخر

 .(1)«…واألسد

التَرَم  الموارذ عمى اإلمماَ ُخمر المدَى        هوُ ا التَرَ  اجلامم مل َّلح الرتاذ،أّم

هلماإلُراذ  ـمال: واحرتمنما    ة على شيٍء واحد هلاعتباٍر واحمد. ّلاأللااظ املارذُ  الدا» :هلقوله

كالاّلممم   فهلوحمممد  اَعتبمممار عمممى املتباَنني نيف وُل الممما مرتاذَُممم فعمممى اَسمممم وايمممد  

َّ علممى شمميٍء واحممد ُإّن فوالّ ممارَ ولكممى هلاعتبممارَى: أحممدهما علممى الممّذات    فهممما َذ

 .(2)«وا َخر على ال اة

 وأنكممره فالممبَض ُأثبتممه فالممرتاذ، يف الَرهل ممةو،مموذ حممول الَلممماء  اختلمم وـممد 

ه كتماب )مما اختلامت    هم( المذي  مّن  ُ م   212ـال هله األ مَي )ت ىّمِم و .()آَخرون

 هم(  احب كتاب )األلااظ املرتاذُة(.  282ألااظه واتاقت مَان ه(ف والرماني )ت 

وأهلو الَبا  أمحد (ف هم 221أهلو عبد اهلل حممد هلى مَاذ األعراهلّي )تأنكره ى ّموِم

ف همم(  221 هلى ،َار هلى ذرسمتوَه )ت ف وأهلو حممد عبد اهللهم(221ت ) هلى حي ى ثَلب

واهلمى ُمار  )ت    فهمم(  288ا  اخلَّماهلي )ت  ف إضاًُة(هم 277)ت سيهلو علي الاارأو

ّذًا الامروق اللُوَمة رَ   ًا يفالمذي أّلم  كتاهلم    همم(  211ت) ه ل الَالكري وف وأهل(هم262

 الرتاذ،.هل على القائلني

ُمة توـ ا مة   ى مبمدأ كمون الل.  وأ لب هؤَء َنَّلقون يف إنكارهم لظاهر  المرتاذ، مم  

                                                 

 . 1/252التَرَاات:  ( 1)

 . 1/216املزهر يف علوَ اللُة وأنواعها:  ( 2)

ل الرتاذ، هلني عاملني كبرَى هما: أهلو علي الاارسي واهلمى خالوَمه يف جملم     َُنظر اخل ، الذي وـم حو(  2)

 (.1/218املزهر يف علوَ اللُة وأنواعها: س   الدولة ايمداني )
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ُهمذا   فَ َأتي ُ ها  ا َ َا مد  مواهلاً   فواضم اللُة حك م» ّنهم ََتقدون أألّن فالنشأ 

وعممنٍي مممى األع ممان يف لُممٍة  فاقممني مرَممان علممى مَنممى  مممى املَمماني كمم َّ علممى أّن َممدّل

َّ فُإّن كّ  واحٍد منهما َقت ي خ َ، ما َقت  ه ا خر فواحدٍ  لكان الثاني ُ مً    وإ

شمار املمرّبذ يف تاالمر ـولمه     وإل مه أ  فممى الَلمماء   ا  هذا ذهب احملققمون َ َُحتاج إل ه. و

علممى  ََُّمم  شممرعةَ  ـممال: [28املائممد : ] ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںژ  :تَمما 
علمى أّن   .. والََّم  َمدلّ  .واملنهاج ملَظمه ومّتالَه فيءل الّشالشرعة ألوَّ ألّن فمنهاج

 فّبني م ما يف القرآن وعى الَرب مى لاظني ،ارَني جمر  مما ذكرنما ممى الَقم  والل.م     

 .  (1)«والَم  والاَ  فواملَرُة والَلم

وخا ة يف مما ورذ   فُأهلو ه ل الَالكري َ َر  و،وذ تراذ، يف القرآن والَرهل ة

  وهمو مما ذهمب إل مه أمحمد هلمى ُمار        ّد ذلك مى ـب   املتباَنات.ما َعوإنَّ فمنها مََّوًُا

هممما مَن ممى لمم   يف  واحممد  من أّن يف كمم ِّ» هممم( الممذي عّبممر عنممه هلاملشمماكلة مَتممرباً  225)

َََد( و )َ،َلَ ( ح ث .(2)«األخر  َ  » ومّث  لذلك هلالارق هلني )ـَ  فَكون القَوذ عمى ـ ما

ُماجللو  ارتاما  عّمما     فاملرتام( :ألّن )اجلْلَ  فواجللو  عى حالٍة هي ذون اجللو 

 . (2)«هو ذونه. وعلى هذا َكون الباب كّله

 املشرتك اللاظي مم  2. 2. 5. 1

على الالواء عنمد   ني ُأكثر ذَلًةني خمتلَاعلى مَنَ  لا  الواحد الداّلال» وتَرَاه:

اتاماق  » واخت مر اهلمى ُمار  تَرَم  املشمرتك اللاظمي هلقولمه: إنمه         .(2)«أه  تلمك اللُمة  

                                                 

 . 12مم  12الاروق يف اللُة:  ( 1)

 . 22ال احيب يف ُقه اللُة الَرهل ة ومالائلها وسنى الَرب يف ك مها:  ( 2)

 . 22َ.ن:  ( 2)

 . 1/222هر يف علوَ اللُة وأنواعها: املز ( 2)
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كمما   فمّث  له هللا  )الَني( وذَلته على أكثر مى مَن مى ثم  ف(1)«اللا  واخت ، املَنى

ڄ  ڄ  ژ  كقولمه َ،مّ  ثنماؤه:    فنى: َحَتَمم َ ژڄژ » لا هل مى كتاب اهللاستشهد 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ  وـ ى  َنى: أَممَر كقولمه َ،مّ  ثنماؤه:     ف[22]الزمر: ژڃ   

 ى  َنممى: أعَلممَم كقولممه َ،ممّ  ثنمماؤه:    [ أي أَمممَر. وَكممون ـَ مم  22]اإلسممراء: ژڱ  ڱ

ى  َنمى:  أعلمناهم. وـَ  :[ف أي2]اإلسراء: ژڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ

ڦ  ژ  وكقولمه َ،مّ  ثنماؤه:    [ف72 :طمه ] ژٴۇ  ۋ  ۋ  ۅژ  ثنماؤه:  َ َنَم كقوله َ،م ّ 

َُمَرغَ   :[ أي71]َون : ژڦ  ڦ َُقمال للم مت:    فاعملوا ما أنتم عاملون. وـ مى: 

 [.22]األحزاب:  ژڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ژومنه ـوله تَا :  ف(2)«ـَ ى أي َُرَغ

يف القممرآن القممدامى مممى اللُمموَني واملاالممرَى يف تنمماول هممذه الظمماهر     وـممد أُمماَا

أو )األشمباه   ف(2)(الو،وه والنظمائر ) م َّلحُْاءت هلَض كتبهم وهي  م   فالكرَم

علممًا ممى علموَ القمرآن وُرعمًا ممى ُمرو         » ألنهم عمّدوها  فوالنظائر( يف القرآن الكرَم

كممما اعتممربوا هممذه الظمماهر  اللُوَممة مممى مَْممزات    فعلممم التاالممر ََُممر، هلهممذا اَسممم 

كمما يف لام    (2)«أو أكثمر  ة الواحد  إ  عشمرَى و،همًا أـم ّ   ح ث تن ر، الكلم فالقرآن

                                                 

 . 217ال احيب يف ُقه اللُة الَرهل ة ومالائلها وسنى الَرب يف ك مها:  ( 1)

 . 217َ.ن:  ( 2)

هممم(ف و)الو،مموه والنظممائر يف 151منهمما: )األشممباه والنظممائر يف القممرآن الكممرَم( ملقاتمم  هلممى سممل مان )ت  (  2)

ون النمموظر يف علممم الو،مموه والنظممائر( َهلممى اجلممومي    هممم(ف و)نزهممة الَ مم 278القممرآن( للممدامُاني )ت 

همم(ف  887هم(ف وكتاب )كش  اَسرائر يف مَنى الو،وه واألشباه والنظائر( َهلمى الَمماذ )ت  527)ت

أ ول تراث مة يف  هم(. لإلستزاذ  َُرا،م: )211وكتاب )مَرتك األـران يف إعْام القرآن( للال وطي )ت 

 (. 227 مم  226اللالان ات ايدَثة: 

 . 225أ ول الرتاث ة يف اللالان ات ايدَثة:  ( 2)
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 فوالممدَى ف)اَممد ( الممذي َُالممتَم  يف سممبَة عشممر مَنممى يف القممرآن منهمما: الب ممان        

 .(1)و ر ذلك فوالقرآن فواملَرُة فوالداعي فواإلميان

 الت اذ مم  2. 2. 5. 1

اتاماق اللام    » أو همو كمما ـمال القمدامى:     فوهو اللا  الدال على مَن ني متقاهللني

 إّن :ُقمد ـمال الالم وطي    فف وهو يف حق قته ،زء ممى املشمرتك اللاظمي   (2)«وت اّذ املَنى

َى ُمما َقمم علمى ال مدّ     فَىني  مر ضمدَّ  وعلى خمتلَا فَىاملشرتك َقم على ش ئني ضّد»

مشممرتك  ت ماذّ  ُكم ا (2)«كمالَني  َىني  مر ضمدّ  ومما َقمم علمى خمممتلاَ   ف ،لم  و (2)كماجلون 

  .  ول   الَك فلاظي

ذَُهممم إ  تممأل    ّدًاوـممد هللممغ مممى اهتممماَ اللُمموَني واملاالممرَى هلهممذه الظمماهر  َحمم  

ف وكان الداُم لذلك وروذ عدذ مى األضداذ يف (5)اات عدَد   م  اسم األضداذم ّن

ُقمد ،ماء  َنمى     ف  يف اإلخاماء وضمدِّه  ( املالتََمومى ذلك الاَ  )أَسرَّ فالقرآن الكرَم

ويف  .[77 ]َوسم :  ژې  ى  ى  ائژ  وله تَا :إخااء ايدَث وكتمه يف ـ

ف يف حني ورذ   ث [11]الرعد: ژک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳژ ـوله تَا :

                                                 

 . 272ـامو  القرآن أو إ  ح الو،وه والنظائر يف القرآن الكرَم:  ( 1)

 . 217ال احيب يف ُقه اللُة الَرهل ة ومالائلها وسنى الَرب يف ك مها:  ( 2)

 ِّىف َُقمال همذا م ماب ،لم ف     ََُّل  )اجلون( على األهل ض واألسوذف وَُالتَم  )اجلل ( يف اجلل   واَ(  2)

)ُقمه اللُمة:   وكّ  م  بة ختَّأتك ،ل . ُهو يف املثال األول:  َنى الَظ مف ويف الثماني:  َنمى اَم ِّى    

122.) 

 . 1/215املزهر يف علوَ اللُة وأنواعها:  ( 2)

لكتمب  همم(ف ثمم توالمت ا   216أـدَ كتاب و   إل نا حيم  هذا الَنوان همو كتماب األضمداذ لقَّمرب )ت    (  5)

هممم(ف ُكتممماب اهلمممى األنبممماري  255المميت  مممم  همممذا امل مممَّلح هلَممد ذلمممكف ككتممماب الالْالمممتاني )ت  

 (.212مم  212أ ول تراث ة يف اللالان ات ايدَثة: هم( )651هم(ف ثم كتاب ال ا اني )ت228)ت
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 ]َمون :  ژڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺژ  يف ـوله تَما :  (1)حيتم  اإلظهار واإلخااء
52].   

منهمما ممما َت مم   فوََمموذ سممبب و،مموذ هممذه الظمماهر  يف اللُممة الَرهل ممة إ  أسممباب  

منهما مما ََموذ إ  اَـمرتاا ممى      و فذ اللمهْات الَرهل مة  منها ما َت   هلتَمدا و فهلالوضم

يف إمماذ همذه الظماهر     ذورًا مهممًا  والتَّمور المدَلي   كمما أّن للمْمام    فاللُات األخر 

مى ذلك ني ًَا هو التَّمور ال موتي المذي     الرتاذ، واملشرتك اللاظي. وأهّم ؛ومث لت ها

مما   ُقد َنمال األ موات األ مل ة للام ٍ     فشرتك اللاظيالت اذ واملحيكم الكثر مى أمثلة 

ُ  مبح همذا اللام      فالتُ ر أو ايمذ، أو الزَماذ  وُقمًا لقموانني التَّمور ال موتي       هلَُض

علمى مما َقاهلم      أو َدّل فر رتل  عنه يف مدلوله ُ  ر مشرتكًا لاظ ًادًا مم لا  آَخِحمتَّ

   .(2)مَناه ُ  ر ت اّذًا

 

                                                 

 (.2/252 الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ : َُنظر: )(  1)

 . 122/128ه اللُة: ُق ( 2)
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 ِعلُم األ وات
 

 

  اجلهوذ الرتاث ة يف الدراسات ال وت ة: املبحث األّول 

  نياملبحث الثا :( علم طب َة األ واتPhonetics) 

  املبحث الثالث :( علم وظائ  األ واتPhonology) 

  املبحث الراهلم :( الّنبمرStress) 

   املبحث اخلام :( التنُ ممIntonation) 
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 ثاني  الالا 

  واتاأل لُمِع

 مته د

هممو ذراسممة  فملمماَ  ْاَمماُوَممة املَا ممر  هلَممد اإلإّن أّول ممما تبممدأ هلممه الدراسممات الّل

 فألنه األسا  الذي َقوَ عل ه هلناء مارذاتها و  ُها وتراك بهما  فُةاجلانب ال وتي لّل

 فأَمة لُمةٍ   فللُةشَرًا كان أو نثرًا. ومى هنا كان َهلّد لدار  ا فَقوَ عل ه أذهلها كّلههل  

 إن مل تكى ني َها. فمباحثه ى ُ ها أهّمَُالتقَ  مى ذراسة أ واتها ذراسًة

يف تَّور األ ما    ظهور وسائ  التقن ة ايدَثة أثر كبرو فوـد كان للتَّور الَلمي

 فُظهممرت علمموَ عدَممد  يف جمممال ذراسممة األ مموات   فال مموت ة وتقممدمها تقممدمًا هلمماهراً 

َّبت مباحثها ومناهْها وممى أشمهر    ف مون منها علمماء ومتخ ِّ    ث أ بح لك   وتش

 هي:  فعلوَ ث ثة فوأكثرها ش وعًا فهذه الَلوَ ال وت ة

در  ك ا ممة إنتمماج ال مموت   علممم األ مموات النَّقممي )الاالمم ولو،ي(ف وََمم    مممم  1

 وخ ائ ه.

در  املو،ممات والذهلممذهلات  األ مموات الا زَممائي )األكوسممت كي(ف وََمم  علممم مممم  2

 عى نَّ  األ وات وانتقاَا مى ُم املتكلم إ  أذن الالامم.ال وت ة الناجتة 
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حدثمه الذهلمذهلات ال موت ة ممى تمأثرات      در  مما تُ وََ فعلم األ وات الالمَيمم  2

 .(1)وما َ احب ذلك مى تأثرات ناال ة لد  املالتمم فُال ولو، ة يف أذن الالامم

 فالقالم األول منهما و نا مى هذه الَلوَ الث ثة يف ذراسة الدَلة ال وت ة هوما َهّم

أوَما: علم  ؛اثننيني َََوالَتتناول مباحثه وذراساته ُمالذي ت علم األ وات النَّقيأي 

 األ وات اجملرذ  )الاونات ك(ف والثاني: علم األ وات التشك لي )الاونولو،ي(.

 املالتو  األول: 

أو علممممم طب َممممة األ مممموات  ف (2)ى هلَلممممم األ مممموات اللُوَممممةممممما َُالمممممَّوهممممو 

(Phonetics)
وهذا اجلانب مى الدراسمة ال موت ة َبمدأ هلدراسمة التكموَى التشمرحيي       ف (2)

و ممر املباشممر  يف إنتمماج    فثممم هلَممد ذلممك َممدر  وظ اتممه املباشممر       فللْهممام لنَّقممي 

وتشممك لها. كممما َتنمماول ذراسممة هممذه األ مموات ومكوناتهمما أو عنا ممرها     فاأل مموات

همذا اجلانمب هلدراسمة  ماات      مى ح مث عمدذ الذهلمذهلات وطب َتهما. وَنتهمي      فاألساس ة

و رهمما علممى مالممتو    فواناْممار واحتكمماك  فمممى ،هممر وهممم   فاملثال ممةاأل مموات 

 .(2)استَمال اَنالان للُة

 املالتو  الثاني: 

علمممم وظمممائ  ) (Phonology))علممم وظمممائ  األ مموات(    وهممو مممما َُالممّمى هلمممم  

                                                 

 . 7علم األ وات:  ( 1)

 . 25علم وظائ  األ وات اللُوَة )الاونولو، ا(:  ( 2)

 . 112أ ول تراث ة يف اللالان ات ايدَثة:  ( 2)

 . 116يف علم اللُة الَاَ:  ( 2)
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اجلانممب وهممذا . (2)ف كممما َُالممم ه الممبَض علممم التشممك   ال مموتي (1)األ مموات اللُوَممة

كمما   فَدر  ال وت يف سم اـه اللُموي ممى خم ل ذراسمة المنظم ال موت ة للُمة مَ نمة         

سمواء ممى ح مث     فألّن ال وت يف س اـه رتل  عمى ال موت اجملمرذ    فَنَّقها أ حاهلها

وال حقمة   فأو ممى ح مث تمأثره هلاأل موات الالماهلقة عل مه       فكم ة اجلهد ال ممة إلنتا،ه

  ث جنمد أّن  موتًا كمالنون ممثً  يف      فيف ني م اللُات فوَذا التأثر ـوانني عامة» فهله

ر أع ماء  َوهمذه ال ام   وك ا ف الب ال وت التالي له ف  على سبم  ورنََّالَرهل ة ـد َُ

وكلمة )ُمون م( مَناهما )الوحمد  ال موت ة( الميت تأخمذ عمّد          .لاون م واحد هو )النون(

 .(2)«املؤثر  ُ هار هلاخت ، املواـم َوُ 

أو مما   فالبناء املقََّيشم  ذراسة هذا اجلانب مى الدراسة ال وت ة لت  وتتالم ذائر

إلخت ُهمما مممى لُممة إ  أخممر . إضمماُة إ  ذراسممة هلَممض      فى هلاملقمماطم ال مموت ة َُالممّم

وذور كمم  منهممما يف  دَممد املالممتو  الممدَلي أثنمماء  فالظممواهر ال مموت ة كممالنرب والتنُمم م

 وروذه يف س اق الك َ.

ا رمدَ مما حنمى هل مدذه ممى      ّممباحث هذَى املالتوَني ِم هلَرا هلَض وسو، نقوَ

هلهمد،   فهلإَراذ األمثلة والشواهد القرآن ة أثناء ذلمك  ُمالَتأنالنيمبحث الدَلة ال وت ةف 

والتمه د لا    فالم هلها هذا الا   مى ،هةالتخا   مى  رامة املاذ  النظرَة اليت َتَّ

ًَ ؤثر التقمدَم لمذلك   ا ُنم ولكننالدَلة ال وت ة يف القرآن مى ،هة ثان ة.  تمارري   هلالمرذٍ أّو

لنقم  علمى حق قمة إسمهاَ      فَتناول نشأ  الدر  ال وتي وتَّوره عنمد الَمرب   فزموَ،

والمذي كمان    فوذورهمم الرَماذي يف وضمم أسم  همذا الَلمم وتَّموره        فعلماء اإلس َ

 الداُم إل ه كالَاذ  هو كتاب اهلل اجمل د.

                                                 

 . 25الاونولو، ا:  ( 1)

 . 111مناهج البحث يف اللُة:  ( 2)

 . 116يف علم اللُة الَاَ:  ( 2)
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 املبحث األّول

 ال وت ةات اث ة يف الدراساجلهوذ الرت مم  1. 2

 فكَلم النحمو  فدر  الَرب واملاللمون األ وات هلاعتبارها علمًا ـائمًا هلذاتهمل ََ

يف ثناَما م منااتهم   إَ أّنهمم تنماولوا أ اثمه األساسم ة      فوعلمم التْوَمد   فوعلم الب  ة

ّن علممم األ مموات كممان علمممًا واضممح امل مممح     لدر،ممة ميكممى مَهمما القممول: إ    فتلممك

 ت ُ ممهَلَِماسممُتُقممد  فعلممم أ مموات  وهممو فة يف علممم التْوَممد وخاّ مم فال ممااتو

 فحمو الناللُمة و ت عنمد علمماء   رَُم امل َّلحات اليت و،دت يف املباحث ال وت ة اليت ُع

ولوَ أّن علم التْوَد اـت رت مباحثمه علمى ـمراء  القمرآن لكمان همو يف الَرهل مة علمم         »

 .(1)«األ وات

   ممى أ ملني أساسم ني   الَرهلي كان ـد انبَثم  ّن الدر  ال وتيوهلذلك ميكى القول إ

ت َلم ف ح مث حاَ  (2)«وو،وههما ال موت ة   فوالقمراءات القرآن مة   فهما: اللُة ومَارُهما »

الُامر ممى    هلماجلمِّ  فإضماُة إ  كتمب علمم التْوَمد     فكتب النحا  واللُوَني والب  م ني 

 .سنأتي عل ها سراعًاِمّما . (2)املوضوعات ال وت ة النظرَة والتَّب ق ة

  أهلو األسوذ الدؤلي مم  1. 1. 2

َ   هم(62)ت األسوذ أهلي  درت عى كانت أو  امل حظات ال وت ة ـد  عنمدما ـما

وكممان ذلممك ـبمم  وضممم )النحممو(      فمتثمم  ايركممات الق ممر  والتنمموَى    ٍاَقممهلوضممم ُن»

                                                 

 . 15امل َّلح ال وتي يف الدراسات الَرهل ة:  ( 1)

 . 62اللالان ات وآُاق الدر  اللُوي:  ( 2)

 . 12أ الة علم األ وات عند اخلل   مى خ ل مقدمة كتاب الَني:  ( 2)
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ذواً  مممى لمموٍن َُُمماَر لممون خمما      َر. ُقممد طلممب مممى أحممد ط هلممه أن َُحِ مم     (1)«الَرهلممي

وإذا  فإذا رأَمَت  ـمد ُتحمُت شمايت هلماير، ُمانقا نقَّمة أعم ه        » لمه: وـال  فامل ح 

 مت   ُا،َم  نقَّمةً   ّيوإذا َكالمرُت شماتَ   فهلمني ََمَدي ايمر،    ُانقا نقَّمةً  ّيمُت شاَتضَم

ف وهممو ع مممة (2)«ُا،َمم  النقَّممة نقَّممتني  فمممى ذلممك  نممةً ُممإن اتبَممُت شمم ئًا   فايممر،

 التنوَى.

ََمم     ى أو  علممى طرَمم  تشممخ ص ممما َُالمممَّ     خَّمموً  داوحماولممة أهلممي األسمموذ هممذه ُت

َ  فاعتماذًا علمى وضمم شمااه املمتكلم     فوالتارَ  هل نها فهلاأل وات الق ر  أّن » ومَلمو

علمى همذا األسما     مم  ُ ما ََتمدمم  ت ن   ايركات يف الدر  ال وتي ايدَث ََتمد

 ع ممات أو فم مح  وت ة أخمر  أذرك  الذي(2)«الاال ولو،ي الذي أذركه أهلو األسوذ

 يف الك َ الَرهلي عندما أمر هلوضم نقَّتني كَ مة للتنوَى. ثانوَة

 اخلل   هلى أمحد الاراه دي  مم  2. 1. 2

عنمد اخلل م  هلمى أمحمد      فألّول ممر   فتبدو م مح الدر  ال موتي املنهْمي ،ل مةً   

 هم( يف كتاهله )الَني(ف وذلك مى ،هتني: 171)تالاراه دي 

اإلعتمماذ   ًاالمتبَد م ف(2)«الب موضمم النَّم   الَرهل ة حلأل وات » : ت ن اهاألو 

َهمدران  » همما أنألنه رأ   فيف وضم مَْمهعلى الرتت ب األجبدي أو الرتت ب األلابائي 

اعتممد و م  خممارج     ُقد .(5)«مى مباذئ عمله اليت ،َلها اخلل   مبدًأالق مة ال وت ة 

                                                 

 . 22علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي:  ( 1)

 . 22مراتب النحوَني:  ( 2)

 . 28ذراسات لُوَة:  ( 2)

 . 22مقدمة للقارئ الَرهلي:  علم اللُة ( 2)

 . 21اللالان ات وآُاق الدر  اللُوي:  ( 5)
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ف ثمم منته مًا إ    (1)مبتدئًا هلأـ اها مى ،هة اجلمو، » نَّ ق مى ،هام النَّ إلاهلايرو، 

 . وـد هلنى مَْمه وُقًا َذا الرتت ب.(2)«أذناها عند الشاتني

علمى  » ْتما ورذ يف مقدمة كتاب الَني مى م حظات  وت ة ونظرات ُعمدَّ : الثان ة

وأنه  ماحب همذا    فل ماذ  يف علم األ وات ذّلت على أ الة علم اخلل  أّو فإمامها

 .(2)«الَلم ورائده األول

 فالَرهل مة يف تالمَة وعشمرَى حرُماً     ايمرو،َ  فيف مقدمتمه تلمك   فخلل  وـد ح ر ا

ب تَّممَروُت وأرهلَممة هوائ ممة. فحاحًا َمما أح ممام ومممدارجن حرُممًا ِ مممنهمما مخالممة وعشممرو»

 ف  فص فا ف  فج فك فف قغ فف خ.همم  فح ف) حاح على هذا النحو: ال ِّ

َمما حّ مممز  أممما اَوائ ممة ُلممم      .(َ فب ف، فن فل فر ف  فذ فظ فت فذ ف  فم

َّ َ و ماًا كمامً  جلهمام النَّم      ـمدّ  ـدو. (2)«(ء في فا ف: )ووهي فاَواء تنالب إل ه إ

 فممم هل مان هلَمض خ ائ مه     فخمر،مه اخلماص هلمه    ممى همذه ايمرو،    حمر،ٍ  لكم ِّ  رًامقرِّ

علم األ وات على م مراع ه   هلاَب َحَتوهلهذا َُومقارنته هلُره مى ايرو، واأل وات. 

 هم.ومى َخَلَا فلت م ذه

                                                 

 . ـمال:  مر، الَمني ألنهما أـ مى ايمرو، خمر،ما      » هلمدأ كتاهلمه   ،اء يف املزهر أّن هلَ هم ـمال: إّن اخلل م   (  1)

 َ هلدأت هلالَني ألنها أكثر يف الك :ولو ـال: ـال .اَمز  أـ ى ايرو، خمر،ًا والذي ذكره س بوَه أّن

مل أهلمدأ  : قَت مى َمذكر عمى اخلل م  أنمه ـمال      :وـال اهلى ك الان .وأشد اخت طا هلايرو، لكان أو 

وَ هلاألل  ألنهما َ تكمون يف اهلتمداء كلممة وَ يف اسمم       فهلاَمز  ألنها َلحقها النقص والتُ ر وايذ،

 ز الثمانيف ُنزلمت إ  اي ِّم   فوَ هلاَماء ألنهما مهموسمة خا مة َ  موت َما       فوَ َُ  إَ مائد  أو مبدلة

ولم   الَلمم    .ل كمون أحالمى يف التمأل      هفُو،دت الَني أن م ايرُني ُاهلتدأت هل فوُ ه الَني واياء

وأوَها هلالتقمدَم أكثرهما    فهلدأت كان حالنًا حتاج إ  مَرُته ُبأّيا َُّمه ِمَ شيء على شيء ألنه كّلهلتقدا

 (.1/71 املزهر يف علوَ اللُة وأنواعها:) «ُات را

 . 167مدخ  إ  ُقه اللُة الَرهل ة:  ( 2)

 ف للمخزومي1/11مقدمة كتاب الَني:  ( 2)

 . 167مدخ  إ  ُقه اللُة الَرهل ة:  ( 2)
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 س بوَه مم  2. 1. 2

)الكتماب(   همم( 181)ت امل حظات ال وت ة املبثوثة يف كتماب سم بوَه   دَََّميكى أن ُت

علمى المر م ممى خمالاتمه لمه يف       فه أستاذه اخلل   يف جمال علم األ موات اَلامتداذًا ملا أسَّ

 ُإذا كانت أع اء النَّ  ومدارج ايرو، عندهما واحد  ُمإنّ  فهلَض الق اَا ال وت ة

ف ُح نممما وضممم اخلل مم   (1)ترت ممب ايممرو، يف كتمماب سمم بوَه ختممال  ترت ممب اخلل مم    »

 فخالاه س بوَه يف ترت ب تلك األ موات  فاألجبدَة ال وت ة للمَْم الَرهلي مبتكرًا َا

القمما، عممى الكمما،  أّخممَرو فوـممّدَ الُممني علممى اخلمماء  فإذ هلممدأ هلمماَمز  واأللمم  واَمماء 

 .(2)وَة أخر إضاُة إ  خ ُات ثان .(2)«وهكذا

 فإضماُة إ  خممارج ايمرو،    فومى املباحث ال وت ة اليت تناوَا سم بوَه يف كتاهلمه  

كمما  مّد  عمى  ق م  اَممز       .(2)إهلمداَا ملناسمبة ال موت     اات ايرو، وإذ امها و

 وعى اإلع ل واإلهلدال فوعى اإلمالة وأحكامها وأحواَاف وهمز  هلني هلني فوتاله لها

ََم و ر ذلك مى األ ا  ال وت ة األخر  .(5)  ال وتي لهوالتَل   دَّ. ولذلك ميكى أن َُ

 .(6)مى خر  امل اذر القدمية اليت عاجلت موضو  األ وات كتاب س بوَه  ّ 

                                                 

مدخ  إ  ُقمه  (ف و)228الدراسات اللهْ ة وال وت ة عند اهلى ح : (ف و)2/512الكتاب: َُنظر: )(  1)

 (.172 مم  171اللُة الَرهل ة: 

 . 52للُوي يف القرآن: ال وت ا ( 2)

منها جميء حرو، ال ار ُكتماب الَمني هلَمد ال ماذف والمذي عنمد سم بوَه هلَمد ال ماذ حمرو، الذَـمة.            (  2)

 (.228الدراسات اللهْ ة وال وت ة عند اهلى ح : َُنظر: )

 . 2/512الكتاب:  ( 2)

 . 2/288: َ.ن ( 5)

 . 52الدراسات اللهْ ة وال وت ة عند اهلى ، :  ( 6)
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 اهلى ،  مم  2. 1. 2

هم( الوار  ايق قي جلهوذ علمماء  222ميكى اعتبار اللُوي الَبقري اهلى ،  )ت 

وذلمك ممى خم ل مما تَمّرا لمه يف كتاهلمه         فالَرهلي تياملدرسة الب رَة يف الدر  ال و

وايركممات  فة كم ممارعة ايممرو، للحركممات  مممى ـ مماَا  مموت ة هاّممم    (اخل ممائص)

ف (1)واأل وات اليت  كي أ وات الَّب َمة  فوذَلة األ وات على املَاني فللحرو،

 مة اليت مخر هلها هذا الكتاب. و ر ذلك مى اجلوانب ال وت ة الق ِّ

هل  تَمّداه إ  مما    فمل تق  عند هذا ايد يف ذراسة األ وات ،  ،هوذ اهلى لكّى

الكتماب  » اعُتمرب كتاهلمه ا خمر )سمّر  مناعة اإلعمراب(ف ح مث       هو أعم  منه وأوسمم يف  

. هلم  إّن اهلمى   (2)«لدراسمة األ موات ومما َتَّلم  هلهما ممى مالمائ  لُوَمة         َ األّول الذي ُأله

البنماء والتأسم   إ  مرحلمة التأ م       جتماوم مرحلمة   » ،م  هلكتاهلمه الرائمم همذا كمان ـمد      

 يف الاكر ال وتي الَرهلي. (2)«والنظرَة

إ   وممى خم ل َضمّم املباحمث ال موت ة المميت تناوَما اهلمى ،م  يف همذَى الكتمماهلني         

ت ميكمى ر مدها   ا مو لة مى مباحث علمم األ هلَ هما البَض نتو   إ  جمموعة ما َّ

 :(2)وت ن اها على النحو التالي

 ة وايرو، ال ائتة.ايرو، ال امت -1

 ع ـة اللهْات هلاأل وات. -2

 ع ـة اإلعراب هلاأل وات. -2

                                                 

 الدَلة ال وت ة( وما َندرج  ته مى موضوعات.  مم  1. 5. 1(  َُرا،م مبحث )1)

 . 172مدخ  إ  ُقه اللُة الَرهل ة:  ( 2)

 . 56ال وت اللُوي يف القرآن:  ( 2)

 . 52مم   58َ.ن:  ( 2)



 162  واتاأل لُم: ِعثانيالا   ال 

 

 

 التقدَم والتأخر يف حرو، الكلمات وتأثرهما على ال وت. -2

 ع ـة األَُال هلاأل وات. -5

 اإلع ل واإلهلدال واإلذ اَ وأثرها يف األ وات. -6

 األ وات وع ـتها هلاملَاني. -7

 نى.مَاذ  املبنى ال وتي وأثره يف مَاذ  املَ -8

يت عمّدها  الاتحمة والكالمر  وال ممة الم     ؛ن    إ  ذلك تناوله للحركات المث   

هذه ايرو، ث ثمة   ُكما أّن» فاألل  وال اء والواو :وهي فنيأهلَاا حرو، املد والله

 فُالاتحمة هلَمض األلم     فالاتحمة والكالمر  وال ممة    :وهمي  فُكذلك ايركات ث  

ون الاتحمة  مااَلم مو النحوَني َُوـد كان متقدِّ فوال مة هلَض الواو فوالكالر  هلَض ال اء

ف وهمي مما ََُّلم     (1)«وال مة المواو ال مُر    فوالكالر  ال اء ال ُر  فاألل  ال ُر 

 .(2)ال وائت الق ر عل ها يف اللالان ات ايدَثة م َّلح 

والميت هلن نما علمى أساسمها      فولَ  مى املالائ  املهمة األخر  اليت أذركها اهلى ، 

واإلَقما  ح مث َقمول:     ف هي ع ـة علم األ موات هلاملوسم قى  هذه الدراسةُ ً  مى 

ملا ُ ه ممى  منَة األ موات     له تَّل  ومشاركة للموس قىعلم األ وات وايرو، » إّن

 .(2)«والنُم

وَهلد مى اإلشار  هنا إ  م حظات اهلى ،  حول تأل   حرو، الكلمة  المب  

هممذا هلوخ  ممة ممما ذهممب إل ممه  فأل  تممالووـوُممه عنممد مالممألة حالممى  فخمممارج ايممرو،

وإذا تقارب ايرُان  فما تباعدت يف التأل   كانت أحالىايرو، كّل» ّنإـوله:  دذ ال

                                                 

 . 1/17ِسرا  ناعة اإلعراب:  ( 1)

 . 176مدخ  إ  ُقه اللُة الَرهل ة:  ( 2)

 . 1/2اإلعراب:  ِسرا  ناعة ( 2)
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 . (1)«وَ س ما حرو، ايل  فيف خمر، هما ـبح ا،تماعهما

عند اهلمى ،م  همو أّن ذارسمي اإلعْمام القرآنمي        ذعانا إ  ذكر هذا اجلانبوالذي 

وّ،همموا » وذلممك عنممدما فه كممثرًاممما هلَممد كممانوا ـممد أُمماذوا منمم وعلمموَ الب  ممة والنقممد ُ 

المى المتلّا    َّاهم حنو تأل   الكلمة  الب املخارج ال موت ةف ومما لمه ممى ذور يف حُ    ُخ

 . (2)«أو سوئه وعدَ ُ احته فوُ احته

َ      ـدو وممى   فتناول الب   ون والنّقاذ هذه املالمألة يف هلماب ُ ماحة الكلممة والكم 

وعبمد القماهر    ف(66: سمّر الا ماحة   يف كتاهلمه:  هم(266اا،ي )ت هؤَء اهلى سنان اخل

ف وضمم اء الممدَى هلممى األثممر   (61: ذَئمم  اإلعْممام هممم( يف كتاهلممه:  271اجلر،مماني )ت

  و رهم. ف1/158: املث  الالائريف كتاهله: هم( 627)ت

وخا ة مما   فأّن مَظم ما انتهى إل ه اهلى ،  يف ذرسه ال وتيأَ ًا   ا َُ َحّموِم

ا لممه يف كتاهلممه )سممّر  ممناعة اإلعممراب( َتممّم اإلعتممماذ عل ممه  البممًا يف كتممب اللُممة     تَممّر

مممم اخممت ،  فتممى الَ ممر ايممدَثمنممذ مَّلممم القممرن اخلممام  اَْممري وح والتْوَممد 

. وهذا األمر َ َقت ر علمى نظراتمه   (2)وهلَض ال اات اجلزئ ة فطا   يف عدذ املخارج

  هلَمده  ما ُ منِّ َ نًا ِللُوَة اليت كانت َمهل  َنالحب على هلق ة آرائه ال فال وت ة ُحالب

 .(2)مى املَْمات وكتب اللُة وكتب أ ول النحو وكتب الت رَ 

 

                                                 

 . 1/65ِسرا  ناعة اإلعراب:  ( 1)

 .  182مدخ  إ  ُقه اللُة الَرهل ة:  ( 2)

 . 172مدخ  إ  ُقه اللُة الَرهل ة:  ( 2)

 . 21الدراسات اللهْ ة وال وت ة عند اهلى ، :  ( 2)
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 اهلى س نا مم  5. 1. 2

مممى  ممر علممماء   ف ثنمما حممول اجلهمموذ المميت هلممذَا علممماء الَرهل ممة    نهممي ـبمم  أن ُن

ممى   آخمرَى علمماء  ممى اإلشمار  إ  أّن    يف إرساء ـواعد علم األ موات َهلمدَّ   فالتْوَد

ايك م منهم  فكانت َم إشارات ونظرات  وت ة مهمة  ر أه  اللُة والب  ة والنقد

اها )خممارج ايمرو، أو   ّمممى نوعهما َسم    ُرَمد ً  المذي أّلم  رسمالةً   هم( 228اهلى س نا )ت

 :(1)أسباب حدو  ايرو،( اشتملت على ستة ُ ول هي

 يف سبب حدو  ال وت.مم  1

 يف سبب حدو  ايرو،.مم  2

 يف تشرَح اينْر  واللالان.مم  2

 يف األسباب اجلزئ ة ير، حر، مى حرو، الَرب.مم  2

 يف ايرو، الشب هة هلهذه ايرو، ول الت يف لُة الَرب.مم  5

 يف أّن هذه ايرو، ـد ُتالمم مى حركات  ر نَّق ة.مم  6

َتنمماول و مماًا تشممرحي ًا  مممم  كممما هممو واضممح مممى عنمماوَى الا ممول   مممم  واهلممى سمم نا 

 سماعده علمى التو م    وـمد   فعربه ف وآل ة خروج ال وت(2) ولو، ًا ألع اء النَّ ُال

خم ل شمبهها هلأ موات    كما َتناول و ماًا للحمرو، ممى     فالَّبَلم مَرُته هل إ  ذلك

 كهواخلاء: عى َح فد اندُا  اَواء هلقو  يف املاءم عنَُالَم ُالَني: فنَّق ةوحركات  ر 

وخ و مًا ذوات الرطوهلمة    فانشقاق األ،الاَ والقا،: عى ف،الٍم ،ا،ٍّ جبالم  لٍب

 . (2)وهكذا فاللَّ اة

                                                 

هل نهمما شميء ممى    ( هلالتقوَم اَْري اإلَرانميف هلمرواَتني   1222سنة ) طبَت ،امَة طهران هذه الرسالة(  1)

 اَخت ،ف مرتنية وم حَّحة مى ـب  الدكتور هلروَز نات  خانلر .

 . 2أسباب حدو  ايرو،:  ( 2)

 . 25َ.ن:  ( 2)
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 َقمممول يف ذلمممك: فمركبمممة؛ مامممرذ  ووـمممد ـاّلمممم اهلمممى سممم نا ايمممرو، إ  نممموعني

عممى حبالممات تامممة لل مموت أو للممهواء الااعمم   وحممدوثها  ؛ وايممرو، هلَ ممها ماممرذ »

لكى مم وحدوثها عى حبالات  ر تامة ؛ لل وت َتبَها إط ق ذًَُة. وهلَ ها مركبة 

 .(1)«إط ـات

 فوال ماذ  فوالدال فواجل م فوالتاء فالباء)ُهي عبار  عى:  :أما ايرو، املارذ 

ُهمي مما    :أمما ايمرو، املركبمة    ف(والنون فوامل م فوال َ فف والكا،والقا، فوالَّاء

 مباحث أخر   اَة يف الدـة واألهم ة.ى الرسالة تت ّم و .(2)عدا ذلك

 التْوَداءات والقرعلماء  مم  6. 1. 2

ََ القراء  والتْوَمد األ م  الثماني المذي انبثقمت عنمه املباحمث ال موت ة يف          علُم داَُ

وان ممّبت  فح ممث اهممتم أ ممحاب هممذا الَلممم هلقممراء  القممرآن الكممرَم    فالممرتا  الَرهلممي

 فعناَتهم على تَ ني الو،وه املختلاة اليت َ مّح هلهما تم و  آَمات المذكر ايكم م. ُهمم       

 فتا م  ت  موت ة مهممة إ  مما ُأثمر عمى اخلل م  وسم بوَه         اُوه ممى على ما أضم  ع وً 

ّْلوا خ مائص   فوا إ  و   )ت و ( القرآن الكرَم حالب القراءات املختلاةَََس» ُال

 .(2)«ووضَوا رمومًا كتاهل ة متث  هذه اخل ائص ف وت ة تنارذ هلها الت و  القرآن ة

أّن تمأثر المدر  ال موتي يف    »   يف هذا اجملمال ممى جمماَت علمم اللُمة     ومى امل َح

. ُقمد محم  أ محاب األذاء    علم التْوَد كان أظهر وأـو  منه يف الدراسات األخمر  

القرآني ترا  الدر  ال وتي املتقمدَ وماذوا ُ مه تا م  ت كمثر  ممأخوذ  ممى ـواعمد        

                                                 

 . 7َ.ن:  ( 1)

 . 7َ.ن:  ( 2)

 . 26علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي:  ( 2)
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وكان اَد، مى ذلك هلالَّبم هو  ون األلالنة عمى اخلَّمأ يف تم و      فالقراءات القرآن ة

   .(1)«آن مى ح ث األذاء ال وتيالقر

أن تكمون   فعنمد علمماء التْوَمد    فوتتَّّلب  ّحة األذاء ال وتي يف تم و  القمرآن  

َ ََخرج هلها عمى طبما     فلَّ اة املأخذ فعذهلة األلااظ فمحةـراء  ـارئ القرآن سهلة َس

 فوالتشممدَد فوالو مم  فواَمممز فمممى املممدّ  فوعّممما تكّلمممت هلممه الا ممحاء   فالَممرب

ممممم مراعممما  جتوَمممد   .واإلشمممبا  فخمممت  واإل فوالتاخممم م فواإلمالمممة فوالتخا ممم 

هلُر تكّل   وإظهار هل ان حركة املتحرك فوتب ني الالواكى فوإشبا  ايركات فاإلعراب

 .(2)وَ مبالُة

ممما  ام  هلمه كتمب      وكثر  رها فوَشك أّن هذه الوُر  مى امل َّلحات ال وت ة

هل  تَّّلب ذلك ـرون عدَد  مى  ف  إ  الو،وذمل تظهر هكذا ُْأفالقراءات والتْوَد

 اجلهوذ ايث ثة املتوا لة هلذَلها علماء مى كاُة ُرو  علوَ اللُة والشرََة. 

امل َّلح واستق ل ته عى سمائر  تشك   ح ث مى هذا الَلم  هلداَةوميكى القول إّن 

ى أمثمال اهلمى   القرن الراهلم اَْريف عند علمماء مم  ما يف أح انها تَوذ إ  الَلوَ اليت َن

ور ما   .ثم تلت ذلك مؤلاات أخر  كمثر  هم(. 225هم(ف واخلاـاني )ت222جماهد )ت

هم( هو رائمد التمأل   املمنّظم يف علمم التْوَمد      227كان مكي هلى أهلي طالب الق الي )ت

 .(2)والقراءات

وَبقى أن نشر إ  أّن ما ت ّمنته كتب القراءات والتْوَد مى مباحمث يف أ موات   

                                                 

 . 182مدخ  إ  ُقه اللُة الَرهل ة:  ( 1)

 . 212مم  212املوضح يف التْوَد:  ( 2)

َ(. الدراسات ال وت ة عنمد  1286لإلستزاذ  والتوسم يف هذا املوضو  َُرا،م: )ايمدف  امن ـدوري )(  2)

 علماء التْوَد(.
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يف الدـممة  ذلممك مممى م ممَّلحات  اَممةً  وممما ر ممدوا لكمم ِّ  فاعهمما وخمار،هممااللُممة وأنو

 ات الدر  ال موتي ايمدَث المذي ََُمر، هلاسمم      مم مَََّ د  كبٍروالشمول لتتا  إ  َح

(Phonetics)، َّ(1)ى هلَلم ذراسة األ واتأو ماَُالم. 

 

 

                                                 

 . 17أ ول الرتاث ة يف اللالان ات ايدَثة:  ( 1)
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 املبحث الثاني

 (Phonetics)علم طب َة األ وات  مم  2. 2

لالان ات اللُة املنَّوـة متمثلة يف األ موات الك م مة الميت تنمتظم يف     َتناول علم ال

وهمذه األ موات ت مدر هلَّب َمة      ف  هلدورها نيً   مم  ذََت خاّ مة  تؤله فكلمات

األ موات تالمتدعي   طب َمة  عى أع اء ،هام النَّ  لد  اإلنالان. وذراسمة علمم   ايال 

منهما إ  و م  األ موات    واإلنَّم ق   فسلاًا مَرُة تكموَى همذه األع ماء ووظائاهما    

 وت ن اها على أسا  علمي ذـ  .

 ،هام النَّ  عند اإلنالان مم  1. 2. 2

َّ فوتناولوها هل مور  نظرَمة   فارج ايرو، ة األوائ  خمعلماء الَرهللقد حّدذ  إّن  إ

همم( اهتمد  هلَمد ُمرت  و، مز  إ       626ت)َعَلمًا كمبرًا ممى أعم َ الَرهل مة همو الالمكاكي       

َقممرتب كممثرًا مممى رسممم   فعنممد اإلنالممانتشممرحيي جلهممام النَّمم   ا أو رسممم وضممم خمَّّمم

علمى عممم    . و من م الالممكاكي همذا َممدلّ  (2). وكمان ـممد َثممّبت ذلممك يف كتاهلمه   (1)نياحملمدث 

وسَة اط عه على أ مول المدر  ال موتي وهمو َشمر إ  خممارج األ موات         فتاكره

   وأح امها مى ،هام النَّ .

 

                                                 

 (.1مم  2َُنظر الشك  رـم )(  1)

 . 7ماتاح الَلوَ:  ( 2)
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 (1مم  2شك  رـم )

 
 

ان ألع اء النَّ  عند اإلنالان مم توضم ح ممو،ز َُنبمئ عمى ذور كم        وُ ما َلي هل 

 .(1)مشاوعًا هلالرسم التوض حي فمنها يف عمل ة النَّ 

و  تممؤثر يف نمم نَّمم  حممال التخممذان أوضمماعًا خمتلاممة يف   وت :(Lips)الشمماتان  مممم  1

. ويف حمال انَّبماق   يف نَّم  األ موات املالمما  هلايركمات    . وخا مة  األ وات و ااتها

منهما   فأمما يف حمال انارا،همما ُت مدر أ موات      فَ در  وت الباء هلشك  تاَ الشاتني

 .الكالر 

وهي تشرتك مم اللالمان يف نَّم  هلَمض األ موات كالثماء       (:Teeth) األسنان مم  2

 كما تقم األسنان الَل ا ُوق الشاة الالالى حال النَّ  هلالااء. والذال والظاء.

الواـمم خلم  أ مول األسمنان     م ذ واحملمزّ احملمدّ وهمو اجلمزء    (:Alveolar) اللثة مم  2

 .الَل ا

                                                 

  .121مم  118اث ة يف اللالان ات ايدَثة: وأ ول ترف  125مم  122علم األ وات: (  1)
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وهمو َلمي    فأو اينمك ال ملب   فأو ماَالممى هلوسما اينمك    (:Palate) الُار مم  2

َاَنتهي التحدا َ اينك ح ثمقّد  ر.ب وَبدأ التق

وهمو َلمي    فأو ما َُالممى هلاينمك اللمني    فوهو أـ ى اينك (:Velar) الَّب  مم  5

ُإذا ُرُمم إ  النهاَمة إلتقمى هلاجلمدار اخللامي       ف  للحركةوهذا اجلزء ـاهل فاينك ال لب

ن أ موات مثم    ُ كون هذا الوضمم سمببًا لتكموّ    فُ منم مرور اَواء فللتْوَ  ايلقي

ا إذا خاض اينك اللني ُإّن الَّرَم  أمماَ اَمواء اخلمارج     أّم اء.الباء والتالالني وال اذ و

كمون همذا الوضمم سمببًا لنَّم  النمون       ُ  فمى الرئتني َكون ماتوحًا لكي َناذ مى األنم  

 وامل م.

نَّمم   مموت  وَمما ذخمم  يف ف: وهممي متثمم  أـ ممى اينممك (Uvula) اللممها  مممم  6

 القا،.

وهمو اجلمزء المذي     ف: أو ذل  اللالمان (Tip of the Tongue) طر، اللالان مم  7

 َقاهل  اللثة.

وهمو املوضمم الَّب َمي للالمان      :(Front of the Tongue) وسما اللالمان   ممم   8

 ملقاهل  لوسا اينك.ا

وهمو اجلمزء املقاهلم      فرتمه : أو مؤخَّ(Back of the Tongue) أـ ى اللالان مم  2

 ألـ ى اينك.

 ف: وهممو جتوَم  واـممم هلمني اينْممر  ألـ مى اينممك   (Pharngnx) يلم  ا ممم   11

 م األ وات.َاّخ

 وهمو املممرّ   فهي جتوَ  َقم يف نهاَة الق بة اَوائ مة  (:Larynx) اينْر  مم  11

 ي إ  الرئتني.ؤّذامل

: ممى أع ماء النَّم  املتحركمة والميت      (Voeal Cards) الموتران ال موت ان   مم  12
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َني والُني وال اذ والظاء كال تار تؤثر أوضاعها املختلاة يف إحدا  األ وات اجملهور  

عنمدما َكمون الموتران يف     فواملهموسة تار  أخر  كالتماء والثماء وايماء واخلماء     فو رها

 التنا . وضم 

وهذا اجلزء َ َؤثر يف تكوَى أي  وت َنَّقه  :(Epiglottis) لالان املزمار مم  12

 اإلنالان.

 ف  مى حلقمات   مروُ ة  راغ رّنان مؤّلوهو عبار  عى ُ الق بة اَوائ ة: مم  12

 َق  هلَ ها ُوق هلَض هلشك  عموذي.

دُم َنمم فوهممو ُممراغ َت مم  هلمماألن  (Nasal Cavity) التْوَمم  األناممي مممم  15

 .(1) الاهم يف إنتاج  وتي النون وامل ماَواء مى خ له عند اخنااا اينك اللني ُ

                                                 

 (.2مم  2َُنظر: الشك  رـم )(  1)
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 (2مم  2شك  رـم )

 رسم توض حي ألع اء ،هام النَّ 

 

 ت ن   ال وت اللُوي مم  2. 2. 2

ت من اات عمّد  أساسمها     فالميت ت مدر عمى ،همام نَّم  اإلنالمان       فأل وات اللُمة 

 فأو ايركممات (Vowels)، هلاأل مموات األ مموات ال ممائتة   التقالمم م الثنممائي املَممرو  

ا التقالم م َتَّلم    الذي هُلم  عل مه همذ   . واألسا  أو ايرو، (Consonants)وال امتة 

م هلأنهما  أّن األ وات اليت توَس» ُمى امل ح  فوخواّ ها املم ز  َا فهلَّب َة األ وات
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   .(1)« م ةوضوحًا يف الالمم مى  رها مى األ وات الك ) وائت( أشدا

 فني: األول: وضمم األوتمار ال موت ة   مَ ارَى مهّمم » يف  دَد هذا التقال مميكى و

 .(2)«والثاني: مرور اَواء مى ايل  والام أو األن  عند النَّ  هلال وت املَني

 (Vowels)األ وات ال ائتة  مم  1. 2. 2. 2

ه أن َنمدُم  هلأنمه ال موت اجملهمور المذي حيمد  يف تكوَنم      » ال موت ال مائت   ََُّر،

ذون أن  فوخمم ل األنمم  مَهممما أح انممًا فاَممواء يف جمممر  مالممتمر خمم ل ايلمم  والاممم

ة عائ  ََرتا جمر  اَواء اعرتاضًا تامًا أو ت     جملمر  اَمواء ممى شمأنه أن     ّمَكون َث

 .(2)«َُحد  احتكاكًا مالموعًا

 ـالمني:  تنقالم إ واأل وات الَرهل ة اليت َنَّب  عل ها تَرَ  ال وت ال ائت 

ًَ أو  فالق مر   ف أو ال وائتاسم )ايركات(ما ا َّلح عل ه علماء الَرهل ة : أو

  الاتحة وال مة والكالر .وهي: ف (5)(2)أهلَاا حرو، املد

 ى هلال مموائتالمممَّف أو ممما َُ(حممرو، املممد واللممني: ممما ا ممَّلحوا عل ممه اسممم )ثان ممًا

. (ف وال ماء يف مثم  )القاضمي(   كاألل  يف مثم  )ذعما(ف والمواو يف مثم  )ـمالوا      فالَّوَلة

   .(6)جمهور وميكى القول هلأّن ايركات أو األ وات ال ائتة يف الَرهل ة كّلها 

 إ   فاتنيطبقممممًا يركممممة الّشمممم    فوـممممد ـاّلممممم اللالممممان ون األ مممموات ال ممممائتة    

                                                 

 . 151علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي:  ( 1)

 . 151مم  122علم األ وات:  ( 2)

 . 128علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي:  ( 2)

 . 1/17ِسرا  ناعة اإلعراب:  ( 2)

 (. اهلى ، مم  2. 1. 2)مبحث:  َُنظر:(  5)

 . 182وعلم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي: ف  151علم األ وات:  ( 6)
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 :(1)هما فـالمني

  (Close Vowels)ال وائت ال  قة أو املُلقة  مم  1. 1. 2. 2. 2

ح مث َبلمغ اللالمان     ف  أو املُل  يف  وتي الكالر  وال مّمة وَتمث  ال ائت ال ّ 

ُ  ر مَهمما الامراغ هلمني اللالمان      فمَهما يف ارتااعه حنو اينك األعلى إ  أـ ى مداه

كمى أن َكمون عل مه يف نَّم  ال موائت. وـمد سمب  لَلمماء         واينك األعلمى أضم   مما مي   

ال ممة أخمت   » ركتني ُقد َحظوا أّنهوا إ  التشاهله هلني هاتني ايمالَرهل ة القدامى أن تنّب

 .(2)«الواو نظر  ال اء يف الثق  واإلع ل كما أّن فالكالر  يف الثق 

  (Open Vowels) ناتحةال وائت الواسَة أو امل مم  2. 1. 2. 2. 2

ح ث َ   اللالان مَها إ   فوَتمّث  ال ائت الواسم أو املاتوح يف  وت الاتحة

هلني اللالان واينك األعلى أوسم ما ميكمى   ر مَها الاراغ ُ  فأـ ى مداه أثناء هبوطه

يف اجلملة » أي  وت الاتحة فال ائت املناتحَترب وَُ أن َكون عل ه يف نَّ  ال وائت.

 .اليت ميثلها  وتا الكالر  وال مة(2)«أشّد هلرومًا مى ال وائت ال ّ قة

 فكمة اللالمان  وذلمك طبقمًا ير   فاأل وات ال ائتة ممر  أخمر    كما ـالم اللالان ون

 إ  ـالمني آخرَى هما:

 

ح مث ت مَد    فوهمي  موتا ال ممة والاتحمة     :(Back Vowels)  مائت خلامي  

 مؤخر  اللالان حنو اينك األعلى أو تهبا إ  ـا  الام.

                                                 

 . (128 أ ول تراث ة يف اللالان ات ايدَثة: لإلستزاذ  َُنظر: )(  1)

 . 1/162املزهر يف علوَ اللُة وأنواعها:  ( 2)

 . 151علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي:  ( 2)
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ح مث َ مَد طممر،    فوهمو  مموت الكالمر    :(Front Vowels)  مائت أممامي  

 .(1)ك األعلى أو تهبا إ  ـا  الاماللالان حنو اين

َ تقت ممر علممى )الاتحممة وال مممة     فكممما سممبقت اإلشممار    فالَرهل ممة وايركممات

)األلم   اليت ََُّل  عل ها م َّلح )ايركات الق ر (ف هل  تشمم  كمذلك    فوالكالر (

 حمرو، املمدّ  وهمي ذاتهما   (ف ايركات الَّوَلة)والواو وال اء( اليت ََُّل  عل ها م َّلح 

  .(2)واللني

ن ممرا مممى عنا ممر املكونممات األساسمم ة    رب عوطممول ايركممة يف اللُممة الَرهل ممة َََُتمم   

 (.Phonemic)أي: ُمون مي   فُهو عن ر ذو ـ مة يف البناء والدَلمة » ولذلك فللكلمة

 ـارن األمثلة ا ت ة هلَ ها هلبَض:

 )هلاتحة طوَلة هي األل ( َ تَمـَا x)هلاتحة ـ ر (  مَ َتمـَ

 (َرِح م  )هلكالر  طوَلة هي ال اء xَرِحمَم )هلكالر  ـ ر ( 

  (ـُوِتمَ  )هل مة طوَلة هي الواو xمَ  )هلاتحة ـ ر ( ـُمِت

 ويف فوهكذا نر  أّن الَّول يف ايركات الث   ـد أّذ  ذورًا مهمًا يف هلنماء ال م غ  

   .(2)«ذََتها كذلك

كونهمما وحممدات  مموت ة  ممن   للحركممات هلنوع همما ـممائم علممى أسمما   تهممذا الإّن 

كّلهممما ثممم    ممماات نَّق مممة َهممما ف ولكمممى ـمممد تَرت(units)أو  (Phonemes)مالمممتقلة 

 فوالرتـ   فوذلك  الب الال اق الذي تقم ُ ه. وهذه ال اات هي: التاخ م فمتباَنة

                                                 

 . 122 تراث ة يف اللالان ات ايدَثة:أ ول  ( 1)

ممى نظرَمهف    وأوسم خمر،ًا األل  أشد امتداذًاأطل  عل ها اهلى ،  اسم حرو، املد واَستَّالةف وعّد (  2)

 (.1/62ِسرا  ناعة اإلعراب: ) اير، اَاوي أطل  عل ه اسمو

 . 262مم   261علم األ وات:  ( 2)
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 :ـد تكون فالق ر  منها والَّوَلة فُالاتحة وال مة والكالر وحالة وسَّى هل نهما. 

مممم أ مموات اإلطبمماقف وهممي: )ال مماذ وال مماذ والَّمماء    وذلممك : ةماّخممم  مممم  1

 والظاء(.

 ني التاخ م والرتـ  : مم )القا، والُني واخلاء(.هل مم  2

 : مم سائر األ واتف أو يف املواـم ال وت ة األخر .مرـّقة مم  2

 ومثلمها لكم ِّ   فحركمة ـ مر    ر لكم ِّ َوُتكون لدَنا  الب النَّ  الاَلي ث   ُ  

 فحركمة ممى ايركمات المث   طوَلمة وـ مر        لك ِّر َوُ  تاُهي إذن ِس حركة طوَلة.

حركة. ولكى هلمالنظر إ    َ  اني عشَر ُ كون جممو  ايركات الَرهل ة هلهذا النظر الال اـي

أي مممى ح ممث تارَقهمما هلممني مَمماني الكلمممات ُهممي    فاجلانممب المموظ اي َممذه ايركممات 

 .(1)ث  

 (Consonants)األ وات ال امتة  مم  2. 2. 2. 2

املهمممو  الممذي ال مموت اجملهممور أو » ذلممكميكممى تَرَمم  ال مموت ال ممامت هلأّنممه  

أو اعرتاضًا  فحيد  يف نَّقه أن ََرتا جمر  اَواء اعرتاضًا كامً  )كما يف حالة الباء(

كمما يف  ) ،زئ ًا مى شمأنه أن مينمم اَمواء ممى أن َنَّلم  ممى الامم ذون احتكماك مالممو          

 .(2)«حالة الثاء والااء مثً (

 فر  واملهموسممةوَتبممّ ى مممما سممب  أّن األ مموات ال ممامتة تشممم  األ مموات اجملهممو   

ُكم   موت   وذلك يف مقاهل  األ وات ال ائتة الميت تشمم  األ موات اجملهمور  ُقما.      

 ف أو ت م    لمه حيمد  احتكاكمًا(     نَّقه اعرتاا كام  جملر  اَمواء َ حيد  يف)جمهور 

                                                 

 . 262َ.ن:  ( 1)
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ََمم ني ممم يف حممني  فوممما عممدا ذلممك َممدخ   ممت األ مموات ال ممامتة  ف مموتًا  ممائتًا داَُ

رب أ مواتًا   مامتة. ُال موامت الَرهل مة همي      ََتم ُت املهموسمة(  )أي األ وات  ر اجملهور 

 األ وات التال ة: 

 –   –   –م  –ر  –ذ  –ذ  –خ  –ح  –ج  –   –ت  –ب ممم   همز  القَّم

)يف مثممم   وممممم  همممم –ن  –َ  –ل  –ك  –ق  –،  –غ  –   –ظ  –   –ا  –ص 

 رتك(.ي )يف مث  ََ –لد( َو

َتمثمم  يف  :مَ ممار ع مموي مَ ممارَىأسمما   علممى (1)ال ممامتةت ا ممواأل  وُت ممنَّ

أو ال ماة   ف موت كم   َتمثم  يف طب َمة    :ومَ ار  موتي  ف وتك  موضم أو خمرج 

والشائم  فاليت َبدو عل ها أثناء النَّ . والت ن   القائم على أسا  اإلعتبار الَ وي

 (2) (2)ميكى و اه كما َلي فومنها الَرهل ة يف مَظم اللُات

 املخارج )مواضم النَّ (ار مَ  مم  1. 2. 2. 2. 2

ممدار،ها أو   المب  ت ن اًا ع وًَا ُال ولو، ًا  ّن  اللالان ون الَرب األ وات 

 إ  األ وات التال ة: اليت ت در عنها مى ،هام النَّ  خمار،ها 

وكمذلك   فالبماء واملم م   :ك موتي  فهل مم الشماتني  َ در : (Labial) شاوي مم  1

 .حنو )وَعَد( يف (الواو)

 فهلات ممال الشمماة الالممالى هلاألسممنان الَل مما َ ممدر  (Labio) أسممنانيشمماوي  مممم  2

 الااء. :ك وت

                                                 

 (.1/22األلالن ة الَرهل ة: هذا األسا  النظري يف تقال م األ وات رّص ال وامت ذون ال وائت ) ( 1)

 . 125مم  122علم األ وات:  ( 2)

ممم   1/22األلالمن ة الَرهل مة:   (ف و)125 ممم   122أ ول الرتاث ة يف اللالان ات ايدَثة: لإلستزاذ  َنظر: )(  2)

 (.85 مم  82مناهج البحث يف اللُة: و) ف(27
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 فهلات ممال طممر، اللالممان هلممأطرا، الثناَمما الَل مما  َ ممدر  (:Dental) أسممناني مممم  2

 والظاء. فوالذال فكأ وات: الثاء

طر، اللالان هلأ ول الثناَا َ در هلالتقاء  :(Dentialveolar)أسناني لثوي  مم  2

 والنون. فوال َ فوالَّاء فوال اذ فوالدال فت: التاءكأ وا فالَل ا

 فكأ موات: المراء  فَ در هلات مال طمر، اللالمان هلالّلثة    (:Alveolar) لثوي مم  5

َ  فوال ماذ  فوالالني فوالزاي  ( و2ي النَّم  ) َ،م والنمون. وَ حم  تقمارب خمرَ    فوالم 

 ( إ  ذر،ة َ َب التارَ  هل نهما أح انًا.5)

اللالمان هلماجلزء األممامي    َ در هلالتقاء مقدَ  (:Alveopalatal) لثوي حنكي مم  6

 واجل م. فالشنيك مى اينكف

هلالتقمماء سممَّح اللالممان هلوسمما    : َ ممدر(Mediopalatal) حنكممي وسمم ا  مممم  7

 ك وت: ال اء. فاينك

 فَ در هلالتقاء سمَّح اللالمان هلأـ مى اينمك     (:Postpalatal) حنكي ـ ّي مم  8

 .والكا، فوالُني فاخلاءكأ وات: 

 ك وت القا،.فَ در هلالتقاء مؤخر  اللالان هلاللها  :(Uvular) هويَل مم  2

أو  فَ مدر هلالتقماء ممؤخر  اللالمان هلوسما ايلم        (:Pharyngeal) حلقمي  مم  11

 اياءف والَني. :ك وتيفهلت     ايل 

 فوت ني ُْمأ  نُ ق ثمم اناتماح الموترَى ال م    ا: َ در هل(Glottal) حنْري مم  11

 .(1)َاءاَمز  وا :ك وتي

 

                                                 

 . اات األ وات( اخلاص هل1مم  2َُنظر: ،دول رـم )(  1)
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 (1مم  2،دول رـم )

 خمارج األ وات

  اات األ وات

 متوسا مزذوج رخو شدَد

 جمهور جمهور مهمو  جمهور مهمو  جمهور

 

 ُمرـّ 

 

 

 ماّخم

 

 

 ُمرـّ 

 

 

 ماّخم

 

 

 ُمرـّ 

 

 

 ماّخم

 

 

 ُمرـّ 

 

 

 ماّخم

 

 

 

 

 شبه ايركة أناي تكراري ،انيب

 و َ         )ب(  ب َشاوي

        )،(  )،(    شاوي أسناني

          ظ ذ    أسناني

      ص   )ر( م   ت ا ذ أسناني َلثوي

  ن ر ل          لثوي

 ي    ج     )ج(      اري 

       خ  غ  ك  )ك( طَبقي

           ق   َلهوي

        ح       َحلقي

       هم    ء   َحنْري

 

 ال ااتمَ ار   مم  2. 2. 2. 2. 2

همو مَ مار ال ماة أو ال ماات     األ موات  علمى أساسمه    املَ ار الثاني المذي ُت مّن   

 ِرَماوُ َتال وت ة اليت َتمّ ز هلها ك   وت عى  ره مى األ وات أثناء النَّ  هله. ونظمرًا لِ 

اإلنَّمم ق يف هممذا الت ممن   وُقممًا    مَّال مماات املختلاممة علممى ال مموت الواحممد ُقممد َتمم    

اَستَ ء  فواإلطباق واإلناتاح فوالشد  والرخاو  فإلعتبارات منها: اَم  واجلهر

وهنماك   فأو املتقاهللمة  ال اات املت ماذ  هل وهذه ُتالمى فوالتاخ م والرتـ   فواَخنااا

 فاَحنمرا،  :ميتام هلها  وت واحد أو أكثر منها فأو  ر متقاهللة ف اات أخر  مارذ 

 .و رهاوالُنة  فواَستَّالة فوالتاشي فوالتكرَر
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 فُ مماات القممو  هممي: اجلهممر  فومنهمما ال ممَ   ف مموات منهمما القمموي وهممذه األ

 فواَحنممرا، فوالقلقلممة فوال ممار فواإل مممات فواإلطبمماق فواَسممتَ ء فوالشممّد 

 وهلَمض همذه ال ماات أـمو  ممى هلَمض.       فوالُنمة  فواَسمتَّالة  فوالتاشمي  فوالتكرَر

 فوالذَـممة فواَناتمماح فواَسممتاال فوالرخمماو  فو مماات ال ممَ  هممي: اَممم   

ا  مر املتقاهللمة   أّم فأن َّت   خبم   اات متقاهللة  وٍت وَهلد لك ِّ واخلااء. فواللني

 فوتمار  َ َّت م  هلشميء منهما     فأو هل ماتني منهما   فَّت   ال وت هل اة هلواحد  ُتارً 

إذا كثممرت ُ ممه  مماات و فُممإذا ممما كثممرت  مماات القممو  يف ال مموت الواحممد كممان ـوَمماً 

 .(1)و  ُ ه األمران كان متوسًَّاأما إذا است فال َ  كان ضَ اًا

 ال اات املتقاهللة مم  1. 2. 2. 2. 2. 2

امتنم مى اَت ما،  ما   ها احدال وت هلإوهي جمموعة ال اات اليت إذا ما ات   

 موت ممى اَت ما، هلواحمد منهما       لكم ِّ  أو ما َق  على النق ض منها. وَهلمدّ  فَقاهللها

 ذون ضّده.

 اَم اجلهر و  مم  1. 1. 2. 2. 2. 2. 2

مممى ح ممث ذهلذهلممة هممذه  َقمموَ هممذا الت ممن   علممى أسمما  وضممم األوتممار ال مموت ة 

األوتار أو عدَ ذهلذهلتها يف اثناء النَّ . و كم همذه األوتمار ث ثمة أوضما : ت مدر عمى       

وعمى الثالمث مما     فوعى الثماني األ موات اجملهمور     فالوضم األول األ وات املهموسة

 ل   هلهذه وَ تلك:

 فراج للوترَى ال وت ني هلَ هما عمى هلَمض عنمد ممرور اَمواء     ُإذا ح   انا مم  1

وممممى ذون أن َتذهلمممذب الممموتران    ف  مممث َالممممحان لمممه هلممماخلروج ذون أّي اعمممرتاا   

                                                 

 . 122أ وات اللُة الَرهل ة:  ( 1)
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. ُتَرَم  ال موت   (Voiceless) ُال  در يف همذه ايالمة  موت مهممو      فال وت ان

 .(1)«هو ال وت الذي َ تتذهلذب األوتار ال وت ة حال النَّ  هله» املهمو  إذن

 فكما َنَّقها املخت مون أو جم مدو القمراءات   فاأل وات املهموسة يف اللُة الَرهل ةو

ك  –ق  –،  –   –ص  –   –   –خ  –ح  –   –ت ) هي: فاثنا عشر حرًُا

 .(هم –

ُ  م     فأما إذا اـرتب الوتران ال وت ان هلَ هما مى هلَض عند مرور اَمواء  مم  2

كمى ممم حمدو  اهتمزامات وذهلمذهلات سمرََة       الاراغ هل نهما   ث َالمح  رور اَواء ول

. ُتَرَم  ال موت   (Voiced)ُال  مدر يف همذه ايالمة  موت جمهمور       فَذَى الوترَى

 .(2)«هو ال وت الذي تتذهلذب األوتار ال وت ة حال النَّ  هله» اجملهور إذن

 –ذ  –ج  –ب )واأل وات ال امتة اجملهور  يف الَرهل ة مخالة عشر حرًُاف هي: 

 –حمموا(  فالممواو يف حنممو )ولممد  –ن  –َ  –ل  –غ  –   مممم  ظ –ا  – م –ر  –ذ 

 .(2)ال اء يف حنو )َرتكف هل ت(

وهلناء  على ما تقّدَ ُإّن الارق هلني األ وات اجملهور  واأل موات املهموسمة َكممى    

حممدو  المموترَى ال مموت ني يف ال ممن  األول ذون  (Vibration)يف اهتممزام أو تذهلممذب 

 .(2)ال ن  الثانيذلك يف 

                                                 

 . 172علم األ وات:  ( 1)

 .172َ.ن: (1)

كان علماء الَرهل ة ـد أخر،وا ث ثة أ وات هي: )الَّاء( و )القا،( و )اَمز ( مى جمموعة األ موات  (  2)

علمم  ف وهو ما َ َواُ  طرَقة النَّ  ايال ة َمذه األ موات )  املهموسة وأضاُوها إ  ايرو، اجملهور 

(. وـد عّدوا ايرو، اجملموعة يف عبار : )سمكت ُحّثمه شمخص( أ مواتًا مهموسمًةف      172األ وات: 

 (.2/282الكتاب: و ) ف(1/61ِسرا  ناعة اإلعراب: وما عدا ذلك ُهي أ وات جمهور  )

 املهمو  هلَد  حاَت منها وضم الالّباهلتني يف األذنني والنَّ ميكى مت  ز ال وت اجملهور مى ال وت (  2)
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 ف  مث َ َُالممح  مرور اَمواء أثنماء ذلمك       فوـد َنَّب  الوتران انَّباـًا تامماً    م م 2

ُ  ممدر  مموت اناْممارّي نت ْممة انممدُا  اَممواء   فثممم َناممرج المموتران فُ نقَّممم الممنا 

ها هلَمض  عّداليت  (Glottal Stop)احملبو . وهذا ال وت اإلناْاري هو همز  القَّم 

   .(1)    همو  ول    ْهورلأو  فوسًَّا وتًا  امتًا  املَا رَى

وـممّو  يف  فوعلممى الممر م مممى أّن نَّمم  ال مموامت املهموسممة َتَّّلممب ،هممدًا ع ممل اً 

   َّ  إخراج النَا  )الزُر( أـو  وأعظم مى تلك اليت َتَّّلبها نَّم  ال موامت اجملهمور  إ

ََمم     أّن ال مموامت اجملهممور    َ أ مموات المم ّ  داأشممّد هلممرومًا مممى ال مموامت املهموسممة. وُت

 .(2)وامت األنا ة اجملهور  أشّد هلرومًا مى سائر ال وامت اجملهور وال 

  الشّد  والرخاو   مم  2. 1. 2. 2. 2. 2. 2

ايمب  أو الوـم  التماَ لت مار     » (Explosion)َُق د   مَّلح الشمّد  أو اَناْمار    

وَنمتج عمى همذا ايمب  أو الوـم        فاَواء ال اذر مى المرئتني يف موضمم ممى املواضمم    

(Stop)  نو  مى ال ُا(Pressure)  َمؤذي إ  انامراج أو إطم ق     فخل  نقَّة ايب

                                                                                                                   

          هل مموت جمهممورف ويف هممذه ايالممة سممو، حنمم  هلممرنني يف جتمماوَ  الممرأ  َنشممره اهتممزام المموترَى

ال وت نيف وهو ما حن  هله أثناء نَّ  ال وت املهمو  يف نا  ايالة. ومنها أَ ًا وضمم الالمباهلة علمى    

ر مالبوـًا هلأل  و  ف ومى ثم سنشَر هلاهتزام الوترَى ال وت نيف وهو تااحة آذَ ونَّ  ال وت اجملهو

(. 51علمم ا  موات:   و ) ف(126أ وات اللُة الَرهل مة:  ما َ نشَر هله أثناء نَّ  ال وت املهمو  )

وـد ذكر اهلى ،  ُرـًا هلني اَم  واجلهر ميكى مى خ له مت  مز أحمدهما ممى ا خمرف وهمو أّن ال موت       

َره   ث مري مَه المنا ف مثم  )سالمم ( و )همهمهممه(ف ولم   األممر كمذلك ممم         املهمو  ميكى تكر

 (.1/61ِسرا  ناعة اإلعراب: ال وت اجملهور )

األ مموات اللُوَممة: ( و )27منمماهج البحممث يف اللُممة: ( و )172علممم األ مموات: )لإلسممتزاذ  َنظممر: (  1)

81). 
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(Release)  ن األ مموات وهلممذلك تتكممّو فحمممدثًا اناْممارًا فلت ممار اَممواء ُْممأ  وهلالممرعة

 .(1)«(Explosives)َة اإلناْارأو الك م ة الشدَد  

 – ذ – ت –   – جمم  ك – ق –هي: )اَمز   فوحرو، الشّد  يف الَرهل ة  ان ة

 .  (2) )أ،دت طبقك( :جمموعة يف عبار  (ب

عند علمماء   فأثناء الوـ  عل ها فىومى امل ح  أّن مخالة مى هذه ايرو، ُتالمَّ

جمموعة يف عبار  )ـَّمب   (ذ –ج  –ب  –   –وهي: )ق  ف رو، القلقلة فالتْوَد

َُ  » ،د(. وما َُم ِّز حرو، القلقلة أنها  ... ألنمك  ا ممى مواضمَها  ُتحَاز يف الوـم  وُت م

َّ وذلمك لشمّد  ايامز     فهل وت َنبو مَه اللالان عمى موضمَه   َ تالتَّ م الوـ  عل ها إ

 .(2)«وآشدْذ فوآخرْج فوآخلْا فواذهْب فحنو: آيْ  فوال ُا

وَقاهلممم  األ ممموات الشمممدَد  أو اإلناْارَمممة األ ممموات الّرخمممو  أو اإلحتكاك مممة   

(Fricatives)جمر  تّ ار اَواء ال اذر عندما َ » ف وهي عبار  عى أ وات تتكّون   

 فمى الرئتني يف موضم مى املواضم   مث حيمد  اَمواء يف خرو،مه احتكاكمًا مالمموعاً      

   .(2)«)الثاء( يف خمر،ها مى هلني األسنانو ف( مى هلني الشاتنيالااء)كما نر  يف نَّ  

 ها كممما َُالمممِّ  (اإلحتكاك ممة)أو  فا األـممدمونّماهكممما َسمم  (الرخممو )واأل مموات 

 –ص  –   –خ  –غ  –ح  –  ممم   همم ) همي: ث ثة عشر حرُمًا ) موتًا(    ف روناملَا

لممون )ال مماذ( وأخر،مموا منهمما  . وـممد أضمما، إل همما األوّ (، –   –ذ  –ظ  –م  –  

 .(5)ميكى تاالرها على و،ه مَّ ى ف)الَني(. وَم يف الَني و،هة نظر

                                                 

 . 122تراث ة يف اللالان ات ايدَثة:  أ ول ( 1)

 . 1/61وِسرا  ناعة اإلعراب:  2/221الكتاب:  ( 2)

 . 22املوضح يف التْوَد:  ( 2)

 . 122تراث ة يف اللالان ات ايدَثة: أ ول  ( 2)

 . 212علم األ وات:  ( 5)
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ى  مرو،  ّمالميت ُتاَلم   وأكثر هذه األ وات رخاو  همي: )الالمني والمزاي وال ماذ(    

أنممَد  يف »َسممّماها هلممذلك ألّنهمما  فوم ممَّلح ال ممار مممى م ممَّلحات سمم بوَه فال ممار

أو ألّن جمممَر  اَممواء َ مم   كممثرًا عنممد خمر،همما ُُتحممد  عنممد النَّمم  هلهمما   ف (1)«الالَّمممم

 .  (2) ارًا عال ًا

ََمممّر مَهمما اَممواء ذون أن َُحممد  » هلممني الشممد  والرخمماو تتوسمما وهنمماك أ مموات 

. وهممي  ان ممة أ مموات: (2)«إذ لمم   يف اجملممر  احتبمما  أو احتكمماك  فأو َحا اممًا ممارًا 

 .(2) (اّنَع رِوم َََل) جمموعة يف عبار : (و –َ  –ر  –ن  –ل  –ي  –   –)أل  

 اإلطباق واإلناتاح مم  2. 1. 2. 2. 2. 2. 2

يف األ وات املَّبقة عنمدما تنَّبم  ممؤخر      (Valarization)تتحق   اة اإلطباق 

  ث َنح مر ال موت هل نهمما.     فللالان ووسَّه هلاينك األعلى انَّباـًا تامًا أو شبه تاَا

إذا وضمَت  » أنمك  :وـمد عمّر، األ موات املَّبقمة هلقولمه      فوهو م َّلح أطلقه س بوَه

إ  مما حماذ  اينممك األعلمى مممى     انَّبمم  لالمانك ممى مواضممَهى  لالمانك يف مواضمَهّى   

ُال مموت حم ممور ُ ممما هلممني اللالممان   ُممإذا وضممَت لالممانك  فاللالممان ترَُممه إ  اينممك 

 .(5)«واينك إ  موضم ايرو،

أن ترُمم   :واإلطباق» وـد انَّل  اهلى ،  مى ك َ س بوَه َُّر، اإلطباق ـائً :

ًَ    فظهر لالانك إ  اينك األعلى مَّبقا له وال ماذ   فولوَ اإلطبماق ل مارت الَّماء ذا

                                                 

 . 2/517الكتاب:  ( 1)

 . 157امل َّلح ال وتي يف الدراسات الَرهل ة:  ( 2)

 . 27ناهج البحث يف اللُة: م ( 2)

 . 1/61ِسرا  ناعة اإلعراب:  ( 2)

 . 2/221الكتاب:  ( 5)
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ًَ فسمم نًا َ   فوالظمماء ذا نممه لمم   مممى موضممَها شمميء    أل فوخلر،ممت ال مماذ مممى الكمم 

 .(1)« رها

 –   –ا  –وحرو، اَطباق كما رأَنما يف عبمار  اهلمى ،م  أرهلَمة همي: )ص       

ولمو   فف ومى خ ائص هذه األ وات أّن الكلمة إذا ت ّمنت أكثمر ممى حمر، منهما    (ظ

ََّد مى الكلممات الَاِلمر  النَّم  الميت َ نالمرتَح ملوسم قاها        وذلمك ألنهما   فمل َتْاورا ُت

نَّ  هلها وضًَا خاّ ًا للالان حيم  املمتكلم هلَمض املشمّقة إذا ـ المت هلنظائرهما      تتَّّلب لل»

والمميت تت مم   فهممذه ايممرو، األرهلَممةممما سممو  وهممي  ف(2)«مممى ايممرو،  ممر املَّبقممة

 .(2)هلاَناتاح وعدَ اَنَّباق

 اَستَ ء واَخنااا مم  2. 1. 2. 2. 2. 2. 2

وهمي   فز همذه األ موات األرهلَمة    َِّمأخر  ُت وعند تتبم عبار  اهلى ،  نلمح  اًة

ََ ذانوالّل (اَخنااا) اة )اَستَ ء( اليت تقاهل   اة  تقالم مًا آخمر لأل موات     انّدَُ

اخلمماء والُممني والقمما، وال مماذ والَّمماء   :وهممي فاملالممتَل ة سممبَة» الَرهل ممة. واأل مموات

َّ  .ومما عممدا همذه ايممرو، ُممنخاض    فوال ماذ والظمماء  د يف ومَنممى اَسمتَ ء أن تت مم

ا اخلاء والُني وأّم فوـد ذكرناها فُأرهلَة منها ُ ها مم استَ ئها إطباق فنك األعلىاي

َّد هلمايرو، يف اينمك     .(2)«والقا، ُ  إطباق ُ ها مم استَ ئها وملا كان ال وت َت م

 .  (5)األعلى منَت اإلمالة يف هذه األ وات

                                                 

 . 1/61ِسرا  ناعة اإلعراب:  ( 1)

 . 22موس قى الشَر:  ( 2)

 . 1/61ِسرا  ناعة اإلعراب:  ( 2)

 . 1/62َ.ن:  ( 2)

 . 21املوضح يف التْوَد:  ( 5)
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أرهلَمة منهما    ُاأل وات املالمتَل ة يف الَرهل مة سمبَة جمموعمة يف )ـم  خمص ضمُا(       

 ل   ُ ها إطباق.  (غ –خ  –ق )والث ثة الباـ ة  فأ وات مَّبقة

احنَّما  اللالمان عنمد خمروج ايمر، ممى       » ُهمي أو اَسمتاال  أما  ماة اَخناماا   

َّد ال مموت هلممايرو، »  َنممى ف (1)«إ  ـمما  الاممم  اينممك واأل مموات . (2)«أن َ َت مم

ُ كممون عممدذها اثنممان    فالالممبَة ممر األ مموات املالممتَل ة   املنخا ممة أو املالممتالة هممي   

  وعشرون  وتًا.

 التاخ م والرتـ    مم  5. 1. 2. 2. 2. 2. 2

ر اللالمان جتماه أـ مى    مَّي َنمتج عمى ارتاما  ممؤخّ    أثر َس (Velarisation)التاخ م 

  ث َمؤذي تُّ مرًا يف اجلوَم  الامموي حممدثًا رن نمًا مالمموعًا. وللتاخم م          فاينك الّلني

 :رتان و

 

أن َشممك  التاخمم م خا مم ة أساسمم ة مممى خممواص ال مموت  وهممي : مور  طب َ ممة 

وهمي األ موات الميت     فكما يف ال اذ وال اذ والَّاء والظماء  فاملاّخم تر،م إ  طب َته

وترـ   هذه األ وات مى شمأنه أن َمؤذي    ت ضمى أ وات اإلطباق واَستَ ء.َاُ نِّ

 إ  حدو  لب  يف املَنى.

 

حمًا ثانوَمًا مكتالمبًا ممى الالم اق المذي       لَمم َمهي أن َكون التاخ : و ور  مكتالبة

ت ضممى  َاالميت ُ منِّ   فكما يف القما، والَمني واخلماء   فَرذ ُ ه ال وت ذاخ  هلن ة الكلمة

                                                 

 . 121مدخ  إ  ُقه اللُة الَرهل ة:  ( 1)

 . 21 املوضح يف التْوَد: ( 2)
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ت هلامتح أو ضمّم )ـ مرًا كمان أَ     ََإذا ُأتِب . ومب تاخ م هذه األواتأ وات اَستَ ء

ـََتَ  ـاَتَ   .(1)َي و خن  حنو: هلِق ولكنها ُترـّ  إذا ُأتبَت هلكالر فطوًَ (ف مث : 

َ ُهمي  وَدخ  )ال َ( و )الراء( ضمى هذا النمو  ممى أ موات التاخم م. أمما الم ّ      

مة مى لا  اجل لة )اهلل( هلَمد ُتحمة أو ضممةف أو هلَمد حمرو، اإلطبماق. أمما المراء         ماّخ

 . (2)والالاكنة يف هلَض األحوال فُتاّخم إذا كانت م مومة أو ماتوحة مَّلقًا

كمما يف   ف موات يف مواضمم التاخم م َ َمؤذي إ  لمب  يف املَنمى      وترـ   هذه األ

َّ    خواص هذه األ وات. ب خبا ة مى أهّمإنه َُذِه أ وات اإلطباق األرهلَةف إ

وهمي   فأو املمنوعة منمه  فاخلال ة مى التاخ م» ـّقة ُهي األ واتأما األ وات املَر

َ ّ موالمممم ف(خ –غ  –ق ) + (ظ –   –ا  –ص ) تَ ءمدا أ مممموات اَسمممممممممما عمممم

 .(2)«ةميف حاَت خاّ  (2)راءموال

  ر املتقاهللة   ااتال مم  2. 2. 2. 2. 2. 2

أو َ َّت   هلشميء   فأو اثنتني منها  وهي ال اات اليت ـد َّت   ال وت هلواحد

 رتّص هلَض هذه ال اات هلبَض األ وات ذون  رها. كثرًا ماو منها على اإلط ق.

  املنحر،الّ وت   مم 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2

 ألّن» هلمماملنحر، َيوُسمممِّ ف(المم َ) مموت  مماة َتمّ ممز هلهمما   :(Lateral)اإلحنممرا، 

                                                 

 . 225مم   222علم األ وات:  ( 1)

 . 122امل َّلح ال وتي يف الدراسات الَرهل ة:  ( 2)

(ف 212 مممم  212علممم األ مموات:  لإلسممتزاذ  مممى أحكمماَ تاخمم م وترـ مم  )المم َ والممراء( َرا،ممم: )     (  2)

 (.111 مم  116 اجلامم ألحكاَ القرآن: و)

 . 211علم األ وات:  ( 2)
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اللالان عمى اعرتاضمهما علمى     وتتْاُى ناح تا مالتدّق فاللالان َنحر، ُ ه مم ال وت

  عل ه املَا مرون  وََُِّل .(1)«ماُهَقََْوا ُُّمال وت ُ خرج ال وت مى ت نك الناح تني وِم

   .(2)آخر هو اجلانيّب حًاَلم ََّ

 املكمّررالّ وت  مم  2. 2. 2. 2. 2. 2. 2

ال موت  سم بوَه   عمّر، ف وـمد  (المراء ) موت   اة َتمّ ز هلهما   :(Rolled)التكرار 

 هلماملكّرر  و م  المراء  وسمبب   .(2)«حر، شدَد مري ُ ه ال وت لتكرَره» :املكّرر هلأنه

ـِإ. كما (2)«تتاهلم طرـات اللالان على اللثة تتاهلًَا سرًََا» هو طمر،  » عل ه ُإّن َ نه إذا ُو

 .(5)«يف اإلمالة  رُني َباِلولذلك احُت فما ُ ه مى التكرَراللالان َتَثر هل

 املشَربالّ وت  مم  2. 2. 2. 2. 2. 2. 2

ُ منْم  موت ممزَج     فأن رتلا  موت هل موت آخمر   ا َّ حًا: مَنى اإلشراب 

َّ(6)مى  وتني ى األ وات املتبوعة هلنمرب   امل َّلح علأّن القدامى كانوا ََّلقون هذا  . إ

 الظماء و  المزاي و )وعلمى أ موات    ف(أ موات القلقلمة  )همو مما َنَّبم  علمى      و فأو ناِ

هلة مشمرَ  يف ايرو، حروُماً  اعلم أّن و» كما َُاهم مى عبار  اهلى ، : ف(ال اذ الذال و

القما، واجلم م   ) :همي  وهمي حمرو، القلقلمة و    ف از يف الوـ  وت ُا عى مواضَها

َّ ف(الَّمماء والممدال والبمماءو ذلممك لشممد   و فهل مموت ألنممك َ تالممتَّ م الوـممو، عل همما إ

                                                 

 . 1/162ِسرا  ناعة اإلعراب:  ( 1)

 . 171علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي:  ( 2)

 . 2/221الكتاب:  ( 2)

 . 171علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي:  ( 2)

 . 1/62ِسرا  ناعة اإلعراب:  ( 5)

 . 262امل َّلح ال وتي يف الدراسات الَرهل ة:  ( 6)
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 وهلَمض الَمرب أشمدّ    فواخرج فواخلا فواذهب فاي  :وذلك حنو فاياز وال ُا

ِ        مى املشمرَ  و .ت وَتًا َّ فهلة حمرو، رمرج مَهما عنمد الوـم  عل هما حنمو المنا أنهما مل   إ

وهلَمض الَمرب أشمد     ف(ال ماذ  لمذال و ا الظماء و  الزاي و) :وهي فت ُا ضُا األول

 .(1)«ت وَتًا

 املهتوتالّ وت  مم  2. 2. 2. 2. 2. 2. 2

وذلمك ملما ُ هما ممى ال مَ       » ف(2)(اَماء )هلهما  موت    :  ماة َتمّ مز  أو اَّتة اَّت

اخلاوت موسمومًا هلم   كان ال وت املهتوت. وملا (2)ف وهو رأي عّبر عنه س بوَه(2)«واخلااء

 .(5)هدًا مى الناط  يف إَ احه وتب  نهتَّّلب ،واخلااء ُإّنه َ

 الّ وت املتاشي مم  5. 2. 2. 2. 2. 2. 2

اهلممى ،مم  )ال مماذ( مممى   َعممدَّوـممد  .(6)  مماة َتمّ ممز هلهمما  مموت )الشممني(  :التاّشممي

م يف  موت  مَتمربًا همذه ال ماة ُ مه همي املانَمة لمه ممى أن َُمد َ          فحرو، التاشمي أَ ماً  

ف وألّن خمممرج الامماء (7)ب ممما ُ ممه مممى التاّشمميلممذها ألّن ذلممك سمم كون مممدعاً  ف)الَّمماء(

  موت )الاماء( ممى   علمماء التْوَمد    عمدَّ  ُقمد  فَالتَّ   عائدًا حتى َت    خمرج الثماء  

                                                 

 . 1/62ِسرا  ناعة اإلعراب:  ( 1)

امل مَّلح ال موتي يف الدراسمات الَرهل مة:     عّد هلَض الَلماء )اَمز ( و)التماء( ممى األ موات املهتوتمة )      (2)

175.) 

 . 1/62ِسرا  ناعة اإلعراب:  ( 2)

 .  لالان الَرب: / ماذ : هتت ( 2)

 . 176امل َّلح ال وتي يف الدراسات الَرهل ة:  ( 5)

 . 2/228الكتاب:  ( 6)

 . 1/218 ِسرا  ناعة اإلعراب: ( 7)
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 .(1)«انتشار ال وت هلها عند النَّ » :الذي ََ  عندهمحرو، التاّشي 

 الّ وت الناُث مم  6. 2. 2. 2. 2. 2. 2

وذكممر هلَممض  .(2)ره عنممد القمدامى الّنامث:  مماة َتمّ مز هلهمما  مموت )الثماء( ذون  مم   

وَََنمون هلالنامث: انتشمار ال موت عنمد       يمرو، الناُثمة همي: الثماء والاماء.     الَلماء أّن ا

 .(2)ف  ا َُشبه الّناِ(2)النَّ  هلهذَى ايرُني

 الّ وت األ مّى  مم  7. 2. 2. 2. 2. 2. 2

ُ أّم فالُّنة:  اة َتمّ ز هلها  وتا النون وامل م  :لُنمة ا» اللالمان  قمد ،ماء يف  ا مَناهما 

 ف وت ُ ه ترخ م حنمو اخل اشم م تكمون ممى نام  األنم        :وـ   ف وت يف اخل شوَ

شمرب  الُنمة أن َُ  :املمربذ  .ةّنم وهمي أـم  ممى اخلَ    فالُنة أن مري الك َ يف اللمها   :وـ  

َ    فمنهما  ة أشمدّ واخلّن فاير،  وت اخل شوَ َُمى وهمو    ّىَ م  فوالرتخم م حمذ، الكم 

رمرج  موته ممى     :وظميب أ مىّ   فالذي ررج ك مه مى خ اشم مه  األ ّى :وـ   فأ ّى

ألّن يف ترن نمه ُ ّنمة: وهمي تمرخ م يف  موته ممى حنمو        » وإاا ـ   ظيّب أ ّى .(5)«خ شومه

 . (6)«والنون أشّد ايرو،  ّنة فاخل اش م هلَون مى َنَا  األن 

                                                 

 . 26َ/1222القرطيبف  ( 1)

 . 1/171ِسرا  ناعة اإلعراب:  ( 2)

 . 172امل َّلح ال وتي يف الدراسات الَرهل ة:  ( 2)

َّ   مى التام  ألنّ  أـّ  :لناثا» ،اء يف لالان الَرب ماذ  )ناث((  2)  فمَمه شميء ممى الرَم      التام  َ َكمون إ

روح القد   النيب ـال  إّن ويف ايدَث أّن... اث الراـين .هو التا  هلَ نه :وـ   فوالناث شب ه هلالناِ

 ماذ : ناث(.  لالان الَرب: ) «ناث يف روعي

 . لالان الَرب: ماذ :  نى ( 5)

 . 221أسا  الب  ة:  ( 6)
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ني أنامي  ُهي عبار  عمى رنم   فاللُوي نى الُّنة اإل َّ حي ََّاهل  مَناهاوَكاذ مَ

ح ث خمرج  ؛َُ احب  وتي امل م والنون. ور م اخت ، هذَى ال وتني خمر،ًامَّ ى 

إَ أنهمما َشمرتكان يف كونهمما ممى األ موات األنا مة        فوخمرج النمون اللثمة   فامل م الشاة

(Nasalization) َُند النَّ  هلأحد هذَى ال موتني  فُ لتق ان يف طرَقة إ دار ال وت 

 (soft palate)وَُخاض اينمك األعلمى    فتامًا يف موضم مى الام َُحَب  اَواء حبالًا»

   .(1)«ُ ناذ اَواء عى طرَ  األن 

وعدَ اناكاكها عى هذَى ال موتني يف   فهر إ  الَّب َة ال وت ة َذه الظاوهلالنظر 

 ماة َمممة    :هلأنهما  ذان عل ها مى الال اق ميكمى تَرَم  الُّنمة   ِرحاَتهما املختلاة اليت ََ

 .(2)نيخااَتني أو ُمَتَمدَ ني أو ُمَتتاف ظاهَرَكرََّحتا أو َتَنكهوامل م ُس فولو تنوَنًا فللنون

 الّ وت املذَل  وامل َمت مم  8. 2. 2. 2. 2. 2. 2

واليت َش م اسمتَماَا يف   فاملتقارهلة يف خمار،هاالذَـة:  اة لَدذ مى األ وات 

نمه  أل» ُسمم ت هلمذلك  . اء والبماء واملم م(  والنمون والام   َوهي )الراء والّ  فالك َ الَرهلي

 .(2)«وهو  دره وطرُه فَتمد عل ها هلذل  اللالانَُ

،ن  الشماة وهمي: الاماء واملم م     » وـد ـاّلم اهلى ذرَد هذه األ وات إ  ،نالني:

 .(2)«الُار األعلى ة اللالان إ  مقدََلوالباء... واجلن  الثاني مى املذلقة هلني أَس

ف وـد ُسم ت هلهذا اإلسم ألنهما  (5)ر األ وات الذلق ة اة لُ ا اإل مات: ُهوأّم

                                                 

 . 228علم األ وات:  ( 1)

 . 1/167الكش  عى و،وه القراءات الالبم وعللها وحْْها:  ( 2)

 . 1/62ِسرا  ناعة اإلعراب:  ( 2)

 . 1/25نيهر  اللُة:  ( 2)

 . 1/62ِسرا  ناعة اإلعراب:  ( 5)
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 .(1)َعت ا ها على اللالانّص هلالبناء إذا كثرت حروُه خَتت أن َتَتُأ ِم

ُمتمى   فوَنَّوي هذا املَ ار يف تقال م األ وات على ِسمر  لَّ   َُنتام هله يف اللُمة 

 ر، ممى همذه الالمتة    ر ذي موائد ُم  هلمد ُ مه ممى حم      أو مخاس ًا رهلاع ًا» ما كان اَسم

 .(المراء )و (الاماء )ُا مه   ؛وذلك حنمو ،َامر   فور ا كان ُ ه ث ثة فأو حرُني ]الذلق ة[ف

 (الراء)و (الااء)ُ ه  ؛وسار،  .(الباء)و (ال َ)ُ ه  ؛وسلهب .(الباء)ُ ه  ؛وـَ ب

ُمتمى و،مدت    .ُهكمذا عاممة همذا البماب    (... المراء )و (الاماء )ُ مه   ؛وُرمذق .(ال َ)و

ا  مى هلَض هذه األحر، الالتة ُاـض هلأنه ذخ م  يف كم َ   َّرع ة أو مخاس ة ُمكلمة رهلا

 مت عنها أن  :تة أيم ت ايرو،  ر هذه الالتة م َمولذلك ُس فالَرب ول   منه

 .(2)«الذَـة ا  مى حرو،ّرََرهلاع ة أو مخاس ة ُمى منها كلمة بَنُت

 ف اات ذات ة متمكنةأنها هلني ًَا ميكى و اها ال اات ال وت ة اليت تَّرضنا َا 

ممى ،همام    وُقمًا ملوضمَه    مة وتتشمك  هلمه  مورته النَّق    فَتمّ ز هلهما همذا ال موت أو ذاك   

َالمتْلبها موـمم    فأو تكاذ تكمون كمذلك   فأخر  عارضة  وت ة وهناك  ااتالنَّ . 

ّن هناك َالتْلبها الال اق الك مي. كما أ وأح انًا فال وت اللُوي يف الكلمة أو اجلملة

 فمتممنح ال مموت اللُمموي فذلممكف أو هلَممض منممه كمم ات ة عدَممد  َالممتدع ها ظممواهر  ممو

ُ رتّتب على ذلمك تبماَى املَنمى واخمت ، الدَلمة. وهمذه       لونًا خا ًا  فهلأهلَاذه املختلاة

 الظواهر وتلك ال اات الثانوَة َدرسها علم وظائ  األ وات أو الاونولو، ا.

 

                                                 

 . 1/25نيهر  اللُة:  ( 1)

 . 65مم   1/62ِسرا  ناعة اإلعراب:  ( 2)
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 املبحث الثالث

 (Phonology)علم وظائ  األ وات  مم  2. 2

ُمإذا كنما ـمد اخرتنما      (Phonology)يف ترنيتهم مل َّلح الان ون اجلدذ اختل  الله

ان إ  م مَّلح  ُقد ترنيه الدكتور متاَ حاّل ف(1) له م َّلح )علم وظائ  األ وات(

ف يف حممني اختممار لممه الممدكتور الالممَران م ممَّلح )علممم     (2) )علممم التشممك   ال مموتي( 

 .  (2) األ وات اللُوَة الوظ اي(

هممو  فالممذي انته نمما منممه (Phonetics)وممما َُمّ ممز )الاونولو، مما( عممى )الاونات ممك(  

 فإ  ذراسممة األحممدا  ال مموت ة املنَّوـممة هلالاَمم    فكممما رأَنمما فان ممرا، هممذا األخممر 

وحماولة استق ائها و ل لها هلو،ه عاَ  ماحل للتَّب م  علمى اللُمات األخمر  يف هلَمض       

هلتْرَد  فالتحل   )الاونات كي( للتنظ م والت ن  ا الاونولو، ا ُإنه َُخ م ،وانبه. أّم

ل عمماَ والثمماني ضممواهلا وـواعممد مَ نممة َممذه املََّ ممات ال مموت ة يف لُممة مَ نممة. ُمماألوّ   

الَ ـمة هل نهمما علمى    ف مى ح ث جمال الدر  وأسلوب الَم . وميكمى تشمب ه   (2)خاص

َ     » الو،ه التالي: وعلمم وظمائ     فعلم األ وات الَماَ أو الاونات مك مممم املماذ  اخلما

َ األ وات أو الاونولو، ا ََّبخها. ُاألول  ممى أسمواق   ى إ  جتم مم مماذ  الدراسمة    َالم

                                                 

 . 272علم األ وات:  ( 1)

 . 111مناهج البحث يف اللُة:  ( 2)

 . 122علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي:  ( 2)

تْوَمد ذاخلمة يف علمم الاونات مكف ألّن ـواعمدها وضمواهلَّها ختمص اللُمة         لذلك ُإّن م َّلحات علمم ال (  2)

 الَرهل ةف وهي مقت ر  حال ًا على القراء  القرآن ة ُقا.
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الك َ )أُواه املتكلمني(ف والثاني َالَى إ   ق   ـ مها وأهم تها َذه الَّائاة أو تلك 

هلَّبخها أو هلإعداذها لإلُاذ  منها وتناوَا على و،مه مقبمول    فمى أ حاب هذه األُواه

ُممإّن علممم وظممائ  ذا َمم. (1)«وما ممح عممى موـَهمما يف نظمماَ لُممتهم  فّدَ َمممى تقممّمممِم

ذراسمة   وذلمك عمرب  سم اـه اللُموي    مى خم ل َدر  ال وت األ وات أو الاونولو، ا 

ألّن ال موت يف سم اـه رتلم  عمى      فكمما َنَّقهما أ محاهلها    فالنظم ال وت ة للُة مَ نة

أو مممى ح ممث تممأثره  فنتا،ممهسممواء مممى ح ممث كم ممة اجلهممد ال ممممة إل  فال مموت اجملممرذ

  .  (2)حقة هلهوالّ  ف وات الالاهلقة عل ههلاأل

أو مما   فوتتالم ذائر  هذا اجلانب مى الدراسة ال وت ة لتشم  ذراسة البناء املقََّي

إلخت ُهمما مممى لُممة إ  أخممر . إضمماُة إ  ذراسممة هلَممض      فى هلاملقمماطم ال مموت ة مََُّاَلمم

َلي أثنمماء منهممما يف  دَممد املالممتو  الممد وذور كمم   فالظممواهر ال مموت ة كممالنرب والتنُمم م

الميت   فا َمدخ  يف جممال الاون ممات الثانوَمة    ّمم وروذه يف س اق الك َ. وهذه الظمواهر مِ 

 مى األ وات ال امتة وال ائتة.  ًُّك تشاطر الاون مات األساس ة اليت ت ّم

 (The Phoneme)الاون م  مم  1. 2. 2

علمى   (Phonetic unit) الوحد  ال موت ة هلمم  مما َُالمّمى    م مَّلح الامون م أو   َََُّلم 

أ مُر وحمد   موت ة    » ف وََُّر، كذلك هلأنه(2)« وت ـاذر على إماذ تُ ر ذَلي ك ِّ»

وهلذلك َدخ   مت   )نا  امل در وال احة(. (2)«عى طرَقها ميكى التارَ  هلني املَاني

                                                 

 . 272مم   272علم األ وات:  ( 1)

 . 116يف علم اللُة الَاَ:  ( 2)

 . 151ذراسة ال وت اللُوي:  ( 2)

 .(  َ.ن.ص2)
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وهمي   فإخلحروُمًا كانمت كمالنون والبماء والتماء       ؛هذا التَرَ  ني مم أ موات الَرهل مة   

وتشممم  ايركممات الق ممر  الممث   )الاتحممة وال مممة   ؛أو حركمماٍت فتالممَة وعشممرون

ُ كمون عمدذها أرهلَمًا وث ثمني وحمد        فوايركتان الَّوَلتان )الواو وال ماء(  فوالكالر (

 .(1) وت ة أو )ُون مًا( هو جممو  ما تت منه الَرهل ة الا حى مى ُون مات

يف الَرهل ممة ََُتممرب وحممد   مموت ة أو ُون مممًا   ي )النممون( و )القمما،( مممى  مموَت ُكمم ٌّ

ُثمممة  .منهمما َقمموَ هلوظ امة ذَل ممة خمتلامة يف النظمماَ اللُموي الَرهلممي     ألّن كمم ًّ فمالمتق ً 

النمون ـاُمًا     ََّحم ألننا نقول )نماَ( ثمم ُنِحمّ  مَ    فهلني هذَى ال وتني (تَارا))تقاهل ( أو 

 ذَلّي. ُ رتّتب على ذلك التُ ر ال وتي تُ ر  فُنقول )ـاَ(

)ال ممّمة(  الَرهل ممة هلممني )الاتحممة( وتقاهلمم  يف » َُثمممة فاألمممر مممم ايركمماتوكممذلك 

ُالاتحمة يف الَرهل مة )ُمون م( وال ممة      ؛ُكلمة )َكْرَ( اسم يف الَرهل ة ولكى )َكُرَ( َُم  

ألننا نقول )َسْار(  َنى نياعة املالاُرَى و )ِسْار(  ف)ُون م(ف كما أّن الكالر  )ُون م(

         .(2)«اب َنى الكت

يف الكمم َ  ُذِرهممذه الوحممدات ال مموت ة أو الاون مممات َ َتمم كممّ  واحممد  مممى  ولكممى

حمد هلتَمدذ الالم اـات    ذ أمثلمة الامون م الوا  هلم  تتَمدّ   فاملنَّوق وُ   ور   وت ة واحمد  

ف وكمذلك  يف لا  اجل لمة )اهلل( ال َ( ) ُال اَور النَّق ة ل وتقم ُ ها. ال وت ة اليت َ

قممان يف مواـممم  ُهممما مرـّ فكلمممةذ  الممب مواـَهممما يف هلن ممة ال  تتَممّد ف)الممراء(  مموت

     .(2)ان يف مواـم أخر موماّخ

                                                 

 . 226رهل ة: امل َّلح ال وتي يف الدراسات الَ ( 1)

 . 127علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي:  ( 2)

علممم ) لإلسممتزاذ  َنظممر مواـممم وحمماَت ترـ مم  الممراء والمم َف وتاخ مهممما يف كتمماب علممم األ مموات      (  2)

  (. 278األ وات: 
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ذ ال مور النَّق مة للامون م الواحمد يف الَرهل مة همو  موت        ر البمارم  لتَمدا  َوومى ال َّ

 َنقلب إ   وٍت شاوّي يف )انبهر( جملاورتهولكنه  فهو  وت أسناني لثوي(ف ُالنون)

ر نَّم  النمون   َوم حظة ُ م  عند ذ هل ور  أكثر وضوحًاهذا التَداَتّْلى و .َةالباء الشاو

 كم ّ » إخل ُإّن ف(مْى َكى فإْن ـال فإْن شاء فيف الَبارات التال ة: )إْن ثابكما الالاكنة 

علمى   فولكنهما ني َماً   ف ور  ممى همذه النونمات ختتلم  عمى أختهما يف موضمم النَّم         

أو وحممد   مموت ة واحممد    ًُّتمثمم  ُكمم واحممدً  مممًةزممما تممزال تكمموِّن ُح فالممر م مممى ذلممك

 . (1)«ا َّلح على تالم تها ) وت النون(

 عائلة  موت ة ت ممّ   (لاون مإ  اعتبار )ا (ذان ال ،ونز) هذا هو الالبب الذي ذعاو

 فيف لُمة مَ نمة   فأسمر  ممى األ موات   » عدذًا مى الوحدات ال وت ة عندما عّرُمه هلأنمه:  

يف  فَّرَقمة َ تالممح ألحمد أع مائها أن َقمم يف كلممة      مالمتَملة هل  فمتشاهلهة اخل ائص

 .(2)«نا  الال اق ال وتي الذي َقم ُ ه ا خر

هلم    فل الت مق ور  على ال وامتللاون م الواحد  تَدذ ال ور النَّق ةوظاهر  

سمواء علمى مالمتو  الكلممة      فإّن ايركات أَ ًا َما ن م ب ملحموظ ممى تَمدذ ال مور      

ى مالتو  الكلمة املامرذ  ُإننما ن حم     يف الال اق. ََُلأو على مالتو  وروذها  فاملارذ 

ف ل المت  ال(اب( و )ـَاب( و )َتأّن )الاتحة الَّوَلة( مثً  يف أوائ  الكلمات التال ة: )َط

 وهلني هلني يف الثالثة.  ف الثان ةقة يفومرـّ فُهي ماّخمة يف األو  فواحد 

 فم(ُتْبم َتهلالكالر يف حنمو )إن ارْ   نََّالالكون يف )إْن( َُ» ا على مالتو  الال اق ُإّنأّم

ْوا( ح مث  َشم )اْخ :وكذلك ايال يف سكون الواو يف مثم   فللتخلص مى التقاء الالاكنني

 مة يف )اخشُوا اهلل( وحنوه. وخت مم ايركمات أَ مًا للمتُر والتَمدذ يف الكممّ      َُحّرك هلالّ 

                                                 

 . 277علم األ وات:  ( 1)

 . 122ذراسة ال وت اللُوي:  ( 2)
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 فوَلمة مى ح ث الق مر والَّمول يف الكم َ املت م . ُالكالمر  يف ايمر، )يف( كالمر  ط       

 . (1)«ولكى َُ  بها الق ر يف حنو )يف الب ت(

 فللامون م الواحمد  أو  فللوحمد  ال موت ة الواحمد    إّن هذه ال ور النَّق مة املختلامة   

على مالتو  الكلمات املارذ  أو على مالتو  الال اق  فسواء يف األ وات أو ايركات

ه األ موات اجلدَمد    همذ  ُإّنالالبب وَذا  تُّ ر ذَلي.  َرتّتب عل ها عاذً َ فالك مي

ََممّد وحممدات  وََُّلمم  عل همما   فرب تنّوعممات  مموت ة وإامما ُتََتمم  فو ُون مممات مموت ة أ َ ُت

 .(2)  َّلح )ألاونات( وواحدها )ألاون(م

ناتهما  ا سب  إ  أّن الاون م عبار  عى )عائلمة  موت ة( ميكمى  دَمد مكوّ    ّمص ِمَنخل

 وُقًا ألساسني اثنني هما:

ُتالمّمى   ف  إ  عنا مر أو مكونمات أخمر    ميكى أْن َُحلَّم  فّيالاون م شيء ماذمم  1

 ألاونات.

وإاما همي    فَ و،موذ َما  ارذهما    فح أو ك ا مة نَّق مة  لَمم الاون م عبار  عمى مَ مم  2

   .(2)هلان مامها إ   رها مى امل مح تشك  ال وت اللُوي

قموا  أطل ؛وـد ،ر  الَر، عند هلَض اللالان ني على ت من   الامون م إ   مناني   

 وأطلقوا على الثاني اسم الاون م الثانوي. فعلى األول اسم الاون م الرئ الي

 (Primary  Phoneme)الاون م الرئ الي   مم  1. 1. 2. 2

(. Segmental Phoneme)الاون مات الرتك ب ة أو القََّ ة  أَ ًا تالم ة عل ه وََُّل 

                                                 

 . 278علم األ وات:  ( 1)

 . 226ي يف الدراسات الَرهل ة: امل َّلح ال وت ( 2)

 . 122وعلم األ وات: ف  152مم  151ذراسة ال وت اللُوي:  ( 2)



 122  واتاأل لُم: ِعثانيالا   ال 

 

 

 ف م ُة لُوَمة ذات مَنمى   تلك الوحد  ال وت ة الميت تكمون ،مزءًا ممى أهلالما      هلها راذ وَُ

منَزلمة عممى الالمم اق. أو هممو ذلممك الَن ممر الممذي َكممون ،ممزءًا أساسمم ًا مممى هلن ممة الكلمممة  

   .(1)وكذلك ايركات )الاتحة والكالر  وال مة( فوذلك كالباء والتاء إخل فاملارذ 

 (Secondary  Phoneme)الاون م الثانوي  مم  2. 1. 2. 2

 Suprasegmenal)ب ممة أو  ممر القََّ ممة   المممى أَ ممًا الاون مممات ُمموق الرتك   َُو

Phoneme .)ِّ ذات مُمز   أو  اة  وت ة ظاهر   وََُّل  هذا النو  مى الاون م على ك

وتوّظمم  يف نيلممة  فوذلممك حممني ُتَ ممّم كلمممة إ  أخممر   فأو ـ مممة يف الكمم َ املت مم 

 هلذاتها. ومى أمثلة الاون م الثانوي:

 ذر،ة ال وت. 

 النُمة. 

 النرب. 

 قى الك َ(.التنُ م )موس  

 إخل. فـَِ ر ايركات وطوَا 

منحمه ِسممات   وَت فوهذا ََ  أّن الاون مات الثانوَة تكالو الك َ املنَّموق هلاكملمه  

ممى هلن مة   ممى ذون أن تكموِّن أَمة عنا مر      فوتكالبه ،وذ  وذـّة فتَرب عى حق قته فممّ ز 

علممى   وأع مماء مدرسممته  (Firth) (2)ُممر  هممذا املنَّمموق أو مارذاتممه. ولممذلك أطلمم      

أو الاونولو، مما  ،(prosodic Features)الاون مممات الثانوَممة اسممم الظممواهر التَّرَزَممة  

                                                 

 . 227مم   226علم األ وات:  ( 1)

 (.ة الال اـ ةنظرَال مم  5. 1. 2. 1)(  َنظر: مبحث: 2)
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وأهم تهما البالُمة يف الكم َ    للتأك د علمى ـ متهما    ف(prosodic phonology)التَّرَزَة 

 .(1)املنَّوق

ممى أهمم الظمواهر التَّرَزَمة الميت مت مز        (التنُم م ) و (النمرب )ي َتوميكى اعتبمار ظماهرَ  

وخا مة   ف. ولكّى ُهمهما واسمت َاب حق قتهمما  ومنها الَرهل ة فال وتي ألَة لُةاألذاء 

 Syllable)أو الرتك مممب املقََّمممي   ،(Syllable)نمممو  هلمممالنظر إ  املقَّمممم   النمممربف َم

Structure)    ُهمذه األشمكال الث ثمة )املقَّمم      ّدََم الذي رتل  ممى لُمة إ  أخمر . وت– 

 أساسه.التنُ م( ـواَ األذاء ال وتي و –النرب 

 املقاطم ال وت ة مم  2. 2. 2

ات  مموت ة متَممدذ  َن ممّم إَقاعممعنمدما َممتكّلم اإلنالممان َقمموَ ،هممام النَّم  هلإنتمماج   

 ـائمة أساسًا على عدذ ممى كلمة  الكلمات واجلم . ُكّ  هلَ ها إ  هلَض ُتتأّل  منها

وت وهمذه املقماطم تتاما    فُتالمّمى هلاملقماطم  الميت   موت ة  التْمَمات  الَقاعمات أو  هذه اإل

 أشكاَا وأنظمتها مى لُة إ  لُة أخر . 

 تَرَ  املقَّم  مم  1. 2. 2. 2

أو الَ مموي  انَّ ـممًا مممى الَاممم  الاالمم ولو،ي  فوميكممى تَرَمم  املقَّممم ال مموتي 

نظمماَ اللُممة يف ل وُقممًا ممامت وحركممة  حممر، هلأنممه ا،تممما ف (Physiological)للنَّمم  

ضمَُّة ممى ايْماب ايما،ز      ُك ا فوذلك اعتماذًا على اإلَقا  التناالي فتأل   هلن تها

ولهد إَقاعًا َوامي مقًََّا مؤلاًا يف أـ  األحوال على اَواء ال اذر مى الرئتني ميكى أن َُ

مى ) امت +  ائت(. ُمإذا حاولنما  ل م  كلممة ممى الكلممات إ  مقاطَهما ال موت ة         

                                                 

 . 222مم  226َ.ن:  ( 1)
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  + ُك ) ة مقماطم: َتكّون مى ث ث فهلناء  على هذا التَرَ  فكالاَ  )ُكِتَب( ُإننا سنْده

متث  الوحدات األساس ة لنظاَ الكلممة ال موتي والميت ميكمى مت  زهما هلالمهولة        (َب  + ِتم 

 .(1)وَُالر

 مكّونات املقَّم  مم  2. 2. 2. 2

 فمقَّمم ممى  مائت واحمد     لكم ِّ  وَهلمدَّ  فُاملقَّم َتكمون ممى  موامت و موائت    

املقَّممم  أو اكثممر يف ا ال مموت ال ممامت ُقممد َكممون واحممداً  أّممم فطمموًَ  كممان أَ ـ ممراً 

 . ولكنه َ َزَد على الث ثة يف الَرهل ة فالواحد

َّ فومم وضوح مَنى املقَّم عمل ًا إعَّماء  » أّن علماء اللُة مل َُحالاهم ايم  يف  إ

لمذلك كثممرت التَرَامات اخلا ممة هلماملقَّم وتنّوعممت هلتنممو      .(2)«و م  شممام  ذـ م  لممه  

القائ  نا التَرَ  اخرتُ فبن ة األساس ة للمقَّماعتماذ ال لكننا آثرناوف (2)الرؤَة واملنهج

ل  مامت  َتبَه  ائتف وتنتهي ـب  أّو فجمموعة  وت ة تبدأ هل امت» هلأّنه: عبار  عى

 .(2)«أو عند انتهاء الك َ فمتبوعًا هل ائت ُذِرََ

ُهو  فهلنالب متااوتة فإضاُة إ  كون املقَّم ال وتي َ ّم أ واتًا  امتة و ائتة

زأَى أساس ني أحدهما ََُمر، هلمم )القّممة(ف وا َخمر هلمم )القاعمد ( أو       كذلك مكّون مى ،

ُقممد لمموح  مممى خمم ل التْرهلممة القائمممة علممى تالممْ   الذهلممذهلات ال مموت ة     )الممواذي(.

                                                 

 . 28املنهج ال وتي للبن ة الَرهل ة:  ( 1)

 . 221َ.ن:  ( 2)

ممم   512علمم األ موات:   إلستزاذ  يف موضو  اخت ، الدارسمني خب موص تَرَم  املقَّممف َنظمر: )     ل(  2)

 (.122مم  121يف علم اللُة الَاَ: (ف و)515

امل مَّلح ال موتي يف الدراسمات الَرهل مة:     هذا المرأي للمدكتور حالماَ سمَ د النَ ممي نقمً  عمى كتماب )        (  2)

278.) 
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ـِ  .(1)م ووذَانَمللْم  أّن أثر هذه الذهلذهلات َبدو يف شك  خا متمّوج َتكّون مى 

الداخلممة يف ترك ممب ذر،ممة الوضمموح الالمممَي لأل مموات  وحق قممة ذلممك تَمموذ إ  

بنمات  ممى هلمني اللّ   فاملقاطم ال وت ة مارذ  كانمت أو جمتمَمة. ُأشمّد األ موات وضموحاً     

 وما سواها متث  )القواعد( أو )الوذَان(. فمتث  )القمم( فاليت َتشك  منها املقَّم

ُتَممد أكثمر وضمموحًا يف   فأو ال موائت  فاللمني أو الَلممة وممى املالممّلم هلمه أّن أ مموات   

وإامما  فوهممي يف ذات الوـممت  ممر متالمماوَة يف ذر،ممة الوضمموح فامتالالمممم مممى ال ممو

َماء املمد( أوضمح ممى      فواو املمد  فختتل  ُ ما هل نها نالب ًا. ُال وائت الَّوَلة )أل  املمد 

 .(2) الكالر ( فال مة فال وائت الق ر  )الاتحة

ُال َ والنمون   فمم تااوت ملحوظ يف ذر،ة وضوحها فوَل ها األ وات ال امتة

  عل ها )أشباه أ وات اللني( ألنها تل هما  وَََُّل فم أوضح مى  رها مى ال وامتوامل 

وماسواها مى ال موامت ذونهما   . (2)ف وإلمكان أن  ّ  حمّلها(2)يف ذر،ة علّوها الالمَي

 وضوحًا.

 فقمماطم ال مموت ة ُتالممّمى )أ ممواتًا مقََّ مممة(    واأل مموات المميت تقممم )ـّمممة( يف امل    

أو )ـاعمد ( ُتالمّمى )أ مواتًا  مر مقََّ مة(. ولمذلك ُقمد         واأل وات اليت تقمم )واذَمًا(  

وما عداها أ واتًا  فوامل م أ واتًا مقََّ ة فوالنون فاعُتربت أ وات اللني ومَها ال َ

 .(5) ر مقََّ ة

                                                 

 . 111األ وات اللُوَة:  ( 1)

 . 126 قى الشَر: موس ( 2)

 . 111األ وات اللُوَة:  ( 2)

 . 211أ وات اللُة الَرهل ة:  ( 2)

 . 211وأ وات اللُة الَرهل ة: ف  111األ وات اللُوَة:  ( 5)



 212  واتاأل لُم: ِعثانيالا   ال 

 

 

  خ ائص املقَّم الَرهلي مم  2. 2. 2. 2

 دَد أنوا  املقماطم وأـالمامها نتوـم  عنمد أهمم اخل مائص الميت َتم مز هلهما          وـب  

 .(1)ملقَّم يف اللُة الَرهل ةا

 مقَّم مى وحدتني  وت تني )أو أكثر( إحداهما حركة. َتكّون ك ا -1

 .(2) ائتهلوميتنم البدء  فاملقَّم هل وت  امت َل ه  ائت ـ ر أو طوَ َبدأ  -2

 ـد َُشّدذ عند الوـ  يف هلَض املقاطم (2)َنتهي املقَّم هلالماكٍى -2

َّ فميتنم توالي  وتني  امتني يف املقَّم الواحد -2 الوـ  أو  عنديف نهاَة املقَّم  إ

 اإلعراب. إهمال 

 اَة تشك   املقَّم أرهلم وحدات  وت ة إذا اعُتربت ايركة الَّوَلة وحد   -5

  وت ة واحد .

 أنوا  املقاطم  مم  2. 2. 2. 2

مى خ ل  دَد ال واهلا املم ز  للمقَّم يف الَرهل ة ميكى تَ ني ستة مقاطم  وت ة 

ومنهما   فزًا كمبرًا ممى الكم َ املنَّموق    منها ما َشُ  َح ِّ فهمِتّمُررهلي هلَرذ عل ها الك َ الَ

 :هي كا تياملقاطم الَرهل ة الالتة ما هو ناذر. و

ممى   ژٹژ مثالمه املقماطم الث ثمة يف     و .(2)(حركمة ـ مر   +  وت  مامت  )مم 1

َُم  ث ثمّي خماٍل ممى      ف ومنمه كم ا  [182]البقر : ژٹ ٹ ٹژ  ـوله تَا :
الث ثممة ُممم )ص( ميثمم  األ مموات   ؛)ص ح(. وَُرمممز َممذا املقَّممم هلممالرمز  حممرو، املممّد

                                                 

 . 122وخواطر مى تأم  لُة القرآن:  ف 227مم   226علم األ وات:  ( 1)

 ر، ساكى.مَنى ذلك أّن املقَّم الَرهلي َبدأ  ر، متحرك وَ َبدأ  (  2)

 ـد َكون الالاكى  وتًا  امتًا كما يف امل م مى )ـُْم(ف وـد َكون  ائتًا كما يف األل  مى )َما(. (  2)

 أي:  وت متحرك ول   هلَد حركته  وت ساكى.(  2)
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يف كّ  على التوالي الاتح ال ّم والكالر و )ح( ميث  حركاتوف (ب/ )ك / تال امتة 

  منها.

. ومثاله املقاطم الث ثمة يف  (1)+  وت  امت() وت  امت + حركة ـ ر  مم 2

 ژڃ  ڃ ڃ  چ چ چژ مممممممى ـولممممممه تَمممممما :  ژچژ و ژڃژ

ز . وَُرَمم (ُُمرْ / َُْ / ََمكْ )( و/ ِمْىمقاطَهما الث ثة كا تي: )َُْ / َُْؤو [.22 ]الكه :

و  فث  الاماء يف املقَّمم األول )َُمْ (   ميُم )ص( األو   ؛َذا املقَّم هلالرمز )ص ح ص(

ثم  الم َ الالماكنة ُ مه. وهكمذا يف هلق مة       و )ص( األخمر  مي  ف)ح( ميث  حركة الامتح ُ مه  

 املقاطم.

ممى   ژېئ  ىئ    ژ . ومثالمه املقماطم الث ثمة يف    (2)) وت  امت + حركة طوَلمة(  مم2

ُِممي /   .[27: مماُات]ال ژېئ  ىئ    ىئژ ـولممه تَمما :  ومقاطَهمما الث ثممة كمما تي )َلمما / 

 فَ يف املقَّمم األول )َلما(  ُمم )ص( ميثم  الم ّ    ؛(2)َها(. وَُرمز َذا املقَّم هلالرمز )ص َ(

 . وهكذا يف هلق ة املقاطم.ل هو)َ( ميث  حركة املد الذي َ

 يف قَّمم األّول امل. ومثالمه  (2)) وت  امت + حركة طوَلة +  موت  مامت(  مم 2

 ژڄ ژممممى الكلممممات القرآن مممة:    ف(َطامَّمممة)و (َ ممماخَّة)و  (َضمممالهني)كمممّ  ممممى  

ز َممذا . وَُرَممم[22]النامعممات: ژےژ  و[ف 22]عممب : ژېئژ  وف [7]الاا ممة:

)ص( و فنيالهَضمممتثمم  )ا( األو  مممى الرمممز  (ُممم )ص ؛(َ صاملقَّممم هلممالرمز )ص 

                                                 

 أي:  وت متحرك هلَد حركته  وت ساكى.(  1)

 أي:  وت متلّو هلاملدف ول   هلَد املد سكون.(  2)

املقَّم هلالرمز )ص ح ح( ُال اذ للحمر، ال مامتف وايماء األو  للحركمة الق مر        َرمز هلَ هم َذا(  2)

 (.511علم األ وات: على ال امتف واياء الثان ة ير، املد )

 أي:  وت متلّو هلاملدف وهلَد املد سكون.(  2)
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و)ص(  فيف كّ  منهما أو ال ائت الَّوَ  ) ( َطامَّة. و)َ( مى الرمز ميث  املد و فَ اخَّة

ف أما الَن ر (1)والذي ََُترب أّول عن رْي التشدَد فاألخر  متث  الالاكى الذي َلي املد

     .(2)ة مقَّم ،دَد لكونه متحركالثاني مى التشدَد يف الكلمات الث   ُ دخ  يف هلداَ

ومثالمه   .(2)) وت  امت + حركة ـ ر  +  وت  امت +  وت  امت(مم 5

علمى كمّ  منهمما يف     حمال الوـم    ژېژ   و)ـَّر( مى ژۈژ  األخر )َُّر( مىاملقَّم 

 ]الق اممممة: ژۇ  ۆ     ۆ   ۈ  ۈ         ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې        ژ  ـولممه تَمما :  

ُم )ص( األو  مى الرمز متثم    ؛ز َذا املقَّم هلالرمز )ص ح ص ص(وَُرَم .[12مم  11
)ص( و فلاتحمة( يف كمّ  منهمما   و)ح( ميثم  ايركمة الق مر  )ا   ف )ـَمّر(  )ق()َُّر( و( ،)

)ص( األخمر  متثم    و فمى ك  الكلمتني الثان ة متث  الالاكى األول مى التشدَد يف الراء

  .(2)شدَد يف حال الوـ الالاكى الثاني مى نا  الت

. ومثالمه  (5)) وت  امت + حركة طوَلة +  وت  امت +  وت  مامت( مم 6

َّ( و )َخماّص( و )َضماّل(    :الكلمات التال ة ُهمذا املقَّمم    .يف حمال الوـم    )َحاّج( و )َتما

وَُرمز َذا املقَّمم هلمالرمز )ص    .كالاهلقه َُشرت  وـوعه هلالوـ  أو عند إهمال اإلعراب

)ص ص( ميمث ن  و فالمذي َل مه   َ( ميث ن ال امت األول مم املّد ُم )ص ؛َ ص ص(

                                                 

 .(َطامَُّة) ف و) ((َ اخَُّة) و)خ( ف(َضالهنَي) َُق د منه التشدَد املو،وذ يف )ل((  1)

 خ ائص املقَّم الَرهلي(. مم  2. 2. 2. 2َرا،م البند الثاني مى خ ائص املقَّم )(  2)

 أي:  وت متحرك وهلَد ايركة  وتان ساكنان.(  2)

ََمّ ( ومثالمه       (  2) ُْ َْب(ف و)ا َْم ( ومثالمه )َشمم َتأّتى هذا النو  مى املقاطم يف الوـ  على هلَض األومان َكمم )َُ

(. ُالالاكنان يف آخر همذا املقَّمم ـمد َكونمان ،مزءًا      261ل وت اللُوي: ذراسة ا)اْخَ ّر(ف و رهما )

 مى  وت م َّ  حنو: )َحمّر( أو  ر م َّ  حنو: )َحمْرْ،( عند الوـ  على النموذ،ني.  

 أي:  وت متلّو هلاملدف وهلَد املد  وتان ساكنان.(  5)
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 .(1)ي التشدَد املوـو، عل ه يف األمثلة املذكور َنساِك

 فأكثمر شم وعًا يف الكم َ الَرهلمي     ألو  مى املقاطم الَرهل مة أعم ه  واألنوا  الث ثة ا

ا املقاطم الث ثة أّم فى أومان الشَر الَرهليوعل ها ُتبَن فتشك  الُالب ة الَظمى منهوهي 

 .(2)كون يف أواخر الكلمات حني الوـ ما ت وهي عاذً  فاألخر  ُقل لة الش و 

 أنوا  املقاطم هلاعتبار نهاَاتها مم  1. 2. 2. 2. 2

إ  ممما تنتهممي هلممه مممى   هلممالنظر فاملممذكور  آناممًاميكممى تقالمم م املقمماطم الَرهل ممة الالممتة  

   أو مقاول.مَُلوح و : ماتإ  ـالمنياأل وات اللّ نة أو الالاكنة 

 (Open)املقَّم املاتوح  مم  1. 1. 2. 2. 2. 2

وَتمثم   . (2)لمني و د أي:  وت َم فطوَلةـ ر  أو وهو املقَّم الذي َنتهي  ركة 

املاتموح علمى    املقَّممَ  همهلَ م . وـمد ـ مر   )ص َ( والثالمث يف املقََّني األول )ص ح( 

 .(2)ّداملقَّم الثالث املنتهي  ركة طوَلة أو َم

 (Closd)املقَّم املُل  أو املقاول  مم  2. 1. 2. 2. 2. 2

ني وإذا انتهمى  مرُ   فأو حمرُني  ف ر مّدي فَنتهي  ر، ساكى املقَّم الذيوهو 

)ص ح . وَتمثم  املنتهمي هلالماكى واحمد يف املقََّمني: الثماني       (5)ممزذوج اإلنُم ق   َيُسمِّ

                                                 

  .122وخواطر مى تأم  لُة القرآن: ف  227مم   226علم األ وات:  ( 1)

 . 112مم  112األ وات اللُوَة:  ( 2)

 . 261ذراسة ال وت اللُوي:  ( 2)

 . 125خواطر مى تأم  لُة القرآن:  ( 2)

 . 212أ وات اللُة الَرهل ة:  ( 5)
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   .(1)ملقَّم الثاني ُقا  على ااملَُل املقََّم همهلَ ص( والراهلم )ص َ ص(. وـ ر 

ني زذوج اإلنُمم ق ُ تمثمم  يف املقََّمم ممما َُاَلمممَّى  مم أممما املقَّممم املنتهممي هلالمماكنني أو  

 املقَّمممَم ف وَُالمممّمي هلَ مممهم(2) الالممماذ  )ص َ ص ص(و اخلمممام  )ص ح ص ص(

 . (2)قَّم الوـ الالاذ   

ن  ممة وإوتتامماوت اللُممات يف نالممبة اسممتَماَا للمقمماطم املاتوحممة واملُلقممة. والَرهل   

َّكانت تالتَم  النموعني مَماً   ذلمك ممى عمّد      ةوميكمى م حظم   فأنهما تاّ م  املُلم     ف إ

ظواهر لُوَة منها: تالكني ََ الاَ  املاضي عند ات اله هل ممر الرُمم املتحمرك مثم :     

: إنهما كراهمة تموالي    ُت( إذ َقمول النحما  يف عّلمة ذلمك    )كَتْبُت( و )أكرْمُت( و )اسَتْرَشمدْ 

ُالتالكني كما َبدو لكراهمة الَرهل مة تموالي أرهلَمة      فلكلمة الواحد متحركات ُ ما هو كا

مُلقمممة مثممم : )اْسمممَتْأَذْنُتْم( و  مقممماطم ماتوحمممة. وـمممد أهلممماحوا تممموالي أرهلَمممة مقممماطم     

 .(2))اْسَتْاَهْمُتْم(

 أنوا  املقاطم هلاعتبار مّد  النَّ  هلها مم  2. 2. 2. 2. 2

ُتقاّلم ممى ح مث ممّد  النَّم  هلهما إ        إضاُة إ  التقال م الالاهل  ُإّن املقاطم الَرهل ة

 .(6)طوَلةو فومتوسَّة فـ ر  :(5)مقاطمث ثة 

                                                 

 . 125خواطر مى تأم  لُة القرآن:  ( 1)

 . 212أ وات اللُة الَرهل ة:  ( 2)

 . 125خواطر مى تأم  لُة القرآن:  ( 2)

 . 212وأ وات اللُة الَرهل ة:  112اللُوَة: األ وات  ( 2)

اكتاى البَض هلتقال م املقاطم وُم  همذا املَ مار إ  ـالممني: ـ مر : وهمي الميت تنتهمي  ركمة ـ مر ف           (  5)

وتشم  املقَّم األول ُقاف وطوَلة: وهي اليت تنتهمي  ركمة طوَلمة أو  مر،ف وتشمم  هلق مة املقماطم        

 (.127موس قى الشَر: )

 . 127لشَر: موس قى ا ( 6)
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 املقَّم الق ر مم  1. 2. 2. 2. 2. 2

 ُهمو إذن مقَّمم   .َتمّث  يف املقَّم األول )ص ح( ُقا فذو اا واحداملقَّم  وهذا

ُماملقَّم الق مر عبمار  عمى إحمد       .  ركمة ـ مر   عماذ   َنتهمي  ف وَ َزَد عى  موتني 

 .(1) ورتي املقَّم املاتوح

 املقَّم املتوسا مم  2. 2. 2. 2. 2. 2

  :ذو اَّنياملقَّم  وهذا

ف وهمو  وَتمثم  يف املقَّمم الثماني )ص ح ص(    .: َتكون ممى ث ثمة أ موات   األول

 مقَّم مُل  أَ ًا.  

ف املقَّم الثالث )ص َ(وَتمث  يف .  وتني أحدهما لني طوَ  : َتكّون مىالثاني

 .(2)ومنه املقَّم األول يف ك  اسم ُاع  مى الاَ  الث ثي .(2)وهو مقَّم ماتوح

 املقَّم الَّوَ  مم  2. 2. 2. 2. 2. 2

 :ذو ث ثة أاا مقَّم وهو 

وَتمثم  يف املقَّمم الراهلمم    وَشتم  على ث ثة أ وات أحمدها لمني طوَم .     :األول

 .(5)ف أو املقَّم الَّوَ  املُل   ركة طوَلة(2)ى طوَ  املدف وَُالّم)ص َ ص(

تمث  يف املقَّم اخلام  )ص ح . وَأ وات هلدون لني : وَشتم  على أرهلَةالثاني

                                                 

 . 212أ وات اللُة الَرهل ة:  ( 1)

 . 125خواطر مى تأم  لُة القرآن:  ( 2)

 . 511علم األ وات:  ( 2)

 . 125خواطر مى تأم  لُة القرآن:  ( 2)

 . 151علم األ وات:  ( 5)
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 .(2)ف أو املقَّم الزائد الَّول(1)طوَ  التشدَدف وَُالّمى ص ص(

: وَشممتم  علممى أرهلَممة أ مموات أحممدها لممني طوَمم . وَتمثمم  يف املقَّممم      الثالممث

 .(2). وَُالّمى مقَّم الوـ الالاذ  )ص َ ص ص(

 :كما َليمى أنوا  املقاطم ال وت ة وأـالامها وأااطها وميكى تلخ ص ما تقّدَ 

 

 .)َك(: حنو (ص ح)=  (ـ ر ) امت +  ائت مقَّم ـ  مر ماتوح مم  1

 )ص ح ص(= ) مامت +  مائت ـ مر +  مامت(      ُلم  مقَّم  متوسما م  مم  2

 .ْم(ـُ)حنو: 

 .()َحنو:  (ص َ)=   (مممت طوَم+  ائ ) امتمقَّم متوسا ماتوح  مم  2

َ  )ص=  ) مامت +  مائت طوَم +  مامت(    هل مامت   مُل مقَّم طوَ   مم  2

 .)َكاْن(حنو:  ص(

ح = )ص  ) مامت+  مائت ـ مر+  مامتان(    هل مامتني   مُل  طوَ مقَّم  مم  5

 .(َ ْ ْ )و (َحّر)حنو:  (ص ص

  مامتان( = +   مائت طوَم   +  ) مامت مُلم  هل مامتني   مقَّم مائد الَّول  مم  6

 .(،اّ،)حنو:  )ص َ ص ص(

وأّن  فكممما أسمملانا فاملقمماطم الث ثممة األو  هممي األكثممر شمم وعًا يف الَرهل ممة  و مما أّن

مَدوممة يف  تكماذ تكمون    فوخا مة املزذو،مة اإل م ق    فاملُلقمة املقاطم الث ثمة األخمر    

                                                 

 . 125خواطر مى تأم  لُة القرآن:  ( 1)

 . 151علم األ وات:  ( 2)

 . 125: خواطر مى تأم  لُة القرآن ( 2)
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عمدَ أ مالة الوـم  يف الكم َ      ف مم األخذ هلنظر اَعتبمار (1)لوَ الوـ الك َ الَرهلي 

 َّ ف ُإننمما سممنكتاي عنممد  ل مم  (2)و رهمما فه األسمباب مقارنممة هلالو مم ف َممذ ف مر التمما

 ُقا ذون املتوسا.الن وص القرآن ة هلإخ اعها ملَ ار الَّول والق ر 

 الكلماتمقاطم عدذ  مم  5. 2. 2. 2

ُأـّلهما عمدذًا مما َشمتم  علمى       فعدذ املقاطم اليت تشتم  عل ها الكلمات متاماوت 

وأذوات اَسمتاهاَ )أ / َكمْم    فيف(ِمْى / ِل /مقَّم واحد ُقا مث  هلَض حرو، اجلر )

 َلْ ث / َحاّج / ِذَى(.  ) واألقاءف ِق / َذْ  / ـُْم() هلَض األَُالو ف(ما /

 فَُمً  كانمت أو اقماً    فوـد َح  الباحثون أّن الكلمة املشتّقة اخلال ة مى الزوائد

 / )َي َّم ُ ف مث  ومن َََتَا(2)ندر أن تأتي على مخالةَو فَ تكاذ تزَد على أرهلَة مقاطم

 .(ُل / َ  / ُا / َت / َي) وومن َََتااَعُ  فُل( / َ  / َُْم / َت

                                                 

 . 212أ وات اللُة الَرهل ة:  ( 1)

 ا أّن الك َ الَرهلي هلرمته َقوَ على أسا  املقاطم الث ثة األو ف وأّن املقاطم الث ثة األخر  مشروطة (  2)

ك الشمَر ال ونماني )يف البن مة    هلالوـ  عاذ ف ُقد كان األسا  اإلَقاعي للشَر الَرهلي وَ َمزالف وكمذل  

 ( ـائمًا على وحدتني  وت تني: 122/لَرهلياََقاع ة للشَر ا

 )ك(: مقَّممم ـ ممر: وَُق ممد هلممه ال مموت املتبممو   ركممة ـ ممر ف أي: )حممر، متحممرك(ف مثمم   األو  

 (ف وهذا املقَّم الشَري َقاهلله املقَّم األول )ص ح(. Uهلالاتح أو ال م أو الكالرف ورمزه الشَري )

 ركة ـ ر ف وَل ه  وت  امت  ر متبو   ركةف : مقَّم طوَ : وَُق د هله ال وت املتبو  الثان ة 

ف أي: )حر، متحرك َل ه سماكى  مامتًا   )َمما(ف وكذلك ال وت املتبو   ركة طوَلةف مث  )َممْى(مث  

(ف وهذا املقَّم الشَري َقاهلله املقََّان الثماني )ص  _كان هذا الالاكى أَ  ائتًا(ف ورمزهما الشَري )

علممم ) .م الامماراهلي املقمماطم ال مموت ة يف كتاهلممه )املوسمم قى الكممبر(ح ص( والثالممث )ص َ(. وهكممذا ـاّلمم

 (.   518مم  517األ وات: 

 . 115األ وات اللُوَة:  ( 2)
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هلَد أن تت   هلهما   فوأـ ى ما ميكى أن ت   إل ه الكلمة الَرهل ة يف تأل اها املقََّي

  :. ومى أمثلة ما ورذ مى ذلك يف الذكر ايك م(1)هو سبَة مقاطم فالالواهل  واللواح 

  ف[127ر :]البق  ژگ  گ ژ ـوله تَا :
  [28]هوذ:  ژمئ  ىئ  يئ  جب ژـوله تَا : و

 كما َلي:  ك   منهماومقاطم 

َُ  گ ]  . [= َ، / َ  / ََْك / يف / َك / ُهم / 

َُ / ُك / ُم  مئ ]   .[ و / ها= أ / ُنْ  / ِم / 

ومقماطم   فة ومُلقمة َشتم  على مقماطم ماتوحم   فوكما هو واضح ُإّن ك  منهما

 .(2)قى هذا ال ن  مى الكلمات ناذر يف الَرهل ة. ولكى َبطوَلةـ ر  و

إّن الوـممو، علممى طب َممة املقمماطم الَرهل ممة وأنواعهمما وأااطهمما ََُتممرب أمممرًا أساسمم ًا       

ألّن التحل م  املوضموعي المدـ   لكمثر ممى الظمواهر        فللبماحثني يف الدراسمات ال موت ة   

َّ ول   َا أن فمرتبَّة هله ارتباطًا وث قًا فوخبا ة النرب فواإلَقاع ةال وت ة   هله. تقوَ إ

 

                                                 

 . 261ذراسة ال وت اللُوي:  ( 1)

 . 212أ وات اللُة الَرهل ة:  ( 2)
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 املبحث الراهلم

 (Stress) الّنبمر مم  2. 2

 :ـال فاَمز :النرب هلالك َ» ،اء يف لالان الَرب. وـد النرب لًُة: الربوم والظهور

اهلممى .. .هَزَمممَه ايممر، َنممربه نممربًا َرَبممم ممدر َن :والنممرب فهَرَبممُقممد َن م شمم ئًارَُمم شمميٍء وكممّ 

َقال  نرب الر،  نرب  إذا تكلمم هلكلممة ُ هما     فَرب ارتاا  ال وتالنرب عند ال: األنباري

 ي منمرباً ّمُسم  فمرـما  اخلاطمب   :املنمرب و ..ه عمى خامضٍ   موتِ  رُممُ  :نرب  املُ و.. .علّو

 .(1)«هَرتااعه وعلّو

هو نشا  » النرب ا َّ حًا:ُ ؛ُوي ملحوظ يف ذَلته اَ َّ ح ةاملَنى الل. وهذا

وم ألحمد األ موات أو املقماطم ـ اسمًا ملما َُحم ا       ربنمو  ممى الم   ذاتي للمتكلم َمنْم عنمه   

ا مماوره َُالمّمى   ّمم ال موت أو املقَّمم المذي َُنَّم  هل مور  أـمو  مَ      »  وَمذا ُمإنّ  . (2)«هلمه 

   .(stressed) وتًا أو مقًََّا منبورًا 

كما َتَّّلمب ممى أع ماء النَّم      فوَتَّّلب النرب عاذً  هلذل طاـة يف النَّ  أكرب نالمب اً 

 فونت ْة لذلك ُإننا ن ح  أّن أذاء املتكلم َ مري وُ  وتر   موت ة . (2)«شّدجمهوذًا أ

هل  إّن  وته َرتام عنمد هلَمض الاون ممات أو املقماطم ممما َنمتج        فأو طبقة  وت ة واحد 

وهمذا الوضموح    ا حي ا هلها مى ُون مات أو مقماطمف عنه وضوح قَي أكثر مما َكون مل

                                                 

 . لالان الَرب: ماذ : نرب ( 1)

 . 188ذراسة ال وت اللُوي:  ( 2)

 . 512علم األ وات:  ( 2)
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 .(2)وـد ارتأ  البَض تالم ته هلاَرتكام .(1)الالمَي هو ما َُالّمى هلالنرب

َمرذ   ُهمو  فالنمرب ُكمذلك َكمون    ف  هلموتر   موت ة واحمد    وكما أّن الك َ َ َُمؤذَّ 

   .متااوتة  وت ة هلدر،ات

 ذر،ات النرب مم  1. 2. 2

 Secondary)ًا ثانوَممـممد َكممون  ف و(Primary stress)ـممد َكممون النممرب أول ممًا    

stress). :والارق هلني النربَى 

 والثانوي ُرعي. فأّن النرب األولي أ لي مم  أ

وأّن الثمانوي َُحالمب ممى     فأّن األ لي َُحالب ممى آخمر الكلممة أو ال م ُة     مم  ب

 نقَّة وـو  النرب األولي.

َ ملح مقمدار مما هل نهما وهلمني نقَّمة وـمو  النمرب          أّن النمرب الثمانوي َقمم يف نقَّمة     مم  ج

 األولي أن َكون  قدار كلمة عرهل ة.

 .(2)النرب الثانوي أضَ  مى النرب األولي أّن مم  ذ

مكونمة ممى    فوهلناء  على ما ُذكمر ُمإّن كلممة مثم : )َالممتَ نوْن( يف حمال الوـم         

َقممم علممى املقَّممم األخممر ُ همما ف والنممرب األولممي (ْنْوُنمم / مْ ممِع / َتممم / ََاْلممم)أرهلَممة مقمماطم 

                                                 

 . 126خواطر مى تأم  لُة القرآن:  ( 1)

 . 182علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي:  ( 2)

النمرب ال مَ      ممم   2النرب القموّي    مم  1ـاّلم هلَ هم النرب على أسا  القو  وال َ  إ  ث ثة ذر،ات: (  2)

  أح انمًا ممى هلاحمث إ     النرب الثانوي أو املتوسا. وـد ُوضَت رموم َذه الدر،ات مى النمرب ختتلم   مم  2

علمم اللُمة مقدممة للقمارئ الَرهلمي:      آَخر. وـد أعرضنا عى تناوَا لَمدَ اعتماذهما يف البحمث. َُنظمر: )    

 (. 22التحل   اللُوي يف ضوء علم الدَلة: ( و)121
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ُ قم على املقَّم األول )ََاْلمم(  ف أما النرب الثانوي ـواعد النربف طبقًا ملا س أتي مى ْن(ْو)ُن

ـب  النمرب األولمي همو     والذي فألّن كم ة ما ـب  النرب األولي هي  قدار كلمة عرهل ة تامة

ف )َرتقممي( أو )مرجتممي( أو )،اهممدوا( ف وكم تممه ُتشممبه كم ممة كلمممة تامممة مثمم  )ََاْلممَتَي(

،زءًا ممى  َتَي( يف )ََاْلة  م. وملا كانت هذه الكو رها مى الكلمات اليت َا هذه الكم ة

 خ ، فول الت كلمة مالتقلة  اية لإلُراذ ُقد وـم النرب عل ها ثانوًَا َ أول ًا فكلمة

ذات الكم ممة املشمماهلهة المميت َقممم عل همما النممرب أول ممًا هلالممبب      الكلمممات األخممر  الممث    

 .(1)استق ل تها و  ح تها لإلُراذ

 مواضم الّنبمر يف الَرهل ة مم  2. 2. 2

ُكم  متحمد  َ مُا علمى      فو لُة مى لُمات الَمامل ممى ظماهر  النمرب     َ تكاذ ختل

و َكمون تمارً     فوالنرب َكون تارً  على مالتو  الكلمة الواحد  فيف ك مههلَض املقاطم 

 ولك  ضواهلَّه وأحكامه. فأخر  على مالتو  اجلملة

 الّنبمر على مالتو  الكلمة  مم  1. 2. 2. 2

ـمم م  مموت ة )نَّق ممة(ف وأخممر      (Word Stress)للنممرب علممى مالممتو  الكلمممة    

مى الناح ة النَّق ة ذو أثر قَي واضحف َُم ز مقََّمًا ممى   »  ُونولو، ة )وظ ا ة(. ُهو

أو كلمة ممى أخمر . أمما ممى الناح مة الوظ ا مة ُمإّن النمرب َقموذ إ  تَمرا، التتماهلم             فآَخر

هلالبب ما  فاملقََّي يف الكلمات ذات األ   الواحدف عند تنوا  ذر،ات نربها ومواـَه

ولكنمه   فعلمى املقَّمم األول   (ka/ta/ba")َلحقها مى ت رَاات خمتلاة. ُمالنرب يف َكَتمَب   
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 .(1)«(ka/tab/"tu/hu)وعلى الثالث يف َكَتْبُتُه  ف(ka/"tab/tu)َقم على الثاني يف َكَتْبُت 

وـد تكون لمه حرَمة    ف تالم هلالثبات يف الكلمة الواحد ـد َلزَ النرب مقًََّا مَ نًا ُو

الباحثون عموَ اللُات إ   ّن  نتقال ُ ها مى مقَّم إ  آخر. وعلى هذا األسا  اَ

  ناني رئ ال ني:

 .(Stress Fixed)اللُات ذوات النرب الثاهلت  ال ن  األول:

 .(Free Stress): اللُات ذوات النرب اير ال ن  الثاني

تهما ثاهلمت ر مم    ح مث إّن النمرب يف كلما  » اللُة الَرهل مة تنتممي إ  ال من  األول    و

وَ َنتقم  ممى مكمان إ  آخمر      ف الب هلن ة الكلممة ومكوناتهما   فلقوانني من بَّة حمّدذ 

إَ هلممالَّرَ  اخلَّممأ أو التْمماوم يف النَّمم  تممأّثرًا هللكنممة خا ممة أو حمل ممة. ُالاَمم  املاضممي   

وكمذلك ايمال يف اسمم الااعم  منمه يف       فالث ثي اجملمرذ ممثً  منبمور مقََّمه األول ذائمماً     

 .  (2)«(kaa/tib) الوـو، عل ه هلالتالكني حالة

َلزَ علمى أساسمها مقََّمًا     فُالنرب يف الكلمة الَرهل ة ر م لقوانني مرسومة مَّرذ 

ـممد مت  وأو مقمماطم مَ نممة  الممب هلن ممة الكلمممةف ومكّوناتهمما املقََّ ممةف وك ا ممة تتاهلَهمما.   

د كمبرف النَّم    إ  حم  فالميت متثم   القمراء  القرآن مة    استنبا  مواضم النرب ُ ها مى همدي 

 . (2)الَرهلي الا  ح الذي تناـله القّراء ، ً  هلَد ،  

َّمم  ـممّراء القممرآن الكممرَم    وممممى وضممم مقمماَ   النممرب يف الَرهل ممة اعتممماذًا علممى نُ     

 فاملَا رَى المدكتور إهلمراه م أنم   ُقمد حمّدذ ملَرُمة موضمم النمرب ممى الكلممة الَرهل مة           

ُهمو إذن املقَّمم    فمى النو  الراهلمم أو اخلمام    ُإذا كان فالنظر اهلتداء  إ  املقَّم األخر

                                                 

 . 512علم األ وات:  ( 1)
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ُمالنرب يف   فكمما ُأشمر آناماً    فوَ َكون همذا إَ يف حالمة الوـم     فاَاَ الذي حيم  النرب

وذلمك حمني َكممون    فالكلممة الَرهل مة َ َكمون علممى املقَّمم األخمر إَ يف حالمة الوـمم       

 ف(ص صص ح ) اخلمممام  وأ ف(ص َ ص) ممممى املقََّمممني الراهلمممم  األخمممر املقَّمممم 

 .  (1)وَُ ا، إل هما املقَّم الالاذ 

َكمون علمى   ُمإّن النمرب   الث ثمة  أما إذا كانت الكلمة  مر منته مة هلأحمد همذه املقماطم      

ف (ص ح)ف هلشممر  أَ َكممون هممذا املقَّممم مممى النممو  األول  املقَّممم الممذي ـبمم  األخممر 

 .ومالبوـًا  ثله مى النو  األول أَ ًا

يف  (نما )  ة هو املقَّم الذي ـب  األخر مث :وموضم النرب يف أ لب الكلمات الَرهل

وعلى الر م مى أّن املقَّم الذي ـب  األخمر  ََْكُتُب. و ك   مى ـاَتَ يف )التاء( و  فَُناذي

َّ ف(ص ح) يف املثالني األخرَى مى النمو  األول  إنمه مل َُالمب   قَّمم نظمر ممى النمو         إ

 األول أَ ًا.

ملاضي الث ثي على املقَّمم الثالمث حمني َنَمّد ممى      َقم النرب يف الاَ  االالبب وَذا 

منهمماف وذلممك ألّن املقَّممم األخممر منممه لمم   مممى  أي علممى املقَّممم األول  فآخممر الكلمممة

املقاطم الث ثة األخر ف كما إّن املقَّم الذي ـب  األخر ُ ه ممى النمو  األول ومالمبوق    

َُمِرحَ  هلمنظره. مثم : )َكَتممبَ   ََُب /  )َ،( و )َص( منهمما. )َك( وُمالنرب َكممون علمى    (/ َ مم

َِممب ) وامل مماذر أمثممال: ف (ا،َتَمممَم/ اْنَكاَلممرَ ) وكممذلك يف األَُممال أمثممال   َُممَرح  َل ف (/ 

َُمّد ممى آخمر       )ِعَنب   واألقاء أمثال  / هَلَلح ( ُإّن النرب َكون على املقَّم الثالمث حمني ن

 .(2)الكلمة

                                                 

) مامت +  مائت طوَم  +  مامتان( = )ص َ      هو املقَّم مائد الَّمول املُلم  هل مامتني    املقَّم الالاذ (  1)

 الذي أضاُه هلَض الدارسنيف وَثّبتناه يف الدراسة.   ص ص(

 . 172األ وات اللُوَة:  ( 2)
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 :كما َلي و دَدهاوميكى تلخ ص ما تقّدَ مى مواضم النرب يف الكلمة الَرهل ة 

  النرب على املقَّم األول مم  1. 1. 2. 2. 2

 يف اياَت التال ة:َكون و

 (ص ح) ث ثة مقماطم متماثلمة ممى النمو  الق مر املاتموح      يف الكلمة إذا توالت  مم  أ

 )َ (.ُاملقَّم األول واملنبور هو )َسَأَل( يف كما 

وكانمت الث ثمة األو  ممى     فمإذا اشتملت الكلمة على أكثر مى ث ثمة مقماط   مم  ب

 .)َ (النو  الق ر املاتوح أَ ًا مث  )َعَقَبة( ُ كون النرب على 

ُإّن النمرب َقمم علمى كم        (أحاذَة املقَّم) إذا كانت الكلمة كّلها مقًََّا واحدًا مم  ج

 .مقَّمم متوسما مُلم  )ص ح ص(   (: ْ مـُم )ُم  .(/ هلْأْ  / نار ـُْ ) مث : فمنها كاملًة

مقَّممم طوَمم  مُلمم   ْأْ (: م)هَلممو مقَّممم طوَمم  مُلمم  هل ممامت )ص َ ص(. (: ْرامو)َنمم

 .هل امتني )ص ح ص ص(

  النرب على املقَّم األخر مم  2. 1. 2. 2. 2

 يف اياَت التال ة: عند الوـ  وَكون 

مقَّم طوَ  مُل  هل امت )ص َ املقَّم األخر مى النو  الراهلم أي: كان إذا  مم  أ

 ُاملنبور هو )ِعنْي(. فص( حنو: )َناْلَتَنْي(

مقَّمم طوَم  مُلم  هل مامتني     املقَّم األخر مى النمو  اخلمام  أي:   كان إذا  مم  ب

 و: )املاْلَتَقّر(ف ُاملنبور هو )ـَّر(.)ص ح ص ص( حن

مقَّممم مائممد الَّممول مُلمم    املقَّممم األخممر مممى النممو  الالمماذ  أي: كممان إذا  مممم  ج

 و )ضاّر(.هل امتني  )ص َ ص ص( حنو: )َُ اّر(ف ُاملنبور ه
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  لنرب على املقَّم الذي ـب  األخرا مم  2. 1. 2. 2. 2

ومل  فوذلك عندما َ َكون املقَّم األخر يف الكلممة ممى املقماطم الث ثمة األخمر      

وهمو كمثر يف الكلممات الَرهل مة.      فتتواَل ُ ها ث ثة مقماطم ممى النمو  )الق مر املاتموح(     

ُكم  كلممة    ،[125]النح : ژہ   ہ  ہہ  ژ ـوله تَا :الكلمات يف ومى أمثلته 
ـب  األخرف وهو على التوالي:  يف هذه اجلملة القرآن ة وـم النرب ُ ها على املقَّم الذي

 )هِلم(.  –م( ْ )هل –)إ(  –ْذ( )ُأ

 النرب على املقَّم الذي َالب  ما ـب  األخر مم  2. 1. 2. 2. 2

 وَكون يف حاَت منها:

  األخمر ممى النمو  األول )الق مر املاتموح(ف وُسمب        إذا كان املقَّم المذي ـبم   مم  أ

ََْر)اّذَكَر( و )انَقَلَب( و ) :مث  فهلنظر له مى النو  نااله (ف ُالنرب ُ ها َقم على )َذ( اْنَا

 قاطم الالاهلقة ملا ـب  األخر.وهي امل( و )َ،و )َق( 

ح  أي: مقَّمم متوسما مُلم  )ص    إذا كمان املقَّمم األخمر ممى النمو  الثماني       مم  ب

َِْثمَرْت(   )مثم :   فف والذي ـبله مى النو  األول )الق مر املاتموح(  ص( ِّمَرْت( و )هل و ُُ

َْم( و )َرْكمم( وهمي الالماهلقة     فحال الوـ  عل ها)َركََّبْك(  ْْم( و )هل ُالنرب ُ ها َقم على )ُُ

 للمقَّم الذي ـب  األخر.

والذي ـبلمه ممى    فَ( )ص (1)املاتوحاملتوسا  إذا كان املقَّم األخر مى النو  مم  ج

ُممالنرب ُ همما علممى   فف مثمم : )اْعَلممموا( و )اّتمممقوا( و )اْسممألوا( )ص ح(الق ممر املاتمموح 

وهمي: )اْعمم(    فقَّمم األول يف كم   منهما   وهمو هنما امل   فاملقَّم الذي َالب  ما ـب  األخر
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 .(1)ْسم( على التواليو)اْت( و )ا

 يف الكلمة انتقال موـم النرب مم  5. 1. 2. 2. 2

ُمإذا   فَبقى ثاهلتًا يف الكلمة ماذامت الكلممة علمى حاَما   َبقى أن نشر إ  أّن النرب و

 فالتُم ر تبًَا لمذلك  ل نتق  إ  مقَّم آَخر  فتُّ ر هلناؤها أو ترك بها تُّ ر موضم النرب ُ ها

ُاألسمباب املو،بمة َنتقمال النمرب ممى مقَّمم إ        . النمرب  وُقًا لل واهلا اليت َقوَ عل هما و

 أهمها:مى و فموـَ ة أو ترك ب ةـد تكون ف الكلمة الَرهل ةآَخر يف 

 اَشتقاق  مم  1. 5. 1. 2. 2. 2

ومثاله انتقال موـم النرب يف الاَ  املاضي الث ثي اجملرذ ممى املقَّمم األول إ   مره    

ح مث َقمم النمرب     ف. كالاَم  املاضمي )َنمماَََر( للقتمال    عند   ا ة امل ار  مى املاّذ  ناالمها 

ُر( أو مقَّم األول )نَم( لتوالي ث ثة مقاطم متماثلمةف وعنمد  م ا ة امل مار  )ََْنِام     على امل

ُامي امل مار  َنتقم  النمرب إ  املقَّمم المذي ـبم          فر موضمم النمرب  تُّ م َمنمه  )اْنِاممْر(  األمر 

ويف األممر  [ف 28]التوهلة: ژچ  چ  ڇ  ڇ  ژ ومثله ـوله تَا :  فُِم(األخر وهو )

ألول ممى الق مر املاتموح )ص ح( إ  املتوسما املقام  )ص ح ص(      َتُّ ر نو  املقَّمم ا 

 .ُ كون النرب عل ه وهو )اْنم(

 إسناذ الاَ  إ  ال مائر مم  2. 5. 1. 2. 2. 2

ـد َنتق  النرب مى مقَّم إ  آَخر عند إسمناذ الاَم  املاضمي إ  أحمد ضممائر الرُمم       

نتقم  النمرب ممى املقَّمم األول إ      ح مث َ  فممث ً املتحركةف كمما يف الاَم  املاضمي )َنَامَر(     

واملخاطممب أو  فأو املممتكلمني عنممد إسممناذه إ  ضمممر املممتكلماملقَّممم الممذي ـبمم  األخممر 
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ُح نئمٍذ َتحمّول النمرب إ  املقَّمم      فُتم()َنَامْرَتف َنَامر   ف)َنَامْرُتف َنَاْرنما(  ُ  ر املخاطبني 

 )َُْر( وهو املقَّم الذي ـب  األخر. 

كأل   فأّن إسناذ الاَ  املاضي إ  ضمائر الرُم الالاكنة» ذومما َ ح  هلهذا ال د

ُإذا ـلنا: )املقات ن َنَارا( أو )املقاتلون  فَ َُُّ ر مى موضم النرب فاَثنني وواو اجلماعة

ناروا للْهاذ( هلقي النمرب يف الاَلمني )َنَامرا( و )َنَامروا( علمى املقَّمم األول لتموالي ث ثمة         

 .  (1)«مقاطم متوال ة

 ،زَ امل ار  مم  2. 5. 1. 2. 2 .2

حالته اإلعراهل ة وخا ة يف حاليت الرُمم   َتُر موضم النرب يف الاَ  امل ار   الب

َُ( َكون على املقَّمم المذي ـبم  األخمر وهمو       َْم/ َلم/ ََْلُم( )ََ واجلزَ. ُالنرب يف الاَ  )ََ

َْم/ َلْم(  تُّ ر  ََْلْم( )ََ ََ و ار )َلْم ََ  فنو  املقماطم الميت َشمتم  عل هما    )ال َ(ف ُإذا ُ،ز

ُ  ر امل ار  اجملزوَ مكّونًا مى مقََّني متمماثلني ممى املتوسما املُلم  )ص      فوعدذها

ًَ مى ث ثة مقاطم إثنان منها مى الق مر املاتموح )ص ح( َالمبقهما مقَّمم      ؛ح ص( هلد

ملقَّم األول متوسا مُل  يف امل ار  املرُو ف وهلهذا َنتق  النرب يف امل ار  اجملزوَ إ  ا

َْممممم(. و  ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہژ ـممممد نيَمممما يف ـولممممه تَمممما :   )ََ

 [.71]ايج:

 الّنبمر على مالتو  اجلملة  مم  2. 2. 2. 2

ممى خم ل الوضموح     فإذا كان النرب على مالتو  الكلمة َقمم علمى أحمد مقاطَهما    

ُمإّن النمرب علمى مالمتو       فـ اسًا إ  ما ماوره مى املقماطم  ال وتي َذا املقَّم يف األذاء

ممى خم ل وضموحها     فَقم علمى كلممة مَ نمة ممى اجلملمة      (Sentence Stress)اجلملة 
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 ـ اسًا إ  ما ماورها مى الكلمات.  ال وتي يف األذاء

 والالبب الذي َدعو املتكلم إ  خت م ص كلممة مما هلمالنرب ذون  رهما ََموذ إ  أنّ      

 .ذات األهم مة النالمب ة  ممى الكلممات    كّ  نيلمة أو عبمار   تموي عماذ  علمى جمموعمة      »

. ُتنمّو   وهلاخت ، املقامات املناسبة َما  وختتل  األهم ة النالب ة هلاخت ، اجلم  ناالها

. ومى مؤشمرات  حتمًا يف ذر،ة األهم ة هلالكلمات هذه املقامات أو املواـ  اللُوَة َؤثر

 .(1)«ومََه يف اجلملةهذا اَهتماَ توظ   النرب توظ اًا مناسبًا مى ح ث ـوته وك ا ة ت

وإهلرام ذوره يف اجلملمة  نحمه    فوَتمث  نرب اجلملة يف اَهتماَ هلنَّ  لا  مَّ ى ُ ها

وممى   فل ؤذي ذورًا وظ ا ًا يف الرتك ب َمؤثر يف ذَلتمه   فمزَدًا مى ـّو  ال وت يف األذاء

 َُناـ ه.أو  فَُُاَرهذلك التارَ  هلني مَنى وآَخر 

ر،  ل احبه: ) ّل ُت الاْمَر يف املالمْد ايمراَ أمم (     ومى أمثلة املُاَر  ـول ال

ف ئ  إ  النرب على الاَ  ) ّل ُت(ُإذا كان الالامم شاّكًا يف أذائه ال    ذاتها عمد القا

ن وـمم النمرب علمى    ف وهكمذا إذا كمان الشمك يف املكما    رب )الاَْر(وإذا كان شاّكًا يف وـتها ن

 .(2) أم () النرب إ  ق انت ف وإذا كان يف الزمان)املالْد ايراَ(

نيلة: )هذا ما ـلُتمُه( ُإذا وـمم النمرب علمى )مما( أعَّمت مَنمى       ومى أمثلة املناـ ة 

أما إذا وـم النرب على )ـُلُته( ُإنه س دل على أّن )ما( اسم  فُتكون اجلملة منا ة فالناي

ـُلُتمه(ف ُتكمون اجلملمة م   ) ُ  ر مَنى الرتك ب: فمو ول  َنى الذي ثبتمة.  هذا الذي 

 .(2)يف  ق   الدَلتني فعى طرَ  النرب فوهلهذا َكون الال اق األذائي ـد شارك

وكثرًا ما َقم النرب يف الَرهل ة على أذوات اَستاهاَ والنداء وأذوات الناي والنهمي  

                                                 

 . 512علم األ وات:  ( 1)

 . 222أ وات اللُة الَرهل ة:  ( 2)

 . 27التحل   اللُوي يف ضوء علم الدَلة:  ( 2)
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كما َقم على أذوات الشر  يف اجلمم  الشمرط ة للُمرا     فألظهار وظ اتها يف الرتك ب

 [ ح ث َقمم النمرب  78]النالاء: ژۈ   ٴۇ  ۋ  ۋژ : كما يف ـوله تَا  فذاته
  إظهارًا لوظ اتها الدَل ة.  (أَنما) أذا  الشر على 

ُمإّن املبالُمة يف    فوهلقدر أهم ة النرب يف  دَد ذَلة اجلملة وهل انها علمى أكمم  و،مه   

ـمد َمؤذي إ  اإلخم ل    أو إهمالمه كل مًة    فأو الكلممة ممى اجلملمة    فنرب املقَّم مى الكلمة

 ناها أو تُ ر ذَلتها.  َ

هلنمرب   [22]الق مص:  ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇژ إذا ـرأ أحدهم ـوله تَا :ُ
َ ممى الاّلمقيف ألّن    ُح نئٍذ َكون همذا الاَم  مشمتّقًا ممى )الِاالم (      ژچ ژالااء يف 

اير، األول مى الاَ  هو )الالني( وهو أول مقَّم يف كلممة )َسمَقى( وعل مه َقمم النمرب      

ې  ژ   قَّم متوسا ماتموح )ص َ(. وكمذلك إذا ـُمرئ ـولمه تَما :     َنتهاء الكلمة 

 مار الاَم  مشمتّقًا ممى      ژېژ ممى ذون النمرب علمى الاماء يف      [16]ايدَد: ژى

 .(1) )الاق ( َ مى )القالو (

عن مر ممى   إراذ  التأك مد علمى   نمرب الكلممة يف اجلملمة    ُتربم أهم ة اليت  املواطىومى 

[ 22]النامعمات:  ژڃ  چ  چژ ـوله تَما :  أمثلته ف ومى عنا ر اجلملة ذون  رها

وتوضم حه   فُالنرب على ك  كلمة مى هذه اجلملة القرآن ة َ ر، التأك د إ  ،هة مَ نة

 كا تي:

وكونمه همو َ    فََ  التأك د على املالند إل ه ژڃ ژ النرب على الكلمة األو   مم  1

  ره الرّب األعلى.

ف وكمون املالمند   ََم  التأك مد علمى املالمند     ژچ  ژة النرب على الكلمة الثان م  مم  2

                                                 

 . 162تراث ة يف اللالان ات ايدَثة: أ ول  ( 1)
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 إل ه َرَد التأك د على رهلوهل ته.

ََم  التأك مد علمى كمون املالمند إل مه ومما         ژچ ژالنرب على الكلمة الثالثمة    مم  2

 ُأسند إل ه مو و، هلهذه ال اةف ُهنا توك د على  اة الَلّو.

ال وت ومما َمنْم عنمه ممى      مى ارتاا  فومما َ راى أّن النرب على مالتو  اجلملة

ََ  إضااء  ور   موت ة خا مة علمى اجلملمة.      فالتوـ م ال وتياإلخت ، يف ذر،ة 

وهذه ال ور  ال وت ة تتنّو  يف الكم َ املنَّموق ُرتـمى إ  ذر،مة التنُم م الميت  ت مى        

 ني م الظواهر ال وت ة الالاهلقة.
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 املبحث اخلام 

 (Intonation) التنُ مم مم  5. 2

 فكمما ،ماء يف اللالمان    ف م لًُة: مى المنُم هلامتح الُمني وسمكونهاف وواحمدها     التنُ

ُْممة   فيف القراء  و رها وُحالى ال وت ف  الكلمةْرالنُمة: وهي َ،  فوهو َحاَلمُى الن

ُِم    فوـ م : الكم َ اخلاميّ    فوالنُمة كذلك: الك َ اياَلمى  َُم وَمن َُمم َمن وسمكت   فن

َُ ُُّ ن ُما ن  .(1)نُم هلكلمةثله وما  م م  ر، وما تن

تتاهلَات مَّّرذ  مى خمتل  أنوا  المدر،ات ال موت ة   » أما التنُ م ا َّ حًا: ُهو 

ولمم    فوهممو و مم  للْممم  وأ،ممزاء اجلممم  .أو أ،ممزاء متتاهلَممة فعلممى نيلممة كاملممة

 .(2)«للكلمات املختلاة املنَزلة

 اجلهممر (pitch)اَرتامما  واَخنامماا يف ذر،ممة   املَّممرذ  هممذه منشممؤها والتتاهلَممات 

(voice) َ همذه الذهلذهلمة الميت  مد       فالتُر يف نالبة الوترَى ال موت ني » نت ْة يف الك

 .(2)«موس ق ة. ولذلك ُالتنُ م َدل على الَن ر املوس قي يف الك َ [Tone]نُمة 

وممى   (2)وـد سب  لَلماء الَرهل ة أن أشاروا إ  ظماهر  التنُم م ذون ذكمر امل مَّلح    

حدَثمه عمى حمذ، ال ماة ممى اجلملمة وذَلمة ايمال          يف مَرا أولئك اهلى ،  وذلك

وذلك أنك  م  يف كم َ القائم  لمذلك ممى      » عل ه يف ـوَم: )ِسَر عل ه ل   ( ُ قول:

                                                 

 . ماذ : نُملالان الَرب:  ( 1)

 . 122لُوي: ذراسة ال وت ال ( 2)

 . 122علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي:  ( 2)

 ممم   1.2. 2. 2. 1(ف ومبحمث: ) أنموا  اللام  المّدال عنمد اهلمى سم نا       ممم   1. 2. 2. 2. 1)َرا،م مبحمث:  (  2)

 أنوا  الدََت عند اجلاح (.



 225  واتاأل لُم: ِعثانيالا   ال 

 

 

وأنت   . أو حنو ذلك (طوَ )  : ما َقوَ مقاَ ـولهوالتَظ م  التَّوَح والتَّرَح والتاخ م

 : ن والثنماء عل مه ُتقمول   وذلمك أن تكمون يف ممدح إنالما      .    هذا مى ناالك إذا تأملتمه 

وتممتمكى يف متَّمم ا المم َ  فُتزَممد يف ـممو  اللامم  هلمماهلل هممذه الكلمممة ف(كممان واهلل ر،ممً ) 

وكمذلك    . أي ر،ً  ُاضً  أو شْاعًا أو كرميًا أو حنو ذلك فوإطالة ال وت هلها وعل ها

عمى  ُتالمتُ  هلمذلك    ى ال موت هلإنالمان وتاخممه   ومتكهم  فسألناه ُو،دناه إنالماناً   : تقول

وكذلك إن ذممته وو ماته هلال م      . محًا أو ،واذًا أو حنو ذلكإنالانًا َس  : و اه هلقولك

إنالمانا   :ُ ُنمى ذلمك عمى ـولمك     فوتزو  و،هك وتقَّبه  فسألناه وكان إنالانًا :ـلت

 .(1)«أو حنو ذلك أو مبخً  أو يزًا لئ مًا

َظ م وَُرَد ُاهلى ،  َالتخدَ م َّلحات مث  التَّوَح والتَّرَح والتاخ م والت

 هلها  ور التنُ م املختلاة اليت َتَّلبها ايال أو املقاَ أو الال اق الك مي.

  ور التنُ م مم  1. 5. 2

تبّ ى مما سب  أّن التنُ م َظهر يف الك َ هلَّرَقة َتم التم  ز هلها هلمني املَماني املختلامة    

إَمي( الميت ـمد تَم      كما هو ايال يف عبار  مث  )َما   فاجلملة الواحد اليت ـد  تملها 

ني الميت َتَّلبهما ايمال    و ر ذلك مى املَا فالتحاّلر أو الز،ر أو عدَ الرضا أو الدهشة

 .وك ا ممة التنوَممم يف إَقاعهمما املوسمم قي  فُ تنممو  مَناهمما هلتنممو   ممور نَّقهمما  أو املقمماَف 

هلالنالممبة إ   فوميكمى ح ممر نُماتمه الرئ المم ة   .وإمكاناتممه ولمذلك تنّوعممت  مور التنُمم م  

 .(2)يف نُمتني اثنتني: نُمة هاهلَّة وأخر   اعد  فاتهانهاَ

                                                 

 . 271مم  271/ 2 اخل ائص:  ( 1)

 . 522علم األ وات:  ( 2)
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 (Falling tone)النُمة اَاهلَّة  مم  1. 1. 5. 2

وهممي نُمممة تت مم  هلمماَبو  يف نهاَتهمما علممى الممر م مممما ـممد تنتظمممه مممى تلوَنممات   

ولكنهما تظهمر هلو،مه خماص يف      فوتنوََات ،زئ ة يف إطارهما المداخلي. وأمثلتهما كمثر     

 اجلم  التال ة:

كمما   فاجلم  التقرَرَة: وَُق د هلها اجلم  التامة ذات املَنى الكام   ر املَّل   مم 

 .  [22]الاتح: ژٱ  ٻ  ٻژ  :يف ـوله تَا 
هلمماألذوات اخلا ممة: وهممي اجلممم  المميت  تمموي علممى أذا    اجلممم  اَسممتاهام ة مممم  

 . [27]آل عمران: ژىئ  يئ  جب  حب  خبژ  كما يف ـوله تَا : فاستاهاَ خا ة
كمما يف ـولمه    ف: وهي اجلم  اليت  توي على َُم  أممر أو حنموه   اجلم  الَّلب ة م م 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ  ـولممممه تَمممما :و ،[18]األعممممرا،: ژڳ   ڳ  ڳژتَممما :  

 [.12]األعرا،: ژہ

 (Rising tone)النُمة ال اعد   مم  2. 1. 5. 2

ئ ممة علممى الممر م مممى تنممو  أمثلتهمما اجلز  فوهممي نُمممة تت مم  هلال ممَوذ يف نهاَتهمما 

 الداخل ة. ومى أمثلتها: 

كمما   ًاسملب ًا أو إماهلم  ؛ كلمة واحمد  اجلم  اَستاهام ة اليت تالتو،ب اإل،اهلة هل مم  

 [.172]األعرا،:  ژڄ  ڄژ  يف ـوله تَا :
ومى أهمم أمثلتمه    فقة: وَُق د هلها الك َ  ر التاَ َرتباطه  ا َل هاجلم  املَّل مم  

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ژ  ف كمما يف ـولمه تَما :   اجلزء األول مى اجلم  الشرط ة

وهذه اجلملمة القرآن مة هلتمامهما تَمد نيلمة       ف[212]األعرا،: ژٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

ۆ  ژ أما ،زؤها األول وهو نيلمة الشمر     فلذلك ُهي تنتهي هلنُمة هاهلَّة فتقرَرَة
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 .(1)ُهو ك َ مَّل   ر تاَ وَتوـ  متامه على اجلواب ژۆ  ۈ 

 (Sustaind tone)التوَة النُمة امل مم  2. 1. 5. 2

َ ُتَّل  على عدذ مى املقاطم ال وت ة اليت تكون ذر،اتهما مّتحمد  سمواء     و  هاهلَّمة أ

 وَُق مد هلالالمكت   فيف القمرآن الكمرَم    واضمم الالمكت   َما  التمث م  وميكى  .(2) اعد 

ممنًا أـّ   مم  منتظرًا استئنا، القراء  مم  مى  ر تنا  فعلى آخر الكلمة فـَّم ال وت»

 ژهمي: عنمد    فومواضمم الالمكت يف القمرآن أرهلَمة ُقما      .(2)«مممى الوـم  الَماذي   مى 

[. وعنممد 52]َم :   ژ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  وئوئائ  ائ  ەئ  ەئ ژ ممى ـولمه تَما :    ژ ەئ

 مممى ـولممه تَمما : ژچ ژوعنممد  .[27]الق امممة: ژڄ  ڄڦ    ڦژ مممى ـولممه تَمما : ژ ائ ژ

  املذكور  أع ه. [ف إضاُة إ  أول الكه 12]املَّااني: ژچ  ڇ  ڇ  چچ  چڃژ

كما يف ـولمه  فمالتوَةالالكت أو ـَّم ال وت مى  ر تنا  نُمة  عى هذاَنشأ  و

ې   ى  ى    ائ  ائ    ېۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېژ  تَمما :

نُمممة  ژې  ژعلممى الممذي [ف ُالالممكت 2مممم  1]الكهمم : ژەئ  ەئ  وئ  وئ

كما موم الوـ  كت َاالد املَنى وهلدون هذا الال ف(2)مالتوَة ترتام هلَد مَاوذ  القراء 

 .ألنها آخر آَةعل ها 

 

                                                 

 . 527مم   522: َنظر: امل در الالاهل  ( 1)

 . 165علم األ وات:  ( 2)

 . 622مارذات القرآن مم م ح  التْوَد:  ( 2)
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   الدَل ة وظ اة التنُ م مم  2. 5. 2

ح مث َ َقموَ املَنمى يف كمثر ممى       فهمي وظ امة ذَل مة   الوظ اة األساسم ة للتنُم م   

أو علممى مالممتو    فسممواء علممى مالممتو  الكمم َ الَمماذي     فاجلممم  والَبممارات إَ هلممه  

يف مواضمم  يف القمرآن الكمرَم    التنُ م . وتتّْلى ظاهر رًاونث (1)شَرًا ؛الن وص األذهل ة

والب ان ة خ َا هلالكش  عى األهلَاذ الدَل ة املتَدذ  لألسال ب النحوَة  مىـامت عّد  

 على اخت ، و،وهها.

 ع ـة التنُ م هلاَستاهاَ  مم  1. 2. 5. 2

َ  أمثلة ومى   طب َمة همذه   وميكمى النظمر إ    فذلك ع ـة التنُ م هلأسملوب اَسمتاها

األو : ذَلة التنُ م على إراذ  اَستاهاَ مم حذ،  ني:ت،ه مىهل ور  عامة الَ ـة 

 والثان ة: ذَلة التنُ م على عدَ إراذ  اَستاهاَ مم ذكر األذا . فاألذا 

 ذَلة التنُ م على إراذ  اَستاهاَ مم حذ، األذا   مم  1. 1. 2. 5. 2

هلمالتنُ م للدَلمة علمى    عنهما   َُالمتَاا يف اجلملمة و أذا  اَسمتاهاَ   وهو أن ُتحذ،

الممذي اَسممتاهاَ ايق قممي  ومممى أمثلممة. اَسممتاهاَ حق ق ممًا كممان أَ جمامَمماً  مَنممى إراذ 

 ـوله تَا : اَستاهاَ أذا ُحذُت ُ ه 

ۇ  ۇ         ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓھ  ھ    ے  ے  ۓ  ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھژ 

ام حمممذ، هممممز  ،مممولامممّراء إ  ح مممث ذهمممب ا[ 122]البقمممر : ژۆ  ۆ  ۈ

ًَ على مَنى اَستاهاَاَستاهاَ يف الك َ  تقمدَر ف ُايق قي ف ُ أتي الك َ اخلربي ذا

                                                 

 262امل َّلح ال وتي يف الدراسات الَرهل ة: لإلط   على ااذج التنُ م مى الشواهد الشَرَة َنظر: )(  1)

 (.265مم 
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)ژڭ  ڭ ژ
 ؟.(2)أَو مى ذرَيت عنده:  (1

 : ـوله تَا اَستاهاَ أذا  الذي ُحذُت ُ ه  اَستاهاَ اجملامي مى أمثلةو

؛  ألخال أول الكم َ هممز   ح ث ـّدر ا [22]الشَراء: ژٿ  ٿ  ٹ   ٹژ مم  

هما  ىَّ هلُمم تلك ؟ أي: ل الت تلك نَمًة حّتمى تَ  ف ُ كون التقدَر: أَو ژٿژ أي: ـب 

  .(2)النايوهذه اَمز  لإلستاهاَ اإلنكاري املت مى مَنى  فعلّي

ف وتقممدَره: أهممذا  [76األنَمماَ:] ژڄ  ڄ  ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ  مممم  

 .  (2)رهلِّي

 َرف ح ث ـرَّ[1]التحرَم: ژڀ    ڀ  ڀ  پٻ  پ  پ  پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ژ  مم  

 .(5)نياعة مى املاالرَى أّن التقدَر: )أتبتُي( إشار  إ  أّن همز  اَستاهاَ حمذوُة

 ذَلة التنُ م على عدَ إراذ  اَستاهاَ مم ذكر األذا   مم  2. 1. 2. 5. 2

املَنممى الَّلمميب   إراذ ولكممى مممى ذون   فوهممو أْن ُتممذكر أذا  اَسممتاهاَ يف اجلملممة   

َُالمتَان هلمالتنُ م هلنُممة هاهلَّمة للدَلمة علمى تقرَرَمة        ّم ومى َثم  فامى ذكره اَستاهامي

  .اجلملة

 ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېژ ـولممه تَمما :  مممى أمثلتممه  و

                                                 

 «،اعمم  هلَممض ذرَمميتف كممما َُقممال لممك: سممُأكرمكف ُتقممول: ومَممداً  كأنممه ـممال: و» ،مماء يف الكشمما،:(  1)

  (.  1/182الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ : )

 . 1/76مَاني القرآن:  ( 2)

 . 22ومُ  اللب ب عى كتب األعارَب: ف  5/226إعراب القرآن الكرَم وهل انه:  ( 2)

 اللب مب عمى   مُ وف  1/222محى مى و،وه اإلعراب والقراءات يف ني م القرآن: إم ء ما َمىَّ هله الر(  2)

 . 22كتب األعارَب: 

 . 522علم األ وات:  ( 5)
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َ مَنمى  َ َُشر إ   ف ُحر، اَستاهاَ )ه ([1]اَنالان:   ألّن ذَلمة ا َمة   فاَسمتاها
ف أو ُأهلق مت علمى هلاهلهما وهمو     )ـمد( سواء اعُتربت  َنمى   فتا د التقرَر عى طرَ  التنُ م

    .(1)إم ء ما َمىَّ هله الرمحى مى و،وه) أَ ًا ألّن اَستاهاَ هنا َُا د التقرَر فاَستاهاَ

إ  مَماٍن   عمى أ مله اللُموي   اَسمتاهاَ  مى خ ل خمروج  ذ أمثلة هذا النو  وتتَدَّ

  يف )هلمماب اَسممتخبار( ُأو مملها إ  مخالممة عشممر  اهلممى ُممار أح مماها فجمامَممة خمتلاممة

ّْب فو،هًا ّْم فوالتاخ م فمنها: التَ  . (2)و رها فوالتبك ت فوالتا

 فُإذا كان الال اق هو الذي َُشر إ  إسمتاهام ة اجلمم  القرآن مة أعم ه ممى عمدمها      

وهمو   فامة املختل همذه المدََت  إ  ف ُإّن التنُم م َُرشمد الالمامم    .هلاعتبارها نّ ًا مكتوهلًا

 .(2)هلاعتبارها نّ ًا مقروءًا فَالتمم إل ها

هلم  إنمه َلَمب ذورًا كمبرًا يف      فوَ َقت ر التنُ م على أسلوب اَستاهاَ ُحالمب 

هلهذا النموذج حتمى َ تتشمَب    إلكتااءا ولكى ـاذنا البحث إ أسال ب التَبر املختلاة. 

 فلتنُ م ُ ه مى ،هة ثان ةهل ان م مح اأخذ هذا األسلوب حّقه مى وَ فمى ،هة األمثلة

وللتلم ح إ  مد  ايا،ة إ  مَرُة هذه الظماهر  ال موت ة عنمد ذراسمة المنص القرآنمي       

 مى ،هة ثالثة.

وَُق ِّمر الكم َ    فظاهر   وت ة َ ميكى إذراكها إَ هلمالك َ املنَّموق  إذن ُالتنُ م 

أهم مة املشماُهة   وهنما تكممى   والكش  عى حاَتها. اَُ اح عنهاف  يفاملدّون املكتوب 

                                                 

 . 8/161وإعراب القرآن الكرَم وهل انه: ف 2/275اإلعراب والقراءات يف ني م القرآن: (  1)

 . 121مم  186مها: ال احيب يف ُقه اللُة  الَرهل ة ومالائلها وسنى الَرب يف ك  ( 2)

ُعبِّممر عممى كمم َ اهلل هلألامماظ وتَمماهلر خمتلاممة ومتَممدذ ف ولكممّ  ذَلتممه المميت مت ممزه عممى سممواهف ومممى هممذه      (  2)

 ژڻ  ۀ  ۀ     ژ [ف ُهممممو كتمممماب  مالممممَّور 1]إهلممممراه م: ژٿ  ٿ  ٹژ األقمممماء: الكتمممماب: 

ف [212]األعممرا،: ژۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ [ف ومنهمما القممرآن:  2]الَّممور:

 ُهو نص مقروءف َُتلى آناء الل   وأطرا، النهار. 
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َ َنمال   واملقرئ فا القراء  ال ح حة للقرآن الكرَماليت اعتمدها القّراء يف تلقي ضواهل

 : إنمه ـمالوا هلشمأنه  ولمذلك   فقاعماً هذا اللقب إَ  شاُهة أساتذته والنق  مى أُواههم 

مل ُلو حا  )الت الر( ممثً  لم   أن َقمرأ  ما ُ مه إْن       فالَامل هلالقراءات رواها مشاُهة»

ألّن يف القمممراءات أشممم اء َ ُتحكمممم إَ هلالالمممما   ؛ماللالمممً  فَُشممماُهه َممممْى ُشممموُِه هلمممه

   .(1)«واملشاُهة

ومى هذه األش اء اليت َ ُتحكمم إَ هلالالمما  واملشماُهة  مور التنُم م الميت تتنمّو         

 فوالوع مد  فالقرآن ة. ُالوعدالت و  حكم واليت مب أن َت فالكرَمهلتنّو  مَاني القرآن 

 فوو   نَ م اجلنان فواإلخبار فوالتنب ه فوالتَظ م فوالتوهل ِ فوالتقرَم فإلنذاروا

 (2)و،هماً و رها مى و،وه املخاطبات القرآن ة اليت ترهلو على األرهلَني  فوأهوال النران

ڄ ڄ ڃ ژ  مب أن ُتنّزل منامَما ممى المت و  والتنُم م عممً  هلقولمه تَما :       

ُُ وـم    فوهلذلك ُتََّى الت و  حّقها[. 121]البقر : ژڃ ڃ  ڃ  چ  چچ

وُأرَد هله  فهلأسلوب ا َات اليت ورذت مَاني مى  كثٍرعلى و فاملراذ مى ك َ اهللعلى 
[ المذي  22]المدخان:  ژڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑژ كمما يف ـولمه تَما :     فنق  ه

 . (2)وُأرَد هله نق  ه على سب   المُهزؤ والتهّكم فورذ هللا  التَزَز والتكرَم

 فإ  ،انممب التنُمم م فوَممدخ  ضمممى الالممما  واملشمماُهة يف تمم و  القممرآن الكممرَم

ممى ع مر   شمااهًا  الميت توارثهما ـمّراء القمرآن وتناـلوهما       وأ موله التْوَمد  ـواعد ني م 

َ  فوحتى مماننما همذا  الرسالة   فواإلخاماء  فواإلظهمار  فواإلمالمة  فواإلهلمدال  فكاإلذ ما

                                                 

 . 2منْد املقرئني ومرشد الَّالبني:  ( 1)

 . 217 /2الربهان يف علوَ القرآن: ( 2)

 . 2/282الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ :  ( 2)
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وهمي كمما أسملانا     فو مر ذلمك   فوالرتـ م   فموالتاخم   فواملمدّ  فواإلشبا  فواإلمشاَ

 .  (1)ذاخلة يف علم الاونات ك

جلامَمة  اخلا مة ال موت ة ا  » وَرتبا التنُ م هلقواعمد التْوَمد ممى خم ل كونمه ميثم       

وتكالبه تلوَنًا موسم ق ًا مَّ نمًا    فف وتتخّل  عنا ره املكونة لهاليت تلّ  املنَّوق هلأنيَه

 .(2)«ووُقممًا لالمم اق ايممال أو املقمماَ فَبرَممةوحالممب مقا ممده الت فحالممب مبنمماه ومَنمماه

 فخا ة هلاللُة الَرهل ة  كمم القمراء  القرآن مة    فُقواعد التْوَد متث  نظمًا  وت ة ،زئ ة

أما التنُم م ُ ممنح كمّ  ذلمك لونمًا إَقاع مًا خا مًا َُواكمب املَماني الميت ُتْالمدها اجلمم              

 وَُم ا اللثاَ عنها. فوالَبارات

اهر ال وت ة )التْوَدَة( اليت تنمدرج م مَّلحاتها ضممى    ونرتك ايدَث عى الظو

إطممار هممذا املبحممث )علممم الاونات ممك( لكتممب القممراءات والتْوَممد المميت  ممّدثت عنهمما      

وخباّ مة عنمد    فر م ارتباطها الوث    ا سنَرا له ُ ما نالتقب  مى البحمث  فهلإسهاب

  إ  م ماذرها كّلمما    ل   الشمواهد القرآن مة  موت ًا. لمذا سمنقوَ هلالتنوَمه هلهما والر،مو        

 . األمر ذلك يف الا ول التال ةتَّّلب 

                                                 

أممما خمممارج ايممرو، و ممااتها ُإنهمما . (Phonologyعلممم وظممائ  األ مموات  مممم  2. 2(  َنظممر: مبحممث )1)

 .(Phoneticsعلم طب َة األ وات  مم  2. 2) تدخ  يف علم الاونوت ك. َنظر: مبحث

 . 521علم األ وات:  ( 2)
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 ثالثالا   ال

 آِن الَكرَموتيِّ يف الُقراإلعْام ال َّ

 مته د

وـد َحظنا ك م    فتناولت الدراسة يف الا لني الالاهلقني علَمي الدَلة وال َّوت

َالممتلهمانه  فأّن القممرآن كممان ميثمم  منَّلقممًا وهممدًُا أساسممّ ني ملباحممث هممذَى الَلمممني        

وذلممك منممذ هلمماكور   فهلُ ممَة الوـممو، علممى أسممرار مَان ممه  فوَالممتمّدان منممه ممماّذ   ثهممما

  .لك   ـواعده وأ وله فاكتماَما ِعلمني شاخ ني نشأتهماف وحتى

ُمإذا كانمت مماّذ      .وممد  ارتبما  أحمدهما هلما خر     فوَخُل نا إ  أهم ة ك   منهمما 

وت اللُموي َنَّلم  أساسمًا ممى ذَلتمه      ُمإّن الّ م   فوت اللُموي الان ة هي الّ الدَلة الله

ُالدَلممة اللُوَممة منََّلمم    علممى املَمماني المميت انُتممدب لب انهمما والتَممبر عنهمما وت مموَرها.  

  .والّ وت اللُوي منََّل  ذَلّي ف وتّي

ُمإّن أ مُر وحمد   موت ة ُ مه       فما أّن الدراسة تتناول ال وت يف القرآن الكرَمهلو

ُكّ   وت يف هذا الكتاب ايكم م ُوِضمم    .ميكنها أن متث  ماّذ   ث ة َا ـ متها الدَل ة

 فُإذا ُوـَِ  على سرِّه انكش  هلَض  ِمّما ُ مه  فهموضَه الذي َ ََ لح  ره ل ح َّ حمّل
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 ژۆئ   ۆئ      ۈئ    ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی  یژ ُإنمه   فوَخِاي ما هو أعظمم 
ک  گ  گ   ژَقمول:   ايمال وإذا مل َُوـَ  عل ه ُمإّن لالمان    [ف112]الكه :

 [. 22حممد:] ژ گ   گ  ڳ  ڳ 

َُ اهلل وُ ُله ـد َشم  ـومًا  فُمأطلَهم علمى هلَمٍض ممى مكنمون كتاهلمه       وإذا كان كر

وكرمحته الواسَة ل المت ِحكمرًا    فُإّن كرمه عّز و،ّ  ككلماته األهلدَة ل   َا أن تناد

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ :حمَكم كتاهله الَزَز يف واهلل تَا  َقول فلقوَ ذون آخرَى

 [.21]اإلسراء: ژڃ  چ     چ  چ  چ  ڃڃ   ڃ

 فا شُلهم الشما   ُُد فنذ اللحظات األو  لنزولهم القرآن الَرَب لقد شُ  هل اُن

يف أسملوهله   رَأواالقمرآن الكمرَم ُم    علم هم  َطَلمم ُقمد   فأو َممى مل َُمؤمى   فسواء َمى آَمَى هله

ذون عَنمٍت أو   فذات ألااظهم وـد تالاوـت ُ ما أِلاوه مى ُطُرق اخلَّاب وألوان املنَّم  

وَناَلممِ  حروُممه يف   فترك ِبممه وو،مموِه فورذ علمم هم مممى ُطممُرق نظِمممه  »  ممر أنممه  فت ممنام

مى  فوَناَل  هذه اجلم  يف نيلته ما أذَهَلهم عى أناالهم فوكلماته يف ُ،ملها فكلماتها

َِرا منمه اجللموذ     فه بة رائَة وروعمة خموُمة   حتمى أَحاّلموا هل مَ  الاَّمر       فوخموٍ، تقَشم

ا همم  ورأ  هللُماؤهم أنمه ،من   ممى الكم َ  مر مم        فكة املالمَتحَكمة وختّل  املَل فالقوَة

وأنمه َ سمب   إ   مرُه عمى      فوأّن همذا الرتك مب همو روح الاَّمر  الل.ُوَمة ُم هم       فُ ه

إذ همو و،مه الكممال اللُموي      فأو اعرتاا مالما ه إ  همذه المنا     فنا  أحد الَرب

هلمم  هممو الالِّممرا الممذي َاشممي نااَلممه وإن   فواّطلممم علممى ـلمموهلهم فالممذي عممر، أرواحهممم

وَنتهمي إ  ح مث َنتهمي الشمَور      فّ ى يف و،موههم وَتب فوَظهر على ألالنتهم فَكَتموه

 .  (1)«وايّ 
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واـشممَّرت َمما  فوهممذه اللُممة القرآن ممة الاّلمماحر  المميت أذهلممت النمما  عممى أناالممهم

ُخّروا َا خاشَني هي الميت َذَعمت إ  هلاْلمِا القمول يف ُنمون ُ ماحة القمرآن         فأهلداُنهم

.  للتمأل   يف و،موه إعْمامه   نيونظمه وو،وه تأل   الك َ ُ ه. ُمانرب  علمماء املالملم   

ومما ميكمى أن َكمون مر،َمه الّ موت ممى و،موه الب  مة احملمّ            فوـد كان لنظم القمرآن 

 األرُم مى هلني و،وه اإلعْام األخر .

ر الق ئم  األو  الميت انبهمر هلهما الَمرب أّول      َولقد كانت موضوعات ا َات والالام 

أو علوَ كون مة   ف  ب َتحّق  هلَد أعواَأو إخبار عى  فاألمر خال ًة متامًا مى أّي تشرَم

وتالممتحّ  مممنهم كممّ  هممذا     فلكممي تالممرتعي إحالاَسممهم   فيف خلمم  الكممون واإلنالممان  

همو   ف. ُ هلد إذن أن َكون يف تلك الالاور الق ئم  عن مر  آَخمر  مر مما ذكرنما      اإلعْاب

 وأَخَذ عل هم ـلوهلهم وعقوَلهم. فالذي َسَحر املالتمَني

م القمرآن وَ ََلمم تااسمره ـمد تمأثَّر هلمه وهمو َالمتمم إل مه          وـد ثبت أّن ِمّمى َ َاه

ُق م  لمه ِمممَّ هلك مت ؟      فكما ُرِوَي عى ن رانّي أنه ممّر هلقمارٍئ ُوـم  َبكمي     فألّول مّر 

 . (1)ـال: للشْاعة والنَّظم

وك   استحوذ القرآن على الَرب هذا  فوما هو م دره فُأَى َكمى هذا الالِّحر

   ى اإلـرار هلالحره املؤمنون والكاُرون على حد  سواء؟اَستحواذ؟ وك   ا،تمم عل

اسمتوـاه  هلَمد أن   (2)يف مقولته الشهر  إّن عن ر الالِّحر الذي َعناه الول د هلى املُر 

                                                 

 . 1/168مَرتك األـران يف إعْام القرآن:  ( 1)

عندما َسممم شم ئًا ممى    ؛ وَُرو  أّنه ـرَل عناذًا وإ رارًا على الكار الول د هلى املُر  مى أشّد كّاار كان (  2)

كتاب اهلل َرّق له ـلبهف ُقالت ـرَل: َ بأ واهلل الول دف ولت بّون ـرَل كّلهم. ُأوُمدوا إل مه أهلما ،هم      

ًَ ََُِلمم هلمه ـوَمم     ه أنمه كماِره    َثر َحِمّ ته وكربَاءه واعتزامه  اله ونالبهف وََّلب إل ه أن َقول يف القرآن ـمو

  وَ أعلمم هلر،مزهف   شَار مم ف هلاأل ُ،أعَر ما منكم ر،   !اهلل َوَُ !وماذا أـول» له. ُرّذ عل ه ـائً :
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ـَمّدر   فّدرُاّكر وـَ فطوًَ القرآُن  ـُِت  ك م   ثمم أذهلمَر    فثمم َعمَبَ  وهلاَلمر    فثمم َنَظمرَ   فثم 

كان كامنمًا يف مظهمر آَخمر  مر     » َهلّد أنه [22]املدثر: ژڦ ٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ  ژ واسَتكَبَر 

 .(1)«التشرَم والُ بّ ات والَلوَ الكون ة. َهلّد أّنه كامى  يف  م م الّناَل  القرآنّي ذاته

 فوـد اشتُ  املالملمون هلدراسمة همذا النالم  القرآنمي منمذ نزولمه وحتمى َومنما همذا          

هم يف همذا    إسمهامِ لنق  على ممدَ  فَءلذلك كان حريٌّ هلنا تناول ما ـّدمه أولئك وهؤ

 نا.ِوْلَدَي هلِلْدامل مار ـب  أن ُن

 

                                                                                                                   

لقولمه المذي    ّنإواهلل  و مى هذاف واهلل ما َشبه الذي َقول ش ئًا وَ هلاشَار اجلىف وَ هلق  ده م ف

وإنه لم حَّم   ىفََل َلو وَ َُوإنه َل فهق أساُلمُِد ع هفأ مثمر وانه َل فعل ه لَّ و  وإّن َقوله ح و ف

 َرُكهم ـم  عم  حتمى أُ    ]الول مد[:  ـمال .َ َرضمى عنمك ـوممك حتمى تقمول ُ مه      ]أهلمو ،هم [:   ـمال . ما  ته

(. ُنمَزَل ُ مه ـولمه    2/61: )البداَمة والنهاَمة   «ؤثر َمأثره عمى  مره   َُ حر ِس َّإهذا  إْن :ر ـالُ هفُلما ُّك

 وما هلَدها. ژڃ  ڃ      ڃ  ژ إ  ـوله تَا :  ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ ثر: تَا  مى سور  املد

 . 17الت وَر الا  يف القرآن:  ( 1)
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 املبحث األّول

 اإلعْام ال وتي عند القدماء مم  1. 2

 فيف موضمو  اَعْممام القرآنممي القممدماء علممى اخمت ، مشممارهلهم وعلممومهم   مث  

كم ا أهم    ُتوّسم    فيف الَ مور التال مة   باب ماتوحًا على م مراع ه ألخ ُهمم  وتركوا ال

ممان  ا ظهمر ممى علموَ وُنمون يف مممانهم مالمتَ نني هلهما َلتقما  ُذَرٍر ممى همذا البحمر            

نبمم اََمّي مما اسمتَّا  إ  حومتمه.      وحيموم ممى همذا ال    فوراح ك ٌّ َُدلي هلَدلِوه فّخارالزَّ

لكمي َُحَام     فهما ه هلوالتنوَم  فَنبُي الوـو، عنمدها  فُربمت و،وه  مى اإلعْام عدَد 

ه. وُ ما َلي ذكر  ألهم الَلماء الذَى أشماروا إ  م ممح ممى اإلعْمام     ه وُ ُلِلك   حق.

 ال وتي يف آثارهم.

 الراماني مم  1. 1. 2

،اعً  الب  ة على رأ  هذه  فهم( مى و،وه اإلعْام سبَة286عّد الرماني )ت

نهما مما همو يف    م» . و ـد َحَ َر الب  َة يف ثم   طبقمات:  تالو،وه ُاهلتدأ هلها كتاهله الناَك

لوسمائا هلمني أعلمى طبقمة     ف ومنهما مما همو يف ا   ومنهما مما همو يف أذنمى طبقمة      فطبقمة أعلى 

ِْز  . ُما كان يف أع ها طبقةوأذنى طبقة  .(1)«وهو هل  ة القرآن فُهو ُمَ

 فواَسمتَار   فوالتشمب ه  فثم َحَ َر و،وه  الب  ة يف عشر  أـالماَ همي: اإلممام   

واملبالُممةف وحالممى    فوالت مممني فوالت ممرَ   فن والتْمما فوالاوا مم   فوالممت ؤَ

  .الب ان
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 فوالاوا م   فكالت ؤَوكما نر  ُإّن مى هذه األـالاَ الَشر  ما َرتبا هلال وت 

عّرُمه الرمماني   وـمد   فنها أل م   باحمث الّ موت   ألوالت ؤَ أهماها ني ًَا  والتْان .

التممأل   علممى ث ثممة ،مماعً   فالتممأل  وأنممه تَممدَ  ايممرو، يف  فالتنمماُر هلأنممه: نقمم ض

 أـالاَ: 

 متناُر.  

 مت ئم يف الَّبقة الوسَّى.  

 مت ئم يف الَّبقة الَل ا.   

والرّماني َمر    .أي املت ئم الذي يف الَّبقة الَل ا َشم  القرآن كلَّه والقالم الثالث

والامرق هل نمه وهلمني  مره ممى الكم َ        فهلم ِّى  لك ِّ متأمِّم  ُ مه  أّن ت ؤَ ايرو، يف القرآن 

ولكممّى النمما  َتامماوتون يف شممّد    فكممالارق هلممني املتنمماُر واملممت ئم مممى الَّبقممة الوسممَّى  

كمما َتاماوتون يف شمّد  إحالاسمهم هلالشمَر املمومون ممى         فإحالاسهم هلذلك وَُّنتهم لمه 

 املكالور.

ُمنهما مما همو     فوملا كانت خمارج ايرو، متااوتة هلالبب موضَها مى ،هام النَّم  

ُقمد كمان    فومنها مما همو هلمني همذا وذاك     فى أذنى الامومنها ما هو م فمى أـ ى ايل 

لزامممًا أن َكممون الممت ؤَ يف تَممدَ  ايممرو، مممى  ممر هلَممد شممدَد أو ـممرب شممدَد هلممني      

 فوتقّبله يف الَّهبا  فوحالنه يف األقا  فهلالهولته على اللهالان» وَظهر ذلك فخمار،ها

الَّبقمات ظهمر اإلعْمام     يف  حة الربهان يف أعلمى  (1)ُإذا ان ا، إ  ذلك ُحالُى الب ان

                                                 

ُأع ها مرتبة ما نيم أسباب ايالمى يف الَبمار  ممى    » ـاّلم الرماني ُحالى الب ان يف الك َ على مراتب:(  1)

 الالممف وَاله  على اللالانف وتتقّبله النا  تقبا  الربذف وحتى َأتي على تَدَ  النظم حتى حيالى يف

 (. 117النكت يف إعْام القرآن: « )مقدار ايا،ة ُ ما هو حّقه مى املرتبة
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 .(1)«للْ ِّد الَّهبا  الب ر جبواهر الك َ

ََّم ني م النا  َ ُمرق يف ذلمك هلمني عرهلمّي      فوالرّماني َر  أّن التحّدي هلالت ؤَ َ

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ وذلممك أّن اهلل تَمما  ـممال:   فوأعْمممّي

ٹ  ٹ          ٿ  ٿ  ٿ ژ وـمال أَ مًا:    ف[88]اإلسراء: ژٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ

پ پ پ  ژوملا تَّلُلوا هلالَلم واملَاني اليت ُ ه ـمال:  » [.22]الَّور: ژٹ

ُقد ـامت ايْة على الَرهلي والَْمي هلَْز اجلم م عى  .[12]هوذ: ژپ  ڀ

 .(2)«املَارضة إذ هلذلك تبني املَْز 

 فكمما يف ـالمم اإلممام    فوَ ختلو األـالاَ األخر  )الب   ة( مى إشارات  موت ة 

[ وهلمني ـمول   172]البقمر :  ژڭ  ڭ  ڭ  ۇژ  لك حني ـارن هلمني ـولمه تَما :   وذ

وأما اإلمام يف الَبار  ُمإّن المذي همو نظمر )القتم       » الَرب: )القت  أناى للقت ( ُقال:

واألّول أرهلَة عشر حرًُاف والثاني عشمر  أحمر،.    ژڭ ۇ ژ أناى للقت ( ـوله:

ى النا  مشّقة ُمإّن يف ـموَم: )القتم  أنامى     وأما هلَده مى الكلاة هلالتكرَر الذي ُ ه عل

ومتى كان التكرَر كذلك ُهو مق ِّر يف هلاب الب  مة عمى    فللقت ( تكرَرًا  ره أهللغ منه

 أعلى طبقة. 

ُمإّن   فدَرك هلمايّ  ومو،موذ يف اللام    وأما ايالى هلتأل   ايرو، املت ئمة ُهو ُمم 

لُبَممد  فى )المم َ( إ  )اَمممز (اخلممروَج مممى )الامماء( إ  )المم َ( أعممدل مممى اخلممروج ممم 

وكذلك اخلروج مى )ال اذ( إ  )اياء( أعمدل ممى اخلمروج ممى      ف)اَمز ( مى )ال َ(

                                                 

 . 26َ.ن:  ( 1)

 . 27َ.ن:  ( 2)
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 فف ُ ،تما  هذه األمور اليت ذكرناهما  مار أهللمغ منمه وأحالمى     (1))األل ( إ  )ال َ(

 .(2)«وإن كان األول هلل ًُا حاَلنًا

ممى اخلمروج ممى     ُ هما » مما ا َمة  وأضا، الال وطي إ  أسباب م ئممة ايمرو، يف   

و )الّ مماذ( مممى حممرو،  فإذ )القمما،( مممى حممرو، اَسممتَ ء  ف)القمما،( إ  )الّ مماذ(

اليت هي حمر، ممنخاض    (التاء)إ   (القا،)خب ، اخلروج مى  فواإلطباقاَستَ ء 

 .(2)«(للقا،) ر م ئم  ُهو

َخمّ  نَّقمًا وأكثمر س سمًة     كما أضا، الال وطي هلَدًا آَخر َُم ِّز هذه ا َة ومَلها أ

وَتمّث  ذلك يف اجلانب اإلَقاعي الناتج عى املقاطم ال موت ة املشمتملة عل هما     فمى املث 

وذلمك   فوهوالالمكون هلَمد ايركمة    ف(2)يف املث  توالي أسباب كمثر  خا امة   ّنإ» ُ قول:

ف َّمم  هلممهالممان مممى الناى اللهمّكممامم  املنَّمموق هلممه إذا توالممت حركاتممه تَ  الّل ُممإّن فه كَرمالممَت

ُايركممات تنقَّممم  حركممة سممكون  ب كمم َّخبمم ، ممما إذا تَّقمم فوظهممرت هلممذلك ُ مماحته

 .(5)«ناتَكهلالاّل

 

 

                                                 

 (.2/187اإلتقان يف علوَ القرآن: ) «لبَد ما ذون طر، اللالان وأـ ى ايل » (  وذلك1)

 . 78ن: َ. ( 2)

 . 2/187اإلتقان يف علوَ القرآن:  ( 2)

َتوا  يف املث  سببان خا اانف ُوتد جممو ف ُأرهلَة أسباب خا اةف أما ا َة ُتبدأ هلالبب خا م ف ُوتمد   (  2)

جممو ف ُالبب ثق  ف ُالببان خا اان. وهلذلك َكون عدذ ايركات يف ا َة أكثر ممى املثم ف إضماًُة إ     

 تنّو  املقاطم ُ ها. 

 . 2/187اإلتقان يف علوَ القرآن:  ( 5)
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 اخلَّّاهلي مم  2. 1. 2

همم( مَا مرًا للرمماني وذهمب همو ا َخمر إ  أّن       288كان أهلو سل مان اخلَّاهلي )ت

 ف)البل ممغ ؛سممبب إعْممام القممرآن هممو هل  تممه المميت حممامت مممى طبقممات الكمم َ أرَُهمما 

 ف؛ )اجلمائز وأـَ مدها  فالالمه (  فالقرَمب  ف)الا م ح  ؛وأوسمَّها  فاجلمزل(  فالر ني

ُمانتظم  »  الرس ( ُحامت هل  ات القرآن مى كّ  ـالم مى هذه األـالاَ حّ مة  فالَّل 

وهما على  فَا هلامتزاج هذه األو ا، َنَما مى الك َ ممم ِ َاَتي الاخامة والَذوهلة

واجلزالمة واملتانمة يف الكم َ     فألّن الَذوهلة ِنتاج الالامهولة اَناراذ يف نَوتهما كاملت اّذَى 

ُكمان ا،تمما  األممرَى يف نظممه ممم ُنبمّو كم ِّ واحمٍد منهمما           فُتَاجلان نوعًا مى الوعور 

 فََاّلرها اهلل هللَّ   ـدرته مى أمره ل كون آًَة لنب ِّه فعلى ا خر ُ  لة ُخصَّ هلها القرآن

   .   (1)« ه مى ذَنهوذَلًة له على ِ ّحة ما ذعا إل

ثم َمأتي هلَبمار   اَمة يف ايكممة والرَّوعمة َحمّدَذ هلهما عوامم  اإلعْمام هلث ثمة أممور            

وإاما َقموَ الكم َ    » ُقمال:  ذـ قًة ووامن ُ ما هل نها موامنًة فهي: اللا  واملَنى والنظم

 هلهذه األش اء الث ثة: 

 لاٌ  حام     مم  

 ومَن ى هله ـائم  مم  

 ا ناظم  ورهلاٌ  َم مم  

. ُمتاّهم  ..وإذا تأّملت القرآن و،مدَت همذه األممور منمه يف  اَمة الشَّمر، والا م لة       

ِْمم  يف أحالممى نظمموَ  فزًا ألنممه ،مماء هلأُ ممح األلامماظ ا ن واعلممم أّن القممرآن إامما  ممار مَ

    .  (2)«نًا أ ّح املَانيم مَّ فالتأل  
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ثممم  فأل اممهونظممم ت فُالممبب إعْممام القممرآن يف رأي اخلَّمماهلي هممو ُ مماحة ألااظممه  

وهلممذلك ُممإّن ُثُلَثممي إعْممامه را،ممم يف حق قتممه إ  طب َتممه   فَتَ مممانه للمَمماني ال َّممح حة

 .ال وت ة

ور م ذلك ُإننا َ نكاذ نلمح يف كتاهله هل ان إعْمام القمرآن شمواهد ـرآن مة تت مّمى      

وذلممك يف مَممرا اَستشممهاذ هلب  ممة اللامم      فإشمماراٍت  مموت ًة إَ يف موضممم واحممد  

رنتممه لنممماذج منممه  مما َراذُهمما مممى ألامماظ َعممَزَ، عممى اسممتَماَا األسمملوب   القرآنممي ومقا

 القرآني مؤثرًا تلك عل ها.

ُاخلَّاهلي كأّنما َُلمِّح إ  اإلحياء ال وتيِّ للا  )الّ د ( وما َُلق ه يف ذهى الاّلامم 

أهللمغ  » ـائً : وهذا[ 22]اِيْر: ژٺ  ٺ  ٺژ يف ـوله تَا : فمى  وت الكالر

وإّنمما َكمون    فوالّ مد  مالمَتَار   فوإن كان همو ايق قمة   فُاعَمْ  هلما ُتؤَمْر(مى ـوله: )

ومَناه املبالُة ُ ما أَمر هله حّتى ََُؤثَِّر يف الناو   فذلك يف الز،اج وحنوه مى ُلزِّ األرا

 .(1)«والقلوب تأثر الّ د  يف الزا،اج وحنوه

 الباـ ني مم  2. 1. 2

( على ُخََّمى اخلَّماهلي عنمد وـوُمه علمى الو،مه       هم212سار القاضي الباـ ني )ت

 ُهمو َقمول عمى القمرآن:     فوعنده أّن هل  مة القمرآن مَْمز  هلنظمهما     فالب  ي لإلعْام

دِّ المذي َََُلمم عْمُز اخللم      إ  اي فمتناٍه يف الب  ة فعْ ب التأل   فأنه هلدَم النظم»

: ممماَر،م إ  . ُالممذي َشممتم  عل ممه هلممدَم نظمممه املت مممى لإلعْممام و،مموه  منهمما   عنممه

خمارج عمى    فواخمت ، مذاهبمه   فوذلك أّن نظم القرآن علمى ت مرا، و،وهمه    فاجلملة

                                                 

 . 22َ.ن:  ( 1)
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ولمه أسملوب     فوُمباَِى للممألو، ممى ترت مب خَّماهلهم     فاملَهوذ مى نظاَ ني م ك مهم

 .(1)«وَتمّ ز يف ت ّرُه عى اسال ب الك َ املَتاذ فََختصا هله

عْ ممب التممأل  ( إشممار    فهلممدَم الممنظم ه البمماـ ني مممى أّن القممرآن ) َحممإّن ممما طَر

 فرت ُ مما هلَمد عنمد عبمد القماهر اجلر،ماني      واضحة وذـ قمة إ  ُكمر  المنظم الميت تَّموَّ     

علمى  » خا ة يف ـوله: إنه تأّمَ  نظَم القرآن ُوَ،مَد ني مَم مما َت مّر، ُ مه ممى الو،موه       

  عمى  َ تاماوت ُ مه وَ احنَّما    فوهلدَم التأل   والر م   فحد  واحٍد يف ُحالى النظم

 .(2)«..املنزلة الَل ا

لوَذ  ُكمر    أّن ُكر  النظم عند الباـ ني تكاذ تكون إرها ًا» َذا ميكى القول:

. وهلما أّن موضو  نظرَة النظم عند اجلر،اني كان ـد هُلحمَث يف  (2)«النظم عند اجلر،اني

 .(2)مى الدراسة لذا َُكتَاى هلاإلر،ا  إل ه الا   األول

عل نمما البمماـ ني خب مموص اإلعْممام ال مموتي يف القممرآن ُهممو  ا أهممم ممما طلممم هلممهأّممم

ر مى ايرو، املقََّّمة الميت اُُتِتَحمت هلهما ِسمتٌّ وعشمرون       َوالتااتته الرائَة إ  ُواتح الالا

 فه مممى ت ممن    مموتّي َممذه ايممرو، وممما ـّدَممم فوثمم   سممور مدن ممة  فسممور  مك ممة

وهلذلك  فمَلهقني وُم  اني فناستوـ  عندها مى ،اء هلَده مى املشتُلني هلإعْام القرآ

ومممامال البمماب ماتوحممًا أممماَ   فأوـاونمما علممى ِسممر  عظمم م مممى أسممرار ال مموت القرآنممي   

وَهلمّد أّن القماذَ ممى األَماَ والقمرون       فالباحثني ل كتشاوا أسرار هذه ايرو، النوران مة 

 فنممةهِلممما حيملممه مممى اكتشمماُات مَرُ ممة وعلم ممة سمم قوَ هلَحمم ِّ كممثٍر مممى أسممرارها الدُ     

                                                 

 . 21إعْام القرآن:  ( 1)

 . 22َ.ن:  ( 2)

 . 222تأثر الاكر الدَ  يف الب  ة الَرهل ة:  ( 2)

 اللا  واملَنى عند اجلر،اني(. مم  1. 2. 2. 2. 1بحث: )مَرا،م (  2)
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. [27]األنب ممماء: ژٹ ٹ ڤ ڤ ژوآَاتهممما البممماهر   فا اخلا مممةوِحَكِمهممم

وـامة   قمرآن الكمرَم نتوـم  عنمدها    ُألهم ة همذه ايمرو، يف هل مان اإلعْمام ال موتي لل     

 تأما  وخشو .

 اإلعْام ال وتي يف ُواتح الالور  مم  1. 2. 1. 2

( هلَشممر  أنمموا  112الممم ) عامممَة ُسمَوِره  َحَتإ  أّن القممرآن الكمرَم اَُتمم  اإلشممارُ  َتْمدر 

 وهي:  فَ ََخرج شيء  مى الالاَور عنها فهل ان ة مى ُنون القول

ِّمي: حنمو:    امم 1  فو رهما  ژٱژ و  ژڄژ و  ژٱژ َستاتاح  مرو، التَه

 ( سور .22يف )

ڃ  ڃ  ڃ   ژو  ژڈ ڈژژو: مممممة: حنممممممم  اخلربَممممماَسممتاتاح هلاجلم مممم 2

 ( سور . 22يف ) فو رها  ژچ

( 15يف ) فو رهمما ژڦژو  ژٱژ اَلم: حنممو: مممممَماَسممتاتاح هلالقم ممم2

 سور .

 ژۇژ و  ژڻژ و  ژٱٻژ اَستاتاح هلالثناء على اهلل: حنمو:  مم 2

 ( سور .  12يف ) فو رها

يف  فو رهما  ژڻ  ڻ  ڻژ و  ژڃ  ڃژاَستاتاح هلالنداء: حنمو:  مم 5

 ( ُسَور.11)

 ژک ک گژ و ژک ک ڑژ الشر : حنممو: مممممممممتاتاح هلممممماَسمممم 6

 ( ُسَور.7يف ) فو رها

 فو رهما  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻژ و  ژچ  چ  چ ژاَستاتاح هلاألمر: حنمو:  مم 7

 ( ُسَور.6يف )
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يف  فو رهمما ژۆ  ۆژ و  ژٱ  ٻ ژاَسممتاتاح هلاَسممتاهاَ: حنممو: مممم  8

 ( ُسَور.6)

 ژٿ  ٿ  ٿژ و  ژڭ  ۇژ ( ُسمَور:  2اَستاتاح هلالدعاء: يف )مم 2

 .ژژ ڈ  ڈ  ژ  ژو 

 .(1) ژٱٻژ اَستاتاح هلالتَل  : يف سور  واحد : مم 11

األّول واألكثر ِمّما اُُتِتَحت هله الالامَور همو المذي َََن نما يف همذا اجملمال. وـمد         والنوُ 

ُاّ مملوا القمموَل يف هل انهمما   فشممُلت ُممواتح الالاممَور مممى حممرو، اَْمماء الَلممماَء كممثراً     

َََ ن نمما مممى تلممك  ممما اقمموا علممى كممثر. أممما  ُمماختلاوا يف كممثر مممى ذلممك وات  فوتاالممرها

والمذي مل   فالتا   ت ُهو األسرار ال وت ة أو اإلعْمام ال موتي المذي َلَمحموه ُ هما     

 منهم.  إثنانرتل  يف شأنه 

يف كتاب همو البماـ ني ح مث ـمال عمى ُمواتح       ى أشار إ  ذلك وَذوََّنه َم ُلوكان أّو

عل هما كم َ الَمرب تالمَة وعشمرون       َ ، اليت هلايرو ّنإ» الالاَور أو ايرو، املقََّّة:

ونيلمة مما    ممان وعشمرون سمور .   ح ُ ها هلمذكر ايمرو، ثَ  ِتر اليت اُُتَووعدذ الالا فحرًُا

وهمو أرهلَمة    فر ممى حمرو، املَْمم ن م  اجلملمة     َوكر مى هذه ايرو، يف أوائ  الالام ُذ

نمتظم ممى ايمرو،    ول َرُموا أن همذا الكم َ م    فهلاملذكور علمى  مره   ل دلَّ فعشر حرًُا

 .  اليت َنظمون هلها ك مهم

نمموا عل همما وهل فه أهمم  الَرهل ممةَموالممذي َنقالممم إل ممه هممذه ايممرو،: علممى ممما ـاّلمم   

 َ  فموها إ : حممرو، مهموسممةحنممى ذاكروهمما: ُمممى ذلممك أنهممم ـاّلمم  و،وههمما: أـالمما

 فوالكما،  فواخلماء  فواَماء  فوهمي: ايماء   فُاملمهموسة منها عشر  فوأخر  جمهور 

                                                 

 . 181مم  1/162لربهان يف علوَ القرآن: ا ( 1)
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والالني: وما سو  ذلك مى ايمرو، ُهمي    فاذ وال فوالتاء فوالااء فوالثاء فوالشني

ن   ايرو، املهموسة مذكور  يف نيلمة ايمرو، املمذكور  يف     ُنا أّنوـد عَر .جمهورٌ 

 .(1)«وكذلك ن   ايرو، اجملهور  على الالواء َ مَاذ  وَ نق ان فأوائ  الالور

ون م    فملقََّّة هو ن   ايرو، ايلق ةيف هذه ايرو، ا َذَرثم َُ    أّن ما َو

 . (2)ون   ايرو، املَّبقة فايرو، الشدَد 

أخمر  ممى  ماات     ًاوأسرار وـد ،اء ِمى هلَد الباـ ني مى أضاَ، إل ها م حظاٍت

َُ  فايرو، ف والالم وطي يف  (21ممم   22ف 1همم/ 1212شمري يف تاالمره )  الزخم َ ََم كمما 

 ف و رهما. (71مم  1/71ن  إعْام القرآكتاهله: مَرتك األـران يف

 ف مموت ة وذَل ممة وخ  ممة القممول ُ ممما تشممتم  عل ممه هممذه ايممرو، مممى أسممرارٍ   

 ما َلي: فوأضانا إل ها ما ارتأَناه فنيَناها مى كتب املتقدمني

 عدذ ايرو، املقََّة وعدذ سور القرآن مم  1. 1. 2. 1. 2

رً  ممى سمور القمرآن    ورذت هذه ايرو، مالمَتاَتحًا هلهما يف تالمم وعشمرَى سمو      مم  1

أي هلَدذ حرو، املَْم مم احتالاب األلم  الّل نمة  مر اَممز . وإاما ،ماءت        فالكرَم

  .(2)«يف تالَة وعشرَى سور  لتكون ِعّد  الالاَور ذاّلًة على عّد  ايرو،» األحر،

للتنب ممه إ  أّن هممذا الكتمماب  إشممارٌ » ويف اُتتمماح ُرهلممم ُسممَور القممرآن  ممرو، اَْمماء 

ممم  ممم   وهي يف متناول املخاَطبني هله مى الَمرب. ولكنمه   فى ِ،ن  هذه األحر،  ممؤلَّ

 . (2)«الذي َ َُمكى أن َ و وا مى تلك ايرو، مثله فهو ذلك الكتاب املَْزمم  هذا

                                                 

 . 26إعْام القرآن:  ( 1)

 . 27َ.ن:  ( 2)

 . 1/178الربهان يف علوَ القرآن:  ( 2)

 . 1/28يف ظ ل القرآن:  ( 2)
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رُمًا  ( أرهلَة عشر حهلَد استثناء ايرو، املكّرر إّن عدذ هذه ايرو، املقََّّة ) مم  2

َ  فهي: )األلم    فالَّماء  فالَمني  فال ماء  فاَماء  فالكما،  فالمراء  فاذف ال م املم م  فالم 

)َنمصٌّ حكم م  ـماطم  لمه ِسمرٌّ( ُهمي         :جمموعمة يف عبمار    النمون(  فالقما،  فاياء فالالني

 .  (1)ن   عدذ حرو، املَْم الثمان ة والَشرَى

َُ» وكأّن مى هذه األ،نا  املَدوذ  مكثور  هلاملمذكور    هاذكَر ى اهلُلايرو، اليت أل

ه ّلم يء وُ،مَظمم الّشم   أّن وـمد علممتَ    . شميء حكمتمه   ت يف ك ِّحان الذي ذـُّالب فمنها

 .(2)«التنزَ  واخت اراته َّائ َلوهو املَّاهل  ِل فهكله َنزل منزلَة

 أن ا، ال اات يف ايرو، املقََّّة مم  2. 1. 2. 1. 2

عنمد إمَممان النظمر يف ايممرو، املقََّّمة األرهلَممة عشمر جنممدها تشمتم  علممى أن مما،      

اللُمة   مى الو،وه الميت ا مَّلح عل هما علمماءُ     على أيِّ و،ٍه ايرو، اَْائ ة» أ،نا 

 ُا ها: ف(2)«طوٍَ  هلَد نزول القرآن هلزمٍى

 فوايممماء فواَممماء فوالكممما، فوهمممي: )ال ممماذ فن ممم  حمممرو، اَمممم ممممم 1

 ُهذه مخالة مى جممو  حرو، اَم  الَشر . ف(والالني

 فوالَممني فوالممراء فواملم م  فوالمم َ فوهممي: )األلم   فن مم  حمرو، اجلهممر ممم  2

ُهممذه تالممَة مممى جممممو  حممرو، اجلهممر الثمان ممة   فوالنممون( فوالبمماء فوالقمما، فوالَّمماء

 عشر.

                                                 

َّ ُهمي تالمَة وعشمرون     (  1) على اعتبار أّن اَمز  واألل  اّلل نة املَدوذ  مم ال َ يف )َ( حرًُا واحمدًاف وإ

ف ( 1/22الكشمما، عمى حقممائ   مموامض التنزَمم  وع مون األـاوَمم  يف و،مموه التأوَمم :   : )حرُمًا َنظممر 

 (.1/176الربهان يف علوَ القرآن: و)

 . 1/21الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ :  ( 2)

 . 121اإلعْام الب اني للقرآن ومالائ  اهلى األرمق:  ( 2)
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ُهمذه   فوالقما،(  فوالَّماء  فوالكما،  فوهي: )األلم   فن   حرو، الشِّدَّ مم 2

  .أرهلَة مى جممو  حرو، الشِّّد  الثمان ة

َ   فن   حرو، الرَّخماو  مم 2  فواَماء  فوالّ ماذ  فلمراء وا فواملم م  فوهمي: )الم 

ُهذه عَشمَر  ممى جمممو  حمرو، الّرخماو        فوالنون( فوال اء فواياء فوالالني فوالَني

 الَشرَى.

ُهمذه ث ثمة ممى     فواَماء(  فوايماء  فوهمي: )الَمني   فن م  ايمرو، ايلق مة   مم 5

 جممو  حرو، ايل  الالتة.

ة ممى ايمرو،   وهي ما عمدا حمرو، ايلم  الث ثم     فن   ايرو،  ر ايلق ةمم 6

 األرهلَة عشر.

ُهمذان حرُمان ممى جمممو       فوالَّّماء(  فوهمي )الّ ماذ   فن   حرو، اإلطباقمم 7

 حرو، اإلطباق األرهلَة.

 فوالكما،  فوالراء فوامل م فوال َ فوهي: )األل  فن   حرو، اإلناتاحمم  8

رُمًا  ُهمذه اثنما عَشمَر ح    فوالنمون(  فوال ماء  فوالقا، فواياء فوالالني فوالَني فواَاء

 مى جممو  حرو، اإلناتاح األرهلَة والَشرَى.

ُهمذه   فوالَّّماء(  فوالقما،  فوهمي: )الّ ماذ   فن   حرو، اإلستَ ء تقرَبماً مم 2

 ث ثة مى جممو  حرو، اإلستَ ء الالبَة.

َ  فوهمي: )األلم    فن   حرو، اَستاال تقرَبًامم 11  فوالمراء  فواملم م  فوالم 

ُهذه أَحمَد عَشمَر حرُمًا     فوالنون( فواياء فلالنيوا فوالَني فوال اء فواَاء فوالكا،

 .(1)مى جممو  حرو، اَستاال اياذَة والَشرَى

                                                 

الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،موه التأوَم :   وف  27مم  26إعْام القرآن: (  1)

 . 21مم  1/22
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ا كمان جمممو  كم      ّمم   يف حرو، اَستَ ء واَستاال أنها َلومى عْ ب ما َُ َح

لمذا ُأنِقمَص ممى ن م       فمنهما ممى ذوي األعمداذ الارذَمة ُقمد اسمتحال التن م   ُ هما       

وللتَموَض عمى همذا ايمذ، ُأضم   مما هلمقمداره إ  ن م           فحرو، اَستَ ء شيء 

 .(1)«وهلهذا َتمَّ التن    على أَتمِّ  ور » حرو، اَستاال اليت هي ضّدها

ِْيء همذه ايمرو، علمى َحمدِّ التن م   ِممَّما تواَضمم        وـد ذهب الباـ ني إ   أّن َم

ممى عنمد اهلل َعمزَّ     عل ه الَلماء هلَد عهٍد طوَ  مى نزول القمرآن ذل م  ـماطم علمى كونمه     

وكم ا ذلمك َو،مب إثبمات ايكممة يف ِذكمر همذه        »   علمم الُ موب  و،ّ  ألنه ممري جممرَ  

 .(2)«ايرو، َعَلى َحد  َتَّل  هله اإلعْام مى و،ه

 ايرو، املقََّّة أهلن ة الكلمات الَرهل ة يف أهلن ة مم  2. 1. 2. 1. 2

هلَمة عشمر هل مور خمتلامة ممى      اُُتِتحت الالاَور التالَة والَشمرون هلهمذه ايمرو، األر   

 وذلك هلالشك  التالي: فح ث عدذ األحر، املالَتاَتح هلها

 فق فكمممما يف: )ص( و )ق( و )ن(. يف سمممور: ص واحمممٍد اَُتتممماح  مممرٍ،ممممم 1

 والقلم.

عمة علمى   مومَّ فم(م ( و )حم م ( و )َم مه( و )طمكما يف: )ط فنياَُتتاح  رَُمم 2

ُ  ف موَم  فوالنمم   فهمتالم ُسَور همي: طم    فوالمدخان  فوالزخمر،  فوُُ ِّمَلت  فرو ما

 واألحقا،.   فواجلاث ة

موّمعممة علممى  فم(مر( و )طالمممم( و )المممكممما يف: )المم فاَُتتمماح هلث ثممة أحممر،مممم 2

 فوإهلمراه م  فوَوس  فوهوذ فوَون  فوآل عمران فث   عشَر  سور  هي: البقر 

                                                 

 . 152مم  151إعْام القرآن الب اني وذَئ  م دره الرهّلاني:  ( 1)

 . 27إعْام القرآن:  ( 2)
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 والاّلْد . فولقمان فف والروَالَنكبوتو فوالق ص فوالشَراء فواِيْر

يف سمموَرَتي األعممرا،  فر(مص( و )املمممكممما يف: )املمم فاَُتتمماح هلأرهلَممة أحممر، مممم 2

 والرعد.

يف سموَرَتي ممرَم    ف( و )محَالم ( )كهم َص  :كما يف فاَُتتاح خبمالة أحر،مم 5

 الشور .و

 يف وروذ األحر، املقََّّة هلهذه ال اَور اخلمالة مى ح مث ترك بهما را،مم إ     راوالالِّ

َسمَلك   فمل تتْماوم ذلمك   ٍ،أو حمرُني إ  مخالمة أحمرُ    علمى حمر،ٍ   كلمماتهم  أّن أهلن َة»

َُت همذه األحمر، علمى ِ م    ُقد (1)«هلهذه الاواتح ذلك املاللك ترك مب الكلممة يف    ِغَ   

  الَرهل ة.

وذلمك   فهمم ك ِم الميت منهما تراك مبُ    علمى الَمرب األلاماظَ    َذعّد تَا  الّلَه ّنما أك

 .(2)«عل همة َّْلُحل ًاوإلزام فَم ًابك تَت

 ت ة للحرو، املقََّّةالدَلة ال و مم  2. 1. 2. 1. 2

كثرت آراء علماء اإلعْام وماالري القرآن الكرَم حول ذَلة ايرو، املقََّّة يف 

ُ مما ُذكمر ُ هما     القاضي أهلو هلكر هلمى الَرهلمي  وـد ـال  فوما ميكى أن تَن ه فماَتَتح الالاَور

ًَ ا عشمرون  لمي ُ هم   َ ح َّـد َت» مى أـوال: وَ أعمر، أحمد ا حيكمم عل هما      فدوأمََم  ـمو

َِ  .(2)«منها إ  ُهم ُ وَ َِ  لٍمهل

هممذه  أّن» النظمر يف ذَلمة هممذه ايمرو، همو     م عل مه أهمم ُ ِْمم والمرأي المذي َكمماذ َُ  

                                                 

 . 1/21الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ :  ( 1)

 . 1/21: َ.ن ( 2)

 . 2/21اإلتقان يف علوَ القرآن:  ( 2)
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 ...  فت فب فأ :مى ايرو، اليت همي    القرآن مؤلَّ على أّن لتدّل ْتَرِكايرو، ُذ

هللُمتهم أنمه    القموَ المذَى نمزل القمرآنُ     ل مدلّ  فاماً لَّمامهما مؤ و،ماء تَ  فًَاُْاء هلَ ها مقَّّ

 فعلى عْزهم أن َأتوا  ثله وذَلًة فَم ُ كون ذلك تقرًََا فهلايرو، اليت ََرُونها

 .(1)« ونها وَبنون ك مهم منهارُل هلايرو، اليت ََنزَّهلَد أن ََلموا أنه ُم

اإلنت ار للقمرآن  » ُ ها كَرُذَة املقَّّهلايرو،  ْتَحِتاُُت اليت رَوالاال ُإّن ني موَذا 

 وعشممرََى وهممو الواـمم يف تالمممٍ  فوهممذا مَلمموَ هلاإلسمتقراء ف (2)وهل مان إعْممامه وعظمتمه  

 :وَذا َقول تَا ف (2)«سورً 

 [2مم  1]البقر : ژ  ڀ   ڀ  پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پژ  َل ه: ثم ژٱژ 

ڀ     ٺ  ٺ   ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ  ڀ  ڀ  ڀ ژ  َل مممه:ثمممم   ژٱژ 

 [2مم  1]آل عمران: ژٺ  ٺ  ٿ

ممم   1]األعرا،: ژ ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ژَل ه: ثم  ژٱ  ژ 

2] 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ   ژَل مه:  ثم  ژٿژ  

 [1]إهلراه م: ژڦ

ِْم ذَلة هذه ايرو، على أّن القمرآن مُ ة ّحالة على ِ و ر ذلك مى ا َات الّد ز َ

 فعلمى ،همة الدَلمة ال موت ة     ُهُلم ْممكمى حَ َُدِّ ذاتمه  َحم ألو، حروُهم. وهمذا هلِ ،اء مى م

      َّ أنهما ذّلمت هنما     على اعتبار أّن أ وات همذه ايمرو، ر مم اُتقارهما للدَلمة الذات مة إ

                                                 

 . 2/22َ.ن:  ( 1)

 (.171الربهان يف علوَ القرآن: ،ا ء خب ، ذلك يف الَنكبوت والروَ. )(  2)

 . 1/22تاالر القرآن الَظ م:  ( 2)
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ٻ  ٻ  ٻ  پ    ٻٱژ  ُمماهلل سممبحانه وَتَمماَلى َقممول:  فعلممى مَنممى هلَ نممه 

 [1ايْممر:] ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٻٱژ وَقممول:  [1 ]النممم : ژپ

َّ أنهما عنمدما ائتَلَامت     فعلى الر م مى أّن هذه ايرو، ل الت ُمب نًة يف ذاتهما إّنه أي:  إ

ُهذا عْز  عى شيٍء هم ََملكونه. ومى همذه النكتمة    ف ارت ـرآنًا وكتاهلًا مب نًا وُمََْزً 

وروذ لامم  الكتمماب تممارً  أخممر  هلَممد ايممرو، و فوهممي وروذ لامم  القممرآن تممارً  فذاتهمما

 َة ندخ  يف  م م ذَلتها ال وت ة ُُنشر إ  الو،وه ال وت ة التال ة:املقَّّ

أو  فأو لا  )الكتاب( وحده فََلي ايرو، املقََّّة عاَذً  لا  )القرآن( وحده مم  1

يء استَمال همذَى الّلاظمني هلَمد ايمرو، املقََّّمة هلاعتبارهمما اْسمَمي        مك هما مًَا. وم

َّن على خ   فو ّ تني مى خ ائ مه املهممة وهمما القمراء  والكتاهلمة     عَلٍم لكتاب اهلل َد

واسمم   فألنه َُقمرأ وَُتَلمى آنماء الل م  وأطمرا، النهمار       فُاسم )القرآن( ُمشَت ٌّ مى القراء 

ۇئ  ژ  ُهمو  مقمروء   ُكم َ اهلل  ،مكتموب هلمني المدُتني   )الكتاب( مأخوذ مى الكتاهلمة ألنمه   

ََّهممَد اهلل  عف و[22مممم  21]المربوج:  ژۆئ  ۈئ  ۈئژ  مكتموب ُهممو و ژۇئ تَمما  نمدما َت

 .[17]الق امة: ژی  جئ  حئ   مئ   ژ ني ُقال:َتني ال َاهلِحاِظه َذَكَر هاَت

أو مقََّمني   فو ـد لوِحَ  أّنه إذا كانمت ايمرو، املقََّّمة تتكمّون ممى مقَّمٍم واحمدٍ       

أحدهما أو ك هما مقَّم متوسا ماتوح )ص َ( ُمإّن المذي َل هما همو لام  )القمرآن(.       

 ف و[1]ص: ژٻ  ٻ  ٻ  ٻٱژ علممى مقَّممم واحممد ـولممه تَمما :   ُممما ورذ منهمما 

وكمم ٌّ مممى )ص( امللاوظممة: ) مماذ( و )ق( امللاوظممة:   ف[1]ق: ژٻ  ٻ  ٻٱژ

ڄ  ڃ  ڃ  ژ وِمّمما ورذ منهما علمى مقََّمني ـولمه تَما :        فَ  ر واحد  )ـا،( مقَّم 

ممى )طمه(   ف وكم ٌّ  ]َ [ ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ ژف و ]طه[ ژڃ  ڃ  چ  چ

ه( مسني( مكّونة مى مقََّني: هما يف )طم مم  )َ ( امللاوظة: )َاو فها(مم  امللاوظة: )طا
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والثمماني:  ف ( أّوَممما: متوسمما ماتمموح )َمما( مويف )َمم فَمقَََّممان ُمَتوسِّممَّان ماتوحممان

 )سني(.  )ص َ ص( طوَ  مَُل  هل امت 

كما فولكى إذا كان املقََّان املاَتَتح هلهما ك هما مى النو  الَّوَ  املَُل  هل مامت 

 [ف وهممو ممما َتتَّلَّممب ص َ ص(مممم  ممم م( = )ص َ ص –)حمماء مم( امللاوظممة: ]يف )حمم

كمما يف   فُمإّن المذي ََل هما همو لام  )كتماب( َ لام  )القمرآن(         فأثنماء النَّم    ًا أكرب،هد

 أوائ  ُسَور ايوام م التال ة:

  ] اُر[ ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤژ 

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ژ 

  ]ُ لت[ ژٺ

 ]الزخر،[ ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ ژ

  ]الدخان[ ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ ژ

  ]اجلاث ة[ ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ        پژ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  الميت اُُتِتَحمت هلقولمه تَما :     وَُالَتثَنى منهما سمور  الشمور    

ُهممي ختتلمم  عممى أخواتهمما  ]الشممور [ ژٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ

م(. والثماني: عمدَ وروذ   ما: وروذ آَة )عال ( هلَمد ا َمة األو  )حم   يف أمرَى: أحدهم

وإاا ورذ يف ا َة الالماهلَة منهما يف    فلا  )القرآن( ُ ها مباشرً  هلَد هذه ايرو، املقََّّة

 . [7]الشور :  ژ  ک  ک    ک     گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ ژـوله: 

الالاممَور كممما يف سممورَتي   )الكتمماب( مَممًا هلَممد ُممواتح    عنممد جممميء )القممرآن( و    أّممما

ٻ  ٻ    ٻٱژ  و)ايْمممر(:ف  ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ٻٱژ  )النمممم (:

  پ  ٻ  ٻ  ٻ ژـوله:  ژٱ ژ ح ث َوِلَي  ؛ ژٻ  پ  پ 
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. ُمإّن امل َحم    ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ژ ـوُلمه:  ژٱ ژ َوِلَي ف و ژپ

و ََتقمدََّ لام     فُ ها أَ ًا أن ََتقدََّ لام  )القمرآن( عنمدما تكمون ايمرو، املقََّّمة ـل لمةً       

 )الكتاب( عندما تكون ايرو، املقََّّة كثر . 

َِّلة يف ني م ذلك أّن القراءَ  أسه  هلكثر مى الكتاهلةر ا  و ُهي مت الِّمر  جلم مم    فال

أكممرب مممى القممراء    هممد َُبممَذُل ُ همما ُ، ّن الكتاهلممَةكممما أ فوالكتاهلممة ل الممت كممذلك  فنمما ال

وَمذا ُمإّن    فوالقمراء  ل المت كمذلك    فوـرطما   مى ـلمم و ذوا ٍ  َحت ا،ها إ  أذواٍت

وسمهولة ذلمك علمى     فال موت ة  هما قاطَوما َنتج عنهما ممى ـّلمة م    فََّّةايرو، املق َةمـِّل

 النَّ  والقراء   ناَسبه وروذ لا  )القرآن(.  

ُإنهما أثقم     فوما َنتج عنهما ممى كثمر  املقماطم ال موت ة      فأّما كثر  ايرو، املقََّّة

ِلَتناُسِب اجلهد املبذول يف الكتاهلة مم اجلهمد املبمذول يف    فلا  )الكتاب( لذا ت ها فنَّقًا

 نَّ  املقاطم الكثر  يف ايرو، املقََّّة.

األلم  إذا  » ُمإنّ  فوذَلة ك    وت مى أ مواتها الث ثمة   ژٱژ  ترك ب ِسرا مم  2

ًَ كانت همزً  َ  فوهمي أّول املخمارج ممى أـَ مى ال مدر      فهلِدَئ هلها أّو ممى وسما    والمّ 

واملمم م آِخممر ايممرو،   فوهممي أشممّد ايممرو، اعتممماذًا علممى اللهالممان    فخمممارج ايممرو، 

أعم : ايلم  واللالمان     ؛وخمر،ها مى الام. وهمذه الث ثمة همي أ م  خممارج ايمرو،      

 إ  النهاَة...  فإ  الوسا فوترّتبت يف التنزَ  مى البداَة فوالشاتني

مشممتملة علممى مبممدأ اخللمم  ونهاَتممه   وكممّ  سممور  اسممُتاِتَحت هلهممذه األحممر، ُهممي   

وعلمى الّتوساما هلمني البداَمة ممى الشمرائم        فمشتملة على خل  الَمامل و اَتمه   فوتوّسَّه

وسممور   فوتنزَمم  الالممْد   فوآل عمممران فذلممك يف سممور  البقممر    واألوامممر. ُتأّممم ْ 

 .(1)«الروَ

                                                 

 . 168الربهان يف علوَ القرآن:  ( 1)
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   الكمثرُ وهمي: )ق( و )ص( و )ن( تشمتم   فالالاَور املاَتَتحة هلايرو، املامرذ   مم  2

ٻ    ٻٱژ ممى كلماتهما علمى ايممر، املبمدوء هلهما. ُالالممور  املاَتَتحمة هلقولمه تَمما :        

 فوممى ِذكمر اخللم     فممى ِذكمر القمرآن    ؛علمى الكلممات القاُّ مة    مبنّ مةٌ » [1]ق: ژٻ
َ  فوتكرار القول ومرا،َته ِمرارًا ََت مد   فوَتلقهمي امللَكمني   فوالقرب مى اهلمى آذ  فوـمول ال

 ...واإللقاء يف ،هّنم فوالقرَى فر الالاهل وذك فوذكر الرـ ب

وِسرٌّ آَخر وهو أّن ك َّ مَاني الالور  مناسب ِلما يف حر، القا، مى الشِّّد  واجلهر 

 .  (1)«والقلقلة واَناتاح

أما سور  )ص( ُإّن ال وت ال ارّي الذي اُُتِتَحت هله ُالببه اخل ومات املتَّدذ  

خ ومة الكّامار ممم المنيّب  مّلى اهلل عل مه وسمّلم.       » اليت اشتملت عل ها الالور  وأّوَا

ثممممم اخت مممماَ   فإ  آخممممر ك مهممممم  ،[5]ص: ژڄ  ڃ     ڃ       ڃژ وـمممموَم: 
وهمو   فثم اخت ماَ املمأل األعلمى يف الَلمم     فثم َتخاُ م أه  النار فاخلْ َمني عند ذاوذ

م ثمم فثممم َتخاُ ممم إهللمم   واعرتاضممه علممى رهلِّممه هلالالممْوذ      فوالكّاممارات فالممّدر،ات

َّ أه  اإلخ ص منهم  .(2)«اخت امه ثان ًا يف شأن هلِن ه وَحِلاه َلُ ُِوَّنهم أنيَني إ

ُإّن ُوا مَلها كلَّهما علمى همذا     » ژژ  ڑ  ڑ  ژڈژ  وكذلك األمر يف سور :

 .(2)«مم ما ت ّمَنت مى األلااظ النونّ ة فالومن

ََدَّ هذه ايرو، وـال: عَدذُت القاُات وـد » وـد أُاذ هلَض املَا رَى مى ذلك ُ

(. ويف سور  )ن( ـمد  25( مم أّن آَاتها )57اليت ورذت يف هذه الالور  )ق( ُو،دُتها )
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وني م ُوا   هذه الالمور  تنتهمي    ف(52وآَاتها ) ف( مّرً 122ُ ها )تكّرَر هذا اير، 

َّ عشر آَات تنتهمي هلماير، )مم م(    وهمذان ايرُمان متقارهلمان     فهلهذا اير، وهو )ن( إ

َ       فموس قّ ًا ى همذا المرأي ممى    وـمد ارتَ م   فإذ هما حمر، الُنَّمة الميت ختمرج ممى اخل شمو

 .(1)«و )روذوَ ( يف مقدمة ترنيته للقرآن فني )نولدكه(املالتشرـ

هلشك  َ َقب  الشك  فإّن هذه امل حظات ال وت ة و رها ِمّما أهملنا ذكرها تدّل

 فُبََدَه اإلعْامي والمدَلي هلعلى أهم ة اجلانب ال وتي يف القرآن الكرَم  فالرتذَد وأ

علممى الممدور الكممبر الممذي اضممَّلم هلممه علممماء اَسمم َ يف ر ممد األهلَمماذ   تممدّل كممذلك و

 ال وت ة املختلاة لكتاب اهلل.

 ض اء الدَى اهلى األثر مم  2. 1. 2

مى أكثر الباحثني الذَى عناهم إعْام القمرآن ممى الناح مة ال موت ة همو ضم اء        لَّ 

هممم( الممذي َعَكممَ  علممى كتممب املتقممدمني مممى أ ممحاب الب ممان  627الممدَى هلممى األثممر )ت

ـب  تأل   كتاهله: )املث  الالائر( ُانتهى إ   دَد مق ا   فواإلعْام ذراسًة وَتمح  ًا

 )الّذوق( أذاً  للُحكم اجلمالي على ألااظ الل.ُة.

ظر يف واعلم أَها النما » َقول: فُاياَلى مى األلااظ هو ما اسَتحاَلنه الذَّوق الالل م

دار علممم الب ممان علممى حمماكم الممذوق الالممل م الممذي هممو أناممم مممى ذوق         َممم كتمماهلي أّن

 .(2)«التَل م

ألنمه   نماً ّ هل ى وإاا كان ظماهراً الا  ح مى األلااظ هو الظاهر البّ » أّنعنده ثبت  ـدو

ك دَره ُمممالممُنوُح فهالممِنوإامما كممان مممألو، اَسممتَمال ملكممان حُ     فمممألو، اَسممتَمال 
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 فا  ألنه  وت َمأتل  عمى خممارج ايمرو،    درك هلالالمم إاا هو الّلي َُوالذ فممهلالاّل

 .(1)«ىمم منه ُهو اياَله الاّلُما استلذَّ

ويف حماولممة منممه إلثبممات نظرَتممه هممذه َلْممأ إ  ـ مما  حاسممة الاّلمممم المميت تلممتقا     

لأللاماظ   ومى لمه أذنمى هل مر  ََلمم أنّ    » األ وات ومقارنتها هلايوا  األخر  ُ قول:

 َا يف الامم أَ ماً   وأّن فك وت محار رًانَكُم و وتًا فكنُمة أوتار لذَذً  نُمًة يف األذن

َََحح و  َك ُمات   الّنوهي على ذلك جتري جمَر فرار  اينظ رار  كَموَم ف اَل و  ال

 .(2)«َوَوالَّّ

ـَِبم  املتلّقمي ـولمه:     وِمّما اهتد  إل ه اهلى األثر يف ت وَره لك ا ة تلّقي األلااظ مى 

ُاأللاماظ   فر  األشخاص مى البَ م َْرمم َماأللااظ جتري مى الاّل وهلَد هذا ُاعلم أّن»

  خّ ممَتواأللامماظ الرـ قممة تُ  فهاهلممة ووـممار مم كأشممخاص عل همما مَ   يف الاّلممخّ ممَتاجلزلممة ُت

وَذا تر  ألااظ أهلي متاَ كأنها ر،مال   فماثة ولني أخ ق ولَّاُة مزاجكأشخاص ذي َذ

   ألااظ البحرتي كأنهما نالماء   راذ وتَربوا للَّه حهم وتأهَّوا ِسـد ركبوا خ وَم واستألم

نظمرك ُ مما    وإذا أنَممتَ  فيني هلأ منا، ايّلم  ّلم َحُات وـمد تَ  مبَّ الان عل هم   ئ  ُمِح

ًَ ك على الَّرَ  وضرهلُتُتْل  ـد ذَله ههنا و،دَتذكرُت   .(2)«مناسبة لك أمثا

إذا نظرنا إ  كتماب اهلل  » الكرَم ألّنناى يف ك ِّ ذلك هو أسلوب القرآن ومثله األعَل

نه ممى الكلممات الُرَبمة    ومما ت ممّ   فلالماً َس هً تَا  الذي هو أُ ح الك َ و،دناه َس

هما ممى أسمه  األلاماظ     وألااظمه كلّ  فنمزل يف مممى الَمرب الَرهلماء    همذا وـمد أُ   ف،دًا َالر 
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ًَ  .(1)«ى هله ـدو  يف هذا البابوكَا وأـرهلها استَما

 مَاَر اإلعْام ال وتي يف القرآن مم  1. 2. 1. 2

وهلَمد أن َحممّدذ اهلمى األثممر روَح اجلمممال الل.ُموي و،مموهره المذي ح ممره يف )إمتمما      

هلاإلسمتناذ إ  عمدذ    فال وت لألذن( َعَمد إ  القرآن ُمتلّمالًا الشواهد اليت ُتؤَد مذهبمه 

 ( منها:7نيال ة املارذ  القرآن ة عند ض اء الدَى هلى األثر: مى املَاَر )

 عدذ أحر، الكلمة مم  1. 1. 2. 1. 2

نَاى أن َكمون ممى أو ما، الكلممة أن تكمون مؤّلامة ممى أـمّ  األومان ترك بمًا كمما           

م ألامماظ مد ورذ يف القمرآن الكرَم  مه ـم موالمدل   علممى ذلمك أّنم   » ذهمب اهلمى سمنان اخلاما،ي    

 ُمإنّ  [127]البقمر :  ژگ  گژ  :نة كقوله تَا ماَلوال وهي مم ذلك َحمِط

 ُمإنّ  [55]النمور:  ژڄ ڄ ڄژ  :وكقولمه تَما    فَة أحر،اظة تالهذه الّل

ـُ ّمم ول ِمولمو كمان الَّ.م    فنة رائقةاَلوكلتاهما َح فاظة عشر  أحر،هذه الّل  بحماً ا َو،مب 

 .(2)«اظتانهاتان الّل ْتَحقُبَل

وتأَ دًا ملا ذهب إل ه اهلى األثر يف شأن نيال هاتني الكلمتني ـال م مَّاى  ماذق   

ا َكمون  ّمم ومقماطم مِ  أطول الكم َ عمدذ حمرو،ٍ    هي ورذت يف القرآن ألااظ» الراَُي:

أنا إل ها ـمد خر،مت يف   الَّرَقة اليت أوَم ولكنها هلتلك فَه أو ترك بهً  هلَّب َة وْضثَقالَتُم

 فهما ترك بماً  وأعذهلها منَّقًاف وأخّا ح وً  ُكانت مى أح ر األلااظ فًَارِّنظمه خمر،ًا ِس

هما يف  ِْر  ايركماتف ُلمم َُ  وتنموّ  فايمرو،  ممى تكمرار   أسباهلًا عْ بًة أ َاّ إذ تراه ـد َه

ُهممي  [55]النممور: ژڄ ڄ ڄژ  :نظمممه إَ وـممد و،ممد ذلممك ُ همماف كقولممه
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وممى   فوـد ،اءت عمذوهلتها ممى تنمو  خممارج ايمرو،      فكلمة واحد  مى عشر  أحر،

لمى أرهلَمة   نَّم  ع ُت إذ فُإنها هلذلك  ارت يف النَّ  كأنها أرهلمم كلممات   فنظم حركاتها

 فُإنها كلمة ممى تالمَة أحمر،    [127]البقر : ژگ  گژ  وـوله: فمقاطم

ا هلني الكاُني هذا املدا الذي وتوّس فرت ُ ها ال اء والكا،وـد تكّر فوهي ث ثة مقاطم

 .(1)«هاالا احة يف الكلمة كّل راهو ِس

 خّاة ايركة وثقلها مم  2. 1. 2. 1. 2

 ُ قمول:  فيف سهولة نَّ  الكلممات أو  مَوهلته   ق د هلها ذور ايركات الق ر وََ

وهمذا   فالنَّم  هلهما   ممى حركمات خا امة ل خم ّ     ًةى أو ما، الكلممة أن تكمون مبنّ م    وِمم »

تمان يف  ى حركتمان خا اَ واَلوَمذا إذا َتم   فب على ما ـبله مى تمأل   الكلممة  رتّتالو   ََ

ى منهما حركتمان يف   َلوخب ، ذلك ايركات الثق لة ُإنه إذا توا ف ثَقالَتكلمة واحد  مل ُت

والكالمر  علمى    فمة علمى المواو  الّ م  ْتَلثِقومى أ،  ذلك اسمتُ  فتَلثِقكلمة واحد  اسُت

هما  ُتكمون عنمد ذلمك كأنّ    فال مة مى ،ن  الواو والكالمر  ممى ،من  ال ماء     ألّن فال اء

واعلمم أنمه ـمد    » . ثم َأتي إ  القرآن ُ ذكر ما َشّذ مى ذلك ُ قمول: (2)«تانحركتان ثق َل

 :كقولمه تَما    وَ ثقم ً    ُ هما كراهمةً  حمدِ م يف هلَمض األلاماظ ومل َُ  ت حركة الّ توال
ی  ی  ی  ژ  :وكقولمه تَما    ف[26 ]القمر: ژگک  گ     کک  ژ

 ژٿ ٺٺٺ ٿژ :وكقولممممممممه تَمممممممما  [ف 27 ]القمممممممممر: ژی  جئ

 .(2)«وَ كراهة ٍ َقيف هذه األلااظ متوال ة ول   هلها مى ِث مُِّحركة ال َّ [52]القمر:
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ُقد عز، اهلمى األثمر    فالذي  ّرح هله يف أّول كتاهله فاعتماذًا على مق ا  الذوقو

 فُْماء الراَُمي هلَمد ـمرون     .عى أن َاالِّمر عّلمة عمدَ الثقم  أو الكراهمة يف همذه األمثلمة       

مة ُإن الّ م  فر( نيم نذَرمى ذلك لاظة )الناُذ» وـّدَ رأًَا و، هًا يف تَل   ذلك هلقوله:

وِّه يف ُبمم ف ُ ممً  عمى َ،اْلممأ  هممذا ايممر، ونُ  والممذال مَممًان لممى النمو ثق لمة ُ همما لتوال همما ع 

َ  إذا ،ماء ُا ملةً   وخا مةً  فالمان الله ا َكشم  عنمه وَا مح عممى    ّمم ذلمك مِ  ُكممّ  .للكم 

ى مممى طب َتممه يف ـولممه وانتَامم فالَكمم  ىولكنممه ،مماء يف القممرآن علمم فموضممم الثقمم  ُ ممه

  .ژگک  ک  ک  گ   ژ  تَا :

َِم  فُتأمْ  همذا الرتك مب   َِم  وأن  فق مواـمم ايمرو،  وتمذوّ  فم علمى مما تأملمه   ْم ثمم أن

د(ف ويف الَّماء ممى   َقم   مواضمم القلقلمة يف ذال )لَ  ممف وتأّمم الالَّم   ِّها يف ِححركاِت ِروأْ،

 فهلاملد مم الا  ف ماروا(تحات املتوال ة ُ ما وراء الَّاء إ  واو )َتتنا(ف وهذه الَاَشَّْهل)

مة ال َّم  قم  ت علمى اللالمان؛ ل كمون ثِ   تحمات إذا همي ،مرَ   ة التتاهلم يف الاكأنها تثق   خلّا

 ولكون هذه ال مة ـد أ ماهلت موضمَها كمما تكمون األمحماا يف      فًا هلَدّاالتَخعل ه ُم

النامُذر(  )لمراء   وا( ُإنهما مما ،ماءت إَ مالماند ً    ماَرك يف الراء مى )َتذ نظَراألطَمة. ثم رذِّ

نبمو  عل ه وَ تُُل  وَ َت ُْ ُ  َت فى مثلهاى إل ها مالان إ  هذه انتَهى اللهحتى إذا انتَه

ة ثمم أعْمب َمذه الُنَّمة الميت سمبقت الَّماء يف نمون )أنمذرهم( ويف م مهماف وللُنَّم            فُ ه

 .(1)«األخر  اليت سبقت الذال يف )الناُذر(

 اجلّد  وعدَ اَهلتذال مم  2. 1. 2. 1. 2

اَسممتَمال ـممد أن َ َكممون طممول » ،َمم  اهلممى األثممر مممى أسممباب نيممال املاممرذ    

يء؛ َشم   م ب كم َّ  ر َُـمانون التُّ م   ح أّنها الالممم. وَلموِّ  وكرَه فها الذوقَُّْم فاهلتذَا
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 فلكًا للنا  ني َماً وَُدو ُم فه األلالنةاالاًُا حني تلوُكُما كان ،دَدًا يف ممى َُدو َس

املبدأ القائم    ّنأهلاجلدَد. وك يقهوس لة ملبا تة املتَل ْنح البلُاء إ  ا َّنا  ك ِّومى هنا ََ

 .(1)«َنالحب على اللُة ناالها (،دَد روعة لكّ ) ّنا

ف واسمتَمال القمرآن َمذا    مى الشَر يف اسمتَمال لام  )آُ،مّر(   وَ رب لذلك مثً  

  :َاُمى ذلك ـول الناهلُة الذهل اني يف ـ  دته اليت أّو» املَنى ذون لاظه ُ قول:

 .........................  أو مُتدي ح مرائ َةممّ  ى آِلِم

 ِدمرممقهل اُذممشَُ ر ممآُ،مت هلمن هل  ةممرُوع ٍرمرَممة يف َمم ممأو ُذ

نها الا ماحة الميت ت ممّ    رِّمى َسم  وإن شئت أن تَلم ش ئًا فلة ،دًامبتَذ (آ،ّر)لاظة 

وَ  فر هللاظمه ذَكمل َُم  (ا ،مرّ )يء ُ مه هلمذكر   ُإنمه ملما ِ،م   ف القرآن ُانظر إ  همذا املوضمم  

 فأقاء مبتذلة هذه ُإّن فوب الذي هو لُة أه  م روَ هللا  الَّّ ف اهللا  القرمد أَ

ڃ  ڃ       ڃ  چ    چ  ژ  :وهممو ـولممه تَمما  فرآَخمم كممر يف القممرآن علممى و،ممٍهلكممى ُذ

 ]الق مممممممممص: ژچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ

  .(2)«هلالوـوذ على الَّني ر عى ا ،ّرَُّب  [28
القمرآن عمى اسمتَمال همذه اللاظمة أو مما        و،اء الراَُي ُقّدَ تاالرًا رائًَا لَمزو، 

واخت ماره َمذا التَمبر ذون     فَراذُها ِمّما استَمله الَمرُب يف ك مهمم وضمّمنوه آذاهَلهمم    

 يف اَستخداَ القرآني َذه ال ور  و،وهًا ممى املَماني واأل مراا   » . ُقد تبني لهره 

 .(2)«وَ اـرتب منه فهله ض اء الدَى ّمِلامل َُّمِم

 فة الرتك مب إَ اَممز   لم   ُ هما ممى خّام    » هلأنهما  (لاظمة )آ،مرّ  عمى   َمي َقول الراُ
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 ُِ يف  موت وَ ترك مب علمى ـاعمد  نظمم        ملح ممم همذا املمدّ    َ ََ  لِقم ر متَقوسائرها نما

مد( وك هما استَمله ُ حاء ها وهو )القْرمراذَُ َ َاها وَلَظَاا احتاج إل ها َلُلّم فالقرآن

وسماـها   فهما وأعمذهلها    عبمار  وأرـّ ََّرج مَناها هلأْلثم أخ فالَرب ومل ََرُوا  رهما

ڃ  ڃ       ڃ  چ    چ  ژ يف ـولمه تَما :    وذلمك  فبحيف هل ان مكشو، َا ح ال ام 

 .ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

 ؟ وأّي   ممى همذا    وأهلمدَ اإلعْام أهلمرَ  الا احة ويف روعة ّرْد يف ِسه  َت فُانظْر

وَ َالوِّ ه حق قمة   فهالاملهكه ِحالنظم وهذا الرتك ب وَ ََهذا  ُ  ح َالمم مث  عرهلّي

 ؟ وهلالقرآن مَْز  فنب ًَّا محمٍدوهل فرهلًَّا هلاهلل وَ َقول آمنُت فهله ،نونًا ىاَْوَ َُ فنااله

ف وانظمر موضمم    ژڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ژ  هلقولمه:  (ّرا ُ،)ر عى ّب  ك   َعتأّم و

ُإنهما يف   فَالم ّ  ِةم( ومما َتلوهما ممى رـّم    )ُأوـْد :مى ـوله ة اليت هي يف الدالَلهذه القلَق

 ه. الِنر عى ُحَبََّّاق أن َُا َ َُّمأثناء الت و  ِم

 فتنتممز  الممنا  انتزاعممًا. ولمم   اإلعْممام يف اخممرتا  تلممك الَبممار  ُحالممب  وكأامما

ه اهماَلم هف وُت  ضم لَ وتِ م  فُإنهما  قمر شمأن ُرعمون     ؛إعْمام آخمر   ولكى ما ترمي إل ه

وهمو َ ممد    فىلمم إ  إلمه موَسم   موات ُ َّّإذ طمم أن َبلغ األسباب أسباب الاّلم  فأَهر

َّ فاألرا سمملَّمًا وسمم لة إ  ذلممك املالممتح   ولممو ن ممب    شمم ئًا َ ممنَه هامممان مممى     إ

 .(1)«الَّني

 املناسبة ال وت ة يف اخت ار لا  ذون آَخر  مم  2. 1. 2. 1. 2

يف  ةهممما َحاَلممنوكلتا فومن واحممد علممى فمرتاذُتممان وهممو أن تكممون هنمماك لاظتممان

َّ فاَسممتَمال َُمممُ َارَّق أّن إحممداهما ـممد ت مملح ملوضممم ذون أختهمما مممى ،هممة الاّلممب  إ ك 
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وَ،ّ   فإَ مى َذّق ُهُمهكما َقول اهلى األثرف  ف. وهذا أمر َ َُدركههل نهما َذا الالبب

 [ف2 زاب:]األح ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ    چژ . وميث  له هلقوله تَا : نظُره
ُاسمممممتَم  » [25]آل عممممممران: ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژ وـولمممممه تَممممما : 

وَ  (المبَّى )موضمم   (اجلمو، )ومل َالمتَم    فيف الثان مة  (المبَّى )يف األو  و (اجلو،)

 فتمان يف عمدذ واحمد   وهما ث ثّ  فيف الدَلة واء اظتان َسوالّل (.اجلو،)موضم  (البَّى)

 .(1)«؟بك األلااظ ك   تاَ ُانظر إ  س فوومنهما واحد أَ ا

هماتني  و ميكى أن َكون الالبب يف هذا اَخت ار عائدًا إ  الدَلة اإلحيائ ة لكّ  مى 

اظممة الّل ِ منهممما ختتلمم  هلَممض اَخممت ، عممى ممماذّ    كمم   َ ممماّذ» وذلممك ألّن فاللاظممتني

َُ    يتموح  (اجلمو، )  األخمر . ُمماذّ   مما  وخا مة هلِ  فمم  هلال ممور واخللمّو واَحنالمار وال

  علمى عكم  مماذّ    فممى ذَلمة إحيائ مة    (الااء)الالاكى ثم  (الواو)وهلَده  (اجل م)َرقه 

  ممم  مممى ممماذّ ب للَحوهممي أناَلمم  فالمميت تمموحي هلممالنتوء والممربوم واَنكشمما،   (الممبَّى)

َناسمبه   ژہ  ھ  ھ ژ :اجلو،؛ ُاجلنني املكنَّى عنمه هلقولمه تَما  علمى لالمان ممرَم       

 فتبَمًا لمذلك   فوَناسمبه  ف(ايامم  )مثلمما همي حمال     فكثرًا النتوء والربوم واَنكشما، 

 .  (2)« (،و،)ذون  (هلَّى)لا  

وُعدل عى  فوَدخ  يف هذا الباب استَمال ألااظ ورذت يف القرآن جمموعًة َ  ر

ى األثمر ذلمك إ  المذوق الالمل م وا ماًا إَماه       وََزو اهلم  فاستَمال مارذها أو ما َراذُها

المذي همو    (ّبالل.م )ُممى ذلمك لاظمة     فهرِِّسم  ُهْنم م ُكََلم وهذا موضم عْ مب َ َُ » هلقوله:

 فى يف اَسمتَمال إَ جمموعمةً  حاُلم ُإنهما َ تَ  فالذي  ت القشر ّبَ لاظة الل. (الَق )
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كقولمه   ذ مارذً ِرومل َت فوكذلك ورذت يف القرآن الكرَم يف مواضم كثر  وهي جمموعة

 ژمج  جح  مح  جخ  حخ  مخژ  و [22 ]ص: ژڃ ڃ  چژ  :تَممممممممممما 

وخمار،هما هلَ مد     فاظة الث ث ة خا امة علمى النَّم    وهذه الّل فوأشباه ذلك [21 الزمر:]

 .(1)«كروهةة وَ َمَلثَقالَتُمول الت هل

وَر د الراَُمي همذه امل حظمة ممى اهلمى األثمر ُ َمرِّج عل هما هلب انمه البمدَم ُمحلهمً             

 ف  المذوق الالمل م ُحالمب   وُمَاالِّرًا ذون اَكتااء هلالتَل   الذي ـّدممه َسمَلاه ِممى رذِّه إ   

على أن نظم  ا َدّلّمَه طوق اإلنالان يف نظم الك َ البل غف ثم ِماَلا َ ََّموِم »ُ قول: 

ًا أنمك تمر    ّببَّت علمى اجلملمة َ م   وكأنهما ُ م   ف  ُوق ال نَة ومى وراء الاكرالقرآن ماّذ

ذا احتماج إ   ُمإ  ف  منمه  م ُة املامرذ   التََمومل َُ فُ ه إَ جمموعًا َأِت مل هلَض األلااظ

َّّباستَم  مراذُها: كلاظة )الل. هذه ال  ُة كقولمه تَما :    فجمموعًة ( ُإنها مل ترذ إ

[ 52]إهلممراه م: ژۆئ  ۆئ  ۈئژ وـولممه:  ژمج     جح  مح  جخ  حخ  مخژ 

 (البماء )لام    هلم  ،ماء يف مكانهما )القلمب(؛ ذلمك ألنّ      فومل جتئ ُ مه مامرذ ً   فوحنوهما

َّّدالشِّا ي إ  هذه وَ َُ فشدَد جمتمم ا مل ُلّمم  ف ةرِخالشمدَد  املالمتَ   (َالم ّ )ممى     إ

 فهلمني الرخماو  والشمد     اَنتقمال علمى نالمبةٍ    أ مَمه همذا  َكى َثمَّ ُ م  هلمني ايمرُني َتهّ م    

ها ممى  ََُّأسمقَ  ف الى اللاظة مهما كانت حركمة اإلعمراب ُ هما؛ ن مبًا أو رَُمًا أو ،مرَّاً      

تلمك الو،موه جلماء     على و،ه مى نتاُلَح وول فعلى سَة ما هلني أوله وآخره فةنظمه هلّت

ى اْلم لموَ حُ  فيف ومنها ونَّقها (ف وهيوهذا على أن ُ ه لاظة )اجلّب فرائَة نًةاَلهلها َح

   .(2)«مى هذه الشد  يف اجل م امل مومة (الباء) و (اجل م)اَئت ، هلني 
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النظمر يف  قت القرآن الكرَم وذـّ لَتوإذا تأمَّ» وَورذ اهلى األثر أمثلة أخر  ُ قول:

ُ هما اجلممم ذون اإلُمراذ كلاظمة      وعميَ مثم  همذه اللاظمة ـمد رُ     رمومه وأسمراره و،مدتَ  

يف  حًةقَبمل تكمى مالمتَ   وهي وإْن فذ مارذً ِرومل َت ُإنها ورذت يف القرآن جمموعًة (كوب)

 .(1)«ىاجلمم ُ ها أحاَل حال إُراذها ُإّن

والَزو، عمى اسمتَمال    فثم إنه َورذ عك  ذلك مى استَمال القرآن للاٍ  مارٍذ

 ذ جمموعممًاِرومل ََمم ذًاذلممك ممما ورذ اسمتَماله مممى األلامماظ مامرَ   ويف ضمدِّ » نيَمه ُ قممول: 

َِّرُإنهمما مل َتمم(ف األرا)كلاظممة   جمموعممًة (الالممماء)ت كممَرُممإذا ُذ فماممرذً  ذ يف القممرآن إ

 ژ :ـ   وعًةى هلها جممؤَتأن َُ رََدا ُأّموَل فموضم مى القرآن مَها يف ك ِّ يء هلها مارذً ِ،

  ژىئ  يئ    جب   حب  خب  مب  ىب  يبژ  :يف ـولمممممممه تَممممممما    ژمب  ىب  يب
َمذه اجلاْلمأ    » . وـد َعّل  الراَُي سبب عدَ ـوله: )وسمبم أرضمني(  (2)«[12]الَّ ق:

ًَ   .(2)«اليت تدخ  الّلا  وََختّ  هلها النظم اخت 

لاظممة  عممًاا َممرذ جمموّمممُكممان أحالممى ِم ا ورذ مممى األلامماظ ماممرذاً ّمممِم» ونظممر ذلممك

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ  :ـممال اهلل تَمما  يف ـ ممة موسممى عل ممه الالمم َ ف(البقَممة)

 و ،[21]الق ممممممص:  ژ ڄ       ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ
 و  أن تكمون م ماُةً  ُماألَ  ت جمموعمةً َلَِموإن اسُت َ جمموعًة األحالى استَماَا مارذً 

 .(2)«اْراه  َمهلقا  األرا أو ما ،َر :كقولنا
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 التقدَم والتأخر هلالبب  اات ايرو، مم  5. 1. 2. 1. 2

 هلالكلمممات اخلمالممة املََّوُممة علممى هلَ ممها الممبَض يف ـولممه تَمما :   وَالتشممهد لممه

 .[122 ]األعممرا،: ژڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇژ

  نا منمه يف  مرٍ  وإذا نظرنا إ  حكمة أسرار الا احة يف القرآن الكرَم ُ » وُ ها َقول:

 :همي  ألاماظٍ  نت مخالمةَ  ممّ مى ذلك هذه ا َة املشار إل ها ُإنها ـد َت فله َ ـراَر ٍ عم 

 :وأحالممى هممذه األلامماظ اخلمالممة هممي  ف(َ  وال ممااذ  والممّدالَّوُممان واجلممراذ والقّممم)

ـُمممَلُْا ورذت هممذه األلامماظ اخلمالممة هلُلّممم فَالَّوُممان واجلممراذ والممّد منهمما لاظممة  ََّدتهمما 

  وال ممااذ  يف ّمممالُق َلممت لاظممةُ وُ، فَ آخممرًالاظممة الممدَّ  رْتخِّمموُأ فالَّوُممان واجلممراذ 

ًَ الالمَم ل َّرَق فالوسا لاظمة   ثمم إنّ  فمى األلااظ اخلمالة وَنتهي إل ه آخمراً  ُىاياَل أو

 يَءومى أ،  ذلك ِ،م  فيف اَستَمال ّ وأَخ في الَّوُان واجلراذى مى لاظَتالدَ أحاَل

لمدـائ  يف اسمتَمال األلاماظ لم   ممى القمدر        ومراعما  مثم  همذه األسمرار وا    . ها آخرًاهل

   .(1)«البشرَة
وَممأتي الراَُممي ُ  ممم النقمما  علممى ايممرو، ماالِّممرًا ِسممرَّ ذلممك التقممدَم والتممأخر   

يف القرآن الكرَم حر، واحد عى ـاعد  نظمه املَْزف حتى أنك لو  شذاوما ََ» ُ قول:

قاء اجلاممد ف وهمي هلمالَّبم مظنَّمة     رت ا َات اليت َ تقرأ ُ ها إَ ما َالرذه مى األتدهل

  إعْامها أهللغ ما َكون يف نظمها أن َ َكون ُ ها شيء مى ذَئ  اإلعْامف ُإنك تَر

لنظم حروُمه ومكانمه ممى     فومى تقدَم اسم على  ره أو تأخره عنه هات سرذهافِ،َو

و،مد    مث َُ  فت املَاني اليت ورذت ُ ها ا َةَك  مى ُنأخَر أو لنكتٍة فالنَّ  يف اجلملة

 شيء.  ش ئًا ُ ما ل   ُ ه
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ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ژ ـولمممممه تَممممما :  ْ تأّمممممم

وأثقُلهمما َ(ف أخا.همما يف اللامم  )الَّوُممان واجلممراذ والممد فُإنهمما مخالممة أقمماء ژڇ

 فتهاّاِخهل اللالان حتى َأنَ  فى ُ هاّدََْممُقدََّ )الَّوُان( ملكان الف ال ااذ ( )القمَّ  و

همما يف اللالمان   ثمم ،ماء هلماللاظني الشمدَدَى مبتمدئًا هلأخاه      فّدُ ها كذلك َمم و (اجلراذ)ثم 

ُُنَّة ُ ه  أخم ّ  وهمي  فرًاَ( آِخم يء هللاظمة )المدّ  ثم ِ، فوأهلَدهما يف ال وت ملكان تلك ال

 هلهممذا وَممتما فاللالممان ُ همما وَالممتق م َمما ذوق الممنظم   َ الممِراخلمالممة وأـل.همما حروُممًا؛ ل ُ 

 .(1)«اإلعْام يف الرتك ب

 م ئمة ،ر  اللا  للال اق مم  6. 1. 2. 1 .2

وذلمك أن َكممون   فكمان اهلمى األثمر ـمد عَّم  األنظمار علمى أممٍر يف  اَمة اخلَّمور           

ولكنمه َتحمّول إ  لام  يف     فَ،ْرُ  اللاظة خال ًا مى اياْلى شدَد الثق  خمارج الالم اق  

 ( ُقمد رّذ عَلمى   . ومثاله لاظة )ِض َزََنَ ّم إ  الال اق الذي َ ئمه  اَة الَذوهلة عندما

أَ تمر    فها رهما مالمدّ   ّداُلم ُإنها يف موضمَها َ ََ » مى أنكر ُحالَى هذه اللاظة هلقوله:

      :ُقممال تَمما  (ال مماء)همما المميت هممي سممور  الممنْم مالممْوعة علممى حممر،  الالممور  كّل أّن
 .وكذلك إ  آخر الالور  [2مم  1]النْم: ژٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ژ
ڭ  ۇ    ۇ  ۆ   ژ :َ وـالممة األوَذ ومما كمان َزعممه الكامار ـمال      ُلما ذكر األ منا 

ُْمماءت اللاظممة علممى ايممر، املالممْو     [22مممم  21]الممنْم: ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۆ  
وإذا نزلنا مَمك   فها يف مكانهادَّاَلَم دااُلو رها َ ََ فالذي ،اءت الالور  ني َها عل ه

ولكنها يف همذا املوضمم    فى منهاأحاَل  ر هذه اللاظة إّن :على ما ترَد ـلنا !أَها املَاند
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ى هل ُِّأوَسم  فألنها تكون خار،مة عمى حمر، الالمور      فألخواتها وَ مناسبة رذ م ئمًةَ َت

وَ  (ظاملمة )أو  (،مائر  )ـالممة   :يف مَنى همذه اللاظمة ـلنما    إذا ،ئنا هللاظٍة :ذلك ُأـول

َّ (ضم ز  )ى مى أحاَل (ظاملة)أو  (،ائر ) شك أّن م ُكم أَل) :الكم َ ـلنما  منما  أنما إذا نظَ  إ

و مار الكم َ    فمل َكمى المنظم كمالنظم األول    (ـالممة ظاملمة   كر وله األنثى تلمك إذاً الّذ

َ   كالشيء املَموِ  ى لمه ذوق ومَرُمة هلمنظم    وهمذا َ رامى علمى َمم     فم المذي حيتماج إ  متما

 .(1)«الك َ

مخم  ذٍََت  وََُّدذ َا  فوََُله  الراَُي جميء هذه اللاظة الُرَبة تَل ً  ني ً 

إذ ورذت يف ذكممر  فيف مَممرا اإلنكممار علممى الَممرب» ُ قممول: إنهمما     ورذت ف مموت ة

ناٍت هلل مممم م،َلمموا امل ئكممة واأل ممناَ هلمم  ُممإنهم فمة األوَذماأل ممناَ ومعمهممم يف ـالمم

ُكانت  فژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۆ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ   ژُقال تَا :  فأوَذهم البنات

هما  وكانمت اجلملمة كلّ   فلُراهلة هذه القالمة اليت أنكرها ًةاألش اء م ءم  راهلة اللا  أشّد

وكمان هممذا   فخممر يف اأُل َميف األو  والمتهك.  اإلنكمماَر فر يف ه ئمة النَّمم  هلهما  كأنهما ت مموّ 

نمت يف موضمَها ممى    الت وَر أهللمغ مما يف الب  مةف وخا مة يف اللاظمة الُرَبمة الميت متكّ       

َى ُ هما إ   لة ال د والرأ  هلهمذَى املمدّ  م يف إنكاره مى إماالا  ف وو ات حالة املتهكه

 اظ ة... ونيَت إ  ك  ذلك  راهلة اإلنكار هلُراهلتها الّل  األسا  واألعلى.

إذ هممي  فمما ـبلمها   علممىلمنظم هممذه الكلممة الُرَبمة وائت ُمه      عْمبْ اُ ن تَْمبْ إو

 و (إذن)ب ُ نَّمتني يف  ِقم ،ماءت عَ  وـد فخا   ثق  ف وا خر مدٌّ مقََّان: أحدهما مدٌّ

هما هلمذلك ل المت إَ    ُكأّن ف ةشِّم َاواألخمر  ثق لمة متَ   ف حداهما خا امة حماذّ  إ. و(ـالمٌة)

عدذناها آناًا. أمما خمام     ر   وت ة لتقَّ م موس قي. وهذا مَنى راهلم للث ثة اليتجماَو
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إاما همي أرهلَمة     ف راهلتهما  الكلمة اليت نيَت املَاني األرهلَة علمى  ُهو أّن فهذه املَاني

 .  (1)«أَ ًا أحر،

نظرتممه إ  إعْممام إذا كانممت امل حظممة المميت ميكممى أن َُؤاَخممذ عل همما اهلممى األثممر يف   

وذلك  فعدَ تدع م ما ذهب إل ه يف أ لب األح ان هلاألذلة القاطَة القرآن ال وتي هي

ف ُمإّن  ارًا له يف كتاهلمه )املثم  الالمائر(   ه شَََل م الذي رَُاعتماذًا منه على مبدأ الذوق الاّل

ـِم   ما َُحاَلب له  َُه تلك املَاَر ال وت ة اليت مل ََكد ََُشر إل هما ممى   فَبِ  سماهلق ه مهو وْض

َ تكماذ ختلمو  ماحة ممى  ماحات كتاهلمه          ث فوإَراذه األمثلة الَدَد  مى كتاب اهلل

َُْتُحه الَّرَ  ملى ،اء هلَده للنظر ُ ما أورذه مى اماذج ذَل مة    فمى آَة مى آَاته وكذلك 

ََّد مى أكثر املَا رَى اهتمامًا هلإعْام القرآن.كما َُ  الراَُ ف وت ة  ي الذي َُ

 

                                                 

 . 162مم  162إعْام القرآن والب  ة النبوَة:  ( 1)



 الدَلة ال وت ة يف القرآن الكرَم 272

  

 

 املبحث الثاني 

 اإلعْام ال وتي عند املَا رَى مم  2. 2

 فتناول الباحثون املَا رون اإلعْام ال وتي للقرآن ضمى إطار اإلعْام الب ماني 

الميت   وعلى الر م مى األ ا  ال وت ة الدـ قة فشأنهم يف ذلك شأن الباحثني القدامى

َّ أنها يف الُالمب تبَقمى    ف درت عى هلَ هم يف ثناَا ذراساتهم إلعْام القرآن الب اني إ

ى يف رـَم وهلمذلك َ ميكمى أن تَ   فَحب الة الذوق الامّ  الالمل م المذي أّسم  لمه اهلمى األثمر       

 لها إ  مالتو  الدراسة الَلم ة الشاملة. ُمَْم

الب ماني واجلانمب الام  ُمأهلرمت      ممة الميت َمَزَ،مت هلمني اجلانمب     أما الدراسمات احملكَ 

ولَمّ  أوَُمى َممى     فوت واإلَقا  يف القرآن ُتكاذ تكون مَدوذ مى عن َري الّ  م مَح

 كتب يف هذا اجملال م َّاى  اذق الراَُي وس د ـَّب. 

 الراَُي مم  1. 2. 2

ذهب الراَُي إ  أّن ،هات اإلعْام كّلها إاا هي  اات مى نظم القرآن وطرَقمة  

ِسرَّ اإلعْام منَقمد يف نظممه ُقمد َحَ مَر ،همات المنظم يف ثم  :        وملا َوَ،َد أّن  ترك به.

 .(1)واجلم  فوالكلمات فايرو،
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 ،هات اإلعْام يف ال وت القرآني مم  1. 1. 2. 2

 ايرو، وأ واتها مم  1. 1. 1. 2. 2

  َ وهمي ال موت المذي     فَنَّل  الراَُي يف ذراسة النظم مى أ ُر وحمد  يف الكم 

إاا تنزل » ُأ وات ايرو، فومَ  هذه الوحد  أساسًا يدو  النُم فحِدثه اير،َُ

ُ هلّد َا مم ذلمك ممى نمو  يف     فمنزلة النربات املوس ق ة املرَسلة يف نيلتها ك   اّتَاَقت

 فوَتمأل  منهما شميء ممم شميء      فالرتك ب و،هة مى التأل   حتى َُمامج هلَُ ها هلَ ماً 

وَ َكمون إَ ممى    فوَكون منها اللَّحى املوس قّي فتمم  ااُتهاوجت فَُتَتداخ  خوا اها

الرتت ب ال وتي الذي َُثر هلَُ ه هلَ ًا على ِناَلٍب مَلوممٍة تر،مم إ  ذر،مات ال موت     

 .(1)«وخمار،ه وأهلَاذه

 فوميزج الراَُي هلني الدَلة ال وت ة للحر، القرآني وهلمني ذَلتمه الناالم ة البَ مد     

ُاأل مموات المميت تممأتل  يف  فوت ُتمثِّمم  مظهممَر اَناَممال الناالممي   ال ممهلاعتبممار أّن ممماّذ

 إاما َكمون الكم َ سمام ًا إذا ،ماءت مماّذ   موته ُمك َّامةً        » ألنمه  فاجلملة مق وذ  لمذاتها 

يف  (2)وذلك على عك  طرَقمة الَمرب يف َتَرساملهم وَخمذِمهم     ف(2)«هلشكٍ  موس قّي ذاّل

 منَّقهم ك اما اتََّاَ  َم.

اجلاهل ة( سمرعان مما َُّنموا إ  همذا البمون الشاسمم هلمني أسمال بهم         ولكنهم )عرب 

 وذلك أنهم فاليت ألاوها مى شَر ونثرف وهلني األسلوب اجلدَد الذي طلم عل هم ُْأ 

ـُممِرَئ علمم هم القممرآن »  أيانممًا لُوَممًة فِهِلممَمه يف ُ،وكلماِتمم فه يف كلماتممهوا حروَُممَأَر فملمما 
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ُلمم ََُامْتُهم همذا     فـراءُتهما همي توـ َهما    فٌََّة واحمد ٌ كأنها َئت ُها وتناسبها ـ ؛رائَة

ـَِبَ  َم هله فاملََنى ك هلهمذا اعتبمارًا يف إعْمام المنظم املوسم قّي يف      المبُ .. وَح.وأنه أمر َ 

 فوَ َنام  علممى ذلمك الو،مه الممذي ُ مه إَ ُ ممه     فوأنمه ِمّممما َ َتَّلم  هلمه أحممد    فالقمرآن 

ومناسمبة هلَمض ذلمك لبَ مه مناسممبة      فهما لرتت مب حروُمه هلاعتبمار ممى أ مواتها وخمار،     

والتاشمممي  فوالتاخممم م والرتـ ممم   فوالشمممد  والرخممماو   فطب َ مممة يف اَمممم  واجلهمممر 

 .(1)«و ر ذلك فوالتكرَر

ح الراَُي ـب  أن َُنهي  ثمه همذا إ  أهم مة ايركمات أو األ موات الق مر        وَُلمِّ

متثممم  مظممماهر  ال مممرُ ة والنحوَمممة يف تشمممك    مممور ايمممرو، و مممااتها هلاعتبارهممما      

 لذا تناول ايدَث عنها يف املبحث التالي. ف(2)الكلمات

 الكلمات وحروُها مم  2. 1. 1. 2. 2

عمى اجلانمب ال موتي املَْمز يف القمرآن انتقم  إ  هلنماء         الراَُي الالتاَر هلَد أن أماَح

األلااظ اليت تقوَ على ا،تما  ايرو، هلَ ها إ  هلَمض. ُمدر  الكلممات ممى ث ثمة      

 ،وانب:

: َذَرَ  ُ ه ذَلة الكلمة هلاعتبمار حق قتهما الوضمَ ة    :  وت النا جلانب األولا

ممى املَنمى ُتخمتّص هلمه علمى و،مه        ألنهما تلمب  ـََّمةً    ؛ وت النا » واليت َر  أنها

املناسممبة ـممد ِيظتممه الممنا  ُ همما مممى أ مم  الوضممم حممني ُُ ِّمملت الكلمممة علممى هممذا         

ل ه مى ـب  اخلل   وس بوَه واهلمى ،م    . وهو مبحث ـدَم سبَقت اإلشار  إ(2)«الرتك ب
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 .(1) وـد َعَرْضنا له يف الا   األول فو رهم

:  وت الَق : وـ د هله ال وت املَنوي وما َشتم  عل مه نيلمة   اجلانب الثاني

 الك َ مى الو،وه الب ان ة اليت َُداَور هلها املَنى.

واَهلمدا  يف  » :  وت ايّ : وهو تااوت اجلمم  يف ذـمة الت موَر   اجلانب الثالث

واست  ئه علمى َمح مها  ما َمورذ      فوجماذهلة النا  مّرً  ومواَذَعتها مّرً  فتلوَى اخلَّاب

 .(2)«أو َالوق إل ها مى طرائ  املَاني فعل ها مى و،وه الب ان

وعنممدما َتحممّد  عممى ايركممات الق ممر  وذورهمما يف إَامماء األلامماظ ملَان همما َقممول   

لرأَت حركاتها ال رُ ة واللُوَة جتمري   فآن يف نظمهاولو تدهّلرَت ألااظ القر» الراَُي:

... حتمى إّن  ى أممر الا ماحة  يف الوضم والرتك ب جمَر  ايرو، أناالها ُ مما همي لمه مم    

ُم  تَمُذب وَ    فأَّهما كمان  ايركة ر ا كانت ثق لمة يف ناالمها لالمبب ممى أسمباب الثقم        

ورأََت أ موات األحمر،    فبًا... ُإذا هي اسُتَملت يف القرآن رأََت َا شأنًا عْ ُتالاغ

َُم      فوايركات اليت ـبلها ـد امتهدت َما طرَقمًا يف اللالمان    واكتنَاْتهما هل مروب ممى المّن

 .(2)«املوس قّي حتى إذا خر،ْت ُ ه كانت أعذَب شيٍء وأرـّه

وم م اًا إل هما مما     فثم َالتَرا لذات األمثلة اليت استشمهد هلهما اهلمى األثمر مَلهقماً     

ََه مى التَل   ِمّما أورذنا ـالمًا منه يف ال احات الالاهلقة.  والتاالر َوِس

 اجلم  وكلماتها مم  2. 1. 1. 2. 2

ومممى الكلمممات تتكممّون اجلممم  المميت هممي مظهممر   فمممى ايممرو، تتشممّك  الكلمممات
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ِْ فالك َ َّوهذا الك َ َ َكون مَ َُمدَ  زًا يف رأي الراَُي إ وأمَمى حتمى َكمون    » إذا هل

وَمرتك همذا    فَره كأاما َام ض المناَ  علمى ايمواّ  إُاضمةً      هلدـائ  ترك به وطمرق ت مو  

ثمم َبلمغ ممى ذلمك إ  أن َكمون روح لُمة        فاإلنالان مى اإلحالما  هلمه كأنمه ـلمب كل.مه     

 .(1)«كاملة وهل ان أمة هلرّمتها... ُذلك هو الك َ املَْز

ممى ،همة ترك بمه المذي انمتظم أسمباُب اإلعْمام ممى         » ولقد َته َّمأت للقمرآن الكمرَم   

 حتمى َكمون األممرُ    فإ  الكلممة يف اجلملمة   فإ  ايمر، يف الكلممة   فيف اير، ال وت

ََها وـواهممما    مقمممدَّرًا علمممى ترك مممب ايمممواّ  الناالممم ة يف اإلنالمممان تقمممدَرًا ََُّممماهل  وضممم

 .(2)«وت ّرُها

لقممد أُمماا عل نمما الراَُممي هلأسمملوهله البممدَم يف هل ممان َتَ ممواره لإلعْممام ال مموتي يف   

ِْز اهلتداء  مى اير، ُايركة ُالكلمة ُاجلملةالقرآن مى خ ل إميانه هل ولكنمه   فنظمه املَ

    َّ مما كمان ممى تَل لمه      مل ََِزْذ على الشواهد القرآن ة اليت أورذها اهلمى األثمر شم ئًا كمثرًا إ

 إَّاها التَل   املناسب وتو، هها التو، ه الالل م.

 َس ِّد ـَُّب مم  2. 2. 2

 مرَى اهتماممًا هلاجلانمب ال موتي واإلَقماعي يف      ََُترب س د ـَّب أكثر الباحثني املَا

وميكممى م حظممة ذلممك يف كتبممه الَدَممد  المميت كممان القممرآن حموَرهمما         فالقممرآن الكممرَم 

 .رهم  واُِوَس واٍ، وت واإلَقا  ُ ها ني ًَا ن  ب وكان للّ  فاألساسّي

َُِ  س د ـَّب هلالقرآن الكرَم كم ا   َشمَر هلمه   فِسمّرًا خاّ ماً  » َد ُ هَ،ألنه َو فلقد ُش

                                                 

 . 168مم  167َ.ن:  ( 1)

 . 168َ.ن:  ( 2)
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وراء املَماني الميت َُمدركها     فـب  أن َشَر أّن هنالك ش ئًا مما  فمى َوا،ه ن وَ ه اهلتداء 

هلمْمّرذ اَسمتما  َمذا     ََنالمكب يف ايم ِّ   فوأّن هنالمك عن مرًا مما    فالَق  مى التَمبر 

 . هذا الَن ر َ َب  دَد م دره: القرآن

 أهو يف الَبار  ذاتها ؟ مم  

 ُ ها ؟ أهو املَنى الكامى مم  

َاها ؟ مم    أهو ال ور والظ ل اليت تش

 املتم ِّز مى إَقا  سائر القول امل وغ مى اللُة ؟ فأهو اإلَقا  القرآني اخلاّص مم  

 أهي هذه كل.ها جمتمَة ؟ مم  

 وشيء  رها  ر حَمدوذ؟ فأَ إّنها هي مم  

ن موَص همذا القمرآن     َُوا،مه َشمَر هلمه كم ا ممى      فذلك ِسرٌّ موَذ  يف كّ  َنص  ـرآنّي

 .   (1)«... ثّم َأتي وراَءه األسرار املدَركة هلالّتدهلار والنظر والتاكر يف هلناء القرآن كلههاهلتداء 

ولكنممه هلَممد  ثممه الَّوَمم  يف  ل مم  الب ممان القرآنممي وأسممرار إعْممامه َخلممَص إ         

 تمد منها الَبمار ُ العنا ر أساس ة للب ان القرآني املَْز َت ّد مخالَةَََُ فاَحتمال األخر

وهممذه الَنا ممر اخلمالممة َممدور ُ،ل.همما حممول ِمحمموَري    فهمماذَلَت القرآن ممة هلشممك  خمماّص

 ال وت واإلَقا  وهي: 

 مارذات الدََت اللُوَة لأللااظ.مم 1

 الدَلة املَنوَة: الناشئة عى ا،تما  األلااظ وترت بها يف َناَل  مَّ ى.مم 2

هلَُ مها ممم    متنا مماً  فجمموعة إَقاعمات األلاماظ  اإلَقا  املوس قّي: الناشئ مى مم 2

 هلَض.

                                                 

 . 6/2222يف ظ ل القرآن:  ( 1)
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َاها األلااظ متناسقًة يف الَبار .مم 2  ال ور والظ ل: اليت تُش

أي: التنالم   المذي َالممح     ؛األسلوب: أو طرَقة تناول املوضو  والالمر ُ مه  مم 5

ًا هلمني  والمذي َُؤلم  إَقاعمًا متناسمق     فلك ِّ لاٍ  هلأن َشّم ُشحنَته مى ال ور ومى اإلَقما  

ًَ متناسقًة مى ظ ل األلااظ فاأللااظ  .(1)وظ 

ُمنها مما هَلممثَّّه يف تاالمره     فوـد تناول الال د أ لب هذه الَنا ر يف مؤلااته الَدَد 

وال مور   فف ومنها ما ُّ   القول ُ ه كاإلَقا ملالحة الَ رَة: )يف ظ ل القرآن(ذي ا

)الت موَر  : )مشاهد الق اممة يف القمرآن( و   نيه الرائَم وتناس  األلااظ يف كتاهل فوالظ ل

 الا  يف القرآن( اللَّذَى َخ ََّ هما لب ان إعْام القرآن الا  يف ،وانبه املختلاة.

 التناس  ال وتي يف القرآن مم  1. 2. 2. 2

ـممد رأ  سمم د ـَّممب يف كتاهلممه )الت مموَر الامم  يف القممرآن( أن َكشمم  عممى أوُ،ممه    

لت وَر القرآني ُذرَوَتها. وِمّما اهتمَد  يف الكشم  عنمه ِمّمما     التناس  الا  اليت تبلغ يف ا

 تدخ  ُ ه الدَلة ال وت ة كَن ر أساسّي:

 خت ار األلااظ  مم  1. 1. 2. 2. 2

ثمّم نظمهما يف نالم  خماّص ممى       فوهو التنالم   يف تمأل   الَبمارات هلتخ امر األلاماظ     

ًَ إ  أرـَ فالتأل    د ـَّب هلأّن َمى سبقوه ـد وـد اعرت، س .ى ذر،ات الا احةو و

مما ،ماء همو هلمه ُتحدَمده لق ممة اللام          إّمما  .(2)وهلَلُموا  اَمة ممداه    فأكثروا مى القول ُ ه

وتمارً  هلظلهمه المذي     فتارً  جبرسمه المذي َُلق مه يف األذن    فَرسم ال ور » القرآني يف كونه

                                                 

 . 21النقد األذهلي أ وله مناهْه:  ( 1)

 . 72الت وَر الا  يف القرآن:  ( 2)
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األنموا  الثالثمة    . وَ مرب لكم   ممى همذه    (1)«وتارً  هلاجلر  والظّ  مًَا فَُلق ه يف اخل ال

 أمثلًة وشواهد ـرآن ة ما ُسب  إل ها.

ومى األلااظ اليت ترسم  ور  املوضو  وتدّل عل ه جبرسها الذي ُتلق مه يف األذن:  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ژ  لاظة )َلُ َبَّهمئىَّ( يف ـولمه تَما :   

 لاظمة ممى همذه ا َمة    ُ قول إنك لتقرأ هذه ال  [72]النالاء: ژھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ
. وإّن خا ممًة ژۀ  ژُرتتالممم  ممور  التبَّئممة يف ،ممر  الَبممار  كلههمما ويف ،ممر      »

 . (2)«حتى َ   هِلُباٍء إ  نهاَتها فوهو َتخبَّا ُ ها فاللهالان ل كاذ َََتَّثر

ومى األلااظ اليت ترسم  ور  املوضو  هلظلهها الذي ُتلق ه يف اخل ال لاظة )اناللِ( 

 [175 ]األعممممرا،: ژڱڱڱںںڻڻڻژ يف ـولممممه تَمممما :

ألّن  فَرسم  ورً  عن اًة للتَمل.ص مى هذه ا َمات  ژہژ ُالظّ  الذي ُتلق ه كلمة»

 .(2)«اَنال خ حركة حالِّ ة ـوَة

أما األلااظ اليت َشرتك اجلر  والظّ  مًَا يف رسمم  مور  املوضمو  ُمثاَما لاظمة      

 (المّد ّ ) ُلاظمة   [12لَّور:]ا ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئژ )الّدّ ( يف ـوله تَا : 
وهذا الدُم يف كمثر ممى األح مان مَم  املمدُو  َُخمرج        فالدُم يف الظهور هلَن » تَ 

 وتًا  ر إراذي ُ ه عني  ساكنة هكذا: )أْ ( وهو يف ،رسه أـرب مما َكمون إ  ،مر     

 . ُ كون ـد اشرتك ،رسه وظل.ه مًَا يف ت وَر مدلوله. (2)«)الّدّ (

                                                 

 . 76َ.ن:  ( 1)

 . 76َ.ن:  ( 2)

 . 72َ.ن:  ( 2)

 . 72َ.ن:  ( 2)
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 اإلَقا  املوس قّي مم  2. 1. 2. 2. 2

وهمو المذي اـت مر     فالناشئ مى َتخ ار األلااظ ونظمها يف َناَلٍ  خماص   وهو اإلَقا 

ومل ََرَتممِ  إ  إذراك التَممداذ يف  » حممدَث القممدامى عنممه هلاَشممار  إ  اإلَقمما  الظمماهري  

 فوتناسمم  ذلممك كّلممه مممم اجلممو الممذي ُتََّلمم  ُ ممه هممذه املوسمم قى    فاألسممال ب املوسمم ق ة

 .  (1)«ظ اتها اليت تؤذَِّهاوو

علمى   فهمو ممامل َتنّبمه إل مه األـمدمون     ممم   وظ امة اإلَقما  الدَل مة   ممم   ذا األمر أيوه

 الر م مى أّن أهم ما مب م حظته يف همذا اجلانمب همو كمون اإلَقما  املوسم قّي للقمرآن       

 .(2)«َؤّذي وظ اًة أساسّ ًة يف الب انَتناس  مم اجلّو و»

 فن ة املتَّدذ  األنوا  ُتلقي هلظ ِلها على ُمْم  النصِّ القرآنميّ وهذه املوس قى القرآ

كممما هممي تاهلَممة َنالممْاَ ايممرو، يف الكلمممة   فتاهلَممة لِقَ ممِر الاوا مم  وطوَا » وهممي

. وهمذا كّلمه تماهلم للُمرا المدَلّي      (2)«الْاَ األلااظ يف الاا ملة الواحمد   وَن فاملارذ 

 ور .   الذي انُتِدهَلت له ا َة أو ا َات أو الال

ولكنه َزذاذ وضوحًا يف  فوَتّْلى هذا اإلَقا  يف الال اق القرآني ح ثما ُتِلَي القرآن

  ـلم ً  أو كمثرًا يف   وـد َتواَر فالالاَور الق ار ذات ا َات الق ر  والاوا   الق ر 

الالاَور الَّوال. وخنتار ِمّما استشهد هلمه سم د ـَّمب َنموذ،مًا واحمدًا ُقما ألننما سنا ِّم          

ِّ  م حظاتمه    فلقول يف اإلَقا  يف الا   األخر. ُلنقرأ مًَا سور  النْم مثً ا ثم ُنالم

 عل ها َحتَّى نتبّ ى منهْه الذي اعتمده يف التحل   اإلَقاعي:

 

                                                 

 . 72الت وَر الا  يف القرآن:  ( 1)

 . 82َ.ن:  ( 2)

 . 82: نالت وَر الا  يف القرآ ( 2)
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 ٱ ٻ ٻ

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ   ژ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  

ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ           ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   

 ژۈ  ۈ    ٴۇ      ۋ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ
واإلَقا  املوسم قي هنما متوسما المزمى     » ََُله  س د ـَّب على هذه الالور  هلقوله:

 فمّتحممد تبَممًا لتوّحممد األسمملوب املوسمم قيّ   فَتَبَممًا لتوّسمما اجلملممة املوسمم ق ة يف الَّممول  

ايدَث الذي َُشبه التاللال  القَ  ّي. وهمذا كل.مه ملحموظ. ويف     وَِّْمالرتِس  الروّي َك

. ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭژ ض الاوا   َبدو ذلك ،لّ ًا مثم :  هلَ

 فَختّلمت القاُ مة ]الاا ملة[    فُلو أنك ـلمَت: )أُمرأَتم المّ ت والَمّز  ومنما  الثالثمة(      

ُلمو   ژۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ      ۋ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆژ وكمذلك يف ـولمه:    .اإلَقما   َروَلتأثَّ

اإلَقما  املالمتق م هلكلممة     َختم َّ  ف( ز ضم  ـالممةٌ وله األنثى؟ تلك  م الذكُرُكأَل) ـلت:

مائمممدتان جملمممّرذ القاُ مممة   ژۈژ وكلممممة  ژڭژ وَ ََممم  همممذا أّن كلممممة  )إذن(. 

 .  (1)«ُهما ضرورَّتان يف الال اق لُنَكٍت مَنوٍَة خاّ ة فأو الومن ]الاا لة[

كما همو شمأن الشمَر ح مث َالمتق م       فُاإلَقا  القرآني َ َقوَ على حالاب املَنى

ُمالومن والقاُ مة كمثرًا مما      فقوَ القاُ ة يف أ لب األح ان علمى حالماب املَنمى   الومن وت

                                                 

 . 86َ.ن:  ( 1)
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ـمد َ َق مدها أو إذا ـَ مَدها     فإ  مَان ه سموـاً  فوهو َنظم ـ  دته فََاُلوـان الشاعر

ُقد َ َرَت  ها. أما يف القمرآن ُمإّن اإلَقما  والاا ملة َتَانقمان سموَّة يف رسمم ال مور          

مى ذون أن َنقص مى هذا شميء   فانب الدَلي مى ،هة ثان ةوهل ان اجل فالان ة مى ،هة

 أو َزَد على ذلك شيء.

اللامم   ملظمماهر التنالمم   ال موتي يف القممرآن واملتمثمم  يف عن ممري  ممى هممذا التقالمم م 

ومما َن موي    فذراسمة الّلام    سمتتمّ ح ث  فواإلَقا  ننَّل  إ  مباحث الدَلة ال وت ة

ُخ ِّممَص الا مم  األخممر ـممد ف وةث ثمة التال مم يف الا ممول ال ف تمه مممى ُون مممات  مموت ة 

 لدراسة اإلَقا .
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 راهلمالا   ال

 ُمالتَو  ايرو، ىالّدَلُة الّ وت ة َعل

 )األ وات الّ امتة(

 مته د

ِْمز  هلأ  انته نا يف الا   الالاهل    ف مواته وألااظمه وتراك بمه   إ  أّن القرآن الكمرَم مَ

 ألنمه  فَ يف مَان ه وَ يف ألااظمه  ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱژ هو كتاب ُ

ف وس تناول همذا الا م  َمظهمرًا ممى مظماهر همذا       [22ُ ِّلت:] ژڱ   ں  ں  ڻژ 

 فاإلعْام مى خ ل ذراسة ذَلة الاون مات الرئال ة اليت َشتم  عل هما اللام  القرآنمي   

  الّ وت ال مامت أ مُر وحمد   موت ة يف     وهي ايرو، أو األ وات ال امتة. وَُمثِّ

  َّ كمما أنمه ََُتَبمر األسما  المذي عل مه تقموَ هلقّ مة          فهلمه  هلن ة الكلمة الَرهل ة الميت َ تبمدأ إ

 الاون مات مى حركات و رها.

تتم ذراسة هلَض همذه األ موات ِمّمما ورذ يف المذكر ايكم م متناوهلمًا علمى        و، سو

متوال مًا يف األلاماظ ح نمًا     ومما ورذ  فًُا تمارً  أخمر   أو حممذو  كورًاا  القرآني تارً  وممذ الّل

همذا الكتماب املَْمز    ممى  . وسمنق  عنمد كم   منهما علمى أسمراٍر       َخمر  الرتاك ب ح نًا آويف

لم    » ههمي أّنم   تالي تَّمئى إ  حق قة خالد وهلال فختشم القلوبص َا األهل ار وشَخَت
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َّ  .(1)«عّما وراء ذلك َتحته ِسرٌّ وم لحة ُ ً  يف آي القرآن اجمل د حر، إ

                                                 

 . 2/221الَّرام املت مى ألسرار الب  ة وعلوَ حقائ  اإلعْام:  ( 1)
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 املبحث األّول

 تناوب الّ وت يف الّلا  القرآني مم  1. 2

َّ فوهلن تها فويف نوعها فَو،د يف الَرهل ة ألااظ كثر  تشرتك يف ذَلتها  وحروُها إ

َ        فيف حر، واحد ََُم ِّزها وَُامرِّق   فُ شمرتك لاظمان أو أكثمر يف الدَلمة ممى ،همة الَممو

ذَلممَة أحممدها عممى سممواه مممى ،هممة  فعلممى ُخ وِ ممّ ته الّ مموت ة هلنمماء  فالّ مموت املتممماَز

 . (1)اخل وص

ومى ذلك على سب   املثال ألاماظ: )الَقَّْم ( و )الَقَّْمم( و )الَقَّْمر( الميت تشمرتك       

َُ هما األّوَلمني )ـَمْا(         ولكّنهما تتمماَز عمى     فني ًَا يف ذَلتهما علمى القَّمم ممى خم ل َحْر

نح كّ  واحد منها ذَلة خاّ ة هلناء  على خ و مّ ته  الذي ََم فهلَ ها يف اير، األخر

 الّ وت ة. 

ـّمم  فمهمممو  فَرْخممو فُالامماء:  مموت َشممَاويَ  ـّممة    فَمَر ُهممو َناسممب مَمماني الرِّ

َلزَ )ـََّه( وما شاهله ذلك ِمّما َ  فلذا اسُتَم  )القَّ ( للزهور والااكهة فوالّلَّ 

 22]اياـّمة:  ژۓ   ۓ  ڭ ھ  ے  ے ژ  . ومنه ـولمه تَما :  إ  إعمال الشِّدَّ 

  [12]اَنالان: ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ژف وـوله تَا : [22مم 
ُِلظمة  فجمهمور  فأمما الَمني: ُ مموت َحلقميّ    ُهمو َناسممب مَماني الّشممّد     فَتمّ ممز هلال

كما يف ـوله تَما  علمى    فماذًَّا كان فلذا اسُتَم  )القَّم( لك ِّ ما َلزمه ذلك فوالقّو 

ڦ   ڦ  ژ  ر  هلم  إسمرائ   هلَمد إميمانهم هلمربِّ الَماملني:      لالان ُرعون خماطبًا َسمحَ 

                                                 

 .ت اـب األلااظ لت اـب املَاني(  مم  1. 1. 5. 1)(  َرا،م مبحث: 1)
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ٱ  ٻ  ژ  كممما يف ـولممه تَمما :  ف[ف أو مَنوَممًا122]األعممرا،: ژڄڄڄ

 [.25]األنَاَ: ژٻ  ٻ  ٻ

َّمم   فأممما الممرَّاء: ُممما َُم ِّممزه عممى سممائر ايممرو، أنممه  مموت ُمكممّرر ََُاّخممم تممارً  وََُر

كمما يف ـولمه    ف)الَقَّْمر( للمماء و مره   لمذا اسمتَم     فُهو َناسب تكمرار القَّمم   فأخر 

جث    يتىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىت  مبجب  حب     خبژ تَمما  علممى لالممان ذي القممرَنني: 

 . [26]الكه : ژمث  ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ
َ     ؛وـد ورذت يف القرآن الكرَم ااذج مى هذه األلاماظ   فاملرتاذُمة ممى ،همة الَممو

وتمر، ح   فت مار لام  ذون نظمره يف موضمم    واليت َتممَّ ُ هما اخ   فواملتماَز  هل وت واحد

هلالبب مناسبة هذا ال موت الامارق للمَنمى املمراذ. وممى       فهذا ذون ذاك يف موضم آخر

 ذلك:

 اَمز  واَاء يف )أمَّ( و )َهزَّ( مم  1. 1. 2

 ولكى يف موضَني خمتلَاني متباََنني: فورذ لاظا )األّم( و )اَّز( يف سورٍ  واحد 

]ممرَم:   ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑژ َا : )األّم(  يف ـوله ت

82 .] 

]مرَم:  ژی ی ی  ی جئ حئ مئ ىئژو)اَّز( يف ـوله تَا : 

25 .] 

ََ هما يف ا َتني أعم ه ُهمما لاظمان متقارهلمان  موتًا وذَلمةً       ؛ وكما َبدو مى موض

لامان  ورت فوهو )الّزاي( املشّدذ  فأّما مى ،هة الّ وت ُهما َشرتكان يف اير، األخر

 يف اير، األول. وهذا اَخت ، يف اير، األول همو يف حق قتمه اخمت ، ،زئمّي ألنّ    
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ألنهما حرُمان   ف وت ًا هلاعتبار خمر،هما املشرتك(1)«)اَمز ( و )اَاء( لاظان متقارهلان»

 . (2)َحنْرَّان

َّ أّن ف(2)«واَسمتازام: أَخموات    فاألمَّف واَمزَّ » وأما ممى ،همة الدَلمة ُمإنّ     أمَُّه » إ

ألّنهما  اَممز   » مى ح مث القمّو  را،مم إ     (ّزماَ) على (األّم) واُقم. وَتَا(2)«زَُّهمُغ مى َهمأهلَل

 .(6)والثان ة هلالرخاو  فف َتِّ ا، اأُلو  هلالشِّّد (5)«أـو  مى اَاء

 ف وُخّ ممت ممممرَم  ژژ  ڑژ ُق ممم :  فالشممم اطني هلمماَمز   وَممذا ُخممصَّ  

ح ث إّن اَخت ، هلني هذَى الّ وتني مى شمأنه أن   ژی  یژ  ُق   َا: فهلاَاء

 .  (2)«(8) أعظم يف الناو  مى )اَّز( (7) )األّم( » مَ 

يف همذه ا َمة ممى خم ل النظمر       ژی ژ نالتَّ م أن نتبّ ى هلالهولة َضَ  هماء  و

                                                 

 . 2/126اخل ائص:  ( 1)

 . 122ال وت ات والاونولو، ا:  ( 2)

 . 2/22  يف و،وه التأوَ : الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ ( 2)

 . 26املارذات يف  رَب القرآن:  ( 2)

 . 2/126اخل ائص:  ( 5)

 . 122مم  122ال وت ات والاونولو، ا:  ( 6)

  :واألما ...همما اُنَلَ  إذا اشممتدَّ زامًات ائِتممزَّوائَتمم فوأمامًا وأمَممزًا أمًا زاِئمموَت ؤماَتمم دُرالِقمم ِتأّم،مماء يف اللالممان: (  7)

ـممال  ژژ  ڑژ  ويف ـولممه تَمما : ...ُهّثممَح :هف وأمَُّهَْمم َّوَه أ ممراُه :ًاأّم ُهؤماََمم ُه ج واإل ممراءف وأمَّالته مم

الشمم اطني الممذَى  :امّماأُل :اهلممى األعراهلممي.. وـممال ملَا ممي وتُممرَهم هلهمما. اتممزعْهم إ   :أي :الاممراء

لالمممان الَمممرب: ) همممو ايركمممة الشمممدَد : أمًا ماُؤََممم ف و أمَُّهزَّمثممم  َهممم وأمَمممزًا ًاأّم ُهون الكامممارف وأّمماُؤََممم

 ماذ :أمم(. 

ويف التنزَم    فُهَمَزوَهم  هلمهف  زَّوَه فًاّزَه ُههزاََ ُهوهزَّ فهتزاو َت ُب َِّرَتالقنا  َُ زاَهكما ُت فيء رَك الشَّ: اَزا(  8)

 ماذ : هزم(.لالان الَرب: ) كيرَِّح :أي ژی ی ی  یژ :الَزَز

  .2/126اخل ائص:  ( 2)
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ې ې ې ژ أجلأهما وـد  إ  الّ َ  اجلالدي الذي كانت عل ه الال ِّد  مرَم 

 ژى ائ ائ ەئ  ەئ  وئ  وئژ  يف ـوَممما: الّ مممَ  املَنمممويفوژې

 [.22]مرَم: 

 ژی ژ وهي أنه ل   ممى املنَّقمي أن َكمون املمراذ ممى      وهناك م حظة أخر  

 فالنخلمة ُ  مَّرب هل مدَها ال مَ اتني كمما ت مَّرب القنما         ،ذَ  هنا أْن َتُهزَّ مرَم 

وـمد كمان   » وإاا َُحَمُ  هذا )األمر( على األخذ هلاألسباب والوسائا اليت همي ُسمّنُة اهلل  

 ژی  یژ . ولممذلك ـ مم : إّن (1)«ٍبََمموَ َت ز علممى سممقو  الرطممب ذون َهمم ـمماذرًا

 .  (2)«وُخذي إل ك»  َنى:

وـمد ُعمِدَل عنمه إ      فف وهمو َبمدأ كمذلك هلماَمز     ُإذا كان )اَمّز(  َنمى )األخمذ(   

  .)اَّز( تبّ ى مد  الّ َ  الذي َُوِحي هله هذا الّلا  هلالبب  وت )اَاء(

وـمد   فُإّن ـمّو  الشم اطني همي كمذلك ظماهر  هلّ نمة       فمقاهل  ذلك الّ َ  الب ِّىويف 

علمى أسملوب    ژژ  ڑژ هكمذا:   فماَذ ممى همذا الوضموح وروذ لام  )األّم( مكمّرراً     

 الذي َُا د ـّو  )األّم( وتوك ده. فاملاَول املَّل 

 اَمز  و التاء يف )ال ئي( و )ال تي(  مم  2. 1. 2

وـد أتى هلهما القمرآن يف مواضمم    في( اقان ُوضَا جلمم املؤنث)ال ئي( و )ال ت

 . أّمما )ال ئمي( هلماَمز ُمورذ     (2)و )ال تمي( هلَشمر    فاختصَّ )ال ئي( منها هلأرهلَمة  فعّد 

                                                 

 . 12/15اجلامم ألحكاَ القرآن:  ( 1)

 . 2/118تاالر القرآن الَظ م:  ( 2)

 .25ملَْم املاهر  أللااظ القرآن الكرَم: ا  (2)
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 يف ا َات التال ة:

  [2]األحزاب: ژڍ  ڌ  ڌ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ژ 
  ڄڄ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤژ 

 .[2]اجملاذلة: ژڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

  ىې   ى  ې  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ۈژ 

  .[2]الَّ ق:  ژائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ

الممميت تكمممرَّر ُ هممما  –ف والثالثمممة (1)وا َتمممان األو  والثان مممة موضممموعهما الظههمممار

موضموعها الَّم ق. وهلمذلك َكمون اَسمتَمال القرآنمي ـمد َخ َّمَص          مم  )ال ئي( مرَّتني

 ال ئي( َذَى املوضوَعني ُقا.  )

ولَّ  حالَتي الظههار والَّّ ق مى أعظم حاَت الشِّدَّ  وال ِّم   الميت توا،مه املمرأ      

يف ح اتهمما الزو، ممةف وَممذا اخممِتَر َممما الّلامم  األثقمم  واألـممو  املشممتم  علممى  مموت 

 اَمز  اينْرّي.

اشتقاـه مى )اّلأْلي( ِمّمما  وـد رأ  أحد الَلماء أّن ،ر  لا  )ال ئي( ـد َوحي هل

وممى الَّرَمم  أّن هلنماَء )ال ئممي( وَ،رَسممها   » ََلهم  اخت ا ممه هلالظههمار والَّمم ق ُقممال:  

وهمو اإلهلَّماء واَحتبما  واجلهمد واملشمّقة.       فُكأّنهما ُمشمَتّقة ممى الَّمأْلي     فَُوحي هلمذلك 

ى اجلهمد واملَشمّقة   ويف ذلمك مما ُ مه مم     فواملظاِهر واملََّله  حمتِب   عى امرأتمه ُمبَِّمئ  عنهما   

 .   (2)«ُانُظْر ُحالَى املناَسبة يف اللَّا  واملَنى واَستَمال فللََّّرَُني

                                                 

   .(12/118اجلامم ألحكاَ القرآن: « )ميهر ُأكَظ يََّلَع ه أنِتِتَأالر،  َمَر وُلـَ» (  الظههار ََ :1)

 . 57: هل  ة الكلمة يف التَبر القرآني ( 2)
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ُقممد ورذ يف (1)«لكونممه هلُممر همممز   فمممى ال ئممي  ّ أَخمم» أّممما )ال تممي( الممذي هممو  

ََشممر  َتَممبرًا عممى حمماٍَت َ تتَ ممّمى ِضمم قًا أو ُعاْلممرًا أو حنممو ذلممك  كممما يف  فمواضمَه ال

  ة:ا َات التال

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ   

ک    ک  گ  گ  گ      کڑ  ڑ  ک  

ڱ  ں  ں  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ        ڳگ       ڳ  

   [.22]النالاء:  ژ ڻ  ڻ  ڻ     
   [.51]األحزاب:  ژ ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻژ 

  ژے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ 

  [.51 ]َوس :

هممذه ا َممات ونظائرهمما المميت اسممُتَم  ُ همما لامم  )ال تممي( ورذت يف سمم اـات َ  و

ُموضمو  ا َمة    فهلم  إنهما موضموعات عاممة     فتت ّمى مشّقة الظههمار وَ ِشمدَّ  الَّم ق   

 وهكذا هلق ة ا َات. فوالثالثة إخبار فوالثان ة  ل   فاألو   رَم

 الباء وامل م يف )هلّكة( و )َمّكة(  مم  2. 1. 2

َّ القمر  الميت          َبدو للوهلمة األو  أّن همذَى الّلاظمني مرتاذُمني يف ذَلتهمما علمى أ

هلّكمة:  » ت ما هل ت اهلل ايراَ. َُاذً  ما ُتَّالَنا كتمب اللُمة عنمد تَرَم  األّول هلمالقول:     

 .  (2)«والباء هلدل مى امل م فهي مّكة

                                                 

 . 1/188شذور الذهب يف مَرُة ك َ الَرب:  ( 1)

 . 1/272مَرتك األـران يف إعْام القرآن:  ( 2)
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الدـ   يف مَما،م  وهلالتأم   فولكى هلالنظر إ  الال اق الذي ورذ ُ ه هذان الّلاظان

اللُممة المميت أشممارت إ  ممما ـ مم  يف ذَلتهممما الوضممَ ة َنكشمم  لنمما ِسممرٌّ مممى أسممرار          

ِْز ـمد َشمُ  ُ هما مَ مار      فوخت امُره لأللاماظ وُم  مَماَر ذـ قمة      فاَستَمال القرآني املَ

 ال وت مالاحًة واسَة.   

وذلمك يف سم اـني    فيف التنزَ  ايك م مّرً  واحمد   (مّكة) و (هلّكة) ُقد ورذ ك ٌّ مى

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ژ يف ـولمممه تَممما :  (هلّكمممة) ورذتخممممتلاني ح مممث: 

ھ  ھ  ے     ھہ  ہ  ہ   ھ  ہڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ

ممممم  26 ]آل عممممران: ژۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ڭے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

27] 

پ  پ  پ  پ   ٱ   ٻ  ٻ    ٻ  ٻ ژ يف ـوله تَما :   (مّكة) وورذت

 [.22]الاتح:  ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

وو،مموب ـ ممده علممى َمممى تتمموُّر ُمم هم   فُلامم  )هلّكممة( ورذ يف سمم اق َحممجِّ الب ممت 

ومى ك ِّ ُج  عم  . وهذا املَنمى َناسمبه    فالقدر  واَستَّاعة مى املاللمني أَى ما كانوا

ُهمم   فوا،يف الَّّم  هم هلَ ماً هلَُ م  ك.ُب  ََالنا ّنأل فاستَمال لا  )هلّكة( اليت ُسمَِّ ت هله

َُ باّكَتوأي: َزذمحون. فكون يف موسم ايّجكَبَبَتََ  ُتبماكَّ  :موا ويف ايمدَث زاَحَت القو

 .(1)مواَحأي: امَذ كوابكَبوـد َت اَمذحاَ :ةَككَبالَبو فامذمحوا :أي فعل ه الناُ 

وهممو سمم اق َظَاممر املالمملمني   فأّممما لامم  )مّكممة( ُقممد َوَرَذ يف سمم اق آَخممر  ممر ايممجّ  

ملما ُروي أّن   فكان ذلك يف  مزو  ايدَب مة  » وإّما فإّما َوَ الاتح فوانت ارهم هلبَّى مّكة

ََث رسوُل اهلل  ّلى اهلل عل ه ]وآله[ وسمّلم   فعكرمة هلى أهلي ،ه  خرج يف مخالمائٍة ُب

                                                 

 . 67واملارذات يف  رَب القرآن:  .هلكك لالان الَرب: ماذ : ( 1)
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 .  (1)«َمى هَزَمه وأذخَله ِح َّاَن َمّكة

هلمذلك  » ذاِتهما َُناِسمبه لام  )مّكمة( الميت ُسممَِّ ت       وس اق  لبة املاللمني هذا يف مّكمةَ 

ـ.ممُه وُتهِلُكممه   فألّنها كاَنمت َتُمممك. َمممْى َظممَلَم هلهما      املامرذات يف  رَمب القمرآن:    )«أي: َتُد

272 .) 

وهكذا ُإّن تناُوَب  وَتي )الباء( و )املم م( علمى همذا اللام  َُُ ِّمُر ممى خ و مّ ته        

وهذا التُ ار الدَلي ناتج هلَّب َة ايال  فى ذَلته الَاّمةمى ذون أن َُخر،ه ع فالدَل ة

َِّ           ؛عى  اات هذَى ال وتني ُمإذا كمان لام  )مّكمة( هلمامل م همو اسمم الَلمم املشمهور أل

أن ََموذ إ  ذَلتممه   َهلمدَّ  فيف سمم اق ايمج  فالقمر  ُمإّن اسمتبدال )املمم م( منمه هلمم )البماء(      

وهمما  ماتان تت ءممان     ؛واَناْمار  فح ث َوَ    وت )الباء( هلاجلهار  ؛ال وت ة

 مم أ وات ال ْ ج وال وضاء اليت َُ درها النا  عند امذحامهم.

 الالني والّ اذ يف )الَباْلا( و )الَبْ ا(  مم  2. 1. 2

 فتمارً  علمى امل مدر    ؛ورذ ك ٌّ مى )الالني( و )الّ اذ( يف القمرآن الكمرَم متنماوهلني   

كمممما يف: )ََْباُلمممُا( و  فعلمممى الاَممم  امل مممار  وتمممارً  فكمممما يف: )هلاْلمممََّة( و )هلْ مممََّة(

مم ُرٍق ذَلي  ََوذ إ  طب َة )الالني( و  ف)ََْبُ ُا(. و يف ك  املثالني ورذا هلذات املَنى

 )الّ اذ( ال وت ة.

 )هلاْلََّة( و )هلْ ََّة(  مم  1. 2. 1. 2

نهمما ممرً    وامل مدر )هلْ مََّة( هلالّ ماذ ُقمد ،ماء كم ٌّ م       فأما امل در )هلاْلمََّة( هلالالمني  

 وذلك يف ا َتني التال تني: فواحد  ُقا يف الذكر ايك م

                                                 

 . 2/221الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ : (  1)
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  ژہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ژ ـولمممه تَممما :  

 .[227]البقر :

 [.62]األعرا،:  ژڦ  ڤ   ڤ  ڦژ  وـوله تَا :

وهممو الاَمم   فوإذا نظرنمما إ  عاممم  الن ممب يف هممذَى امل ممدرَى و،ممدناه واحممداً  

وهكمذا   فَلْ هما هو الّ مر املالَتِتر ُ ه الَائد على لا  اجل لة )اهلل(وُاعله يف ِك ف)ماَذ(

 يف ا َتني يف الاَ  والااع . ژڦ ژو  ژھ ژاشرتك امل دران 

ُهممو يف ا َممة   فأممما ،هممة اَخممت ، ُاممي ضمممر الن ممب املت مم  هلالاَمم  )ماَذ(     

   ڤژ ة:ويف ا َة الثان  فمارذ عائد  على امللك طالوت ژھ  ھ  ژاألو : 

نيم عائد  على ـب لة عاٍذ ـوَ هوذ. ُقد ورذ هذا اللا  هلم )الالمني(   ژڤ  ڦ  ڦ

هل نما ورذ اللا  ذاته هلم )ال اذ( و اًا لقب لمةف هلم  أممة نميب  ممى       فو اًا لشخٍص واحٍد

 .(1)أنب اء اهلل

ملمما ُ همما مممى    ف(نيالالِّمم)مممى  وتًا  أـممو  َ مم كممما تممرَ  (اذالّ مم)« عّلممة ذلممك أنّ و

َْ.. .ءاَسممتَ  ى ها للمََنممَِالَ مم (نيالالِّمم) ى األـممو  وهمما للمََنممِتوَُّقِل (اذالّ مم)لمموا ََُ

ََ  .(2)« األض

وهكذا َعِمَلت  ااُت اجلهار  واَسمتَ ء واإلطبماق والتاخم م يف )الّ ماذ( علمى      

َِْ  )هلْ ََّة( للْمم الكمثر  أمما  ماات اَسمتاال والرتـ م  يف )الالِّمني( ََُخ ََّ مت        فَ،

َُرََّق الّ وت هلني ِ َاَتي املو موَُْ ى لَمَدَ تالماوَهما     )هلاْلََّة( هلالشخص املارذ. و هلذلك 

 ُناَل ك ٌّ منهما ما ََالَتِحق.ه مى الب ان. فيف الَدذ

                                                 

 . 58ر القرآني: هل  ة الكلمة يف التَب ( 1)

 . 2/161اخل ائص:  ( 2)
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 )ََْباُلُا( و )ََْبُ ُا(  مم  2. 2. 1. 2

يف ِتالم ممّراٍت   ؛(1)( هلالالني اثنَتي َعْشَرَ  َمّر أما الاَ  امل ار  منه ُقد ورذ )ََْباُلُا

 كما يف ا َات التال ة:  ف)هلاْلِا الرِّمق(

 .[26]الرعد:  ژ ې    ې     ې  ۉ  ۉ  ۅژ 

 [62]الَنكبوت:  ژۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ۋ  ۋ  ٴۇژ 

 [22]سبأ:  ژۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ۆئ  ۈئۇئ   ۇئ  ۆئ  ژ 

  ـوله تَا : فومّرً  واحدً  يف )هلاْلِا الالَّحاب(

 [28]الروَ:  ژ  ۈ     ۆ  ۆ  ۈ   ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ژ

 يف ـوله تَا :   فومّرً  واحدً  يف )هلاْلا الَ د(

ٿ  ٿ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ 

 [11]املائد :  ژ   ٹ

  يف ـوله تَا : فومّرً  أخر  يف )هلاْلا الَ د واللهالان( مًَا

 [2]املمتحنة:  ژک      ژ  ژ   ڑ  ڑڌ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ 
ا َات اَثنيت عشر  اليت َوَرَذ ُ ها الاَ  )ََْباُلُا( هلالالمني ،ماء الاَم      ُاي ني م

وأح انًا هلُره. يف حني ورذ الاَ  )ََْبُ ُا( هلال ماذ َممرًَّ  واحمد      فأح انًا هلالرِّمق ؛ُمَق َّدًا 

  ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ژ وذلك يف ـوله تَما :  فَ  رف مى ذون تق  د

 .[225]البقر :

ن( ُ  : )يف حمرو، متقارهلمة ختتلم  يف اللام  َخمت ، املَنمى(       ،اء يف )الربها

                                                 

 .121املَْم املاهر  أللااظ القرآن الكرَم:  ( 1)
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ُبالالِّني الالَّمَة اجلزئمم َّة كمذلك    » خب وص تناوب الالِّني والّ اذ يف األمثلة أع ه ـوله:

وُعُلموِّ الّ ماذ ممم     ف؛ هلمدل   ُعُلموِّ مَنمى اإلطم ق    وهلالّ ماذ الاّلمَة الكله َّمة    فعّلة التق  مد 

 .  (1)«اجلهار  واإلطباق

 فَق د هلالاّلَة اجلزئ ة املقّ د  يف )َبالا(  دَد َسمَة اَنبالما  هلالق مد المّ مَ لمه     و

 فُناسمبها  موت )الالمني( املالمتِا  املرَّم       فوهو الرِّمق أو الاّلحاب أوال د أو  ر ذلك

 ََحتِم  الَبالَا يف المرِّمق ويف » ألنه فأما الاّلَة الكله ة املَّلقة يف )ََ ُ ُا( ُ  ََُحداها ـ د

ُناسب ُعُلّو اَط ق ُ ها علّو  وت )الّ ماذ( اجملهمور    ف(2)«األنُاِ  ويف امللك و رها

ويف الكلهمي املَّلم  هلالّ ماذ انَّ ـمًا ممى ـاعمد         فُْاء يف اجلزئمي املق َّمد هلالالِّمني    فاملَّب 

واألضَ  هلاألضَ  اليت أشار إل هما اهلمى ،م  خب موص      فخت  ص األـو  هلاألـو 

 .(2)هذَى ايرُني

وهي أنه انَّ ـًا مى هذه اخل و  ة  فإل ها وهناك م حظة أخر  ََحاُلُى اإلشارُ 

ال وت ة للالني والّ اذ ُقد تكّرر جمميء )َباُلمُا( املقّ مد  يف مواضمم متَمدِّذ  ممى القمرآن        

أما )َبُ ُا( املَّلقة ُإلنها تا د الَموَ ُلم َتِرْذ إَ  فوذلك هلالبب تَداذ الق وذ فالكرَم

وَتامّرذ   فوذلمك ل تناسمب كم ٌّ َُم  ممم حق قتمه ح مثَ ََتَمدَّذ الق مد          فحمدً  ُقما  َمرًَّ  وا

 اإلط ق.

                                                 

 . 221مم  1/222الربهان يف علوَ القرآن:  ( 1)

 . 58هل  ة الكلمة يف التَبر القرآني:  ( 2)

ممى   الق مم أـمو  َُم ً   ُ  (مْ الَق) و (ماْلالَق)» :(  كان اهلى ،  ـد أشار إ  هذاف وَضَرَب له أمثلًة منها2)

ت هلماألـو    َّم ُلذلك ُخ همافُدأَح ُأَكْنوـد َقالم هلني الش ئني ُ  َُ فقام َكون مَه الدَّْ الَق م ألنَّاْلالَق

إمالا  األلاماظ   مم  2. 1. 5. 1(ف وَرا،م مبحث: )2/161 اخل ائص: ) «نياذ وهلاألضَ  الالِّالّ 

 ( مى هذه الدراسة.أشباه املَاني
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 الواو و ال اء يف )ُعُتّو( و )ِعِتّي(  مم  5. 1. 2

الُنُبمّو عمى   » ومَناهما يف ايمالني:  فلاظا )ُعُتّو( و )ِعِتّي( م دران للاَ  َعتا َََتو

والي لوا َتم أنهمم اسمتثقَ   َّإ» فوهمو الكمثر   ف(2)واأل   ُ همما )ُعُتمّو( هلمالواو    ف(1)«الَّاعة

ثمم   فكونها وانكالمار مما ـبلمها   اُلم ِل و َماء  اروا التاء ُانقلبت المو اَلَُك فَىَواني والوَتمَّال َّ

 .(2)«لالب  األو  هلالالكون َاء مم  اليت هي ََمم  وابت الوِلـُ

ـََ مم   فُامل ممدران َشممرتكان يف املَنممى   رَتني وَحممرُني إَ أنهممما رتلاممان هلَحممَرَكَتني 

وَتوالي الَكالر ُال ماَءَى يف )ِعِتمّي(.    فح ث: َتوالي ال َّّم ُالواوَى يف )ُعُتّو( ؛ُمدَ َمني

ألنَّ ال َّممَّة أثقم  وأـمو  ممى      فوـد َعِلمنا أّن لاَ  )ُعُتّو( أثق  وأـو  مى لام  )ِعِتمّي(  

 كما أّن الواو أثق  وأـو  مى ال اء.  فالَكالر 

 ؛الكرَم هذه اخل و ّ ة ال َّوت ة ُ هما ُاسمَتََمَلهما من موهلني   وـد َحَ  القرآن

 يف موضَني خمتلاني: (2)هلذات املَنى ف)ُعُتّوًا( و )ِعِتّ ًا(

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  ژ  األول: يف ـولممه تَمما : 

 .[21]الارـان:  ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺڀ

                                                 

 . 222ت يف  رَب القرآن: املارذا ( 1)

 . 11/82اجلامم ألحكاَ القرآن:  ( 2)

 . 2/111الَكربيف التب ان يف إعراب القران:  ( 2)

گ  گ  گ  ژ (  أي  َنى الناُبمّو عمى الَّّاعمة كمما ُذكمرف وـمد ورذ لام  )ِعِتمّي(  َنمى  آخمَر يف ـولمه تَما :             2)

ر َبََ  النهاَة يف الِك» وهو هنا [8]مرَم: ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  

(ف وهلهمذا َكمون للامم  )ِعِتمّي( مََن مان ُممورذا يف     11/82اجلمامم ألحكمماَ القمرآن:   « )ب  واجلاما، والُ م 

ُِا الشَّم َتَع ...ايدَّ َماستكرب و،اَو: ًاّ ِتو ِع ًاّوُتَتو ُعتا َََع» القرآن هما:  ىَّأَسم  :هلامتح الَمني   ًاَ م ِتو َع ًا َّم ِتِع  

ممماذ : عتمما(ف واملَنممى األّول الممذي َشممرتك ُ ممه )ِعِتممّي( مممم )ُعُتممّو( هممو    لالممان الَممرب: ) «ىلَّمموَور ِبمموَك

 املق وذ ِممَّا ـَدَّمنا.    
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  ژ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌ چ  چ  ڇ ژ  والثممماني: يف ـولمممه تَممما :  

 [62 ]مرَم:

ِْممدُ   أّن »  وعنممد النَّظممر يف الاِلمم اق الممذي ورذت ُ ممه هممذه ال ِّمماة يف ا َممتني أعمم ه َن

َُُتّو يف الارـممان أَشممدا ِمّممما يف مممرَم  ُاختممار َممم اللامم  األثقمم    فاتِّ مما، املممذكورَى هلممال

 َلي: وميكى م حظة ذلك مى خ ل ات اُهم  ا ف(1)«واألـو 

 ُهم َ َر،ون لقاَء اهلل. فأنهم َكارون هلال وَ ا ِخرمم 1

 أنهم اشرتطوا لإلميان إنزال امل ئكة عل هم.مم 2

 ُ نبُي أن َََروا رهلَّهم رأي الَني. فُإْن مل تنزل عل هم امل ئكةمم 2

 أي: رأوا أناالهم كبرً . ؛ذكر أنهم استكربوا يف أناالهممم 2

 ف ُأّكد الاَ  هلامل در وو اه هلالكرب. ژٿ  ٿ  ٿ ژذكر أنهم مم 5

َُُتموّ  ژ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌ ژَلَ نزَعىَّ َمى كان ذكر يف مرَم أّنه مم 6  فهلمالرمحى  ُق َّد ال

وهلمذلك ،َم  أَخمّ      فُهم ُعتا  على الرمحى وعلمى خلقمه   فيف حني أطلقه يف الارـان

َُُتوََّى ما كان خاّ ًا وأثقلهما ما كان عاّمًا  .  (2)ال

يف مقاهلم  حمر،    فذا ُقد كان ل اة الثَِّق  امللحوظة يف حمر، المواو وحركتمه   هكو

يف اخت ممار اللَّامم  األَشممّد ِثقممً  لالمم اٍق أكثممر اتِّّ مماًُا هلهممذه     أساسمميٌّ ذور  فال مماء وحركتممه

 يف ذَلة واضحة على مد  أهم ة البَد الدَلي لل وت القرآني.وذلك  فال اة

 

                                                 

 . 61هل  ة الكلمة يف التَبر القرآني:  ( 1)

 . 61مم  61َ.ن:  ( 2)
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 املبحث الثاني

 ل وت وحذُه يف اللا  القرآنيذكر ا مم  2. 2

َتناول هذا املبحث ما ُحمِذ، ممى حمرو، أو )أ موات( ممى ألاماظ القمرآن الكمرَم         

ََُوَر ورذ تمارً  أخمر  وـمد     َو فهِرْكم ِذ وذ اللَّا  تارً  هلإثبات الّ موت  ِمّما أ له أن َُذكر. 

ُمإْن   اق؛ حيمتا  همذا الّ موت هلدَلتمه الميت َارضمها الالِّم        ويف ك  ايالتني فُحِذ، منه

ََُلُه ذََلُته ََُلُه ذََلته أَ ًا فُذِكَر أو ُأثِبَت   . ومى أمثلة ذلك:وإْن ُحِذَ، 

 )التاء( وحذُه إثبات  مم  1. 2. 2

 )َتالَتَِّْم( و )َتالَِّم( مم  1. 1. 2. 2

ََني يف سممورٍ  واحممد ٍ  فالِاَمم ن مممّرً  واحممد ً  نورَذ هممذا  فوـّ ممٍة واحممدٍ  فُمْممَتِم

 فتَّّلَب الالِّ اق األّول جميء )َتاْلَتَِّْم( هلالتاء ؛ولكى يف س اـني خمتلاني فوموـٍ  واحٍد

هلاا مم  أرهلَممة آَممات هلممني األّول   فوَتَّلَّممَب الالِّمم اق الثمماني جممميء )َتاْلممَِّْم(  ممذ، التمماء  

 والثاني. 

يف ـّ مة موسمى ممم اخل مر )عل همما الالم َ( عنمدما         فُقد ورذا يف سور  الكه 

ََمه علمى أن ََُلهَممه ِمّمما ُعلهمَم ُرشمدا       موسمى نيب اهلل طلب إل ه  اخل مر  عل مه  َُمَرذَّ   فأن َتَّب

ُقمممال لمممه    ژ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ہژ هلقولمممه:  

ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ موسممممى: 

 .ژ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ
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هلأْن َ َالأله عمى شميٍء ممما     ؛ر هِلخرق موسى اَتااق هل نهماحد  ما توََّه اخل و

ًَ   فَقوَ هله ثمم   فثمم ـتلمه للُم َ ثان ماً     فوذلك عندما أنكر عل ه ـ امه خبمرق الالما نة أّو

  ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈژ  هلبنائه للْدار ثالثًا. وعند ذاك ناد  رب اخل ر عل ه الاّلم َ ُمم  

ُْيء هلالاَ  )َتاْلمَتَِّْم( هلإثبمات   ف[78 :]الكه  ژ  ک  ک  کژ  ڑ     ڑ  ک       

وَُالَّمَر   فومل ََالمتَّم عل مه  مرباً    فالتاء. وهلَدما أنبأ اخل ُر موسى هلالذي ضاق هله ذرعًا

َََله اخل ر ماكمان هلمأمٍر منمه    فله حق قَة أَُاله الث ثة هلم    فوانكش  األمر ملوسى أّن ما ُ

  ژ  ی  ی  یىئ  ىئ  ىئ  ی     ژ : عنمد ذاك َخمَتَم اخل مر ك َممه هلقولمه      فهلأمٍر مى اهلل

 ف ُْيء هنا هلالاَ  )َتالَِّْم(  ذ، التاء.[82]الكه :

 فُقب  أْن َتَرََّ، موسى على حق قة األممر كمان اإلشمكال هلالنالمبة إل مه ـوَّمًا ثقم  ً       

َََر هِلِثَقٍ  كبر  فوََقُتم    مماً   فوهم  عظ م لرؤَة ولي  ممى أول ماء اهلل ََخمرق سما نةً     فََُش

 ُهي أعمال تبدو وكأّنها ختال  حكم اهلل واملنَّ .  ف م ،دارًا مى  ر أ،روَُق

 وعظم م المَو ء علمى موسمى ـمال لمه اخل مر:        فََُلّما كان همذا الالم اق ثقم ً  ـوَّماً    

وهو لا  ثق م    فلا  )َتاْلَتَِّْم( هلالتاء مالتَِمً  ژک  ک  کژ  ڑ  ڑ  ک   ژ

هلَمد تاالمر األممر وهل انمه وتوضم حه وإمالمة        ولكمى  فـ اسًا إ  لا  )َتالَِّْم( هلمدون التماء  

ُقاهلم   » ژ  ی  ی  یىئ  ىئ  ىئ  ی     ژ املشك  َعَمَد إ  هذا الّلا  اخلا م  هلقولمه:   

 ]الكهم :   ژ  مخ  جس  حس  خسژ : كمما ـمال   فهلماألخ ّ  األثق  هلاألثق  واألخّ 

 فمى ذلك  اوهو أَش[ 27]الكه : ژمس  حصمص جضژ وهو ال َوذ إ  أع ه [ 27

 .(1)«واهلل أعلم .ىومَن   ا َناسبه لاظًا ً ُك َ ُقاهل

وهناك و،ه ذَلمي آَخمر يف إثبمات همذه )التماء( وحمذُها ممى همذا الاَم  يف هماتني           
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َُ شرٍح وإَ اٍح وتب ني» ا َتني وهو ُلم حيذْ، مى الاَ .  فأّن املقاَ يف ا َة األو  مقا

ها هلكلممة وُارـمه ُحمذ، ممى     ومل َمتكّلْم هلَمد   فُهمي مقماَ ماارـمة    فأما ا َمة األخمر   

 .  (1)«الاَ 

ُحالة موسمى الناالم ة    ؛وهذا الو،ه يف حق قته ُمَترتِّب  على الو،ه الدَلي الالاهل 

 :ُلممذلك ـممال لممه اخل ممر فـبمم  مَرُتممه هلايق قممة كانممت تتَّّلممب هممذا الشممرح والتَّوَمم 

. ولكى هلَد أن انتهى اخل ر ممى تأوَم  كم   مما     ژک  ک  کڑ  ک     ژ  ڑژ

ىئ  ژ  ء مقاَ املاارـة الذي َتَّّلمب اَممام واَخت مار ُخمتم ك ممه هلقولمه:      حد  ،ا

 .ژ  ی  ی  یىئ  ی       ىئ

ـبم  اطه عمه    لنيبِّ اهلل موسى  وهكذا ُقد راَعى الالِّ اُق القرآني ايالَة الناال َة

المذي  )َتاْلَتَِّْم( ُأثبَت )التاء( يف الاَ   فعلى ايق قةف وما تالتدع ه مى أسال ب الب ان

َقمموَ هلنمماؤه علممى ث ثممة مقمماطم: )َتاْلم/َتممم/ِطْم(ف ل ناسممب هلممني شممّد  الَوطممَأ  الناالمم ة       

 وهلني ِثَق  الكلمة هلَمقاطَها الث ثة.   فوِثَقلها

والشممَور هلاَسممرتخاء  َرُممة  فأممما هلَممد موال هممذه ايالممة الناالمم ة هلممزوال أسممباهلها 

ََممني: ايق قممة ُقممد روِعممَي التَّخا مم  ُحممذَ، )التمماء( مممى الاَمم    َُممدا هلَمقََّ    )َتاْلممَِّْم( ُ

وذلك مراعاً  للتَّخا ِ  اياِ ِ  يف الالِّ اق تبًَا للحالة الشَورَة ل ماحب   فَتاْلم/ِطْم()

 املوـ .

ي )َتاْلَتَِّْم( و )َتاْلَِّْم( تاالمرًا ـرَبمًا ممى    وـد ُاّلر هلَ هم الارق الدَلي هلني كلمَت

موسى َستقبال التاالمر لألحمدا  الميت    يف األو  َُه ِّئ اخل ر ذهى » هلقوله: إّن فهذا

ولذلك استخدَ َُ  اَستَّاعة كامً . ولكنه هلَمدما أَتممَّ    فأنكرها وتشّوق إ  مَرُتها

                                                 

 . 12هل  ة الكلمة يف التَبر القرآني:  ( 1)



 212 الدَلُة الّ وت ة َعلى ُمالتَو  ايرو،: راهلمالا   ال 

 

 

ف وهممو َالممتَم  هممذا نممة خممَتَم ذلممك هلالاَمم  )َتاْلممَِّْم(عممرا التممأوَ ت القاطَممة املََّمِئ

َََلممه إ  أمممر اهلل  احة الاَمم  ت مموَر ُ كممون يف تق ممر مالمم فالتَممبر هلَممد إسممناذ كممّ  ممما ُ

    .(1)«عْ ب لتق ر مالاُة ا ثار اليت احاطت هلال ور  األو 

 فومى خ ل عبار  اهلى كثر الاّلاهلقة َتَب َّى لنما أّن َمذا اإلثبمات وايمذ، مما َُنماظره      

( يف ا َمة الالماهلَة والتالمَني    أسمَّاعوا ف وحمذُها يف ) (أستَّاعواوهو إثبات )التاء( يف )

 مى سور  الكه .

 )اسَتَّاعوا( و )اسَّاعوا( مم  2. 1 .2. 2

و )اسممَتَّاعوا( هلإثباِتهمما يف آَممٍة   فَوَرَذ هممذان الّلاظممان: )اسممَّاعوا(  ممذ، )التمماء(  

حس  خس  مس    جسمخ  ژ يف ـولممه تَمماَلى:   فهلاا مم  ثمم   كلمممات ُقمما   فواحممدٍ 

[ف وذلممك لتتناسممب ِخّاممة الّلامم  مممم ِخاَّممة الاَمم  يف     27]الكهمم :  ژمص جضحص

 ِثَق  اللَّا  مم ِثَق  الاَ  يف الثاني. وَََتناسب فاألّول

وهذه ا َة ورذت خب وص الالَّمّد المذي هلنماه ذو القمرنني ممى ـَّمم ايدَمد املمذاب         

َْمات َأ،وج ومأ،وج. وخ  ة الِق َّة ََروَها لنا القمرآن الكمرَم    ِلَ ِقَ  حائً  ذون َه

 يف ا َات اخلمالة التال ة:

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ژ 

ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

ىب  يب  جت  حت  خت    مت    مبی  ی   ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خب

جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ   حخ  مخ  جس  حس  خس  مس  حص    يتىت

 ]الكه [.  ژ  مص  جض
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اسممَّا  َممأ،وج ومممأ،وج أن   ممما» أي: ژمخ  جس  حس  خسژ  ومَنممى ـولممه:

َََوَُلََ ُ  مروا   فى ذونهمم ممى النما    هل نهم وهلني َم ني حا،زًارَنه ذو الَقَلََالذي َ، ا الرذ

ََ ف(1)«ا لوا منه إ  الّننِزه وََُوـَ  واجلب  عاٍل فمم اجلب  ٍوالَتأمل  ُم» وذلك ألّن الرذ

 .(2)«راََ َُ

وَ، ُشمهما   وممأ،وج  َأ،وجأي: ما استَّا   ژمس  حصمص جضژ ومَنى ـوله: 

ََ أو َنقبوه  .  (2)«همِكه وُسِت هلَ ِل» اجلّرار أن ََحاروا الرذ

واسمتَم  الاَم     فلتالل.  الالَّّد فُاستَم  الاَ  )اسَّاعوا(  ذ، )التاء( ختا اًا

)استَّاعوا( هلإثبات )التاء( لنقب هذا الاّلّد وحامره. وكمما همو مَلموَ ُمإّن َتاَلمل.َ  الالَّمدِّ        

ـََِّمم ايدَمد والنحما  املن مِهر    املبِنيِّ  ألّن املتالمل.    فأَاَلمُر ممى نقبمه و أَخم ا هلكمثر      مى 

لَ َتمكََّى مى إحدا  ثقٍب يف ايدَمد   فواملَنقهب حيتاج إ  الوسائ  فَََتَخاَُّ  مى الوسائ 

ف (2)وُطموِّل الاَم  للَمم  الثق م  الَّوَم       فلذا ُخاهَ  الاَ  يف الَم  اخلا   فاملذاب

حر، )التاء( على التم  ز هلني الَم  الّشاق والَم  األشّ  ممى خم ل حذُمه تمارً      ُدلَّ 

 وإثباته أخر  يف َُ  واحٍد. 

ور ا كمان حمذ، التماء يف )اسمَّاعوا( كناَمة عمى عْلمة ـموَ َمأ،وج وممأ،وج يف           

ُحماولوا ذلمك    فتالل.  الالَّّد عندما رأوه أّول مر  وظنموا أنهمم ـماذرون علمى أن َََتلموه     

وأخذوا الَّد  لنقبمه ُبماءت حمماوَتهم     فّولوا عنهَحالوا منه َتِئا ََّموَل فُلم َُالحوا مرارًا
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 ف. ُاي حذ، )التاء( إشار  إ  إسراعهم يف حماولمة تالمل.  الالَّمدّ   (1)هلالاش  الذرَم أَ ًا

ويف إثبممات )التمماء( إشممار  إ  أخممذهم الَممّد  لنقممب الالَّممّد وهلممذَم اجلهممد يف ذلممك. واهلل 

 أعلم.

 )َتَتَنزَّل( و )َتَنزَّل( مم  2. 1. 2. 2

 ورذ الاَ  امل ار  )تتنّزل( هلتاءَى ُمالَندًا إ  امل ئكة ممّرً  واحمدً  يف ـولمه تَماَلى:    

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ 

وورذ الاَ  )َتَنزَُّل( هلتماٍء واحمدٍ    [ف 21]ُ لت: ژٺ  ٺ    ٺ  ٿ   ٿ

ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ژ حداهما إ  امل ئكة يف ـولمه تَماَلى:  ؛ ُأسند يف إمرَّتني

ف وُأسممممند يف الثان ممممة إ  [2مممممم  2]القممممدر: ژ     ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ       ڤ
 ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓژ  الشمم اطني يف ـولممه تَمماَلى: 
 .[222مم  221]الشَراء:

 فُمم )َتَنمزَّل( أ ملها )َتَتَنمزَّل(     ف  هلتاءَى َ هلتاء واحد واأل   ُ هما أْن َكون الاَ

 .(2)وحذ، أحد التاءَى ختا اًا

أّن امل ئكمَة تنمزل علمى المذَى آَمنموا هلماهلل        ژپ  پ    ڀژ ومَنى  

ويف  فوـ م  البشمر  يف ث ثمة ممواطى: عنمد املموت       فعند املوت هلالبشر » ثم استقاموا

وهمو ـمائم يف كم ِّ     فُالَتنزال يف هذا الال اق كثر ،مداً  ف(2)«وإذا ـاموا مى ـبورهم فالقرب

ثمم إنمه َشمم      فوَُموَذ  القمرب   فإنالمان ممؤمى   يظمة ح مث ميموت يف كم ِّ     ؛ممان ومكان
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تاّمًا  ر ذي نقص هلإثبات  ُناسبه جميء الاَ  فاي ا  الدن ا مى أّوَا وحتى ـ اَ الاّلاعة

 ني تكرار حد  النزول.وهناك مناسبة أخر  هلني تكرار التاء وهل التاء.

ُإنه ََحد  مّرً  واحمدً  يف ل لمٍة واحمدٍ  ممى      ژٿ  ٿ  ٹژ أّما )َتنّزل( يف 

ُإنهما َ تنمزل علمى كم ِّ      ژہ  ھژ همي ل لمة القمدرف وكمذلك األممر يف       ؛الَاَ 

ُمالتَّنزال لم   ُ مه سمَة الزممان يف       ،(1)هل  تنزل على الكذوب الاا،ر ممى الُكّهمان   فكاٍُر
هل  ِ،ميَء هلمه    فوَذا مل َْأِت الاَ  ُ هما تامًا فُ ه سَة األُراذ يف الثانيول    فاألول

 ل ناسب اَ،تزاُء يف الاَ  اَ،تزاَء يف الزمان واألُراذ. فمقَتًَََّا منه َحر، 

زَّل( َتناسمب ممم ِثَقم  تَنمزال امل ئكمة ممى الالَّمماء إ  األرا        مَنثم إّن التشدَد يف )َت

وَناسمب التشمدَد كمذلك الشمدََّ  يف َتنمزاِل الّشم اطني وهمو مما          فممرٍ هلإذن رهلِّهمم ممى كم ِّ أ   

زَّل( ُهمو  مَنم َتأمما تكمرار التماء يف )تَ    فل( مّرتني يف سمور  الشمَراء  زَّمَُؤكهده تكرار الاَ  )َتَن

حركمة الامتح    ممى ،همة تكمرار    ؛ُاخلا   ؛وإاا هو تكرار خا   رح م  فل   كذلك

 ة يف هلشار  املؤمنني هلاجلنة.  مى ،هة الرمح ؛والرح م فاخلا اة

 إثبات )النون( يف )ََُكْى( وحذُه مى )ََُك( مم  2. 2. 2

أو  فَمّرتني يف كتاهلمه الَزَمز عمى أْن ََحمَزنَ     اهلُل َتَاَلى َنِب َّه امل ََّاى حمّمد َنَهى 

 وـممد َوَرَذ الاَمم  امل ممار  اجملممزوَ هلممم  فأْن َكممون يف  ممدره حممرج  ِمّممما ََمُكممُر املمماكرون

 وذلك يف ـوله تَاَلى:   فالناه ة هلإثبات )نون( )ََُكْى( يف إحد  املرَّتني

 [71]النم : ژ  ے   ے  ۓ  ۓ  ھہ  ھ  ھ  ھ      ژ 

 وَرَذ هذا الاَ  ذاته وـد ُحِذَ، منه )النون( ُ اَر )ََُك( يف ـوله تَاَلى:   و

                                                 

 . 2/252تاالر القرآن الَظ م:  ( 1)
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 ژىئ  ىئ  ی  ی  ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئوئۇئ ۇئۆئ  ۆئژ  

  [127]النح :
ُقمد و،مب البحمث عمى      فان األ م  يف همذا الاَم  إثبمات النمون َ حذُمه      َلّما كو

وعنمد النظمر يف الالم اق المذي      فالَّلة اليت َذَعت إ  ايذ، يف همذا املوضمم ذون نظمره   

 ح ث سب  ذلك ـوله تَا :  فورذ ُ ه ايذ، تتَب َّى الَلة

ى  ائ   ائ    ەئ  ەئ  وئ    ىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ژ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ     ۈئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ

ُقد نزَلت هلَد أْن َمثََّ  املشركون هلَقتَلى  .]النح [  ژ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب

َرآُه مبقور البَّى َُ»  على َعمِّه محز   املاللمني َوَ ُأُحد ُوـََ  رسول اهلل 
 فف ُنَزَلت(اَلبَني مكانكَلئْى أظارني اهلل هلهم أُلَمثَِّلىَّ هل فأما والذي أحِلُ  هله) ُقال:

 . (1)«م نه وَك َّ َعّما أراَذهَُكاََّر عى ََ

ف ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئژيف همذه ا َمات هلال َّمرب      ُقد ُأوِ مَي النِبميا  

  ژ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ژ كر الكاُرَى وُنِهَي عى أْن َكون يف ض ٍ  مى َم

ـَم َّ أو َضمُؤلَ     ذ، النمون ممى الاَم  إشمارً  إ      َُحم » أي: َ ََُك يف  درك ِضم    مهمما 

 ب  مناسمب  ل مخامة األممر وهلمالغ     موهمذا تَّ م   .ضرور  حذ، ال ِّ   مى المنَّا  أ م ً  

ََُخاََّ  الاَ  هلايذ، إشارً  إ   فنه على املخاَطبوختا    ألمر ايَد  وَتهوَ فايزن

 .  (2)«هوَنه على الّنا ختا   األمر وَت

ا )َكى( هلإثبات )النون( ُقد ورذت يف س اق إنكار أما ا َة الثان ة اليت ،اء ُ ه

                                                 

 . 2/625 الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ : ( 1)

 . 77التَبر القرآني:  ( 2)
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ايشر واملَاذ مى ـب  الكاُرَى ِمّما َ حيتاج مَه إ  ت بر وختا   يف ـوله تَاَلى: 

ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ژ

ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  

 ]النم [.  ژھ  ھ      ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ہ      ہ  ہ  ھ 

تكرَّر حذ، النون ممى  هل   فًا على ا َة الالاهلقة ُحالبوهذا ايذ، ل   مق ور

ِمّما ،َ  الزركشي ََقد له ُ مً  يف كتاهلمه    ف)َكى( يف مواضم كثر  مى الذكر ايك م

 الربهان َسّماه: )ُ   يف حذ، النون(.  

َُر مبمدأ     » مََتِبمرًا إَّماه   فَل ً  هلدًََاوـد َعّلَ  الزركشّي هذا ايذ، ت تنب همًا علمى ِ م

ڻ       ڻ  ژ  مثم :  فإ  ما َ َُح ُا هلَلِمه  مر اهلل  فالشَّيء وحقارتهف وأّن منه ََنَشأ وَزَد

َُِر ـممدره [27]الق امممة:  ژڻ ف ُحممِذَُت النممون تنب هممًا علممى مهانممة ُمبَتممَدأ اإلنالممان وِ مم

  ژڭ  ڭڭ  ۇژ  ثمم َرتـّمى يف أطموار التكموَى     ف اَلب ما َُدِرك هو مى نااِله

 ف ُهو حني كان ُنَّاًة كان ناـص الكون...[2]النح :

ُحممِذَُت النممون تنب هممًا علممى  ،[21]النالمماء: ژچ  ڇڇ  ڇ ژوكممذلك: 
 ُإّن إل ه ترت بها وت اع اها. ومثله: فحقرً  يف اَعتبار فأّنها وإن كانت  ُر  املقدار

 .[16]لقمان:  ژ ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ژ

،اءتهم الرس  مى أـمرب   [51] اُر:  ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ ژوكذلك: 
إ  المذكر. ورـّموهم    فإ  الَقم   فالذي أـَّ  مى مبدأ ُ مه وهمو ايم ّ    فشيٍء يف الب ان

وهذا خبم ،   –وهي ال قني مم  إ  أرُم ذر،ٍة يف الَلم مم  وهي اجله مم  مى اخاض ُرتبٍة

ُإّن كمون تم و  ا َمات     ؛ [115]املؤمنون:  ژٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ـوله تَاَلى: 
[ هذا 27]النالاء:  ژک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳژ ـد أكم  كونه وَتمَّ. وكذلك: 
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 .(1)«َتمَّ كوُنه

ُإذا كان الشَّيء ضئ ً  ناـ ًا ـاهلً  للنمّو والزَاذ  اسمُتَمَ  لمه الاَم  منقو مًا منمه      

 فسممتَمَ  لممه الاَمم  تامممًا ذون نقممصٍ   وإذا كممان الشمميء مكممتمً  تاّمممًا ا   فحممر، النممون 

 و خّ َص الاَ  التاَ للّشيء التاَ.  فُخّ َص الّلا  الناـص للّشيء الناـص

ـَاَلمَم الَلمّي األعَلمى      فومى الَْ ب أن ََاَتِتَح حرُ، )النون( سورَ  القلم ُمَت مدِّرًا 

اَ همذا  ُكمأّن يف ذلمك إشمار  إ  متم     ،[1]القلمم:   ژژ  ڑ  ڑ     ژڈژ هلأذا  الكتاهلمة  
 الَْ بة.وكماله وت مانه لألسرار ال وت ة الكتاب املالَّور 

 إثبات )الواو( وحذُه مم  2. 2. 2

مواضمم ممى    ةسقا ممى آخمر الاَم  امل مار  املَتم  النماـص حمر، المواو يف أرهلَم         

مممى ذون أن َكممون هنمماك سممبب حنمموي مممى ،ممزَ أو ن ممب َممدعو إ     فالممذكر ايكمم م

 ا الواو هي:ايذ،. واملواضم اليت سقا منه

  [11]اَسراء:  ژڇ  ڇ    ڍ    ڇچ  چ    چ  ڇ  چژ 

  [6]القمر:  ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ۈئۈئ  ژ 
 [18]الَل :   ژوئ  وئژ 
  [22]الشور :   ژڎ    ڈ  ڈ    ژ     ڎڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌ  ڇژ 
ف (2)  للوـم  عل هما  أنها حمذُت ممى امل مح    :منها :وـد ـ   يف عّلة ذلك أـوال

                                                 

 . 218مم  217الربهان يف علوَ القرآن:  ( 1)
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ُقد ذكر هلأّن المواو   فف أّما الزركشّي ُقد عّلَ  ذلك تَل ً  آَخر(1)لالاكننيومنها َلتقاء ا

وُسممهولته علممى  فتنب هممًا علممى ُسممرعة وـممو  الاَمم   » سممقا مممى هممذه األَُممال األرهلَممة  

 .(2)«وشدَّ  ـبول املنَاَ  املتأثِّر هله يف الو،وذ فالااع 

سمه  عل مه    أنمه » َدلا حذ، الواو على ژچ  چ   چژ  :ُاي ا َة األوَلى

وإت ممان الشَّممرِّ إل ممه مممى ،هممة ذاتممه أـممرب إل ممه مممى    فكممما ََممم  يف اخلممر فوَُالممار  ُ ممه

حذ، الواو لالرعة الدعاء » [6]القمر: ژېئ   ۈئۈئ  ژ  ف ويف ا َة الثان ة:(2)«اخلر
وهكممذا يف ا َممتني اأُلخممَرَني الّلممتني سممنق  عنممدهما هلَممد ـل مم .  ف (2)«وسممرعة اَ،اهلممة

ُممأيا وـممٍ  َكممون هلممني الاَمم    ؛هممذا أـممرب إ  املنَّمم  مممى سمماهلَق ه  وتاالممر الزركشممي

وُاعلممه؟! أو هلممني الاَمم  وماَولممه؟! كممما اّن التقمماء الالمماكنني َ ميكممى أن َكممون سممب ًا   

ڭ  ڭ  ۇ   ژكمما يف   فلوروذ كثر مى نظائر هذا يف القمرآن ممى  مر حمذ،     ؛للحذ،

 األخرَمى ممى   ف وَذا سنأخذ املثمالني [22]الرعد:  ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۆۇ  ۆ
 حتى نتبّ ى الالبب.  فهذه األرهلَة ونقارنهما هلنظرَهما ِمّما مل َُحذ، منهما الواو

 )ََْمُحو( و )ََْمُح(  مم  1. 2. 2. 2

وـد ورذ  ف در هذان الاَ ن عى ُاع  واحد لكل هما هو لا  اجل لة )اهلل(

ڻ  ڻ  ڻ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ژ  يف ـوله تَاَلى: هلإثبات الواو)ََْمُحو( 

ڭ  ۇ  ۇ    ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ےہ  ہ       ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ۀۀ

                                                 

 . 11/226واجلامم ألحكاَ القرآن: ف  2/222التب ان يف اعراب القران:  ( 1)

 . 1/227الربهان يف علوَ القرآن:  ( 2)

 . 1/228َ.ن:  ( 2)

 . 1/228َ.ن:  ( 2)
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 . [22]الرعد:  ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۆۆ
 ُلزَِّنم ََ» وـ م  أَ مًا:  ف  (1)«ََمحو كار التائبني ومَا م هم هلالتوهلمة  » وـ   يف مَناه:

ُ محمممو مممما َشممماء ممممى ا ،مممال واألرماق    فالقمممدر يف الالمممنة يف ل لمممةَ  شممميٍء كممم َّ اهلُل

ثم ََم   َ م ة اهلل   فهلَّاعة اهلل الَّوََ  َىََم  الزَم هو الر،ُ » :وـ   ف(2)«ملقاذَروا

  َ  ة اهلل الزماَن ََمُ  الر،ُ  ؛ُتبَِّثوالذي َُ فمحوُهو الذي ََ فُ موت على ض له

 .(2)«ناتته يف ذَوان اياَلثبِّ ئات وَُثم َتوب ُ محوه اهلل مى ذَوان الالَّ فالَّوَ 

سواء  مى ممان كار اإلنالان حتمى   ؛ميتدا ممى احملو ملدٍَّ  طوَلةذه األـوال يف ك ِّ هو

اليت َُنزِّل اهلل ُ ها ا ،ال واألرماق واملقاذَر حتمى ل لمة    فأو مى ل لة القدر فممان توهلته

القدر مى الالمنة التال مة. ولمذلك ثبمت )المواو(ف لُ ناسمب طموُل اللام  طموَل املمد  الميت            

 ا ،ال واألرماق واملقاذَر أو إثباتها.   َقت  ها َمحُو تلك

ڃ    ڃڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃژ أّما )ََْمُح(  ذ، الواو ُقد ورذ يف ـوله تَاَلى: 

  ژڎ    ڈ  ڈ    ژ  ڎڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌ  ڇ  ڇچ  چ  چ    چ  ڇ
 . [22 ]الشور :

 فمما ـبلمها    َما هلِ َ تَل.م  فمالتأناةنيلة  ژڇ  ڇ  ڍژ وكما هو مَلوَ ُإّن 

هلمدل    مرُمو      ژڇ  ژ  ف والاَم  ژڃ  چژ ممى   وَ هي ذاخلة يف ،مواب الشمر   

 .   (2)ژڍ  ڌ   ژ  :الََّ  عل ه هلقوله

                                                 

 . 2/522ى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ : الكشا، ع ( 1)

 . 12/166،امم الب ان عى تأوَ  آي القرآن:  ( 2)

 . 2/222اجلامم ألحكاَ القرآن:  ( 2)

 . 112الا ول املا د  يف الواو املزَد :  ( 2)
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كمما اسمتثن نا    ف(1)وإذا استثن نا تو، ه حذ، )المواو( هلَحمِلمِه علمى املَنمى كمما ـ م       

 َُنممد ذاك َبقممى التو، ممه الممذي ذكممره الزركشممي وهممو أّن فَحمَلممه علممى التقمماء الالمماكنني

هلمدل   ـولمه    فوـبمول الباطم  لمه هلالمرعة     فع مة على ُسرعة اي ِّ» )الواو( ُحِذَُت منه

أي: سممممممرَم الممممممزوال   ف (2)«[81 ]اَسممممممراء:  ژں ڻ  ڻ ڻژتَمممممما : 
هم َقَبإذا َسم  :هوـما ُم هلمني أَمدي القموَ َزهم ُ     ُم ن   َ َهم َم» ح ث َُقمال:  فواَضمح ل

ـَِ ُر اللَّاِ  وُسرعُة الناَّمُ  هلمه    ژڇ ژ. وهكذا ُحِذ، الواو مى (2)«همَمدََّقَتَُ ل ناسَب 

 سرعَة ذهاب الباط  واضمح له.

 )ََْدُعو( و )سَنْدُ (  مم  2. 2. 2. 2

 مذ، المواو وإسمقاطها لاظمًا      و الاَم  )سمَنْدُ (  هلإثبمات المواو   )ََمْدُعو(  ورذ الاَ  

 وذلك يف ا َتني التال تني:  فوكتاهلًة

  [25]َون :  ژمب  ىب        يب  جت   ىئ   يئ  جب    حب  خب    مئ   حئژ 
 [18]الَل :  ژوئ  وئژ 
 فهمو )اهلل(  ؛ـد َتمَّ اخت ار هذَى الاَلمني ممى هماتني ا َمتني ألّن ُاعلمهما واحمد      و

أّما و،ه اَخت ، المذي أثبمت المواو     فوهو و،ه اَشرتاك الذي َالتق م هله اَستدَل

 وأسقَّه مى الثاني ُهو ال  ُة والال اق.  فيف األول

ا َة األوَلى ألّن الال اق َدلا على أّن الاَ  امل ار   مى ژمئژ الواو ثاهلتة يف ُ

 فُاهلل سبحانه وتَما  ذعوتمه إ  ذار الالم َ ذائممة ثاهلتمة      فهذا َا د اَستمرار والدواَ

                                                 

 . 2/222الَكربيف التب ان يف اعراب القرآن:  ( 1)

 . 1/228لقرآن: الربهان يف علوَ ا ( 2)

 . 11/152،امم الب ان عى تأوَ  آي القرآن:  ( 2)
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ممما مممى َمموَ  » ـممال: ُقممد ُروي أّن رسممول اهلل  فول الممت حمممدوذً  يف ممممى خمماص 

َما أَهما النما      :اهلل المثقلني  َالمَه خلم ُ  ن َناذَان نداء كاَله إَ للمقداَ َمماُلطلَت َش

ـَمم كممم إّنوا إ  رهلِّماممُلَه وَ آهلممت الشممم  إَ وكممان  فوأَممى َرُثمما َكمَّممِم ى خممر َامموَك  َّممما 

 وأعماِ  فاماً َلَخ قماً نِاُم همم أعماِ  اللَّ :اهلل المثقلني  َالمَه خلم ُ  كان َناذَان نداء َلنب ها َمَْهل

موا إ  رهلكمم يف  َا أَها النا  هل. :يف ـول امللكني يف ذلك ـرآنًا وأنزل اهلُل فاًاَلَت كًاماِلُم

.(1)«ژىئ   يئ  جب    حب  خب   مب  ىب        يب  جت    مئ   حئژ    سور  َون 

وهمو  ممم   َدلا على اَستمرارَة والدواَ ُقد ثبمت المواو   ژمئژ  الاَ َلّما كان و

 َنتهي هله مم استمرار الدعو  وذوامها.  ل تناسب طول الاَ  واملّد الذيمم  حر، مد 

ف ح ث َ َدل الاَم   ژوئ  وئژ وكذلك عم  الال اق على حذ، الواو مى 

هل  همو َُم   مرُه )الالمني( إ  املالمتقب  المذي همو َموَ          فهنا على الدواَ واَستمرار

 ژڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ   ۆ  ۈژ الق امممة الممذي َُبا ممت النمما  أممممره      
ُِ ظ للنَّْ ِ  مى أهلي ،هم  المذي    ؛ ث ُتدَعى الزهلان ةحف [77 ]النح : امل ئكة الشِّداذ ال

عمى همذا    َكَهم أْن ْمأَلم  :املقماَ ُقمال   مَّي َثم لهَ م م وهو َُعل ه وسلَّ ى اهلُللََّ  يِِّبعلى النَّ» َمرَّ

شمميء  هلممأيِّ :ُقممال أهلممو ،همم  (معل ممه وسمملَّ ى اهلُللََّ مم)اهلل  لممه رسمموُل َ ُممأ َل ؟َاحممممد

ائ  ژ  ُمأنزل اهلل عمز و،م     فأه  الواذي همذا ناذَماً   واهلل إني ألكثُر؟ دذني َا حممدهُت

.(2) «[18مم  17]الَل : ژەئ   ەئ  وئ  وئ

ويف ذعو  الزهلان ة الميت تكمون كلممح الب مر أو همو       فيف َوَ الق امة َُن ر املبا تة

اهلمة  وإ، فسرعة الاَم  » إشارً  إ  ژوئژ هو الذي ذعا إ  حذ، الواو مى  فأـرب

                                                 

 . 2/25الرت  ب والرته ب مى ايدَث الشرَ :  ( 1)

 . 21/127اجلامم ألحكاَ القرآن:  ( 2)
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ف كمما ُذِكمَر مبمدُأ    (1)«وهو وع د  عظ م ُذِكَر مبدؤه وُحِذَ، آخره فوـُوَّ  الَبَّل فالزَّهلان ة

ُالالامرعُة الميت    فُناسبه مى هذه اجلهمة اَ ماً   ف)الواو( ؛ُحِذَ، آِخُرهو ژوئژ الاَِ  

ـَاهَلَلها اختزاُل ايرو، يف الكلمات   .ُ ها اختزال  للوـت يف الزمان 

  بات )ال اء( وحذُه إث مم  2. 2. 2

ر مم أ مالة ذكمره يف     فيف مواضمم عدَمد    فُحِذ، )ال اء( مى آخر اللَّام  القرآنمي  

ول   مى علَّمة مو،بمٍة َمذا     فمثلما ورذ ُمثَبتًا يف ذات األلااظ يف مواضم أخر  فالّلا 

ايذ، والذكر سو  املناسمبة ال موت ة. وميكمى تقالم م همذا ايمذ، والمذكر إ  أـالماَ         

 هي:  فث ثة

 إثبات )ال اء( وحذُه مى آخر اَسم املنقوص. مم  1

 إثبات )ال اء( وحذُه مى آخر الاَ  الناـص. مم  2

 إثبات )ال اء( املتكلهم وحذُه مى آخر اَسم و الاَ . مم  2

 )َاء( اَسم املنقوص مم  1. 2. 2. 2

نها ما كمان  م فُحذ، )ال اء( مى اَسم املنقوص يف مواضم عّد  مى القرآن الكرَم

َ   فيف نهاَات ا َات  فوهمو مما حيتماج إ  هل مان الَّلمة ُ مه       فومنها مما ورذ يف ذرج الكم 

  ومى أمثلة ايذ، الذي ورذ يف نهاَات ا َات:

ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   ې   ې  ى  ى   ائ  ژ  مممممى ـولممممه تَمممما :  ژائژ 

  .[15] اُر:  ژائ
  .[22] اُر:  ژ  ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  ىئژ يف ـوله تَاَلى:   ژىئژ  و

                                                 

 . 228مم  1/227الربهان يف علوَ القرآن:  ( 1)
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 .[2]الاْر:  ژپ  ڀ  ڀ ژيف ـوله تَاَلى:    ژڀژ  و
وهممو تو، ممه َممدخ  يف هلمماب  فوهممذا َممدخ  يف هلمماب الوـمم  علممى رؤو  ا َممات 

وممى ذلمك حمذ،     فوإن كان لبَ ها تو، مه َمدخ  يف هلماب الدَلمة ال موت ة      فاََقا 

 قا  ال ماء ممى  األخامل عمى الَلمة يف إسم     سمألتُ  :ـمال املمؤرج  » ُقمد  ژڀژ ال اء ممى  

 فعلى هلماب ذاره سمنةً   تاِبَُ فعلى هلاب ذاري سنة ب َتتى َت، بك َحَ ُأ :ُقال ژڀژ

 ِهِتم َهعمى ،ِ  ُهَتَُْرمما َ م   وكم ا  فُهمو م مرو،   فُ مه   المرَ الل م  َ َالمري وإاما َُ    :ُقال

ومل ف [28]ممرَم:  ژڃ  ڃ      چ  چ  ژ  :ر  إ  ـوله تَما  أَ َت ؛مى إعراهله ُهخالَتهل
حمذ، يف المدرج   ُت (َالري)وَاء  :الزخمشري]ـال[  (.هلا  ة)ألنه  رُها عى  (ةهلُّ )َق  

 .(1)«حذ، مم الكالر وأما يف الوـ  ُُت فإكتااء عنها هلالكالر 

ومى أمثلة حذ، ال اء مى اَسم املنقوص ِمّما ورذ يف  ر رؤو  ا َات األقاء 

 التال ة:

ََْواِب)   ،[12]سبأ: ژائ    ەئ  ى  ائ     ژ يف ـوله تَاَلى: (2)(اْل

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڤٹ  ٹ  ٹ   ڤژ  يف ـولممه تَمماَلى: (2)(اْلَبمماِذ)

 ف[25]ايج: ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ََْواِر)  .[22]الشور :  ژ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پژ  يف ـوله تَاَلى:  (اْل

                                                 

 . 21/22اجلامم ألحكاَ القرآن:  ( 1)

حذ، ال اء ـال سب   األل  وال َ أن تمدخ  علمى النكمر  ُم  َُرهما عمى       و  أن تكون هلال اء ومى اأَل» ( 2)

وواحمد اجلمواهلي ،اهل مة     .حاَا ُلما كان َقال ،واب وذخلت األل  وال َ أـر على حاله ُحمذ، ال ماء  

 (. 12/275اجلامم ألحكاَ القرآن: ) «وهي القدر الَظ مة

 (.12/22حكاَ القرآن: اجلامم أل) «أه  الباذَة ومى َقدَ عل هم» الباذ:(  2)
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و ذُممه تممارً  أخممر  ُهممو    فتممارً  أّممما ما،مماء مممى األقمماء املنقو ممة هلإثبممات ال مماء   

 و )املهتد(. )املهتدي(

 )املهَتدي( و )املهَتِد( مم  1. 1. 2. 2. 2

يف ـولمه   فورذت كلمة )املهتدي( يف القرآن الكرَم هلإثبات )ال اء( مّرً  واحمد  ُقما  

 ]األعمممممرا،: ژی ی ی ی جئ ىئىئېئ ېئ ېئ ىئ ژ تَممممماَلى:
مممى ذون إراذ  شممخٍص ممما وخت   ممه هلهممذه   فف وذلممك يف سمم اق اَداَممة الَامممة [178

ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   ژ ـوله تَاَلى ـبلمه:  اَداَةف هلدل  

 . [177مم  176]األعرا،: ژ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ

وـممد ورذت ذات الكلمممة ولكممى  ممذ، )ال مماء( مممى آخرهمما )املهَتممِد( واَ،تممزاء       

ًَ منها وذلك مّرتني   :هلالكالر  هلد

ڀ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     پٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  : يف ـوله تَاَلى:األو 

هلمدل   ـولمه    ف[ف وهي يف س اق هداَة نميّب اَسم َ حمممد    27]اَسراء: ژ ٺ

 ژحب  خب  مب  ىب  يب  جبیجئحئ  مئىئ  يئژ  تَممماَلى ـبلمممه: 

 .[26]اَسراء:

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍژ  يف ـولمممه تَممماَلى:  :الثان مممة

  ح مث سمب   ف[ف وهي يف س اق هداَة أ حاب الكه  والرـ م17]الكه :  ژژ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ    ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ژ  ذلمممك مباشمممرً  ـولمممه:  

 .[17]الكه : ژ ڃ  چ  چ  چ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ
َُلّما ،اءت اَداَة يف سم اق الَمموَ ممى ذون خت م ص ُأثِبمَت )ال ماء( ومل َمنقص        
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مى الكلمة شميء  ملناسمبة عمموَ الّلام  لَمموَ اخللم . ولكمى عنمدما ،ماءت اَداَمة يف           

أو جمموعمة   فق اخل وص واـت رت على شمخص ذون  مره )يف سمور  اَسمراء(    س ا

 ذون  رها )يف سور  الكه ( ـ ر الّلا   ذ، )ال اء( مى آخره.

ور ا ذلَّ حذ، َاء )املهتِد( يف الال اـني أع ه على ُسرعة اَداَة وحالمها هل ور  

وـد  ف هلهذه اَداَةهو أحّ  خل  اهلل والنيب اَاذي  ؛(1)نهائ ة َ ض لة هلَدها

ژ  ح ث ـال عنهم رهلهم: فكان أسرعهم إل هاف وكذلك كان أه  الكه  يف ممانهم

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

 ]الكه [. ژ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  وئې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ
وهي أّن لام  )اَداَمة( تمرذََّذ يف     فوهناك م حظة أخر  خب وص هذَى اللاظني

ر  األعرا، اليت ورذ ُ ها )املهتدي( هلإثبات ال اء أكثر ِمّما تمرّذَذ يف سمورتي اَسمراء    سو

َََتني وهما الّلتان ورذ ُ هما )املهتِد(  ذ، ال اء. ُقمد ورذ يف األعمرا،   » والكه  ُمَْتِم

َُلّمما   فيف حني ورذ يف اإلسمراء  ماني ممّرات ويف الكهم  سمّت ممّرات       فسبم عشر  مّر 

اَداَة يف سور  األعرا، على ما يف الالمورتني ماذ لام : )املهتمدي( علمى      ماذت ألااظ

ُهذه ث ثة أذّلة  وت ة على سمبب إثبمات )ال ماء( وحمذُها ممى همذا        .(2)«ما يف الالورتني

 واهلل أعلم. فاللا  يف الذكر ايك م

 )َاء( الاَ  الناـص  مم  2. 2. 2. 2

 )ََأِتي( و )ََأِت(  مم  1. 2. 2. 2. 2

يف يف ث ثة مواضم  فَُقَ د هله )َوَ الق امة(و فذ هذا الاَ  مالبوـًا هللا  )َوَ(ور

                                                 

 . 128إعْام رسم القرآن وإعْام الت و :  ( 1)

 . 85التَبر القرآني:  ( 2)
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وممّرً   مذ، )ال ماء( ممى      فمّرتان هلإثبات )ال اء( على األ   يف )ََأتي( ؛القرآن الكرَم

 )َأِت( ذون سبب حنوي ف وذلك يف ا َات التال ة:

 ٺ   ٺٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ ژ- 

ڄ    ڄٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ    ڄ

 .[158]األنَاَ:  ژ  ڄ       ڃ  ڃ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ - 

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ    ٺ  ٿ  ٺٺ   ٺ

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     چڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ   چ

 .]األعرا،[ ژڍ  
ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    گڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گژ -

ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ڻڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ

  ژۈ  ٴۇ  ۋ    ۈڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ڭ  ڭ ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ 
.]هوذ[

وميكمى   فما َُربُِّرهوحذُه يف ا َة الثالثة  فال اء( يف ا َتني األو  والثان ة) وإلثبات

 تلخ ص ذلك هلالنقا  التال ة:

:ًَ ورذت ا َممة األو  يف سمم اق حممال الممذَى مل َؤمنمموا يف اي مما  الممدن ا ومل       أو

َُُّلمب ممنهم اَنتظمار حتمى      فوهل ان عاـبة أمرهم َموَ الق اممة   فَكالبوا يف إميانهم خرًا

 .ژڄڄ ڃ  ڃ ژذون أن َكون هناك ما َدعو إ  الَْلة فذلك ال وَ املوعوذ

وورذت ا َممة الثان ممة يف سمم اق حممال اؤلئممك الممذَى نالمموا آَممات اهلل يف اي مما  الممدن ا 

ُندموا َوَ الق امةف وَتمنَّوا الشَّااعة ل َوذوا إ  الدن ا ُ َملوا  ر الذي كانوا ََملون. 
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َ ثاهم ُكأنها  فُاي ا َتني هناك هل ان لَاـبة الذَى مل َُؤمنوا وهل ان م رهم َوَ الق امة

 فوَذا ُأثبَت )ال اء( وطالمت الكلممة ُ همما    فعلى الَم  يف الدن ا والتزواذ ل وَ ا خر 

 أمً  يف أن ََوذوا ُ ما تبقَّى مى ح اتهم إ  ال را  املالتق م.

والتخوَم  ممى    فأما ا َة الثالثة ُوارذ  يف س اق اَعتبار  ما َحم َّ هلماألمم الكماُر     

ُهمو َ َلبمث أن َمأتي     فمل َُمؤخَّر إَ ألَ،مٍ  مَمدوذ  مر هلَ مد      عذاب َوَ الق امة الذي

َ     فكلمح الب ر  فوَذا ُحذَ، )ال اء( مى )َأِت( يف إشارٍ  إ  سمرعة حلمول ذلمك ال مو

 ُ أخذوه ُ البانهم.

 فالميت ورذ ُ هما )َمأِت(  مذ، ال ماء      ف،اء يف عّد  ممواطى ممى سمور  هموذ    ثان ًا: 

ْا  الذَى كاروا للَذاب اهلله ترذاذ الوعد هلقرب نزول هذا الَذاب ُقد ،اء ُ هما  وـ فتَ

 مى ذلك:  

ک  گ  گ      ک   کڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ  

[.8]هوذ: ژ  گ  گ

 ژ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ں  ں    ڻ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ ژ 
 .[22 ]هوذ:

 ]هممممممموذ: ژ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇژ 
65] . 

 .[81]هوذ: ژ  مح  جخ  حخ  جحيث  حج  مج ژ

َُلما تكرَّر ذكر اسمتَْال الَمذاب وتكمرَّر كمذلك ايمدَث عمى ـمرب حلولمه هلَممى          

كذََّب هلالرُس  ،اء الاَ  )َأِت(  ذ، َاء املد مى آخره ِلُ شََر هلُقمرِب همذا الوعمد وهلمأّن     

 ممانه  ر مدَد وهلأنه ل   عى الظاملني هلبَ د.
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 ـاته املختلامة يف الالمور الث ثمة   ذكر اإلت مان هلاشمتقا  وـد أحَ ى هلَُ هم َتَرذاذ  ثالثًا:

وث ثة عشر مر   فُبلُت يف سورتي األنَاَ واألعرا، أرهلًَا وعشرَى مّرً  يف ك   منهما

َلّمما كثمر الاَم  يف    » يف سور  هوذ أي: ما َُقارب الن م  ِمّمما يف تلمك ُخلمص إ  أّنمه     

 .(1)«ـّلَ  مى البناء (هوذ)ترّذذه يف وَلما ـّ   فسورتي اَنَاَ واألعرا، كّثر البناء

 )نبُي( و )نبِغ( مم  2. 2. 2. 2. 2

 فورذ الاَ  املنقوص )نبُي( مّرتني ُقا يف المذكر ايكم م َممرًَّ  ممم إثبمات )ال ماء(      

 ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ ڤ  ڦ   ڦ ژ  يف ـولممممه تَمممماَلى:   فوهممممو األ مممم  

ڄ  ڄ  ژ  ر ف يف ـولمه تَماَلى:  [ف وَمّرً  هلا،تزاء )ال اء( واَكتاماء هلالكالم  65 ]َوس :

 [.62]الكه : ژچ  چ  چ   چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  

ڤ  ژ هلممالر،و  إ  كتممب التاالممر جنممد أّن )ممما( الالمماهلقة َممذا الاَمم  يف ـولممه:  و

 ؟ماذا نرَمدُ  :أي ژڦ ڦ  ژ» ف ُ كون مَنى(2)تا د اَستاهاَ تر، حًا ژ ڦ ڦ ڦ   

ح مث   فورذت ُ مه همذه اجلملمة َُا مد ذلمك     الال اق المذي  . و(2)«إل نا ْتذَّنا ُرُتهذه هل اَع

 ورذت هلَد ـوله تَا :  

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ      مئ  ىئ  يئ  جب  حب  ژ 

  ٺڀ  ٺ    ٺ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀخب   مب  ىب   

  ڦڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

                                                 

 . 82التَبر القرآني:  ( 1)

 (.2/55: )التب ان يف اعراب القران «ما نَّلب الظلم :أي ..وموم أن تكون ناُ ة.» ( 2)

 . 2/285تاالر القرآن الَظ م:  ( 2)
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 ژ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ         ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ

   ]َوس [
اَستاهام ة ـاَا إخو  َوس  ألهل هم هلَد ر،موعهم ممى عنمد     ژڦ  ڦ ژُْملة 

ُأخمذوا   فعزَز م ر )َوس  عل ه الال َ( الذي طلمب ممنهم إح مار أخم هم ال مُر     

لتمذك.ره َوسم     فولكى أهلاهم رُض ذلك فَراوذون أهلاهم للمواُقة على إرساله مَهم

ُتحوا متاعهم الذي ،اؤا هله مى م ر و،دوا هل ماعتهم أي: أ مان   وَلّما  فوما َُلوه هله

 شميءٍ  أيَّ» وـمالوا ألهلم هم:   فما استلموه مى عزَز م مر ـمد ُرّذت إلم هم ُالمرَّهم ذلمك     

نبتُممي وراء هممذه املبمما ي المميت   » وممماذا ف(1)«نَّلممب مممى إكممراَ امللممك أعظممم مممى هممذا   

 .(2)«نالت لح هلها أحوالنا ونوسِّم ذات أَدَنا

هلم    فألنَّ هل اعتهم املمرذوذ  إلم هم همي متماَ مما ََبُونمه       ژڦ ژ يفْت )ال اء( ُُأثِبَت

 ُْاء متاَ الّلا  متناسبًا مم َتماَ الُبُ ة. فكان ذلك ُوق ما حيلمون هله

ُهمي مو مولة  َنمى:     احملذوُة ال اء يف سمور  الكهم    ژڃ ژأّما )ما( الالاهلقة لم 

ومر،ممم  ف(2)«َّلممبكنمما ن الممذي ذلممك» أي: ژڃ  ڄ  ڃ  ڃ   ژُ كممون مَنممى  فالممذي

ىئ  ىئ   ژ  ح ممث ـولممه تَمما :  فإ  ممما سممب  ذكممره  ژڃ  ڄ  ڃ  ڃ   ژيف  ژڄ ژ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ   

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

چ  چ   چ   چ   ڃڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڤڤ  ڤ  ڤ

                                                 

 . 212تاالر اجل لني:  ( 1)

 . 2/65الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ :  ( 2)

 . 2/722: َ.ن ( 2)
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ُمممإّن  ،]الكهممم [ ژ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
 فََُناِلم ا حوَتهمما عنمد  مخر      فموسى وُتاه كانا يف طرَقهما للبحمث عمى اخل مر    

َُممداء    َّ هلَممد أن أرَهَقهممما الالَّممَار وـممت ال وطلممب موسممى ايمموت   فومل ََشممَرا هلممذلك إ

َُتاُه هلأنه َناِلَ ه عن فل أُك ه واـرتح عل ه أن َأِوََا إل ها. وهنالمك ـمال    فد ال خر ُأخَبره 

ى نمما علممى و،مموذ َمممُإنممه ع مممة َل فنَّلبممه» أي: ممما كّنمما ژڃ  ڄ  ڃ  ڃ   ژ لممه موسممى:

ى ناَلم رَمده ح مث تَ   ماحبك المذي تُ   :موسى كان ـ   له ألّن» فوهو اخل ر ف(1)«نَّلبه

 .(2)«ايوت

وإاا  ف  هو هلُ ة موسى ومراذهوناهم ِمّما َسب  أّن نال ان ايوت عند ال خر  ل 

لمذلك ُحمِذَُت )ال ماء( ممى َُم       » فكان مراذه لقماء اخل مر يف ذلمك املكمان كمما ـ مَ  لمه       

 فُممإراذ  املكممان ناـ ممة ول الممت تاّمممة   فلإلشممار  إ  عممدَ إراذ  املكممان لذاتممه   ژڃژ

َِ الاَمِ  ممم       فوُحِذَُت )ال اء( ل كون الاَ  ناـ ًا حرُماً  َُ متما َِ   وهلمذلك َتواُم  عمد عمد

َِ الُبُ ة عند الّ خر   .(2)«ألنها وس لة للُاَة وهي لقاء اخل ر عنَدها ؛متا

وميكى أن َكون هناك سبب آَخر للحذ، وهو أّن املقاَ كان مقماَ ماا،مأ  وسمرعة    

ُقممد كممان موَسممى َنتظممر هممذه اللحظممة هلاممارغ    فوك هممما َقت ممي اَخت ممار وايممذ، 

  ڄ  ڃ  ڃ   ژ ُأسمر  هلقولمه:   فهلُ ته )لقماء اخل مر(  ُإذا هو َالمم هلما ََُدل.ه على  فال رب

 . (2)وحذ، ال اء كأنه َالتَْ  الر،و  ل نال مبتُاه ژڃ

                                                 

 . 221تاالر اجل لني:  ( 1)

 . 15/275،امم الب ان عى تأوَ  آي القرآن:  ( 2)

 . 222إعْام القرآن الب اني وذَئ  م دره الرهّلاني:  ( 2)

وهوَالمتدعي اَخت مارمى الدكتورحالماَ سمَ د النَ مميف       سمرعة  موـم  التقَّت م حظة كون املوـ  (  2)

 27/2/2116ف وذلمك هلتمارَِ   ي تَرضه ـنا  )الشارـة( الا ائ ةذكرها يف هلرنامج )َلمالات هل ان ة( الذ
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مباشمرً  ممى )الاماء( الَاطامة والاَم        ژڃ ژ وَؤكهد مقاَ الالرعة هنا ما َتِبَم لام  

َرَ،َما يف الَّرَم  المذي    »أي: أسمَرعا و  ژچ  چ  چ   چژ يف ـوله:  (اْرَتدَّا)

َا مد   (اْرَتمدَّا ) المذي ت هما  والاَم    فُالااء تا د الََّم  هلمدون تراخمي    ف(1)«اهكانا َسَلك

ُحمذ، ال ماء    فمَنى رذِّ الاَ  الالرَم وهما َتَّرُان ُْأً  على موضم َمى َبحثان عنمه 

ًَ يف هللوغ الُاَة.  ژڃ ژمى   استَْا

َُممرََّق التَممبر القرآنممي حممني اسممتَم  َُممً  واحممدًا َُا ممد الُاَممة وا       فإلراذ وهكممذا 

ُما كانت الُاَة ُ ه مَّلوهلة لذاتها استَم  لمه الاَم  كمامً  ممى ذون      فلال اـَني خمتلاني

ََ الُاَة. وما كانت الُاَة ُ ه  ر مَّلوهلة لذاتها فنقص َُ الاَ  متا هلم  همي    فل ناسب متا

ل ناسممب نق مماُن الاَمم   فحمَّّممة لبلمموغ الُاَممة ايق ق ممة اسممتَم  لممه الاَممَ  ناـ ممًا حرُمماً 

 َن الُاَة. كما ناسب ايذ، واَخت ار مقاَ الالرعة واَستَْال.نق ا

أـمرب إ  إعْمام القمرآن     ژڃ ژوما مى شك  ُإّن هذا التَل   يف حذ، ال اء مى 

ال ماء يف همذا وحنموه يف     ُ،ْذَحم َُ» ال وتي منه إ  التَل   الذي ـّدممه القمدامى هلقموَم:   

وذلمك ألّن ايمذ، مل َكمى     ف(2)«لقوايفالوـ  إاا هو لرؤو  ا ي وتشب ههم إَاها هلما 

هلمم  ورذ يف  ممر رؤو  ا َممات منممه الشمميء  فمق ممورًا علممى الاا مملة القرآن ممة ُحالممب

كممما إّن يف التو، ممه ال مموتي ذي الدَلممة الب ان ممة تنزَهممًا للقممرآن عممى تشممب هه       فالكممثر

 هلالشَر.  

 )َاء( املتكلهم  مم  2. 2. 2. 2

                                                                                                                   

 وأضات له موـ  املاا،أ . هلُداذ.مالاء  هلتوـ ت  الالاهلَةيف الالاعة 

 . 2/15،امم الب ان عى تأوَ  آي القرآن:  ( 1)

 . 2/271ِسرا  ناعة اإلعراب:   (2)
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اسمتَرا   ف كتاهله الربهان هلَنوان: حذ، ال ماء كان الزركشي ـد َخ ََّص ـالمًا يف

وإن كانت للرّب ُالُ بمة   فأنها إْن كانت للَبد ُهو الُائب» ُ ه حذ، َاء املتكلم مَتربًا

ُهمو يف همذا املقماَ     فُمإّن الَبمد همو الُائمب عمى اإلذراك يف ذلمك كلهمه        فللمذكور مَهما 

لممذلك علممى نممون الوـاَممة   ُ قت ممر يف اخلمما   فُمكَتممٍ  هلاألذّلممة  فُمالمملم مممؤمى هلالُ ممب 

 .  (1)«والكالر 

 فلًة َكتن  تَل   حذ، )ال ماء( ُ هما وإثباتهما هلَمض الُمموا     وَ رب لذلك أمث

ہ  ژ  ُ قممول يف ـولممه تَمما : فأَالممرها: حممذ، ال مماء وإثباتهمما يف )ِعبمماذ( و )ِعبمماذي(

خَّمماب لرسمموله » أنهممما  [11]الزمممر: ژحئ  مئژ وـولممه تَمما : [17]الزمممر: ژہ
و ماب الَبماذ كل.همم     فُقد توّ،مه اخلَّماب إل مه يف ُهمنما     فعلى اخل وصعل ه الال َ 

 فَ ََلمونه إَ هلوساطة الرسول ؛ُهم  ائبون عى شهوذ هذا اخلَّاب فعى علم ذلك

ف ألنممه (2)ُإنهمما ثبتممت ،[68 ]الزخممر،: ژۀ ۀ  ہ  ہژوهممذا خبمم ، ـولممه:  

  ۀ  ہ  ہ  ہژ .. وكممذلك:  .خَّمماب َممم يف ا خممر   ممر حمْمموهلني عنممه      

ذعمماهم مممى مقمماَ ُإنممه  فثبممت ال مممر وحممر، النممداء يف اخلمما  [52]الزمممر: ژہ

 ژڄ  ڄ  ڃژ  ومثلممه: فمتثمماَم إ  مقمماَ إحالممانهم  وح ممر  ا فإسمم مهم

إ   فُإنممه ذعمماهم مممى ح ممرتهم يف مقمماَ إميممانهم       فيف الَنكبمموت  [56 ]الَنكبمموت: 
 .(2)«ىإ  ما َ نَلمه مى الزَاذ  هلَد ايالَن فح رتهم ومقاَ إحالانهم

واستشمهاذه هلآَمة الزخمر، وتو، مه      فوَُؤَخذ عل ه عدَ وضموح التَل م  ممى ،همة    

                                                 

 . 1/212الربهان يف علوَ القرآن:  ( 1)

 .  ژۀژهذا خ ، ما يف امل ح  ح ث ،اءت يف امل ح  حمذوُة: (  2)

 . 215مم  1/212الربهان يف علوَ القرآن:  ( 2)
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ۀ ۀ  ہ  ژهكممذا: يف حممني ورذت يف امل ممح  حمذوُممة ال مماء   فإثبممات ال مماء ُ همما

كثمر  الشمواهد ممى حمذ، )َماء( املمتكلم وإثباتهما يف التنزَم  ايكم م          . وهلالبب ژہ

ّْلى ُ ها الدَلة ال وت ة كالمبب منَّقمّي   س تّم اَكتااء هلبٍَض مى تلك النماذج اليت تت

 للحذ، والذكر.

 

 )عباذي( و )ِعباذ( مم  1. 2. 2. 2. 2

ثمم   فـد َُحذ، َاء املتكلم مى اَسم اجملمو  ُ كون هذا ايذ، ذل ً  علمى القّلمة  

إّن مما  » أي: ؛عندما َُذكر يف نا  الّلا  يف س اٍق آَخر َكون الذكر ذل ً  علمى الكثمر    

َُْت منممهُذكممَرْت  ُكممأّن طممول البنمماء إشممار  إ  َسممَة  فُ ممه ال مماُء أوسممم وأمشمم  ِمّممما ُحممِذ

 فمثاَممما: )عبمماذي( و )ِعبمماِذ( الّلممذان َوَرذا كممثرًا يف القممرآن الكممرَم     . و(1)«اجملموعممة

 وَُكَتاى هنا هلاإلشار  إ  ما ورذ منهما يف سور  واحد  ُقا ل كون اَستقراء ذـ قًا.

ۀ  ۀ   ژهلإثبات ال اء َمّرً  يف سور  الزمر يف ـوله تَا : ُقد ورذت )عباِذي( 

ۇ     ۇ   ۆ       ڭۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭ  ےہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے

أكثرَة اخلل  هلدل   ـوله ف وعباذ اهلل مى الذَى أسرُوا على أناالهم َُمثلون ژۆ

ُهم األكثرَة [ف 112]َوس :  ژخب  مب  ىب  يب   جت  حتژ  تَاَلى:

ولذلك ،اءت  ف[12]سبأ:   ژۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئژ  مقاهل  األـله ة مى املؤمنني:
 )عباِذي( هلإثبات ال اء لُ ناسب كثرُ  البناء كثرَ  اجلمم.

أّممما )ِعبمماِذ( احملذوُممة ال مماء ُقممد ورذت يف الالممور  ذاتهمما ثمم   مممّرات و مماًا للقلَّممة 

 يف ا َات التال ة:  فالقل لة مى املؤمنني
                                                 

 . 21هل  ة الكلمة يف التَبر القرآني:  ( 1)
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  [11]الزمر:  ژ ىئ     يئ  جب    حب حئ  مئ ژ  مم  1
 ]الزمممر:  ژہ  ہ   ۀڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀژ  مممم  2

17]  

 ژڳ  ڳ  ڳگ  گ  گ  گ    ڳ  کڈڈژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  کژ مم  2

   [16]الزمر: 
أمما ا َمة الثالثمة     فوا َتان األوَلى والثان ة هل ِّنتا الدَلة على اخت ا هما هلماملؤمنني 

  ژڳ  ڳ  ڳگ  گ  گ ڳژ  أنها تتحّد  عمى أهم  النمار ثمم ُذََِّلمت هلقولمه:      ُر م 

ڳ  ژإَ أّن املخمماطبني هلهمما هممم أول مماء اهلل كممما ذكممر ذلممك اهلممى عبمما  ح ممث ـممال يف   

 مذ، ال ماء لُ ناسمَب      ژہ     ژولذلك ،ماءت  . (1)«َا أول ائي ُخاُون :أي»  ژڳ

 ـلَُّة البناء ـّلَة اجلمم.

ََِى( مم  2. 2. 2. 2. 2 ََ ( و )اتََّب  )اتََّب

ََ ( ممى   ونظر الذكر وايذ، يف )ِعباذي( و )ِعباِذ( إثبمات ضممر املمتكلم يف     )اتَّمَب

   ژژڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌژ  ـوله تَماَلى: 
ََِى(   ] آل   ژڱگ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ژ يف ـولمه تَماَلى:    وحذُه ممى )اتَّمَب

  .[21عمران:

ُقد ُأثبَتْت ال اء يف ا َمة األوَلمى الميت تتحمّدُ  عمى املمؤمنني المذَى َمدعون إ  اهلل         

وُحذُت مى ا َة الثان ة اليت ،اءت يف س اق المدخول يف اَسم َ ح مث     فعلى هل ر 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ    چڃ  ڃ  چ   چ  چژ  ـممال تَمما : 
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گ  گ  ڳ  ڳ    ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  ژڎ  ڈ   ڈ  ژ

  ہۀ  ہ  ہ  ہ  ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ڱڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ف ُْاء اإلثبات وايذ، يف ژۓ  ۓ  ڭ  ےھ  ھ  ھ   ھ  ے

 املوضَني مى ،هتني:

 فإّن املؤمنني الّداعني إ  اهلل يف ا َة األوَلى أشدا إميانًا هلالرسول وأكثر اتباعًا لمه مم 1

وممى هنما ُأثبمت ضممر      فممى  رهمم ممى املالملمني     ًا هلالرسمول  لذا ُهم أكثر الت اـ

وُألِ َ  هلالاَ  )اتََّبَم( املت مِّى لل مر املالترت الَائد على  فاملتكلم الَائد على الرسول

َُّماهل  اتبماُ  ال ممر للاَم  اتبماَ  املمؤمنني        فاؤلئك المذَى اتَّبَموا الرسمول ممى املمؤمنني     

وإّن ممنهم ممى    فة الثان ة ُهم متاماوتون يف ذر،مة اإلميمان   أّما املاللمون يف ا َ فللرسول

ُُحممذ، ال مممر ومل َتبممم الاَمم  لقّلممة  فوهممو األَعممّم األ لممب فآمممى هللالممانه ذون ـلبممه

ًَ وعمً . ُناسب الّلا  املَنى حني ُذكر  وحني ُحِذ،. فاملتَّبَني للرسول ـو

 ژژڈ  ژ    ڎ  ڈ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌژ إّن املمممذكورَى يف آَمممة مممم  2

ف ُهممم مالمملمون  ژڱگ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ژذاخلممون حتمممًا يف  

أي: َ َُشمَتَر  ذخمول املمذكورَى     فول   الَك   ح حًا فإضاًُة إ  كونهم مؤمنني

إذ لم     فيف ا َة الثان ة مى املاللمني يف نياعة املذكورَى يف ا َة األوَلمى ممى املمؤمنني   

ألّنمه  على هل ر . وهلهذا كان اتِّبا  الرسول يف ا َمة األو  أكثمَر   ك ا ماللم ذاع ًا إ  اهلل 

كان ذكر ال اء ُ ها أوَلمى ممى اَ،تمزاء هلالكالمر      » ومى هنا فَشم  اَتِّبا  الثاني ومَاذ 

ُوضمم كم  تَمبر     فألّن ال اء عبار  عى الكالر  ومَاذ ف َُلّما ماذ اَتِّبا  ماذ هلذكر ال ماء 

 .واهلل أعلم. (1)«يف مكانه املناسب

                                                 

 . 22هل  ة الكلمة يف التَبر القرآني:  ( 1)



 الدَلة ال وت ة يف القرآن الكرَم 228

  

 

 )أخَّرَت ( و )أخَّرَتِى( مم  2. 2. 2. 2. 2

ورذ لا  )أخَّرَت ( هلإثبات ال اء و)أخَّرَتِى(  ذ، ال اء ك   منهما مرًَّ  واحمد  ُقما   

 ؛يف الذكر ايك م 

ۓ  ۓ    ڭ        ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ : يف ـولمممه تَممماَلى: األول

 . [11]املناُقون:  ژ ې ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ۋۈ  ٴۇ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ       ڑ  ژ  : يف ـوله تَما : والثاني

ڱ   ڱ  ڱ    ڱک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  

 .[62]اَسراء:  ژں   ں  ڻ     ڻ
ٴۇ   ژُقولممه:  فوـممد أورذنمما الّلاظممني يف سمم اـهما كمماملني لنتبممّ َى الاممرق هل نهممما    

َُرَتأخَّ ّ َه َاربُِّقال:  هله املوُت َلَزَن،اء على لالان مى  هلإثبات ال اءژۋ  َ هِّم َمُت  

 فوأعمم  هلَّاعتمك   فممى ال مايني   ْىوأُك فمكي ماليُُأ ؛لي يف األ،  إ  أ،  ـرَب

 .(1)كي ُرائَ ؤذِّوُأ

 ذ، ال ماء ُْماء علمى لالمان إهللم   هلَمدما امتنمم عمى          ژڳ  ڱ ژأّما ـوله: 

َِ الق اممة ألسمتَ      الالْوذ  ذَ ُأـاَلَم خم وِلَ ّى علمى  اطبًا َرهّله: َلمئى أخَّمرَت إه كمي إ  َمو

ََ َتّْلى يف أممرَى أّذَما    والارق هلني التَبرَى. (2)«ألستأِ ّلنَّهم هلاإل واء» ف أو(2)ذرَّة آذ

 إ  الذكر تارً  وايذ، أخر :

أراذ هلمه ـائلمه تمأخر أ،لمه همو ناالمه        ژڱ  ٴۇژ يف ـولمه:   إّن الَّلب األّول:

                                                 

 . 28/117،امم الب ان عى تأوَ  آي القرآن:  ( 1)

 . 15/116َ.ن:  ( 2)

 . 2/677الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ :  ( 2)
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أّما ك َ إهللم   ُلم   هلَّلمب     فولذلك  رََّح هلال مر؛ ُهو طلب   رَح  فون  رهذ

ُهمو ممى هلماب     ژڳ  ڱ ژُقمال:   فوإّنما هو شرٌ  ذَخَ  عل ه القاَلُم» فيف حق قته

 ف ولذلك مل َُ ّرح ُ ه هلال مر.(1)«ول   مى هلاب الََّّلب الّ رَح فالََّّلب ال مِنّي

َُمَرَا اهلُل عل مه     إّن املوت إذا نمزل هلَبمد    الثاني: َكمون أكثمر َتَشمباثًا    ُإنمه  مل َُمؤذِّ مما 

وهمذا التشمباُث    فُ َت اَعُ  لدَه ُحمبا البقماء حّ مًا وَلمو إ  أ،م  ـرَمب       فهلنااِلِه وهلاي ا 

هِلَبقاِء النَّاِ  حّ ًة مت لًة هلاي ا  َُ ئمه إهلقاء ضمر املتكلم )املمّد ال مائي( مت مً  هلالاَم .     

وانَقََّمَم ُكم ا أَممٍ      فوََِئَ  َتمامًا فّما َت قََّى أّن َ،زاَءُه َ،هّنم َ،زاء  َموُورًاأما إهلل   ُإنه َل

 ََُقد ناَسَبُه أهماُل ال َّمِر وـََُّْم الِاَِ  عنه. فله هلالرَّمَحة اإلَ َّة
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 املبحث الثالث

 ذَلة توالي هلَض األ وات يف اللا  القرآني مم  2. 2

مممى الا ممول الث ثممة الالمماهلقة إ  مالممتوَات متَممدذ  مممى  ُأشممر يف مواضممم متارـممة 

انَّ ـمًا ممى طب َمة كم ِّ      فوذَلمة هلَ مها علمى مَماٍن خا مة      فع ـة األ وات هلاملَاني

 مموٍت و ممااته املم ِّممز . ُاأل مموات املتَّ مماة هل مماات اجلهممر والشممّد  و التاخمم م وممما    

الرتـ م  ومما شماكلها    وتلك املتَّ اة هلأضداذها مى  اات اَمم  والرخماو  و   فشاكلها

كثرًا ما َترذ يف األلااظ اليت تدّل على املَاني القرَبة مى هذه ال اات. وهكذا األممر يف  

ُُ ُكان أن انته نا إ   فة و رهامنَّسائر  اات األ وات كال ار والتاشِّي والتكرَر وال

بقمون علمى ثبموت    ََّ وأما أه  اللُة والَرهل ة ُقد كاذوا» ما انتَهى إل ه الال وطي هلقوله:

 .(1)«املناسبة هلني األلااظ واملَاني

 فوـد شُلت ذَلة األ وات املارذ  واخت ا مها  َماني هلَ نهما املَا مرَى أَ ماً     

ُقمد ـمال األول    ؛رش د سمل م اخلموري وعبما  حممموذ الَّقماذ      فمنهم على سب   املثال

قم ض حمر، الَمني    وـمد تنّبهمُت هلَّمول املرا،َمة إ  أّن حمر، الاماء همو ن       » هلهذا الشأن:

. إخل ِمّما ََُ مي  .ُالر فُْر فُل  فُرح فَُ ح فَُتح ؛هلدَلته على اإلهلانة والوضوح

وأّن حر، الّ اذ ُخّص هلالشؤَ َاِلُم ،بني كم َّ لاظمٍة  كرهمة     فإح اؤه وَندر استثناؤه

 فضم ا   فضوضماء  فضمْ ج  فضمْ ر  فَضمرَّ  فَ َكاذ َاللم منها اسمم أو َُم : ضمْر   

وهلَكالمه ايماء الميت تكماذ      فضم ز   فضمراو   فضموي  فَنىض فض   فضنك فض ل
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 فِحكممة  فحَركمة  فَحاَلمى  فح ما   فُحرَّمة  فَحم   ف تكر أشمر، املَماني وأـواها:ُحمبّ   

 . (1)«َحزَ... فِحلم

والنت ْة هلَد » أّما الَّقاذ ُقد أنَي  رأَه يف مقاٍل له هلخ وص هذه الق  ة هلقوله:

ََمداذ النماظرَى    فدَو  ممم التَّوسامم ُ هما   هذه امل حظات الالرََة ـمد تكمون كمبر  اجلم     وَت

 إل ها مى ني م ،وانبها وخ  تها:

ًَ  : إّن هناك ارتباطًا هلني هلَض ايرو، وذَلة الكلمات.أو

: إّن ايممرو، َ تتالمماو  يف هممذه الدَلممةف ولكّنهمما ختتلمم  هلمماخت ، ـّوتهمما  ثان ممًا

 وهلرومها يف ايكاَة ال وت ة. 

َِرب  ثالثًا   وـم ايرو، مى الكلمة َ هِلمّْرذ ذخوله يف ترك بها.: إّن ال

وَ َلمزَ   ف: إّن اَستثناء يف الدَلة ـد َأتي ممى اخمت ، اَعتبمار والتقمدَر    راهلًَا

 .    (2)«أن َكون ُشذوذًا يف طب َة الدَلة ايرُ ة..

َلّما كان القرآن الكرَم كتماب هداَمة ورمحمة ُمإّن أكثمر مما ورذ ُ مه ممى مامرذات          و

ُتشر إ  هذه املَاني الالام ة وتنَّ  هلها. ومَاني الرمحة واخلر واَداَة  البًا مما ُتتََّخمُذ   

ومى هنا ُقد كثر يف كتاب  فوأَخّاها على اللهالان فوأسهلها نَّقًا فَلها أُ   األ وات

َ   ؛أسه  الكلمات ُنَّقًا» اهلل وروذ  .النمون  .تلك اليت ترتكَّب مى األحر، ا ت مة: الم 

 .(2)«أحر، املّد .الباء .التاء .الدال . مامل

يف كم ِّ ألم  ممى    » ُالنِّاَلب التقرَب ة لش و  ايرو، يف القرآن الكرَم هي كا تي:

(ف 72(ف واَمممز  )112(ف والنممون )122واملمم م ) ف( مممّر 127لممّ َ )ايممرو، تممرذ ا
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الكمما، (ف و22(ف والبمماء )25(ف وال مماء )51(ف والتمماء )52(ف والممواو )56واَمماء )

الالِّمني  ف وكم ٌّ ممى   (22(ف والقما، ) 27ف والَني )(28ف وك ٌّ مى الراء و الااء )(21)

(ف وال ماذ  11(ف واخلماء ) 15(ف وايماء ) 16(ف واجلم م ) 18(ف والمذال ) 21والدال )

(ف وكم ٌّ ممى المزاي والَّماء     5(ف وك ٌّ مى الُني والثاء )6(ف وال اذ )7(ف والشني )8)

  .  (1)«(2ف والظاء )(2)

وهذه النالب ال وت ة املن بَّة اليت ورذ عل ها القرآن الكمرَم ُتَتمرب نت ْمة طب َ مة     

 فهلاعتباٍر مى ذَلته ال وت ة على عمموَ املََنمى ممى ،همة     فِلهذا الَتَخ ار الدـ   لل وت

 وعلى َتماَ املَنى مى ،هة ثان ة.

 ذَلة ال وت املارذ على عموَ املَنى  مم  1. 2. 2

حر، ممى ايمرو، الَرهل مة خ و مّ ته الدَل مة الميت ُتمّ مزه عمى          تكاذ تكون لك ِّ

وإ،راء َمالٍح شامٍ  للكش  عى املَاني الكلّ مة لكم  حمر، علمى ِحمَد  َتَّلَّمب        ف ره

سم تم اَكتاماء هلمذكر الالِّمَمة الدَل مة      لمذا   فًا َاموق حمدوذ القمدرات الارذَمة    ،هدًا كمبر 

 فاأل موات شم وعًا يف القمرآن الكممرَم    أكثمر )النمون( وهمو    أحمدهما:  فل موَتني  الُالبمة 

 أـّلها وروذًا ُ ه.الثاني )الظاء( وهو و

  وت )النون( مم  1. 1. 2. 2

مى ايرو، اليت تدلا خ ائ ها ال وت ة على عموَ املَنى خارج الّلا : حمر،  

ته المميت ُت مماحبه يف حمماَلَتي الالممكون   م)النممون(. ومممى أهممم ممما َُم ِّممز هممذا ال مموت ُ نَّمم    
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ُُّنة احملّببة إ  النا  الميت َ تكماذ تامارق  موت )النمون( تَموذ إ        (1)وايركة . وهذه ال

 فخا ِّ ة هذا ال وت النَّق ة املتمثِّلة  رَة مرور اَواء عرب األنم  ذون عمائ  أو ممانم   

 .(2)َله هو و وت )امل م( َتشاطران ال اة األنا ة أو اخل شوم ةمِمّما 

ألااظ القرآن الكرَم ُتقاسم مم  وَتي )الّ َ( ولقد شا  وروذ  وت )النون( يف 

ف أمما وروذه يف ُوا م  ا َمات كحمر،     (2)ُارق هلالم ا ،مداً   و )امل م( املرتبة األو  مم

حيتمّ  ال مدار  ممى هلمني سمائر      روّي ُتخَتم هله نهاَات ا َات القرآن ة ُإّن  وت )النمون(  

َُت نالبة وروذه ُ ها ) ؛ذون منام  األ وات يف حني هللُمت نالمبة    ف( مّر 2152ُقد هَلَل

أي: إّن نالممبة وروذ حممر، )النمممون(    ف(2)( مممّر ً 2252وروذ سممائر ايممرو، جمتمَممًة )   

( 27لوحممِدِه روَّممًا يف ُوا مم  ا َممات القرآن ممة تامموق نالممبة وروذ ايممرو، الَرهل ممة الممم )  

 جمتمًَة.

َمة  إّن وروذ هذا الكم اَائ  مى الاوا   القرآن ة على حر، النمون ََموذ إ  طب   

ُآخر  موٍت َُ مم  ُأُذن الالمامم ممى ا َمات وهمي ُتتَلمى         فهذا ال وت النُم ة املؤثر 

ُُ شمممَرها هلالالمممك نة  فَبقمممى ََمممرتذَّذ  مممداه يف المممنا  أكثمممر ممممى  مممره ممممى األ ممموات

ولذلك أوَعَز الال وطي َختم الاوا   القرآن ة هلالنون مالبوـًا  مرو، املمد    فواإلطمئنان

نهممم إذا إ» :سمم بوَه مالممتندًا إ  ـممول فى مممى التَّرَممب هلممذلكو،مموذ الممتمك.واللهممني إ  

وَرتكمون ذلمك إذا مل    فال موت  دَّألنهم أراذوا َم فقون األل  وال اء والنونلِحوا َُمرنََّت

                                                 

 . 27املوضح يف التْوَد:  ( 1)

 . 258علم األ وات:  ( 2)

 . 21موس قى الشَر:  ( 2)

 . 226الاا لة يف القرآن:  ( 2)
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 .(1)« و،اء يف القرآن على أسه  موـ  وأعذب مقَّم. مواَرتنَّ

ُتلقمي هلظ َما    إّن هذه اخل و  ة النُم ة األ  لة واألثمر  ل موت )النمون( تكماذ    

أليِّ حرٍ، آَخمر ممى حمرو،    » ُمْاور  النون فأَ ًا على ايرو، اجملاور  له أًَّا كانت

ََالَّر ُ ها النَّ  فاَْاء َتالَتال ُها ا ذان ف وهكمذا ُمإّن همذا التمأثر َنالمحب      (2)«وَ ََت

َُُ َحوُِّلهما إ  لامٍ  عمذٍب رخم ٍم َنَامذ هلِ       ُ المٍر إ  ُعمم    على ُمَْم  الّلاظة اليت ََرذ ُ هما 

ََُث ُ ه اَحالا  هلاألمى واَطمئنمان والالمك نة   فالو،دان اَنالاني ولمذلك كثمر    فُ ب

وكذلك يف الال اق الذي ََُممتا إ  همذه    فوروذ النون يف األلااظ الّدالة على هذه املَاني

 التَبرات القرآن ة التال ة: ؛املَاني هلِ َلة. ومى ذلك

 .[11]األناال: ژڄ  ڄ  ڃڄ  ڄ    ژ

 ژٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ٹ  ٹ  ٹٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ژ 
 .[112 ]النح :

 [.152]آل عمران: ژپ  ڀ   ڀ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ژ
  [.82]النالاء: ژڑ  ڑ   ک   ژ  ژژ 
 . [52]الرمحى: ژڱ  ں  ں  ڱڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱژ 

      َّ ُُممُر  اجلنممة الدان ممة القَّممو، إ ن واألمممى اَطمئنمما وهمم  ََمم  اَتِّكمماء علممى 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ والالمممك نة األهلدَمممة. ثمممم لنتأّمممم  ـولمممه تَممماّلى:  

َِم ف[185]البقمممر :  ژں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ النََّظمممَر يف مممما » وُنمممن

                                                 

 . 2/252اإلتقان يف علوَ القرآن:  ( 1)

 . 28موس قى الشَر:   (2)
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أحَدَثته )النون( و )التنوَى( مى  وت الُّنة الذي ََمأل القلوب أمنمًا وسمك نًة واطمئنانمًا    

ف ُثّم هلني النا  وكتاب الرمحة  ژڳژ َد  موإميانًا لَد  النا  هلشهر الرحمَمة واَ

 .(1)«ژڱژ    واََد  واملُار  

 فيف كتماِب اهلل  (2)إّن هذا الّ وت القرآِنّي األل   الذي َََتمَرّذذ َ مداه هلُ مَوٍر خمتلامةٍ    

َهلمّد أّنمه همو المذي      فوالذي ناَل الن  َب األوُمَر ممى حمرو، كم َ اهلل وُوا م  آَاتمه      

َِممبِء األكَبممر يف تالممكني الناممو  وتَّمممني  فمممى هلممني سممائر أ مموات القممرآن فَممنهض هلال

وك مم  َ َكممون   فُهممو أَذلا ممما َكممون علممى مَمماني الالَّممك نة واَطِمئنممان      فالقلمموب

َّ هلذكر اهلل وترذَد كلماته وت و  آَاتمه   ىت  ژ كذلك؟! والذَى آَمنوا َ تَّمئىا ـلوهلهم إ

 . [28]الرعد: ژيت  جث  مث  ىث
هلم  ِسمرٌّ ممى     فنون( وهلني ك َ اهلل وكتاهلمه شمأن  ممى الشمأن    هلَد ُإّن هلني  وت )الو

َْلَّى مى خ ل التمه د هلهذا ايمر،   فوَ َُبَلغ مداه فَ َُدَرك ُكنُهه فاألسرار اإلَ ة َت

ژ    ژڈ ژوهو القلم يف الالور  اليت تبمدأ هلقولمه:    فِلَقاَلم اهلل هلأذا  الكتاهلة والتدوَى

  .[52]القلم: ژ    ہ  ھ     ھ    ھ   ھ ژ  وُتخَتُم هلقوله: [1]القلم: ژڑ  ڑ
ايكم م املنمزَّل رمحمًة     ُأيا ِسمر  همذا المذي مممم هلمني  موت )النمون( وهلمني المذكر         

َِمّز      للَاملني ِلمما يف خلقمه وتالموَته ممى      فتَظ ممًا لمه  » وهلني القلم المذي أـاَلمَم هلمه ربا ال

ئممد المميت َ َُحمم ا هلهمما    وملمما ُ ممه مممى املنمماُم والاوا    فالدَلممة علممى ايكمممة الَظ مممة   

 .(2)«الو  

                                                 

 . 285َ/1226الزوهلَيف ( 1)

َرذ حرًُا أ م ً  يف هلن مة الكلممةف وع ممًة للْممم والتثن مةف وحرُمًا للتوك مد امُلخّام  واملثّقم ف وتنوَنمًا            (  2)

 ل ر، األقاء و ر ذلك. 

 . 2/582الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ :  ( 2)
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صوت )الظاء( ــ  2. 1. 3. 4

من حيث داللته العامـة   ؛َيقُف )الظاء( على النقيض من حرف )النون( من جهتني

وبالتالي من حيث نسبة وروده يف القـرآن   ،اليت تناسب معاني الفظاظة والغلظة والشّدة

لي: إنـه   ،(1)ف حـرف الـ م مـّرات فقـ     فقد َبَلَغت نسبته التقريبية يف كـِّ  للـ   ،الكريم

لَقِّّ احلروف ورودًا يف كتاب اهلل تعاىل، كما هو احلـا  يف وروده يف للفـاظ العربيـة علـى     

 .(2)وجه العموم

وقد نظم لحدهم األلفاظ العربية اليت ورد فيها حرف )الظاء( على حبـر )اففيـف(   

 :  (3)وهي اليت يقو  يف لّوهلا ،( كلمًة فق 88فبلَغت )
 

 اُظــه األلفُـّلِظُت ال يَكاد ِلـــوالّض  اِءــــن الظــائلي عــــا الّسـهليُّ
 

 له استيقاُظ امرىٍء ها استماَعْعَمك فاْسـغنيُي  الظاءاِت فَظِح إّن
 

 اُظـــحى واللِّـَبوالظُّ  ُمــلوالظُّ   ُمـظواإل ُمـاِلـواملظ اَءــهي ظمي
 

 واُظــوالشُّ ى ـَظواللَّ ُِّّـوالظِّ ُميَظـوالشَّ ُيْبوالظَّ والعظا والظليُم
 

وقد اقُتِصر يف املعجم الوسـي  علـى ركـر     ،وهذه الكلمات يف لغلبها غري مستعمِّ

 .  (4)( مصدرًا منها فق 38)

، وهـو اِلَقـِّن ناٌـ ن    (5)وِعلَّـُة ِقّلـة استعما  العرب هلذا احلرف يعود للث َقِّ الذي فيه

                                                 

  .33(  موسيقى الشعر: 1)

 . 9/232صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء:  ( 2)

 . 2/248املزهر يف علوم اللغة ولنواعها:  ( 3)

 . 125خصائص احلروف العربية ومعانيها:  ( 4)

 . 1/155املزهر يف علوم اللغة ولنواعها:  ( 5)
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ُِ » عممى كونمممه  َِمممى  ََمممت ُ ممه  ممماات اجلهمممار   (1)«ْررو، الّشمم ُحممم خممما ف ح مممث ا،تم

علممى مَمماني ف وَممذا ذلَّممت أ لممب الكلمممات المميت ورذت ُ ممه (2)واَسممتَ ء واإلطبمماق

ر ممم ذَلممة القل مم  منهمما علممى مَمماني الرَـّممة واألناـممة         فالشِّممّد  والقالمماو  واَمممت ء  

 .  (2)والن ار 

ات الميت ،ماء ُ هما    ُقد ذّلت أ لمب الكلمم   فهكذا ورذ هذا الّ وت يف كتاب اهللو

وَبمدو ذلمك أكثمر وضموحًا و،م ء  حمني ُتقمَرن         فعلى مَاني الشّد  والقالمو  واإلممت ء  

 كما يف ـوله تَاَلى:   فهذه األلااظ إ  ما َُقاهللها مى ألااظ الرمحة واللهني

 ]آل عمممران: ژ ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺپ ڀڀ   ڀڀٺژ 

52.]  

خَّاهلمممًا لنِبممميِّ  ژڀژ و )التممماء( املرـّقمممة يف لاممم  َ( و )النمممون( ُأ ممموات )المممّ 

ـاهَلَلهما َ،م َممًا  مموُت )الظمماء( املاخَّممم   فالتممالي لممه  ژٺژ وكممذلك يف لامم   فالرمحمة 

 ژ ٿژ املكممرَّر يف َلاَظممْي  
)ژٿژ و (2)
وـممد ماَذ مممى تاخمم م )الّظمماء( وِ لَظِتممه      .(5

املاتمموح يف أّول   مموت )الُممني(  (6)و،مموب تاخمم م ف وژ ٿژ الّتشممدَُد والتنمموَُى يف  

 . ژٿژ

                                                 

 . لالان الَرب: /ماذ : ظئر ( 1)

 . 2/267: اللباب يف مَرُة البناء واإلعراب ( 2)

 . 122مم   122خ ائص ايرو، الَرهل ة ومَان ها:  ( 2)

َّ يف أَشمّد      » ( 2) الَاّ : الكرَه اخَلل ف مالتَار مى الاّ : أي: ماء الَكِر ف وذلمك مكمروه ُشمرهله َ َُتنماَول إ

 (.282املارذات يف  رَب القرآن: ) «ضرور 

ُِلظة ضد الرـّة )(  5)  (.266القرآن: املارذات يف  رَب  ل  : مى ال

َنصَّ علماء الَرهل ة على أّن أ وات )الُني( و )القا،( و )اخلاء( مب تاخ مها إذا ُأتبَمت هلامتح أو ضمم     (  6)

 (.211علم األ وات: ـ رًا كان أَ طوًَ  )
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ُِلظة يف األلااظ ِضمَى نيلة الشر  ُثمَّ ،ماءت نيلمة    فوـد ورذت هذه الشِّدَّ  وال

ُلمممو كمممان نممميّب    ؛ُمرتتِّبمممًة عل هممما مَن مممى ولاظممماً    ژٿ  ٹ   ٹژ ،مممواب الشمممر   

ُِلظة لرتّتب علمى ذلمك )انا ماا( املالملمني      الرمحة متَِّ اًا هل اات الاظاظة وال

وثبَت ما يف الثاني مى  لظة الّ وت  فامتنم الثاني َمتنا  األّول مَن ىُ فوتارـهم عنه

 األّول لاظًا. ه يفوِشّدته لثبوت

والشّد  يف نيلة ،مواب الشمر  َتكُممى يف  موت )ال ماذ( اَناْماري املاخَّمم يف        

وذلمك   فلُقمرب َمخَرَ، همما  » ـرَب  ،دًا مى  وت )الظاء(الذي هو   ژ  ٿژ لا  

ممى   (الظماء ) وخمرج فاألضرا  الان وما َل ها مىة اللهل حاُّر،ها مى أّوخم (ال اذ) أّن

وممى   فمى ايرُني مى ايرو، اجملهمور    ًُّك وألّن فالان وأطرا، الثناَا الَل اطر، الله

اسمتَمال أحمدهما مكممان    َرِاممه ا ُتُلهمذا كّلم   فوممى ايممرو، املَّبقمة   فايمرو، الرخمو   

 .(1)«ز ذلك َِّمى َ ََُما خر ِل

ممممى ُخاممممة  ممموت )الظممماء( و لظتمممه يف نيلمممة  ژٿژ وكمممما ماذ التشمممدَد يف 

مى ُخامة  وت )ال اذ( و لظتمه يف نيلمة    ژٿژ كذلك ماذ التشدَد يف  فالشر 

ومما َل همما ممى املممد    فوماذ يف اللامم  األخمر و،مموذ حركمة الّ ممّم التال مة لل مماذ    فاجلمزاء 

 فمشاوعًا هلنرب   اعد  يف أّول نيلة اجلمزاء  الواوي الذي َمَنَح )ال اذ( املاخَّمة امتداذًا

 ُناسب الّلاُ  الشدَُد يف نيلة ،واب الشر  الّلاَ  الشدََد يف نيلة الشر .

    َ وَتَنزاهمه عمى  ماات     فإّن  اات الرمحة واللهني اليت اتَّ مَ  هلهما رسمول اَسم 

وممما  فمممم هلَممضوَتَاممم  املممؤمنني هلَ ممهم  فالَاظاظممة والَقالممو  يف َتَاُملممه مممم املممؤمنني

ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ژ يف كتاهلممه هلقولمممه:   اّت مماوا هلممه مممى  مماات اإلميممان َمثََّلهمما اهلل      

                                                 

 . 1/21تاالر القرآن الَظ م:  ( 1)
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ڇ  ژَُبمار :  ف[22]الاتح: ژڇ ڇ ڇچچچچ ڇ  ڃ

ِلممما َذلَّ عل ممه تشممب ههم هلممالزَّر  مممى َنمممائهم وَتممرـه هم يف الزَمماذ       » تَل مم   ژڇ  ڇ

وذلممك هلاشممرتاك  فهممي مَن ممى ف ُْمماءت الَّلممة موامَممًة للمَلممول لاظممًا كممما  (1)«والقممّو 

َُْلَ ) ََُِل هما ُِ َ ) و (اْسَت  هلحرَُي )الُني( و )الظاء(.  (ََ
وتَام  املؤمنني هلَ هم ممم هلَمض مما أَممَر اهلل      فوَُقاهل  تَام  الرسول مم املؤمنني

ٱ ژ ُقمال ،م َّ شمأنه:    فهله َنِب َّمه مى ك ا ة التَام  مم الكّاار واملناُقني هلما ََل   هلهمم 

 ف ثم خاطب املؤمنني هلقولمه: [72]التوهلة: ژپپٻ ٻٻ ٻ 

 ]التوهلممممممممممة:  ژپ  ڀ  ڀ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ژ 
122.] 

ألّن اهلَل و م    فلكّى هذه ال اة ل الت هلال اة الثاهلتة يف شخ  ة اإلنالان املاللم

شدَّ  وـَالماو    ژٿژ ف ويف [122]آل عمران: ژٿ  ٿژ  املؤمنني هلم

َِ ـلبمه      أَشدا» ألّنه فوَتَمك.ى َُمَوراِن َذ  ف(2)«َ َ ٍب وهو ايرار  اليت ََْمدها اإلنالمان ممى 

 فوَذا أَمَر اهلل عباذه هلالتَّزواذ هلما َُوامي هذه ال اة مى الاَ  ِلَكمبح ِ،ماِحهما وَحْباِلمها   

 ِلُ حِدَ  املوامنة الّلاظ ة إضاًُة إ  املوامنة املَنوَة.  فُْاء )الظاء( يف الّلاظني مًَا

ألّنهمم كمما ـمال     فَأكلهم كما تأك  النمار ايَّمب   ژٿژ  الذَى كاروا ُأّنأّما 

ے  ۓ     ۓ    ےہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ژاهلل تَمما  خماطبممًا الممذَى آمنمموا:    

َُِاَُ  ََُوراِن 112]آل عمران: ژۇڭ  ڭ    ڭڭ عنمد املنماُقني ََنمُتُج     ژڭژ [ف 

                                                 

 . 2/228: الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ  ( 1)

 . 271املارذات يف  رَب القرآن:  ( 2)
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ََضا) عنه َُِ   َُوامَه وهو وهمو النهاَمة    فژڭژ  ملوُت هلهمذا ثم ََنتج عى ذلك ا ف(ال

 املناسبة ملث  هذا الاَ  يف هذه الدن ا.

َُ اظها وَلظاها ما كان َ در  أما يف ا خر  ُقد أَعدَّ اهلل للكاُرَى َسَرًا ُتناسب يف َت

پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ُهمي   فمى همؤَء يف همذه المدن ا مَن مى ولاظمًا و موتاً      

)ھہ  ہ   ھ  ژ َلمم   ف هلم  إنهما  [12]الارـان: ژپ    پ
وهمي   [8]امللمك:  ژ(1

  ېې  ې  ژ و  [16مممممم  15 ]املَممممارج: ژڦ  ڦ  ڦ     ڤ ...ژ ُمممموق ذلممممك

 [.6]التحرَم:  ژى
و،مماء )الظمماء(   فويف كمم ِّ ذلممك ناسممب الّلاممُ  اللَّاممَ  كممما ناسممَب الاَممُ  الاَمم َ     

وخللم    في املشمرتك هلشخ  ته ال وت ة املتم ِّز  وكأنه ـد ُأِعدَّ للق اَ هلدور الَن ر ال وت

 فوالاّلممبب وُماَلممبَّبه فاملوامنممة اللَّاظ ممة يف هممذه األمثلممة هلممني كمم   مممى الاَمم  ورذِّ الاَمم    

َََممم  ونت ْتممه ولكّنممه مل ََخممرج عممى إطمماره الممدَلي الممذي انُتممِدَب لممه وهممو الشِّممدَّ    فوال

 والقالاو  واَمت ء.

  على خ وص املَنىذَلة ال َّوت املارذ  مم  2. 2. 2

ومما ذكرنماه    فجممو  ما انته نا إل ه مى عموَ ذراسمتنا ملبحمث الدَلمة ال موت ة     مى

َتَو َّلنا إ  عّد  نتائج منهما: أّن أ موات الّلاظمة الواحمد  ـمد ََُبِّمر كم ٌّ منهما عمى           فآناًا

وممى أمثلمة ذلمك مما ذكمره اهلمى        ف،زٍء مى املَنى الذي ُتَبِّر عنه الّلاظة هلأ واتها ني َماً 

                                                 

حق قته: مى شّد  الَُل ان هلاَتِّقاذف واَستَار  أهللغ منهف ألّن مقدار شمّد  الُم     » يف )الُ  ( استَار  و(  1)

على النا  حمالو  ُمدَركف ما َدعو إ  شّد  انتقاَ يف الاَم ف ويف ذاك أعظمم الز،مر وأكمرب الموع ف      

ََة القدر  وموـم ايكمةوأّول ذل   عل  (. 87النكت يف إعْام القرآن: ) «ى س
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ح ث ََُبِّر ك  حر، مى هذه األلاماظ   (1)ظ مث : )هلَحث( و )َ،رَّ( و )َشدَّ(،  مى ألاا

 عى ،زء مى املَنى الكلهي لّلاظة.  

 منها: فلكىَّ البحث يف القرآن الكرَم أوـانا على ألااٍظ ذهبت أهلَد مى ذلك

ََبَِّر ال وُت املارذ على َتماَ املَنى الذي ُتَبُِّر عنه اللَّاظة هل مم  1  تماَ أ واتها.  أْن َُ

 أْن َكون هذا ال وُت هو اير، األّول مى اللَّاظة.  مم  2

وهل ور  متوال مة يف أكثمر ممى موضمم ممى       فأْن َتْتمم ث ثة ألااظ هلهذه ال اة مم  2

 الذكر ايك م.

أْن تشممرتك َحركممات هممذه األلامماظ الث ثممة ومقاطَهمما ال مموت ة إ  ،انممب          مممم  2

 ا ومَاذ .أ واتها للدَلة على مَان ه

ورذت  ح ممث ژٿ   ٿ  ٿژـممد ا،تمَممت هممذه املوا مماات يف ـولممه تَمما :  و

هممذه الكلمممات الث ثممة جمتمَممًة يف ث ثممة مواضممم مممى الممذكر ايكمم م. ُهممي إضمماُة إ      

 وروذها يف ـوله تَا :

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ 

[ ورذت كذلك 18مم  17:]البقر   ژٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

 يف ـوله تَا : فيف سور  البقر 

ڃ  ڃ  ڃ    ڄٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ 

 يف ـوله تَا : ف[. وورذت مرًَّ  ثالثًة171]البقر :  ژڃ  چ  چ   

ٺ  ٺ    ٺپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ 

  ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڤٹ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

 [.27 ]اَسراء:

                                                 

 إمالا  األلااظ أشباه املَاني(. مم  2. 1. 5. 1َُرا،م مبحث: ) (  1)
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يف ا َممتني اأُلو   فُممإّن هممذه الكلمممات الث ثممة ـممد ِسمم َقت مرُوعممةً   فوكممما نممر 

َعَلى سب   َتمث م  املنماُقني والكماُرَى يف المدن ا. هل نمما ِسم قت يف ا َمة الثالثمة          فوالثان ة

ًَ فعلى النَّ ب  مى الّ الني َوَ الق امة.  (1)حا

 فُهي تتكوَّن مى ِستِّ كلمات ُقا ؛ألو  ِلِقَ ِرهاوـد َوـَم اَخت ار على ا َة ا

 ِمّما ََمَنُحها استق ل َتها املَنوََّة والّ وت َّة. فولكونها ُمَ دَّر  هلالكلمات الث  

 ژٿ   ٿ  ٿژذَلة ال َّوت األّول يف  مم  1. 2. 2. 2

على جمم  تبدأ ك ا كلمة مى هذه الكلمات الث    ر، َكاذ َُلقي هلظ له القوَّة 

تبممدأ  ممر،  ژٿژ و فتبممدأ  ممر، ال مماذ ژٿژ الكلمممة مممى الناح ممة ال مموت ة. ُممم

أو عند  فتبدأ  ر، الَ مى. وعند َسما  ت و  هذه الكلمات الث   ژٿ ژ و فالبماء

نكممماذ نمممتلّم  حروَُهممما األو    فأو منامممرذً  فمنتظممممًة إ  هلَ مممها المممبَض  فـراءتهممما

 :منها فألسباب فلكلمةأكثر مى سائر حرو، ا فونتحاّلالها

ِمّمما أِلَاْتمه   (2)وهمما  موتان أ ّنمان    فَلي هذه ايرو، الث ثة حرُا امل م والنمون  مم1

. وكثمر   (2)خا مة يف الاوا م  القرآن مة    فا ذان هلالبب كثر  وروذهما يف القرآن الكرَم

وروذ همممذَى الّ ممموتني يف القمممرآن الكمممرَم ممممنح تلمممك ايمممرو، الث ثمممة  ممماة المممربوم  

                                                 

 . 2/215إعراب القرآن الكرَم وهل انه:  ( 1)

 . 16علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي:  ( 2)

 مر، النمون و نُمتمه اإلَقاع مةف ُقمال الالم وطي هلهمذا         تنبه اللُوَمون إ  همذه اخلا م ة اللُوَمة املتَلقمة     (  2)

كثر يف القرآن ختم الاوا    رو، املد واللمني وإيماق النمونف وحكمتمه و،موذ المتمكى ممم        »الشأن: 

التَّرَممب هلممذلكف كممما ـممال سمم بوَه: إنهممم إذا ترامموا َلحقممون األلمم  وال مماء والنممون ألنهممم أرذوا مممد     

)اإلتقمان يف   «واف و،اء يف القرآن على أسه  موـ  وأعذب مقَّمم ال وتف وَرتكون ذلك إذا مل َرتا

 (.2/252 علوَ القرآن: 
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شمما، والتممأل. ف يف هممذه الكلممماتف خا ممًة وإّن هممذه ال مماات تكمماذ تكممون مممى  واَنك

 ف)البمماء( حممر، اناْمماري  و فّن )ال مماذ( حممر، احتكمماكي  ح ممث إ فِسممماتها البممارم  

ي هلإماء حرَُ فف وذلك َزَد مى ن اعة هذه ايرو،(1)و)الَني( حر، حلقي احتكاكي

 الُّنة )امل م والنون(.

ََمني ُمَتمماِثَلني     ژٿ ژ و ژٿژ و ژٿژإّن كم ًّ ممى   ممم  2  ؛تتكمّون ممى َمقََّ

َتوسَّمَُّهما  موت   مائت      فَبمدأ وَنتهمي هل موت  مامت     فوهو مقَّم متوسما مَُلم   

حركمة ـ مر  +  مامت( وَُرَممز لمه هلمم: )ص ح       ) مامت + ـ ر أي: إنمه َتكمون ممى    

كمم   مممرتني يف ؛وكممما أسممَلانا ُقممد َتكممرََّر هلشممكٍ  ُمَتممواٍل وُمَتناسمم ف ِسممتَّ َمممّرات  .ص(

  كلمة.

 .ني ُمَُلقني هما: )ُ ْم( و )ُمْى(ََتتكّون مى مقََّ ژٿ ژكلمة 

 .تتكّون مى مقََّني ُمَُلقني هما: )هلْك( و )ُمْى( ژٿژوكلمة 

 .تتكّون مى مقََّني ُمَُلقني هما: )ُعْم( و )َُْى( ژٿ ژوكلمة 

ملت واجلدول التمالي َبم ِّى ،زئ مات كم ِّ مقَّمم ممى همذه املقماطم الالمتة الميت اشمت           

 عل ها الكلمات الث  :

                                                 

 . 178مم  175علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي:  ( 1)
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 + صامت املقطع الكلمة

صائت 

 قصري

 صامت +

 ٿ

 ْم + ـُـ + ص 1

 ْن + ـُـ + م 2

 ٿ

 ْك + ـُـ + ب 3

 ْن + ـُـ + م 4

 ٿ

 ْم + ـُـ + ع 5

 ْن + ـُـ + ي 6

 

وكمذلك تشمرتك يف    فُإّن املقاطم ني َمًا تشمرتك يف النمو  ناالمه     فوكما هو واضح

 ح ث حركة الّ م تتوّسا املقاطَم كلَّها. فالق ر ،زئ ات ال ائت

وهلما أّن النَّمرب يف هذه الكلمات َقم على املقَّم األول منها ُإّن ك َّ حرٍ، مى همذه  

ايممرو، الث ثممة )ال مماذ( و )البمماء( و )الَممني( الممذي َُشممكه  ايممر، األول مممى املقَّممم  

ِة ايرو، الميت ُتْماوره. وو،موذ النَّممرب     املنبور َُنََّ  هل ورٍ  أوضح وأ،َلى نالبّ ًا مى هلق 

 على ايرو، األو  مى هذه الكلمات الث ثة ََوذ ِلاَلَبَبني: 

ف ِمّمما َالمتدعي النمرب    (1): طب َة املقاطم اليت تشتم  عل ها هذه الكلممات أحدهما

                                                 

 النرب على املقَّم الذي ـب  األخر( مى الا   الثاني. مم  2. 1. 2. 2. 2(  َُرا،م مبحث: )1)
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 والرتك ز على اير، األول منها هلشك  خاص.  فعَلى املقَّم األول مى ك ِّ كلمة

وـمد َتمّم حمذ، املالمند إل مه ُ هماف ُ قمم النَّمرب علمى           فها نيلمة تقرَرَمة  : أنوالثاني

وات ما،   فوتأك دًا على حق قة اخلمرب  فحروُها األو  َتَوَ ًا عى الكلمة احملذوُة َمرًَّ 

 املخَبر عنه هله َمّرً  ثان ة.  

تدلا ماه ته ذَلًة  ( ) و (ب) و (ص) ؛إّن ك َّ حر، مى هذه ايرو، الث ثةمم 1

ك َّ ما  فورتزل يف طب َته ال وت ة الال م ائ ة فوًَة على مَنى الكلمة اليت َت ّدرهاـ

وما تنَّوي عل ه مى ذََت. ُك ا حر، مى هذه ايرو،  فتوحي هله الكلمة مى مَاٍن

مة اليت على املَنى املَْمي للكل فمى خ ل إحياءاته ال وت ة فهلشكٍ  أو هلآَخر فَدّل

أثناء إن اته َذه  فة َُمكى أن َتمَتداعى يف ذهى املتلقي الَرهلي لًُةهذه الدَلَبدأ هلها. و

 أو حني ت وته َا.  فا َة

لنََّّلَم علمى َممَد  التناُسمب     فوخ ائ ها فَُْلُنلِ  نظرً  على  اات هذه ايرو،

 .واَرتبا  هلني أ وات ألااظها وهلني مَاني كلماتها

 حر، ال اذ مم  1. 1. 2. 2. 2

ونَتحاّلم  ماه َّتمه.    فنكاذ نتلمَّ  حق قة همذا الّ موت   فر، ال اذحني ُن ُي ي

ف وَممذا ُهممو (2)وعنممد النَّمم  هلممه َ ممَحبه  ممار  وأمَممز ف(1)ُهممو مممى ايممرو، ال ممارَة

 ََ لح ِلمحاكا  األ وات الَّب َ ة. 

 ه هذه اخل ائص ال موت ة شخ م ةً  ْتَحَنولقد َم»َقول عنه الدكتور حالى عبا :

قماء  ها مى َنَََّ ُ ِل فهاَردََّ يف األلااظ اليت َت فا على مَاني مَظم ايرو،هى هلََُط فُذًَّ 

                                                 

 . 2/512الكتاب:  ( 1)

 . 85 أس  علم اللُة: ( 2)



 الدَلة ال وت ة يف القرآن الكرَم 226

  

 

ومممى طب َتممه  فوُاعل ممة وـمموً  ً ومممى  مم هلته شممدَّ فىمَن مم وذكمماَء  ممورٍ   مموته  ممااَء

محاكمما  الكممثر مممى أ مموات النمما     حها ِلماكممان أ مملَ  فةنقّ مم  مموت ًة ال ممارَة ممماذ ً 

 مدرًا تبمدأ  مر، ال ماذ يف     وأرهلَمني مَ  ومخالٍة ٍةواي وانات وأحدا  الَّب َة. ُمى مئ

َُم  مَان هما علمى أ مواتٍ    املَْم الوس اف كان منهما سمتة وعشمرون م مدرًا تمدلا        َتوا

 . (1)«وت ةمَظمها مم خ ائ ه الّ 

علمى املَماني الميت     فحمني َت مدَّر الكلممة    فُال اذ إذن حر، َدلا ُ ما َدلا عل مه 

أي: )َ  ژٿژَ ممدار هممذا ايممر، لقولممه تَمما :  وَت فَتَتناسممب وخ ائ ممه الّ مموت ة

اإلنالمان َعْبمر حاّسمة الالممم.     وتلم ح  إ  الّ وت الذي ََالمَه  فَالمَون(ف ُ ه إشارٌ 

ٿ     ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿژ  َمممى ُأطَلقممت يف َحقههممم هممذه الكلمممة ِمّمممى    لكممّى

 مموا ُُحِر فممُة الاّلم [ ُعَّهَلت ُم هم حاّسم  7]البقر : ژٹ  ٹ  ڤ  ٹٿ  ٹ

وهو  فهل  إنهم لَا،زون عى َسما  أ ُر وحدٍ   وت ة فمى سمما  أضَ  األ وات

 ُمَتمثًِّ  هلال اذ. فاير،

 حر، الباء مم  2. 1. 2. 2. 2

ََِ ُ  علماُء األ وات حرَ، الباء هلأّنمه ممى األ موات ال مامتة اجملهمور  الشَّماوَة       

َقمول   .(2)«ِشدَّ  الّ موت » توَ   هلم. وهو كذلك مى حرو، القلقلة اليت (2)اَناْارَة

َام    فإنه لبلوغ املَنمى »:عى ذَلة هذا اير، الَ َلي  . وَقمول  وللقمواَ ال ملب هلالتا

 .  (2)«عنه األرسومي: إنه َوحي هلاَنبثاق والظهور

                                                 

 . 122خ ائص ايرو، الَرهل ة ومَان ها:  ( 1)

 . 178علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي:  ( 2)

 . 156امل َّلح ال وتي يف الدراسات الَرهل ة:  ( 2)

 . 111خ ائص ايرو، الَرهل ة ومَان ها:  ( 2)
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كم خمروج  موته ممى    ُحهل» وهذا اير، إذا ما ُلاَ  يف مقدمة اللَّاظة ذوَنما َممد  ُإنه

هو أ لح ما َكون لتمث م  األحمدا     فى هلَ ها هلَ ًاَّباـهما عَلاتني هلَد اناناراج الّش

حماكي واـَمة انبثماق  موته      ما َُ  فاليت تنَّوي مَان ها على اَنبثاق والظهور والال  ن

 .(1)«مث ً اتني إمياء  وَتمى هلني الّش

وعند اجلمم هلني هذه األـوال ن حم  إّن همذا ايمر، َنالمْم متاممًا ومَنمى التَمبر        

ُتنبثم  عنهمما    فَُنمدما ََنموي اإلنالمان المتكل.م َتنامرج شماتاه       فالام واللهالمان الشاوي هلم 

 .تؤذِّي مَنى  خاّ ًا فوتظهر كلمات فأ وات

ول   أذّل على ذلمك   فخ و  ته الّ وت ة على التكل.م والنَّ  ُالباء حر، تدّل

 َّ حا م  الَلمماء علمى املرحلمة الميت َبمدأ هلهما الَّام  هلمتلا.  ُأو  ايمرو،          تواضممى 

 ف وهي ثاني مرحلٍة مى مراح  نشوء اللُة عند الَّا . (البأهلأ )

َ َنَّم   ». ويف همذه املرحلمة   (مرحلمة املنا ما   ) أما ُأو  مراح  تَل.ِمِه لل.ُة ُُتالّمى

 فف وإاا ََقت ر على ترذَد ما َُشمبه ايركمة املَروُمة لمدَنا هلالاتحمة     الَّا  أ واتًا ُمَمّ ز 

حتمى   فوـل مٍ  ممى اَحتكماك هلأـَ مى الَامم أح انمًا أخمر         فأح انماً  مم شيٍء مى األنا ة

 .. .ومى هنا ُسم ت )مرحلة املنا ا ( فختتلا  ا َشبه الُني

ومممم تقممدَ ِسمممّى الَّامم  َتقممّدَ ُنُممممواه الل.ُمموي إ  املرحلممة التال ممة المميت َسممّماها         

همو   فهلمدهي وهلالم ا   )،الرسى( مرحلة )البأهلأ (. وإاا أطل  عل ها هذه التالم ة لالبب

أنه ـد ُلوح  أّن أّول  وٍت َلَب هله الَّا  يف هلدِء ُن ْه هو الباءف كمان ذلمك هلالنالمبة    

 فإ  ني م األطاال هل  استثناء. ولقد حيد  أن َأتي الَّام  هلأ مواٍت أخمر  ممم البماء     

ًَ      فأو اخلاء فأو اياء فأو امل م فمث  التاء  فأو الكا،. ولكمى املهمّم أنمه َنَّم  هلالبماء أو

َِِه وأَخذوا َُرذِّذون  فُإذا ََحَ  َمى حوله أنه أَتى هلهذا الّ وِت امُلَحبَّب هلاَذروا إ  َتشْ 

                                                 

 . 111َ.ن:  ( 1)
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 .(1)«له هذا ال َّوَت ترذَدًا ُمالتمِّرًا

 (babble)أو  (babbling)ََاذلمممه يف اَنكل زَمممة م مممَّلح   (الَبأهلمممأ ) وا مممَّ ح

َُب ُهُممه   » ومَناه: ُِمم  فَتكلم على حنمٍو َ م ُنَّم  الَّام    ». أو إّنمه هلتَمبر أذّق   (2)«َُُم

. وَ ََخاى ما لو،مه اَشمرتاك   (2)«ال ُر هلك َ خمتلا ََومه النظاَ والوضوح واملَنى

ممى ذَلمة علمى ارتبما      ممم   وهو تكرار حر، البماء مم  ني الَرهلمي واَنكل زيهلني امل ََّلَح

 هذا ال وت  َناه. 

َ    إذن ُالدَلممة ال مموت ة يممر، البممماء َ تكمماذ     .َتخلممو مممى مَنممى النَّمم  والكمم 

ُا مه   فَُ    إ  مَناها ِسّرًا لَّ اًا مى أسرار الب ان القرآني ژٿژ ه لكلمة:وَت داُر

الميت ََختزُلهما    فَذَلة خاّ ة وذـ قة علمى ِحرممان املنماُقني والكماُرَى ممى نَممة الكم        

ملت مدر للام    لذي َل ه واالشَّدَد ا ف وكذلك  وت )الكا،( اَناْاري وت )الباء(

وأذناهما إ  لُمة الول مد     فف هل  إّن هؤَء لَا،زون عمى النَّم  هلأهلالما األلاماظ    )الك َ(

ولكنمه َ َُالمح إَ هلأ موات تكماذ َ تمبني. ُكمأّن        فالذي َبذل كّ  ما يف وسمَه للنَّم   

ف البأهلمأ ( وهمي )  فاملََنى إّن هؤَء عا،زون حتى عمى التََّاممواه هللُمة األطامال  مر الَب ِّنمة      

 ُك   هللُة الكبار وهي )الك َ(.

 حر، الَني مم  2. 1. 2. 2. 2

هلأنمه   فف وَُوَ م  همذا ايمر، ُونولو، ماً    ژٿ ژَت ّدر )الَمنُي( ـوَلمه تَما :    

وهمذه ال ماات تؤَِّمد مما ذَهَبنما إل مه ممى ات ما، همذا           فاحتكاكّي فحر،  َحْلِقيٌّ جمهور 

هممو  فلكلمممة. ولكممّى ممما ََن نمما هنمماايممر، هل مماة الممربوم والتممأل.  واَنكشمما، يف هممذه ا
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وكمذلك   فّن َسمماَعه أو المتلا.  هلمه   و خَّمًا. ح مث إ   فهذا اير، لاظماً  اَشار  إ  َنما

َقمموذ الممذهى مباشممرً  إ  )الَممني( المميت هممي حاسممة املَاَنممة والرؤَممة        فرؤَتممه مكتوهلمماً 

ة علممى آلممة الب ممر أو إ  ذَلِتممه ال َّمموت ة واخلَّه َّمم ف ممارًُا إَّمماه عممى َحرُ َِّتممه  فالب ممرَة

َََممى   ف)الَني( البا ر . وهذه اياسة هي اليت َُقدها أولئك املناُقون الذَى اسَتَحباوا ال

 عَلى اََد .

َ َكاذ رلمو ممى إشمار  إ  ذلمك      فكالاهلَق ه ژٿ ژُو،وذ حر، الَني يف أول 

 فاممت كهم  لتمه  وهو نَمة النَّظر واملَاَنة واملشاهد  ر مم   فالشَّيء املاقوذ لد  ُأؤلئك

 وذلك هلالبب كارهم وإ رارهم على الباط . 

ُممما شممأُنها  فوُرّب مَممرتا َقممول إن هممذه  مماات تَمموذ إ  أ مم  اللُممة الَرهل ممة  

وأّن هنماك ممى األلاماظ     فواإلعْام القرآني ؟ ُُ ْاب هلأّن اللُة الَرهل ة  ن ة هلاملرتاذُمات 

َََمى ف و رها كمثر. ولم     (1)َر  والَكَمهكالَََّر  واخَل فما ََُاذل ال ََّمم والَبَكم وال

َِرَب        يف أوائلها مى األ وات ما َدل على مَان هما. ومل تمرذ يف اَسمتَمال القرآنمي. ُمال

ويف انتظاَ هذه األلااظ انتظامًا  فيف هل ان القرآن الكرَم إاا هي يف َتخ اِرِه لأللااظ املناسبة

 ذـ قًا يف الرتاك ب واجلم . 

خا مًة ممم وروذ    فَكون ك ا ذلك ـد حد  على سب   امل اذُة ُ  ميكى إذن أن

هذه الكلمات متوال ًة هلهذه ال  ُة املَتَارِّذ  واملتكرَِّر  يف القرآن الكرَم. ك ا همذا َُ ما،   

 فإ  ما تشتم  عل ه هذه الكلمات الث ثة جمتمًَة مى تنا م وانتظماَ يف النَّاَلم  املقََّمي   

 عي. واََقا فوال وتي فوايركي

                                                 

 لالان الَرب ماذ : )طر (ف و ماذ : )خر (ف وماذ : )كمه(.(  1)
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 املبحث الراهلم

 يف الرتك ب القرآني ذَلة توالي هلَض األ وات مم  2. 2

هل  كثرًا ما تتَمّداه إ    فَ تنح ر ذَلة ال وت على وروذه ذاخ  اللا  القرآني

ُ     فاجلملممة القرآن ممة  قممد َتمموا  عممدذ  مممى    وأح انممًا إ  ترك ممب خمماص ذاخمم  اجلملممة. 

ََممّ ى  فاممم ـرآن ممٍة األ مموات املتباَنممة يف نيلممةٍ  ُ كممون لَّب َممة   فأو يف ترك ممب ـرآنممي ُم

ذَلمٌة خا مٌة    فأو ل اات األ وات اجملتمَة هلَ ها إ  ،انب المبَض ا َخمر   فتوال ها

أو ُتشمر إ  خ و مّ ٍة ممى     فكأن ُتَ وِّر طب ََة ايمد   املَنى مى ماوٍَة هلَ نها؛تناسب 

 ٍض ِمّما َتمَّ َر ُده منها.أو  ر ذلك. وَسُ شار إ  هلَ فأو ُتؤكهد مَناه فخ ائ ه

 الدَلة على طب َة ايد  مم  1. 2. 2

 فَتمَّ ر د ملمح  وتي إعْامي مهم َُشر فمى خ ل َتَدهلار نيلة ـرآن ة مقت بة

 أّن؛ أَ وهمي  ة هلارم  َقوَ عل ها عمامل الَّب َمة  إ  حق قة علم  فهل ور  َ تقب  الشك

لو كان  حتى مممى ،زَئات هذه الَنا ر  يٍءَزُ، كّ  وأّن فالكون عن ر مى عنا ر كّ 

الكواكممب  ومنهمما ني ممم  ذائمممة.وانتقال ممة حمورَممة  هممو يف حركممة مممم   ومنممه مثقممال ذرّ 

يف ذات و فحول ناالها يف حركة حمورَمة َمرًَّ  تدور ح ث  فاتوجمموعات النْوَ واجملّر

ل علمى همذه ايق قمة    واجلملة القرآن ة اليت تد .تدور يف مداراتها يف حركة انتقال ةالوـت 

ال مم ُة َمممّرتني يف ا َممتني  . وـممد ورذت هلهممذهژى   ائ  ائ  ەئژ  هممي ـولممه تَمما :

  أذناه:  

 [ 22]األنب اء: ژى     ائ  ائ  ەئ  ىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ېژ 
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 ژجئ  حئ  مئ  ىئ  یۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی     ی  یژ

: َ[ 21] 

هممذه اجلملممة حنوَممًا وهل   ممًا ل تاَلممّنى     وـبمم  الممدخول يف التاا مم   ََحاُلممى  ل مم   

 الو ول إ  ذَلتها املَنوَة:

َ         ف: مبتدأژىژ  مم   ُ مه  ّن التنموَى  وإ فسماغ اَهلتمداء هلمه ملما ُ مه ممى مَنمى الَممو

 .  ا واحد مى الشم  والقمر و رهعوا  عى كلمة م اُة ؛ أي: ك

 . ژەئ ژ : متَلهقان هلمژائ  ائ ژ مم  

َُقمم ءو ف: خممربژەئ ژنيلممة  مممم   ُلممما  فالممواو ُاعمم  ؛ ألنممه ُنممزَِّل منزلممَة ال

 فوهمي ممى أو ما، الَقم ء     فُوِ َ  الشم  والقممر والنْموَ والكواكمب هلالالِّمباحة    

 ساغ إنزاَم منزلتهم.

 ر املالبوـة هلواو يف سور  األنب اء حمل.هما الن مب    ژى   ائ  ائ  ەئژ نيلة  مم  

 .(1)على ايال مى الشم  والقمر

ـََِّم  مى اأَلرا تالمتدَر   فواجلمم أُ ك فمدار النْوَ :ومَنى الالك والَاَلُك: 

ََُلكٌة َُْزِل: مَروُمة    هلاتمح ال َ. والَاْلكُةف فوترتام عما حوَا؛ والواحد   وَُْلكة الممِم

َُْلكة فت َستدارتهاَ مُِّس كما ُنقمَ  عمى    فَدورون :ف وَالبحون  َنى(2)وك ا مالتدَر 

َدورون يف ُلمك الالمماء  أي:  ژى   ائ  ائ  ەئژ  نىوهلذلك َكون مَ فاهلى عبا 

َّ    :ـال جماهمد  فكما َدور املُزل يف الالكة» َّ   ُم  َمدور املُمزل إ  هلالالكمة وَ الالكمة إ

َّ َّ هلاملُزل كذلك النْوَ والشم  والقمر َ َدورون إ ف وـمال  (2)«ىَِّهم هل هله وَ َدور إ
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ََُلٌك واحٍد لك ِّالزّ،اج: إّن   .(1)منها 

ََكُمى يف ت موَر أ مواتها    القرآن ة لَمح ال وتي الذي َتمَّ ر ُده يف هذه اجلملةوامل

الكواكممب ذوران ؛ وهممي َممذه الظمماهر  الَّب َ ممة  فاجلملممة وُقممًا لتوال همما يف  فجمتمَممًة

. حول ناالها يف حركمة حمورَمة  وذورانها  النْوَ واجملرات يف مداراتها يف حركة انتقال ةو

ى   ائ  ژ : ـولمه تَما    وهي فالكلمات الث ثة األو  منها ح ث َقوَ نظم األ وات يف

 ژەئژهل نممما تقموَ األ مموات يف   فرب ممداراتها هلت موَر حركممة األ،مراَ َعمم   ژائ

 هلب ان نو  ايركة وحمورَتها.

هلت موَر حركمة األ،مراَ عمرب      ژى   ائ  ائژ أما ك ا ة ـ اَ األ وات )ايرو،( يف 

و،ممه مممى و،مموه البممدَم ؛ َُاَلممّمى: القلممب    ُممإّن ذلممك ُمبممَتٍى أساسممًا علممى    فمممداراتها

 فأ الكلمُة ممى أّوَما إ  آِخرهما   أن ُتقَر»وهو:  فأو ما َ َالتح   هلاإلنَكا  فاملالتوي

ـل م  نمماذر  َ ممَب  ». وهممذا النمو  مممى أـالماَ البممدَم   (2)«كمما ُتقممَرأ ممى آخرهمما إ  أّوَما   

َّ َممى أُلمَ  يف       فاملاللك ََ يف الا ماحة   فالب  مة َوْعُر املرتَقى َ َكماذ َمأتي هلمه إ  فوتقمّد

 ژى   ائ  ائ  ەئژ َُِمّما ،اء يف كتماب اهلل ـولمه تَما :     فوـد َأتي يف النثر والنظم

ََِلي  ) [ ومنه ـول هلَ هم:2]املدثر: ژڭ  ڭژ [ وـوله تَا : 22]األنب اء: َمَوذَّتي ِل

َُْب ايالِى يف هذه األمور أن تكمون األلاماُظ تاهلَمًة للم   (.َتدوَ َُنمد همذا    فَماني .. وأع

ِْبمًا كمّ         ُأّم فَتروق وَتحاُلى ا إذا ،اءت على الَك  ممى همذا نمزَل ـمدُره ومل َكمى ُمَ

 .(2)«اإلعْاب
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 فهلم  َ موَّرته أَذقَّ ت موَر    فتاهلًَة للمَنمى ُقما   ژى   ائ  ائژ ومل جتئ األلااظ يف 

ح   ُْاءت وكأنها  ور  رـم ة التقَّتها سا نة ُ ائ ة متو لة يف أعمماق الا ماء الاّلم   

 ممور  ملشممهد مممى أعظممم مشمماهد هممذا الكممون   اسممَّة أعظممم آَت الت مموَر ايدَثممة.هلو

 وهو حركة األ،راَ اَائلة يف مداراتها.   فالاال ح

علمى عمدذ الاّلمماوات واألرضمني؛ منهما       فُهذه اجلملمة تتكمّون ممى سمبَة أحمر،     

اثَلني ُ هما  وـد انتظم كّ  حمرُني متمم   فث ثة مكّرر ؛ هي )الكا،( و )الّ َ( و )الااء(

َُ )الثمماني  فضمممى مممداٍر واحممد ؛ ُالكمماُ، )األول والالمماهلم( َشممكه  املممداَر األول  والممّ 

 فوالامماُء )الثالممث واخلممام ( َشممكه  املممداَر الثالممث   فوالالمماذ ( َشممكه  املممداَر الثمماني 

   َ . أممما هلاختمماذ كمم ِّ حمر، منهمما ملمدار خمماص   فُْماءت وكأنهمما ُتمثِّم  الكواكممب واأل،مرا

ممى   ميتمام هلمالقو  والشِّمّد     فَمدِّي)الراهلم( الذي َتوّسَّها ني ًَا ُهو  وت   وت ال اء

وَدل َممّد ال ماء    فكما هو شأن الكالر  مى هلني ايركات الق ر  فهلني ايركات الَّوَلة

وـمد ـماَ هنما هلمدور ـمو  اجلمذب املركزَمة         فُ ما ََُدّل على الاّلحب واجلذب واجلّر هلقمو  

ُتحا  لك   موـَه يف مداره. والشمك  التمالي    فهلاجتاهها اليت جتذب الكواكب والنْوَ

   َ ور ذَلة هذه األ وات على هذه الظاهر  الَّب َ ة.
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المذي َُمراذ هلمه الشمم  والقممر والنْموَ ـمد         ژىژ ُكأّن مَنى الَمموَ المذي يف   

ُاستقرَّ  ك ا حمرٍ،   فامتّد ل شم  حّتى هذه ايرو، اليت انُتدهَلت للتَبر عى هذا املَنى

أمما ال ماء املنامرذ  ُحّلمت يف وسمَّها ـَُّبمًا ،اذهلمًا         فمى األحر، املتماثلة يف ممداٍر واحمد  

 ،امًَا.   

وإذا كانت أ وات )الكما،( و )المّ َ( و )الاماء( ممم )ال ماء( ـمد  مّورت ايركمة         

)البماء( و   ُإّن أ موات )الالمني( و   فالدوران ة اَنتقال ة لأل،راَ الالماوَة حول مركزها

َ     ـمد  مّورت    ژەئ ژ)اياء( يف لا   أي  فايركمة احملورَمة الذات مة لتلمك األ،مرا

وهمي   فالدوران مة اَنتقال مة  هلب ان نوٍ  آَخر مى ايركة م ماحٍب للحركمة   اضَّلَت  إنها

وهممذه ايركممة تشممم  الشممم  والقمممر واألرا و رهمما مممى    ،ايركممة الذات ممة املُزل ممة 

 فذورتمه اَنتقال مة   حمول األرا ـت الذي َدور ُ مه القممر   ُاي الو فاأل،راَ الالماوَة

وكمذلك األممر هلالنالمبة لمألرا      فحول نااله حركمة حمورَمة   َتحرك يف ذات الوـت ُإنه
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حركمة انتقال مة ذوران مة م محوهلة     »؛ ُإّن لك   منهما حمركتني؛   والشم  وسائر األ،راَ

 .(1)« ركة ذات ة مُزل ة

َم  )َالمبح(   همو اسمتَمال الا   املُزل مة )احملورَمة(  الِّر همذه ايركمة الذات مة    والذي َُا

ًَ مى الاَ  )َدور(  ف؛ ُاَ  الدوران ََُبِّر عى ايركمة الدوران مة اَنتقال مة وحالمب    هلد

أي حركة اإلنتقال َعمرب املمدار أو الالمك حركمة ذوران مة. أمما َُم  الالِّمباحة المذي ََم            

ُإنممه إضمماًُة إ  تَممبره عممى /ماذ :سممبح( لالممان الَممرب: )الَمموَ( يف املمماء أو الا مماء )

المميت تكممون ُ همما   فُإنممه ََُبِّممَر كممذلك عممى ايركممة الذات ممة احملورَممة    فايركممة اإلنتقال ممة

ُالاّلمبح َمدّل    ف ر مرتكز  إ  ـاعد  ُتَحمدِّذ حركتهما أو ه أتهما    فاأل،الاَ حرً  منَّلقة

ف (2)«بمه هل دَمه ور،ل مه   الاّلماهلح يف املماء لَتَقل.  » ومنمه  فعلى اجلْري والدوران والتقل.ب مَماً 

[ أي: مَتَقلَّبمًا  7]املزم : ژڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چ  ژ وـد ـال أهلو عب د  يف ـوله تَا : 

 .(2)طوًَ 

ألنهمم مل َكمى يف    فذهشمة املاالمرَى القمدماء   » وهذا التَبر القرآني همو المذي أثمار   

 فيف الا مماءمقمدورهم أن َتخّ لمموا الالمباحة يف ُلممك ذائمرّي لكمم   ممى الشممم  والقممر      

َّ هلَد ـروٍن عدَد   .(2)«وهلهذا ُقد ـّدَ القرآن يف وـت نزوله ماهومًا ،دَدًا مل َتَّ ح إ

؛ وهمو  هذه اجلملمة ماهوممًا ذـ قمًا آَخمر     وتتّ مى ماذ  )سبح( هلتقل باتها املختلاة يف

 ف جنمدها (5)ُ مما ََُمَر، هلاَشمتقاق األكمرب     فأّن ني م األلااظ املالمتَملة ممى همذه املماّذ     

                                                 

 . 171القرآن الكرَم والَلم ايدَث:  ( 1)

 . 12/22اجلامم ألحكاَ القرآن:  ( 2)

 . سبح :ماذ مَْم ال حاح:  ( 2)

 . 171القرآن الكرَم والَلم ايدَث:  ( 2)

 .(اإلشتقاق األكرب مم  2. 1. 2. 1 ) حث:َرا،م مب(  5)
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إضماُة إ  )َسمَبَح(    مى تقل بمات همذه املماذ    مَتَ مَّنًة يف هذا الال اق؛ ُاأللااظ املالتَملة 

. ُلام   (1)ُإنهمما ُمهَمم ن  أما )هلَحَ ( و )هلاَلَح(  فهي: )َسَحَب( و )َحَبَ ( و َحاَلَب(

ولام    حوهلة هلقو  اجلاذهل مة حنمو مراكزهما.   : ُمَتَ مَّى  ُ ه لكون هذه األ،راَ مال(َسَحَب)

َ  َبَ ح) أمما لام     اراِتها َ تنامّك وَ   مد عنهما.   حمبوسمة يف ممد   ( ََ  أّن همذه األ،مرا

ة للشمم  والقممر وسمواهما حمالموهلة هلدـّمٍة      َ،م َوُإنه ََ  أّن همذه ايركمة املزذَ   (َحاَلَب)

وهمو م مداق لقولمه     فُمإذا اختلَّمت مقمداَر شمَر  اختم َّ النظماَ الكموني هلُرمَِّتمهِ         فمتناه ة

 . [5 ]الرمحى: ژڍ   ڌڍ  ژ تَا : 

وـمد   فإضاًُة إ  هذه املَاني ُإّن تشدَد الباء مى الاَ  )َسَبَح( ََُحوِّله إ  )َسمبَّح( 

وكمّ   . (2)وا اًا األ،راَ هلاَ  ممى ََقم    ژەئ ژ،اء اَستَمال القرآني هلالاَ  

إذن يف ُم  َشمكَّ    فلذا ُهو َُاَلبِّح له وَُقدِّسمه  فعاـ  يف هذا الكون مدِرك لَظمة خالقه

همي  إاما   فالكمون الاالم ح   اعنا مر همذ   عن مر ممى   املنتظممة لكم ِّ   الدائبةهذه ايركة أّن 

المذي مل َُمؤَت ممى     فلكمى اإلنالمان   فالالماوات واألرا الَلي القدَر ُاطر تالب ح هلل

َّ ـل ً  وـد  مدق هلمدَم الاّلمموات واألرا حمني      فَ َاقه مث  هذا التالب ح فالَلم إ

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ    ڳگ  ڳ  ڳ  ڳگ  گ   گ    ژ ـمممممال: 

وئوئ  ۇئ ژ. و َدَق ايكم م اخلمبر حمني َقمول:     [22]اإلسراء: ژ ڻ

 [.52 ]ُ لت: ژۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ  ېئ  ېئ

 

                                                 

 .مَْم كتاب الَني: ماذ :    وهلالح(  1)

 . ُلك ماذ :لالان الَرب:  ( 2)
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 الدَلة على  وت ايد  مم  2. 2. 2

َََتوّخى األسلوب القرآني أـ ى ذر،مات الدـّمة يف ت موَر األحمدا  ذات األهلَماذ      

أي أّن  فذلك أّن كثرًا مى املَماني القرآن مة الميت  مم  هلَمدًا َسممَ اً       ومى فاملاذَة ايالِّّ ة

ُإّن القرآن حمرَص علمى أن تتّْلمى م ممح      فَا يف الواـم املاذي  د   وتي خاص

ُ التشمَر   فمنامرذ  كانمت أو جمتمَمة    فيف ايرو، الميت  ملمها  تلك مى أ واتها املاذَة 

ََبَّر عنمه أو املالتمم إل ه  وَت املَ فـارئ القرآن  فوكأنمه ََّمرق مالمامَه    فنى اِيالِّّي امل

  و وتًا َكاذ َُالَمم على حق قته.    فُ َ ل أ،واء ايد   ورً  ُمَتخّ لًة

وكمثرًا مما َقموَ هلهمذا المدور حممر، أو  موت واحمد يف لاظمة مما ُ منحهما م مممح           

ه تَما :  وذلمك حنمو ـولم    ف وت ة أو ،رسًا خاّ ًا مَلها أـرب إ  حق قة ما تدّل عل ه

[ ُ موت )الالمني( املهممو  اَحتكماكي يف     112]األنب اء: ژ ٱ  ٻ  ٻژ 

) ژٻژ 
َنقم  إ    َُ اي على هذه الكلمة ملَمحًا  وت ًا و،رسمًا خاّ مًا َكماذ    (1

حركة تلّهبها. ومثله  وت )اخلاء( املهمو  اَحتكماكي أَ مًا   الالمم أ وات النران و

[ ُالكالمر المذي يف   12]ُاطر: ژٹ  ٹ  ٹ  ٹژ مى ـوله تَا :  ژٹ ژيف 

ملَّاوعمة  اان ا، إ  ذَلتمه الكل مة علمى     فَخنَخنًاهذا ال وت ،َ  منه  وتًا شدَدًا ُم

لمذلك ُإننما نكماذ نالممم منمه  موت خرَمر        . (2)كما َقول الَ َلمي  واَنتشار والت شي

جممال   املاء اَّدار عندما تشّ  الالك ُعباب األمواج جُبؤ،ئهما. وهمذا املوضمو  َمدخ  يف    

. أما ما حنى هل دذه هنما ُموضموعه تمداخ     ح نه ،ر  الّلا  القرآني الذي َسُ بَحث يف

 وُ ما َلي اوذ،ني منه. فاأل وات املتباَنة يف اجلملة أو الرتك ب القرآني

                                                 

 حال (. ماذ : لالان الَرب: ايال  : ال وت اخلاّي )(  1)

 . 172خ ائص ايرو، الَرهل ة ومَان ها:  ( 2)
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 حماكا  ايرو، لَّب َة ال وت مم  1. 2. 2. 2

اكهما هل ماَتي  منهما اشمرت   فََّت   حرُا )التاء( و )القا،( خب ائص  موت ة مَّ نمة  

؛ الشِّممدَّ  و اإلناْممار أثنمماء النَّمم  هلهممما. كممما أّن لكمم   منهممما إحيمماءات َسمممَ ة خا ممة     

وذلك على َحدِّ و   الش ِ المرئ   اهلمى سم نا لمه هلأنمه       فُ وت )التاء( َوحي هلالقر 

الَ َلممي هلأنممه: »   مماهُ( . أممما  مموت )القمما،(1)«عممى ـممر  ال ممد هلإ ممبٍم هلقممّو » َُالممَمم

(. وَ مماه األرسممومي هلأنممه: )للمقاومممة(. وكمم  الو مماني    حممد   مموتاً )للماا،ممأ  ُت

وإ  أحاسم   هل مرَة    فمال ة مى القالاو  وال م هلة والشمد   ا  ان هله إ  أحاس   َلَُ

 .(2)«أو ُخار  تنكالر فمى ُقاعة تناْر فمَ ةوَس

وتكرَّر أحمدهما أو   فى وروذ هذَى ال وتني يف لا  أو ترك بوإذا ما اتا  أن تواَل

ِمّمما   فُإّن ترذاذاتهما ال وت ة ح نئٍذ تبلغ أـ ى ذر،ات الشِّمّد  يف الاّلممم   فهما ُ هك 

 َُؤذي إ  م اعاة اإلحالا  هلهذه ال اات. 

ڇ  ڇ   ژ مى ـوله تَا :  ژڍ  ڌ  ڌژ ونلمح هذا هلوضوح يف عبار : 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   ک  ک    ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

]آل  ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   ڳ    ڳگ   گ  گ  ڳ  ڳ  گک  ک

ر الَظ م الذي َحّققه نزلت هلَد اَنت ا فواليت ـبلها ف[. وهذه ا َة12عمران:

ـد ،اءت ِلُتَب َِّى ِشّد  هلأ  املاللمني مكة يف واـَة هلدر الكرب . وعلى مشركي املاللمون 

 ح ث أَّدهم فوما أهللوه مى هل ٍء حاَلى يف تلك املَركة اياقة فيف مقارعة أعداهم

ـَّللوا مى شأن هذا  فاهلل هلن ره. أّما شأن نزوَا ُكان الرّذ على َهوذ املدَنة ِمّمى 

                                                 

 . 26أسباب حدو  ايرو،:  ( 1)

 . 122مَان ها: خ ائص ايرو، الَرهل ة و ( 2)
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 .1ُ كا.وا أَدَهم عى الرسول  فلكي ََتربوا هلهذه ا َة الكرب  فاَنت ار

ممى   فعلى الر م مى أّن ا َمة ُتشمر إشمارً  عماهلرً  إ  التقماء املالملمني هلالكماُرَى       و

َّ إّن أ،مواء املَركمة تكماذ تكمون      فأو ت موٍَر لِشمّد  النمزال    ذون و ٍ  لالماحَة القتمال   إ

مممى خمم ل تمموالي  مموَتي )التمماء( و )القمما،( يف لامم    فطارـممًة لمماذان فظمماهرً  للَ ممان

   .ژڌژ

ف إضماًُة إ   ژڌژُإّن توساَا  وت )القا،( املاتوح هلني تاءَى ماتموحتني يف  

 األقما  أ،مواَء املَركمة الميت تَلمو ُ هما       إشبا  حركة التاء األخمر  هلمأل  امَلمّد َنقم  إ     

 أ واُت ـَقَة الال و، والرماح على أيِّ  وت آَخر. 

ألنهما عنمدما    ف (َتَقَتما )وامل َح  يف هذه الّلاظة أّن ال وَت البارم املالمو  منها هو 

ُممإّن الممّ َ القمرَممة المميت يف   ژڍ  ڌ  ڌژ ُتتَلممى مممم ممما ـبلممها مممى اجلممار واجملممرور  

 فتدخ  يف نَّاق املقَّم األخر مى الكلمة الالاهلقة َا فاملالبوـة هلهمز  الو  و فأّوَا

وذلمك علمى الو،مه     فمقًََّا متوسمًَّا مَُلقماً   ژڌژ مم ََ  ژڌ ژُُتشكهُ  نوُن 

 التالي: 

ـَم/ َتا [ ُِم/ َئم/ َتْ م/ ِنْلم   +   َتم/  ُِْي  +    [ 

َبدو وكأنه  (َتَقَتا)  ُإّن لا ژڌ ژيف َح ِّز كلمة  ژڌ ژوعندما تدخ  ََ 

                                                 

ف ور،م إ  املدَنمة  فرسول اهلل  لى اهلل عل ه وسلم ملا أ اب مى أه  هلدر ما أ اب أّن» (  سبب النزول1)

 .َا مَشر مُمر أسملموا ـبم  أن َ م بكم اهلل  ما أ ماب ـرَشماً        :وـال فنيم ال هوذ يف سوق هل  ـ نقا 

ُُ :ُقالوا إنمك واهلل   َ ََرُون القتالف مى ـرَل كانوا أ مارًا رًاَاَن ك مى ناالك أن ـتلَتّنَرَا حممد َ َ

ڄ  ڄ  ڃ           ژ : ُمأنزل اهلل يف ذلمك ممى ـولمه     .مثلنما   تلم َ مل وإنمك  نا لَرُت أنما حنمى النما ف   لَتلو ـاَت

  ژڱ  ڱ   ں  ژ : إ  ـولممممممه [12]آل عمممممممران: ژچ  چ    چڃ   ڃ  ڃ      چ

 (.1/251م: تاالر القرآن الَظ ) «لَرب  ألولي األهل ار
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علمى   َ تمدّل أ مواته اإلناْارَمة الشمدَد  علمى أيِّ شميء هلقمدر مما تمدلّ          فلا  مالتق 

 حماكاتها لقَقة الالِّ ح.  

وإذا كانمت اخل مائص ال مموت ة املمذكور  ل مموَتي )التماء( و )القمما،( ـمد َ،اّلممدت      

اّلمَدت احملالمو  ممى    َ، (َتَقَتما )ُإّن املقماطم ال موت ة للام      فاملالمو  مى  وت املَركة

 َرَى َُّوَم ؛ )ص ح + ص  إَقا  املَركة ؛ ُهو َََتكّون مى ث ثة مقاطم ماتوحة؛ ـ

أي: إنممه َشممتم  علممى   فUU-ف وهممذا مممى ح ممث اإلَقمما  َُ ممار  ومن   ح + ص َ(

ثمم َتمتمد النقمر  الثالثمة هلواسمَّة ألم         فث   نقرات تتواَلى ِسراعًا ذون ترَاث ُ ما هل نها

امل َّرب َُْالِّد هل  رَب حركة اإلَقما    الكلمة. وهذا اإلَقا  الالرَم املمتّدلتختم  املّد

 الالرََة وامل َّرهلة للمَركة.

الاَممُ  املاضممي  فاملالممند إ  املثنممى املؤنممث ف ژڌ ژونظممر هممذا الاَمم  املاضممي 

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ژ يف ـولممه تَمما :  فاملالممند إ  نيممم الَاـمم   ف ژڱ ژ

َّ أّن ه[2]ايْرات: ژڱ وذاخلمة   فألّن القا، ُ مه متَّرُمة   فذا أَخ ا مى ذاكف إ

ف وهمو وإن   (َتَتُلموا ) ُ بَقى منه لام   فالالاهلقة َا يف مقَّم واحد ژڱ  ژمم نون 

َّ أنه أَخ ا منه أ واتًا. فمى ح ث اإلَقا  (َتَقَتا)كان مالاوًَا لم  وَ شّك يف أّن اـتتال  إ

َّ أنه أَخ ا ممى اـتتماَم ممم    وإن كان شدَد الو ء ع فاملؤمنني ُ ما هل نهم لى ـلوهلهم. إ

 أعدائهم الكاُرَى.

 حماكا  ايرو، إلَقا  ال وت مم  2. 2. 2. 2

ېئ  ېئ  ىئ  ژ  ميكى التمث   َذا النو   ما ورذ علمى لالمان اَدهمد وهمو ـولمه:      

[ وذلك عندما تاّقمده نميب اهلل سمل مان    22]النم : ژىئ  ىئ     ی  ی    ی  ی  جئ

ِْْده َُمذر هلم ٍِّى َُمربُِّر هلمه   اهلمه        فتوّعَده هلالَذاب الشمدَد ُ فُلم ََ  فأو المّذهلح إن مل َمأِت هل
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ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ژ ُقد ،اء ـبم  همذا ـولمه تَما :     

 ]النم [. ژې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ     وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  

ممى   فدهماعند النظر يف نيلَتي مقول القول الّلتني ورذتا على لالمان اَدهمد جنم   و

 فختتلاان َعّما سبقها ممى كم َ ورذ علمى لالمان سمل مان      فح ث توارذ األ وات ُ هما

المذي راح ََُقمّص    فكما ختتلاان عما ،اء يف ا َات األرهلَة التال ة مى ك َ اَدهد ذاته

 وـومها وما ََبدون.  فوَمِلَكِتهم فُ ها ما رأ  مى مملكة سبأ

 سل ماَن َمأعَل» وهلها فاليت ـاَا اَدهد ژېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئژ ُاجلملة األو  

 َتَتَمّ ز هلما َلي:(1)«ه مى الَذاب والذهلحَدوذُم عى نااله ما توعَّ فمامل َكى ََلمه

 .ژىئ ژو  ژېئژ أ وات )اياء( و )الَّاء( و )التاء( يف ََُِلي  رتكّر مم

 ژېئژ ُهممو آخممر حممر، يف  فالتكممرار مقلوهلممًا هلالنالممبة ل مموت التمماء  جممميء مممم

 .ژىئ ژول يف واأل

 تكّرر  وتا )الباء( و )امل م(. واجلدول التالي َُب ِّى مقدار هذا التكرار وتومََه: مم

 

 ـه ب ط ح ت م ل ا م ب ت ط ح أ

 ــ   4 2 1 3 5 ــ   ــ   5 4 3 2 1 ــ  

 

 .(2)«هلإذ اَ الَّاء يف التاء هلإطباق وهلُر إطباق» ژېئژ ـراء  الاَ   مم

َّ أّنمه َلّممما كمان   » ا اإلذ مماَ وا،مب لتقمارب املخممرج  وعلمى المر م مممى أّن همذ    مممى إ

                                                 

 . 12/181اجلامم ألحكاَ القرآن:  ( 1)

 . 2/252الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ :  ( 2)
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َ   ِهأّن اير، إذا كان له ُ  لة وِمزَمة علمى ُمقارهِلم    أحكاَ اإلذ اَ وكمان   فامتنمم اإلذ ما

للَّاء ُ  لة وِمزٌَة على التاء هلاألطباق الذي يف الَّاء ُكِرَه َذهماُب إطباـهما هلاإلذ ماَ ممم     

مممى اإلطبمماق لممئّ  َُِْحامموا هلهمما وََالمملبوها َمِزَّتهمما ُُمماذروا ُ ممه ُ ممَوَتًا  فالقلممب احملممض

. ُهناك اضَّراب حي م  أثنماء نَّم     (1)«ُُإذِ َمت يف التاء مم إهلقاء شائبٍة مى الَّاء لذلك

 وهلني رـة التاء. فهذا الّلا  هلالبب تااوت هذَى ال وتني هلني إطباق الَّاء وُخامته

َِر هلنممو  مممى ا      َرتبمماك واَضممَّراب يف  إّن هممذه اخل ممائص األرهلَممة جمتمَممًة ُتشمم

على الر م مى أّن إَقاعها ،اء مقارهلًا لومن املتقارب المذي ََمتمام    فأ وات هذه اجلملة

وآخمران طموَ ن َل انمه علمى همذا       فمتكرِّر  ـوامها مقَّم ـ مر  (َُولى) هلنُمة واحد 

 املتقمارب  ُ  إَقما  وَوَ م  .هِلمه [  مم  ِحْا مم  َلْم /ُت مم  َِما مم  ُت/ ب مم  َحا مم  َأ]  الرتت ب:

وَسمْرذ  لألحمدا     فََ لح لك ِّ ما ُ ه تَداذ  لل ماات  فمنالاب فهلأنه م َّرذ التااع  

َّ أّن انالمم اهل ة  فف ُهمو ممى همذه اجلهممة مناسمب ملما س المرذه اَدهمد       (2)يف َناَلم  مالمتمر   إ

 هلالبب اخل ائص ال وت ة املذكور  أع ه. فاإلَقا  مل تتحّق  يف هذه اجلملة

لمم عل مه   ََّّلم علمى مما مل   اّطهلأنه َدهد يف نيلته األو  ُقال لالل مان لقد هلاذر ا

ه. أمما يف نيلتمه   ُ مأمى عقاهَلم   فلُ ثَر ُ ه ِحّ  التَّّلمم إ  املَرُمة  وذلك  فهوَ ،نوذ هو

َمّهممَد لممه  فُقممد أسممر  ل الممتِازَّ ُ ممه شممَورًا آَخممرَ  ژی  ی    ی  ی  جئ  ژ الثان ممة: 

تمام  عل ه ممى أخبمار مملكمة سمبأ. وهمذه اجلملمة كالماهلقتها مت       هلالتأك د على حق قة ما اّطلم 

 أهمها: فخب ائص  وت ة ،دَر  هلالتأم 

 تكرار  وت النون.مم 

                                                 

 . 151املوضح يف التْوَد:  ( 1)

 . 1/212املرشد إ  ُهم أشَار الَرب و ناعتها:  ( 2)
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ف وما ترّتَب على ذلك مى تكرار يف (1)اإلت ان هللاظني متشاهلهني يف الومن والرّوّيمم 

  واملقاطم ال وت ة.  فوايركات فاأل وات

وو،مه التنموَى ُ هما     فألنهما ِمّمما َ َن مر،    ف(سمبأ ) نَتَج عى ذلك  ر، كلممة مم 

ًَ) ملناسبة (س سً ) نوُِّن كما (َنَبأ) مناسبتها لم  .(2) [2]اإلنالان: (أ  

وهمو مما ََم  مَماذ  املقماطم الق مر  املاتوحمة وتوال هما.          فكثر  توالي ايركاتمم 

ـِلمة عمدذ الالمكنات     مى إَقما  اجلملمة. واجلمدول التمالي َُبم ِّ     وهذا مى شأنه أن َُاَلرِّ  فى 

 هي ستٌّ ُقا مقاهل  أرهلَة عشر حرًُا متحرِّكًاُ

 

ُتشمَر همي    فإّن هذه اخل ائص ال وت ة واملقََّ ة ؛ ممى التكمرار وسمرعة اإلَقما     

ور ممما التلك.مممؤ يف ُنَّممم    فهلنمممو  ممممى اإلضمممَّراب  فكمممما يف اجلملمممة األو  فخمممر األ

شمب هًة هل مور     فور ا كانت  ور  نَّ  هماتني اجلملمتني ؛  موتًا وإَقاعماً     فاأل وات

 نَّ  الَّائر لأل وات. 

ِمّمما ،ماء علمى لالمان      فوالذي َُقوِّي اإلحالا  هلهذا املَنى أّن ما سمب  همذه ا َمة   

والموارذ  علمى لالمان     فأمما ا َمات التال مة َما     فُ ه هذه اخل مائص  َ ُتلَح  فسل مان

وـمد هلمدأ ََُقمصا ُ هما ممى       فواطمأّنمت ناالمه   فاَدهد نااله ُإنه ـاَا هلَد أن َهَدأ َروُعمه 

ّْممًة هل ِّنممًة ََممدا ُح ُْممبا ممما كممان ََخشمماه مممى حالمماب  فَتممدَرُأ عنممه الَقمماب فايقممائ  ممما َُ وَت

 وكتاب.

                                                 

املؤمنمون   :ـولمه  ملى اهلل عل مه وسملم    ج ومنمه  الت ممني املمزذو   » وهو ما ََُّلم  عل مه الب   مون اسمم:    (  1)

 (.271التَرَاات: ) «ه نون ل نون

 . 2/225اإلتقان يف علوَ القرآن:  ( 2)
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 على حق قة املََنىالدَلة  مم  2. 2. 2

ُممإذا ممما ورذ  فهنمماك حممرو، يف الَرهل ممة تتمّ ممز خب ممائص  مموت ة متمكهنممة يف ذاتهمما 

ُقد َُ ماي عل مه خ و م ته أو ِسمَمته ُ تلمّون الّلام  هلهما. وممى همذه           أحدها يف لاٍ  ما

ف (1)«ملما ُ مه ممى الّ مَ  واخلاماء     » فعل ه اسمم )املهتموت(  ايرو، )اَاء( الذي ُأطِلَ  

 فُأشمار إ  حق قمة مَنماه    فرذ هذا اير، يف لا  )َوَهَى( نق  إل ه هذه ال ماة َُندما و

ژ  ژ وـولمه تَما :    .[2 ]ممرَم:   ژٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿژ كما يف ـولمه تَماَلى:   

 [.21]الَنكبوت:  ژ ڑ  ڑ  ک  ک

وأح انًا َتواَلى أكثر مى حر، يف لا  أو ترك ب ُتدل أ واتها جمتمًَة على حق قة 

ُتكون األ وات ذاّلًة على مَان ها. وإذا كمان اخت مار املامرذ  اجملمرَّذ       فلك الّلا مَنى ذ

ُمإّن الّلام     فمى ايرو، املزَد  َقوَ على أسا  مااضلتها هلمما َُراذُهما ممى املامرذات    

َُ َح  ُ ه كمذلك مما ممب أن َلحم  هلمه       فع وً  على َتَخ اره وُقًا َذا املَ ار فاملرَّكب

ل مأتي الرتك مب ال موتي منالمْمًا ممم املَنمى        فقة أو َحقة أو متداخلمة مى حرو، ساهل

منَّبقًا عل ه. و هذا التََّخ ار الدـ   لأللااظ وأ واتها لتدّل علمى املَماني َ ميكمى     فاملراذ

َّ يف اَستَمال القرآني املَْز.   الوثوق إل ه إ

 ما تَن مه ـولمه تَما :    وِمى الرتاك ب اليت ذّلت ُ ها األ وات املتوال ة على حق قة

ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ    ژ الذي ورذ يف س اق ا َمات التال مة:    ژڄ ڄ  ڃژ 

ڎ     ڌڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ

 ]َ [.  ژڎ  ڈ  ڈ  

وهذا الرتك ب ِمّما ذكره أرهلماب الب  مة يف هلماب القمول علمى ُ ماحة املامرذ المذي         

                                                 

 . 1/72ِسرا  ناعة اإلعراب:  ( 1)
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المذي َو،مب ِثَقمً  علمى اللهالمان وُعالمرًا يف        فممى تنماُر ايمرو،     اشرتطوا ُ ه خلو ه

. وـممد ،َمم  اهلممى سممنان اخلامما،ي خمممارج ايممرو، املتباعممد  شممرطًا يف اخت ممار    (1)النَّمم 

. كمما ذهمب إ  أّن حمرو،    (2)ألّن ـرب املخارج سبب  للثق  املِخّ  هلالا احة فاأللااظ

كمما َقمبح عنمدك هلَمُض     »َُمكمى أن َُمدَرك   الّلا   وـُبُح فايل  إذا تقارهلت كانت ـب حًة

َُم مى األ وات  .(2)«األمز،ة مى األلوان وهلَُض الّن

ِثَقً  ـرَبمًا   ژڄ ڄ  ڃژ يف ـوله تَا :  وهلناء  على ذلك ُقد َمَعَم هلَُ هم إنَّ

 فهل  إنها ممى خممرج واحمد    فل الت ـرَبة املخرج فَ،تما  ث ثة أ وات فمى املتناهي

وهذا ِمّما َُِخ ا هلا احة الكلمة. و هلذلك  فلَني( و )اَاء( ايلق ةوهي: )اَمز ( و )ا

ولكممنهم اسمتدركوا هلممأّن   فيف همذا الالمم اق القرآنمي  ممر ُ م حة    ژڄ ژَعمداوا كلمممة  

الك َ الَّوَ  املشتم  على كلمة  مر ُ م حة َ ََخمرج عمى الا ماحة. وهمذا المرأي        

اشممتمال القممرآن علممى كلمممٍة  ممر   ُمْممّرذ» ألّن ؛كممما ذهممب التاتمماماني  فاهر الاالمماذظمم

 .(2)«تَا  اهلل عى ذلك ُعُلّوًا كبرا فُ  حة ِمّما َقوذ إ  نالبة اجله  أو الَْز إ  اهلل

وـد اعرتا اهلمى األثمر علمى ماذهمب إل مه اهلمى سمنان اخلاما،ي ممى اعتبمار خممارج            

ُمما  » ر األلاماظ مَتمربًا المذوق الالمل م مَ مارًا لَتَخ ام      فايرو، املتباعد  شمرطًا للا ماحة  

ى هممو املو ممو،  واياَلمم فه ُهممو القبمم ح َهممِروممما َك فىمم منممه ُهممو اياَلمم اسممتلذه الاّلمم 

 .(5)«هاوالقب ح  ر مو و، هلا احة ألنه ضّد فهلالا احة
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 فوَبدو أّن اإلخت ، ل   حول و،وذ الثَِّق  مى عدممه يف همذا الرتك مب القرآنمي    

َّ أنهمم مل ممدوا التَل مم    ژڃڄ ڄ  ژ ُماجلم م ُمِْممم  علمى و،مموذ الثَِّقم  يف      ف إ

 املنَّقي َذا الثق  الارَد مى نوعه يف الّلا  القرآني.  

ى يف تموالي ث ثمة أ موات مشمرتكة املخمرج يف لام        كُمم ومى الواضح أّن الثق  َ ََ

 فهل  إّن هناك مؤثِّرات  وت ة أخر  تزَد ممى همذا الثقم  وُتؤكهمده     فُحالب ژڄژ

 وهي:

َُ    نوعًا ممى الشِّمّد   إ  ذلمك     ژڄ ژقلة يف آخر لا  و،وذ )الّدال( املقلمم 

 الثَِّق .

ف ژڄ ژف ژڄژ الث ثمممة: تممموالي  ممموت اَممممز  يف أوائممم  الكلممممات    ممممم 

ممى  » هلم  إنمه   ف(1)«يف  اَمة الظهمور والثقم    »  وت حنْمرّي ـمويّ   واَمز  .ژڃژ

حمني   اإلنالمانُ  وَُِحم ا  فألّن خمرَ،ها ُتحة املزممار  فأَش ِّ ايرو، وأعالرها حني النَّ 

 .(2)«َنَّ  هلها كأنه رتن 

ََني طوََلني ُمَُلقني؛ ژڄ ژَمْيء لا  مم  وهمذا املقَّمم    (َأْعمم/ َهمدْ  ) على مقَّ

. (إ /ِ َلمْي / ُكممْ  ) ؛ ژڃ ژف كما تكّرَر ممّرتني يف  (َأ / َلْم) ؛ژڄژ تكّرَر كذلك يف 

 َق  أَ ًا.َوحي هلالّشد  والثِّ فاملتمثِّ  هلنقر  طوَلة فوتوالي هذا املقَّم

ِ   إ  َُ ا، مم  والتقرَمم  (2)هذا الثق  الّلاظي الثَِّق  املَنوي املتمثم  هلأسملوب التموهل 

 فتَا  للكار  مى هل  آذَ الذَى أطاعوا الش َّان وهمو عمدو َمم ممبني    مى اهلل » املوّ،ه

                                                 

 . 128املوضح يف التْوَد:  ( 1)

 . 28موس قى الشَر:  ( 2)

 . 2/221جممم الب ان يف تاالر القرآن:  ( 2)
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 .(1)«وع وا الرمحى وهو الذي خلقهم ورمـهم

ات واملقماطم يف همذا الرتك مب القرآنمي     إّن هذا الثَِّق  الناشئ عى توالي هذه األ مو 

مما رَكمزه ُم هم ممى أذّلمة      » ،اء ِلُ ناِسَب ِثَق  ذلك الَهد الذي َعِهَد اهلل هلمه إ  هلم  آَذَ هلمم   

تماركني   ف حتكمموا إ  همذا الَهمد املكمني    ل(2)«وأنمزَل علم هم ممى ذَئم  الاّلممم      فالَق 

وهو  فى هذا الَهد اإلَيهناك ما هو أثق  م عة الش َّان إ  عباذ  الرمحى. ول  طا

 ]الذارَات: ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ    األّول يف خل  اجلى واإلن األ

56.] 

 َّان وعبماذ    جند أّن هذا الَهد الذي ت مََّى مَ  ة الشوعند الر،و  إ  التااسر

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ژ الممرمحى لمم   سممو  تلممك األمانممة المميت ـممال اهلل ُ همما:   

 ژوئ  وئ         ۇئ  ۇئ  ەئائ   ەئې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  

وـمد ذكمر    .(2)«َُّظمَم أمرهما وُخَّمَم شمأَنها     فالَّاعمة  هلاألمانةَُرَد » ُهو[ 72]األحزاب:

يف التَمبر هلايممم  إميماء  إ  أنهما ثق لممٌة ِثَقمً  َ ََحتملمها الاّلممماوات      » إّن ماحب امل مزان   

 .(2)«واألرا واجلبال

والمذي مل ُتَّم     فلذي َ َُوامَه ثقم   آَخمر  هلناء  على هذا الثق  يف مَنى )الَهد( او

كمذلك ثقم ً  علمى اللهالممان     ژڄ ژام   ،ماء ل  فَحمَلمه  الاّلمماوات واألرا واجلبمال  

َعاِلرًا يف النَّ  كما ذكر الب   ون. ُإذا كانت تلك األ،راَ الكون ة اَائلة عا،زً  عمى  

 تَاَلى أعلم.ُإّن اللهالان أوَلى هلالَْر عى مح  الّلا . واهلل  فَحم  املَنى

                                                 

 . 2/577تاالر القرآن الَظ م:  ( 1)

 . 2/22ئ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ : الكشا، عى حقا ( 2)

 . 2/562: َ.ن ( 2)

 . 272 /16 :(  امل زان يف تاالر القرآن4)
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 ام الَا ُ  اخل

 

 الدَلُة ال وت ة

 َعلى ُمالتَو  ايركات

 ائتة()األ وات الّ 
 

 

  ذَلة ايركة )الّ ائت الق ر(: املبحث األّول 

  ذَلمة امَلمّد )الّ ائت الَّوَ (: نياملبحث الثا 
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 ام الا   اخل

 ُمالتَو  ايركات ىالّدَلُة الّ وت ة َعل

 تة(ئات الّ ا)األ و

 مته د

 فّن ايركات )ال وائت( تقوَ أساسًا على ايرو، )ال موامت( م مى أعلى الر 

َّ أنها هي األخر   لكىَّ ما َُم ِّزها عى ايرو، هو  فمتث  وحدات أو ُون مات  وت ةإ

وتنقالم ايركمات إ  نموعني: حركمات ) موائت(      فعدَ إمكان اَهلتداء هلها يف الَرهل ة

وحركممات ) مموائت( طوَلممة: وهممي     فالكالممر ( فال َّمممَّة فالاتحممةـ ممر : وهممي ) 

َماء   فواو املمد  فوهمي: )ألم  املمد    فأو ما تالّمى هلأ وات اللهمني أو الَّلمة   فأ وات املدِّ

 املد(.

ألنهما ممى   فمًَا يف ُ ٍ  واحد اجلمم هلني ايركات الق ر  وأ وات املّد مَّوـد َت

ََمدا ،مزءًا منمه ؛ ُالاتحمة َُْانالمها       فْانالمه َممد  َُ   موتُ  ُلكم ِّ حركمةٍ   ؛،ن  واحمد  َُ

والّ ّمة َُْانالها الواو والكالر  َُْانالها ال اء. َتحّد  اهلى ،  حول ع ـمة   فاألل 

 :وهمي  فحرو، املد واللمني  ايركات أهلَاا اعلم أّن» :ايركات هلأ وات املّد ُ قول

 :ركممات ثمم   وهمميهممذه ايممرو، ث ثممة ُكممذلك اي ُكممما أّن فاأللمم  وال مماء والممواو
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وال مة هلَض  فوالكالر  هلَض ال اء فُالاتحة هلَض األل  فالاتحة والكالر  وال مة

والكالممر  ال مماء  فون الاتحممة األلمم  ال ممُر الممّموـممد كممان متقممدمو النحمموَني َُ فالممواو

 .(1)«وال مة الواو ال ُر  فال ُر 

وعلمى   فر وعلماء اللُة املَا رون ََُّلقون على ايركمات اسمم ايركمات الق م    

 أ وات املد اسم ايركات الَّوَلة. وسنتناول ك ًّ منهما يف مبحث خاص.

 

                                                 

 . 1/17ِسرا  ناعة اإلعراب:  ( 1)
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 املبحث األول

 ذَلة ايركة )الّ ائت الق ر( مم  1. 5

سمواء    فمى املَلوَ إّن للحركة يف اللُمة الَرهل مة ذورًا كمبرًا يف  دَمد مَنمى الكلممة      

الامتح أوالكالمر    ّناإلعراهل مة. كمما أ  على  َ د حالتها أو  فعلى  َ د هلن تها التشك ل ة

ممى شمأنه تشمك       فمتااوتمة  هِلِناَلمبٍ  فالكلممة  ُرِوَممتَ وكذلك الالمكون المذي ََ   فأوال م

 هلالبب ال اات اليت ُتمّ ز ُك ًّ منها.  فو دَد  ورَتها النَّق ة فم مح الكلمة

 وَتالم ة ايركات هلهذه األقاء مأخوذ  مى خ ائ ها. وَدل على ذلك ما ـماَ هلمه  

أهلو األسوذ عندما أراذ تنق ا امل ح  الشرَ . ُقد أخ م عملمه للتْرَمب والتمذواق    

وممى َثممَّ   ف (1)اعتماذًا على وضم الشااه ممى ُمتح وكالمر وّضمّم َما      فالاَلي للحركات

 .الاتحة والكالر  وال مة انت التالم ة التقل دَة املَروُة:ك

 الث ثة  خ ائص ايركات مم  1. 1. 5

 :وهي فركات مى خ ائ ها اليت تنمام هلها مى هلني سائر األ واتتنبم أهم ة اي

ًَ  أو ممانمٍ  الامم ذون عمائ ٍ   َرمْبم ًا طل قمًا عَ : أثناء النَّ  هلايركات ََُمرا اَمواء ُحمرّ  أو

ْمراه ممى شمأنه أن    َموممى ذون ت م    لِ   في الامم أو األنم   َبأو َنحو هله حنو ،مانِ  َقََّه

 َُحِد  احتكاكًا مالموعًا.

 :  البًا ما تكون ايركات جمهورً .ثان ًا

                                                 

 أهلو األسوذ الدؤلي(. مم  1. 1. 2َُرا،م مبحث: )(  1)
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وهلاعتبار وظ امة ايركمة مقََّ مًا ُمإّن ايركمات       ف: نت ْة للخاّ تني الالاهلقتنيثالثًا

ََدا أـو  األ وات وضوحًا يف الاّلمم  (most sonorious)ُت
 (1). 

أممما خ و مم ات كمم   مممى ايركممات    فهممذه كانممت اخل ممائص الَامممة للحركممات  

وهي أَخ ا ايركات أي إنها أَخّ  مى  ف ار  الالكون يف ِخّاتهاُإّن الاتحة ُت ؛الث ثة

 المر ُ ت الَكَاَُوإاا َضم » ّن الّ ّمة أثق  مى الكالر  وأـو  منها. كما أ(2)الّ مة والكالر 

ف ِمّمما ََم  أّن الناَّم  هلال مّمة      (2)«المواو عنهما   َمدِ ال اء مى األلم  وهلُ  رِبعى ال مة لُق

َّ هلان مماَ      فثر مى الكالمر  والاتحمة  ََحتاج إ  ،هٍد عَ لّي أك وذلمك ألنهما َ ُتنََّم  إ

 .(2)الشَّاَتني وارتااعهما وَ َتحتاج الكالر  وَ الاتحة إ  ذلك

يف الثنمائي  » وال ّمة أثقلها وأـواها ُقمد انتَامى   فوَلّما كانت الاتحة أَخّ  ايركات

َّة حروُه ما أّوعلى ـّل  ف وهَلم  ف َه :على الاتح حنو تهمما عاّموإّن فالقل   له م موَ إ

أو علمى الكالمر    فيوأ فيوَكم  فووَل فأو :ويف املَت  فىوَم فموَك فىوَع فنوَأ فدوـَ

يف همذا النحمو    ماَر، ال َّم وَ َُ فيوِه فيوُِ فإي :ويف املَت  فوإذ فىوِم فإن :حنو

واجلمدول   فخ ائ مها الميت ُتم ِّزهما عمى ُأخَت هما      . وعل مه ُمإّن لكم ِّ حركمةٍ    (5)«إَ ـل  

 :(6)التالي  َُوضِّح طب َة هذا اإلخت ،

 

                                                 

 . 212مم  217علم األ وات:  ( 1)

 . 1/52ِسرا  ناعة اإلعراب:  ( 2)
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  اتها هلالنالبة للشاتني ذر،ة اَناتاح هلالنالبة للام موضم نَّقها ايركات

 منار،ة مناتحة وسَّ ة الاتحة

 منار،ة منُلقة أمام ة الكالر 

 مالتدَر  منُلقة خلا ة الّ ّمة

 

ثم تل ها الاتحُة  فا الكالرُ ثم تل ه فوهكذا ُإّن أـو  ايركات وأثقلها هي ال مُة

وـّوِتهما وَضمَاها )حركمات     فأخّ  ايركات. و َذا التدراج يف ِخّامة ايركمات وِثَقلمها   

هلنمماٍء كانممت أَ إعممراب( َذور  يف ذَلممة الممّنّص القرآنممي. ُاممي القممرآن الكممرَم امماذج كممثر  

ا التَبرَمة. كممما  ل شمماطَر هلناؤهما ايركمي حالَتهمم   فاخمترت ُ هما الكلمممات اخت مارًا ذـ قماً    

وُركهبت يف ُ،م    ث َتالاوق هلناؤهما ايركمي إضماًُة إ      فاخترت ُ ه كلمات  أخر 

 مم ايالة التَبرَة. فحركتها اإلعراهل ة

  ذَلة حركات البناء مم  1. 1. 1. 5

ومى ذلك ما ورذ يف القرآن  ف  ُة الكلمة مى ناح ة ايركات على املََنى ـد تدّل

ح مث   فواستَمال كلممة )اَيَ مَوان( لاِخمر     فتَمال كلمة )اَي ا ( للدن االكرَم مى اس

يف حمني اسمُتَم     فاسُتَِمَ  لا  )اي ا ( أكثمر ممى سمبَني ممّر  مقرونمًا يف أ لبمه هلالمدن ا       

 فُوِ َات هله )المدار ا ِخمر ( يف مقاهلم  )اي ما  المدن ا(      فلا  )اَيَ َوان( مّرً  واحدً  ُقا

 ِمى ـائ :  وذلك يف ـوله َعزَّ

ٺ   ٺ    ٺڀپ  ڀ  ڀ     ڀ    پٻ   ٻ  پ  پ  ٻٱ  ٻ  ژ 

 .[62]الَنكوت: ژٺ

ٻ  پ  ژ  اليت َتمتم منها هؤَء املشمركون  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻژ » وتاالر ا َة
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َّ :َقول. ژپ لمه   َ هلقماءَ  فعمى ـرَمب   ٍضنَقثم همو ُمم   فهله ما تلتّذتَل   الناو  هل إ

وإن الممدار ا خممر  لا همما اي مما      :َقممول ژپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀژ  فوَ ذواَ

ُاي ا  لام  ُأطِلم  علمى المدن ا     . (1)«الدائمة اليت َ موال َا وَ انقَّا  وَ موت مَها

َِب وموال واَيَ َوان لا  ُأطِل  على ا خر  هلاعتبارها ذاُر كراممٍة   فهلاعتبارها ذاُر َلهٍو وَل

 وعز  وهلقاء

وخت م ص كلممة    فلمَة )اَيَ َوان( للدار ا خر والَّلة يف خت  ص القرآن الكرَم ك

همي أّن كلممَة    فََحَ مى(  فمنهما م مدر للاَم : )َحِ ميَ    ّن ُك ًّمم أ ف)اي ا ( لدار الدن ا

 فمَاذ ُ  مََنى ل   يف هلنماء )اي ما (  » ويف هلنائها ف)اَيَ َوان(   ُة مباَلُة هلاألل  والنون

َََلان( مى مَنى اير ّن املموَت  كمما أ  ف. واي اُ  حركمة .َضَّرابكة واوهي ما يف هلناء )َُ

ولمذلك   فمبالُمة يف مَنمى اي ما     فُمْ ئمه علمى هلنماٍء ذال  علمى مَنمى ايركمة       فكونُس

 .  (2)«ت )اَيَ َوان( على )اَي ا ( يف هذا املوضم املقتِ ي للمبالُةاختَر

كممات َروالي َحكممات املثممال َتمم  َروالي َحَتمملوا هلـمماهل» وـممد علَّمم  سمم بوَه ذلممك هلممأّنهم   

َُلّما كانت اي اُ  يف ا خر  متوال مًة متداوممًة    ذواا إشارٍ  منه إ  هذا املثال.  (2)«  األَُال

 فهاِدها ناَسَبها لا  )اَيَ َوان( الذي َتتواَلى ُ مه حركمة الامتح مبالُمًة يف أَمم     ِدَ نهاَة ألَم

  )اي مما ( المميت تاتقممر إ  هممذه     ًة مائلممًة ناَسممَبها لامم  وَلّممما كانممت اي مما  الممدن ا منقِ مم    

 اخل و ّ ة.

 ذَلة حركات اإلعراب مم  2. 1. 1. 5

ورذت يف القممرآن الكممرَم كلمممات ُمَحّركممة هلُممر ايركممة اإلعراهل ممة املألوُممة علممى       

                                                 

 . 21/12،امم الب ان عى تأوَ  آي القرآن:   ( 1)

 . 2/262التأوَ :  الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه ( 2)

 . 2/152اخل ائص:  ( 2)
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 ژٹ   ٹٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ژ وذلمك حنمو ـولمه تَماَلى:      فاملشهور مى القمراءات القرآن مة  
هل ممّم  [62]الكهمم : ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ژ تَمما :  . وـولممه[11]الاممتح: 
 فاملالبوق هلكالٍر ََُممد  َمائي    ژٹ ژويف  فاملالبوق هلاتح ُالكون ژٹ ژ)اَاء( يف 

پ  پ  پ  ژ  ر م أّن املشمهور يف مثم  همذا همو َكاْلمُر )اَماء( كمما يف ـولمه تَماَلى:         

 .[11]الق ص: ژےھ   ے  ژ . وـوله تَا : [57]الارـان: ژڀ  ڀ     ڀ

 ذَلة اخت ار حركة ال م مم  1. 2. 1. 1. 5

ك هلال َّّم إذا َلمم ُتالمَب  هل ماء سماكنة     ر أن ُتحرَُّحكم حركة )هاء( ضمر الُائب املذكَّ

هل ماء سماكنة أو كالمر      ُإذا ُسمِبَقتْ  فُه( وحنو ذلكمُمُه( و )ِمْنمُه( و )ََََلمأو كالر  مث : )َل

هم أهم  ايْمام ُ قولمون:    و فمِّهلَ هم َُبق ها على أ   ال َّ ؛ُللَرب ُ ها طرَقتان

ِه( موسائر الََرب َكالرون )اَاء( ملناسبة ال اء والكالر ُ قولون: )َعَلْ  فمُه(ُه( و )هلم)َعَلْ 

 .(1) ِه(مو )هل

َّ يف هممذَى امل فـممد نممزل القممرآن يف هممذا هللُممة سممائر الَممرب     و  و ژٹ ژ :ثمماَلنيإ
 فاناا أسملَ كمم  فح ث اختار َما حركة الّ مم الميت همي أـمو  ايركمات      فژٹژ

 . وهنما هلالمذات تكممى    ُمر،ِّحًا إَّاها على حركة الكالر اليت همي ذونهما يف القمّو  والثَقم    

 .َذَى الّلاظني يف س اـَ هماِعّلة اخت ار ال َّّم 

 ﴾ عَلَيْهُ ﴿النموذج األول  مم  1. 1. 2. 1. 1. 5

 ٱ  ٻ   ژ  وذلممك يف ـولممه تَمما : فهل ممم اَمماء مممّرً  واحممد   ژٹ ژورذ لامم  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ
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[. وـد اخترت حركة الّ مة هنا لكونهما أثقم    11]الاتح: ژٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

وتكممى َعظَممة همذا     فايركات وأـواهما لتتناسمب ممم ِثَقمِ  همذا الَهمد وَعَظمتمه وـّوتمه        

 الَهد يف نيلة نواٍح منها:

ًَ  ژٱ  ٻ    ٻژ لرسممول يف ـولممه تَمما : لملممؤمنني : إّن املق مموذ هلب َممة اأو

لقاء الَمدو   ّموا َثّرِاعلى أن َ ََ» ح ث هلاَم املؤمنون النِبيَّ  فهي هل َة َوَ ايدَب ة

 فون مر  ذَنمه   ُهمي هل َمة علمى املموت يف ُن مر  الرسمول        .(1)«وهم األذهلارّلَووَ َُ

 ا.والب َُة على املوت أشّد وأثق  أنوا  الب َات وأـواه

ألّن اهلل  فتَظ ممًا لشمأن همذه الب َمة     ژٻ  ٻ  پ  ژ : إّن يف ـوله تَما :  ثان ًا

 اجلبار الَظ م هو الَّر، امُلباََم.

اهلل ُوق ـوتهم يف ن ر   ـوَ » َََ  أّن ژپ  پ  پ  ڀژ : إّن ـوله تَا : ثالثًا

 فه الب َمة الَظ ممة  هذ ُا ه توك د  ملا ـبله وتوث    ألمِر ف(2)«رسوله  لى اهلل عل ه وسلم

 ها وثقلها.وهل ان  لقّوِت

أّمما   فها كما َنالحب على الوُاء هلهاكِث: إّن عَظَمة هذه الب َة َنالحب على َنراهلًَا

ذلمك علمى الناكمث     هلمالَ أي إاما ََموذ وَ  » ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺژ نقض الب َة 

 .  (2)«،زًَ  ثواهلًا :أي ژٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤژ  فعنه ّيِنواهلل َ 

 فناَسمَب أن َمأتَي هلأثقم  ايركمات    » َُلّما كانت الب َة عظ مًة وكان الَهد ثق ً  ُقد

 .(2)«الًة ِلِثَقِ  هذا الَهدوهي الّ ّمة جماِن
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ًَ مى الكالر يف هذا اللَّا  وهناك ُم َحظتان  ف وِتّ َتان ُأخَرَان يف اخت ار ال َّمِّ هلَد

وَحالَّمَى ال َّممَّ يف ا َمة التََّو امُ  هلمه      »قولمه:  اني( هلأشار إل هما  احب تاالر )روح املَم 

َُ إ  تاخ م لا  اجل لة امل ئم َِر هله الك  وأَ ًا إهلقماء مما كمان     فلتاخ م أمِر الَهد املش

 .  (1)«إهلقائه وعدَ َنقِ هعلى ما كان م ئم  للوُاء هلالَهد و

 األو : تاخ م لا  اجل لة. امل َحظة ُ

 إلهلقاء على أ   ايركة.الثان ة: اامل َحظة و

الممذي مممب تاخمم م  (اللَّممَه)هممو لامم  اجل لممة  (َعَلْ ممُه)أّممما التاخمم م ُممإّن الممذي َلممي 

 فُ نمتج عمى ذلمك تاخم م لام  اجل لممة      فألنمه مالمبوق  ركمة ال مم     ف)المّ َ( ُ مه هنما   

ور اَماء ُمإّن الناَّم     مكالم  (َعَلْ ِه)ُإذا كان لا   فُُ ناسب تاخ م ال وت تاخ م الَهد

 كان س كون هلرتـ   )الّ َ(. هللا  اجل لة

 «إهلقاء ما كان على ما كان م ئم  للوُاء هلالَهمد و إهلقائمه وعمدَ نق مه    » وأما ـوله:

كمما   فُ َ  هله أّن األ   يف حركة )هاء( ضممر الُائمب املمذكر همو البنماء علمى ال مم       

اكنة أو كالمر  ملناسمبة   وإاا َالتبدَا  ر أه  ايْام هلالكالر إذا ُسِبَقت هل ماء سم   فأسلانا

يف ُإهلِقمَي علمى ايركمة األ مل ة للمهاء      وجمانالة حركة الكالر َما. ولكى  فكالرال اء وال

 مم اإلهلقاء على الَهد وعدَ نق ه. إهلقاؤها َتناسبكي ل فهذا املثال

 ﴾أَنْسَانِيهُ  ﴿النموذج الثاني  مم  2. 1. 2. 1. 1. 5

 فم مومًا على األ   رالُائب املذكَّضمر النموذج الثاني الذي ورذ ُ ه )هاء( 

ٹ  ٹ  ژ ما ،اء على لالان ُتى موَسى:  ف ًُا للمشهور ُ ه مى حركة الكالرِخ

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ژ  ى:مه تَالميف ـول  ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

                                                 

 . 26/27يف تاالر القرآن الكرَم: روح املَاني  ( 1)



 الدَلة ال وت ة يف القرآن الكرَم 281

  

 

ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀىئ  يئ   

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ           ڤٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

 .]الكه [  ژڄ
 اهلُل َرُقمد أَمم   فُا َات تتحد  عى ـ ة موسى وُتاه و ثهما عى الر،  ال ماحل 

 هما إ شوًَا ُمَملَّحًا َُ  بان منه حا،َته موسى عل ه الال َ أن َتزّوذ هو وُتاه حوتًا َمنب َّ

َُ فالََّاَ  .(1)داه ُهو موضم اخل ر َقُح ثما 

إل مه روَحمه ُالمَرب     َرذَّ اهلُل ح املمأكول منمه أنْ  لَّاملَم وكان مى أمر هذا ايوت املشوّي

ُ مار ايموت ممري يف     ف(2)«املماء ُ مار مثم  الَّماق     رَمةَ ،» ُثمَّ أماَلمَك عنمه   فيف البحر

أمر خمربه هلم  أن َُ الاَتمى ي اِلم َن ت ق اسم ُلّمما   فوموسى نائم فوُتى موسى َنظر إل ه ذاخله

 :مم أنه رأ  مى هذا ايوت أمرَى مى أعْب ما َكون فَومه ول لته تلك ايوت

ًَ منه.  ف: ،رَاُن الروح ُ هأحدهما  ر م كونه كان مشوًَا ومأكو

 : ،رَانه يف البحر وـد انَقد املاُء مى ُوـه كالَّاق ُكان له كالنََّا . والثاني

وهمذا ممى شمأنه أن     فِمّمما َلمم َألامه إنالمان وَ َسممم هلمه وَ َرأه       وهاتان ال ورتان

وَلّمما كمان همذا ممى      فَُناَلى هلَد َيظات هله ُك   فكّله ََََل  يف الذهى ُ  َُناَلى الدهَر

ُعممِدَل يف التَممبر مممى الكالممر إ  أـممو  » ُقممدأـممو  مممواطى النالمم ان وأ رهلهمما وأعْبهمما 

ُناَسمَب هلمني ـمو      فدر  مثم  همذا النالم ان وـُوَّتمه    لإلشمار  إ  ُنم   فايركات وهي ال ّمة

                                                 

 . 11/12اجلامم ألحكاَ القرآن:  ( 1)

 . 11/12َ.ن:  ( 2)



 281 الدَلُة الّ وت ة َعلى ُمالتَو  ايركات: ام الا   اخل 

 

 

   .(1)«وُندرِ  مث  هذا النال ان وُندر  مث  هذا التَبر فالنال ان وـّو  التَبر

ًَ ممى امل مدر     واملق وذ مى ندر  هذا التَبر اسمتَمال )أنْ   ف( والاَم  امل مار  هلمد

علممى  ًاّذَر ٍبيف موضممم ن مم» ژڤ  ڤژ ُممإّن ـولممه:  فوممما ُ ممه مممى التقممدَم والتممأخر

َّ ايوَت أذكَر وما أنالاني أْن :مَنى الك َ ألّن فايوت سب  ايموت إ    ف َّاُنالّش إ

 ُمناسبة حركة ال َّمّم يف همذا املوضمم تكمون    . (2)«ژڤ  ڤژ  :ورذ عل ه ـوله فالاَ 

 مى ،هتني:»

 ـو  ايركة وهي الّ ّمة مناسبٌة لقّو  النال ان.مم 1

مثمم  هممذا املمموطى مناسممبة ِلُنممدر  النالمم ان يف مثمم  هممذا      ُنممدر  هممذه ايركممة يف مممم 2

 .(2)«املوطى

  مم اإلعراب ذَلة حركات البناء مم  2. 1. 1. 5

إضماًُة إ  حالتهما اإلعراهل مة يف     فكثرًا ما َكون ل  ُة الكلمة مى ناح مة ايركمات  

كمون  ومنمه مما َ   فومى ذلك ما َكمون يف الكلممة الواحمد     فذَلة على املَنى فالرتك ب

 مى ا،تما  أكثر مى كلمة يف الرتك ب.

   يف الكلمةالبناء واإلعراب  ا،تما  حركات مم  1. 2. 1. 1. 5

ـد تكمون الكلممة الواحمد  لاظمًا مالمتِقً  ـائممًا هلذاتمه  مر مقمرتن  مر، أو أذاٍ  أو           

األ مل ة  ُُتَشكه  حركة البناء واإلعراب ُ ها مًَا هلَدًا ذَل ًا َُ ا، إ  الدَلمة   فضمر

وـد َ تكون الكلمة الواحد  كذلكف أي: أن تكوَن ُمَركَّبًة مى أكثر ممى لام     فللكلمة

                                                 

 . 15/218روح املَاني يف تاالر القرآن الكرَم: وف 118هل  ة الكلمة يف التَبر القرآني: (  1)
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ُتتَاضمُد ُ هما ايركمات لتمدلَّ علمى       فُتلح  هلها ايرو، واألذوات وال مائر فواحٍد

 املَنى أو ُتَ وَِّره أو تزَده وضوحًا.

 الّلا  املارذ  مم  1. 1. 2. 1. 1. 5

ـ  الممذي َتممأّل  مممى ثمم       (1)ژٿ   ٿ  ٿ  ژ ولممه تَمما :  سممبقت اإلشممار  إ  

وـممد َتمَّممت ذراسممة ذَلممة   فكلمممات مالممتقّلة ـائمممة هلممذاتها  ممر مقرتنممة  ممر، أو ضمممر  

وهنا نتناول ايركات الميت تقموَ علمى     فاأل وات أو ايرو، اأُلوَلى مى ك ِّ كلمٍة ُ ه

 ي هذه ا َة املباركة.واليت ُت    هلَدًا ذَل ًا مهمًا إ  مَان فتلك ايرو،

 فـد علمنا ُ ما سب  أّن هذه الكلمات الث ثة تتكمّون ممى سمتَّة مقماطم  موت ة     و 

 َكون َناَلُ  وروذها جمتمًَة كا تي:لذا 

 

 َُْى [     ←ُعْم          ←ُمْى         ←هلْك          ←ُمْى         ←]ُ ْم   

 ص ح ص [ ←ص ح ص  ←ص ح ص  ←ص ح ص  ←ص ح ص  ←] ص ح ص 

و مما أّن ايركممة )ال ممائت الق ممر( املقرتنممة هلمماير، األّول مممى كمم ِّ مقَّممٍم هممي        

 ُال كون َناَل  املقاطم جمتمًَة كالتالي: فال َّمَّة

 

 َُْى [    ←ُعْم          ←ُمْى           ←هلْك           ←ُمْى          ←] ُ ْم      

 [ص ُم ص ←ص ُم ص ←ص ُم ص  ←ص ُم ص  ← ص ُم ص ←ص ُم ص ]   

           

                                                 

 (.على خ وص املَنىذَلة ال َّوت املارذ  مم  2. 2. 2َُرا،م مبحث: )(  1)
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وهي كما تبدو مقاطم متالاوَة َتمامًا مى ،همتني همما: اََقما  وايركمات. وهمذا      

وـمد َ َنْمُد لمه     فَكاذ رتصا هلهذه اجلملمة القرآن مة   فج الرائم نال   ُرَد التناسب املزذَو

  ـرآن مة  علمى المر م ممى أّن لكم ِّ عبمار      فنظرًا يف سائر ني  وتراك مب القمرآن الكمرَم   

 وَكاذ َُشمبه همذا الناَلم  ممى ،همة النالم ج اََقماعي        نال ْها املَْز املتارذ اخلاص هلها.

[. ُهمممو 1 ]الكممموثر: ژڎ ڎ ڈژ  ـولمممه تَممما : فذون ايركمممات فُقممما

َْمُلْى( َّث )َُم  . (1) َشتم  على إَقاٍ  َُناظر َتمامًا إَقا  البحر املتدارك املش

 متاوّّـًا على اإلَقا  الشَري مى ،هتني: ژٿ   ٿ  ٿژ ولكى َبَقى اإلَقا  يف

ِمّما َُ ماي علمى    فالكلمات القرآن ة الث   ،اءت خمتومًة هلالتنوَى : وروذاأُلو 

 اإلَقا  لونًا نُم ًا خاّ ًا.   

ل توّلممد منممه حالممب  فًاايممر، األّول مممى كمم ِّ مقَّممم منهمما م ممموم  : وروذالثان ممة

 َ  ر.  فكة أوَّله ال َّّمحر فمتكرِّر (2)سبب خا   إلَقا  الشَريا

ـد تكون م ممومًة   فيف الالبب اخلا  الالكون  ا يف الشَر ُإن ايركة اليت تليأم

. ح مث اَعتبمار يف اََقما     ذون أيِّ امت ام يركمٍة علمى  رهما    فأو ماتوحًة أو مكالورً 

وُم   ممم   ركمة نمو  اي ذواا اعتبماٍر ل مم  والالكنات الشَري حيدِّذه التنوا  يف توالي ايركات

َنما تنا مي  خاص َُدَعى الب ت. وَتكرَّر هذا الب ت هلذات اََقا  ل شك  الق  د . يف 

هلمم  نممراه َتلممّون هلتلمموان املَمماني  فحممني َ جنممد التَممبر القرآنممي َلتممزَ هلممنما إَقمماعي حمممدَّذ

اهلتمداء  ممى    فمم مراعات املوس قى الداخل ة للتَبر فواألحوال واملقامات فواأل راا

 ُالال اق الَاَ لاَات. فاير، ُايركة ُاملقَّم ُالكلمة ُاجلملة

جنمد   ژٿ   ٿ  ٿژوعند م حظة طب َة ايركات الميت ورذت يف ـولمه تَما :    
                                                 

 . 162موس قى الشَر الَرهلي:  ( 1)

 الالبب اخلا  : هو عبار  عى مقَّم مكوَّن مى حرُني أوَما ساكى والثاني متحرك.(  2)
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وهمو: هلمماذا ميكمى أن َُموحي      فأناالنا ملَزمني هلاإل،اهلة عى تالاؤٍل ََّرح نااله هنا هلقو 

َ    مرتكمزاً  فآخر كم ِّ كلممة   فا،تما  هذا التنوَى الث ثي ايركمة يف   علمى حمر، م ممو

إ  ،انمب حركمة ال مم الميت يف هلداَمة       ف(ومّرً  على ال ماء  فمرتني على امل م) ؛ك  مّر 

م حوٍب هلنُممة  ماعد  يف    فهلإحكاَ (1)وما َراُقها ني ًَا مى إطباق للام فك ِّ مقَّم

الي هكمذا علمى التمو    فف ممى كم ِّ كلممة   (2)ونُمة هاهلَّمة يف املقَّمم الثماني    فاملقَّم األول

 ث   مّرات؟

وهو: أل   يف إ م ق الامم املتكمرِّر أثنماء      فوَُْاب على هذا الالؤال هلتالاؤٍل آخر

ثمم اإلطبماق علمى النمون يف آخرهما مما َُشمُر إ          فت و  هذه الكلمات  مَوذًا وهبوطماً  

اإل مم ق والَّّممم  واخلممتم الممذي اهلُتلممي هلممه املنمماُقون والكمماُرون يف حواسِّممهم هلالممبب    

 فوَحْبِ  أناالهم على ال  ل والََمى. َُُ ّمت لذلك آذاُنهم فالباط إ رارهم على 

ثم ظهمر همذا اإل م ق متكمرِّرًا علمى الامم        وُخِتم على أهل ارهم؟!. فوُسّدت أُواُههم

 عند ت و  هذه الكلمات.

هلتَاضدها مم  فوهكذا ُقد ذّلت حركة الّ ّم املتكرِّر يف أهلن ة هذه الكلمات الث ثة

على مَاني اإل  ق واخلمتم وإحكماَ    فاهل ة املتمثِّلة هلتنوَى ال َّم ُالالكونايركة اإلعر

وتناسمب   فالاّلد يف حواّ  الكاُرَى إضماُة إ  ذَلمة األلاماظ ذاتهما علمى همذه املَمانى       

 إ  ـهما.ذلك مم حركة الشاتني و

                                                 

تْمم اللالمان يف ممؤخَّر الامم    و   علماء األ وات الّ مة هلأنها: خلا ةف منُلقةف م مومةف وُ ها َ(  1)

ال موت ات   ت أـ ى اينك. كما إنها تنارذ هلاسمتدار  الشماتنيف أو ضممهماف ومنمه ،ماءت تالمم تها )      

 (.128 مم  127والاونولو، ا: 

إن الك َ َ مري على طب َة  وت ة واحد  هل  َرتام ال وت عند هلَض مقاطم الك َ أكثر ممما َرتامم   (  2)

 ََر، هلالتنُ م.عند  رهف وذلك ما 
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 الّلا  املركََّب  مم  2. 1. 2. 1. 1. 5

مما ورذ ممى    فاملركَّبة مى أكثر مى لا  واحدمثال ما َذّلت عل ه ايركات يف الكلمة 

   مى ـوله َتَاَلى: ژمئ  ژ تكرار ال َّّم يف كلمة 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ           ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی    ی  جئ  حئ  ژ 

 . [28]هوذ: ژمئ  ىئ  يئ  جب
يف  اتكلمم ث   أطول مى واحد   أي إنها فتتأّل  مى عشر  أحر، ذه الكلمةوه

  ژکژفوكلمممة [55]النممور:ژڄژ كلمممةظرهمما ونفالقممرآن الكرَم
 . [22 ]اِيْر:

َُ( وـمد ا،تممم إل هما ِعمّد  أحمر،؛ أّوَما         ژمئ  ژ وأ   كلمة  الاَ  )ُنلِز

ويف هممذا الاَمم  ث ثممة ضمممائر: األّول مالممترت     » فاَمممز  المميت ل سممتاهاَ اَنكمماري   

 فاَول األّولوالثاني ضمر املخاَطب أي: الكا، وهو امل فوهو الااع  فتقدَره: حنى

 فوامل م ع مة نيمم المذكور   فوهو املاَول الثاني فأي: اَاء فوالثالث ضمر الُائب

 ؛ وـمد روِعمَي الرتت مب ُ هما     فول المت ضممراً   فوالواو إلشبا  حركة الّ ّم على املم م 

 .(1)«ثم ضمر الُائب فثم ضمر املخاَطب فألّن املتكلهم أَخّص هلالاَ 

َّ اهلل  ژمئ  ژ وـ   يف )هاء(  وـ  : إنهما تر،مم إ     فأّنها شهاذ  أن َ إله إ
أُنكمِرُهُكم  » تَ : ژمئ  ىئ  يئ  جبژ . ُْملة (2)وـ  : إ  الب ِّنة فالرمحة

ف وَ إكمراه يف  روَنهاف وأنتم َتكرهوَنها وَ َتختاَا وُنقاِلُركم على اَهتداء هلهاعلى ـبو

ومموم أن َكمون الثماني منا مً       فى ني ًَاوـد ،يء هل مَري املاَوَلني ُمتَِّ َلْ الدَى؟ 

                                                 

 . 2/212إعراب القرآن الكرَم وهل انه:  ( 1)

 . 2/25اجلامم ألحكاَ القرآن:  ( 2)
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َُممِدَل عممى الا مم  هلممني ضمممَري املاَمموَلني إ  الو مم    . (1)«كقولممك: أُنلممِزمُكم إَّاهمما  ُ

ح مث َلِحمَ  هلال َّمّمة     فى  مور  ُباَنت حركة الّ ّم املتكرِّر واملتوالي علمى أ،َلم   فهل نهما

ََر     الثالثة اليت على حر، املم م ممدٌّ واوّي ماذ ممى وـمم همذه ا      يركمة القوَمة الثق لمة ُأشم

  َاني اإللزاَ واإلكراه واإل،بار. 

وماذ مى اَحالا  هلهذه املَاني وروذ حركة ال م مرَّتني علمى حمر، املم م المذي     

 وَنار،ان عمى اسمتدار  ُممتمّد  للامم ممم املمدّ       فتنَّب  الشاتان عند النَّ  هله انَّباـًا تاّمًا

الكا، )اَحتكاكي( اليت تتوّسَّهما ممى تمأثر   الواوي. وَ ََخاى ما لل مة اليت على 

الّ ّمات الث ثمة هلالكالمر المذي    وكذلك التمه د َذه  فق واإللزاََسمَي َُشَر هلاإلل ا

 على حر، الزاء ال اري. 

ملت مم  إ  وِمّممما َُ َحمم  أَ ممًا خب مموص ضمممَري املاَممولني أنممه َ َُاَلمموَّغ تممرُك ا   

َّ  وا َتوِّاَلممم ََُلمم رأخَ مماملت مم  » ََُلّممما كممان  فاملنا مم  ر ذاََممعنممد َت ركممه إ  املنا مم  إ

قد ُأنكمر إلمزاَ   ُ ؛ف وـد َتَّذر الو   يف ا َة هلني الكاُرَى وهلني إميانهم هلاهلل(2)«الو  

 فاملاَول األّول )نيم املخماَطبني( هلقبمول املاَمول الثماني )الشمهاذ ( أو )اإلميمان( كرهماً       

ول نَّبم    ف مر منا ملني ِلُ ناِسمَب الّلام  املَنمى      ُْاء املاَوَن مت ً  أحدهما هلا َخر

 فُاإلميممان أمممر خممارج عممى طب َممة الكمماُرَى  فحكممم اإلنكممار علممى املَنممى والّلامم  مَمماً 

ُلمذلك ،ماء اإلنكمار     فوإلزامهم هله أو إكراههم عل ه خارج عى حق قة اإلميمان ال ماذق  

 وكأنه َشم  الّلا  كما َشم  املَنى.

الاوا ُ  القرآن ة التال ة مى سمور   يف  ال َّّمات حرك ژمئژ ونظر ال َّم يف 
 .ژی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىبژ  اياـممممممممممممممممممة:

                                                 

 . 2/221الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ :  ( 1)

 . 167املاّ   يف  نَة اإلعراب:  ( 2)



 287 الدَلُة الّ وت ة َعلى ُمالتَو  ايركات: ام الا   اخل 

 

 

أَُال أممٍر اتََّ مَ  هِلهما ضممُر      ژىب  ژ  و  ژحئ  ژ  و ژی  ژو  ژی ژ ُكلمات 

حممرو، » ،مماءت ُ همماوـممد  .[25 ]اياـممة: ژۋ  ۅ  ۅ   ۉژ الُائممب الَائممد علممى 

 فكمما توالمت ُ هما حركمُة الّ مم وُخِتممت هلهما       ف (1)«ذَُماً  ذَُمه إ  ،همّنمَ   الواو ِلُت موِّرَ 

 .(2)َذّلت ني ًَا على مَاني اإللزاَ واإلكراه واإل،بار ُال َّّمات ومَها الواوات

 يف الرتك با،تما  حركات البناء واإلعراب  مم  2. 2. 1. 1. 5

ل ممه تمموالي وروذ ايركممات يف أّمما ذَلممة ايركممة يف الرتك ممب ُُ قَ ممد هلهما ممما َممدّل ع  

  ومى ذلك ما ورذ يف ـوله تَا : فاجلملة أو يف ا َة الواحد  أو ا َات املت لة املَنى

ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ 

 ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

  ]القمر[.

ُما لبثت أهلواُب  فه أن َن َره على ـومه الذَى كذهلوهرهلَّ ُقد ذعا نيبا اهلل نوح  

وَ مَدت األرُا كل.هما    فف ُاْنَهَمَر منها َمََّمر  َ زَمر   (2)الالماِء أن اناتحْت على م راَع ها

ـَْد ـَدَّره اهلل.  فع ونًا متاْرً  هلاملاء  َُاْلَتَقى اْلَماُء َعَلى َأْمٍر 

ََُتَحات متوال ة ژڄژ ُكلمة   امًا مم َُِ  ُتِح أهلواِب تنالْم َتم فتبدأ هلث   

. وَقوِّي اَحالا  هلاَ  الاتح انتهماء همذه الكلممة هلاتحمة راهلَمة خمتوممة هلمم )َممد          الالماء

                                                 

 . 155ذراسة أذهل ة لن وٍص مى القرآن:  ( 1)

 الدَلة على الُؤور يف الشيء(. مم  2.2. 2. 1. 2. 5)بحث: (  َُراَ،م م2)

َُمم» يف تاالممرها:ـ مم  (  2) اجلممامم « )ماءرج الالَّمم  وهممي َشممرَّإنممه اجمَلمم :وـ مم  كهافالمماَلة َمََهمما وَسممتاَ،َر َحَتإنممه 

 (. 17/122ألحكاَ القرآن: 
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َموحي هلمقمدار ذلمك الامتح الممذي      فف ََُممدا  قمدار أرهلمم أو مخم  حركممات    (1)منا م ( 

 َوِسَم الاّلماَء كلَّها. 

ممم   ف ژڃژ ثمم   فاملن موهلة  ژڃژ ومى َثم َتَتواَلى حركُة الاتح على كلمة 

وممما  فاملرتكممز علممى حركممة الاممتح املممرذو، هلممأل  املمدّ  فم حظمة ايممر، األخممر منهممما 

هلحمرٍ،   ژڃژ ُ  ثم ُتخَتم الكلممُة األخمر    فَوحي مى اَستَّالة والاّلَة واَمتداذ

 فژڃ  ڃ ژ ِلَتَتواَلى هلَدها حركمُة الَكالمر يف َكِلَمَتمي:    فَمكالوٍر إَذانًا هلنزول املاء منها

 وُتخَتمان هلها.  

ى الالَّممماء إ  وهلممني َُمم  نممزول املمماء ممم  فوَ ََخاممى ممما هلممني َحَركممة الكالممر املتكممرِّر 

تنمما مف إضمماًُة إ  ممما َُمموحي هلممه تنمموَُى الكالممر يف ِنهاَممة الكلَمممَتني األرا مممى تمم ؤَ و

مى  ژڃژ وكذلك ما َدلا عل ه  وُت )الراء( يف آخر  فاألخَرَتني مى ِشّد  اَنهمار

وهو ما َتناسب مم املَنى اللُموي َمذه    فهلالبب خا  ته التكرَرَة فتوالي انهمار املَّر

 . (2)الّلاظة اليت تَ  املاء املندُ  الذي ََن ّب ان باهلًا

عموذَ  حركمة الامتح ممى     ُ مه  ُمن ح    ژچ  چ   چ  ژ  أّما ـوله تَا  هلَده:

ْار املاء مى األرا هلح ممى األسما     ؛ركٍة عكال ٍة هذه املر ،دَد لتتناسب مم حركة تا

ل موحي هلتلمك    ژچ ژو  ژچژ وـمد ،ماء املمد هلماألل  يف كلمَتمي:       فإ  األعلى

 .ايركة الت اعدَة للماء

وـممد ذأَب املاالممرون والب   ممون عنممد وـممموُهم علممى اجلملممة القرآن ممة األخمممر         

                                                 

لممةف وَمأتي هلَمده اَممز يف أول     َالمى هذا املد هلاملد اجلائز املنا  : وهمو أن َمأتي حمر، ممد يف آخمر ك     (  1)

 (.616)مارذات القرآن م م ح  التْوَد: الكلمة التال ة 

 . 27/22،امم الب ان عى تأوَ  آي القرآن:  ( 2)
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ع ممون  و،َلنمما األرَا ُكلَّهمما كأّنهمما   » علممى القممول هلأّنهمما تَمم :  ژچ  چ   چژ

ّْرف وهو أهللغ مى ـولك ّْرنا ع وَن األرِا( :تتا  .(1)«)وَُ

ومممى خمم ل ممما تقممّدَ نالممتَّ م إضمماُة و،ممه  مموتي إ  الناح ممة الب   ممة ََُممزِّم        

 ژچ  چ   چژ وَُممر،ِّح كّاممة اجلملممة القرآن ممة  فاَخممت ، هلممني اجلملممتني أعمم ه

ّْرنممما ع ممموَن األرِا(.   ممموت ة يف ايركمممة وتكممممى همممذه امل مممز  ال  علمممى ـممموَم: )وَُ

وهمذه   فُهي تبدأ  ركة ت اعدَة وتنتهي هلها أَ ًا فالت اعدَة املتوال ة للْملة القرآن ة

ايركممة الت مماعدَة ناشممئة مممى خمم ل تكّونهمما مممى ]َُمم  وُاعمم  )نمما( + ماَممول هلممه           

وَرَتتَّمب علمى همذا الرتك مب النحموي اشمتماله علمى         ف(2) )من وب(+ مت  ز )من موب([ 

 تكرار مّد األل . إضاًُة إ  فواعت ؤه أواخر الكلمات الث   فتكرِّراملحركة الاتح 

ات ايركممم وَ يف فركمممة الت مماعدَة َ ن حظهممما يف الرتك ممب النحممموي  وهممذه اي 

ايركممة اإلَقاع ممة  أَ ممًا يفمكممى م حظتهمما هلمم  َُ فاإلعراهل ممة للْملممة القرآن ممة ُحالممب 

   كا تي: املتأتِّ ة مى طب َة املقاطم ال وت ة للْملة وهي
 

 .(نا  َُو /  ُ  /   َا / َأْر /  َنْ  /  / َ،ْر / َُْج   / َو )
 

ّْرنا ع وَن األرِا) يف حني تبدأ نيلة ولكنها تنتهي  ركمة   ف ركة ت اعدَة (وَُ

مكى م حظمة همذه ايركمة التنامل مة ممى      وذلك ألنها خمتومة هلرتك ب إضايف. وَُ فهاهلَّة

وكذلك مى خ ل ايركة  فإل ه وهي الكالر  يف آِخره خ ل ايركة اإلعراهل ة للم ا،

 اإلَقاع ة َذا الرتك ب واليت هي كا تي: 
 

 .(ِا ُ  / َُْو / َنْ  / أْر / / نا / / َ،ْر َُْج َو/)

                                                 

 . 2/222الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ :  ( 1)

 . 7/251إعراب القرآن الكرَم وهل انه:  ( 2)
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ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ژ وهمي ـولمه تَما :     فوعندما نِ ُ  إ  اجلملة التال ة مى ا َمة 

ُِْد حركاتها ـد ُُ َِّلت تا  ً  ژڍ  ڍ ـُمدَِّر املماء ُ هما تقمدَراً    َن  ُمَناهما أنمه ـمد    ف كما 

ماِء ماُء مماُء الالَّم  مف والتقم (1)« اهوـَ اهلُل ُهَردَّـد ـَ على أمٍر األرِا وماُء الالماِء ى ماُءالتَق»

هلم    فَ َُناسمبه حركمة الامتح أو  رهما     ژڇ  ڇ  ڍ  ڍژ    واألرا واخت طهما مًَا 

ُُقمدَِّر للَ ممات    فألّن هنماك التقماء واخمت      فهلَض َُناسبه التقاء ايركات هلَ ها مم

ني َممًا يف عبممار   وتتممواَلى األرهلَممة )الاتحممة والالممكون وال َّمممَّة والكالممر ( أن َتلتقممَي     

 . ژڍ  ڍژ التقدَر: 

ُ مه   ژڍ  ڍژ  كلمَتني متتمال َتني همما:   يف َمرََّتني (الّدال) و (القا،) تكرار َحرَُيو

 مناسبة ألمَرَى اثنني:

 جمميء )املماء(  ر مم   فماء ومماء األرا نِي همما: مماء الاّلم   ناَسَب التقاء َشم ئَ  ّول:األ

   .(2)على لا  املارذ

ناَسمَبتا شِّمدََّ     )المدال( املكمرََّرَى  وَتي )القا،( و َ الشِّّدُ  والقلقلة الّلتان يف  الثاني:

لناشممئ عممى أّممما الّ مموت ا واملمماء املنممدُ  مممى ع ممون األرا. فاملمماء املنهِمممر مممى الالممماء

وما َكتن  ك َّ ذلك مى إَقا  م َّرب  فايركات املتباَنة َُتحًا وُسكونًا وَضّمًا وكالرًا

وحركات شدَد  ما ََ در مى أ وات ]ص ح ص + ص ح + ص ح ص[ ُإّنه َُناسُب 

 . واهلل أعلم.  م َّرهلة عند التقاء املاء

                                                 

 .  27/22ان عى تأوَ  آي القرآن: ،امم الب  ( 1)

َُ   اَلتقمماء إنَّ» ذلَّ لام  املماء علمى ذلمك ألنَّ    (  2)  فوواحممدًا مَماً َكمون ،َ  املماءَ  ألّن ف مماعدًامما َكمون يف اثمنني 

ُمالتقى   :وـمرأ ايالمى   ُمالتقى املماءانف   :وـمرأ اجلحمدري   .واحمداً  ا ا،تمَما  مارا مماء    ّمم هما َلألنَّ :وـ  

 «مثم  ايمم م   ًاحمارّ  األرِا ومماءُ  مثم  المثلجف   ماء هلمارذاً الالَّم  كان ماُء :وـ  . وهي لُة طيء.. املاوان.

 (.17/122اجلامم ألحكاَ القرآن: )
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القمارئ أوالالمامم إ     ك ا هذه ال اَور ال وت ة مى شمأِنها  وَم  حاّسمة الاّلممم يف    

ُ ُدو وكأنه َالمم وَر  ذلك ايد  الره ب. والنمماذج القرآن مة الميت     فحاّسة إهل ار

ممى   فَُمكى أن ُتالاق كأمثلة على هذَى النموعني ممى ذَلمة ايركمة ومناسمبتها للمَنمى      

 إذا مما تموُّرت يف   ف  مث َُمكمى أن ُتامَرَذ َما البحمو  الَّموال       فالوُر  والتنوا  هلمكمانٍ 

 ذارسي النَّصِّ القرآِنّي ُمَََّ ات البحث ال وتي والال م ائي واأللال .
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 املبحث الثاني

 ّد )الّ ائت الَّوَ (مة امَلمذَل مم  2. 5

ومنمه يف التنزَم     فلهوَّمَطم  :ًاّدمه َمم داُمم ََ ايمر،َ  دَّوَم ف مذب واملَّمّد لًُة: هو اجلمامل

حًا: إطالة ال وت  مرٍ،  . وهو ا َّ (1) [12 ]ايْر: ژٹ  ٹژايك م: 
المواو الالماكنة امل مموَ     فبلمها األل  الالاكنة املاتوح ما ـ :مى أحر، املّد الث ثة التال ة

 وـممد ا،تمَممت هممذه املممدوذ يف كلمممة:   فوال مماء الالمماكنة املكالممور ممما ـبلممها   فـبلممهاممما 

 .(2) (نوح ها)

لكالمر  يف  ممم ايركمات الق مر ؛ الاتحمة وال ممة وا      أ موات املمّد همذه   وتشرتك 

َّ أّن ما َُم ِّز األو  عى األخر  هو مقدار َممدِّ ال موت   فكونها ني ًَا مى ال وائت  فإ

 فيف حق قمة أممره   فإّن هلمقدور  وت املدِّ أن َالتمر أَة مد  ممكنة لكونمه ََحمد   » ح ث

 .. يف الوـت المذي َالمتمر ُ مه اَمواء هلماخلروج     .مى اختاذ اللهالان والّشاتني َوضًَا خاّ ًا

 . (2)«مى الام استمرارًا ُحّرًا

َّلممها مكممني ايركممة ومَ حممد  عممى تَ الممذي ََ كممم حممر، املممدّ ُح »ومممى هنمما كممان  

مكمى  ألنمه َ َُ  فوايركمة يف حكممه   فكمم ايركمة  واستَّالتها همو ممى همذا الو،مه يف حُ    

مما   نماً  َِّل رُماً ى َحمَّاَلهذه املد  املالتَّ لة إاا ُت ألّن فُ   ايركة منه والَوذ إ  استتمامه

ني واَمتمداذ  ها عمى اللهم  ما ُقد أخر،َت ها عى اَستَّالة هلا ٍ قَتُمتى ُع فذامت مت لة

                                                 

 .  ماذ : مدذلالان الَرب:  ( 1)

 . 618مارذات القرآن مم م ح  التْوَد:  ( 2)

 . 27يف األ وات اللُوَة مم ذراسة يف أ وات املد الَرهل ة:  ( 2)
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وَمذا َتممَّ    فوهمذان همما الشمرطان الّلمذان تاتقمر إل همما ايركمات        .(1)«الذي يف شرطها

  أمما ُ فإط ق هذَى اَْسَمني مًَا على ال وائت الَّوَلة ُاُلمَِّ ت هلأ موات املمّد واللهمني   

 . ول المت (2)«تََوأما اللني ُألنها َنت يف خمار،ها واتاَلم  فمتد هلهاال وت ََ ُألّن ملّدا»

 وَمذا ـ م :   فالاتحة وال مة والكالر  كذلك؛ ُ  ََُمدا هلهما ال موت أثنماء النَّم  هلهما     

 .(2)«واللهني إّن ايركات أهلَاا حرو، املدِّ»

 وظ اة أ وات امَلّد  مم  1. 2. 5

الااللْ ة وال وت ة الميت تت م     أل وات املّد َرتبا هلالَّب َة اي إّن اجلانب الوظ

 وأهما  اتني تت   هلهما يف هذا اجملال هما: فهلها هذه األ وات

 وعدَ و،وذ احتكاك يف أثناء األذاء. فالوضم التشرحيي اير مم  1

 كونها متلك ـّو  إقا  عال ة ،دًا تاوق ـّو  إقا  ال وامت هلكثر. مم  2

كمما   فمى أّن ايركات الق ر  تشماطر أ موات املمّد هماتني ال ماتني      وعلى الر م

َّ أّن تاواق هاتني ال ماتني يف أ موات املمد َمّ زهما عمى ايركمات. وـمد         ف(4)ُأشر ساهلقًا إ

وسم لًة  » ساعد عدَ و،وذ احتكاك أثناء أذاء أ وات املّد على أن تكون هذه األ وات

وهلهمذا  مارت    فوضم  وٍت  امت إ  الذي َل هُتمكهى ،هام النَّ  مى اَنتقال مى 

  َ وألّن ـمّو  اإلقما  يف    فأ وات املّد وس لة لرهلا سلاللة مى ال وامت يف أثنماء الكم 

ُقد اعتمد ـّو  اإلقا  الَال مة   فهل  مَدومة يف طائاٍة منها فهذه ال وامت واطئة ،دًا

                                                 

 . 1/22اإلعراب:  ِسرا  ناعة ( 1)

 . 262كتاب أسرار الَرهل ة:  ( 2)

 . 1/17ِسرا  ناعة اإلعراب:  ( 2)

 خ ائص ايركات( مم  1. 1. 5(  َُنظر مبحث: )2)
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 .  (1)«ـدرًا على اإلقا يف أ وات املّد على إعَّاء ال وامت اليت تكتناها يف الك َ 

ُتاّوـمت   فوكما تااوتت ـمّو  اإلقما  هلمني أ موات املمد وهلمني ايركمات الق مر         

أ م    ذلمك أنّ » فكذلك تااوتت هذه القّو  هلني أ موات املمدِّ ذاتهما    فاألو  على الثان ة

وإاما ال ماء والمواو يف ذلمك حممموَن       فاملد وأـواه وأع ه وأنَمه وأنداه إاما همو لأللم    

لمذلك ُهمو    فُاألل  أكثر هذه األحر، رسوخًا يف املد(2)«عل ها وملحقان يف ايكم هلها

 .ثم الواو فال اء ثم َل ه فوت هله  الّ ماَذَتَوحيتا  هِلَتمامه 

 فاخت ،  وت املد الَّوَم  عمى الق مر َ َقم  عنمد حمدوذ الكم مة ُحالمب        و

 فًَ ُون م ًا عى األخر ذلك أّن كّ  ذر،ة مى ذر،ات ال وت يف الَرهل ة متلك استق 

أو أن  ف  مث إّن أّي تُّ ممر يف ذر،ممة مممّد ال مموت يف كلمممة ممما مممى شممأنه أن َُُ ِّممر مَناهمما 

 :كما يف الاروق الدَل ة يف األمثلمة التال مة: َضمَربَ    فَُ اي عل ها مالحًة ذَل ة خا ة

 َ،اَلَ . :َ،َلَ  فـَاَتَ  :ـََتَ  فَضاَرَب

ح مث   فل ة يف القراءات املختلاة لبَض األلاماظ القرآن مة  وَتتْلَّى هذه الاروق الدَ

كممما يف اخممت ، القممّراء يف ـممراء     فَقمموَ املممّد هلممدور وظ اممي ُُ ُ ِّممر مممى ذَلممة الكلمممة    

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ژ اأُلوَلممى يف ـولممه تَمما :    ژھژ

ـمممرأ  » ح مممث  [22]المممروَ:  ژۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۆۇ
 دِّوـممرأ اهلممى كممثر وجماهممد ومح ممد هلُممر َممم فأعَّ ممتم :َنممىَمهل هلاملممدِّ ژھژ جلمهممورا

 .(2)«خًَّأ وأت ُت واهلًاَ  أت ُت :كما تقول فرهلوَ ِل م مى رهلًالُتََما َُ : َنى

ى  ى  ائ  ائ  ژ هلالق ر واملدِّ يف ـوله تَما :   ژۇئژ  ـراء ومى ذلك أَ ًا 

                                                 

 . 25يف األ وات اللُوَة مم ذراسة يف أ وات املد الَرهل ة:  ( 1)

 . 1/127اخل ائص:  ( 2)

 . 12/26اجلامم ألحكاَ القرآن:  ( 2)
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هذا على ـمراء  نماُم    فْاءوهاَل :أي» [12]األحزاب: ژەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ
واهلى كثر هلالق ر وـمرأ البماـون هلاملمد أي ألعَّوهما ممى أناالمهم وهمو اخت مار أهلمي عب مد           

 .(1)«وأهلي حامت

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ يف ـولممه تَمما :   ژچژ ونظرهممما ـممراء   

 ژچ  چژ ُ كمون مَنمى:    فُقمد ـرأهما اجلمهمور هلالق مر     [27]األنب ماء:  ژچ  چ

َنما  ،اَم :علمى مَنمى   هلاملمدّ   ژچژ » وـرأهما هلَ مهم   فا للمْاما  عل هما أي: ِ،ئنا هله
 .(2)«ؤاتي مؤاتا ى َُآَت :قالَُ فهاهل

وذلمك   فيف األمثلة الالاهلقة   ََّرت ممى مَمانى كلماتهما    وـد رأَنا ك   أّن ـراءَ  امَلّد

أّممما  فَنممىاسممتناذًا إ  القاعممد  المميت تقممول: إّن الزَمماذ  يف املبنممى تممدل علممى مَمماذ  يف امل 

القواعد اليت وَضَها علماء القراء  والتْوَد للَممدِّ وأنواعمه ُتحكمهما ضمواهلا  موت ة      

كمما رأَنما يف األمثلمة     فو هي وإن كانت َ ُتُ ِّر مى الدَلة األ ل ة للكلممات  فخال ة

َّ أنها كثرًا ما تكش  عى ـ ٍم ذَل ة يف  اَة األهم ة ُت ا، إ  املَنى الَا فالالاهلقة َ إ

 للكلمة.

 ذَلة أل  املد  مم  1. 1. 2. 5

 فَبت   وت األل  )املدّي( ال ائت على حركِة ُتٍح ـائمٍة على  موٍت  مامتٍ  

وتكون  ور  ايل  والام مم النَّ  هله  فو وت األل  هو أوسم أ وات املّد وأل نها

اتماح يف  هذه ال ور  مى اَن. و(2)أو   رَحني  ر مَرتَضني على ال وت هل ُا منَاِت

                                                 

 . 12/122: َ.ن ( 1)

 . 11/222اجلامم ألحكاَ القرآن:  ( 2)

 . 1/8ِسرا  ناعة اإلعراب:  ( 2)
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و البًا مما   فايل  والام تنَك  كذلك على  ور الكلمات اليت َرذ ُ ها هذا ال وت

َكمون هممذا اَناتماح متْهممًا إ  األعلمى يف حركممة ت ماعدَة تتناسممب ُ هما الّ ممور  مممم      

املَنى. وميكى إنيال ذَلة هذه ايركة الت اعدَة يف ث ثة أهلَاذ رئ ال ة: أحدها البَمد  

 والثالث البَد ايالِّي الشَوري. فالبَد املَنويوالثاني  فاملاذي

 البَد املاذي ألل  املد مم  1. 1. 1. 2. 5

ومى أمثلة البَد املاذي يركة أل  املّد الت اعدَة ما ن حظه ممى ألامات املمّد الميت     

ڑ  ک  ک       ڈ  ژ  ژ  ڑژ ختمتم أرهلمم كلممات متتال مة يف ـولمه تَمما :      

ََحمراك   فما ذامت منزوعمة اي ما    ژڑ ژ ژ  ُم [22]َ : ژک  گ   ک
 فألّن يف املّد حركمةف ويف ايركمة ح ما     فُقد ،اءت منزوعًة مى أيِّ  وت مد ي  فُ ها

 فل بَث يف )املالند إل ه( اي ما   فولكى عندما ميء )املالند( وما َدخ   ته مى كلمات

يف  ف َسمماء الكلممات  ُمحلهقمًة يف  فتتواَلى ممدوذ األلم  املالمتَّ لة الواحمد  تلمو األخمر       

وُتْالِّمد  مور  إخمراج ايمبِّ ممى  مت األرا        فحركة توحي  ركة اإلح اء مى ،هة

 . ژڑ  ک  ک     ک   ژ هكذا:  فوانَّ ـه شاـًّا ترهلتها حنو األعالي مى ،هة ثان ة

مآء جنممده َشممتم  علممى َمممد  أِلاممي    موعنممدما ننتقمم  مممى لامم  األرا إ  لامم  الالَّمم  

وهمو َممدٌّ َناسمب مَنمى الكلممة يف       فعنمد النَّم  هلمه  قمدار أرهلمم حركمات      ََُمدا  فمت  

 .  (1)«ُك ا ما َع َك ُأظلََّك ُهو َسماء» ح ث ـ   يف مَناها: فحق قة وضَها

وكثرًا ما ََِرَذ ايدَث عى الاّلمآء وما ُ هما يف التنزَم  ايكم م مقرونمًا هلَممدِّ األلم        

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڎ  ڎ   ژ : مى ذلك ـولمه تَما    فمناسبًة ملَناها

وتزَ نهما هلزَنمة الكواكمب     ف[ َُندما هلدأ ايدَث عى هلناء الالَّممآء 6]ق: ژڈ  ڈ  ژ  ژ

                                                 

 . 22ُقه اللُة وأسرار الَرهل ة:  ( 1)
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مالممبوـًا  ژڎژ  و ژڎژ لامم  َتممواَلى َمممدا األلمم  مكممّررًا مممّرتني يف كمم   مممى      

وكمذلك الكواكمب ُإنهما أ،مراَ      فُالبنماء حركمة ماذَمة ت ماعدَة     ف ركات ُتح متوال ة

األلم    داُناسب هماتني ال مورتني َمم    فذَة متتد إ  أعالي الكون الاال ح لتزَِّى الاّلماءما

املمتد إ  األعلى. ولكمى عنمدما انتقم  الكم َ إ  َنامي )الامروج( عمى الاّلمماء وهمي:          

ي َضمّم ِلُ ناسمب ال ِّم َ  وال َّممَّ المذي      ِ،يء هلَمدِّ الواو مالبوـًا  ركَت(1)الشقوق والاتوق

 .ژڈ  ڈ  ژ  ژژ ُق  :  ف ه هذا اللا َدّل عل

وذوره يف عمل مة اإلح ماء    فوكذلك األمر عند الك َ عى املَّر النامل ممى الاّلممآء  

 ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہژ واإلنبات كما يف ا َة التال مة  

ژ  فژڻژ فژېژ [ ُقد توالمت ممدوذ األلم  يف كلماتهما الالمتة اأُلو :      2]ق:

وكل.هممما ِمّمممما َُناسمممبها اإلمتمممداذ املممماذي      ژہژ  فژۀژ  فژڻژ  فژڻ

ژ ِ،مميء هِلمممدِّ ال مماء األُقممّي ألّن   ژہ  ہژ ثممم إنممه عنممدما انتقمم  إ    فالَممموذي

ف َُمنظمر ايمّب أو المزر  املمتمّد علمى      (2)«مما َُحّ مد ِمّمما منمه القموت     » ََ : ژہ

 ال ائّي املنبالا.  دامسَّح األرا َُناسبه امل

 ژگ  گ  گ  گ    ڳ  ڳژ ونظممر هممذا ممما سممبقه يف نامم  الالممور  مممى ـولممه:      

ألّن  مور    فهلَممدِّ ال ماء   ژڳ ژثمم ،ماء لام      ف[ ح ث ،اء اإلنبات هلأل  املمدِّ 7]ق:

النباتات اليت ُتَُّي الالهول وايقول هلأنواعهما املختلامة وألوانهما الزاه مة البه ْمة علمى       

 ي. امتداذ الب ر تتناسب واإلمتداذ األُق

ومى  فمل ئة هلُ َوِر املدِّ املتنوعة اليت تبَث على الَْب فوسور  ]ق[ ر م ـ رها
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ہ  ہ  ھ   ژ ممى ـولمه تَما :     ژھژ َمدِّ األل  ُ ها أَ مًا مما تكمرََّر منمه يف     

ُإّن اهلل َ،ّلمت   ف[ف ُا َة تتحّد  عى النشور22]ق: ژے  ے  ۓ  ۓ  ھھھ  

ماء األرواح كأمثال النح  ـمد ممألت مما هلمني الالَّم     خترج » ـدرته عندما َناِ ناخة البَث

ُناسممب املممّدان املتَال ممان حركممَة انبَمما  األرواح وانَّ ـهمما حنممو آُمماق        .(1)«واألرا

  الالماء.

ونظر هذا املَنمى مما ورذ يف سمور  املَمارج عمى َموَ البَمث أَ مًا يف ـولمه تَما :           

 ژڦژ ح ث انُتدب لام    [22]املَارج: ژڦ   ڦ  ڄ  ڄ     ڦڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ژ

يف حركمة   فيف ا َتني ل  موِّر مشمهد خمروج األرواح ممى أ،مداثها و ل قهما حنمو هلارئهما        

اليت َمدّل   (  ر  ) ُْاء ألاا املّد وكأنهما ،ناحان  له  هلهما حرو، فماذَة ت اعدَة

 ُايركمة ختمرج ممى احتكماك الالمني     » ك ٌّ منها أَ ًا على ،مزٍء ممى املَنمى المذي ُت موِّره     

ثمم لتظهمر مندَُمًة هلمالَني      فاملهموسة امل ماور  املالمتالة امل مَمتة لتتمماَذ  يف تّ مار المراء      

 .(2)«وتلك هي حالة حركة اإلسرا  اليت جتري يف  ور َ تتناهى فايلق ة املظَهر 

 وهلَد ُهذا   ض مى ُ ض هذه الالور  املباركمة املبمدوء  هلقالمم اهلل تَما  هلكلماتمه     

ڃ    ڃ  ژُكان حق    هلالذَى  [1ق:] ژٻ  ٻ  ٻٱژ :  دالّتاّمات وكتاهله اجمل

ڤ  ڤ  ڤ  ژَ أن ََْبموا لمم    فاإلعْام ال موتي  [ أن ََْبوا َذا5]ق: ژڃ  چ

 [.2]ق: ژٺ  ٺ  ٺ  ژ ُ قولوا ُ ه:  ف ژڤ

 البَد املَنوي ألل  امَلدِّ مم  2. 1. 1. 2. 5

 دَِّمم ذا البَمد ماَلموِّ ات مو،بمة لِ   ألّن َ فََده املاذّيَاوق البَُد املَنوي ألل  املد هل

                                                 

 . 17/27اجلامم ألحكاَ القرآن:  ( 1)

 . 276،دل ة اير، الَرهلي وُ زَائ ة الاكر واملاذ :  ( 2)
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وإمما   فح مة ا أن تكون مَنوَمة مَ وهذه املالوِّ ات إّم فالَّب َي ّدًا مائدًا عى املدِّاألل  َم

ل ُ ممه املممد الَّب َممي إ  مممد  مائممد عممى املممد   ح ممة ؛ واألّول: َتحممّوأن تكممون  مموت ة َم

وإاما المداعي    فَمة مى ذون أن َكون هناك مالوِّغ  مى ـاعمد   موت ة أو جتوَد   فاأل لي

 وـمد  فحمت َتَّّلبمه مَنمى الكلممة الميت ورذ ُ هما      األلم  ،انمب  مَنمويٌّ هلَ    مّدإ  مَاذ  َمم 

ّد الزائد تالتو،به املماثلمة  مأما الثاني: ُإّن امل فالتَظ م عند الَلماء هلَمدِّهذا النو  ُعِرَ، 

 وا َخر  ر مق وذ. فال وت ة للتارَ  هلني مَن ني؛ أحدهما مق وذ

 مّد التَظ م   مم  1. 2. 1. 1. 2. 5

ّد هلَض حرو، كلممات القمرآن الكمرَم َممّدًا مائمدًا علمى املمدِّ األ ملي         مإّن ظاهر  َم

أثناء الت و  َدلا يف كمثر ممى األح مان علمى تاخم م همذه الكلممات وإضمااء          (1)الَّب َي

كمان ََُممدا   أنه  ة على املَنى املَْمي والّلُوي َا. ُقد ُروي عى النيب ذَلة خاّ 

 داُمم وََ فالمرمحى  داُمم وََ فهلالمم اهلل  داُمََ» َمّدًا عندما كان ََقرأ: هلالم اهلل الرمحى الرح م

وممى َثممَّ تَظم م     ف. وَمدا اسم اهلل و ااته ايالنى ُ ه تاخ م َذه الكلممات (2)«الرح م

 لذات اهلل الَل ا.

 

                                                 

َنقالم املد إ  ـالمني مّد أ ليف ومّد ُرعي أما املّد األ لّي ُهو املد الَّب َي الذي َ تقوَ ذات حمر،    (1)

املد إَ هلهف وَ َتوـ  على سبب مى همز أو سكون. و ُسممِّي طب َ مًا ألّن  ماحب الاَّمر  الالمل مة َ      

ركمة  قمدار ـَمبِض اإل مبم أو     َُنق ه عى حدِّهف وَ َزَد عل مه ومقمداره حركتمان ؛ و مً  ووـامًا. واي     

ـِ  . أما املّد الارعّي ُهو املّد الذي له سبب مى همٍز أو سكون. ولكم  ممى    –َُقول  مم  هلالَّهف حنو: ـَال

مممم  618ماممرذات القمرآن م م مح  التْوَممد:     املمّدَى أنمموا  وأـالماَ. َنظممر: أحكماَ املممدوذ وأـالمامها )    

622 .) 
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 مّد التَظ م يف )َ(  مم  1. 1. 2. 1. 1. 2. 5

إضماُة إ    ،ماعلني لمه أسمباهلًا مَنوَمةً     فا ُقد رهلا الَلماء هلمني املمد واملَنمى   ومى هن

أسباهله اللاظّ ة وال وت ةف وـد  ّد  اهلى اجلزري عى الالمبب املَنموي للممدِّ ذاكمرًا منمه      

وهمو   فوأّما الالمبب املَنموي ُهمو ـ مد املبالُمة يف النامي      » َمدَّ التَظ م أو املبالُة هلقوله:

ومنمه   فالَرب وإن كان أضَ  مى الالبب اللاظي عنمد القمّراء   سبب ـوي مق ور عند

  مدا التَظ م يف حنو:

 ف  (1)ژحت     خت   مت   ىت  ژ 

 ف  (2)ژحئ      مئ       ىئ        يئ    ژ 

 ف (2)ژڱ  ڱ  ں     ں  ژ 

وـد ورذ هذا عمى أ محاب الق مر يف املنا م  َمذا املَنمى. نمصَّ علمى ذلمك أهلمو           

وـمرأُت هلمه ممى     فاَمذلي واهلمى مهمران واجلا،ماني و رهمم     مَشر الَّربي وأهلو القاسمم  

ـمال اهلمى مهمران يف كتماب املمّدات لمه:        فوَُقال له أَ ًا: َممدا املبالُمة   فطرَقهم وأختاُره

ـال: وهذا مَمرو، عنمد الَمرب     فإّنما ُسمَِّي َمدا املبالُة يف ناي إَّ ة سو  اهلل سبحانه

وََُممّدون مما َ    فوعنمد املبالُمة يف نامي شميء     فُاثةوعند اَسمت  فألّنها َتُمدا عند الدعاء

ـلت: َشر إ  كونمه ا،تممم    فأ   له هلهذه الَّلة. ـال: والذي له أ   أوَلى وأحَر 

 فوالذي ـاله يف ذلك َ، ِّمد ظماهر   فف كما س أتي(2)و،وذ اَمز وهما: املبالُة و سببان

                                                 

 [. 12[ و ]حممد:25ورذت هذه الَبار  يف موضَني: ]ال اُات: ( 1)

 [. 162ورذت هذه الَبار  يف ث ثني موضًَا مى الذكر ايك مف أوَا يف ]البقر : ( 2)

 [. 87ورذت هذه الَبار  يف موضم واحد: ]األنب اء: ( 2)

ن َأتي حر، مد يف آخر كلممةف وَمأتي هلَمده اَممز يف أول الكلممة      ََُق د هله: املّد اجلائز املنا  : وهو أ(  2)

 [. و ََُممد همذا النمو   قمدار أرهلمم أو مخم  حركمات        1]الكوثر: ژڎ    ڎ  ژ  التال ةف كما يف:
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ممما ذكرنمما  ه إَ اهلل( إشممَارًا هلّد ال مموت هلممم )َ إلمم  مالَلممماء احملققممون َممم   بَّوـممد اسممتحَ 

 .(1)«وهلُره

)َ( ممى ـولمه تَما :    ّد ألم   اظي واملَنموي أَ مًا َمم   وِمّما ا،تمم ُ ه الالببان: اللَّ

 ف[172 ]البقممر : ژں  ڻ     ڻژ [ف وـولممه تَمما :  256]البقممر : ژی  جئ    حئ  مئژ

َََُّلم  علمى همذا املمّد اسمم:      . و(2)أل،  اَمز فًا ُمشَبًَا على أ له يف املّدح ث ََُمدا َمّد

َمممدا املبالُممة للناممي يف )َ( المميت للتربئممة. ومممى أمثلتممه المميت ورذت لالممبب مَنمموي ُقمما   

)ژپ  پٻ   پ ژاألمثلة التال ة: 
)ژڤ  ڤ  ڤژ  ف(2
) ژڃ  ڃژ  ف(2
5)(6)  . 

وميكى م حظة َمّد املبالُة يف ناي )َ( الميت للتربئمة مكمّرر  أرهلمم ممرات متوال مة يف       

كمما تكمّرر ُ هما َممّد      ف)الكاُرون(ف وذلك هلا،تما  الالببني اللاظي واملَنوي مًَا سور 

 التَظ م يف )ما( مّرتني هلالالببني مًَا.

 ا(ممّد التَظ م يف )م مم  2. 1. 2. 1. 1. 2. 5

أرهلمم   ح مث تكمررت   فيف سمور  )الكماُرون(   (مما ) التَظ م يف ألم   تظهر ذَلة مد

                                                                                                                   

(   :ونظره 621مارذات القرآن م م ح  التْوَد ) ژختژ املنته ة هلَممّد األلم  والميت َل هما      ژحتژ 

 ثلة الث ثة املذكور  أع ه.املبدوء  هلاَمز  يف األم

 . 1/222النشر يف القراءات الَشر:  ( 1)

 . 226/اإلتقان يف علوَ القرآن:  ( 2)

 .2ورذت هذه الَبار  يف أرهلَة عشر موضًَا مى الذكر ايك مف أوَا يف البقر :(  2)

الاممماء يف ف وورذت مالمممبوـة هل27و الشمممور : 22ورذت همممذه الَبمممار  يف ث ثمممة مواضمممم: المممروَ:     (  2)

 .11الرعد:

ف  اُر: 112ف النح : 62ف النح : 22ف النح : 22ورذت هذه الَبار  يف مخالة مواضم: هوذ:  (  5)

22. 
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واثنتمان منهمما    فثنتمان منهمما َلمزَ ـراءتهمما هلاملمد و،وهلماً      مرات يف أرهلم آَات متوال ة؛ ا

 إط ـًا. ـال تَا  خماطبًا نب ه امل َّاى: دٌّمل   ُ هما َم

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ژ 

 ٺ   ڀ  ٺ پ  پ   ڀ  ڀ     ڀ   پٻ  پ  

 ڤ   ٹ  ڤٿ  ٿ   ٹ   ٹ     ٹ    ٿٺ  ٺ  ٿ  

 ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
أنهمما  َنممى: » أورذه املَرهلممون ُ همما وخ  ممة ممما فهممذه (امممم) وـممد ُذكممرت آراء يف

ألمر واضمح ألنهمم  مر    ُما  فُإّن )ما( املراذ هلهما األ مناَ كمما يف اأُلو  والثالثمة     فالذي

وإذا ُأرَد هلها الباري تَما  كمما يف الثان مة     فأ لها أن تكوت لُر الَق ء (ما)و فعق ء

َََلهما م مدرَة    و فُاستدّل هله َمى ،ّوَم وـوعها على ُأولي الَلمم  فوالراهلَة  فَممى منمَم ،

 فوـال أهلو ماللم: )مما( يف األولم ني  َنمى المذَى     فوالتقدَر: وَ أنتم عاهلدون عباذتي

أي: َ أعبممد عبمماذتكم املبن ممة علممى   فوممما يف اأُلخممرَني م ممدرَة فواملق مموذ: املَبمموذ

ُتحّ م  ممى    فوَ أنتم تَبمدون مثم  عبماذتي املبن مة علمى الم قني       فوترك النظر فالشك

 مو  ذلك ث ثة أـوال:جم

 .أنها كّلها  َنى الذيمم 1

 .أنها كّلها م درَةمم 2

 . (1)«أو األول ان  َنى الذي واألخَرَان م درَتانمم 2

 (ويف ني م هذه األـوال ُإّن )ما

ولمذلك ،ماءت هلاملمّد     فمر،َها ذات اهلل تَما   ژڀ  ٺژ  لثان ة والراهلَة يف ـوله:

                                                 

 . 8/221إعراب القرآن الكرَم وهل انه:  ( 1)
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ٿ  ژ والثالثممة:  ژپ  پژ متممه. أممما )ممما( األو :   تَظ مممًا لممه ،ّلممت عظ   فو،وهلممًا

 قمرًا   فوـمد ورذت ذون َممد    فُمر،َها األ ناَ الميت كمان ََبمدها الكماُرون     ژٿ

 وإنقا ًا مى شأن عاهلدَها.  فَا

أما الَلَّة اللاظ مة   .ژڀ  ٺژ تلك كانت الَلة املَنوَة ِلَمدِّ )ما( الثان ة والراهلَة يف 

ُهمي جمميء حمر،     فت إل ها املّد ذون )ما( الميت يف األو  والثالثمة  )ال وت ة( اليت ا،تَلب

واَممز  يف  اَمة الظهمور     فةيف  اَة اخلااء واخلّا حرو، املّدأّن » ذلك فاَمز  تال ًا َا

ِل حُ م  هنماك    فُْاء املّد مقرِّهلًا َذه ايمرو، وُمظهمرًا خلاائهما    فُهما ضّدان فوالثق 

ولوَ ذلك مل َُمؤَمى ممى أن ََُِلمَب خااؤهما علمى       فوَتحرُسها مناسبٌة ما ُتح ِّى اَمزَ 

ََُ  وتت َشى فاَمز   .(1)«َُت 

يف مواضمَها الميت    فكُرها مى الالور فلقد ،اءت األلااظ القرآن ة يف هذه الالور 

ُْماءت اَممز  تال مًة     فل تحّقم  هلمذلك اإلعْمام يف المنظم القرآنمي      فمب تكمون عل هما  

ى ذات اهلل ُ ار ممى الوا،مب َممدا األلم  إظهمارًا خلاماء  موته ممى         ألل  املد الَائد عل

وـمد انتَامى ذلمك ممى )مما( الميت ورذت        فو إظهارًا لَظمة املَبوذ ممى ،همة ثان مة    ف،هة

ُم    فلكي َ تتالاو  مم املَبموذ ايق قميّ   فللدَلة على ما َََُبد مى األ ناَ واألوثان

َّ هلالقدر املخّ ص َا.ومى َثمَّ َ تدور ع فََُمدا هلها ال وت  لى اللهالان أثناء الت و  إ

 َمدَّ تَظ م شأن أه  اجلنة مم  2. 1. 2. 1. 1. 2. 5

هلمم  ميتممّد أَ ممًا إ   فَ َقت ممر َمممّد التَظمم م يف ألمم  املممّد علممى ذات اهلل ،ممّ  شممأنه 

قمرآن  وـمد ُو ماوا يف ال   فالذَى أَعدَّ َم ،ّنات النَ م خالدَى ُ هما  مى عباذهالّ ايني 

 يف أرهلم مواضم هي: ژی  یژ  هلتَبر:
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  یىئ  ىئ     ىئ    ېئ    ېئ     ېئ       ۆئ  ۈئ  ۈئ    ۆئ    ۇئ   ۇئ    وئ ژ   -

 .[21]التوهلة: ژی  ی  ی  

 .[52]النور: ژىئ   ىئ  ىئ  ی         ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ     ژ   -

 .[111]املؤمنون: ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ   -

 ]ايشر: ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڍڇ   ڍ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ   -

21]. 

لمذا ممب    فعلى أل  َممد  متلمو  هلهممز يف الكلممة ناالمها      ژی ژلا  وَشتم  

وهمو مما ََُِّلم  عل مه أ محاب القمراءات ا مَّ ح: املمّد          فَمداه  قدار مخم  حركمات  

وعنمد الوـم  علمى     ف. كما َشتم  هذا اللا  على َمد  آَخر هو المواو (1)الوا،ب املت  

 .  (2)َُاَلّمى هلاملدِّ الَارا للالكونو فه ستَّ حركاتلنون َبلغ َمداا

وأنهمم   فا تأك د  على عظممة شمأن أهم  اجلنمة    والذي َبدو مى هذَى املّدَى أّن ُ هم

ممى   ژیژ ف وهمذا َُ ما، إ  مما يف ضممر الا م  أو الَمماذ       . رهم هم الاائزون َ

 .(2)«للمالند إل ه ذون  ره وإماب أّن ُائد  املالند ثاهلتة فالتوك د» مَنى

أنمه ُسمِبَ  هلَممد      فالذي ،اء ُمالَندًا يف هذا التَمبر  ژی ژومى امل َح  يف لا  

وا،ممٍب آَخممر ـبلممه يف ا َممات األرهلَممة أعمم ه ؛ ُاممي آََتممي التوهلممة والنممور ورذ مالممبوـًا هلممم  

ڈ  ژ ّد وا،ب مت  . ويف آَمة )املؤمنمون( سمبقه    وُ ه َم فف وهو املالند إل ه ژڃژ
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 . 621َ.ن:  ( 2)
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جملميء هممز      ژڑ  ژ ف وُ ه مدٌّ وا،ب منا   يف  ژ...ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

هما ُأّكمَد أحمدُ   فواحد ژی ژويف   ژڑ  ژ ومر،م الواو يف  فهلَده  ژک  ژ 

ُْماء    ژچ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍژ ا َخر. أما آَة ايشر ُإنها هلمدأت هلقولمه:   

ويف املمدِّ   فتال مًا لمه   ژ  ڇژ جملميء هممز      ژڇ  ژ  لام    املّد الوا،مب املنا م  يف  

ڇ   ژ و   ژڇ  ڇ     ژ الّشمّقة واَخمت ، هلمني       هلَممِدَدالزائمد هنما إشمار  إ  َمم    

ف وَمدِّ هذا الو م  هلَممّدَى    ژڎ  ڎ  ژ وذلك َتمه دًا لو   هؤَء هلم   ژ ڍ

 وهل انًا لَظمة منزلتهم وامتداذ خلوذهم. فمائَدَى تَظ مًا لشأنهم

 ال لة الكرب  دامَم مم  2. 2. 1. 1. 2. 5

حمر، ممد     وهمو » هو مّد ال ملة الكمرَب :   فَلح  هلمّد التَظ م نو  آَخر ـرَب منه

الواـَمة هلمني متحمركني ثان همما هممز        مى إشبا  ايركة على هاء ال مرَتحّ    فمائد

ََت  مارت واواً    ف. وحركة هاء ال مر هذه إما أن تكون م ممومةً (1)«ـَّم  فُمإذا ُأشمِب

ََت  ارت َاء  فتكون مكالورً  وإما أن وََُمدا كالاهلقه هلمقدار أرهلم أو مخ   فُإذا ُأشِب

 وِمّما كانت هاء ال مر ُ ه م مومًة ـوله تَا :  فحركات. وأمثلته عدَد  ومتنوعة

  ژائ     ائ  ىىۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې       ۋۈ  ۈ  ٴۇ    ۋژ  -
  [65 ]األعرا،:

ڀ         ڀ      پ       پ        پ  پ     ٻ     ٻ        ٻ      ٻ    ٱ     ژ -

   [62]التوهلة:  ژڀ
 وِمّما كانت هاء ال مر ُ ه مكالورً  ـوله تَا :
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 [72]ايج:  ژڃ  ڃ  چ       ڃ  ڃڄڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  -

  ژ  مخ  جس يت  جث      مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    ژ  -
 [111 ]الكه :

وممدا ال موت    فاملذكور  ني ًَا عائد  على ذات اهلل تَماَلى  وهاء ال مر يف ا َات

ُإشبا  حركة ال مم   فوتأك د على املَاني اليت ورذ عل ها فهله ُ ه تَظ م لشأنه سبحانه

كما ُ مه تأك مد  علمى     فومداها يف ا َة األو  ُ ه تَظ م ملر،م ال مر  ژ ىژ يف هاء 

 فعلمى عباذتمه ذون سمواه ممى ،همة ثان مة       وتأك مد   فناي األلوه ة عى  مر اهلل ممى ،همة   

 وكذا ذَلة املد على مَان ها يف هلق ة ا َات.

 رقمالا ّدمَم مم  2. 2. 1. 1. 2. 5

ح مث َقموَ  موت     فمى ذََت املّد املذكور  يف أحكاَ التْوَد ذَلة َممّد الامرق  

مكى مَرُمة نمو    ذون  وت املدِّ َ َُنيلة اإلنشاء ونيلة اخلرب. ومى  املدِّ هلالتارَ  هلني

وهلالتالي َ ميكى الوـو، على املق وذ هلها. وَقوَ همذا النمو  ممى املمّد      فاجلملة القرآن ة

ُتْتمممم عندئممذ  فعنممدما تممدخ  همممز  اإلسممتاهاَ علممى اسممم مَممر، هلممم )أل( التَرَمم  

ن ُ تكموّ  فلُ امرق هلمني اَسمتاهاَ واخلمرب     فُُتبَدل أل  )أل( التَرَ  ألاًا مدًَة فهمزتان

 ّد الارق. مدٌّ ُأطل  عل ه اسم َممَممى ذلك 

ف وهو أطول ما َُمكمى أن  (1)د هلالت حركاتعلماء التْوَد طول هذا امل َذدَّوـد َح

ني َها علمى   ،اءت فة اليت ورذ ُ ها مّد الارقَكون عل ه  وت املد. واألمثلة القرآن 

   ـوله تَا :وهي:  فسب   اَستاهاَ اإلنكاري

 [122األنَاَ:]  ژڀ  ٺ  ٺ    ڀڀ  ژ  مم  
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 [52]َون :  ژھ    ے  ے   ۓ    ھھ  ھ  ہ ہ ژ  مم  

 [21]َون :  ژچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ    چژ  مم  
 [52النم :]  ژچ  ڇ  ڇ    چ  چڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چژ  مم  

 البَد الشَوري ألل  املد مم  2. 1. 1. 2. 5

ـ  اليت متتام هلُلبة عن ر الشمَور  ميكى م حظة البَد الشَوري ملد األل  يف املوا

واليت عاذً  ما َكون التكرار ـاقًا مشرتكًا ممم  فأو ايّ  اإلنالاني  التوَاته املتَدذ 

وتمارً  تبمدو    فُتارً  تظهر ألاات املد على مالمتو  الشمَور هلالنمدَ والتحالامر     فُ ما هل نها

ممات الت مّر  إ  اهلل   وتارً  أخر  ُتَّّ  مى خم ل كل  فعلى مالتو  التَْب واَنبهار

 وهكذا ذوال ك. فوطلب الَاو واملُار 

 مالتو  الشَور هلالندَ مم  1. 2. 1. 1. 2. 5

وََُحمزا يف   فميث  الشَور هلالندَ والتحالار على ما م ى ممى أشمّد مما َُمؤمل اإلنالمان     

ت ح ح األخَّاء متَمذِّرًا كمان ذلمك     أو أ بح فهذا اإلحالا  متأخِّرًا ُإذا ،اء فنااله

ألنمه َت سماعة منمدَ. وعماذً  مما تنتهمي عبمارات         فحالا  أشدا وطأً  علمى المنا   اإل

ىئ  ی  ی    ی     ژ التحالار واألسى هلأل  املّد حنو: )َاَحاْلرتا( كما يف ـوله تَما :  

ى( كقوَم: )َما أسماَ  [ف و56]الزمر:  ژی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب          خب  مب  

  ژۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى ۅ  ۅ  ۉ  ژ كممما يف ـولممه تَمما : 

ْامب    ف وكقموَم: )َمماوَلتَ [82]َوسم :  ومممى  فى( الميت ُتَّلم  يف التحالاممر كمما يف التَ

ڀ  ڀ    ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ژاألخمممر ـولمممه تَممما : 

 [72]هوذ:  ژڀ
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ومى ذلك ـوله تَا  وهو  فوهناك آَات عدَد  متث  هذا املالتو  مى الشَور

َُخّ   للالامم أن  فُ َرضه عرضًا طوًَ  مدَدًا فًا مى مشاهد الندََُ وُِّر مشهدًا ُرَد

اًا على ما ُّر  يف ،نب َه أَسإنه مشهد الظامل وهو َََضا على ََد فلى َنتهي ولى َربح

ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ژ اهلل: 

ڭ  ڭ     ڭ   ۓہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    ۓ

ُدَدن مى َُلبه الندَ واألَسى على ما َ ر،َة ُ ه أن َرُم  .]الارـان[  ژڭ

 ارخًا هلنُمة طوَلة  فعقرته ناذهلًا منتحبًا ماّذًا يف  وته املتحالِّر ونرباته األس اة

 .(1)ممَّوطة وموس قى متمو،ة مدَد 

بة كانت ِلَممّد  لكى الُل فوـد عملت املدوذ الث ثة على ت وَر ذلك املشهد امله ب

إضماًُة   فوذلك هلالبب جم ئه ألم  إطم ق هلَمد المروّي يف الاوا م       فاألل  على أَخَوَه

 فوَمممدا ال مموت هلممه فإط ق ألمم  املممد يف نهاَممات ا َممات وروذه يف ثناَمما ا َممات. ُممإ 

والرت، ممم هلهمما يف نهاَممة كمم  نيلممة أو  فممما ََُّلقممه املتحالِّممر النمماذَ مممى أ مموات َُناسممُب 

 مقَّم.

يف ـولمه   فى والندَ هلشك  َ لب  ُ مه ّلى ت وَر هذا املّد يالة الشَور هلاألَسوَتْ

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ       چ  چ     چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ تَمممممما : 

ف وَتممَّ  ژڈ  ژ دَّ لا  م]األحزاب[ ح ث ُم  ژڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ

الراهلَممة مممى  يف حممني ورذت ذات اللاظممة يف ا َممة  فتثب ممت ذلممك يف امل ممح  الشممرَ  

وذلممك أّن األو  يف » فُلممم ُتَمممّد  ژک   ک  گ  گ  گ  گژ الالممور  ذاتهمما 

وهمو   فُْماء هلامَلمدّ   فك َ أه  النار وهمم َ مَّرخون ُ هما وََُممّدوَن أ مواتهم هلالبكماء      
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َِه  .(1)«خب ، ا َة الثان ة فاملناسب ِلَمدِّ الّ وت هلالبكاء ورُ

 اإلنبهارمالتو  الشَور هل مم  2. 2. 1. 1. 2. 5

ْاممب منممه َُ مماحبه فإّن التَممبر الَامموي عممى الشممَور هلاَنبهممار هلشمميٍء ممما   فأو التَ

وخباّ ممة علممى ُممم  فحركممات َ شممَورَة تظهممر علممى م مممح الو،ممه وـاَلممماته   فعمماذً 

ِّب وت مدر منمه أ موات ـمد      فُنراه َاُر ُاه عندما ََرتَه ذلك الشَور فاإلنالان املتَ

مى ،ّراء ذلك. وُتالتَم  للتَْمب عماذً  ألاماٌظ مثم : َما       َ َُالمم منها سو  أل  املد

َْبا! َْب! وَع ََ  ـال اهلى مالك يف ألا ته: فَلل

َُ  (2)ْ ِلُأ ٍبْاََذو َت ُممماس ُهُلمممثِمَو      ْ ِلَأ ْتَبعاـَ ُ َثما اسُت وَ

 ًَ َْبا( هلأل  اإلط ق أكثر استَما  ـال الشاعر ]مى الَّوَ [: فو )َع

َْبًا لو  خاِلُقْه ما شاَءُلوُه هلمموِلْلمَمْرِء ََْب    لدَّْهِر َشتَّمى َطراِئُقْهَا َع

ََْبا فمنونًا فعْبًاكذا َأنشده س بوَه َا» َأراذ  فوُمي هلَض كتب اهلى ، : َاَع

َْيب  ژۅ  ۉ   ۉژ  كقوله تَالمى: ف اء َألاًا لممدِّ ال َّْوتُقلب ال فَاَع

 .(2)«[82 ]َوس :

َّ ما ندر سورٌ وـد ورذت يف القرآن  َََلى( إ  فني م ُوا لها على هذه ال  ُة )َُ

ولَّ   فوهي سور  الكه  فمًا مشرتكًا َا ني ًَاولكى هلق ت أل  اإلط ق ـاِس

اخت اص هذه الالور  هلهذه ال  ُة يف ُوا لها ََوذ إ  ما َتمّ زت هله مى ذكر أعْب 

ت أول آَاتها خمتومة ح ث اهلتدأت هلق ة أ حاب الكه  اليت ،اء فالق ص القرآني

َْبا) هلاا لة ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ وذلك يف ـوله تَا :  ف(َع

                                                 

 . 112لتَبر القرآني: ا ( 1)

 . 2/281شرح اهلى عق  :  ( 2)

 . لالان الَرب: / ماذ : طرق ( 2)
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هذه الق ة مى  وكأّن يف ذلك تنب ه إ  ما تت منه ف[2]الكه :  ژژ  ژ  ڑ

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ژ  الَْائب واخلوارق

ھ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

  .ژھ   ھ  ھ  ے  ے  

ومما   فكما ورذت يف هذه الالور  ـ ص أخر  عْ بة؛ كق ة موسى مم اخل مر 

ومما ـماَ هلمه     فه مى أمور خارـة؛ كبَمث اي ما  يف الالممكة املشموَة املمأكول منهما      ْتَنمت مَّ

ڎ  ژمال ذلك الَْب هلقول اخل ر ملوسى أن اخل ر مى أموٍر رآها موسى عْ بًة إ  

 .ژڑ     ڑ  ک       ک  ک  ک   ژ   ژڎ  ڈ    ڈ

ويف هذه الالور  أَ ًا ـ ة ثالثة ممى  رائمب الق مص الميت أثمارت اهتمماَ النما         

َُّلبموا ممى الرسمول أن َُنمزل اهلُل ُ هما       فملما ُ هما ممى الَْائمب     فأَاَ الدعو  اَس م ة

حب  خب  مب  ىب  يب    جبحئ   مئ  ىئ  يئژ  ُنممزل ـولممه تَمما : فذكممرًا

وـممد ـممّص اهلل رحلتممه    .ژپ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻجت   

َْمممات َممأ،وج وهلنمماَءه َسممّدًا عظ مممًا مممى ـَّممم ايدَممد والنحمما  املممذاب لَ  حممول ذون َه

 .ژمخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض  ژ  ومأ،وج املاالدَى يف األرا

ُهذه الق ص الَْ بمة الميت ورذت يف سمور  الكهم  همي الميت ،َلمت ممى ألم           

َََلمى(   وـد فم هله ُوا   ا َات ني ًَاُتخَت اإلط ق  وتًا ،اءت أ لبها على   ُة )َُ

ف (ص ح/ ص ح / ص َ) ران ُمتوسمما؛املكّونممة مممى ث ثممة مقمماطم ماتوحممة؛ ـ مم  

وكأّن هذه الاتحات املتتال ة املختومة هلمأل  اإلطم ق ،ماءت لتناسمب حالمة التَمبر عمى        

 يف ناو  املؤمنني.مشاعر اَنبهار والتَْب اليت ُتثرها هذه الق ص 
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 مالتو  الشَور هلايا،ة إ  الت را  مم  2. 2. 1. 1. 2. 5

أشار هل ت اهلمى مالمك املمذكور آنامًا إ  أّن اإلنالمان ََُممدا هل موته أثنماء التَْمب ممى           

َ ممما ََمممدا هلممه أثنمماء اَسممتُاثة. و  شمميء ك لكونممه َشممم    فماهمموَ اَسممتُاثة ماهمموَ عمما

وطلمب   فوالتوسم  هلمه   ف مرا  إل مه  تُاثة هلماهلل تَم : ال  واَسمت  فاَستُاثة هلماهلل والبشمر  

ِْم  َُ ممدا هل موته هلمني َمَدي مموَه       فإ  اهلل ئ الشمدائُد اَنالمانَ  ايوائج منه. و البًا ما ُتل

يء يف الّشم  َّ م  املالمألةَ  َُ» : إنمه أي [51]ُ لت:  ژڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ   ژ

َُ فالواحد ف وَ مدق ماهموَ إطالمة الّلام      (1)«َنماه َم  َّوـَم  ُهلاُظ طاَل ما الَرَُض ُالك 

  على َمدِّ الّ وت يف أواخر املارذات واجلم  الدعائ ة.

ح مث تكمّرر َممدا     فَمتني األخرتمني ممى سمور  البقمر      ومى أمثلة ذلمك مما ورذ يف ا   

األل  أكثمر ممى  مانني ممّرً ؛ اخمتصَّ أكثمر ممى سمتني منهما هلمأواخر ألاماظ مقمول القمول              

ن ُنلقمي نظمرً  خاطامًة علمى هماتني ا َمتني لنمدرَك ممد  انتشمار همذا           الدعائ ة. وَكامي أ 

كمما المذَى آمنمواف ترُمم      فهمي األخمر    فاير، املتَّاول إ  األعلى وكمأّن الكلممات  

 أَدَها حنو الاّلماء مت رِّعًة إ  هلارئها متوسِّلة إل ه هلأنُاَ مدَد . 

 

 ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںژ 

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ہ  

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓھ  ے   ے  

  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

  ەئې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ 
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  ېئەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

 حئىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ

 مئ  ىئ  يئ   جب  حب  

   ژمب  ىب  يب  جت  حت  خت     

 ذَلة َاء املد  مم  2. 1. 2. 5

 فال اء )املدّي( ال ائت على حركِة كالمٍر ـائممٍة علمى  موٍت  مامتٍ      َبت   وت

ني َت  مث تكمون ماوَتما الشماتني مالمحوهلَ      فوتتخذ الشاتان عند النَّ  هله وضم اَناراج

َُل ما ،نبَتم  كما تكتن  األضرا  الالامالَ . (1)إ  الوراء و مد    في اللهالمان ُت مَُّه  ى وال

 . (2)ي ال وت مى خ َاَُْو  ما هلني اينك وظهر الّلالان ُ ْر

 الدَلة الَامة ل اء املد مم  1. 2. 1. 2. 5

وال ممُا  فإّن وضممم حركممة الشمماتني املالممحوهلتني إ  المموراء أثنمماء نَّمم  َمماء املممد     

َكماذ َموحي    فوما َ در عى ذلك مى  وت م ُو  مت ماَ   فايا   على اللهالان

مما سمب  همذا املمد كالمر   مر       ُمإذا   فخمالاة يركة أل  املد ال اعد ف ركة ،ذب هاهلَّة

وذلمك علمى    فالكالر الذي َقوَ عل ه ماذ اإلحالا  هلتلك ايركة اَاهلَّة وشّد  وـَهما 

الَك  ِمّما لوِح  مى توالي الاتحات ـب  أل  املد يف األمثلة الالاهلقة. ُ  عْمب هلَمد   

لمك  ذلك أن َأِتَي كثر مى أمثلة هذا النو  وـمد ت مّمَى م ممَح ممى همذا املَنمى. وممى ذ       

 يف ا َات التال ة:  ژڻژ  لا 

 ]الا  [  ژڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

                                                 

  . 22(  يف األ وات اللُوَة مم ذراسة يف أ وات املد الَرهل ة: 1)

 . 1/8ِسرا  ناعة اإلعراب:  ( 2)
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 [72]ايْر:  ژٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀژ 

 [82 ]هوذ: 

 فحْممر  وطممني خمممتلا» وِمّممما ذهبمموا إل ممه أنممه ؛ژڻژ ـممد اخُتلمم  يف مَنممى و

ََمم واأُلو   فمنحمموت مممى كِلَمَتممي )َسممنك( و )ِكمم ( (1)«رَّبوأ ممله ُ ممما ـ مم  ُارسمميٌّ ُم

. وـمد ورذ همذا الّلام  يف ا َمات المث   مقرتنمًا       (2)والثان مة هلمَنمى طمني    فهلمَنى حْمر 

ۀ ہ      ژ:تَمما  ـولممههلممدل    ف َنممى الالممقو  الشممدَد مممى أعلممى إ  أسمما  

 نييف املثمالَ  ژٻ  ٻ  پژ  وـوله: فيف املثال األول [5]الا  : ژہ

َزَمد ممى    ژڻژ  يفّد ال ماء  َمم ِل الاّلماهل  اجل م اجملهور  وت وَكاذ تشدَُد  ى.َْاألخَر

ام  ممى   وذلمك  ما َُ ما ه علمى همذا اللّ      فاإلحالا  هلشّد  سقو  هذه ايْمار  وثقلمها  

 شّد  وِثَق . 

أن جتميء   ژڻژ ور ا ـ  : إنمه هلنماء  علمى مما سمب  ُقمد كمان ممى املناسمب لمم           

وهممما  َن ممى  ژےژ الممواو؛ أي أن تممأتي علممى منممة  هلال مماء ذون  ژڀژ   مماته

ف وهلذلك ُتشارك ال اُة مو وَُها هل اء املّد الّدال على (2)َرِكَب هلَُ ه هلَ ًا أي: فواحد

 و،ه.  مِّا  ملَناه على أَتبة الّلُتكون مناَس فالالقو  واَوّي

َ  ژڻژ مى نَت  ژڀژ  :ـوله إّن» واجلواب على مث  هذا التالاؤل:

َُ َرمَِّوإاا ُأ فيْار مى نَت ا ه هلَُ م  َدِ م  اة ذلك الَّني أنه ُن ؛مى طني حْارً  القو

                                                 

 .221املارذات يف  رَب القرآن:  ( 1)

 . 12/22 ان عى تأوَ  آي القرآن: ،امم الب ( 2)

 . ماذ : ن دلالان الَرب:  ( 2)



 الدَلة ال وت ة يف القرآن الكرَم 212

  

 

هلأنمه تتماهلم علمى القموَ      ُ كمون مو موُاً   روا الَّمنيَ مََّم ومل َُ فْمار ً ُ  مر حِ  إ  هلٍَض

. ُالَّني املن وذ هلَُ ه إ  هلَض واملتحموِّل إ  حْمار  َ ملَد  همو املو مو،      (1)« ْ ئه

ّي شبه الالائ  هلَ ه إ  البَض َ َُ م ُِّره إ   ماائح حْرَمة    وتراكم الَّني الَّر فهنا

ـََِّمم حْرَمة مالمتدَر ف وممى      فمالتوَة ًَ أـرب ما تكون إ   هلقدر ما مَله َتخذ أشكا

ًَ ممى املمدِّ ال مائي       و مور  َضمّم    فل ناسمب  مور  اَسمتدار     فهنا ،اء املمدا المواوي هلمد

ات ال ماء املممدوذ   ماًة ل مور      ذ ژےژ ف هل نمما ،ميء هلمم    .الّشيء هلَ ه إ  هلَمض 

ھ  ژ كمما يف ـولمه تَما :     فاألش اء املرتاكمة اليت ُرِ َ  هلَ ها إ  ،انب هلَمض 

)ژھ  ھ  ھ  ے
2)

 [.11]ق:   

وذلمك يف ـولمه تَما :     فالذي ورذ ممّرً  واحمد ً   ژڀژ لا   ژڻژ ونظر 

وذ  ف ُال اء املمد[8مم  7:]املَّااني ژٱ ٻ ٻ   ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀژ

 ژڀژطَلم  القمرآن   القائمة على  امت مكالور مالبوـة  ركمة كالمر أخمر . وـمد أ    

. وهمو علمى ومن   (2)«وِمَمَد لاظمه تنب همًا علمى مَماذِ  مَنماه       فهلإماء ِعل ِّني (2)جلهنَّم» اقًا

  ِّ ألنمه سمبب ايمب  والت م    يف      فوهمو ايمب  والت م       مى الالِّمْى » ومشت   فُِ

ومتثمماـً  هلَممدِّ ال مماء املالممبوق   فنيَتالمرَ امم  مت ماَقًا هلهمماتني الكَ ُْمماء همذا الل  ف(5)«،همنم 

                                                 

 . 12/25،امم الب ان عى تأوَ  آي القرآن:  ( 1)

 (.َن  د()هلاِسقات( و ) مم  2. 1. 2. 1. 2. 5(  َُنظر مبحث: )2)

القة مى اجلمى  كتاب ،امم هو ذَوان الّشر: ذّوَن اهلل ُ ه أعمال الش اطني وأعمال الكار  والا» وـ   هو (  2)

   (. 2/721الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ : ) «واإلن 

 . 221املارذات يف  رَب القرآن:  ( 2)

 . 2/721الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ :  ( 5)
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ّْممار وهممم َُالمماـون     فهلتشممدَد اجلمم م ََِر هلممايب  والت مم    الممذي سمم ؤول إل ممه الا لُ شمم

 جمذوهلني إ  ذركات ،هنم.

كما  فعلى ايب  والت     واجلذب ذَلة مّد ال اء املرذو، هلكالر وـد َُقال: هلأّن

ف وهمو المذي َكماذ َكمون     ژڱژ لام    نم مى ح ث املَنمى يف ُممَت ژڀژ يف لا  

ََُِّوهو ُِ :ّيلهِع مُمَ،» ألنه فعلى منته (. 2/625ِسرا  ناعة اإلعراب: « ) ّوُل   مى ال

ِّ نًا( اسمم َشمرِّ المنران    » ـد ـ َ  يف مَناه:و . ُمإذا  (1)«هو اسُم أشرِ، اجِلنان كما أّن )ِسم

ُإنهما َ ت مدق    فََ  أسا  ذركمات اجلحم م  ألنه  ژڀژ  دـت ذَلته تلك على 

 ف م ماعَ  و ُلم يف ُع وٌُّلم مَنماه عُ  :وـ م   فأعلى األمكنة» ألّن مَناه: فژڱژ على 

 ف ُك   َدلا الّلا  على الّشيء ونق  ه.(2)«كأنه َ  اَة له

 وَُْاب على ذلك مى عّد  و،وه ََْمَها عن ر اإلخت ، هلني هذَى الّلاظني:

ًَ  ژڀژ ح ث إّن المذي ََُّماهل  منمَة     فهذَى الّلاظني ل الت متَّاهلقة: إّن منة أو

 ژڀژ ف وال اء والنون ُ مه ع ممة اجلممم. أمما     (ّيلهِع) وهو ژڱژ هو املارذ مى 

َّ سبب واحمد   فكحامتفاسم علم منقول مى و  » ُهو وهو من ر، ألنه ل   ُ ه إ

 ُالّلاظان خمتلاان منًة ونوعًا. ف(2)«وهو التَرَ 

يف هذا الال اق مى سور  املَّااني إاا همو اسمتَمال    ژڀژ  جميء كلمةإّن  :ثان ًا

هلدل   اخت ، الّلُوَني  فاليت ،اء هلها القرآن الكرَم الكلماتمى  ُهي فحضـرآنّي َم

                                                 

 . 226املارذات يف  رَب القرآن:  ( 1)

 . 12/262كاَ القرآن: اجلامم ألح ( 2)

 . 2/721الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ :  ( 2)
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 ژڱژ مى ،همة ثان مة. أمما لام       (2)ومَناها فمى ،هة (1)واملاالرَى هل دذ اشتقاـها

الشََّر، ُممي   َأن َقولوا أَلهِ » ُقد اعتاذوا فاإلس َُإنه ِمّما أِلَ  الَرُب استَماله ـب  

ُِنى: َأه  ِعلهم ِّمني َِلهمم اون ُممي    فالدنم ا والثَّْرَو  وال َِني ـالوا ِسْاِلم اون. وال ُِإذا كانوا ُمتَِّ 

َُِلها ُهم ِسْاِلم اون فك َ الَرب: الذَى ََنزلون َأعالمَي الب ذ . (2)«ُِإذا كانوا َنزلون َأسا

ِلُ ناسمب املَنمى المذي     فمق وذًا هله ذات الّلا  فوِسّ ان هلني أن َكون اَستَمال مبتَكرًا

َُمر، الل.ُمموي     ژڀژ كمما يف   فسم   إل مه   ف وهلممني أن َكمون اإلسمتَمال َ،رَممًا علمى ال

 .ژڱژ كما يف فالالائد

إحيماءات  ومما  ملمه ممى     فأ له الّلُموي  ب أّن ذَلَة: املتَاَر، يف اللَّا  املركَّثالثًا

ممى  همذا التَ موار   وما َرتكمه   فهي اليت َتالتازَّ يف املتَلقهي تداع ات َتَ وار املَنى فوظ ل

يف املتَلقهمي   ژڀژ لام   ُإذا كان اإلنَّبا  األّولي المذي َرتكمه    فانَّباعات وأحاس  

كمه  ُإّن أّول ما ميكمى أن َرت  فالشّد  والقالو  واَحنَّا هل ه مى إحياءما حيملهو الالْى هل

َُُلّو وال اَوذ ورَُمة الّشمأن   املتلقي يف ذهى ژڱژ لا   وذلمك انَّ ـمًا ممى     فهو ال

 ذهان أه  الّلُة. ات األ   الّلُوي لك ِّ لا  يف أتداع

 فر ما كمان ممى ـب م  املشماكلة الّلاظ مة       ژڀژ هلَمد   ژڱژ إّن جمميء  راهلًَا: 

شمكلهما واحمد    فتنيكلممتني متْماورتني أو  مر متْماور    » اليت مى  ورها اجلمم هلمني  
                                                 

ِّ  (ف      (  1) منهم مى ـال: هلاشتقاـها مى الالْى وهو األر،حف كما ُأشرف ومنهم ممى ـمال هلأنهما  َنمى )ِسم

ِّْ ( أي الكتماب. َنظمر: )التب مان    وـد استبدل الّ َ منها هلالنونف ومنهم مى معم أنها مأخوذ  مى )الالِّ

 (.للَكربي 282 /2: يف إعراب القرآن

ِّني( َُرا،ممم:  ) 2) ،ممامم الب ممان عممى تأوَمم  آي (  لإلطمم   علممى آراء املاالممرَى واللُمموَني هلشممأن مَنممى )ِسمم

 ماذ : سْى(.لالان الَرب: و ) ف(12/258اجلامم ألحكاَ القرآن: و ) ف(26مم  21/22القرآن: 

 . ماذ : َع لَرب: لالان ا ( 2)
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 َزخر هلهذا ال رب مى ضروب الب  ة. يواألسلوب القرآن (1)« اهما ُمختلاانومََن

همي حركمة    ژڱژ إّن حركة الكالمر الميت َقموَ عل هما املمد ال مائي يف        خامالًا:

وذلك يف مقاهل  ا،تما  ، مني ـب   فح ث ا،تمَت َاءان ـب  َاء املد فال اء الالاهلقة له

ََمممدا ال ممماء خلاتمممه ول نمممه ممممى أن ممما، ايركمممات أو أن ممما،   ژڀژ َممماء املمممّد يف  . وَُ

 ولكنمه َُشمبه   فُهو هلالنالبة إ  موـَه ال وتي للُمة  موت  مامت وظ ا ماً     فال وامت

ّْمار يف أسما  ذركمات اجلحم م         (2)ايركات ُنَّقًا  فف ُكمأّن الشِّمدَّ  الميت َكمون عل هما الا

ذر،ات اجلنة. ومى هنا ،ماء ممّد ال ماء يف     َُقاهللها اللهني الذي َكون عل ه األهلرار يف أعلى

وذلك يف مقاهل  الشِّدَّ  وال ِّ   املباَلغ ُ ها  ف ِّنًا رُ قًا ر م كونه ُمباَلًُا ُ همَه ژڱژ 

هو ما شهدت هله آَمات سمور  املَّاامني الميت  مّوَرت نَم م أولئمك        . وژڀژ يف لا  

 و،ح م هؤَء. 

 دالدَلة اخلا ة ل اء امل مم  2. 2. 1. 2. 5

وإاما َُمراذ هلهما     فل   املق وذ هلالدَلة اخلا ة ل اء املد اخلمروج عمى ذَلتمه الكله مة    

ذَلتها على مَنى خماص يف لام  خماص هلَ نمه. وهمو هل مورٍ  عاممة  مر املمدِّ األ ملي           

ُمى املَلوَ أّن هناك أنوا  ممى املمدوذ  كمهما     فالذي َحّدذه أ حاب القراءات القرآن ة

َ  فـواعممد وضممواهلا خاّ ممة   أي: مممب َمممداه ُمموق املممدِّ  فومممى هممذه املممدوذ ممما هممو َم

 ما.  الَّب َي لالبٍب

سمواء  أكمان    فوهلَمده سماكى سمكونًا َممماً     فأن َأتي حمر، َممدٍ  » واملّد ال مَ هو:

للمزوَ الالمكون يف    فوـد ُسمِّي َممّدًا َممماً   فأَ حرًُا مشدَّذًا فحرًُا ساكنًا سكونًا أ ل ًا
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 املمدّ  . وعّلة هذا(1)«حركات الُقّراء ِستَّ عند ك ِّ ِهدِّأو للزوَ َم ف ي الو   والوـحاَلَت

وممى   فف وهما سكون املّد وسكون اير، التالي له(2) امللتق نيهو التارَ  هلني الالاكنني

 :حنمو  ف؛ وهو الذي َأتي ُ ه هلَد حر، املمّد َحمر،  ُمَشمدَّذ    (2)أـالامه: املّد الّ مَ املَثّق 

 الّ الهني.

َّ أنهمما  فيف مواضممم عدَممد  مممى الممذكر ايكمم م  ژڄ ژورذت كلمممة  وـممد إ

وذلك على سب   تقال م اخلار،ني على ال مرا  املالمتق م    ف،اءت مََّوًُة مّرً  واحدً 

وذلمك   فژڄ ژومنهم مى َسّماهم هلمم   فإ  ـالمني؛ منهم َمى َ ِ َب اهلل عل هم

ڤ   ڦ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ يف سور  الاا ة ممى ـولمه تَما :    

 .ژ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ

 وأّن فال همموذ َُقَ ممد هلهممم:  املُ مموب علمم هم أّن  والثاهلممت عممى رسممول اهلل  

ِمّما َ شكَّ ُ ه أّن عدذ الن ار  منذ نمزول القمرآن   . و(2)الن ار  َُقَ د هلهم: ال الني

علمى   ژڄ ژوحتى ا ن أكثر هلكثر مى عدذ ال هوذ. وممى هنما ،ماء امَلمّد يف ألم       

يف حمني ،ماء َممّد     فلُ ناسب كثر  عدذ الن ار  أو ِلَ ُدلَّ عل ها فهلما َ مزَد عل ه فأَتمِِّه

هلممدون َمممد  مائممد  لُ ناسممب ـّلممَة عممدذ ال همموذ أو للدَلممة علممى     ژڦژ الممواو يف 

 .  (5)ذلك
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ُهمي هلمدون    فهمي األخمر  تمدلا علمى الكثمر       ژڄ ژوطب َة مقماطم كلممة   

ََ  هل مامت وهمما:  ني مى نو  )طوَ  املّد( املُلم   َلني متماثاألل  وال َ تتكّون مى مقَّ

َّ يف      فف أي: )ص َ ص( مكمّرر ممّرتني  (َضمماْل / ِل ممىْ  ) وهمذا املقَّمم نماذر يف الَرهل مة إ

وـد َتَمّ َز هذا اللا  هلوروذ هذا املقَّم ُ ه ممرتني؛ يف   فحالة الوـ  يف أواخر الكلمات

َّ يف كلممات مَمدوذ ؛  روهذه ال  ُة َ نكاذ جندها يف الق فأّوله ويف آخره  آن الكرَم إ

 ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻژ يف ـولمممممممه تَممممممما :  ژڻ ژحنمممممممو: 

[ف 1]الّ اُات: ژٱ  ٻ ژيف ـوله تَا :  ژٱ ژ [ و112 ]املؤمنون:

 ألنهما  اتان للم ئكة. فوك هما َت ّمنان مَنى الكثر 

ََي  َّ أّنهمم  فَكّممًا ونوعماً   ژڄ ژوعلى الر م مى تالاوي مقََّ ا رتلامان يف  إ

ويف  فلم  ُهمو يف املقَّمم األول )َضمماْل( أ    ف وت املّد الذي َتوّسا الّ وتني الّ امتني

َرتّتممب علممى هممذا اَخممت ، الّلاظممي اخممت ، يف تنُمم م    املقَّممم الثمماني )ِل مممْى( َمماء. و  

ََني ؛ ُاألول َتمّ ز هلنُمة  اعد وَزَمد ممى نُمَتمي     والثاني َتمّ ز هلنُمة هاهلَّمة.  ف املقَّ

 َوذ واَبو  التشدَُد الاّلاهل  ل وَتي املّد يف املقََّني.  ال 

شتقة ممى  ؛ ألّنها مَناسب ذَلتها املَنوَة ژڄ ژوهذا التنُ م الارَد لكلمة 

وَُقمال   فوِضمداه اَداَمة   فالّ  ل: وهو الَدول عى الَّرَ  املالمتق م  هم درو فَض َّ

ـلم ً    فدًا كان أو َسمهواً ملالتق م َعْمترك الَّرَ  ا» ُهو فالّ  ل ِلُك ِّ ُعدوٍل عى املنهج

هذا ََم : أّن الّ مالني كمانوا يف أّول أممرهم مهتمدَى سمائرَى علمى        . و(1)«كثرًا كان أو

يف املقَّمم   ال ماعد ُ  ت النُممةُ َبممى هنما ناَسم   ثم احنرُوا عنه وَضّلوا. و فالتق مالَّرَ  امل
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تهم ُ مما   املقَّمم الثماني ضم لَ   يف اَاهلَّمةُ  ت النُممةُ َبوناَسم  فاألول هداَتهم هلماذئ األممر  

 هلَد.  

ني يف ممماذي الّ مماله ت َتَبَُمكممى تو، ممه و،هممًة أخممر  وهممي: أّن ألمم  املممّد ناَسمم     و

ثمم ،ماءت َماء املمّد املالمتند  إ  المّ َ املشمّدذ          فهم على اهلل علّوًا كبرًاض لتهم وُعُلّو

هَلممّ ى اهلل تَمما  حممال ـممد   امتممداذ هممذا الالممقو . وومممَد فِلُتناسممَب ِشممدََّ  سممقو  هممؤَء

املشركني الّ الهني  ال َمى ََخّر ممى الالمماء ُتهموي هلمه المرَح يف مكمان سمح   هلقولمه:         

 ژپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ

 ه سقو  إ  أسا  ساُلني.مَتَبعلى اهلل ََ ُكّ  ُعُلو  [.21 ]ايج:

 ذَلة واو املد مم  2. 1. 2. 5

 ف وت الواو )املدّي( ال ائت على حركِة َضم  ـائممٍة علمى  موٍت  مامتٍ    َبت  

 فراج  مث َبَقمى هل نهمما هلَمض اَنام      فوعند النَّ  هلهذا ال وت ُتَ مّم ُمََظمم الّشماَتني   

 فف وهلممذلك َتتَِّخممُذ الّشمماتان َوْضممَم اَسممتدار   (1)ُ  الّ مموتوََتَِّ ممِلَ َتخممّرج ُ ممه الممنََّا   

 .(2) ُمتَقدَِّمَتني إ  األماَنيَتوتكون ماوََتا الّشَا

 الدَلة الَامة لواو املد  مم  1. 2. 1. 2. 5

إّن وضَ ة َضّم الّشاتني أثنماء النَّم  هلمواو املمّد همي هلالتأك مد  مر وضمَ ة اَنامراج          

 فكما أنها  ر الوضم احملاَِد املنالِحب إ  الوراء الذي َُم ِّز َاء املّد فاليت ُتم ِّز أل  املّد

ور ما ذّل يف الُالمب    فاملمدََّى ُمإّن ذَلمة واو املمد َهلمّد أن تكمون مُماَِرً  لمذَنك        ولذلك 

 َ ممم اإلحيماء هلالت م    والّ مّم والتكموار المذي َتمنحمه حركمة          فعلى اإلندُا  حنو األمما
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الّ ّم املبتن ة عل ه. ولكى على الَموَ ُإّن الّ موت الّ مامت المذي تقموَ عل مه الّ مّمة       

 فوعماذً  مما َكمون همذا ال موت      فدَّ القالَم األعظَم مى ذَلته املَنوَةهو الذي ََمنح امل

َِمبُء األكمرب         الذي َُمث  ـاعد  املّد ونقَّة انَّ ـه عمنَي الكلممة أو ََمهما. وعل مه َقمم ال

 هلاعتباره َُمثِّ  البَد الدَلّي األهّم للكلمة.  فمى النرب

وهمو  موت )الثماء( ألنمه      فالكلممة ُواو املّد يف لا  )َمنثمور( ممثً  َالمتند إ  عمني     

 فَكتالمب م ممح همذا ال موت الدَل مة     هنما  ولمذلك ُإّنمه )واو املمّد(     فمشت  مى )َنَثَر(

َتمّ ز األكرب مى َ،ر  الكلمة عل ه؛ و وذلك لوـو  الثق  فلُت ا، إ  م حمه اخلا ة

 حر، الثاء هلث   ظواهر  وت ة مالتقا  مى طب َته النَّق ة:

ألسنان الالالى عى الَل ا عنمد خمروج  موت )الثماء(ف وممى ثمم       : اناراج ااألو 

 ّ ماثم  األحمدا  الَّب َ مة الميت تت ممى الشَّم      ترا،م طر، اللالان إ  المداخ . وهمذا َُ  

 واَناراج. 

َا  هلباء أثنماء خرو،مه هلمني طمر، اللالمان واألسمنان الَل ما عنمد         : هلَثر  النَّالثان ة

  ة اليت تت مى البَثر  والتخل ا. ا مياث  األحدا  الَّب َّمِم فحدو  ال وت

ا َموحي هلالرـمة والَّمراو     ّمِم ف: حا   رـ   َالمم ل وت )الثاء( مم اللثغالثالثة

 .  (1)والد،ء

ُ وت املّد الواوي ََُ ما هذه املَاني الث ثة ل وت )الثاء( إ  ذَلته الَاممة علمى   

َر مَنممى )منثممور( ت مموَرًا ُُ ممؤذي هلمماللا  جمتمَممًا إ  ت ممو فالّ ممم والتكمموار واَنممدُا 

مه همذه املَماني   ذـ قًا. وـد ورذ هذا اللا  من وهلًا يف كتاب اهلل الَزَزف َُ مّورت أ واُتم  

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ژوذلمك يف ـولمه تَما :     فأذّق ما َكون الت وَر

 [. 22]الارـان: ژ  ڃ  چ
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 فاملَنمى وت موَره  ُكّ   وت يف هذه ا َة ـاَ هلالدور الدـ   املرسوَ له لتو    

مالمبوـًا هلمآَخر مالمتندًا إ  ََ     ژچژ ح ث ورذ واو املد املالمتند إ  عمني الاَم  يف    

ًَ يف   فژڄژ الاَمم  يف  لُ َ مموَِّر إسممرا، اجملممرمني هلَحمم ِّ    ژڄژ ُْمماء )املممد( أو

ثممم ،مماء ثان ممًة يف   فهِلممما ارتكبمموا مممى إعمممال َضممماوها إ   ممح اة أعممماَم    فأناالممهم

وذهاهلها ُسد . وـد َ ّوَر اإلنتقال تبدَد ما تراكم مى أعماَم تلك  رِلُ َ وِّ ژچژ

ُال مور    فمى واو املد إ  أل  اإلط ق عمل َة اإلنتقال مى حالة الّ ّم إ  حالة التبداذ

ح ث ُشبِّهت األعمال هلاَبماء   فالب ان ة لاَة ـائمة على أسا  تشب ه املَقول هلاحملالو 

 يف الِقّلة وايقار .

ِلُ َبِّمَر   ف(1) ا ُ ه مى ال مَ  واخلاماء   فـد ،اء  وت اَاء املهتوت يف أول هباءو

ُاألعممال الميت    مقاهل   موت الَمني ايلقمي اجملهمور.    وذلك يف  فعى حق قة و،ه الشبه

 ُهمي كاَبماء:   فهي يف حق قتهما أضمَ  مما َكمون     فُظىا  احبها أنها مى القو   كانََ

وـمد ُوِ مَ     خلار،مة ممى الُكمّو  ممم ضموء الشمم .      ُبمار ا الذّرات ال مُر  الشمب هة هلال  

ألنمه َبمدو منتظممًا ممم ال موء ُمإذا َحّركتمه المرَح          فعم  اجملرمني هلاملنثور مى هذا اَباء

 . (2)تناَثَر وذهَب ك َّ مذهب

مم  موت املمد المواوي المّدال علمى الّ مّم        فُ وت الثاء الّدال على التبَثر املمتد

ثمم ،ماء  موت المراء المّدال علمى الكثمر  والتكمرار          فعمل مة التبمداذ   والتكور َ ّوَرا مَماً 

ت وَر عمل مة ت شمي تلمك المذرات الكمثر  وذهاهلهما        َ لُ كِم فُممتدًا مم أل  اإلط ق

 أذراج الرَاح.
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 الدَلة اخلا ة لواو املد   مم  2. 2. 1. 2. 5

ّدًا مائمدًا عمى املمّد    واو َمم هي الدَلة املَنوَة اليت َكتالبها الّلا  عمى طرَم  َممدِّ الم    و

ُ مأتي   فممد  يف آخمر كلممة    َأتي حمر،ُ منها أن  فَأتي هذا املّد الزائد ألسبابالَّب َي. و

.(1)اجلمائز املنا م    املمدّ  :  عل مه اسمم  هلَده اَمز يف أول الكلمة التال ة له. وهو ما َََُّلم 

وإْن كمان   ف َخمر   اة اخل وص يف هذا النو  مى الدَلة َُراذ هلها اخت ُهما ممى لام    و

 القاسم املشرتك َا ني ًَا هو ذَلة املّد الواوي على الّ م.

إلّن الالم اق همو المذي     فوَ ََ  هذا اطهراذ ذَلة لا  ما كّلمما ورذ ُ مه ممّد مائمد    

ََمدَّذ املَماني    فََحكم و،وذ تلك الدَلة مى عدمها أو تالاوَها مم  رها مى عدمه. وَتَت

 فَمّد الواو املتلّو هل وت اَمز  كتَّدذ مَاني األلااظ اليت َمرذ ُ هما  اخلاّ ة اليت َوح ها 

 ومنها على سب   املثال ماَلي:

 الدَلة على اإلكثار مى الشيء مم  1 .2. 2. 1. 2. 5

يف ا َمتني أذنماه ممى     ژڄژ ميكى التمث   َذه الدَلة هلاملّد الذي يف َُ  األمر 

 سور  األعرا،: 

ڦ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ژ 

  ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

   ژھ  ھ  ھ  ے  ےژ 

تال مًة   (إذ) الزائد يف واو َُ  األمر يف ا َة األو  سببه الّلاظي هو جمي هممز   ُاملّد

أما ذَلته املَنوَة ُهي أّن الذكر أو التذك.ر مب أن َكون مى الكثر    مث َتناسمب    فله

وَتناسب كمذلك ممم مما أنَمم اهلل      فأو ملوكًا فاألرامم ،َلهم )ـوَ عاذ( خلااء يف 
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ل شم  هاتني  فثان ًة ژڄژ عل هم مى البالَّة يف الَّول والبدانة. ولقد تكّرر الاَ  

َُ ِحهمم مشمروٌ  هِلمأن     ول ؤكهمَد علمى أّن شمر َ    ف(1)وما سمواهما ممى الََّاَما    فالنَمتني

َممدََى   ؛ ُإّن ذكَر أهم ِ  ا َة الثان ة. وكذلك األمر يفِمَنَى اهلل عل هم منهم ناسَب الذكُرَُ

مب أن َكون مدَدًا كثرًا حتى َتناسب مم ما آلوا إل ه مى مَاذ  عمدذهم هلَمد أن كمانوا    

 ـّلة ـل لة.

ٺ  ٺ   ژيف ـوله تَا :  ژڄژ ونظر هذا ِمّما ورذ على   ُة األمر الاَُ  

ڄ    ڄڦ  ڦ    ڄ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ        

ف ُقد ُطِلَب مى الذَى كاروا أن َنتظروا ذلك [158]األنَاَ: ژڃ  ڃ   ڄ

ُإنه مهما طال ممى اَنتظار َُاَل حني موعده. وطول اَنتظار هنا  فال وَ املوعوذ

 لكّى[ف 6]املَارج: ژ ۈئ   ۈئ  ېئ ژ َناسب ما َراه الكاُرون مى هلَد ذلك ال وَ لم 

 ژېئ  ىئژ وـوله ايّ :  فلقوله سبحانه فا  أنه ـرَب  تَواـم األمر عند اهلل

هلذلك ُإّن مّد الواو َمّدًا مائدًا على مقداره الَّب َي ،اء مناسبًا ملا [. و7 ]املَارج:

عندهم مى وما َرتّتب على ذلك الت ّور  فََت ّوره الكاُرون مى هلَد ذلك ال و

  .اإلحالا  هِلُبَد ذلك ال وَ

الذي َتحّد  عى َمْيء َوَ الق امة  ژپژ َة أّن الاَ  وِمّما َُ ح  يف هذه ا 

يف حمني ورذ همذا الاَم  هلهمذا      فوهو مناسب لزَاذ  َممّد المواو هنما    فـد ورذ هلإثبات ال اء

ڭ  ڭ  ژوذلك يف ـوله تَما :   ف ژڭ ژأي:  فاملَنى يف موضم آخر حمذو، ال اء

والالممممبب اخممممت ،  [ف 115]همممموذ: ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۈڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ

ذلمك   رِب،اء ألّن الال اق َتحّد  عى حق قة ـُهنا ّن حذ، ال اء املدّي ح ث إ فال اقال
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 .(1)وأنه َأتي على حني َ ّر . وهو  ره هناك فال وَ

حنمو:   فورذ كمذلك يف الاَم  املاضمي    فوكما ورذ هذا النو  مى املّد يف َُ  األممر 

 ن:]املؤمنممو ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ  يف ـولممه تَمما : ژڑژ 

والمذي عَوضمهم    فه هؤَء ال ماهلرون َل الَّوَ  الذي َتحمَّ[ف ُهو َدّل على ال رب111

وهو الاوم هلاجلنان خالدَى ُ ها. ُمدوامهم علمى    فاهلل تَا  عنه هلاجلزاء اجلزَ  )الكثر(

 ل ه هلدواَ خلوذهم يف ،ّنماٍت عمدنٍ  وَتَحمالهم ألعبائه الكبر  والكثر  كوُِئوا ع فالّ رب

 ُناَسَب عظ ُم اجلزاء وكثُره ِعَظَم ال رب وكثرَته.  ف َانىَ وملٍك

ڦ  ڦ       ژ يف ـولممه تَممما :   ژڄ ژونظممره ممممى الاَمم  املاضمممي أَ ممًا الاَممم     

مممم  وَت ممّمى هممذا الاَمم    ف[156 ]البقممر : ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ   ڃ

اإلكثار ممى ـمول:   وـد ُخ ِّص هلاَسرت،ا  عند امل ائب و فذعوً  إ  ال ربمم  كالاهلقه

 .ألّن هلذكر اهلل تَّمئى القلوب ژڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ژ 

 الدَلة على التأما  يف الشيء مم  2.2. 2. 1. 2. 5

ـّمة النظمر     فتكاذ ذَلة املّد على التأّمم  ُت مار  ذَلَتمه علمى اإلكثمار      ألّن التأمام  وِذ

لميت ورذ ُ هما همذا النمو  ممى املمّد سم اُق        مى الال اـات اتَّّلب هلْذَل املزَد مى الوـت. وت

 واإلكثار مى التأّم  ُ ها.  فالدعو  إ  تَدهلار آَات اهلل الَدَد 

منها أسلوب  فوـد اختلات أسال ب التَبر اليت ورذ ُ ها واو املد هلهذا املَنى

ڍ  ڍ  ڌ      ڇ  ڇژكما يف ـوله تَا  مى سور  )ق(:  فاَستاهاَ اإلنكاري

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ             ڌ      ڎ  ڎ
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ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ژ كما يف ـوله تَا :  فومنها أسلوب الَّّلب األمري .ژڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ        ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

  ۇہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ

 [. 22]األنَاَ: ژ  ۉ  ېۋ  ۅ  ۅ    ۉ    ۋۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۇ

وإلقممماء  فوَممممّد األرا فوالكواكمممب الممميت ُتَزَانهممما فُالاّلمممماء املرتام مممة األطمممرا،

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ ُ همما  فكل.همما آَممات  فوإنبممات الممزر  فوإنممزال املَّممر فالرواسممي

ََِى النظَر ُ ها فعل ه أن َُبِ َرها [8ق:] ژڱ   وَتذّكَرها حتى تتبّ ى له ـمدرُ  اهلل   فوَُم

 وعظمُته. 

مناسمبًا   فوذـّمة النظمر   فالمّدال علمى كثمر  التأمم      ژڇ  ژ وـد ،اء املّد الزائد يف 

 فژڎژ  فژڍژ مثممم :   فلكثمممر  املمممدوذ يف آَمممات اهلل الممميت ممممب َتمممَدهلارها     

َُظمممة آَممات اهلل وذَِّّممة  ممنَها ِمّممما َتَّّلممب إطالممة النظممر    فژکژ  فژڎژ

لقولمه   فوتوّطمدت ع ـتمه هلمه    فاذ إميانمه خبالقمه  وذـته. وكّلما ماذ الَبد مى النظمر ُ هما م  

أَ ممًا ماذ املممّد يف . ويف هممذه ا َممة [165]البقممر : ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ ژتَمما : 

ُهممم  فف ألّن هممؤَء املممؤمنني ل المموا كُرهممم  ژژژ املتلممّو هلهمممز     ژژژ َُمم  

 هل  هم أَشدا ُحّبًا. فشدَدو ايب هلل

 ور يف الشيءالدَلة على الُؤ مم  2. 2. 2. 1. 2. 5

تشرتك همذه الدَلمة ممم سماهلقتها يف مَنمى الناموذ إ  عمم  الّشميء ؛ ُامي التأمم            

يف ـولممه تَمما :  ژپژ وهنمما تَمامم  ممماذّي. ومممى ذلممك  مم ُة الاَمم   فتَمامم  ذهمم 

 ژپ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ
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أول حر، اجلر )إ ( ُلزَ الواو ُ ها اَمز  اليت يف  ّدمف ح ث ،اء هلَد َم[16]الكه :

هذه الكلمة َ ََِق ا أهم ة عمى الالمبب    ّدمولَّ  الالبب املَنوي يف َم فمدا الواو َمّدًا مائدًا

 ور ا كان أوَلى هله منه. فاللاظي

حمني َ مّمَمت   » وهل ان ذلك أّن الَّلب مى الات ة املؤمنني هلاختاذ الكه  ممأو   ،ماء  

ُمما   فمَّ نة حتى َامتح اهلل علم هم  ِلمّد   زال ـومهمواعت(1)«عزميتهم على الارار هلدَنهم

هلدَلمة َُم  اَعتمزال المذي      فيف خلدهم أنهم س َتزلون ـومهم ممدً  طوَلمة  دور َ كان

ف ألمٍر ما. والَزلمة هلالبمدن تَم  عمدَ اَخمت        (2)ََ  جتناب الشيء هلالبدن أو القلب

َمذا  ف (2) مره  َكمون يف هل مت أو  ُقمد   فوهي َ تَ  هلال رور  اهلتَاذًا مكان ماً  فهلالنا 

إراذ  اهلل شماءت   لكمىّ هل  مَماذ .   فّدمعلى األ   يف امل ژٻژ الواو يف  دا،اء َم

الذي َأوون  وَع َّى َم املكان فأن تكون عزلتهم ملد  طوَلة خار،ة عى القدر  البشرَة

ًا َممدّ  ژپژوهمو   فلهذَى الالمببني ،ماء ممد المواو يف ،مواب إذ     ُ فوهو الكه  فإل ه

ه اهلل َرَكوذلك ِلُ ناسَب البَدَى الزمماني واملكماني؛ أمما الزمماني ُمذَ      فَاوق املدَّ الَّب َي

وأما املكماني   ف[25]الكه : ژڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇژ هلقوله:

 فوما حيملمه ممى إحيماءات هلال م   والُمؤور يف عمم  اجلبم         فُ دلا عل ه لا  )الكه (

لَ مأووا   فوَدَُهم لولو،ه ذًَُا فوكأنه َالوـهم إل ه سوـًا ُْاء هذا الواو املمتد املندُم

 وَتحّ نوا هله مى هلَّل الظاملني.        فإل ه

وكما ُأشر ساهلقًا مى أّن ال موت ال مامت المذي َقموَ عل مه املمد َمرتك الكمثر ممى          

ُقمد ،ماء عمم   موت المواو شمبه ال مامت امل مموَ ـبم  املمد            فم حمه على ذَلة املد
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ه ذثم ،اء املد هلَده ل نتقَ  إ  ت وَر ُعمقه وامتدا ف  الكه  وانُ ـهعلى ت وَر ض 

 يف ،و، اجلب . 

وميكى الوـو، على حق قة ذور  وت الواو الالاهل  للمد هنما ممى خم ل مقارنتمه     

خب  مب     حبىئ  يئ    جبژ يف ـولمه تَما :     ژ  ىئژ هل وت الراء الالماهل  للممد يف كلممة    

همذه الكلممة    َحَنالمراء ال مامت املكمّرر همذا َمم     ف ُ وت [51]الذارَات: ژىب  يب  جت
تاركًا لواو املمد ت موَره ملَنمى اإلن مرا، التماَ       فذَلتها على ايركة املتوا لة الالرََة

 هلَ دًا عى أيِّ مَ  ة تالتو،ب عقاهله. فإ  طاعة اهلل وثواهله

وتبمدو هممذه الدَلممة هل ممور  أ،لممى وأوضمح يف ُوا مم  ا َممات التال ممة مممى سممور    

 ژی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىبژ : اياـمممممممة 

ُواكبمت مَماني الُمّ  والت مل ة      فوالَّوَلة مًَا (1)ت حركات ال م الق ر ح ث التأَم

يف اجلح م هلاللاللة ذات سبَني ذرا  لُت وَِّر هلشمك  ذـ م  ذَلمة المواو علمى التو .م  يف       

 الشيء والناوذ ُ ه.

 تقاهل  أ وات املد  مم  2. 1. 2. 5

همي  ممّد األلم  ال ماعد     ُدَلمة  فرأَنا ُ ما سب  ك   أّن املّد َتنّو  هلتنّو  أ واته

وهذان رتلاان عى ذَلة املد الواوي. وميكى الوـو، علمى   ف ر ذَلة مّد ال اء اَاوي

وهذه املقاهللة ـمد   فحق قة التباَى الدَلي هلني هذه املدوذ مى خ ل مقاهللة هلَ ها هلبَض

وـد تكون خار،ه. واألّول: ـد َ تكون ُ ه أ موات املمد ،مزءًا     فتكون ذاخ  الال اق

 فأو حالتهما اإلعراهل مة   فوإاا ـد َكون املد ُ ها عارضًا تبًَا لرتك بهما  فمى   ُة الكلمة

كما ـد َ تكون األلااظ املتقاهللمة متالماوَة الدَلمة. أمما الثماني: ُمإّن املمدوذ ُ هما تكمون          
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 ما تكون األلااظ املتقاهللة متالاوَة يف الدَلة.ك فع مة هلارم  يف   ُة الكلمة

 ذاخ  الال اق  ّدمتقاهل  أ وات امل مم  1. 2. 1. 2. 5

وإاا ََرا عل هما ممى    فوـد َ َكون كذلك فـد َكون املد ،زءًا مى هلن ة الكلمة

أو مى خ ل ما ََرتضها ممى   فوما َدخ  عل ها مى الالواهل  واللواح  فخ ل ترك بها

وحالمة نيمم    ف ة خا ة كحالة الن ب اليت َلحقها أل  املدِّ عند التنموَى حاٍَت إعراهل

املذكر الالامل يف حاليت الرُم هلالواو والن ب هلال اء و ر ذلك ِمّما ََمنح الكلمة َملَمحمًا  

  وت ًا ،دَدًا ُُ     إل ها هلَدًا ذَل ًا خاّ ًا.

َشممي هلهمما  فََت خا ممةو البمًا ممما تممرذ املممدوذ يف الالمم اق القرآنممي حاملممًة مَهمما ذ 

ومما  مم  يف طّ اتهما ممى مَماني      رها ُ كش  الكثر ممى أسمرا   فعن ر املقاهللة ُ ما هل نها

وجميء  رها يف ذات الالم اق لتكمون ِنمّدًا     فذاع ٍة إ  َتخ ارها يف هذا املوضم ذون  رها

َاى وذلممك هلهممد، ت مموَر املَنممى أَذّق ت مموَر وأحالممنه. وَسممُ كتَ    فلتلممك أو خمالاممًة َمما 

 هلاإلشار  إ  هلٍَض مى هذه النماذج.

 (أراَذ) و (ُأرََد) مم  1. 1. 2. 1. 2. 5

   ۆڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ژ همي ـولمه تَما :     فهذان الاَ ن يف نيلة واحد  ا،تمم

ف ويف همممذه ا َمممة مقاهللمممة ممممى النمممو   [11]اجلمممى: ژۅ  ۅ  ۉ    ۋۈ    ۈ  ٴۇ    ۋ  

خ ُان َ نق  ان »وهما  فـوهل  الشَّر هلالرشدح ث  فاخل يف كما ذكر هلَض الب   ني

 .(1)« لُّيا والرشَد فر اخلرالشَّ نق َض ُإّن

 ژۆژََُِلمي:  ـوهل  كمذلك هلمني    فوكما ـوهل  هلني م دَري: )الّشر( و )الرشد(

                                                 

 . 2/228اإلتقان يف علوَ القرآن:  ( 1)
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َ     ُْاء األّول على البناء للمْهمول   فژۋژ و  علمى   و،ماء الثماني علمى البنماء للمَلمو

ممما همو اهلل تَمما ؛ وذلمك أّن الشمم اطني كانمت تالممرتق    المر م ممى كممون الااعم  يف كل ه   

كُثَر الر،م وماذ مَماذً  ظماهر  ؛    ُلّما هلََث رسول اهلل  فالاّلمم يف هلَض األحوال

 وملا حد  هذا ـال نار  مى اجلمى:  فرتاق أ ً موُمِنَم اإلس فّبه َا اإلن  واجلّىمحتى تَن

َّ ألمممر أراذه اهلل هلأهمم  األرا » رلمو مممى أن َكمموَن شممّرًا أو رشممدًا أي:   وَ فمما هممذا إ

 .(1)«خرًا مى عذاٍب أو رمحةف أو مى خذَن أو توُ  

تنزَمُه الااعم    أي:  ف(التنزَه) على سب  مبنّ ًا للمْهول  ژۆژ وـد ،اء الاَ  

أممما [. 21] مماُر: ژۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ژ لقولممه تَمما :   فوهممو اهلل عممى إراذ  الّشممر  

 ألّن املراَذ هله إراذُ  اخلر.  فًا للمَلوَُْاء مبنّ  ژۋژ الاَ  

هل  هل نهما مقاهللة  موت ة   فواملقاهللُة هلني هذَى الاَلني ل الت مى هذه اجلهة ُحالب

هلممني َمممّدي ال مماء واأللمم  ؛ ُمممم إراذ  الّشممر ِ،مميَء هل مماء املممّد الممّدال علممى اإلرتكمما          

و الالاُمّو. ُناسَب ك ا َمد   ومم إراذ  اخلر ِ،يَء هلأل  املد الّدال على الَّلّو فواإلحنَّا 

 الال اَق الذي ورذ ُ ه.

  (ُرـوذ) و (أَقاظًا) مم  2. 1. 2. 1. 2. 5

 ]الكهمم : ژ ڑ  ڑ   ک  کژ ا،تمممم هممذا الّلاظممان يف ـولممه تَمما : 

ألنهمما ممى هلماب     فلكنهمما ممى النمو  النق  ميّ     فا مى األلااظ املتقاهللمة أَ ماً  ف وهم[18

 فورـوذ: نيمم راـمد   ف. وأَقاظ: نيم َق  وَقظان وهو املنتبه(2)  هلال قظةاملقاهلالرـاذ 

                                                 

 . 2/627الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ :  ( 1)

 . 2/228اإلتقان يف علوَ القرآن:  ( 2)
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كقموَم:   ژک  کژ . وـولمه:  (1)نيمم ـاعمد   :والقَوذ فنيم ،ال  :كاجللو 

َ  ركو   وسْوذ  وـَوذ   .  (2)و اًا للْمم هلامل در فهم ـو

عنمدما ضمرب اهلل    فوهذه اجلملمة القرآن مة وارذ  يف سم اق ـ مة أ محاب الكهم       

وـمد   .ثق لًة َ ُتنمبِّههم ُ مه األ موات    إنامًةُأنامهم  فالكه  سنني عدذًا على آذانهم يف

 .  (2)َُ حالبهم الناظر لذلك أَقاظًا فُُالِّرت هلأّن ع ونهم كانت ُمَاّتحًة وهم ن اَ

وا َخممر  فأوَممما أ ممليّ  مشممتمً  علممى َمممّدَى:   ژڑژ وـممد ِ،مميَء هللامم    

وـمد   فحمان اناتماح ع َنمي كم   ممنهم     ُناَسَب هذان املمّدان املاتو  فعارا هلالبب الن ب

اهلتمداُء كم ِّ مقَّمم ممى مقاطَمه الث ثمة  ركمة         فحالما  هلمه  واإل فـّو  مى هذا التناسب

ـَالاتح َْم /  ف وتالاوي همذه املقماطم ممى ح مث اإلَقما  ؛ ُكم ٌّ منهما سمبب         ا / َظا(؛ )َأ

 خا  . 

ِْميَء   ژک ژأّمما     فيف أّولممه مشممتمً  علمى َممدِّ واوي  مالممبوٍق  ركمة َضمم     هلمه  ُ

؛ ُهي ممتنَمة عمى أذاء   هم م روب على حواسِّهمكوَن ُناَسَب الّ ما فومتُلو  هلآَخَر هلََده

وناَسَب واو املّد حق قَة نومهم الَّوَ  الَم  . وـد ـَّو  مى اإلحالا  هلهمذا   فوظائاها

ٍَ همو:   (مقَّم ـ ٍرم )املَنى طب َُة وروذ مقاطم هذا الّلا ؛ ح ث اهلتدأ هل  ف(ُر) م ممو

 :  همو  فالواوهلم  ( مدَمد مقَّمم  طوَم  ماتموح   )ثمم تم ه    فلُ ناسب َضم ايواّ  وإ  ـهما 

 ِلُ ناِسَب طول ُمّد  نومهم. ف(ـُمْو)

أ حاب الكه  أـو  وأهللغ عند الوـ  علمى   ژک ژوَ ر اإلحالا  هلَّول 

                                                 

 . 15/212،امم الب ان عى تأوَ  آي القرآن:  ( 1)
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وعندئممٍذ َُممدَمج  فف َنتهماء اجلملممة هلهما  (1)وهمو وـمم  ،ممائز  فهمذه الكلمممة أثنماء الممت و   

ُ تحمّوَن مَمًا    ف(ُذْن) هلاملقَّم الثالث الَّوَ  املَُلم   (ـُمْو) ملقَّم الثاني الَّوَ  املاتوحا

 وهو أطول املقاطم الَرهل ة.  (ـُمْوْذ) إ  مقَّم َمدَد مَُل  هل امت

ما كان ِلُ قال لو كان ـد اخمتر   ژک ژإّن ك َّ ما ُأشر إل ه مى الدَلة ال وت ة يف 

ًَ مى هذا الّلا  لا َّممد ) حنمو:  فوأعمَر،  وإن كان ذلك ا َخر أـمَ   منمه   فٌ  آَخرهلد  (ُر

 وكذلك إذا .(2)وأعر، فُإنه أـ   منه فالذي هو إضاُة إ  كونه ُمالاوًَا له يف الدَلة

ًَ منه لاٌ  ِمكان ـد  األممر يف عّلمة اخت مار لام       حنمو: )ن ماَ(. وكمذا    فّما َُراذُهاختر هلد

َّ وم ف: َِقمماظمثمم ذون سممواه  ژڑژ الممت قظني. لكممّى اَسممتَمال القرآنممي َممأهلى إ

 اخت ار أذّق األلااظ وأنالبها وأكثرها م َءمًة للمَنى. 

و  ژڳژ ونظممر هممذه املقاهللممة ال مموت ة هلممني َمممدَّي األلمم  والممواو املقاهللممُة هلممني      

]آل  ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱژ يف ـولمممممممممه تَممممممممما :   ژڳژ

 ژڳ  ڱ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳژ وـولمممممه تَممممما :  ف[121 عممممممران:

 [.112 ]النالاء:

 

 

                                                 

ک  ژ ـوله تَما :   ژ ڑ  ڑ   ک  کژ نيلة  َلير ا كان الوـ  هنا أنالبف ألّن الذي (  1)

 وُ ها التاات  مى املخاطب إ  املتكلم. واهلل أعلم. ژ گ  گ  گ  گ

َّ إّن   ُة )ُر(  2) َّد( أـ   مى   ُة )رـوذ( ؛ ذلك ألّن )رـوذ( َ ميكى تشخ ص كونها نيًَا لم )راـد( إ

َّ ُمإّن األ م  ُ هما أنهما م مدر مثم  ،لمو          إذا ،اءت و اًا جلمم املذكرف كأن َُقال: ـوَ رـوذف وإ

ها للام  )رـموذ(   وـَوذ وـد و   هلها اجلممف كما إّن )ُرَّد( أعر، منها إلّن مَا،م الَرهل ة عند تَرَا

 ماذ : رـد(.لالان الَربف تقول: وـوَ رـوذ: أي ُرـّد. َُنظر: )
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 (َن  د) و (هلاِسقات) مم  2. 1. 2. 1. 2. 5

هل ماء املمد اَماهلا     ژےژ  و فاعد و اًا للنخم  هلأل  املّد الّ  ژھژ ورذ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ژ همو ـولمه تَما :     فواحٍد وذلك يف س اٍق فو اًا لَّلم النخ 

 [. 11]ق: ژے

والباسم  ممى    ف: َتممَّ طولمه  ؛ وهلاَلمَ  الشَّميءُ  ُمشت   مى الُبالموق  ژھژ ولا  

قممال هلاَلممَقِت النَّخلممُة هلاُلمموـًا إذا طاَلممْت     : َُف ـممال اخلل مم  (1)م يف ُعُلمموِّهالنخمم : املرتامم 

  .(2)َوَكُمَلْت

ََْلُت هلََ ه علمى هلَمض؛  َُُمشت   مى الن د: ونَ َدُت الشَّيء:  ژےژ أما  ،َ

 موذ: وهمو مما كمان     ون م د  َنمى: من   فه ِإلممى هلَمض  وُمي التهمذَب: َضَمممْمُت هلََ م   

َّ أّن األّو ف)من موذ( مرتاذُمان  ف وهذا ََ  أّن )ن  د( و (2)هلَُ ه ُوق هلَض ل ََم   إ

ان ماَ الّشميء هلَُ مه ُموق     ََ  والثاني فيء هلَُ ه على هلَض وإ  هلَضان ماَ الّش

إّن الَّلممم  القرآنممي؛ ح ممثوهممذا َُاالِّممر سممبب اخت ممار )ن مم د( يف هممذا الالمم اق  فهلَممض

ُْاء َمدا ال اء ُ ه ِلُ َ وَِّر همذا الر م  األُقميَّ املتهمدَِّل      فَ ه وإ  هلَ همرتاكم على هل

 إ  أسا .

عنممد الوـمم  علممى   ژےژ وَمماء املممّد يف  ژھژ وَالممتَّ ُ  مممّد األلمم  يف 

ُ ممما ََُممر، يف علممم القممراءات والتْوَممد هلاملممدِّ الَممارا  فأثنمماء الممت و  هممذَى الّلاظممني

                                                 

 . ماذ : هلال ب: لالان الَر ( 1)

 . هلاب:هلال  مَْم مقاَ   اللُة: ( 2)

 . ماذ : َنَ َد لالان الَرب: ( 2)
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ال موت هلهمما ِسمتَّ حركمات. وهمذا اَمتمداذ املشمَرئّب يف         ف ُ بلغ مقداُر َمدِّ(1)للالكون

 ََُ مموُِّر جبمم ء هُلالمموَق النخمم  وارتااعممه إ  األعممالي هلتلممك الرشمماـة اجلم لممة ژھژ

َََر الاّلامُم هلهذا  فف ووـ  على الّدالژےژ ُإذا َت  القارئ هلَد ذلك لاظَة » استش

َََره هلذلك املّد ؛ ژھژ المذي ـبلمه يف    فالّ اعد املّد اَاهلا )ال اء( ِخ َ، ما استش

وـد ُ َّهمَي هلَُّائمه الرهلمانّي     فهذا التن  د الذي يف الَّّلم فإذ َالتشَر هلالمَه ـب  هل ره

ََِبقممة  فاجلم مم  ُاملقاهللممة ال مموت ة هلممني َمممّدي األلمم  وال مماء     . (2)«ذي الرائحممة الذكّ ممة ال

 فّو النخم  وهُلالموـه  ؛ َذّلت األّو  على ُعُلحركتني مت اّذتني:  اعد  وهاهلَّة َ ّورت

 وَذّلت الثان ة على تراكم الَّّلم وَتَدله ه حنو األسا .

 تقاهل  أ وات املد خارج الال اق    مم  2. 2. 1. 2. 5

 أو إضممااء طمماهلٍم فَُمثم  املممدا ونوعمه يف هلن ممة الكلمممة عن مرًا مهمممًا يف  دَممد املَنمى    

 فاجلذر اللُموي مم  رها يف  عل ها. وهناك كثر مى املارذات اليت تشرتك خاص  ذَلي 

ثم َ جند َذا التباَى الدَلي هلمني اللاظمني سمو   موت      فلكنها ختتل  مَها يف املَنى

ذه املالملم  املد أو نوعه الذي َُم ز أحدهما عى ا خر. ولَ  خر مثال على همذا مما َُمرذِّ   

 فرح م(عشرات املرات َوم ًا مى ذكر البالملة املشمتملة علمى لاظمي: )المرمحى( و )الم     

 ح ث َُم ِّز األّول َمدا األل  والثاني َمدا ال اء.

ف والرمحمة وإن كانمت تَم :    (2)«اقان مشتّقان مى الرمحمة » ُالرمحى والرح م

                                                 

َمد:  مارذات القرآن م م مح  التْو  وهو أن َأتي هلَد حر، املد حر، متحركف َوـَ  عل ه هلالالكون )(  1)

621.) 

 . 152اإلحياء ال وتي يف تَبر القرآن:  ( 2)

 .  ماذ : رحملالان الَرب:  ( 2)
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َّ أّن ال  ُة اليت اشت  عل ها ك ٌّ مى الرمحى والمرح م ،َلمت لكم       الرـّة والتَََّّ.  إ

 فواختلاموا يف ذلمك   ف الامرق هل نهمما  وـد ُّ   املاالرون القول يف فخ و  ته املَنوَة

 خب و ممهما ِلُ َممَرَ، مممد  تااوتهممما  وَُكتَاممى هنمما هلنقمم  حممدَث لإلممماَ ال مماذق  

ف والمرح م: اسمم عماَ    .الرمحى: اسم خاص هل اة عامة» ُقد روي أنه ـال: فذَل ًا

 .  (1)«هل اة خا ة

ََِر هلمه اجلمر ُ   هماَتني  ال ماء يف  ال موتي لكم   ممى َممدَّي األلم  و      أما ما َُمكى أن َُش

َِر  هلمالل.َّ  والرُِّم   » ُإّن فَُُ ارَِّق هل نهما مى هذه اجلهة فال  ُتني كمما أّن   فالرح م ُمش

َِر  هلالاخامة والَظمة وهذا ناتج عى اإلمتداذ األُقي ل اء املد يف  م ُة   .(2)«الرمحى ُمش

َْ ف  ََُِ َُ )المرح م(  ماة    ِمّمما مَم  ممى    ف نواإلمتداذ الَموذي ألل  املد يف   ُة 

ذلك أّن رمحة اهلل ـد  ف(2)ف ومى )الرمحى(  اًة  ر مالتقّر  و ر ثاهلتة(2)مالتقّرً  ثاهلتة

ُتالَتبَدل هلُ به. ومى هنا ُقد كان الَرهلمّي ترتَمد ُرائ مه خوُمًا وََُرـمًا وهمو َالمتمم إ         

ولكنمه سمرعان مما     فوهمي )المرمحى(   فال اة األو  مى  ماات اهلل تَما  يف البالمملة   

وهمي   فوََّمئىا ـلبه عندما تَّرق أقاعه ال اة الثان ة ممى  مااته   فذهب عنه روعهَ

 )الرح م(.

وإذا كممان لاظمما )الممرمحى( و )الممرح م( َمّممما أِلمم  اإلنالممان املالمملم َسممماَعهما أو     

                                                 

 . 1/21جممم الب ان يف تاالر القرآن:  ( 1)

 . 1/251مَرتك األـران يف إعْام القرآن:  ( 2)

شممأنها يف ذلممك شممأن ال مماات المميت علممى منممة َُ مم  حنممو: كممرَم و ـممدَم وعظمم م المميت متتممام هلالثبممات        (  2)

 والدميومة.

شأنها يف ذلك شأن ال اات اليت على منة ََُ ن حنو: تَبان وعَّشان و،وعان اليت متتام هلَمدَ الثبمات   (  2)

 ُاَسرتاحة وشرب املاء وتناول الََّاَ عوام  كا لة هلإمالة هذه ال اات الَارضة.



 الدَلة ال وت ة يف القرآن الكرَم 226

  

 

ََني يف س اق واحد ُمإّن هنماك الكمثر     فوُا ة الكتماب  فكما يف البالملة فت وتهما جمتم

وـمد ورذ   فاليت تشمرتك يف ،مذرها اللُمويف وتامرتق يف  موت املمد       مى األلااظ الثنائ ة

وـمد َتممَّ ر مد نموعني ممى همذه        فو،اء ا َخر يف س اق  مره  فأحدهما يف س اق ـرآني

 وما َدخ  يف هلاب اجلمو .  فاملشتّقات ؛ منها ما َدخ  يف هلاب ال اات

 ذَلة املد يف التارَ  هلني ال ِّاات  مم  1. 2. 2. 1. 2. 5

ايم  يف  وهزميمة الباطم  أمماَ     فبََّر القرآن الكرَم عمى انت مار ايمّ  علمى الباطم      َع

ََني مممى كتاهلممه اجمل ممد َّ أنهمما ،مماءت ًا الباطمم  ُ هممما هل مماة )الزاهمموق(ف وا مما.موضمم ف إ

تَبَممًا للالمم اق الممذي ورذتمما ُ ممه. ُمممّرً  ُوِ ممَات هزميممة الباطمم  هللامم    فهل مم َُتني خمممتلاني

 وذلك يف ا َتني التال تني: فر  هللا  )َمهوق( هلواو املدوأخ ف)ماِه ( هلأل  املد

 [18]األنب اء: ژ ڱگ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ژ 

 [81]اإلسراء: ژ  ڻں  ڻ  ڻ             ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱژ 

يء ََْزَهمُ  ُمهوـمًا ُهمو    َمَهَ  الّش» وك  ال  ُتني مشتقتان مى الاَ  َمَهَ  ؛ َُقال:

 مه (.  :/ماذ لالان الَرب: « )ََّ  وَهَلك واْضَممَحّ هل :ماِه   وَمهوق 

كم َّ َُمٍ  ماضم ه    » ألّن فواسمم الااعم  يف حق قتمه نَمت      ف)ماه (: اسمم ُاعم   و

َََ ( هلاتح الَني ُمإّن النَمت منمه علمى )ُاعم ( حنمو ناِ مر وضماِرب         اسمم  . و(1)«على )َُ

التَم  يف األممنمة  وَُ فَدل على ما َدل عل ه الاَ  الااع  َا د ايدو  والتّْدذ ألنه

 .(2)«وََم  منها يف ايال واَستقبال فالث ثة

املشممّبهة أهلَلممغ مممى اسممم  ف وال مماةعلممى ومن )ََُممول( ف)َمهمموق(:  مماٌة مشممّبهُةو
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  (1)«ات ا، الذات هلايد  على و،ه الثبوت والدواَ» أوكد منه. وهي ُتا دالااع  و

لّي؛ ُاملق موذ ممى   الّلاظان واضح  َ،ا هذان موالارق هلني الال اـني الّلَذَى ورذ ُ ه

َُل.مب ايم ِّ علمى الباطم        ژڱژ ا َة األو  اليت ورذ ُ ها لا    فهو اإلخبمار عمى َت

وـمد ،ماء الرتك مز يف ا َمة علمى هل مان ـمّو  ايمّ  يف موا،همة           فوهزمية الباط  أمماَ ايم ّ  

ّو  املاحقمة للباطم    لذلك ،اء التوك د يف اإلخبار عى تلك القم  فه لهحِقوـّو  َس فالباط 

 ژٺژ الاْائ ة. وـد َعّبرت  ژٺژ و  ژڳژ و  ژگژ هي:  فهلث ثة ألااظ

 ناَسَب الال اَق وروُذ اسم الااعم  الاْائ ة أَ ًا عى ُسرعة َمْه  الباط  أماَ اي . َذا 

 فألنه تَّّلَب املبالَُة يف هل ان ـّو  ايّ  ف؛ ُهو مى ح ث املَنى َُناسب ايد ژڱژ 

 ده هلما ََدلا على ذلك. ول   يف الال اق ما َدعو إ  املبالُة يف التَبر عى مه  ُتمَّ تأك

 الباط . 

؛ ح ث َتمَّ الرتك ز على مهموق  ُُر ذلك ژڻژ أما الال اق الذي ورذ ُ ه لا  

هل  اكُتاَي هلاإلخبمار عمى    فولذلك مل َؤكَّد على ـّو  اي  فالباط  وانالحاـه أماَ ايّ 

ڱ ژوممما ترتَّممَب علممى جممميء ايمم  مممى مهمم  الباطمم          فژڳ  ڱ  ڱژ جم ئممه 

وُسممّنة  فوهلَممد تقرَممر هممذه ايق قممة هلَّرُ همما ،مماء اإلخبممار عممى ـاعممد  عاّمممة     .ژڱ

هوق م مح ٌّ ح ثمما  ُالباط  َم ژں  ڻ  ڻ      ڻ  ژ و اة ذائمة للباط :  فمَّّرذ 

ق( الميت تمُدّل علمى    . وهمذا املَنمى َ هلمدَّ لمه ممى ال ماة املشمّبهة )َمهمو        ُوِ،َد وأَنمما كمان  

 .(2)م ممتها للمو و، هلها وعدَ اناكاكها عنه

وـممد ،مماء اخممت ،  مموَتي املممّد يف ال مم ُتني ِلُ ناِسممَب هممو ا َخممر سمم اَق كمم   مممى    
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ََني:   ژڱژ ا َتني؛ ُ  ُة   مكّونة مى مقَّ

 ُهو َتمّ ز هلنُمة  اعد .  (َمْا) : متوسا ماتوح هلأل  املّداملقَّم األول

 ُهو َتمّ ز هلنُمة هاهلَّة. (ِهْ ) : متوسا مَُل  هل وت مالبوق هلكالرياملقَّم الثان

َُناسممب  ممَوَذ  ژڱژ وهممذا ال ممَوذ ُمماَبو  الّشممدَد الالممرَم يف نَّمم  لامم   

ُمإّن همذا الّلام  َتمّ مز      فسمو  ألم  املمد   ثم سمقوطه ُْمأ  و موالمه. و    فال هالباط  وتَ

 :هلم زتني  وت تني تناسبان مَناه

َقمموَ عل مه  مموت املممّد   فَّمم األّول هل مموت  مماري جمهمور  : اهلتممداُء املقإحمداهما 

وهممذا ال مموت َُناسممُب ضممْ َج الباطمم  وخممواَءه أثنمماء  ممَوذه    فال مماعد إ  األعلممى

 وَتَ خامه.  

 فيف الّ مَ  واخلاماء    اَمةً  ف: اهلتداُء املقَّم الثاني اَاوي هل وت مهتوٍتوالثان ة

ُماألّول   همو )القما،(.   فًة يف الشِّمّد   اَ فف وانتهاؤه هل وٍت اناْارّي مقلَق هو )اَاء(

 فَضممََ  الباطمم  وهممو َتهمماو  مقممذوًُا هلمماي ِّ مممدمو ًا هلممه   فهلَ ممَاه وخاائممه فََُ مموُِّر

 ـُّوَ  هذا الالاقو  و ِشّد  انا ـه وتداع ه. فهلاناْاره وـلقلته فوالثاني ََُ وُِّر

 ُإنها مكّونة مى ث ثة مقاطم: ژڻژ أما   ُة 

 (َم)  ماتوحـ راملقَّم األول: 

 (ُهْو ) متوسا ماتوح هلواو املداملقَّم الثاني: 

 (ـَا  ) متوسا ماتوح هلأل  املد املقَّم الثالث:

اطهمراَذ املَنمى و ماَة     فوَمدََّممه املتموالَ ني   فهلمقاطَه الث ثمة  فوـد ناسب هذا الّلا 

ام  وامتمداذه   أي: إّن طوَل هذا الّل فژں  ڻ  ڻ   ڻ  ژ الدواَ اليت َتَ مََّنتها نيلة 

 ژڻژ َناسُب َتمك.َى  اة )الزهوق( مى )الباط ( وم ممتها له. أما امَلدا الواوّي يف 
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ُإّن ما َوحي هله مى مَاني الّ ّم وال    واإلنُ ق تكاذ تكون هي ناالها املَاني الميت  

واليت هي األخر  َ تناك عى م ممتها له سواء يف الواـمم أو   فَوحي هلها لا  الباط 

 الذهى. يف

 ذَلة املد يف التارَ  هلني اجلمو  مم  2. 2. 2. 1. 2. 5

 فَظهر ذور املد هل ور  ،ل ة يف مت  زه هلني اجلممو  املتالماوَة الدَلمة يف اَسمتَمال    

َّ أّن اَستَمال القرآني َذه اجلمو  اتَّخَذ ممى   فواليت تنحدر مى ،ذٍر لُوٍي مشرتك إ

وخت مم ص كمم   منهمما للمَنممى الممذي  فإ  التارَمم  هل نهمماز  َمما سممب ً  أ مموات املممّد املم ِّمم

 َت ءَ و وت املد الذي َشتم  عل ه.   

ولقد أشار ُقهاء الَرهل ة إ  ُروق ذَل ة ذـ قة ُتم ِّز هلمني مبماني اجلممو  املّتحمد  يف     

ومنها ما  فمى تلك اإلشارات ما أورذوه يف مَّاوي كتبهم اللُوَة فذَلتها على الكثر 

لكممنهم مل َتَّرـمموا إ  تَل مم    فاات اخلا ممة كممما يف كتممب )الاممروق( امل ممّن أُممرذوا لممه

وإن كانت يف أ لبها تَموذ إ  اللمهْات الَرهل مة املختلامة وتبماَى       فأسباب تلك الاروق

 القبائ  يف استَماَا اللُوي.  

ُقمد ،ماء ُ مه ممى تلمك اجلممو  مما         فوملا كان القرآن الكرَم ـد نزل هللُات الَرب

ا خر. وملا كان ك َ  ّ َحأحد اجلمَني َم حّ وأنه ميكى أن ََ فيف الدَلة تالاٍوَُظى أنه م

ولمذلك ُإنمه آَثمر     فُقد كان َهلد لرت، ح لا  على آخر ما َمربره  فاهلل َاوق ك َ البشر

وآثر نظره يف موضم آخر انَّ ـًا مى طب َمة الدَلمة ال موت ة     فاستَمال لا  يف موضم

. وُ ممما َلممي اسممتَراا ومناسممبته للالمم اق فناسممبة لاظممه ملَنمماهوم فَممذا اللامم  أو ذاك

 لبَض تلك اجلمو .
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 )عباذ( و )عب د( مم  1. 2. 2. 2. 1. 2. 5

 فوِعبممدان فوُعُبممد فوعبمماذ فوَعب ممد فأعُبممدللامم  )عبممد( نيممو  كممثر  منهمما:    

د . وـم (2). وـمد ورذ منهما يف المذكر ايكم م عب مد وعبماذ      (1)و رهما  فوِعِبمّدان  فوُعبدان

أكثمر اللُمة أن تالمتَم     » استند أه  اللُة إ  ما ورذ منهما يف القرآن الكرَم ُقالوا: إّن

 ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںژ ـممممال تَمممما :  فوالَبمممماذ هلل ف)الَب ممممد( للنمممما 

جح  مح  ژ  ف وهمو كمثر. وـمال:   [16]الزممر:  ژڳ  ڳژ  [ وـال تَا :22]ايْر:

 ف ومى أهل ات الكتاب:[26]ُ لت: ژجخ  حخ

 ماذاممممون الَبممالمممات  رممماهلممأش        حٍْ  هلقومك َا اهلَى أتوعدني 

 رو واجل ماذامى  و عمممموما ح         وعمرٍو ٍىى ح مم ََتّمما َ،هل

 . (2)«أي: ممال ك فأي: رالون عب دًا

ُاي استَمال لاظة )عباذ( هلمأل  املمد رَُمة واسمتَ ء هلالمبب إط ـهما  ماة علمى         

ا لاظة )الَب د( هل اء املمد ُا هما  قمر وت مُر للشمأن ألّنهما ُتََّلم         ّمأ فالذَى ََبدون اهلل

َقمول اهلمى عَّ مة هلهمذا      فاَسمتَمال القرآنمي   وهمذا مما ذرج عل مه    فعلمى طاعمة  مر اهلل   

والممذي اسممتقرأُت يف لاظممة الَبمماذ أنممه نيممم عبممد متممى سمم قت اللاظممة يف  » اخل مموص:

َن هلها مَنى التحقر وت مُر الشمأن.   ذون أن َقرت فم مار الرتُ م والدَلة على الَّاعة

 ژٹ  ڤژ  [217 ]البقممر : ژہ   ھ  ھژ ُممانظر إ  ـولممه تَمما : 
                                                 

 . ماذ : عبدلالان الَرب:  ( 1)

نيمم اجلممم ممى    » أن َُمراذ هلمه   [61]املائمد :  (َوَعَبَد الََّّماُ وتَ )(  وأ،ام هلَ هم يف )َعَبَد( مى ـوله تَا : 2)

،مامم الب مان عمى تأوَم  آي القمرآن:      ) «مث   مار و مر   ثم نيم الَب د عبدًا دًاالَبد كأنه نيم الَبد عب 

6/222.) 

 . 112احملتالب:  ( 2)
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 ]الزممممر: ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے ژ [26 ]األنب ممماء:
]املائد :  ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئژ وـول ع الى يف الشااعة والتَرَض لرمحة اهلل  [52
 ومنه ـول امرئ الق  : ف  يف التحقر.. وأما الَب د ُُ التَم.ُنوه هلهم [118

ََ ما  ا َ ّركم هلاألَسِد الباِسِ ممم  ـوَ لدوذاَن َعب ِد ال

َّ عب مد  ألهلمي    ومنه ـول محز  هلى عبد املَّلمب   ومنمه ـولمه تَما :    ف: وهم  أنمتم إ

إعمم َ هلقّلممة انت ممارهم  ألنممه مكمماُن تشممق   و  [26]ُ مملت: ژجح  مح  جخ  حخژ

َلّما كانت لاظة الَبماذ تقت مي الَّاعمةمل    اَ مم ذلك. ووأنه تَا  ل   هلظّل فومقدرتهم

ُهمذا النمو  ممى النظمر      ژۀ  ۀ  ہ  ہژ  ولذلك أنم  هلهما يف ـولمه:    فتقم هنا

 .(1)«َاللك هله سب   الَْائب يف م ز ُ احة القرآن الَزَز على الَّرَقة الَرهل ة الالل مة

لالمّي حمني ذهمب إ     هلما ح مان األند  م أوَبدو إّن هذا النظر الدـ   والالمدَد مل َُقنم  

ُمَبممرِّرًا كثممر  وروذ )عبمماذ( يف القممرآن هلكونممه هممو     فتالمماوي ذَلممة لاظمميت عبمماذ وعب ممد  

وإاما كثمر اسمتَمال عبماذ ذون     » هلقولمه:  فللاا ملة   ماً وجميء )عب مد( ُ مه توخِّ   فاألـ  

َْ (  ر ال ائي الَني ـ ا  مَّّرذ فعب د ًَ( يف نيم )َُ ونيمم )َُم ( علمى     فألّن )َُِا

حنمو: الكل مب والَب مد.     ف ( َ ََّّرذ. ـمال سم بوَه: ور ما ،ماء َُم ً  وهمو ـل م        )َُ 

 انتَهى. 

جح  مح  ژ وأمما   فُلما كان )َُِال( هو املقم   يف نيمم )عبمد( ،ماء )ِعبماذ( كمثراً      

أنه ،اء لتموخي الاوا م . أَ    فوإن مل َكى مق الًا فَُحالََّى جم ئه هنا ژجخ  حخ

ڤ  ڤ  ژ [ وهلَممده 22]ُ مملت: ژېئۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ تمر  أّن ـبلممه:  

َُُمَحالِّى جم ئه هللا  )الَب د( مواخا  هاتني الاا لتني.  [27]ُ لت: ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ
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ې  ې  ژ ألّن ـبلمممه  ف[22] ژجح  مح  جخ  حخژ  ونظممر همممذا ـولممه يف سمممور  ق:  

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ژوهلَمممممممممده  ف[28]ق: ژې  ى  ى  ائ   ائ      ەئ 

 .(1)«اذ(سواء[.وأمامدلوله ومدلول)عب21]ق:ژییی ی

وََُرّذ على اهلى حّ ان هلأّن مراعما  الاا ملة ل المت ظماهر  مَّّمرذ  يف ني مم ُوا م         

ف ُإذا كانت لاظة )عب مد( يف ـولمه تَما :    يت ورذ ُ ها )عب د( وكذلك )عباذ(ا َات ال

ـممممد ناسممممبت   [51]األناممممال: ژۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېژ 
حقمة َما   ُمإن الاا ملة ال ّ   فهما علمى ومنهما   ف ألناا لة الالاهلقة َما وهمي: )ايرَم (   ال

ف ألنهمما علمى ومن واحمد أَ مًا وهمو )َُمال(.       ي: )الَقاب( َناسبها لاظمة )عبماذ(  وه

[ 21]آل عممران:  ژڤ  ڤ  ڤژ وُوق ذلمك ُمإن لاظمة )عبماذ( يف ـولمه تَما :       
وك هممما علممى ومن   فورذت مالممبوـًة هلالاا مملة )ـممدَر(ف ويقتهمما الاا مملة )رحمم م(   

الذي َناسبهما أكثر لاظة )عب د( الميت تشمرتك مَهمما هلمنا  المومن َ لاظمة       و ف)َُ  (

 )عباذ(.

وكذلك َُؤَد  واَب رأي اهلى عَّ ة وِ ّحة استقرائه ملواضم اجلمَني يف كتاب اهلل 

إعمراب القمرآن الكمرَم وهل انمه:     اجمل د وروذ لا  )الَباذ( يف القرآن سبًَا وتالمَني ممرً  )  

كمما يف   فح يف ذَلته على الَّاعة وإخ ص الَبوذَة هللومَظمها  رَ ف(226مم  225

 ا َات التال ة:

  [12]الزخر،: ژے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭژ 

  [11]الزمر: ژحئ  مئ  ىئ     يئ  جب    حبژ 

  [62]الارـان: ژۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ        ۇ  ژ 
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 [12]النم : ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆژ 

 [.52:نم ]ال ژڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چژ 

ڈ  ژ  حنو ـوله تَا : فوورذ ـل   منها ُ ما ظاهره خ ، الَبوذَة هلل

ژ  ژ   ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  

مم  17]الارـان: ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ              ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ
18 .] 

ي المذَى عبمدوا   ُما مى َشك  يف أّن الَباذ املنالوهلني إ  اهلل هنا هم مى أهم  املَا م  

 فولمم   يف نالممبتهم إل ممه ترُ ممم لشممأنهم وَ امتممداح هلالَّاعممة  ف ممر اهلل يف اي مما  الممدن ا

وراء و اهم هللا  الَباذ ِسّرًا ممى أسمرار اإلعْمام     ولكننا عند التأم  يف ا َة ـل ً  جند

يف َموَ  ألّن هذا ايوار الدائر هلني اهلل وخلقه ممى املَبموذَى وعاهلمدَهم إاما همو       فالقرآني

 فوخل مت ُ مه الَبوذَمة هلل وحمده     فوـد تقََّّت ُ ه األسمباب هلمني املخلموـني    فاحملشر

ُهمو   فُاهلل َُخاطبهم  ا همو كمائى يف ذلمك ال موَ  مرور  امللمك والَبوذَمة إل مه وحمده         

 . [16] اُر: ژی  ی   ی  ىئېئ     ىئ    ىئژ القاهر ُوق الَباذ 
لمرأي اهلمى ،م  واهلمى عَّ مة ـولمه تَما :        وِمّما ورذ منه ما َبدو يف ظماهره خ ُمًا   

ٺ    ٺپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ

يف  ّنكممما أ فاًُا إ  ضمممر املخمماَطبني)عبمماذ( م مم ح ممث ورذ [22]النممور: ژٿ  ٿ
ُكمان ممى المّ مَ     فعَّ  اإلماء عل ه ذل   ـاطم على أن املراذ هلالَبماذ هنما همم الرـ م     

ًَ مى الَباذهلناء  على ما تقّدَ أن  َّ فَأتي هللا  الَب د هلد األسلوب القرآنمي المدـ      أّن إ

َّ أن رتممار  مم ُة )الَبمماذ( لل ممايني مممى الرـ مم  وذلممك تكرميممًا َممم واسممتناارًا  فأهَلممى إ

ألّن اهلل رُمم   فُقموا هلهمم  تهم وَُرَلنوا مَمامَ ملشاعر األخو  يف الدَى عنمد ممالك هم لُ حاِلم   
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 فوُعتقمت رـماهلهم ممى عبوذَمة البشمر هلَبماذتهم لمرهلهم        فس مهم و  حهم منمزلتهم هلإ

ويف هذا التَبر مى أذب اإلس َ ما مب علمى املمالكني أن َتمّثلموه ُم  َنَتموا مموال هم       

 .(1)وََحمّا ممى شمأنهم    فممرح مشماعرهم   الذَى هم إخوانهم يف الدَى هلالو م  المذي  

الَب مد ُقمد ورذت يف القمرآن    وما ورذ مى ذلك ُهو نظره يف التأوَ  والتَل  . أما لاظة 

لمم ممى اهلل   ف وـد وـَت يف ني م ذلك تمذَ ً  هلنامي وـمو  الظ   (2)  مرات ُحالبمخ

 ف وا َات هي:كما ،اءت مالبوـًة هل  ُة املبالُة )ظّ َ( فعلى عب ده

 :]آل عمممران:يف سممورَتي ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ 

   [51[ و]األناال:182

  [26]ُ لت: ژجح  مح  جخ  حخ  مجحجىث  يث    مثمت  ىت  يت   جثژ 

  [22]ق: ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئژ 

 [11]ايج: ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گژ 

تشممق   و » وهمذه املواضممم ني َمًا َ ممدق عل هما ـممول اهلمى عَّ ممة الالماهل  مممى أنهما      

ف ألنهما ورذت يف  «وأنمه تَما  لم   هلظّلماَ ممم ذلمك       فإع َ هلقّلة انت ارهم ومقدرتهم

ُهممم يف  فايكممم علممى الكمماُرَى َمموَ الق امممة  مما ـممّدمت أَممدَهم ظلمممًا وعممدواناً سمم اق 

ُكمان لام  )الَب مد( ذون  مره      فوَ حول له وَ ـّو  فموـ  الذل   الذي َ نا ر له

 هو اجمَلالِّد لذّلتهم وضَاهم.

 فاذ( وإضماُته للام  اجل لمة )اهلل(   ونَوذ إ  الالِّر يف يف اخت ار القمرآن للام  )الَبم   

وما َت ّمنه ممى مَنمى    فوخت  ص لا  )الَب د( هلالنا  فوما َت ّمنه مى الشأن الرُ م
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والذي َ ميكى أن َكون ـمد ورذ يف كتماب اهلل اعتباطمًا )حاشما      فالتحقر وت ُر الشأن

هلل(. ُما َق  وراء هذا اَخت ار هو ،ر  ك   مى هذَى اللاظني الّلمَذَى َُامرِّق هل نهمما    

 ُمإنّ  ف(َعِب مد ) اَماهلا يف  (ال ماء ) ّدمف و موت مم  (ِعَبماذ ) ال اعد يف ( األل) َممّد وت 

اَنتقال يف )عباذ( مى الكالر  إ  الاتحة ثم إ  اَستَّالة هلماألل  الراممز  إ  الرَُمة    »

َُشر إ  أّن اَنتالاب إ  اهلل هلَباذته َنق  اإلنالان مى َوهمَد  الرذَلمة    فوانت اب القامة

واَنتقال يف )عب مد(   فبشر إ  ُسُمّو النا  والو،ه يف ح ر  املَبوذواخلنو  للنّد مى ال

َمموحي هلانكالممار الممنا ف واسممتُراـها يف    فمممى الاتحممة إ  الكالممر  ُاَسممتَّالة هلال مماء  

 .(1)«ومهانتها هلاستَباذ النا  َا فالذّل

 )إخوان( و )إخو ( مم  2. 2. 2. 2. 1. 2. 5

الميت حمدذ اَسمتَمال القرآنمي كم   م ُة       هذان اللاظان مى   غ اجلمم املتااوتمة  

ُممإخوان و إخممو  ك هممما نيممم  فمنهممما هلدَلممة خا ممة تبَممًا لَّب َتممه ال مموت ة املتممماَز 

َّ ف(أخ) والثماني  َلمَب اسمتَماله يف الناَلمب.      فل  َلَب اسمتَماله يف ال مداـة  األّو أّن إ

و  يف واإلخممم فوأكثمممر مممما َالمممتَم  اإلخممموان يف األ مممدـاء » ،ممماء يف لالمممان الَمممرب:

ف ( جمموعًا يف الناَلمب ـ م : )إخمو (   وح ث ورذ )األخ» . و،اء يف اَتقان:(2)«الوَذ 

ۈ  ژ وأورذ عل مه يف ال مداـة   ف ـالمه اهلمى ُمار  و مره.     (إخموان ) ويف ال داـة ـ  :

ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ژ ويف النالمممب  ف [11]ايْمممرات:  ژٴۇ  ۋ

 .(2)« [21]النور:  ژۈ
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 . ماذ : أخالالان الَرب:  ( 2)
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ملأخوذ على اهلى ُار  َ مينم مى القمول: أّن الُالمب يف اَسمتَمال    وهذا اإلَراذ ا

اّلمة علمى   عمدا مما يف سمور  ايْمرات الد     فالقرآني ذَلمة )اإلخمو ( علمى ُأخمّو  الناَلمب     

ف عمدا مما يف سمور  النمور و رهما      ُأخّو  الدَىف وذَلة )اإلخوان( على ُأخمّو  ال مداـة  

 الداّلة على ُأخّو  النالب.

ۈ  ژ )إخممو ( يف راهلَّممة الممدَى َ راهلَّممة النالممب يف ـولممه تَمما :     أممما اسممتَمال  

اخلمممروج ُ مممه علمممى اَسمممتَمال   و [11]ايْمممرات:  ژٴۇ  ۋ ۋ  ۅ  ۅ

إهلمرام القمرآن لقمو  الَ ـمة     » ُم مكى أن َقم  وراء ذلمك    فالقرآني املألو، َذه ال م ُة 

مما َكمون    واليت مب أن َكون َما ممى ايم مة و مدق املموذ       فاليت ترهلا املؤمى هلأخ ه

وهذا هو الالِّمّر يف إَثمار اللام  المدال علمى أـمو  رواهلما األُخمّو .          فلألخّو  مى النالب

واملقاَ المذي اسمتدعاه همو مقماَ ايمّث علمى وـم  نزَم  المدماء هلمني املمؤمنني . وإمالمة             

ِمّما َدَُمه إ  هلمذل    فُلما كان الَرهلي حرَ ًا على ذَ أخ ه مى النالب فأسباب الَداء

واسمتثار    فُقد أراذ القرآن هلهذا اللا  استناار املمؤمى  فله أو ثأرًا مى ـاتله نااله محاًَة

يف موا،هة ما ََمرا للممؤمنني    فذواُم حر ه الاَّري على حقى ذَ أخ ه مى النالب

 .(1)«حتى َهّب هلك  ـواه لل لح هلني املتقاتلني فمى خ ومات ت   إ  إراـة الدماء

وخرو،ه يف موارذ  ف)إخوان( لل داـةوأما اخلروج على الُالب مى استَمال 

ًَ على أخي النالب كما يف ـوله تَا :  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ژ ـل لة ذا

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  

[ف ُإّن اَستَمال القرآني أهلى إَ أن َتوّخى 21]النور:  ژۇ   ۆ     ۆ  ۈ

ًَ  فاَ وتب  نهاأـ ى ذر،ات الدـة عند تا  له  َات األحك لكي َ َرتك جما

                                                 

 . 181اإلعْام الب اني يف   غ األلااظ:  ( 1)



 227 الدَلُة الّ وت ة َعلى ُمالتَو  ايركات: ام الا   اخل 

 

 

ې  ې        ژ كما يف ـوله تَا :  فُلا  )أخَو ( َُا د عموَ األهلناء ذكورًا وإناثًا فلإلهلهاَ

ُح ث ُأرَد مى  ف(1)«أي: إخوان وأَخوات» [11]النالاء:  ژې  ې     ى  ى

  النص تَ ني ،ن  الذكور مى اإلخو  َعَمد اَسلوب القرآني إ  استَمال لا

ًَ مى  فوالذي َُقاهلله )أَخوات( اخلاص هلاإلنا  ف)إخوان( اخلاص هلالذكور وذلك هلد

استَمال )إخو ( الذي ميكى أن َوهم استَماله ُشموله للْنالني؛ الذكور واإلنا  

 مًَا.

ُماإلّطراذ يف القمرآن وضممم كمً  مممى اإلخمَو  واإلخموان يف موضممَه المذي خ َّ ممه       

َّ ح ث كان هناك  را  َتَّل  هلوضم ال  ُة ومل َتّم الَدول عى  فاَستَمال ذلك إ

موضمم األخمر  علمى سممب   التْمّوم. أمما الَّلمة يف خت مم ص كم   ممى هماتني ال مم ُتني          

اخت اص األخ اجملامي هلزَاذ  املد هلاألل  َتناسمب  » هلاستَماٍل خاص ُ مكى القول هلأّن

ة ممى النَّ  َُشمر إ  مالماُة   وكأّن هذا املّد الزائد  ا َالتُرـه مى إطال فمم هلَد الراهلَّة

رممزًا   فوـَِ مر مممى النَّم  هلهما     فوهلق ت )اإلخو ( هلقّلة حروُهما  فأهلَد يف راهلَّة األخّو 

 .  (2)«لقرب ال لة املتمثلة يف راهلَّة النالب

وكممذلك ُممإّن لامم  إخمموان  مما ُ ممه مممى  مموت املممد املختمموَ هل مموت النممون املشممَر   

واطمئنممان هلَ ممهم إ  الممبَض   فدـاءهلاإلطمئنممان والالممك نة َتناسممب مممم ُأنمم  األ مم   

ـمال   فوهمي  ماة ممى  ماات أ محاب اجلنمة       فُ َّول هل نهم ايدَث والالَّمَمر  فا َخر

[ف 27]ايْمممر:  ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ىژ تَممما : 

وهو املدا الناشيء عى ايركمة اإلعراهل مة    فويف هذه ا َة ُأض   َمدٌّ آَخر إ  املد األ لّي
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لم  تأك مدًا علمى امتمداذ الَ ـمة وُسمُموِّها هلمني أ محاب أهم  اجلنمة. واهلل           ُْاء َممّدا األ 

 أعلم.

 )أسار ( و )أسر ( مم  2. 2. 2. 2. 1. 2. 5

 ف/ماذ : أسر(لالان الَرب: َُْمم أسر على أسر  وَأسار  و ُأسار  وُأسراء )

علممى  وـممد ورذ يف كتمماب اهلل  فوإن كممان الق مما  يف )ََُ مم ( أن َُْمممم علممى )َََُلممى(   

وذلمك محمً     فوعلى   ُة )َُُا ( أي: )ُأسماَر (  فالق ا ؛ )َََُلى( أي: )أسر (

َُ مم   َنممى » وهل ممان ذلممك أّن ف(1)وتشممب هًا أُلسممار  هلكالمما  فلألسممر علممى الكالمم ن

واأل م  يف َُم ن أن    فكقتَلمى و،رَحمى   فاأل   ُ مه أن َُْممم علمى َُلمى     فماَول

ََُمماَلى هلاممتح الامماء  وكالمم ن و  فكالممكران وُسممكاَر  فَمماَلى هل مممِّهاوُُ فَُْمممم علممى 

 ُكالاَلى.

شّبهوه هلأسر  كمما ـمالوا: أسماَر      فـال س بوَه: ُقالوا يف نيم كال ن: كالَلى

 فوو،ه الشبه أّن األسر َدخ  علمى املمرء مكَرهمًا كمما َمدخ  الكالم        فشّبهوه هلُكالاَلى

 .  (2)«وَُال إاا ميء ُ ما كان آًُة تدخ  على املرء

ومتنَمه ممى ممارسمة     فى األسمر والكالم  آُمة ُت م ب اإلنالمان ُتشمّ  حركتمه       ُك ٌّ م

أمما سمبب اسمتَار   م ُة )َُُماَلى( يف اَسمتَمال القرآنمي إضماُة إ           فنشاطه الَّب َي

  ُة )ََُلى( َُائد إ  اخل و م ة ال موت ة الميت تتمتمم هلهما )أسمار ( والميت ناسمبت         

مى مَاذ  املَنى  ر، املد الزائمد َُْالِّمد   » ُما يف هذه ال  ُة فاملوضم الذي ورذت ُ ه

ومتاذَمًا   فكما أّن مَاذ  املد يف كالا  تمرك إ راـمًا يف الكالم     فأمامك شّد  األسر وعناه

                                                 

 . 2/22ان يف تاالر القرآن: جممم الب  ( 1)

 . 1/222احملرر الو، ز يف تاالر الكتاب الَزَز:  ( 2)
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 .(1)«يف التثاؤب والتمَّهي

وـد تنّبه أهلو عمرو هلى الَ ء إ  هذا الارق يف املَنى هلني أسر  و أسار  ونقله لنا 

(2)«واألسار  مى يف الوثماق  فاألسر  مى يف ال د» وله: احب تاالر البحر احمل ا هلق
 

ُالمذي ََرُسم  يف أ  لمه َ     فُزَاذ  َمّد األل  يف )أسار ( تَم  مَماذ  مَانما  األسمر    

َُمكى أن َُقاَرن هلمى َ َُق ِّمده وثماق أو ـ مد وهمم األسمر . وَُؤَمد همذا اإلخمت ، هلمني          

مَنمى األسمر  استئالمار القموَ      ّنإ» ( ـمول هلَ مهم  األسمار  )مَنمى  و (األسر )مَنى 

مَنى األسار  مَنى م مر القموَ املأسمورَى يف أَمدي      ّنإو فهلُر أسر مى املالتأسر َم

 . (2)«و لبًة هم ـهرًاهم وأخِذِرا سرَى هلأْس

واضًَا كً  يف موضَه  فومى هنا ،اء اَستَمال القرآني ُمارِّـًا هلني هذَى اجلمَني

وذلك يف أسر  الكاُرَى ِمّمى يف  فة )األسر ( مّرتنيح ث ورذت   ُ فالذي َُناسبه

 أَدي النيب واملاللمني يف ا َتني التال تني:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  ممممم  

 [.71]األناال:  ژٹ  ٹ  ٹ   ٹٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

 [.67]األناال:  ژۈ  ۈ       ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ژ   مم  

ُأسممر   فتلممم ح إ  املَاملممة ايالممنة المميت َُول همما املالمملمون ألسممراهمويف ا َممتني 

ّْم  فوَ َُالمماء إلمم هم فالكمماُرَى لممد  املالمملمني َ َُقّ ممدون هلق ممد أو وثمماق  هلمم  لقممد شمم

كممما ،مماء يف  فوالتقممرب إ  اهلل هلممإكرامهم وإطَممامهم فاإلسمم َ علممى اإلحالممان إلمم هم

                                                 

 . 182اإلعْام الب اني يف   غ األلااظ:  ( 1)

 . 1/281البحر احمل ا:  ( 2)

 . 1/211،امم الب ان عى تأوَ  آي القرآن:  ( 2)
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ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ژسممور  اإلنالممان:  

 . ژ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ

وذلمك يف   فأّما لا  )ُأسار ( ُقد ورذ مّرً  واحد  ُ مى َقم يف أسمر هلم  إسمرائ     

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ژ  ـولممممممممه تَمممممممما : 

[. نزلمممت يف 85]البقمممر :  ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

ى اُرَتـما وتقمات  وتظماهرا علمى هلَ مهم هلماإلثم       ال هوذ مى هل  ـرَظة وهل  المنظر الّلمَذَ  

أَُماَم الميت كمانوا     ُهم هله ـب َحهم هلذلك وََرُِّخَوهلِّ» ُنزل ُ هم ـوله تَا  فوالَدوان

 .  (1)«َاَلونها

وهلذلك َخ ََّص اَستَمال القرآنمي ملمى َقمم ممى املشمركني يف أسمر املالملمني لام          

؛ أّوَمما مُلم  والثماني ماتموح     ( أْ  / َر) وهو مكّون مى مقََّمني همما:   ف)أسر (

وهمو ُمكمّون ممى     فيف حني َخّ َص ملى َقم يف أسمر ال هموذ لام  )ُأسمار (     فهلَمد األل 

؛ أّوَما ـ مر واألخرَمى ماتموحني هلَممدَّي األلم .       (ُأ / َسما / َر  ) ث ثة مقاطم هي:

هل نما ناسب الثاني  فوـد ناسب األّول هلِقَ ره وِخاَّته ِخاََّة مَانا  األسر  لد  املاللمني

 هلَّوله وِشّدته ِشّدَ  مَانا  املأسورَى لد  ال هوذ.

َُ ا، إ  ذلك إّن ما َنتج عى امَلّدَى يف آخر )ُأَساَر ( مى إطالة الّ وت 

ََبَّر عنهم وهم ََِئناون  ت َوطأ  الظلم والَدوان مى  فوامتداذه َُناسب َتمامًا أنني امل

ووعدهم ،زاء  على َُلتهم تلك  فم اهلل يف ا َة ذاتهاوهم الذَى خاطبه فـب  ال هوذ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ  هلاخلزي يف الدن ا وأشّد الَذاب يف ا خر  هلقوله:

 [.85]البقر :  ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ڈڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈ

                                                 

 . 1/228: َفن ( 1)
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 )ع ون( و )أعني( مم  2. 2. 2. 2. 1. 2. 5

وختمرج كمذلك ِلمَماٍن     فوالرؤَمة األ   يف كلمة )الَمني( أن تكمون ياّسمة الب مر     

منها إط ـها علمى ََنبمو  املماء المذي َنبمم ممى األرا وممري. وُتْممم          فأخر  جمامٍَة

وعلمى )أعمني(ف    فعلى )ع ون( وهمو الكمثر   ف)عني( لك   مى الَني البا ر  وعني املاء

 . (1)وَالتوي استَمال هذَى اجلمَني مى الناح ة الدَل ة عند الَرب

ُمى أمثلمة الَمني    ف)عني( يف القرآن الكرَم مارذًا هلاملَن ني املذكورَى وـد ورذ لا 

[ف ومممى أمثلممة 12]آل عمممران:  ژ ک  ک  ک  کژ البا ممر  ـولممه تَمما : 
اجلمَممان )ع ممون( و . وكممذلك ورذ [12 ة:شمماُ]ال  ژ      ڳ  ڳ   ڳژ  عممني املمماء ـولممه:

َُّرق هل نهما يف  َّ أّن اَستَمال القرآني  ر م تالماوي ذَلت همما عنمد     فالتَبر)أعني(ف إ

و لا  )أعني( اخمتّص   فُلا  )ع ون( اختّص هلالدَلة على ع ون املاء اجلارَة فالَرب

 هلالدَلة على األعني املب ر . 

وذلمك   فوـد ورذت )ع ون( عشر مّرات يف الذكر ايك م كّلها تَ  )ع ون املماء( 

 ژڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆژ : منهما ـولمه تَما     فيف الك َ علمى اجلّنمة ونَ مهما   

تَ  ني َهما حاّسمة الب مر     ف(2)مّرً  وـد ورذت )أعني( اثنتني وعشرَى ف[25]ايْر:

. [172]األعممرا،:  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿژ  ومنهمما ـولممه تَمما :  فعنممد اإلنالممان 
إّن هممذا التومَممم يف اخت ممار أهلن ممة اجلمممم َخممت ، الدَلممة شمميء  مممى      » وميكممى القممول 

 .(2)«مية ِمّما َ نَرُه يف الن وص األخر خ ائص هذه اللُة الكر

ُماختصَّ كم ٌّ  مدلول     فوَلما ُُرَِّق هلني )الَ ون( و )األعني( يف اَسمتَمال القرآنمي  

                                                 

 . ماذ : عنيلالان الَرب:  ( 1)

 . 222مم  228هر  أللااظ القرآن الكرَم: املَْم املا ( 2)
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وممى َثممَّ اّطمَرَذ همذا اَسمتَمال ذون أن َكمون مألوُمًا يف الَمر، اللُموي عنمد            فخاص 

ه القرآني يف استَمال هذَى ََُبرُِّر هذا التو،اُقد كان َهلد مى البحث عى سبب  فالَرب

ولم   أمماَ اَسمتدَل الَلممي يف تربَمر همذا التو،امه سمو  األ موات الميت            فاللاظني

 َشتم  عل ها هذان اجلمَان.

علمى  موت    فاملالمتَملة يف ع مون املماء اجلارَمة     فوما َُ َح  هو اشتمال )ع مون( 

و،رَمان المنَا     فت ال ماء املّد الواوي املالمبوق  ركمة الّ مّم الق مر  املالمتند  إ   مو      

وـمد   .َُناسب ،رَان املاء املتوا   ممى الَ مون وال نماهل م    (ع ون) هلهذا ال وت املمتد يف

املماء الميت جتمري وَ     عمني  :أراذ (ممة ناِئ َمنيٍ سماهر  لِ  املال عني  ُرَخيف ايدَث: )» ،اء

َُمني املماء ََمتمد     .(1)«هر مث  جلرَهما وعني  احبها نائمة َُْ  الاّل فونهارًا تنقَّم ل ً 

أّممما عممني  فُلممذلك اخمتر َمما هممذا الّلامم  المذي ميتممد مَممه ،رَمان الممنا     فهلهما ،رَانهمما 

اخلال مة ممى    (أعمني ) لم ً  ونهمارًا لمذلك اخمتر َما لام        فاإلنالان ُ  ََمتد هلها إهل مارها 

 حر، َمّد. 

 فمما وهناك تناسب هندسي هلني لام  )أعمني( وهلمني عم   اإلنالمان الّلمتني َُبِ مُر هله       

ََمني ُمَتمماِثَلني ُمَتالماِوََني ُمَُلَقمني همما:        (َأْعمم / َُممىْ  ) وهو أّن هذا اللا  َتكّون ممى َمقََّ

ََممي )أعممني( َُناسممب خلمم  اإلنالممان يف أحالممى تقمموَم هلَ ممنني         وهممذا التالمماوي يف مقََّ

. أمما لام  )ُع مون(    [8]البلمد:   ژڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ژ ـمال تَما :    فمتالاوَتني متماثلتني
َّ أنهما مقََّان متباَنان أشد التباَىف هما: فمقََّني أَ ًا ُ تكون مى  فُعم / َُمْوْن() إ

واألول َتناسممب مممم حاَلممة  فوالثمماني: طوَمم  ُمَُلمم  هل ممامت فُمماألول: ـ ممر ماتمموح

 والثاني َتناسب مم ،رَان ذلك املاء وامتداذه.  فتدُ  املاء الالرَم
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قمال ألولئمك المذَى َعممو عمى      وهلَد الوـو، على هذا اإلعْام ال وتي َهلمد أن َُ 

َِ هَلمم  ُهممم َأَضمم ا  آَممات اهلل هلممأنهم   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  ف ماذامممتكاأَلْنَمما

 .[172]األعرا،:  ژ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ
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 الاذ الا   ال

 ُمالتَو  األلااظ ىالّدَلُة الّ وت ة َعل

 (اَرذات)امل

 مته د

َتنمماول هممذا الا مم  الدَلممة ال مموت ة انَّ ـممًا مممى الّلامم  القرآنممّي الممذي حيت ممى     

ح ث َسُتدَرُ  املامرذ  القرآن مة    فتناوَا يف الا ول الالاهلقةالاون مات ال وت ة اليت َتمَّ 

و رهما   فوذلك هلالنظر إ  هلن تها املقََّ مة والرتك ب مة وال مرُ ة    فكُمَم ِّز َ وتّي مالتقّ 

مى الَوام  املؤثر  ُ ها  وت ًا ِمّما ميَنح الكلمة ذائقًة َسمَ ًة ُمَتارِّذ  جتَلها ختتلم  َعّمما   

إمما يف  » ليت تؤذي نا  املَنى. وهذه اَستق ل ة ال وت ة تتّْلمى سواها مى الكلمات ا

وإمما   فوإما هلتكث   املَنى هلزَماذ  املبنمى   فوإما يف البَد ال وتي اخلاص فال د  املؤثِّر

 فالمنا  وح نمًا ُتَه ِّمئ    فُهمي ح نمًا َتُ مك. الاّلممم     فوإما هلرَماذ  التَوـ.مم   فهلإـبال الَاطاة

ََُزعممًا مممى شمميء أو تو،اهممًا لشمميء وح نممًا ُت مماي  مم ُة التممأثا   فأو طمَممًا يف شمميء فر ؛ 

 . ذلك أّن املارذ  القرآن ة متتام هلث   َم ِّزات رئ ال ة هي:(1)«وهكذا

 نيال وـَها يف الالمم.مم 1

                                                 

 . 162ال وت اللُوي يف القرآن:  ( 1)



 الدَلة ال وت ة يف القرآن الكرَم 258

  

 

 اتالاـها الكام  مم املَنى.مم 2

 اتالا  ذَلتها ِلما َ تتَّالم له عاذً  ذََت الكلمات األخر .مم 2

ذه امل مزات الث ثمة يف أسمال ب كبمار األذهلماء والشمَراء كاجلماح         وـد جند هلَمض هم  

 فوهل ممور  مَّّممرذ  َ تتخلَّمم  وَ َتشممذّ  فأّممما أن جتتمممم كل.همما مَمماً  فواملتممنيب و رهممما

َّ يف كتاب اهلل . وميكى استشرا، هذه امل زات الث ثة مى خ ل (1)ُذلك ِمّما مل َتواُر إ

واجلمر    فكلمة القرآن ة هما: ال م ُة الميت تنتظمهما   عن َرَى أساسّ ني تقوَ عل هما ال

ذَل ة. وعلى هذَى الَن رَى مى أهلَاذ  وت ة و وكّ  ما َرتّتب على فالذي َتِش ا عنه

َّ إّنمه ُأُمِرَذ مبحمث خماصٌّ لكم         فالر م مى كونهما كمثرًا مما متمَمان يف لام  واحمد      إ

 ر  أ،لى وأظهر.حتى َتَتَحّدذ أهلَاذه و تتبّ ى م حمه هل و فمنهما

                                                 

 . 122مى روائم القرآن:  ( 1)
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 املبحث األّول

 ذَلة   ُة الكلمة مم  1. 6

ممم   هلمما َتحملمه ممى ـوالمب  موت ة ُممّ مز       مم  كثرًا ما تنربي ِ َ غ الكلمات وتراك بها

َُ َّمرت   فللتَبر عى مَاٍن خاّ ة مشرتكة يف ذَلتها الَاّمة ُإذا ما َطرأ أذنى تُ ر عل ها َت

ولكنهما  مم     فـمد َ تكمون ،دَمد     فعمى مَماٍن أخمر     من رًُة للتَبر فذَلتها تلك

 ِسمات ذَل ة متااوتة.  

ك م ُة اسمم    فومى هذه ال ِّ غ ما ُوِضَم أساسًا يف الّلُمة للتَمبر عمى ذَلمة ُمَّ نمة     

وك  ُة اسم املاَول للدَلمة علمى ممى َََقمم عل مه       فالااع  للدَلة على القائم هلالاَ 

ََت لتقوَة املَنى واملبالُة ُ مه وكِ َ غ املبالُة اليت  فالاَ  و مر ذلمك ِمّمما َتَتبََّمه      فُوِض

 ُأُاضوا يف تب  نه.  فالنحوَون وال رُ ون

ََت    فوَلّما كان القرآن ـد نزل هلاللُة الَرهل ة ُقد ،اءت   غ ألااظه وُقًا ِلمما ُوضم

خماّص  له عند أ حاهلها. لكّى هناك   ًُا انتقاها اَستَمال القرآني للتَبر عى مدلول 

وذلممك هلالممبب مناسممبة هممذه ال مم ُة أو تلممك مممى الناح ممة ال مموت ة      فيف سمم اق خمماّص

 ُْاء التَبر القرآني هلدًََا متارِّذًا.  فواإلَقاع ة ِلما انُتدهلت له

 ذَلة ال  ُة الوضَ ة مم  1. 1. 6

َُُ وظهاهما    حيرص اَستَمال القرآني على اخت ار ال  ُة املألوُة يف الَر، الّلُموي 

وإن اّتحدت مَهما يف   فمَنى املَّلوب توظ اًا ذـ قًا   ث َ ََاُلدا َماَلدَّها   ُة أخر لل

َُمة إ  أخمر  لمنا  الالمبب       ويف  فالدَلة على الظاهر. وأح انًا َََِدل عمى  م ُة متَاَر
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همو المذي َُحمدِّذ م ِمَحهما الدَل مة       فِك  اياَلني ُإّن الّ وت الذي ََحكمم كم َّ  م ُة   

 عى  رها. ُُ م ِّزها

 ذَلة اخت ار   ُة ذون أخر  مم  1. 1. 1. 6

منمتهْني يف   فاّتبم الَرب طرائ  متَمدذ  لتقوَمة مَماني املامرذات أو للمبالُمة ُ هما      

. َُنممدما ُت مما، إ  ال مم ُة األ ممل ة   (1)«الزَمماذ  يف البنمماء لزَمماذ  املَمماني  » ذلممك مبممدأ 

كممما يف )كمماذب( عنممدما  فد ُون مممات  مموت ة ،دَممد  َن مما، إ  ذَلتهمما مَمماٍن ،دَمم 

و)عممامل( عنممدما تتحممّول إ  )َعممّ َ( و )َعلمم م( و    فتتحممّول إ  )كممّذاب( و )كممذوب( 

 ف)َعّ مة( و رها. و ـد ،اءت الَبمار  القرآن مة ذـ قمًة يف اخت مار  م ٍُة مما ذون  رهما       

 ُُوِمَن ك ا شيٍء ُ ها   زان َ َنقص منه شيء  وَ َزَد.

َََ ( مم  1. 1. 1. 1. 6 َََ ( و )اَُت    ُة )َُ

ََ ( أكثر مى أي  م ُة أخمر  يف الَرهل مة    للدَلمة علمى الق ماَ     فُتالتََم    ُة )َُ

ولكمى   فهلاٍَ  ما هل ور  طب َ ةف ذون أن َكون َذا الاَ  ما َُم ِّزه مى تأك د أو مبالُة

 موَتي  كما هو ايال عند إضاُة  فهلإضاُة أ وات أخر  إ  هذه ال  ُة تتُّ ر ذَلتها

) َََ وتأتي هذه ال م ُة اجلدَمد  للتَمبر عمى أ مراٍا و       فاألل  والتاء إل ها ُت ر )اَُت

ۋ  ۋ  ۅ    ٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ مَمماٍن ِعممّد  منهمما ممما ،مماء يف ـولممه تَمما :  

 فلاَم  اخلمر    ژۅژ [ ح ث َتمّم اسمتَمال  م ُة    286]البقر :  ژۅ  ۉ  ۉ

ًَ   ژۉژ يف حني اخمترت  م ُة    فوش وعًا وهي ال  ُة األ ل ة واألكثر استَما

 للدَلة على َُ  الّشر.
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َََ ( يف هذه ا َة عّد  مَاني ناسبت الال اق م نها: الت مرا،  وـد أُاذت   ُة )اَُت

وأمما اكتالمَب ُهمو     فوأّما كالَب ُإنه َقمول أ مابَ  » ف ـال س بوَه:والَّلب و اَ،تهاذ

. و همذه املَماني تناسمب التَمبر عمى      (1)«الت را، والَّلب واَ،تهاذ  نزلة اَضمَّراب 

ملما ُ مه ممى خمالامة للاَّمر  الالمل مة واخلمروج علمى          فالنزو  إ  الّشر َكتالاب املَ  ة

وَ َُتَحّ م ن إَ هلالََّلمب    فوهذان ِمّمما َ َالمه  اخلمروج عل همما     فاألعرا، الالائد 

وَُم  الالم ئة    الكلامة   على شّد َدلا َ ََاَُت َباَلاكَت» واَضَّراب. وـد ذكر هلَ هم أّن

 .(2)«د ملا َؤول إل هَشد

 وـد أشار الزخمشري إ  سبب خت  ص اخلر هلالكالب والّشمر هلاَكتالماب هلقولمه:   

 فُلما كان الّشر ِمّما تشته ه النا  وهي منْذهلة إل ه وأّمار  هلمه  فيف اَكتالاب اعتمال»

ََِلمت لمذلك مكتاَلمبًة ُ مه. وَلّمم      فكانت يف    له أعمم  وأَ،مدّ   ُْ ا مل تكمى كمذلك يف   ُ

. ومممى هنمما َعممدَّ آَخممرون هممذا  (2)«هلمماب اخلممر ُو ممَات هِلممما َ ذَلممة ُ ممه علممى اَعتمممال  

،َمم  الثممواب علممى أذنممى م هلالممة » ألّنممه  فاَسممتَمال القرآنممي مممى لَّمم  اهلل ورمحتممه

ََمَ  الَقماب علمى مزاولمة عظ ممة للاَم         فُلهمذا أَتمى ُ مه هلمالث ثي اجملمّرذ      فللَّاعة و،

 .(2)«ذا َخّ ه هلبناء املبالُة هلالزَاذ  على الث ثيُله فوع ج

والممذي َبممدو مممى خمم ل َتَق ِّممي اسممتَمال همماتني ال مم ُتني يف القممرآن أّن  مم َُة      

أو الّشمر   ف)َكاَلَب( ـد ،اءت  َنى )اكتالب( ؛ أي إنها ت ّمَنت مَنى اخلر والشّر مًَا

[ 28]املدثر:  ژ مب     ىب  جب  حب  خب  ژكما يف ـوله تَا :  فيف  ر هذه ا َة فوحده
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ڱ  ڱ  ڱ     ژ [ وـولمه:  162]األنَاَ:  ژۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئ ژو ـوله: 

َّ أّن   ُة )اكتالمب( انامرذت للتَمبر عمى َُم  الشمر ُقما.        81]البقر :  ژں [. إ

) َََ َّ هل  ُة )َُ أما يف املَ  ة  ُقمد   ف َنى أّن القرآن مل ََُبِّر عى مَنى َكاْلِب الَّاعة إ

َََ ( ؛ ذلك أّن مى املَا ي ما حيتاج إ  اعتمال وتكّل  وا،تهاذعّب َََ ( و )اَُت  فر هلم )َُ

ومنهما مما َ حيتماج إ  ذلمك. وَُمكمى تربَممر ذلمك  مم  الاَم  اجملمرذ )َكاَلمَب( يف حممّ            

َُد َتكلََّاها  .(1)الَا ي على مَنى إلِاه َرتكاب املَا ي ُلم ََ

)اكَتاَلممَب( ُأرهلَممة؛ اثنممان منهمما يف آَممة واحممد    أممما املواضممم المميت ورذ ُ همما الاَمم  

  ھہ   ھ  ھ  ھژ تتحممّد  عممى اكتالمماب املممالف وذلممك يف ـولممه تَمما :    

[. أّما املوضَان ا َخران ُأحدهما ـولمه تَما :   22]النالاء:  ژے  ے  ۓ  ۓ

[ والثمماني ا َممة المميت حنممى هل ممدذها مممى 11]النممور:  ژٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹژ 

. وممممى البمممدَهي إّن اكتالممماب املمممال ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ژسمممور  البقمممر  

واإلثم والشَّر أمور تتَّّلب ا،تهاذًا وكلاًة واضَّراهلًا. ومى هنا ،اء اَسمتَمال القرآنمي   

أَتممى هللامم   » يف  اَممة الدـّممة يف وضممم كمم ِّ  مم ُة يف موضممَها يف ا َممة األخممر  حممني       

َِر هلالكلاة واملبالُة يف ،انب الاّل ِّ  .(2)«ئة لثقلهااَكتالاب املش

َََ ( للاَ  الذي َتَّّلب ،هدًا وتكل.اًا واضَّراهلًا َتممَّ   فويف مقاهل  اخت ار   ُة )اَُت

ََمَ ( ملما َ َتَّّلمب ذلمك      ألّن يف )اكَتاَلمَب( مَماذ  هلنماء ومَماذ  مقماطم       فاخت ار  م ُة )َُ

علمى مقَّمم   واملقماطم يف اشمتماله    فعلى ما يف )َكاَلَب(؛ ُالبناء يف مَاذ  اَممز  والتماء  

. ُناسَبت مَاذ  ايرو، واملقماطم واضمَّراهلها مَماذ  الاَم      (اْك) )طوَ  مَُل ( يف أّوله
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واضَّراهله. وهلناء  على ذلك ُإّن املّد  الزمن ة اليت َتَّّلبها النَّ  هلم )اكَتاَلَب( تاوق املمّد   

ي الّشمر  وهذا مما َُناسمب اسمتُراق كم   ممى ََُلم       فالزمن ة اليت َتَّّلبها النَّ  هلم )َكاَلَب(

 فوهمذا َتَّّلمُب ممنمًا ُمَّ نماً     فواخلرف ُإّن الشر َُشَتَر  يف َتحق.قه ارتكاب الاَم  حق قمةً  

 فو إن مل َتحّق  الاَ  يف الواـمم  فأما َكاْلب اخلر ُ تَحّق   ْرذ انَقاذ النّ ة يف القلب

املمؤمى   ُةّ م ِن» أنمه ـمال:   وهذا ما ـد َ َالتُرق ممنًا إط ـمًا. وـمد ُروَي عمى المنيب     

 .  (2)« َوما َن  ٍءما َمِرات وإّنما األعمال هلالنّ إّن» . وـال أَ ًا:(1)«هِلَمى َعِم ر َخ

 ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ژوَُمكممى م حظممة تناسممٍب آَخممَر هلممني نيَلَتممي: 

 مالمبوـًا  مر، اجلمر    ژۅژ الّلتني ورذت ُ هما هاتان ال  ُتان ؛ ُقد ،اء الاَ  

َنتمي إ  األ وات املائَة املرـّقة.  فذي مقَّم واحد فمارذلم( وهو عبار  عى  وت )

مالممبوـًا  ممر، اجلممر )عَلممى( املكممّون مممى     ژۉژ يف حممني ،مماء يف مقاهللممه الاَمم    

ََني أّوَما  موت الَمني ايلقمي اجملهمورف وهلمذلك        فواملشتم  على ث ثة أ وات فمقَّ

وممى   فوشمّدتها  ناسَب ك ا حر، ،ر  ََُله مى ث   ،هات: مى ح ث لمني األ موات  

ومى ح ث عدذ املقاطم. ُْاء الرتك ب يف ك   منهما مناسبًا  فح ث سهولة األذاء وثقله

 للمَنى إضاًُة إ  مناسبة ك     ٍُة ملَناها.

تأخممذ حّقهمما   ژۅژ املو ممولة الالمماهلقة لممم   ژۉژ وأخممرًا ُممإّن ألمم  املممّد يف   

أما ألم    فَ َنقص منها شيء  فدار حركتنيُُتَمدا َمّدًا طب بَّ ًا هلمق فالَّب َي مى الت و 

ُإّنها ُتلُى مى الت و  متامًا جملميء هممز     ژۉژ املو ولة الالاهلقة لم  ژۉژ املّد يف 

 فاألو  كممما هممو حق.همما إعظامممًا لشممأن اخلممر ژۉژ و هلممذلك ُتلَامم   فالو مم  تال ممًة َمما
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َُى الثان ة مى الت و  تقل ً  مى شمأن الّشمر   ّلالمان عمى ذكمر مما همو عائمد       و  مونًا ل  فوُتل

 عل ه.

َََ ( مم  2. 1. 1. 1. 6 ََّ ( و )أُ    ُة )َُ

ّْمى وأجنمى    َََ  مثم  َن َََّ  و أُ َُ وأوَ مى و   فوأنمَزَل و َنمزَّلَ   فورذ استَمال   َُتي 

َّ أّن َتمَتممبام هماتني    فيف القرآن الكرَم  َن ى واحٍد على ما َبدو للوهلمة األو   فَو َّى إ

 أل   الواحد َوـانا على ُروق ذَل ة ذـ قة هل نهما ََُبم ِّنها الال اق. ال  ُتني ل

ََّ ( تدل على مَاٍن عدَد  أهمها وأكثرها تمرذاذًا مَنمى التكمثر    ومَنمى  (1)ُ  ُة )َُ

[. وحنمو  22]َوسم :  ژپ  پژ حنو: )َ لَّم ( كمما يف ـولمه تَما :     (2)املبالُة

ََّر( كما يف ـولمه تَما :   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ڌڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ )َُ

]اإلسممراء[ف ُقممد   ژ  گ  گ  گ  ک ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

هلالت مَ   للتكمثر.    ژکژ و،اء يف األنهمار   فهلالتخا   ژڌژ ،اء يف ال نبو  

 [ للمبالُة. 21]َوس : ژٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ ژوحنو )ـََََّّم( يف ـوله تَا : 

َّ  ( مالتَمدٌّ يف حق قتمه ممى تكمرار  موت عمني      ومَنى التكثر واملبالُة يف   ُة )َُ

ََني مى أ   الاَ  َْم ) الاَ  هلالبب الت َ  ف وهذا َََ  تكرار هذا ال وت يف مقَّ َُ

ََم / مَ (  وهلداَة املقَّم الثاني )َ (. وهذا التكمرار   فهما ؛ نهاَة املقَّم األّول )َُمْم( ف/ م

ممى مقَت م ات التكمثر    » يف ايد . ُمإنّ هو الذي َنق  إ  الذهى ذَلة التكثر واملبالُة 

. وهمذه املَماني  مر    (2)«استُراق وـٍت أطَوَل وأّنه َُا ُد َتَلباثًا وُمكثماً  فواملبالُة يف ايد 
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َََ ( اليت تا د التَدَة  البًا  .(1)وـد خترج إ  مَاٍن أخر  فمتوُر  يف   ُة )أُ

ََ(  لواحمد ومى اَسمتَمال القرآنمي َماتني ال م ُتني يف األ م  ا      ََ( و  )أكمَر ف )َكمرَّ

گ   گ  گ  ڳ  ژ كمما يف ـولمه تَما :     فح ث اسُتَِم  )أكَرَ( هلمَنمى اإلكمراَ هلاملمال   

ھ  ھ  ے    ھھژ [ف وـوله: 15]الاْر: ژڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

ََ( ِلما هو أهلَلغ وأذَوَ كمما يف ـولمه تَما :     ف[17]الاْر: ژے يف حني اسُتَِمَ  )َكرَّ

گ  ژ . ومثلمه مما ،ماء علمى لالمان إهللم   يف:       [71]اإلسراء: ژگ ک  ک   ک ژ 

ف ُهمممذا تكمممرَم علمممى و،مممه الَمممموَ   [62]اإلسمممراء: ژگ گ  ڳ ڳ ڳ

 وهو أهللغ مى إكراَ اإلنالان وال ت م هلاملال ـًََّا. فوالدواَ

ح ث خّص استَمال )َو َّى( هلماألمور املَنوَمة    )أوَ ى(و )َو َّى(ومنه استَمال 

ٺ  ژكمما يف ـولمه تَما :     فاليت ورذت يف القمرآن الكمرَم   يف األحد عشَر موضًَا

ہ ہ  ہ ہ   ھ  ھ  ژ  :وـولممه تَمما  .[8]الَنكبمموت: ژٺ  ٺ

  ی ژوـوله:  .[122]البقر : ژھ  ھ  ے ے ۓ ۓڭڭ   ڭ  ڭ

يف حني خّص استَمال )أوَ مى( يف األممور    [.151]األنَاَ: ژی  جئ  حئ  مئ

گ  گ   گ  ژكممما يف ـولممه تَمما :   فهممايف ني ممم املواضممم المميت ورذت ُ   فاملاذَممة

َّ يف ـوله تَا : 11]النالاء: ژڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳڳ ڳ  ڳ    ژ [ إ

. وهلمذلك ،ماءت   (2)[ وذلك َـرتان ال    هلالزكا 21]مرَم: ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 لألمر األـَو  واألهّم.  فهلالبب ما ُ ها مى التشدَد فال  ُة األـو 
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چ   چ  چ   ژالّلذَى ا،تمَا يف ـوله تَا :  )أنَزَل(و  )َنزََّل(ومنه استَمال 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ژ[. ويف ـوله تَا : 126]النالاء: ژژ

 [ 2]آل عمران: ژٿ  ٿ  ٿ

. (1)أنمزل علمى النبم ني    كتمابٍ  كم ّ هل ژڈژ وخّص  فهلالقرآن ژ ڍ ژُقد خّص 

َل( َقت مي التكمرار أل،م  الت مَ  . تقمول: )َضمَرَب(       أّن لام  )َنمزَّ  » والالبب يف ذلك

وحيتم  الزَاذ . والتقل   أناَلُب وأـو . أمما إذا   فُمَخّااًا ِلَمى وـم منه ذلك مّرً  واحدً 

َّ ِلَممى َكُثمَر ذلمك منمه. ُقولمه تَما :          فـلنا: )َضرََّب( هلتشمدَد المراء   ڀ  ژ ُم  َُقمال إ

وأّنه َلمم َنمزل ذَُمًة     فتنْ مه  الب الدواعيَُشر إ  تا    املَنزَّل و ژڀ  ڀ

 واحدً . 

أما لا  )أنَزَل( ُ  َََُّمي ذلمك إعَّماء )َنمزََّل( وإن كمان ُمحمَتَمً . وكمذلك ،مَر          

َُنمَزَل ُمقالَّمًَّا ممى لمدِن اهلتمداء       ف.. أّما الكتاب الَزَز.أحوال هذه الكتب يف وـٍت واحد

[ ُم َ  هلمه: إنزالمه    1]القمدر:  ژٻ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ژ . و أما ـوله تَا : (2)«الوحي

 .(2)ـب  التنْ م ماء الدن اوح احملاوظ إ  الاّلمى اللَّ

ُأنمه أُماذ كمذلك مَنمى      فُإذا كان استَمال )َنزََّل( ـد أُماذ مَنمى التمدراج والتكمثر    
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وـمد ناَسمَب    ف. ألّن القرآن هو أهم الكتب الالماوَة وأعظمها شمأناً (1)اإلهتماَ واملبالُة

يف كم ِّ   املو،وذ يف هذه ال م ُة ِثَقمَ  ا َمات الميت كانمت ُتلَقمى علمى المنيّب          الثِّقََ 

 ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ   ژكما ،اء ذلك يف أّول نزول الوحي يف ـولمه تَما :    فمّر 

 [.5: زم]امل

َََ ( مم  2. 1. 1. 1. 6 َََ ( و )أُ    ُة )َُ

يف ََُلممي:  فيهل مم ُة املاضمم فاسممتَملت هاتممان ال مم ُتان يف أ مم  لُمموي  واحممد 

وـمد   فَسمقاُه اللَّمُه الُ مَث َأْسمقاهُ    » َُقمال:  فوهما لُتان عند الَمرب  ف)َسَقى( و )أسَقى(

ََهما َلبم د  ُمي ـوله  :َ،َم

ٍْْد وَأْسقىَسَق  (2)« ِلممماِئَ  مى ِهمممْ رًا والقبممُنَم           ى ـَْومي هل  َم

 فال م َُتني مكمان األخمر    وإذا كانت الَرب تت مّر، يف اسمتَمال إحمد  هماتني     

ُإّن اَستَمال القرآني ُّرَق ُ ما هل نهما؛ َُخمّص )َسمَقى( هلشمراب     فذون مت  ز أو تارَ 

الامرق هلمني   » و)أسَقى( هلشراب الدن ا. وـد أشار الال وطي إ  ذلمك هلقولمه: ُأّمما    فاجلنة

تَماَلى يف َشمراب    )َسَقى( و)أسَقى( ُإّن )َسَقى( ملا َ ُكلامَة مَمه يف الالامق ا؛ ولمذا أورَذه    

[. و)أسمَقى( ملما ُ مه ُكلامة؛     21]اإلنالمان:  ژېئ  ېئ  ىئ   ىئ   ژ اجلّنةف ُقمال: 

[. 27 ]املرَسمم ت: ژڄڄڃ ژُقممال:  فوَممذا أورذه يف شممراب أهمم  الممدن ا 

 .(2)«[. ألّن الاّلقَي يف الدن ا َ ََخلو مى ُكلاة أهلدًا16]اجلى: ژٹ   ٹ  ٹژ

تأتِّ مة ممى شم ئني: أحمدهما: ممى مقاطَهما       وهذه الكلاة الميت يف  م ُة )أسمَقى( م   
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ََممني: طوَمم  مَُلمم    . (ـَمممى) وطوَمم  ماتمموح ف(َأْسممم) ال مموت ة؛ ُهممي مكّونممة مممى مقََّ

مى أَش ِّ ايمرو، وأعالمرها   »  وت حنْرّي ـوّي وهو فوالثاني: مى ت داره هلاَمز 

 وذلك على المر م ممى كونمه حمر، مزَمد يف همذه ال م ُة. أّمما  م ُة          ف(1)«حني النَّ 

)َسَقى( ُإنها ختلو مى هذا الّ وت. كما أّن املقَّم األّول منها ـ ر ماتموح )َسمم( وهمو    

 الذي يف )أْسَقى(. (َأْسم) أَخّ  ُنَّقًا مى الَّوَ  املَُل 

 ذَلة الَدول عى   ُة إ  أخر  مم  2. 1. 1. 6

َالممتدع ه الَممر، الّلُمموي أو  فَُقَ ممد   ممَّلح الَممدول جتمماوم اسممتَمال لاممٍ  ممما 

َالممتدع ه  فسممتخداَ الشممائم لأللامماظف والَممدول عنممه إ  اسممتَمال لاممٍ  آَخممر  ممره  اَ

ُم مَّلح اَخت مار َشمرتك ممم م مَّلح       الا  املنالْم مم الُرا المدَلي. املالتو  

َُدول يف كونهما انتقاء للاٍ  وتر، ح له على  ره ولكنه ََتمّ ز عنه يف عدَ خرو،ه  فال

 على الَر، أو املألو، الّلُوي. 

 فهلممي هلألامماظ عدَممد  منهمما: النقمم وـممد ُعبِّممر عممى م ممَّلح الَممدول يف الممرتا  الَر

 فوالمرتك  فوايمم  علمى املَنمى    فوخمالامة مقت مى الظماهر    فواإلن مرا،  فالتحرَ و

بَِّر عنممه   ممَّلحات م. أممما يف الدراسممات ايدَثممة ُقممد ُعمم(2)و ممر ذلممك فونقممض الَمماذ 

 فوخمممرق الاّلمممنى فواملخالامممة فموالتْممماو فواإلنزَممماح فمنهممما: اإلحنمممرا، فأخمممر 

 .(2). إخل.والتحرَ  فواإلطاحة

الَمدول عمى  م ُة     إّن» وهلّ ى مد  أهم ته هلقوله: فـد اشرت  اهلى األثر للَدولو
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اه وهو َ َتوّخ فخ و  ة اـت ت ذلك مى األلااظ إ    ُة أخر  َ َكون إَ لنوِ 

َّ لمم علمى أسمرارهما وُمتل عمى      الَار، هلرموم الا احة والب  ة الذي اّط يف ك مه إ

 هما ُهمماً    ضمروب علمم الب مان وأذـّ   ك َ ُإنه ممى أشمكَ   وَ جتد ذلك يف ك ِّ فذُائنهما

 .  (1)«وأ م ها طرَقًا

وكممما تَممّدذت األلامماظ املَبِّممر  عممى م ممَّلح الَممدول تتَممّدذت كممذلك  مموره          

أو مما َكمون    فوَسُ شاُر إ  هلَمٍض ِمّمما َمدخ  منهما يف هلماب الدَلمة ال موت ة        فوأـالامه

 الّ وت ُ ها سببًا إ  ذلك الَدول.

 الَدول يف امل اذر مم  1. 2. 1. 1. 6

تكذَبًا عْ بًا َُِ ّرون » [ أي:28 ]النبأ: ژائ  ائ  ەئژ ومنه ـوله تَا : 

ح ث ُعِدَل ُ ه عى امل در )تكذَبًا( إ  هذه ال  ُة الميت تمدّل علمى املبالُمة يف     (2)«عل ه

 الكذب واإل رار عل ه. 

ألّن آَمات   فوهناك ُمالموِّغ آَخمر للَمدول  مر املبالُمة وهمي مناسمبة إَقما  الاا ملة         

متحركممَة  ف،مماءت ُوا مملها مَّلقممةً  فمممى ا َممة الالاذسممة وحتممى آخرهمما  فسممور  النبممأ

ُمإذا   فَعمَذاهلا( ) مرذوًُة هلمّد األلم  مو مولًة هللمني حنمو: )ِحاَلماهلا( و )ِكَتاهلما( و       فالرّوّي

 فكِذََبا( تُّ َر اإلَقا  لتُّ مر المرذ، ممى ألم  املمد إ  َماء املمدّ       ،اءت ُا لة هذه ا َة )َت

 وال اء له نُمة هاهلَّة. فوهما  وتان متناـ ان ؛ ُاألل  له نُمة  اعد 

وكان س زذاذ اإلحالا  هلاضَّراب هذه الاا لة كون النرب ُ هما َقمم علمى املقَّمم     

النرب يف هلقّ ة ُوا م  ا َمة   هل نما وـم  فالذي ـب  األخر )ِذي( أي: على  وت َاء املّد
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وهلذلك َكون ـد روِعَي يف الَدول عى  فولكى على  وت أل  املّد فعلى املقَّم ذاته

وذَلتهما ال موت ة    فأممران همما: ذَلتهما املَنوَمة     ژەئ ژ م ُة )تكمذَبا( إ   م ُة    

 اإلَقاع ة.   

ي: [ أ8]املزمم :  ژچ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ    ژ ومى ذلك أَ ًا ـولمه تَما :   

 فوكان مب أن َقول: )َتَبتاً ( ألّن املمراذ: ا مَّااَك لناالمه تبتم  ً     فأخِلص له إخ  ًا

. وهلمذلك  (1)ِلُ َّاهل  أواخَر آَات الالمور   ژڇ ژ ُتبّت  أنت أَ ًا إل هف وـ   إاا ـال:

 مراعاً  للمَنى واإلَقا  مًَا.  ژڇژ َتمَّ الَدول عى امل در )َتَبتاً ( إ  امل در 

َامم ( الممداّل علممى  والممذ ي َُ َحمم  هلممني همماتني ال مم ُتني أّن )َتَبممتاً ( علممى ومن )التا

هلالتبتا  يف األمر ل ت ّمى مَنى التكل.  والتَحمام .  » ُاكُتاَي هلاإلت ان فالتكل.  والتحما 

وهمو علمى    ژڇ  ژ.. وأتى يف امل مدر هلمم   .والتَ بار على املشاّق خمال   ملألو، النا 

( الممداّل علممى التكممثر ل ممدلَّ علممى أّن املممراذ هممو اإلكثممار مممى هممذا التبتامم        ومن )تاَ مم 

ولكمى هلَمد اإلكثمار منمه      ف. ُالتبتا  يف هلاذئ األممر َتَّّلمب تكل.امًا و ت مباراً    (2)«واإلنقَّا 

ولذلك ُعِدَل يف امل در عى  م ُة   فُ اله  عل ها وَرتام ذلك التكّل  فتَتاذه النا 

َا ( الشدَد  هل ة اَاذئمة  إ   م ُة )التاَ م ( اَنالم ا    فامل مَّرهلة هل موَتي التشمدَد    )التََّا

ًَ مممى ذلممك علممى  مموَتي لممني هممما: واملشممتملة اخلال ممة مممى التشممدَد َمماء املممد وألمم   هلممد

 وهذا ما َُناسب اإلنقَّا  إ  اهلل واإلطمئنان إ  عاوه ورمحته. فاإلط ق

 

 

                                                 

 . 5/277جممم الب ان يف تاالر القرآن:  ( 1)

 . 166اإلعْام ال ريف يف القرآن الكرَم:  ( 2)



 271 الدَلُة الّ وت ة َعلى ُمالتَو  األلااظ: الاذ الا   ال 

 

 

 الَدول إ    ُة الاَ  مم  2. 2. 1. 1. 6

[ ح ممث ُعممِدَل عممى  17]الَّممارق: ژڱ  ڱ   ڱ  ڱ ژ ـولممه تَمما :  ومنممه 

ِّمم ( املشممّدذ  يف    َِمم ( يف   (ِ َمهِّمم) مم ُة )َُ ڱ   ژ» . و ـولممه:(َأْمِهممْ )إ   مم ُة )أُ

ًَ  ژڱ  ڱژ  ََممم : َ َتمممْدُ  هله كهمممم وَ تالمممتَْ  هلمممه.    ژڱ أي: إمهممما

 . (1)«َالرًا

والثان مة   ژڱ  ژ؛ إحداهما يف وذهب اهلى ،  إ  و،وذ خمالاَتني يف هذه ا َة

ًَ( ژڱ ژ يف  ڱ  ڱ   ژ  ُهممو َقممول يف ـولممه تَمما : فالمميت ُعممِدَل هلهمما عممى )إمهمما

ُلّما َتّْشمَم إعماذَ  الّلام  احنمَرَ،      فوَكِرَه التكرَر فَ  ََّر اللا  ألنه آَثَر التأك د» ژڱ

ُ    فعنممه هلَممض اإلحنممرا، هلتُمم ره املثممال    َّممَ  إ  لامم  أ َُ  ََممَ  ُقممال: وانتقمم  عممى لامم  

َّْشَم التثل ث ،ماء هلماملَنى وتمرك الّلام  ألبّتمة ُقمال:        ژڱژ . (2)«ژڱژ ف وَلّما َت

 واهلى ،  َُربِّر هذا الَدول هِلَتحاشي ِثَق  تكرار الّلا  هلَ نه. 

وَكممرََّر وخمماَلَ  هلممني » وـممد عّلممّ  الزخمشممري ذلممك هلاملخاَلاممة الّلاظ ممة أَ ممًا هلقولممه: 

َُاّلممره هلزَمماذ  تالممكني الممنيّب     (2)«ه والت ممبرالّلاظممني لزَمماذ  التالممكني منمم    َّ أنممه   إ

َُِر هلمه  م ُة       لمدَلتها علمى    فممى طمول ممّد  التمه م      (ِ َمهِّم )وت بره. وذلمك ِلمما ُتشم

 فالميت تمدل علمى التَدَمة  البماً      (َأْمِهم ْ ). لمذلك عمدل عنهما إ   م ُة     (2)التكثر  البماً 

 .  (5)«َُْمَم هلني التشدَد والتخا  »

                                                 

 . 2/727الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ :  ( 1)

 . 5/271جممم الب ان يف تاالر القرآن:  ( 2)

 . 2/727الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ :  ( 2)

 . 2/262عق  : شرح اهلى  ( 2)

 . 22/226،امم الب ان عى تأوَ  آي القرآن:  ( 5)
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ڱ  ژ املوضممَم الممذي ورذت ُ ممه مممى ا َممة   (ِ َمهِّمم)ت الشممّد  المميت يف ـممد ناسممبو

لقولممه تَمما  يف  فف ألّن الَممذاب الممذي َنتظممر الكمماُرَى شممدَد َمهممني َ لمم   ژڱ

   ۀں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱژ موضممم آَخممر هلهممذا اخل مموص:    

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ژ وـولممه أَ ممًا:  .[178]آل عمممران: ژۀ  ہ  ہ

ََممّد      22مممان:]لق ژۓ ڭ [. ُمماختر الّلامم  الشممدَد ل ناسممب شممّد  الَممذاب امل

ف (َأْمِهم ْ ) للكاُرَى. ثم ُعِدَل عى هذا اللا  الشدَد إ  لام  آَخمر أَاَلمر منمه ُنَّقمًا همو      

ُْماء   فو ت بٍر له ألنه مقاَ َتالكنٍي لقلب النيّب  فلُ ناسب موضَه مى ا َة أَ ًا

ًَ َالم   هل ژڱژ ك ِ،يَء هلمم   رًا. وهلَد كّ  ذلماللا  َخا اًا َال  من موهلاً  فرًاممَنمى: إمهما

ََ   (1)«ُهو ت ُر تمرخ م  مذ، الزوائمد    فواأل  : إرواذًا فعلى امل در» . َُّماهل  مقما

َّر املرخَّم التخا   عى النيّب  ويف مَنماه؛ هلمما َوح مه ممى الالَّمر       فيف لاظه؛ امل 

 .(2)ٍ  وتؤذ معلى َمه

 ذاخ  ال  ُة )الت َ  ( ذَلة التكرار مم  2. 1. 1. 6

امل ماذر الرهلاع مة   » إ  عبمار  اهلمى ،م  ممى أنّ     (2)سبقت اإلشار  يف الا م  األول 

َّ ـد ورذ عمدذ ممى همذه    . و(2)  ..«.لةلَ لة والَ لَقوالَق ةعزَعحنو الّز اة تأتي للتكرَرامل 

و ُملمِزَل   حنمو: ُكبِكمبَ   فويف ني َها ما َدّل على هذا املَنى فامل اذر يف القرآن الكرَم

ََ و َ رَ ممَر. و امل َحمم  أّن األلامماظ القرآن ممة المميت ،مماءت علممى هممذه     و ُمحممِزَح و َذمممَد

مث  مَنى اَرتكا   فمَاني أخر  فإ  ،انب مَنى التكرَر فال  ُة ََت ّمى أ لبها

                                                 

 . 8/281إعراب القرآن الكرَم وهل انه:  ( 1)

 . لالان الَرب: /ماذ : روذ ( 2)

 إمالا  األلااظ أشباه املَاني(. مم  2. 1. 5. 1َُرا،م مبحث: )(  2)

 . 2/152اخل ائص:  ( 2)
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 وذَلة ك   منها على  وت ايد  الذي ُتَبِّر عنه. فو الِشّد 

  ﴾وا كُبْكِبُ ﴿ مم  1 2. 1. 1. 6

[. 22]الشممَراء: ژک  ک   ک  گ ژ ورَذ لامم  )ُكْبِكممَب( يف ـولممه تَمما :    

َّ فعلى و،هه الر،َ  ُتْبَبألنه مى َك فبواِبُك» (ُكْبِكُبوا)وأ    لوا ا،تمما   ثَقأنهم اسَت إ

َّ  فُهو مأخوذ ممى )الَكمّب( وهمو القلمب     ف (1)«مى الوسَّى كا، َلهلِدث   هلاءات ُُأ إ

 َُممرّذوه إ  فالبمماء ُ ممه هلالثقمم  َلممم ََممُرق الب  مم ني وأ ممحاب اإلعْممام أّن تَل ممَ  تكممرار 

أهللغ مى )ُكّبوا( لإلشار  إ  أنهم َُكّبمون َكّبمًا عن امًا    » (ُكْبِكُبوا)ف ح ث إّن لا  (2)املبالُة

ژ والَن . ومى هنا كمان مَنمى   (2)«ذَلة على الشِّّد » . ُاي تكرار الَكّب إذن(2)«ُظ ًَا

 .(5)«ُذهِدهوا وُطرَح ُ ها هلَُ هم على هلٍَض َ،ماعًة َ،ماعًة» مأي إنه  ژک  ک

 فومالنَدً  إ  نيم املذّكر الُائمب  فوَلّما ،اءت هذه ال  ُة على البناء للمْهول

ويف ا،تمما  َحَرَكَتمي الّ مم     فوُخِتَممت هلمواو املمدّ    فُقد َتَكّرَرت ُ ها حركة الّ ّم َمّرتني

ممى طمرح    فَنى الّ م و اجلمم الذي ُُالَِّر هله هذا اللام  الق ر  والَّوَلة ما َُشر إ  م

ثمم   فالُاوَى وَكبِّ هلَِ هم على هلَض.كما أّن يف اَنتقال مى حركمة الّ مم إ  الكالمر   

وذلمك هلالمبب شمّد  ِثَقمِ  هماتني       فإ  حركة ال ّم ثان ًة ما َُوحي هلشِّّد  هذا الّكّب وِثَقله

الكا، والباء اَناْارَني ممى ،همٍة ثان مة. و    واستناذهما إ  َ وَتي  فايركتني مى ،هة

ونَقَلته إ   فهلهذا َ ّورت هذه املاَرذ  هل  ُتها و أ واتها وحركاتها املَنى ت وَرًا ذـ قًا

                                                 

 . 2/788: بارييف مالائ  اخل ،ف َهلى اَن اإلن ا، ( 1)

 . 2/87الَّرام املت مى ألسرار الب  ة وعلوَ حقائ  اإلعْام:  ( 2)

 . 1/251مَرتك األـران يف إعْام القرآن:  ( 2)

 . 272التب ان يف علم املَاني والبدَم والب ان:  ( 2)

 . 2/121جممم الب ان يف تاالر القرآن:   ( 5)
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 كما رَسَمته يف ذهنه  ورً  َت جا هلاي ا  وايركة. فاملتَلقهي  وتًا مالموعًا

 ﴾زُلْزِلُوا ﴿ مم  2. 2. 1. 1. 6

وإسناذه إ  نيم املمذكر الَاـم     فويف هلنائه للمْهول فيف   ُته (ُكْبِكُبوا)ونظر 

 ]األحمزاب:   ژڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱژ يف ـوله تَا :  (ُمْلِزُلوا)لا  

وهي مأخوذ  مى الزَّل  يف الرأي ُإذا (1)والزلزلة: ِشّد  التحرَك ف[ وم دره الزَّلَزَلة11

َُ ُمَنممماه: ُ مممِرُوا عمممى اَسمممت     قامة وُأوـِمممَم يف ـلممموهلهم اخلممموُ،   ـ ممم : ُملمممِزَل القمممو

َِ األحزاَب َملِزْلهم( أي: ا،َ  أمَرهم  فواَضَّراب ويف ايدَث الشرَ  )الّلهَم اهز

 .  (2)م َّرهلًا ُمتَقلِقً   ر ثاهلت

عمممى مممد  َتمك.ممى اخلمممو،    فهلممما ُ هممما مممى تكممرار    فوـممد َعّبممَرت همممذه ال مم ُة   

ڑ  ک     ک  ک   ڑ ژ واَضَّراب مى ـلوب املاللمني يف َوَ األحزاب 

ذور  كمبر يف   (ُكْبِكُبموا )[. وإذا كان ل وَتي الكا، والباء يف 11]األحزاب:  ژک   

ُمإّن ل موَتي المزاي     فت وَر ونقم   موت الَكمّب والَّمرح يف نمار ،همنم هلشمّد  وعنم         

ذورًا ت مموَرًَّا مهمممًا أَ ممًا يف ت مموَر ايممد  وتالممْ   م حمممه        (ُمْلِزُلمموا)والممّ َ يف 

 ال وت ة. 

ُ وت الزاي اجملهور ال اري اَحتكاكّي َُناسب األ وات الَدَد  اليت تَالت 

وحْج اخلائاني للارار مى  فإر،اُات املر،انيو  فمى   حات املناُقنيآنذاك 

ڱ  ں  ژ و ر ذلك مى األ وات. كما  ّورت ذلك ا َات التال ة  فالزح 

ے  ے     ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ

                                                 

 . 2/22اجلامم ألحكاَ القرآن:  ( 1)

 . ماذ : مل ان الَرب: لال ( 2)
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ۉ    ۉۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ  ڭۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

. أما  وت الّ َ ُقد َعبََّر هِلِل ِنِه وم وَعته واضَّراهله عى ذلك ايذر ژې  ې     ې  

 واإلضَّراَب وعدَ الثبات يف املوـ .

 ﴾ زُحْزِحَ  ﴿ مم  2. 2. 1. 1. 6

ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ژ ـوله تَا :  يف ژھ ژ متامًا لاظة  (ُمْلِزُلوا)ومث  

 فو وت الزاي ممم ايماء   ف[ ُإّن   ُتها امل اعاة185]آل عمران:  ژے  ے  ۓ

مشمهَد اإلهلَماذ والتنح مة هلكم ِّ مما      » إضاًُة إ  ظ ِّ هذه الكلمة و،رسها  ّورت جمتمَمةً 

مَه وما َ حبه مى ُذعِر الذي ََمّر هلَحال   النمار وَالم   فَقم يف هذا املشهد مى أ وات

َّ  فوََ  ه ولو ُّتشَت ني م مَا،م اللُة وـوام الها َ َتُْد كلمًة ُت وُِّر هذا املشهد إ

 .(1)«ژھ ژ كلمة 

 فوـممد ورذت هممذه اللاظممة يف موضممم آَخممر هل مم ُة اسممم الااعمم ف جمممرور  هلالبمماء    

ڃ  ڃ  ڃ    ڃڄ  ڄ      ڄژ وم مماُة إ  ال مممر املت مم ف وذلممك يف ـولممه تَمما :  

كلمممممة » ف ُ ممممّورت[26]البقممممر : ژڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ    چ  چ  چ

 ممورَ  الزَّحَزَحممة املَروُممة  مممماملَقدَّمممة يف التَممبر علممى الااعمم  إلهلرامهمما مممم  ژڇ   ژ

الكلممة جممرور    ح مث ،ماءت همذه     ف(2)«ممى وراء همذه اللاظمة املامرذ      فكاملًة متحرِّكًة

ُبمدت وكأنهما    فالَائمد علمى املشمرك   ف َُنَقَلت حركَة اجلر إ  ال مر  ر، اجلر )الباء(

ُتَزحِزُحممُه ذاَُممًة هلممه حنممو الَممذاب. ُْمماء التَّ ممَ   يف ال مم ُة ُمالمماوـًا لالممنوات الَمممر    

 امل اَعاة.

                                                 

 . 116اإلعْام يف نظم القرآن:  ( 1)

 . 77الت وَر الا  يف القرآن:  ( 2)
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 ﴾دَمْدَمَ  ﴿ مم  2. 2. 1. 1. 6

ََ )ورذ الت َ   هل م ُة الاَم  املاضمي علمى البنماء للمَلموَ هللام          وُاعلمه   (َذْممَد

وذلمممك يف ـولمممه:  فلمممى  ممموذ ـممموَ  ممماحلوال ممممر املت ممم  ُ مممه عائمممد ع ژکژ

[ ومَنمممممى 12]الشمممممم : ژژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ژ

ََ مأخوذ مى ـَْتُه هلاأَلرا وَطْحََّْحته. وَذمَُّهمْم ََمُدماُهْم َذّممًا:    الّش َذْمَدْمَت» َذمَد يء ِإذا َأْلَز

ة َمم مَدالدَّ  قمةُ قوَح فَ أرَ،م  :أي َََدْمم َذ» يف هذه ا َمة اء ـال الاّر. (1)«همَكهم َُأهَلَنَحَط

رت ُمإذا كمرّ  .. .يء أي أطبقمت عل مه  ت على الّشْمذمَّ :ت َ   الَذاب وترذَده وَقال

 .(2)«والدمدمة إه ك هلإستئ ال فتْمَدْمَذ :اإلطباق ـلت

ََ َ ممّوَر تكممرار َُمم  الممدََّ واإلطبمماق حّتممى َتحّقمم  التممدمر           ُالت ممَ   يف َذْمممَد

 واملَنممى: فعلممى الدمدمممة  ژکژ يف هلممدل   َعمموذ ال مممر   فواإلهمم ك الكمماملني 

. وـمد أّذ  كم ٌّ ممى َ موَتي     (2)«َُاَلّو  الدمدمة عل هم ني َهم ُلم َالمت ممنهم أَحمد   »

ُممم )الممّدال( هل مموته  فالت ممَ   يف هممذه ال مم ُة ذوَره يف رسممم  ممور  ايممد  و مموته 

 فيف حممني َ،الَّممَد )املمم م(  فالشممدَد اَناْمماري اجملهممور َ،اّلممَد ـممّو  ال ممرب واَطاحممة  

 ورَ  اإلطباق واإلل اق اليت ُتَبِّر عنهما   فهلانَّباق الشاتني عند النَّ  هله انَّباـًا كامً 

أما ا،تما  هذَى ال وتني مًَا وتكرارهما ُقد َ،الََّد  وَت ذلك ايمد    فهذه الكلمة

 وإَقاَعه الّ اخب املَدوِّي.

 

                                                 

 .  ذمم ماذ :لالان الَرب:  ( 1)

 . 21/72اجلامم ألحكاَ القرآن:  ( 2)

 . 21/212،امم الب ان عى تأوَ  آي القرآن:  ( 2)
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 ﴾صَرْصَر  ﴿ مم  5. 2. 1. 1. 6

 فَ مْر( الموارذ  ثم   ممّرات يف القمرآن الكمرَم      ونظر األلاماظ الالماهلقة كلممة )َ رْ   

ََ عاذ. وذلك يف ا َات التال ة:  ُكّلها  اة للرَح اليت أهَلَك اهلُل هلها ـو

 .[16]ُُ ِّلت: ژہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ژ

  .[12]القمر: ژھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ   ژ

 .[6]اياـة: ژې   ې  ې  ې  ى  ى  ژ 

ُأهلمدلوا مكمان المراء الوسمَّى ُماء       فأ لها مى )َ مّر( وهمو المربذ   )َ ْرَ ْر( هذه  و

ال ماعقة الميت   . وـمد ُُالِّمَرت يف همذه ا َمات هل    (1) (بموا ِبُك)أ مله  )ُكبِكبوا(  كما يفالاَ  

وت الّ مم وشممدَدَ  فالممربذ دَدَ َشمم هلممارذً  رحيممًا» والمميت تَمم : فى ـمموَ عمماذعلمم تَلرِسم ُأ

 .  (2)«هلما َُالَمم مى  وِتها ِلِشدَِّ  هَلرِذها َت ََّك. األسناُن» ف تكاذ(2)«واَبوب

كمما ََحمم     فُ وت الّ ماذ ال ماري ََحمم  مَمه  موت  مار المرَح وأمَزهما        

َُُ ْاّلمُد ال مورَ             وت ا َّكاك األسنان هلالمبب ِشمّد  المربذ. أّمما  موت المراء املكمرَّر 

 مة؛ ُقمد ،ماء    كما ََُ ّوُر استمرار هبوب تلك الرَح الَات فالتكرارَة لذلك اَ َّكاك

 :أي فژڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ژ و  ژھ  ھ   ھ  ژ يف ا َممات أّن اهلل أرسممَلها علمم هم  

 :وـ م   فعل هم ُ ه الَذاب إ  اَم ك  َرواستمَّ ِهحوِسواستمر عل هم هلُن فالشؤَ ذائِم»

 .   (2)«استمر هلهم إ  نار ،هنم

                                                 

 . ماذ :  ررلالان الَرب:  ( 1)

 . 15/227 اجلامم ألحكاَ القرآن: ( 2)

 . 5/222جممم الب ان يف تاالر القرآن:  ( 2)

 . 17/125اجلامم ألحكاَ القرآن:  ( 2)
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ّمما كمان ـموَ    وَل فومى ـدر اهلل وـ ائه أن َكون عقاهله على ـدر مَ م ة الَا مني  

[ أراذ اهلل 15]ُُ ِّملت:  ژک  گ  گ  گ  گژ عاٍذ ـد اسمتكربوا يف األرا هلُمر ايم ِّ    

 :عات ممة أي رًارَ ممَ  رحيممًا ُأرَسممَ  علمم هم ژڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻژ أن َُممرََهم أّن 

ُمإنهم   ؛إه كهمم ممى ،نالمهم    بُبُكان َس ف،دًا شدٍَد رٍذاَبوب ذات هل شدَدَ  رحيًا»

. ُكما كان (1)«ـو  ّدا اهلل عل هم ما هو أعتى منهم وأَشُالّل فوأ،ربه ٍءيكانوا أعتى َش

 كان الّلا  كذلك ُمْانالًا للمَنى و وِتِه. فالَقاب ُمْانالًا للمَ  ة

لمم )رَمح( يف ا َمات الث ثمة.      ،ماءت  ماةً   ژہ  ژ وِمّما ََْمدر ذكمره هنما أّن     

وـمد ُمّرَق     المذكر ايكم م.  ذ كم  الّلاظمني يف  وـمد ور  : )رَماح(ف )رَح( مارذ ونيَمه و

عاّمة املواضم الميت ذَكمَر اهلل تَماَلى ُ هما إرسمال المرَِّح       » ذلك أّن فالتَبر القرآني هل نهما

وكمم ا موضممٍم ُذِكممَر ُ ممه هللاممِ  اجلمممم َُبممارٌ  عممى    فهللامم  الواحممد َُبممارٌ  عممى الَممذاب 

 .(2)«الرَّمحة

نممه أَ ممًا ـولممه تَمماَلى:  وم فومممى أمثلممة وروذ لامم  )الممرَح( ماممرذًا ا َممات أعمم ه 

 117آل عممممممران:ژڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ

ژ ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ   ىې  ې  ې     ېژ وـولمممممممممممه: 

ژڈ  ڈ    ژژ أّما لام  )الرَماح( نيَمًا ُمنمه ـولمه تَماَلى:        18 إهلراه م:

28 الارـان:ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑژ وـوله:  22 ايْر:

  26 الروَ:ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ژ وله:وـ

كمما يف   ژہ  ہ  ژ وَمْيء )َ رَ ر(  اًة لمم )ِرَمح( سمواء يف حالمة الن مب      

                                                 

 . 2/222تاالر القرآن الَظ م:  ( 1)

 . 211املارذات يف  رَب القرآن:  ( 2)
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ُ مه نمو     فكمما يف آَمة اياـّمة    ژې  ىژ أو يف حالمة اجلمر    فآَََتي: ُُ َِّلت والقمر

ر ر( ،اء ُتكرار  وَتي )ال اذ( و )الراء( َمرَّتني يف   ُة )  فمى التْان  املقََّي

ُْماء   فجمانالًا لتكرار املقَّم الَّوَ  َمرَّتني يف لا  )ِرَْم/حَِمْى( يف حاَلَتي الن مب واجلمرّ  

َُماته القوَّة َِرًا هلَهموِل تلمك ال مَرهلات وشمّدتها        فالرتك ب الو اي هلَن وَنَبراته ايماّذ  ُمشم

ًَ مى )الرَح( يف هذا الرتك مب لَ  مما كمان لمه همذا     وتكرارها. ولو ِ،يء هللا  )الرَاح( هلد

 وَ هذه النُمة ال ارخة. فالوـم املَدوِّي

وهنمماك ألامماظ أخممر  مممى هممذه ال مم ُة اسممتَملها القممرآن الكممرَم ل ممُدّل كمم ٌّ منهمما   

وممى تلمك    فهلت َ اها وأ واتها على  ور  املَنى ممى ،همة و موته ممى ،همة أخمر       

ح ممث  51َوسمم :ژېئ     ىئ    ىئ ژ( يف ـولممه تَمما : َحَصاأللامماظ: )َحْ مم

لى كم ِّ  َُ وُِّر  وُت اياء املهمو  مم  وت ال اذ الّ ارخ  وَت اي  حني َََلو ع

َََ (    وت ُ  َُالَمم ِسمواه. و   ژک  گ  گژ يف ـولمه تَما :    فمنهما لام  )َعالم

 الالِّني كما َُ وُِّر  وُت فالل   وإذهلاره ُ ه إـباَل الذي ََُ وِّر الت َ ُ  17التكوَر:

 كذا هلق ة األلااظ.    واستتاره. و هلهماله سكوَن الل  

 ذَلة ال  ُة اإلنتقائ ة مم  2. 1. 6

إّن ني م ما ُأشر إل ه مى األلااظ الالماهلقة كانمت ـمد اكتالمبت ذََتهما ممى خم ل        

أّمما  مورها وإحياءاتهما ال موت ة      فأوضاعها اللُوَة اخلا ة اليت أل  الَرب استَماَا

لمى كم   منهما ممى خم ل وروذهما يف الالم اق القرآنمي         اليت َتمَّ تشخ  مها ُقمد اسمُتِدلَّ ع   

امل ئمم َما. وهنمماك ألاماظ و ممَ غ ـرآن مة خاّ مة كممان َما أَ ممًا اسمتَماَتها املألوُممة يف        

َّ أّن القرآن الكرَم ََح  ُ ها طب َة أ واتها وخ و ّ تها املقََّ ة  فالَر، الّلُوي إ

ََبَِّر هلها فاهلتداء  فاملتارِّذ  ُاختارها ُُمَدت همذه األلاماظ     فعى مدلوٍل هلَ نمه ذون سمواه   ِلُ 

 وكأنها موضوعٌة أساسًا َذا املَنى الذي اهلتدعه األسلوب القرآني.
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َـّممة( و )الَّّامَّممة( و          ومممى األلامماظ المميت َتاممرَّذ القممرآن يف خت مم ص ذَلتهمما: )ايا

ة( وكمممذلك )الواـَمممة( و)القارعمممة( و )ا مُمممة( و )الرا،امممة( و )الراذُممم    ف)الّ ممماّخة(

ف وذلمك  (1)وأمثاَاف وهي كل.ها أو ا، اشمتّقها القمرآن ل موَ الق اممة وو م  الاّلماعة      

وإن كانممت ني َهمما تنتمممي إ   مم ُة   فانَّ ـممًا مممى طب َتهمما ال مموت ة. وهممذه األلامماظ 

َّ أّن الّ د  ال وتي لك ِّ جمموعة رتل  َتمامًا عمى األخمر  ُ مً      ف رُ ة واحد  إ

 اليت ُتَم ُِّز ك َّ لاظة عى أخواتها.عى امل َحظات الّ وت ة 

 ذَلة اجملموعة األو  )اياـّة وأخواتها(  مم  1. 2. 1. 6

َتَتَم َّممز ألامماظ هممذه اجملموعممة املؤلَّاممة مممى )اياَّممة( و )الَّّامَّممة( و )الّ مماّخة( هل ممد    

عوذ هلمذهوٍل  وََُشداها إ  ارتقاب ذلك ايد  املو ف وتي  ُمَدو ف َأُخُذ هلمْامم القلوب

پ  ژ ح مث   فألنه حَد  ل   َكُك ِّ األحدا  وواـَة ل المت َكُكم ِّ الوـمائم    فوَوَ،ٍ 

. وـد اخترت همذه األلاماظ هلدـّمة متناه مة ِلُتَ موِّر      [1]ايج: ژپ  پ  پ   ڀ

 وت اة هلهذه ال اات الَن اة.   فذلك ال وَ

عال ة مى ال ُا  كلمات تالتدعي نالبًة»وخ و  ة هذه األلااظ متأتِّ ة مى كونها 

ِمّممما َتواُمم  نالممب ًا مممم إراذتهمما يف ،لْلممة   فواألذاء اجلهمموري ِلالممما  َرّنتهمما فال مموتي

كم  ذلمك ِمّمما َوضمم جمموعمة الَ ـمات القائممة هلمني الّلام            فوشّد  اإلَقا  فالّ وت

ُمإذا أضمانا إ  ذلمك مَناهما احملمّدذ يف       فوذَلته يف مثم  همذه الَائلمة ال موت ة الواحمد      

ـَبة الشِّممدَّ     فوهممو َمموَ الق امممة  فب اهلل تَمما كتمما خر،نمما   مم لة علم ممة تنتهممي هلم مما

 .(2)«ال وت ة للشِّدَّ  الدَل ة هلني الّ وت واملَنى ايق قي

وهممذه الشِّممدَّ  ال مموت ة المميت تتمّ ممز هلهمما هممذه ال مم ُة متَحّ مملة مممى طب َممة املقمماطم   

                                                 

 . 22/28،امم الب ان عى تأوَ  آي القرآن:  ( 1)

 . 168ال وت اللُوي يف القرآن:  ( 2)
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ُكلمممة )اياَّممة( مممثً   فمقمماطم ال مموت ة المميت تشممتم  عل همما؛ ُهممي مكّونممة مممى ث ثممة  

 مقاطَها كا تي:

 

ـْمَأْلم ـَمْهَحما

ص ح صص َ صص ح ص

 متوسا مقَا طوَ  َمّد ُمَُل  هل امتمتوسا مقَا 

 

و َََتوسَّمَّها مقَّمم )طوَم  َممّد ُمَُلم        فُهي تبمدأ وتنتهمي  قَّمم )متوسما مقَام (     

مم مراعا  كمون ايمر، األّول منهمما     ف(وكذلك كلمة )الََّّامَّة( و )ال َّاخَّة فهل امت(

 مى ايرو، الشمال ة. 

وهذا الرتك ب املقََّي تكاذ تنارذ هله همذه األلاماظ الث ثمة يف القمرآن الكمرَم. وـمد       

َّ أنهما َ  مم     ف(2)وذاهلَّة (1)ورذت هذه ال  ُة جمّرذً  مى األل  والّ َ يف مث : كاَُّة إ

 ألنها تقّ  عنها  قَّم. فاخل و  ة ال وت ة اليت  ملها تلك

َـّممة( و           واخل و مم ة ال مموت ة المميت مَنَحهمما هممذا الرتك ممب املقََّممي أللامماظ )ايا

)الّ اّخة( و )الَّّامَّمة( ـوامهما توُّرهما علمى املقَّمم )طوَم  املمّد املَُلم  هل مامت( المذي           

و إذا مما  وه فَتوّسا ُك ًّ منها؛ ُهذا املقَّم مى املقاطم الناذر  ،ّدًا يف الكلمات الَرهل ة

 فُوِ،َد َُند الوـ  على أواِخر الكلمات اليت َالمب  ايمرَ، املوـموَ، عل مه لمني  طوَم        

كما يف املقَّم األخمر ممى كلممة )الكمرَم( = )أْل + َك + ِرَْممْم(. ُهمذا املقَّمم َ ََمِرُذ يف         

                                                 

 [.26]التوهلة: ژ ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ېژ  َا :كما يف ـوله ت(  1)

 [.6]هوذ: ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ژ  كما يف ـوله تَا :(  2)
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َّ نمماذراً  كممما يف  فوإذا ممما حممد  ذلممك فوسمما الكلمممةف أو ـبمم  املقَّممم األخممر منهمما إ

ممم   ُإّن همذا املقَّمم َبلمغ  اَمة الشِّمّد  والثقم  ؛ ذلمك أّن املقَّمم         فالق امة أع ه أو ا،

َّ     فَبدأ هل ائت مدَد َََلو هلأل  املّدمم  ح نئٍذ  فثم َهوي ُْأً  هلقّو  علمى  موٍت ُمَ م

واملم م اجملهمور يف    فواخلاء اَحتكاكّي يف )الّ ماّخة(  فهو القا، اَناْارّي يف )اياَّة(

 (.  )الَّّامَّة

إضماًُة إ  مما ُذِكمَر ممى  ماات      ممم   ُالشِّّد  الميت يف همذه األلاماظ املدَ ممة م مدرها     

[ هلَمد إعَّماء املمّد     التالي ألل  املمد  ََنبُي أْن َُشَبم التشدَُد ]» َكمى يف كونهامم  أ واتها

ل   الّ موت هلماملقَّم األوّ  . ُبَد أن َنَّل(1)«ألّن املّد إّنما حَدَ  مى أ،  التشدَد فَحّقه

َرتام هلََدها ُمَحلهقًا هلأل   (الَّّامَّة) ( يفف و )َأْطم(الّ اّخة) ( يفف و)َأْ م(اياَـّة) ( يف)َأْلم

َُ ِّمر التنُم م       فماِنحًا إَّاه ما َالتحّقه مى اَمتداذ فاملّد الّ اعد وـبم  أن َنقَّمم المنََّا  َُ

، واخلمماء واملمم م ُ همموي كالّ ماعقة علممى حممرو، القمما  ف ركممة عكالممّ ة َتمامممًا فاجتاَهمه 

َُُتحِد  مى الوـمم يف المنَّْا  مما     فضا ًَّا عل ها هلقّو  ثم َنقَّم الّ وت هلَدها مباَشَرً . 

ََمًة واحمد ً  ُْأً  ُتق ي على مما َََرتُضمها ذ   حني َتهوي فُتحِدُثه الّ اعقة يف األش اء  فُ

 وكأّن ش ئًا مل َكى. فُتالكى هلَدها مباشَر 

ن جنَد هذا املقَّمم الشمدَد النماذر الوـمو  ـمد ورذ      ومى  رائب اَستَمال القرآني أ

يب  جت  ژ يف ـوله تَما :   ژحت  ژ مث :  فيف األلااظ الّدالة على حمارهلة اهلل ورسوله

 يف ـولممه تَمما :  ژڀژ [. ونظممره 21]اجملاذلممة: ژحت  خت  مت  ىت  يت  جث  

[. 22]اجملاذلممممة: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀژ

پ  پ  پ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ يف ـولمه تَما :    ژپژ ومثلهما َُ  

                                                 

 . 122املوضح يف التْوَد:  ( 1)
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 [. 2]ايشر: ژڀ   ڀ  

واأل رب مى ذلك أّن اهلل تَا  َوَ مَ  َممى َُحماّذ اهلل ورسموله وَُشماـّهما هلقولمه:       

ف وهذا الّلا  ََشتِم  على هذا [ ُهو إذن )َضاّل(116]النالاء: ژگ  ڳ  ڳ  ڳ    ژ

ڦ   ژال ممماء والنمممون )الَ مممالهني( يف ـولمممه تَممما :  وـمممد ورَذ جمموعمممًا هل فاملقَّمممم أَ مممًا

مقَّممم )طوَمم  امَلممّد امُلَُلمم     ُمما،تمم ُ ممه ف[7]الاا ممة: ژڦڦ ڄڄ
كمما تي:  ف)أل( التَرَمم هلممدون  فوَبممدو ذلممك ،لّ ممًا عنممدما ََُقََّّممم  فهل ممامت( َمممّرتني

 مًة يف املقَّمم   ثمم تكمرََّر ثان   ف(1)ف ح ث وـم هذا املقَّم ـب  املقَّم األخمر )َضمْاْل/ ِلْ مْى(

ـَمَم يف   فاألخر هلالبب الوـ  ُهذا الّلا  موـو، عل ه ذائمًا ألنه َُمثِّ  نهاَة آٍَة ح ثما َو

 . (2)القرآن الكرَم

واشممرتاك لامم  )الّ ممالهني( وأو مما، الق امممة هلهممذا املقَّممم النمماذر ،ممدًا لممه ذَلتممه      

الّ الهني( هم الذَى ُهؤَء ) فوذلك هلالبب ما هل نهما مى ارتبا  ُمحَكم وث   فال وت ة

   َ ََ الق امة. وَذا اختَرت األلااظ املَبِّر  عى  ماات همذا ال مو  فحيزنهم الاز  األكرب َو

 واملَبِّر عى  اة الّ  لة املالتحَكمة ُ هم. فِلتكوَن على ـدر الّلا  اجلامم َؤَء

 ﴾الْحَاقَّةُ  ﴿ مم  1. 1. 2. 1. 6

ااظ الق امِة هذه تظّ  ماتقَرً  إ  مَان ها األ ل ة إّن اخل و  ة ال وت ة املتم ِّز  ألل

                                                 

 ّول  وت اللهني )األل ( إ  همز  يف هلَض الّلهْات الَرهل ةف يف ضمالهني و ذاهلمة وحنوهمماف ُُنََِّقمت:     (  1)

 (.257ذراسة ال وت اللُوي: ُتخّلَ ت هلذلك مى هذا املقَّمف َنظر: )َضألني و ذأهلة 

َّ يف آٍَة واحدٍ  ََمتنمم ُ هما   (  2) ورذ هذا الّلا   اني مّرات كل.ها يف نهاَات ا َاتف وهي ِمّما َُوـَ  عل هف إ

 ژہ  ھ  ڻ  ڻ    ڻ    ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ  ژ  الوـ ف َت ال مما هلَمدها  ما ـبلمهاف وهمي ـولمه تَما :       

 ]الواـَة[.
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َ         فاليت اشُتّقت منها كمما ََمنحهما    فواليت ََُبِّمُر كم ٌّ منهما عمى  ماة خاّ مة لمذلك ال مو

الال اق ـدرًا آَخر مى تلك اخل و  ة؛ ُم )اياَّمة( اليت ورذت ث   ممّرات متوال مة يف   

]اياـممة[ تَمم : الناملممة وهممي    ژۇ  ۇ     ے       ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭژ  ـولممه تَمما : 

الداه ممة  :المممَحقَُّة والمممَحقَُّة والمممحاَـُّة  َنممى واحممد؛ وُمممي التهممذَب:    الداه ممة أَ ممًا.  

 وـد ـ   يف سبب تالم ة الق امة هلاياَـّة أـوال منها: فالقم امة: والمحاَـُّة

 .َأنها َتمُح ا ك َّ ِإنالان مى خر َأو شر 

 اأُلمور والثواَب. ألن ُم ها َحواقَّ 

ك  ُممْاِذٍل وُمخا م ُتممُحق.ه  :اللَّه هلالباط  َأي َأنها َتمُح ا ك َّ ُممحاق ُمي ِذَى 

ُِْلبه: َأي ََُحَقْقُته َأُحق.مه َأي  لبتمه    َت ـَْقُته ُأحاـ.ه ِحقاـًا وُممحاَـًّة  وَتمْخِ مهف مى ـولك حا

ُْْت علم ه طِ  وَسمحِقِه همي املَماني الميت ََمُدلا عل هما       وَمحُ  البا ف. ُإحقاُق ايّ (1)وََُلم

 هذا اللا .

أّما األسلوب الذي ورذ ُ ه ُإنه هو ا َخر له ذََته اخلاّ ة؛ ُقد كان الق ا  يف 

]القارعمة[ أن   ژے       ۓ  ۓ  ڭژ كمما همو شمأن     فژے       ۓ  ۓ  ڭژ ـوله تَما :  

َّ أنه وَضم الظاهر موضم امل َمر(2)َُقاَل: )اياَـّة! ماهي؟( و )القارعة! ما هي؟(  ف. إ

َُ  (2)ُأعاذ املبتدأ هللاظه ََ مقا ڍ  ژ شمأنهما يف ذلمك شمأن     فتهوَم  وتاخم م  ألّن املقا

                                                 

 . ماذ : حق لالان الَرب:  ( 1)

 . 1/216اجلامم ألحكاَ القرآن:  ( 2)

 فمماهي  :مَناهما  ألّن ژۓ  ڭژ  :وهمو  املبتدأ الثاني وخربهف :واخلرب رُم هلاَهلتداءف :األو  ژے   ژ » ( 2)

« التَظم م لشمأنه   علمى  !(مَمد مما مَمد   : )كمما تقمول   فا  اسمتاهاَ مَنماه التَظم م والتاخم م لشمأنها     والّل

 (. 18/257 اجلامم ألحكاَ القرآن: )
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 .  (1) [27]الواـَة: ژڌ  ڌ  ڎ    ڎ  

راذ هلمه تاخم م   مهذا الّلا  هل مور  اإلسمتاهاَ املم   ومل َكتِ  التَبر القرآني هلاإلت ان هل

أي: كأنمك   ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژسبحانه يف التهوَ  ُقال: ماَذ » هل  فايد  وتَظ مه

ََْلُمها وَلْم َتَر ما ُ ها مى األهوال. ـال الثموري: َُقمال للمَلموَ     فإْذ َلْم ُتَاَِْنها فلالَت َت

يف ني ممم القممرآنف وإّنممما ـممال ِلَمممى   (َممما َُممْدرََك)ف وِلممما لمم   هلمَلمموَ  ژۀ  ۀ ژ

 فومه  حق قة أمرهما وتاا م   أهواَما   (2)«ألنه ََلمها هلال ِّاة ژۀ  ۀ ژَََلُمها: 

هما  أمَر م اهلُلظَّم وَمذا عَ  ف  الوعد والوع دقََّحَتُ ها ََ أّن» ُاملخاَطب َ َََلم عنها سو 

 .(2)«ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ :ُقال

الموارذ يف القمرآن الكمرَم ِعمدَُّ  عوامم  مَنوَمة        ژے ژ وهكذا ا،تمَت يف لام   

ًََة يف أ ُُتَِّلَقه ِ اًة للق امة أو اقًا مى  فن َتختاره اللُة القرآن ةو وت ة ساَهَمت ُمَْتم

ثم الالم اق   فواألسلوب الذي ورَذ ُ ه فوالَوام  املَنوَة هي: ذَلته الَامة فأقائها

 أو التَبر الذي انتظَم ك َّ ذلك. 

أّما الَوام  ال وت ة َُتتمثَُّ  يف طب َمة أ مواته ومقاطَمه و م ُته ال مرُ ة. وهمذه       

ََُمَنَحتممه   الَ  واممم  ال مموت ة الث ثممة هممي المميت َ،اّلممَدت اجلانممب الت مموَري َممذا الّلامم  

رَُمه يف َممدِّه    فهو أشبه شيٍء هلرُم الثَِّق  ثمم اسمتقراره اسمتقرارًا مك نماً     فَ،رسًا خاّ ًا»

واَنتهماء هلالتماء املرهلوطمة الميت َُوـَم        فاياء هلاألل  واستقراره يف تشدَد القا، هلَمدها 

                                                 

 . 272مُ  اللب ب عى كتب األعارَب:  ( 1)

 . 5/222جممم الب ان يف تاالر القرآن:  ( 2)

 . 2/212تاالر القرآن الَظ م:  ( 2)
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. وَذا َتمَّ اخت اره ِلُ َ وَِّر م مَح مى ذلك ال وَ الره مب المذي   (1)«اء الاّلاكنةعل ها هلاَ

 [ وتذه  ُ ه القلوب.22]إهلراه م: ژحئ  مئ  ىئژ 

  ﴾ الصّاخَّـة  ﴿مم  2. 1. 2. 1. 6

َّ أّنه مل ََرذ هل  ُة اَستاهاَ الذي  َنى  ژے ژ مث   ژېئ ژ و  إ

ېئ  ېئ  ژ وذلك يف ـوله تَا :  فّر  واحد ومل ََِرذ سو  َم فالتاخ م والتَظ م

]عب [. ولكّنه  ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ       ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ

هلتكرار الت َ   ُ ه ؛ ُإضاًُة إ  ت َ   اإلذ اَ الذي يف  ژ ےژ ََمتام عى 

 هناك ت َ   آَخر يف )الّ اذ( ألنه مى ايرو، الشمال ة. ف)اخلاء(

كما فالدَل مة ممى  م ُته ومقاطَمه ال موت ة وأ مواته      وََكتالب هذا اللاظة ـُّوتمه  

 فََكتالبها مى ذَلته املَنوَة اخلاّ ة. وـد ُأشر إ  ال م ُة ال مرُ ة واملقماطم ال موت ة    

َّاني ُ ها وهما: ال ماذ   ژ  ېئژ أّما أ واته ُإّن ِثَقَ  النرب يف  َقم على الّ وَتني املَ 

ُال اذ  فيف طب َتها على األ وات الَّب َ ةوهذان ايرُان مى ايرو، الّدالة  فواخلاء

ف واخلماء  موت حلقمّي احتكماكّيف     (2)مى حرو، ال ار اليت َ َحب النَّ  هلهما أمَمز   

ُِلظة ًَ   فَكاذ َُالَمم يف هلَض مظاهر الَّب َة فُ ه شيء  مى ال وَذا اسُتَم  الن ِ هلمد

 . (2) (2) [66]الرمحى:  ژىئ   ىئ  ی ژ   : تَا مى الن ح يف ـوله 

                                                 

 . 181مشاهد الق امة يف القرآن:  ( 1)

 ذ.حر، ال ا مم  1. 1. 2. 2. 2 َُراَ،م مبحث:(  2)

 . 2/158خل ائص: ا ( 2)

 إمالا  األلااظ أشباه املَاني. مم  2. 1. 5. 1 َُراَ،م مبحث:(  2)
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 وـمد ،ماء يف املقماَ      فژېئژ و وتا ال اذ واخلاء هما األ   املكوِّن للا  

«ِّ  :ال اذ واخلاء أ    َدلا على  وٍت مى األ وات. مى ذلك ال َّماخَّةف َقمال   : 

ال مرب  » . وهمذا املَنمى ممأخوذ  ممى ال موت ال ماذر عمى       (1)«ا ذان ِإنَّها ال  حُة ُتِ ما

ِا ال ممخر   .(2)ٍتال مملبة علمممى شمميٍء ُم مممَ هلالمممحدَد علمممى المممحدَدف والَ مما   َوَ مم

تقممول: ضممرهلت ال ممخر   ْممر    ...َوَ ممِخ ُخها:  مموُتها ِإذا ضممرهلتها  ْممر َأو  ممره   

ېئ   ژ   وال ماخَُّة: القمم امةف وهلمه ُالمر َأهلمو عبمم َد  ـولمه تَالممى:         ُالمَت َما َ مخًَّة.  

ِاََ َِّ؛ ُِإمممما َأن َكمممون اسمممم الااعممم  ممممى َ ممم  ژېئ  ېئ ن َكمممون ف وِإمممما َأ ممم

التممي تكمون ُمم ها القمم امة       حَةالّ م » . وـد ُسمَِّ ت الق امة هلهمذا اَسمم ألنّ  (2)«المم َدر

ِا اأَلقاَ  َأي َّ ما ُت ُمالَمُتِ ماها ُ  َت: تُ   .(2)«ى هله لإِلح اءدَعِإ

 فمى   ُته ومقاطَه وأ واته فژېئژ وأخرًا ُإّن اخل ائص ال وت ة للا  

وهمو ََُشم ا اَمواَء     فََخمُرق ُ مماَخ األذن   ف،مرٍ  عن مٍ  ناُمذٍ   » تمام هلمم  جتَ  منه لاظًا مي

.. وهمو َُمهِّمُد هلهمذا اجلمر  املمزِعج للمشمهد       .حتى َِ مَ  إ  األذن  ماّخًا ُمِلّحماً    فَشّقًا

ُِ ممى ألَ مِ  النما  هلمه       ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ژ الذي َل ه: مشهد املرء ََِارا وَنالمِل

هله رواهلا َ تنَاِ م؛ ولكى همذه الّ ماّخة تشمَرُخ     أؤلئك الذَى ترهلَّهم ژىئ  يئ

. وهمذا مما َُاالِّمر اخت مار همذا الّلام  ذون أَخَوَمه يف همذا         (5)«الرواهلا َشرخًا وَتُشق.ها َشّقًا

                                                 

 . ماذ :  ِمَْم مقاَ   اللُة:  ( 1)

 امل َمت: الذي َ ،و، له.(  2)

 .لالان الَرب: ماذ :  خِ ( 2)

 .نا  امل در واملاذ  ( 2)

 . 62مشاهد الق امة يف القرآن: / ( 5)
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ح ث الَّب َة ال وت ة واملَنوَة َمذا الّلام  تناسمب َ مَمم ا ذان      فاملوضم مى الالور 

 ّدهم ُلحمًة هله. عى َسما  أ وات أـرب النا  إ  املرء وأَش

 ﴾ الطّامَّـة ﴿ مم  2. 1. 2. 1. 6

ممى ِعمّد  نمواٍح:     ژېئژ واستَماله يف القرآن ،اء نظرًا للا   ژے ژلا  

ُقممد ورذ كمم ٌّ  فُهممما إضمماُة إ  اشممرتاكهما هلال مم ُة ال ممرُ ة و هلمماملَنى اَ ممَّ حي 

 ال تني: يف سورتني متت فوهلاألسلوب ذاته فيف الال اق ذاته فمنهما مّرً  واحد 

 ژہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ    ے   ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ 

 ]النامعات[

 ژۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ       ی  ی  ی  ی   جئ  حئژ 

 ]عب [

وَخمْتِم   فيف الالمورتني  فأّما الال اق؛ ُقد ورذا هلَد تَداذ نَم اهلل الَدَمد  املختلامة  

ثمم   ژۆئ  ۆئ   ۈئ ژ وهي ـولمه:  فة ذلكُتب ُِّى ِعّل فك   منهما هلآَة واحد  مشرتكة

 فوالميت ،ماءت هلأسموب واحمد يف الالمورتني      فتَلْتها ا َة اليت ُ ها ذكمر همذَى الّلاظمني   

واجلمواب   فواملت ّمنة مَنمى الشمر    فوهو أسلوب )إذا( الشرط ة ملا َُالتقب  مى الزمان

وماالِّمرً   (1) ا(ُ هما حمذو،. ثم ،اءت ا َة التال ة مبتدئة هلمم )َموَ( علمى البمدل ممى )إذ     

 مَنى هذَى الّلاظني هل وَ الق امة.

يء قمال للشَّم  َُ ..ّممًا: َ َممَره.  َطممَّ الشميَء َََُّّممه طَ   » مشمت ٌّ ممى   ژے ژولا    

َََُّمَّ كم َّ شميء َأي عم هف     َْلو: ـد َطمَّ وهو َََِّما َطمًّا. و،اء الالَّ ُ   الذي ََكُثر حتمى ََ

                                                 

 . 228مم  8/212م وهل انه: إعراب القرآن الكرَ ( 1)



 282 الدَلُة الّ وت ة َعلى ُمالتَو  األلااظ: الاذ الا   ال 

 

 

. وسمبب تالمم تها   (1)«ف ومنمه ُسممِّ ت القمم امة طاّممة    ـم  : ُوق ك ِّ شيء طامٌَّة مَّومى َث

َُ   على كم ِّ  ماَُّأنها َت» هلذلك . وهمذا  (2)«بمه ل.َقَت :هما أي وِلَه ِمَظم َِِل فمما سمواها   ّمشميء ُمت

ح مث ،ماء هلَمده     فيف همذه الالمور  ذون  مره    ژے ژاملَنى َُاالِّر سبب اخت ار لا  

اُر وُكِشَ  عنهما الَُّماء ُراهما    أي: ُأظِهَرت الن ژۇ  ۆ    ۆ    ۈژـوله تَا : 

. ومشماهد  نمران اجلحم م املالمتَر  وأهواَما ممى شمأنها أن        (2)اخلل  ع انمًا وهمي تتَلّظمى   

ُتَهوَِّن ك َّ عظ مٍة سواها َُتَُّّمها وُتخا ها. ُاسُتَر هنا  وت الَّماء اَناْمارّي املََّبم     

 مان تلمك المنران و َلبتهما علمى مما       ِلُ َ وَِّر طُ فاملاخَّم امل َّ  املمتد مم األل  هلتثاـ 

والمذي ُتَُلم  عنمده الشماتان      فهل نمما اسمُتَر املم م املمدَ م امل مُو  عل مه هلقمّو         فِسواها

 إ  ـًا تاّمًا ِللت وَر امِّحاء ك ِّ شك  مى أشكال اَول عدا ما َُر  مى أهوال اجلح م.  

 (ذَلة اجملموعة الثان ة )الواـَة وأخواتها مم  2. 2. 1. 6

ولكنهمما  فتشممرتك هممذه اجملموعممة مممم سمماهلقتها مممى ح ممث املَنممى وال مم ُة ال ممرُ ة 

 فختتل  عنها مى ح ث ال  ُة ال وت ة؛ ُك ٌّ منهما َتكمّون ممى أرهلَمة مقماطم متماثلمة      

 مثً  كا تي:  ژک  ژ ُمقاطم 

 

 َعمْهـِمَواَأْلم

ص ح صص حص َص ح ص

  متوسا مقَاـ رمتوسا ماتوحمتوسا مقَا 

                                                 

 . طمم ماذ :لالان الَرب:  ( 1)

 . 12/216اجلامم ألحكاَ القرآن:  ( 2)

 . 5/222جممم الب ان يف تاالر القرآن:  ( 2)
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َّ يف  فوهذا الرتك ب املقََّي َ رتل  عى الرتك ب املقََّمي للمْموعمة األو    إ

وهذه  فاُتقاره إ  الت َ  ؛ ُتلك ال  ُة ال وت ة كان ُ ها  وت ُمدَ م أو َ وَتان

وَذا ُإّنهما رتلاان يف املقَّم الوسَّي ُقا؛ َُمدَّ األلم  الّ ماعد يف    فختلو منه َتمامًا

هلم  َهمبا    فكمما يف ذلمك   فممى نام  املقَّمم    فََهبا على  امت مقَا  هذا الرتك ب َ

ُمزاَذ يف   فوهو املقَّمم الثالمث هنما    فمى املقَّم الذي َل ه فعلى  امت متحرك هلالكالر

 هذه اجملموعة مقَّم على ما يف تلك.  

وألامماظ هممذه اجملموعممة هممي: ا مُممة / الواـَممة / الرا،اممة / الراذُممة / الُاشمم ة /   

تاللال  وروذها يف امل ح  الشرَ  وـمد ،ماءت ثم   منهما أقماء        الب  فالقارعة

للالاَور اليت ورذت ُ ها وهي: الواـَة والُاش ة والقارعة. ُتمَّ اعتماذها أساسمًا يف همذا   

 التاللال .

 ﴾الْآَزِفَةِ  ﴿ مم  1. 2. 2. 1. 6

وهو اخت مار ـرآنميٌّ َمحمض َمذا      فهو أّول ماورذ مى ألااظ الق امة ژگ ژلا  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ      ٹ  ژوـد ورذ َممّرتني: األو  يف سمور   ماُر     فدلولامل

للدَلمة علمى أّن املمراذ هلمه      ژٿ  ٿ ژوـد أضا، إل ه لام  َموَ    ژٹ  ٹ

ًَ مممى  ژ ٿ ژثممم أرذُممه هلممم  فَمموَ الق امممة لزَمماذ  التوضمم ح والتبمم ني.  ژٿ  ٿ ژهلممد

و،اء َُله ُمنِبئًا عى ـرب حلوله.  فواملّر  الثان ة اليت ورذ ُ ها هذا اللا  ،يء هله ُاعً 

 .[57]النْم: ژ    ک  گژ وذلك يف ـوله تَا : 

ثم هل َّى ـُمرَب موعمد حلمول ذلمك ال موَ       فُقد أنذرهم ال وَ املوعوذ يف ا َة األو 

 فـبم  ُنظرائمه مناسمبًا ملَنماه     ژگ ژالذي َهلدَّ منه يف ا َة الثان مة. ُْماء وروذ لام     
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ـَْتَرَبَأِمَ، َْأ» واملَنى: ـَْتَرَب. وُك ا شيٍء ا ذنما  : ُقد َأِمَ، َأَمًُا َأي فَمُ، َأَمًُا وُأُموًُا: ا

َََد النمماُ  مممَداهاف ـممال اهلل تَالمممى:       ُِممَد. وا ِمُممُة القممم امة لُقْرهِلهمما وِإن اْسممَتْب ک  ژ وَأ

 هنما هل م ُة   ژکژ . وَهلمدَّ أّن َمْميء   (1)«؛ ََنمي القم امةف َأي َذَنِت القم امُةژگ

 فُقمد ،ميء هلالاَم  ماضم اً     ف(2)ة وضم   وـتهما  ماملاضي َُراُذ هله هل اُن حتم مة وـمو  ا مُم   

 وُأرَد هله املالتقب  القرَب ،دًا.

َـّمة لام        فونظر هذا ذكر الّشيء وإراذ  ِضدِّه وِخّامة   ژگ ژُمإّن الظماهر ممى ِر

لاظهمما رـّممَة ا مُممة يف » ُأرَممد هلممه الو،ممه ا َخممر مممى خ ممائص أ ممواته؛ ُممإنّ   فأ ممواته

واحنمدار الاماء ممى     فو مار المزاي ممى األسمنان     فهلانَّ ق األل  املمدوذ  ممى ال مدر  

كالرـّممة يف مَناهما يف الممدنّو   فوالاّلممكت علمى اَمماء منبَثمة مممى األعمماق    فأسما  الّشماة  

َّ أّن املمراذ ممى همذا     فومم هذه الرـّمة يف الّ موت واملَنمى    فواَـرتاب وحلول الوـت إ

ـُمرِب        ف(2)«هذا التأُ.  هدَُره ور، امه  ومى فال ار أمَُزه ـُمرَب َموَ الق اممة  مر  ُمإّن 

إنممه  فوال مموَ الا مم   فأنممه الوعممد ايمم ّ  فوُذنممّو الالمماعة  ممر ُذنممّو املواع ممد    فايب ممب

 .ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ      ٹ  ٹ  ٹژ

 ﴾الْوَاقِعَةُ   ﴿ مم  2. 2. 2. 1. 6

وإن َتمممَّ  فممماثً  يف الممذهىَبقممى لامم  )ا مُممة(  َنمماه الممّدال علممى عممموَ القممرب   

َّ أّن القرآن الكرَم عَّ  على ذلك اَسم اقًا آَخر  اعتماذه اقًا مى اقاء الق امة إ

                                                 

 . ماذ : أم،لالان الَرب:  ( 1)

 . 26املارذات يف  رَب القرآن:  ( 2)
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ف أوـممم يف الممّنا  مممى اللامم  األّولف ذلممك أنممه أـممرب يف مَنمماه اللُمموي ژکژ همو  

ا هلالمبب مما َّت م  هلمه همذ      فوهمو َموَ الق اممة    فواستَماله إ  املدلول الذي اسمُتََر لمه  

ـَُِة: الناِملُة ممى ُ مُرو، المدهرِ   » اللا  مى مَاني. ُالواـَة يف اللُة . (1)«الّداِه ُة. والوا

َّ يف الشِّدَّ  واملكروه» وكلمة الواـَة َ ُتََّل  وأكثر ما ،اء يف القرآن مى لا  )وـََم(  فإ

وـَهمما ولكثممر  ممما َقممم يف الق امممة مممى الشممد  أو لشممد    ف(2)«،مماء يف الَممذاب والشَّممدائد

 .(2)ُسمَِّ ت هلهذا اَسم

َُممر، اللُمموي علممى هممذا اللامم      ُممإّن  فإضمماًُة إ  الظمم ل املَنوَممة المميت َُلق همما ال

ل وَتي القا، والَني ذورًا ُمهمًا يف إهلرام ُكنه مَناه وت وَره؛ ُ وت )القا،( َُمثِّم ف  

  (2)املقَّمم املنبمور  املقََّم الذي ـب  األخمر )اْل /وا /ِق /َعمه( ُهمو َُشمكه  هنما       فهلمارذه

اَناْاري الّشمدَد املكالمور   . وَلّما كان اَنتقال إ  هذا الّ وت ون سواه مى املقاطمذ

ف لمذا ُمإّن النمرَب سم كون أَشمّد      ) مَوذ ُهبمو  ماما،ئ علمى الكالمر(     ََتّم عرب ألم  املمّد   

وأهلَد  د  . ومى همذا النمرب ايماذ الشمدَد َنتقم  ال مد  ال موتي مباشمرً  إ           فوـًَا

 وَنتهي عنده.  ف وت )الَني( املاتوح يف أّول املقَّم األخر

وعلى الر م مى أّن اَنتقال مى أـ ى اينك إ  أـ ى ايل  َُ احبه هنا انتقال 

َّ أّن جمرذ اَنتقال مى خمرج القا، إ  خمرج الَني َلمزَ هلمذل مزَمد     فمى كالر إ  ُتح إ

مب. وهلالتالي ُإّن الَّب َة املقََّ ة  مى ال ُا على ،هام النَّ  حتى ررج اللا  كما

هلما ُ ها مى َمد  ُثمَّ سكون أشبه هلالقو  اجلالم الذي َرتام ثم َُمرَتك  » ژکژ ل  ُة 

                                                 

 . ـمو ماذ :لالان الَرب:   ( 1)
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 فُ نتظر له ايّ  ُرـًَة وَر،َّة؛ وهكمذا َُلميب الالم اق مما َتوـَّمه ايم ّ       فُ هوي واـًَا

ق لممة ُتحممِدُثها تلممك األر،َحممة المميت َُحممِدُثها سممقو  األ،المماَ الث   ژگ  ڳژ ُهممي 

َوَ تش   أـمدار وتهموي    فيف عامل ايّ  كما ُتوـَها يف عامل املَاني ژکژ كذلك 

تناِسبان الشِّدَّ  والثَقم  امل مممني    ژکژ. وإّن الشِّدَّ  والثَق  الّلذَى يف لا  (1)«أـدار

 لدَلتهف وَذا َتمَّ َتَخ اره ملَنى الق امة.  

يف املمّرتني الّلمتني ورذا    فاللاظ ة واملَنوَمة ُقمد ،ميء هلمه     ومَاذً  يف إهلرام هذه الشِّدَّ 

ڑ   ک   ژوذلك يف ـوله تَما :   فمالبوـًا هلاَ  مى نا  املاذ  اللُوَة فُ ه يف القرآن

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ     ڄ   ژ ويف ـوله تَا : ف]الواـَة[ ژک  ک  ک  گ  گ 

 ]اياـة[.  ژ  چ  ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  

 ﴾الْقَارِعَةُ  ﴿ مم  2. 2. 2 .1. 6

أّول َممممّر  يف امل مممح  يف سمممور  اياـّمممة   ژکژهلَمممد  ژٺژ ورذ لاممم  

ُكأاا ،يء  ژ  ے       ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ    ۈ   ۈ  ٴۇ ژ

. ثمم ورذ ثان مًة مت مدِّرًا الالمور  الميت حيمم  اقهما وهمي:         ژےژ هله لتَرَ  مَنمى  

وذلك هلذات أسلوب التاخ م  ژٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ڀژ

 .ژےژ والتَظ م الذي ورذ ُ ه لا  

 فهلالبب ما ُ ه مى مَاذ  مَنى الشِّمّد   ژکژهلَد  ژٺژ ور ا ،اء لا   

ـوله  ژکژوذلك مراعاً  لتقدَم ما هو أعّم على ما هو أَخّص؛ ُقد ،اء هلَد لا  
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ٹ  ژ ـولممه تَمما :   ژٺژ يف حممني ،مماء هلَممد    ف ژک  گ  گ  ژتَمما : 

 .ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ٹ 

والقمرُ : ال مرُب هلشمد      فالبلّ مة الميت َتقمَر  القلمَب هلِشمدَّ      » والقارعة يف اللُمة همي  

َُ يف القتممال: إذا ت ممارهلوا    فومنممه املقرعممة  فاَعتممماذ؛ ـممَر  َقممَر  ـرعمماً   وتقمماَرَ  القممو

   ل كمون اقماً  . وَلّما نزل القرآن اختار همذا اللام  (1)«.. وـوار  الدهر ذواه ه.هلالال و،

 مًاَظهثم ـال تَا  ُم .مى أقاء الق امة كاياـة والَّامة وال اخة والُاش ة و ر ذلك»

 . ولقممد ُسمممَِّ ت الق امممة هلالقارعممة(2)«ژٺ  ٿ  ٿ  ٿژ  :لشممأنها ًَوَِّهممهمما وُمأمَر

. ُمإذا  (2)«أ اهلتهم ـوار  المدهر أي أهوالمه وشمدائده    :ألنها تقر  النا  هلأهواَا َقال»

تَمم  إضمماًُة إ    ژٺژ ُممإّن  فتَمم  وـممو  الناملممة الّشممدَد    ژکژكانممت 

  اَة تلك الناملة وَشّدَ  وـَها على القلب. فذلك

َتاوَّق عل ه كذلك يف اللا ؛  فعلى ساهلقه يف املَنى ژٺژ وكما َتاوَّق لا  

ن ف ُشمّتا (َوا) الذي هو: ژکژأـو  مى نظره يف  (ـَا) ذلك أّن املقَّم الثاني منه:

وهلمني  موت )المواو( اجلمويف اللَّمم ِّى       فما هلني  وت )القا،( اَناْاري اجملهور الشدَد

َ    الذي َ . أّمما  مماذ :،ر (  لكلممة ذراسمة لُوَمة مَْم مة:      موت لمه وَ َ،مْر  )ا

ُمإّن  ماة التكمرار ُ مه تناسمب مما        فالذي َُشمكه  املقَّمم الثالمث    ف وت الراء املكالور

 ُتزَد مى َضَرهلانه وهَ ْانه. فارعَة تقرُ  القلَب هلِشّد ذَكَره الَّربسي مى أّن الق
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 ﴾ الرادفة ﴿و  ﴾الراجفة  ﴿ مم  2. 2. 2. 1. 6

َُممني يف ـولممه تَمما :  ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ       ژ ورذ هممذان الّلاظممان مرتاِذ

]النامعات[ وهما هلحالمب وروذهمما يف    ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ

ِلَتزَممَدها وضمموحًا  ژڭ ژف ُْمماءت ژٺژ امل ممح  الشممرَ  تال ممان للامم   

وَرَ،مم  الّشمميء: َخَاممَ  واضممََّرَب     فوهل انممًا؛ ُالّرَ،اممان  َنممى اَضممَّراب الشممدَد   

وكممذلك اأَلْسممناُن.  فرَ،ممَ  الشممُْر ََْرُ،ممُ : َحّرَكْتممه الممرَحُ  » اضممَّراهلًا شممدَدًا. ومنممه 

َُ ِإذا َتَه َّممُؤوا  يف  ژڭ ژ و .(1)«للمممحربوَرَ،َاممِت اأَلرُا ِإذا َتَزْلَزَلممْت. وَرَ،ممَ  القممو

وهمي الناخمة األو :    فالواـَة اليت تر،  عنمدها األرا واجلبمال  » هذه ا َة تَ :

 .(2)«ُوِ َات هلما ََحد  هلُحدوثها

وَرتّتممب علممى حممدو  هممذا اَرجتمما، يف الَّب َممة اضممَّراُب القلمموب وارجتاُهمما.    

     َّ هل انمًا   فهمذه ال م ُة   املتمومِّ  يف مقََّمني ممى    فوَكاي  موت )المراء( املكمّرر وامل م

وت وَرًا لِشّد  هذا اَرجتا، واَضَّراب. خاّ مة أّن اَنتقمال ممى الاَم  إ  الااعم       

ََِتما عرَب هممز  الو م  إ  همذا الّ موت مباشمرً ف ُُ مدَ ُم املقَّمم         ژڭ  ڭژ  :يف

 ﴾ْر/َرا/ِج/َُممهََُُتْر/ُج/﴿ هكممذا: ژڭ ژهلمماملقَّم األّول مممى  ژڭژ األخممر مممى 

الّلاظان الّلذان هما ُمتَِّحدان أساسًا لكونهما ُمشتّقان مى ،ذر واحد. ُلنَتخ َّ  ما  ََُ ّتِحُد

َُمكممى أن ُتحِدُثممه أ مموات هممذا الرتك ممب املتكممّرر  مممى اضممَّراٍب يف القلمموب وارتَمماٍذ      

 هلت وَرها للحد  وكأّن األرا ترجت   ت أـداَ أ حاهلها. فللارائص

                                                 

 .  ماذ : ر، ب: لالان الَر ( 1)
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مقتا ممٌة  فألنهمما تاهلَممٌة َمما   ژڭ ژحامَلممًة نامم  م مممح    ژۇژ ثممم تممأتي  

.. أي: اضمَّراهلة أخمر    .الناخة الثان مة الميت تَقمب الناخمة األو     » آثاَرها؛ ُهي تَ 

. وهلمذلك  (1)«كائنة هلَد األو  يف موضم الرذ، ممى الراكمب ُم  تمزال حتمى َتانمى كل.هما       

ِْممُ  القلمموب وَتخَشممُم    فَتكممّرر املشممهد كممما تكممّررت األ مموات مممى ـبمم      وعندئممٍذ َت

وهلتأثر هذا اإلَقا  الّ همثف   فوحنى على البَد» وك   َ َكون ذلك آنذاك فألهل ارا

وَ َمَرنمما ُشممَور   فـممد َوَ،َاممت ـلوهلنمما واهتممزَّت مشمماعُرنا فوهممذه اإلرها ممات املممذعور 

 .(2)« امض هلالرَّ،اة واَضَّراب ؟!

 ﴾الْغَاشِيَةِ  ﴿ مم  5. 2. 2. 1. 6

ٿ  ژ ٍة مممى الالممور  المميت  ممم  اقهمما  يف أّول آَمم ژٹژ وأخممرًا َممأتي ذور 

 فُكأّن َموَ الق اممة ممامال  ا،مٍة إ  توضم ح وهل مان وتو م          ژ ٿ  ٹ  ٹ

هلَد كّ  األقاء اليت استَارها القرآن لذلك ال وَ املوعوذ؟. وَأتي اجلمواب ممى املَنمى    

ُه إذا  َّّماه  وَ ِشم َ  فاجمللهَلمة للّشميء هلانِبالماِطها عل مه    » الّلُوي َذا الّلا ؛ ُالُاش ة همي 

َُِّاء ُِشاء: ال ُِْش ًةالّش َ شَّْ ُت» . َُقال:(2)«وال وـمم   للقمم امِة  اِشم ة    ... ِإذا َ ََّّْ ته يَء َت

َْلهُ  المخَم َُماهم ل  أَلنها ُتم  .(2)«ََُت

ُْاء هذا الّلا  آِخرًا ِل ُدلَّ هلمَناه على أّن أو اَ، الق امة تلك َ َتُخمصا نياعمًة   

َ   مى اخلل  ذون َُّمهم هلِشمّدته واضمَّراهله. وـمد      فسواهم ُاجلم م َُْلهلهم ذلمك ال مو ُمَ 
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كمما   فوأهّم  موتني ُ مه   ف،اءت أ وات هذا الّلا  م ئمة َذا املَنى الذي انُتَدب له

هما: ال وت الالماهل  للممدِّ والّ ِحم  لمه؛ أي:      فيف ني م ألااظ هذه ال  ُة ال وت ة

للُممني تممدّل علممى أهممم اخل ممائص املَنوَممة للامم       الُممني والشممني. ُالَّب َممة ال مموت ة    

َ    ژٹژ . (1)ف ُهو َوحي هلالُموا واخلااء والظ َ كمما َموحي هلاَمِّحماء والَمد

 فوـد ،اء  وت الُمني مالمتَّ ً  هلمأل  املمدّ     فوهذه املَاني كل.ها مَتَ مََّنة يف هذا الّلا 

هلتاشِّم ه وانتشماره    ال ماات واسمتَّالتها.كما َذلَّ  موت )الشمني(     ل دّل على امتداذ همذه 

 على انبالا  الُاش ة واتالاعها.

وهكذا ُقد ا،تمَت يف األلااظ اليت اختارهما القمرآن الكمرَم أقماء  للق اممة ِعمدَُّ        

تمواُرت ُ هما ال مور      فعوام ؛ ساَهَمت جمتمًَة يف رسمم مشماهد ذـ قمة ل موَ الق اممة     

 َنوَة و وت ة:وايركة واََقا . وَُمكى تقال م هذه الَوام  إ  ـالمني: م

َُوَممة/ األسمملوب الممذي انممتظم ُ ممه     َتتمثَّممُ   الَواممم  املَنوَممة يف: ذَلممة اللامم  الّل

 اللا / الال اق الذي ورذ ُ ه.

الَواممم  ال ممموت ة يف: اخل ممائص ال مموت ة للاممم  / طب َممة مقاطَمممه /     وَتتمثَّممُ   

 و  ُته ال رُ ة.

لمذلك ،ماء كم ٌّ منهما      فَقاعمه ُْاء ك ا لاٍ  منها ُمتَّاِلمقًا هللاظمه ومَنماه و،رسمه وإ    

ًَ وإحيمماءات َحّركممت الالمماكى مممى األلامماظ   وـَّرهلممت البَ ممد مممى  فوهممو حيممم  مَممه ظمم 

وكانت القارعة وكأنها تقر  القلوب  فُكانت الواـَة وكأنها وـَت الاّلاعة فاألحدا 

 كّ  يظٍة َ كّ  ساعة.

                                                 

 . 126خ ائص ايرو، الَرهل ة ومَان ها:  ( 1)



 الدَلة ال وت ة يف القرآن الكرَم 228

  

 

 املبحث الثاني

 ذَلة ،ر  الكلمة مم  2. 6

مَت الَّمر إذا َسم   َ ْرمَت َ،م َسم  :قمال َُ» ال موت : جل م وكالمرها تح ااجَلْرُ  هلَا

و،مر    (.طمر اجلنمة   َ ْرُ المَون َ،) : وت مناـرها على شيء تأكله ويف ايدَث

. وهمو أَ مًا ال موت    (1)«هرِسم َ،  موتُ  َمإذا ُسممِ  :و أْ،َرَ  الَّائر .ي أَ ا  وتهْلاِي

. كممما َُمكممى أن َممدلَّ علممى عممموَ  (2)«ماَسمممَنا لممه َ،ْرسممًا وَ َهْمالمماً » َُقممال: فاخلاممّي

ُْمممُة ال َّممْوِت. »الكمم َ ُممإّن مَنممى  ََ: تكلَّْمممُت هلممه. وَ،ممْرُ  اَيممْر،: َن  َ،َرْسممُت الكمم 

الواو وال ماء واأللم  اللَّ نمةف     :واُيروُ، الث ثة اجُلوُ، َ  وَت َا وَ َ،ْرَ ف وهي

 .(2)«وسائر ايرو، َمُْروسٌة

  فح )اجلممممر ( انَّ ـممممًا مممممى ماهومممممه اللُمممموي ولقممممد َحممممدَّ القممممدامى م ممممَّل 

َُم. وـممد حممّدذوا مزَممة ايالممى يف اللاظممة هلأنممه             ُقممالوا: اجلممر : هممو ال مموت والممن

 كمممما  فف وهمممذه املزَمممة يف األلاممماظ ُتمممدَرك هلالاّلممممم(2)«ضمممرب  ممممى التمممأل   يف المممنُم»

 لأللاماظ   ى لمه أذنمى هل مر  ََلمم أنّ    َمم » وإّن فواألطَممة هلمالام   فُتدَرك األلموان هلالب مر  

 َمما يف الاممم  وأّن فك مموت محممار رًانَكممُم و مموتًا فكنُمممة أوتممار لذَممذً  يف األذن نُمممًة

َََحممَك حمم وً  أَ ممًا  وهممي علممى ذلممك جتممري    فرار  اينظمم كَممم رارً وَممم ف اَلمم و  ال
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 .  (1)«َوَُمات والَّّ  الّنجمَر

لمذهى يف  اجلر  واللام  ـ ممًة َن مر، َما ا    » وـد كان عبد القاهر اجلر،اني َر 

كما َُ اي تأذَة األلااظ هلأ،راسها ـ ممة هل ان مة َبلمغ املمتكلم هلهما       فهلَض مواضم الك َ

 . (2)«املبلغ الذي َ مزَد عل ه

وهذه الق مة الب ان ة جلر  األلااظ اطل  عل ها هلَض املَا رَى م َّلح )ال ور  

إذ ت محبها   فرذهاَندر أن  د  اَحالاسات املرئ ة للكلمات  ا» الاّلمَ ة( هلقوله:    

وأهمم همذه األشم اء     ف  ث َ َُمكى ُ لها عنها هلالمهولة  فأش اء ذات ع ـة وث قة هلها

 .(2)«)ال ور  الالمَ ة( أي: وـم ،ر  الكلمة على األذن الباطن ةف أو أذن الَق 

َُشمارك يف ذلمك َتبماَى     فُاجلر  إذن َُشكه  خا  ًة ذات ًة حمالوسمة يف هلنماء اللاظمة   

وطب َمة ائمت ، كم      فوايركمة  فوال ماة  فوالنو  فمى ح ث املخرج أ،را  حروُها

أو يف منظومة الرتك ب اللُوي. ُأذنى تُ امر يف   فهذا هلَ ه مم هلَض ذاخ  اللا  املارذ

ِمّما َُمؤذي إ  تُّ مر اَنَّبما  الالممَي      ف  ُة اللا  مى شأنه أن َُُّ ر مى طب َة ،رسه

لنُم ة الواضحة اليت  د  عند اَنتقمال ممى   ح اله. وَُمكى م حظة ذلك يف الاروق ا

أو عنمد اَنتقممال هلماللا  الواحممد ممى  مم ُة إ      فمامرذات هلَممض األلاماظ إ  نيوعهمما  

 أخر . 

وـممد َحممَرَص التَممبر القرآنممي علممى َتخ اممر اللامم  الممذي ميتممام جبممر  تالممتلذه األذن   

ْاها األقما  وهلاملقاهل  عَدل عى استَمال األلااظ اليت  فوتالرتَح إل ه األقا  أو  فَتُم

وأند  لاظًا. وكان اجلماح    فأو ما كان  رها أعذب منها ،رسًا فتالتوحشها الناو 
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ولام   » هم( مى أوائ  مى َرَ د ااذج مى ذلك يف القرآن الكرَمف ُهمو َقمول:  255)ت

سممبم )واذا ذكممر  ف(اَقمما )مل َقمم    (اَهل ممار) َرَكممذا َذإنممه أالقممرآن الممذي عل ممه نممزل 

. (1)«أرضني وَ الالمم أقاعماً  َ تراه َ ممم اَرَاأ (.رضنياأل)مل َق   (قوات

ُهو ح ثما ذكر األهل ار واألُئد  نيَمًا ،ماء هلالالممم علمى  م ُة اإلُمراذ كمما يف ـولمه         

[. 78]النحممممممم : ژۆئ  ۆئ  ۇئەئ   ەئ  وئ  وئۇئژ  تَممممممما :

َّ مارذًا وإذا مما   فموعًا ـاومل َأِت جم فوكذلك ُإنه َلم ََرذ يف القرآن لا  )األرا( إ

ُأرَممد اَت ممان هلب ممان نيَممه ُعممِدَل عنممه إ  تَممبر َُممؤذي مَنمماه. وعلممى الَكمم  منممه لامم   

 .(2)ومل َرذ هل  ُة اإلُراذ ف)الّلّب( ُقد ،يء هله جمموعًا ح ثما ورذ يف القرآن الكرَم

وَنالحب هذا على األلااظ املتكاُئة مى ح ث املَنى ؛ ُقد َُؤثر القرآن لاظًا علمى  

وألذا يف األذن. وممى ذلمك )الَالم ( و     فألّن ،رسه أني  يف الالمم فظره املراذ، لهن

َّ أّن القرآن آَثمر اسمتَمال لام      ف)الشهد( َُلى الر م مى أّن كل هما َحاَلى ومالتَم  إ

ى اَلم وك هما َح فهاتان لاظتان هما الَال  والشهد» )الَال (. َقول اهلى األثر ُ هما:

يف القرآن ذون لاظمة   (الَال )وـد ورذت لاظة  فالنه واستَمالهُح يف ك.َشمالتَم  َ َُ

. ولَّ  الالِّرَّ يف ذلمك َكممى يف أّن حمرو، الَمني والالمني      (2)«ألنها أحالى منها (الشهد)

والّ َ يف لا  )الَال ( تتدّرج مى الشّد  إ  الرخاو  ؛ ُهي تبدأ مى أـ مى ايلم  إ    

ني تبمدأ حمرو، الشمني واَماء والمدال يف لام        وسا الامم منته مة هلمذرب اللهالمان. يف حم     

 ُتَوذ أخرًا إ  أول الام. فثم تنَّل  إ  أـ ى ايل  ف)الشهد( مى وسا الام

وعذوهلمة   فوللرتك ب الذي َرذ ُ ه اللام  َذور  كمبر أَ مًا يف  دَمد نيمال ،رسمه      
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  وذلك هلالبب ائت ، حروُمه ممم سمائر حمرو، األلاماظ اجملتمَمة إل مه ؛ ُلام         فإَقاعه

ََُ ُبّز لام  الَالم  هلُحالمنه    تاماوت التااضم  َقمم يف     أّن» ذلمك  (1)الشهد ـد َرذ يف ترك ب 

أَ تممر  ألامماظ  .ر وأشمم الرتك ممب أعاَلمم ترك ممب األلامماظ أكثممر مممما َقممم يف مارذاتهمما ألنّ 

وممم ذلمك ُإنمه     فالقرآن الكرَم مى ح ث اناراذهما ـمد اسمتَملها الَمرب وممى هلَمدهم      

 . (2)«ول   ذلك إَ لا  لة الرتك ب فو عل ههم وََلَاوق ني م ك َم

هلمم  إّن  فخنلممص َمّممما سممب  إ  أّن ،ممر  اللامم  َ َتممأّتى مممى ذات الّلامم  ُحالممب

ُ  َكون لمه مثم  همذا ايالمى يف ترك مب آَخمر.        فالّلا  الواحد ـد ََحالى يف ترك ٍب ما

أنممك تممر  الكلمممة تروـممك » ح ممث َقممول: فوهممذا هممو مممذهب عبممد القمماهر اجلر،مماني 

وَُمكمى   (2)«رآَخم  ثم تراها هلَ نها تثق  عل ك وتوحشمك يف موضممٍ   ك يف موضٍماُلؤِنوُت

 فالتمث   لذلك هللاظة )ُتؤذي( ومقارنة جم ئها يف موضَني: أحمدهما يف القمرآن الكمرَم   

 فويف الشمَر رك كمة ضمَ اة    فُْاءت يف القرآن ،زلة مت نةوا َخر يف هل ٍت مى الشَرف 

ۓ      ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےژ  هو يف ـولمه تَما :  أّما وروذها يف القرآن ُ

وأممما هل ممت الشممَر ُهممو  » .[52]األحممزاب: ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

                                                 

  ]مى الَّوَ [: الَّ ب املتنيب يأهل ومى ذلك جميء )الشهد( يف ـول ( 1)

 ُدْهمها َشمميف ُم وَتممامل كأّن ال ممر،  ساهلٍح ت هلي على ك ِّاَّإذا شئت َح

 ]مى مشَّور الر،ز[: ـول األعرجوجميء )الَال ( يف 

 األ،  ار هلاملوت إذا حّممَ ع       و املوت إذا املوت نزلممحنى هلن

ََ املوت أحلى   اَلعندنا مى ال

املثم   ) «ُإن لاظة الشهد ورذت يف هل ت أهلي الَّ مب ُْماءت أحالمى ممى لاظمة الَالم  يف هل مت األعمرج        »
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  :]مى الواُر[ـول أهلي الَّ ب املتنيب 

َُ ُهَل ذامَلََ ْ َشَََْ ْىَمَو  ذي ْؤُت َيْهَو ُ املروَء ُهَل ذاَلَت َُال  را

َّ فوهذا الب ت مى أهل مات املَماني الشمرَاة    ويف  ـمد ،ماءت ُ مه    (ؤذيُتم )لاظمة   أّن إ

ـَ ْتََّّحَُ ؛ا َة مى القرآن هما يف ترك مب   َُوـَِم َىاُلم وَح فترك بها ِ ََْ ِل فالب ت ِرْدمى 

وميكممى م حظممة الكممثر مممى األمثلممة المميت َكممون ُ ممه اجلممر  م ئمممًا للالمم اق  .(1)«ا َممة

ْم للالم اق المذي   لاظة )ِض َز ( الوارذ  يف سور  المن ومى ذلك مناسبة  فومنالْمًا ُ ه

 .(2)ورذت ُ ه

سمواء َتماّتى همذا اجلمر  ممى       فوَبقى ،مر  األلاماظ ـ ممًة نيال مًة هلالُمة األهم مة      

وهو  فأو مى كل هما مًَا فأو مى الال اق الذي التأَمت ُ ه فطب َة البناء اللاظي للكلمة

 فواتألنمه ـمائم هلاأل م    فاألعّم األ لب يف القرآن الكرَم. و ا أّن اجلر  ـ ممة حالمّ ة  

ًَ إل هف ولكنه يف  فُهو أـرب نواحي اجلمال يف النص األذهلي إ  النا  وأسرعها و و

ألنه كمما وَ ماه طمه حالمني وممم ؤه يف كتماب )التو، مه         ف(2)ذات الوـت شدَد اخلااء

 َن ى ُوق املَنمى المذي تمدّل عل مه      فنو  مى املوس قى َُوحي إ  األذهان»األذهلي( هلأنه 

 ّ  هذه املزَة هي أخّص مزاَا الّلُة القرآن ة.  ف ولَ (2)«األلااظ

و دَممد ـ متممه التَبرَممة علممى اإلحيمماء   فومممى هنمما ُقممد كممان مت  ممز ،ممر  األلامماظ  

ُ ً  عى َتق ِّ ه يف ني مم ألاماظ    فأمرًا هلالغ األهم ة وال َوهلة يف آٍن واحد فوالت وَر

ًَّ علمى    القرآن الكرَم. وـد َتممَّ الوـمو، علمى اماذج ممى تلمك األلاماظ         ،ماء ،رسمها ذا
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و،اء البَض ا َخر مناسبًا للال اق الذي ورذت ُ ه. نورذ ُ ما َلي هلَ ًا منها  فمَان ها

 على سب   الذكر َ اي ر.

 على املَنى اجلر ذَلة  مم  1. 2. 6

وذلمك كمأْن َمدّل علمى      فأو علمى ،مزء منمه    فـد َدّل ،ر  اللا  على متاَ مَناه

أو مورً    فوطب َة الاَم   فوحركته فك وته في َدل عل هحالة مى حاَت املَنى الذ

 مى  وره.

 ذَلة اجلر  على ال وت مم  1. 1. 2. 6

إ  ذَلة ال وت املارذ علمى   فيف مبحث توالي األ وات فُأشر يف الا   الراهلم

. وـد َتمَّ التمث   له هلنماذج مى األلاماظ الميت َمدّل ال موت املامرذ ُ هما       (1) وت ايد 

 فقة  وت املَنى. أّما هنا ُنحى هل دذ ذراسة اجلمر  المذي َُم ِّمز متماَ اللام      على حق 

 وذَلة ذلك على أ وات املَاني اليت تؤذَِّها.

 ﴾ يَصْطَرِخُونَ ﴿ مم  1. 1. 1. 2. 6

يف ـولممه  ژۈژ مممى األلامماظ المميت َممدّل َ،رُسممها علممى  مموت مَناهمما كلمممة  

  ڭے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭہ  ہ       ہ   ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ژ تَممما : 

ڭ    ۇ  ۇ    ۆۆۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ال  اح والنمداء هلاَسمتُاثة اُتَمال ممى ال مراخ      » ]ُاطر[. واَ َّراخ  َنى  ژ...ې

وإاما َُم  ذلمك لتَمدَ  ايمرو،  مر،        فـُِلَبت التاء طاء  أل،م  ال ماذ الاّلماكنة ـبلمها    
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 .(1)«وَُواُ  التاء يف املخرج فَ ء واإلطباقوسا هلني حرُني َُواُ  الّ اذ يف اَست

أهللمممغ ممممى َ مممرخون؛ لإلشمممار  إ  أنهمممم َ مممرخون  » ژۈژ واسمممتَمال 

 .  (2)«ُ راخًا ُمنَكرًا خار،ًا عى ايدِّ املَتاذ

ورن نهمما اخلشممى املممدّوي تكمماذ تنقمم  إ   فُهممذه الكلمممة جبرسممها الُلمم   الّ مماخب

َِممث ممى ناممو  َتممِئىا  مت وطممأ  الَممذاب   األقما  ذلممك ال ممراخ الشمدَد احملشممَرج امل   نب

ميمأل   ف مراخ ََلمو وََلمو    فوَ ََق مي علم هم ُ موتموا    فاألل م الذي َ ََُخاَّ  عمنهم 

 مى ـب  أولئك الذَى  َدوا َحََّبًا َا. ف،هنم مى أـ اها إ  أـ اها

يف أّن اجلممر  الُلمم   وال ممد  الّ مماخب َممذه الكلمممة م ممدره     وممما ِمممى شممك  

ات ال مماذ والَّمماء والممراء واخلمماء مَممًا؛ ُال مماذ ال ممارّي اَحتكمماكّي      ا،تممما  أ ممو 

َعِمَلممت  فاملاّخمممف والَّمماء اَناْممارّيف والممراء املكممّررف واخلمماء اَحتكمماكي املَخممنَخى  

هلمثممِ   ژۈژ يف علمى إهلمرام ال موت     فإضماُة إ  واو املمّد ونمون الممرتمن    فجمتمَمةً 

ََت كلمممة   ُهمم  كنممَت » هممذه ال ممور  املتاممرِّذ  الُل ظممة  ُتِحمم ا شمم ئًا مممى ذلممك لممو ُوِضمم

اَماذر  الَن امة. وهم  كنمت تقم  علمى        ژۈژ )َدعون( اَاذئة الوذََمة مكمان   

امل ئمممة جلمموهم الناالممّي أَذّق ُم ءمممْة    ژۈژ هللمموغ ـلقهممم املممدّوي لمموَ كلمممة    

 .  (2)«وأهلرعها

هلشميٍء   ُهم  كنما سمُنِح ا    فوَلما كان اَ َّراخ  َنى ال  اح والنداء واَسمتُاثة 

ـُ َِّض ألَحِد هذه األلااظ أن ََِح َّ حَم َّ هذه الكلمة. ولنما هلَمد ذلمك     مى هذه األ داء لو 
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ف وم ءممة  ژۈ   ٴۇژ أن نت وَّر اخت   أ وات هؤَء هل وت نار ،همّنم الميت   

ل موت   [112]األنب اء: ژٱ  ٻ  ٻژ يف ـوله تَا :  ژٻژ ،ر  

مممى األلامماظ » وهممي(1)«  : ال مموت ََُحممّ ايالمم» ُممإّن مَنممى لاظممة فاسممتَار الممنران

َِّر  . (2)«امل وِّر  هِلْرسها يق قتها. وإنه َلْر   َََتازَُّ  له اجِللُد وََقَش

 ﴾مُتَشَاكِسُونَ  ﴿ مم  2. 1. 1. 2. 6

 ژۇئژ يف ت موَر ،رسمها ل موت ايمد  كلممة       ژۈژ نظر كلمة 

همي مشمتقة   و ف[22]الزمر: ژائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئژ   يف ـوله تَا :

ِلشكاَسمِة   فأي: متشما،رون  ژۇئژ  و فوالّشِكُ : الالَّ ُِّئ اخُلُل  فمى: َشِكَ 

وـممد ُتالمماوَها يف املَنممى كلمممة    ف. ُهممي كلمممة ُتَبِّممر عممى اخل ممومة والَنمماذ    (2)ُخُلِقهممم

حب  خب  مب  ىب  يب  جت  ژ )متخا مممممون( هلممممدل   ـولمممممه تَمممما  هلَممممد ذلمممممك:     

َّ أّن التَبر القرآني21]الزمر: ژحت آَثَر استَمال هذه الكلممة حااظمًا علمى     [ إ

ََمت يف   » فالدَلة ال وت ة اليت ُتََّمي مَنمى املخا ممة القائممة علمى ال مراخ       وـمد ُ،ِم

تتخلَّلمهما الكما، ممى     فهذه الكلمة حمرو، التاّشمي وال مار يف الشمني والالمني تَاـبماً      

ت همذه ايممرو،  ُأعََّم  فوالتمأثر هلايالممة  فوالمواو والنممون للممدِّ والرتنامم    فوسما ايلم   

جمتمًَة نُمًا موس ق ًا خا ًا َحّملها أكثر مى مَنى اخل ومة واجلدل والنقا   ا أكالبها 

والَنم    فَبلهغ هله الالامم أّن اخل اَ ذو خ و  ة هللُت ذر،ة الامور   فأمَزًا يف األذن

كما أح ا الالممم هلْمْرٍ  مهممو  مَمّ ى ذي نمربات تمؤثر يف ايم          فوالاز  مى ،هة
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 .  (1)«ن مى ،هة أخر والو،دا

 ﴾خَرَّ   ﴿ مم  2. 1. 1. 2. 6

ح ثما وـَت مماّذ  )َخمرَّ( يف القمرآن الكمرَم َمدّل ،رُسمها علمى َتَلمبا  همذا اللام            

 ومى ذلك وروذها يف ا َات التال ة: فوجم ئه على َسمت ايد  فهلال وت

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ڀ  ڀ   ڀپ  پ  پ  ڀ  ژ 

  .[21]ايج: ژٹ   

ېئ  ېئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ 

  .[26]النح : ژىئ  ىئ     ىئ

  .[12]سبأ: ژمب    ىب    يب  جت   حت      خت  مت   ىت  يت   جث  مث  ىث         حب  خب ژ

 .[22]ص: ژى       ې   ىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې       ژ 

لبًا مما َقمرتن   أنه  ا فوإضاًُة إ  الدل   املَنوي يف جميء هذا الّلا  مقرتنًا هلال وت

َُْمي( يف القمرآن الكمرَم    )الُبكم( هِلَلاَظي )ال اّم( ولا ڃ  ژ كمما يف ـولمه تَما :     ف)ال

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ [ وـولممه: 171]البقممر : ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

ًَ مممى واو اجلمممم [27]اإلسممراء: ژٹ   ٹ َّ أنممه َتَخلَّممَ  عنهممما عنممدما ورذا حمما ف إ

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ژ تَمما :  يف ـولممه ژںژ الممذي يف الاَمم   

[ وذلمممك لدَلمممة همممذا الّلاممم  علمممى َمََنممم ني: همممما   72]الارـمممان: ژں  ڻ  ڻ

َّ علمى امتنما  ال موت       فوالّ وت امل مَ له وهو اخلرَر فالالقو  وَلّما كمان المبكم ذا

َََممى عمى َسمما  ا     فُإنه مل َِرذ يف هذه ا َة كما هو مألو، يمّ   ُإّن  َاَتي الّ مَمم وال

                                                 

 . 167 ال وت اللُوي يف القرآن: ( 1)



 517 الدَلُة الّ وت ة َعلى ُمالتَو  األلااظ: الاذ الا   ال 

 

 

وإاما الّلالمان عنمدهم همو آلمة الناماق. وـولمه:         فعند أه  النااق أـو  مى  اة المبكم 

َََممى   فوإّنما هو إثبات  له فل   هِلناٍي للخرور» ژڱ  ں  ںژ .. .وناي للّ ممم وال

وأـبلموا علمى املمذكهر هلهما وهمم يف       فواملَنى: أنهم إذا ُذكهمروا هلهما أكّبموا علمى اسمتماعها     

َ كالمذَى َُمَذكَّرون هلهما     فمب رون هلَ ون راع ة فامَون هلآذان واع ةس فإكباهلهم عل ها

ُمظِهممرَى ايممرَص الشممدَد علممى    فُرتاهممم ُمِكممبِّني عل همما ُمقممِبلني علممى َمممى َُممذكهر هلهمما    

َُم ممان ح ممث َ َََونهمما وَ ََتبّ ممرون ممما ُ همما كاملنمماُقني      اسممتماعهاف وهممم كال اممّم ال

 .  (1)«وأشباههم

اَ مماهاني إ  الدَلممة ال مموت ة َممذه الّلاظممة عنممدما أشممار إ   وـممد َنّبممه الرا ممب 

 فُمَنممى َخممرَّ: َسممَقَا ُسممقوطًا َُالممَمُم منممه خرَممر     » مَناهمما يف ا َممات الالمماهلقة هلقولممه:  

واخلرَممر: َُقمماُل ِل مموِت املمماء والممرَح و ممر ذلممك ِمّممما ََالممُقُا مممى ُعُلممو . وـولممه تَمما : 

 فتنب مه  علمى ا،تمما  أممرََى: الالامقو       [ ُاسمتَمال اخلمرّ  15]الالْد : ژژ   ژژ

ُتنب مه  أّن   ژڑ  ڑ   کژ وـولمه ممى هلَمده:     فوح ول الّ وت ممنهم هلالّتالمب ح  

 .(2)«ذلك اخلرَر كان تالب حًا  مد اهلل َ هلشيٍء آَخر

وَُمكممى م َحظممة َمََنممى الالاممقو  ومَنممى الّ مموت يف لامم  )َخممرَّ( مممى طب َممة أذاء   

اَحتكاك اخلالص واخلنخنة يف اخلاء ُتؤذَِّان مَنمى انا مال   َ وَتي اخلاء والراء؛ ُ اة 

كمما َنا م  أـ مى اللهالمان عمى أـ مى        فوما َنمتج عنمه ممى  موت     فالّشيء عى  ره

َّ  ُُتؤذَِّمان            اينك عند النَّم  هل موت اخلماء. أّمما  ماتا اجلهمر والتكمرار يف المراء املَ م

 لالقو .  مَنى هاتني ال اتني مًَا يف الّ وت ايا   مى ذلك ا
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 ذَلة اجلر  على ايركة مم  2. 1. 2. 6

ومقاطَمه   فإّن ،رَ  الّلا  َتمأّتى أساسمًا ممى أممرَى: أ مواته الميت َتشمّك  منهما        

 فهلما متنحه مى إَقاعات خا ة فال وت ة اليت َنتظم ُ ها. وتقوَ املقاطم ال وت ة عاذً 

للتَمبر عمى مَنمى حالِّمي       خاّ ة عنمدما َكمون اللام  ـمد انُتمِدبَ      فهلت وَر حركة املَنى

ح ث ََتّم إ،راء  موَر مق موذ علمى     فمتحرك. وهذه خ   ة َََتمّ ز هلها الّلا  القرآني

ِلَ تحمّول إ   مور     فأو شمكله املمألو، لُوَمًا عنمد أهم  اللُمة       فال  ُة األ ل ة لّلام  

تنقم   مور  الاَم  وحركتمه كمما همي يف واـَهما املماذي          فذات ،مرٍ  خماص   فخاّ ة

و . وُ ما َلي هلَض هذه األلااظ الميت ََُ موُِّر ،رُسمها حركمة ممدلوَتها أو َمدل       احملال

 عل ها.

 ﴾ اثَّاقَلْتُمْ  ﴿ مم  1. 2. 1. 2. 6

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ ورذت هذه اللاظة َمّرً  واحدً  يف ـولمه تَما :   

[ وـممممد ،مممماءت 28]التوهلممممة: ژڌ  ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ

ومَمماتبتهم علممى التثاـمم  عممى   فوهل ِ املممؤمنني علممى تممرك اجلهمماذ هممذه ا َممة يف سمم اق تمم 

للخمروج إ  ـتمال المروَ يف  مزو       اَشرتاك يف ، ل الَالمر  المذي أعمدَّه المنيّب     

. وـد هللَغ تقاع  املاللمني عى اجلهاذ َحّدًا انتقلت ُ ه ا َمة التال مة ممى التموهل ِ     (1)تبوك

ڳ  ڳ  ڳ     گ  گ  گ  ڳژ ح ممث ـولممه تَمما :   فإ  التهدَممد

 [.22]التوهلة: ژڱ

هِلْرسها ومقاطَها لُتَ وَِّر مَنمى التقماع  والتثاـم      ژڇژوـد ،اءت كلمة 
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 فتثماـلتم » أهلمد  ت موَر وأذَّمه. ُأ مُ  همذه الكلممة       التقاعد عمى املبماذر  إ  اخلمروج   و

واحتا،ممت إ  ألمم  الو مم  لت مم  إ  النَّمم      فهمما منهمما قرهلذ مممت التمماء يف الثمماء لِ  ُأ

. وـمد ،ماء همذا التحموَر يف  م ُة      (1)«نتََرنا واّمَ أمت واّطاَركوا واّذاَرومثله اّذ .هلالالاكى

ُّماعلتم( ِلَ تَهّ مأ للاظمة       أن تقموَ هلأعبماء األذاء الامم     ژڇژ)َتاماعلتم( إ   م ُة )ا

وممى  مور     فاملَّلوب َا يف هذا الال اق. ُهذه اللاظة هلك ِّ ما تكّونت هلمه ممى حمرو،   

ثمم   فمى حركة التشدَد على اير، الّلَثوي )الثماء( واملمّد هلَمده   و فترت ب هذه ايرو،

وامل م اليت تنَّب  عل ها  فثم التاء املهموسة فجميء القا، الذي هو أحد حرو، القلقلة

و ممور  أذاء الكلمممة  فإضمماًُة إ  نظمماَ ايممرو، فالّشمماتان ورممرج  مموتها مممى األنمم 

 .  (2)ل نا املَنى مى ،هة املَا،مـب  أن ََِرَذ ع فك  ذلك َُوحي هلاملَنى فذاتها

ولنا أن نت ّور هلَد ذلك حق قة حركة هؤَء املتقاعالني الثق لة املتباطئة ممى خم ل   

اْ  / َثا ) :مقاطم هذه اللاظة؛ ُهي مكونة مى أرهلَة مقاطم متالاوَة مى ح ث اإلَقا 

ـَْلم / ُتْم اإلَقما    وهمذا  .ف ألنها ني َمًا ممى نمو  الالمبب اخلا م  )متحمرك ُالماكى(       (/ 

ممى شمأنه أن   (2) الرت ب الذي َشمّبهه الَروضم ون هلمم )ـَّمر امل مزاب( و)ضمرب النماـو (       

ف ُ المقا ممى   .َرَُمه الراَُمون يف ،همد    فذلمك اجلالمم املثَّاـم    » َُ وِّر يف اخل ال  ور 

أَدَهم يف ِثَقم . إّن يف همذه الكلممة )طّنمًا( علمى األـمّ  ممى األثقمال ! ولمو أنمك ـلمَت:            

وَلَتواَرت ال اور  املَّلوهلمة الميت َرَسمَمها     فوَل اَ  األَثُر املنشوذ فَخ َّ اجلر َل فَتثاـَلُتم

 .(2)«واستق َّ هلرِقها فهذا الّلا 

ُتَ مموُِّره املقمماطم  فو ممور  اجلالممم املّثاـمم  الممذي َرَُممه الراَُممون ُ الممقا يف ِثَقمم   

                                                 

 . 8/121اجلامم ألحكاَ القرآن ( 1)

 . 181التَبر الا  يف القرآن: ( 2)

 . 127ري والقاُ ة: ُى التقَّ م الشَ ( 2)

 . 76الت وَر الا  يف القرآن:  ( 2)



 الدَلة ال وت ة يف القرآن الكرَم 511

  

 

لممه أّو (1)(إْثممم) َبممدأ  قَّممم طوَمم  ُمَُلمم :   ژڇژال مموت ة أحالممى ت مموَر ُلامم    

 فوحممر، الثمماء مممى ألَ مم  ايممرو، هلممالرتاب واألرا فوثان ممه )ثمماء( سمماكنة فمكالممور

ُثمّم َل مه مقَّمم     فواَنتقال إل ه مى الكالر َوحي هلالالمكون إ  األرا واَلت ماق هلهما   

 فوهمو  موت الثماء    فَبمدأ ممى ح مث انتهمى املقَّمم األّول      (َثا) طوَ  ممدوذ إ  األعلى

القممائم علممى التشممدَد يف  مموت  فكممّى هممذا النهممواول فَُُ موحي هلممالنهوا واَرتامما  

ممى ،من     (ـَمْلمم/ ُتمممْ  ) سرعان ما ََهوي عنمدما َل مه مقََّمان ُمَُلقمان متتال مان:      فالثاء

مممم مَمماذ  يف اإل مم ق   فُكممأّن اللامم  عمماذ مممى ح ممث هلممدأ ـمماّرًا سمماكناً   فاملقَّممم األّول

 والالكون.

)إ ( ِلَتَ ممماِنِه مَنممى  أنممه ُعممدِّي هلممم ژڇژـممد ذكممر أ ممحاب التااسممر يف لامم  

)امل مم ( و)اإلخمم ذ( ُكانممه ـ مم : )إذا ـ مم  لكممم اناممروا يف سممب   اهلل ِملممُتم إ  الممدن ا      

ُُ َََّمى حكُممه    فالت مني عندهم إشراب لاٍ  مَنى لاٍ  آخمر (. ووأخلدمت إ  األرا

. َقمممول  ممماحب الكّشممما، يف مَنمممى  (2)يف تَدَتمممه هلممماير، المممذي َتَمممد  هلمممه الثممماني 

َُممدَِّي هلممإ   فوُضمممَِّى مََنممى امل مم  واإلخمم ذ   في تباَطممأمت وتقاَعالممُتم أ» ژڇژ  فَُ

وكرهتم مشاّق الالار ومتاعبهف وحنوه: )أخَلَد إ   فواملَنى: ملتم إ  الدن ا وشهواتها

. وهلذلك َكمون همذا   (2)«األرا واتََّبَم َهواه( وـ  : ملتم إ  اإلـامة هلأرضكم وذَاركم

األ لي وهو الثَِّق  مَنى امل م  واإلخم ذ هلقرَنمة تَدَِّمه  مر،      اللا  ـد نيم إ  مَناه 

 اجلر )إ (. 

ـمد ُضممَِّى مَنماه وهمو      ژڇژوعند النظر إ  ذَلة الاَ  الذي ـ م  إن َُم    

                                                 

للو  ف لذا ََتم اَنتقال إ  املقَّم األّول مى هذا اللا  مى كالر  اَاء الميت آخمر    ژڇژاَمز  يف (  1)

 لا  اجل لة )اهلل( ألنها تالبقها.

 . 628مُ  اللب ب عى كتب األعارَب:  ( 2)

 . 2/271زَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ : الكشا، عى حقائ   وامض التن ( 2)
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ًة ول نمًا َ تناسمبان حالمة ِع م ان أممر      مِرـ (مال) و )أخلد( جند أّن يف الاَ  (مال) الاَ 

ذا وهمم فالالمكون إ  الشمميء اَم  )أخلممد( ُإنمه  َََمم    أّممما ال فاهلل واخلمروج عممى طاعتمه  

إضاُة إ  اُتقاره إ  ما  ژڇژاملدلول ماتقر هلدوره إ  ايركة اليت جندها يف ـوله 

 ُ ه مى مَنى القو  والَن .

 فوأخرًا ُإّن للمقاهللة ال وت ة هلني الكلمة اليت ُذِعَي إل هما املتقاعالمون عمى اجلهماذ    

ذورًا كمبرًا يف رسمم    ژڇژوهي  ف َ،َنحوا إل هاوهلني الكلمة اليت ژچژ وهي 

ومنحهمما هممذا اإلَقمما  الَبَِّمميء املّثاـمم . ُالرـّممة واخلّاممة المميت يف      فم مممح هممذه الكلمممة 

 فواملمّد المذي يف آِخرهماف وإَقاعهما     فورـّة ُائها ورائهما  فهلالبب خااء نونها ژچژ

اللا  املقاهل  له علمى   ،َلت مى هذا اللا  َُوحي هلاَنَّ ق وايركة الالرََة. ثم ،اء

 وهلَدت َحَرَكته أكثر هلاءًا ِمّما هو عل ه. فُربَم الثَِّق  ُ ه أشدا َوْ ءًا فالو   الذي ُذكر

 ﴾لَيُبَطِّئَنَّ  ﴿ مم  2 .2. 1. 2. 6

املشت  ممى الثَقم     ژڇژمى عْائب التَبر القرآني؛ أنه كما ذّل ،ر  لا  

وـمد   فشت  مى الُباء على مَنمى الثَِّقم   امل ژۀژذّل ،ر  لا   فعلى مَنى الُباء

ولكمى يف سمورٍ     فوذات الالم اق المذي ،ماء ُ مه ذلمك      ف،اء همذا اللام  يف ذات املَنمى   

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ وذلممك ـولممه تَمما :    فأخممر 

 ]النالاء[.  ژ...ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    

 فأي: مما أّخمَرك عّنما    فّنما َُقال: ما هلَّّأ هلك ع فالتأّخر عى األمر» والتبَّئة يف الّلُة

ـَِ مر ممّد  الَمم         فومثله اإلهلَّاء وهو ُمدَّ  الَم  ِلقلَِّة اَنبَما   وِضمداه اإلسمرا  وهمو 

مَنممى » وهلممذلك َكممون  .(1)«وَُقممال: هَلَّّممأ يف َمشممِ ه ََُبَّهممئ هُلمماءًا إذا َثقمم َ    فللتممدهلر ُ ممه 
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ـَمم  اَنالممان عممى  . وـ مم  املَنممى:(1)«َلَ تثمماـلّى وَلَ ممَتَخلَّاّى عممى اجلهمماذ ژۀژ أن َتثا

 .(2)وََُثبِّا َ َره فُ تثّبا هو يف نااله فاجلهاذ

ونون التوك د الثق لمة يف   فوَقوَ مَنى التوك د املتمث  هلالّ َ املؤكهد  للاَ  يف أّوله

 فإضاُة إ  ت َ    وَتي الَّاء والنون هلت موَر م ممح الثَقم  يف همذه الّلاظمة      فآِخره

خاّ مًة. وإّن   ژۀژويف ،مر    فئة يف ،ر  الَبار  كّلهما ترتالم  ور  التبَّ» كما

 .(2)«حتى ََِ َ  هلباٍء إ  نهاَتها فوهو ََتَخّبا ُ ها فاللهالان َلَ كاذ َتَّثر

ُمإّن الرتك ممب   فواألذوات املؤكهممد  لمه  فوهلاإلضماُة إ  املَنمى اللُمموي َمذا اللام     

لثقم  املو،موذ يف َ،مر  همذا     املقََّي َأخذ على عاتقه ـمدرًا كمبرًا ممى عمل مة ت موَر ا     

 وت وَر حركته اإلَقاع ة البَّ ئة: فاللا 

 

 َن َئمْى ِطم هَلمْا َُم َلم

 ـ ر طوَ  مقَا  ـ ر طوَ  مقَا  ـ ر ـ ر

  

َّ أنمه َ مَّدَ ُْمأً      ف(َلمم / َُمم  ) ُهذا اللا  وإن كان َبدأ  قََّني ـ رَْى هما: إ

َل مه مباَشمرً  مقَّمم     ف(هَلمماْ ) ّي املاخَّمم  قَّم طوَ  مقَا  على  موت الَّماء اَناْمار   

ثمم   ف(ِطمم ) ألنه مكوَّن مى حر، الَّاء أَ مًا مقرونمًا  ركمة الكالمر الثق لمة      فـ ر ثق  

ُ ل مه مقَّمم ـ مر ماتموح ممى همذا        فَأتي مقَّم طوَ  آَخر مقَام  علمى  موت النمون    
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َُِثَق  الّلا  وهُلَّْؤُه ناشئ  عى هذا التنماوب هلمني املقم    اطم الق مر  املاتوحمة   اير، أَ ًا. 

ََني الق َرَى األخَرَى على نام    فواملقاطم الَّوَلة املقاَلة مى ،هة ومى َمْيء املقَّ

 وهما الَّاء والنون.  فالّ وت الذي َنتهي هله املقَّم الالاهل  َما

 ژڻ  ڻ  ڻ  ۀژ وعند األخذ هلنظر اَعتبار وروذ همذا اللام  ضممى عبمار      

َْرسمها   ژۀژأّن  ورَ  التبَّئة أّذتها الكلممة  » اكُال كون مى الالهولة هلمكان إذر هل

 (2)«ممى تأك مٍد ِلهمذا اجلمر  اخلماصّ      (1)إضاًُة إ  ما أّذْته النونات يف الكلمتني الاّلماهلقَتني 

وتكمرار  موت الَّماء يف     فوـد لوح  هلاإلضاُة إ  ذلمك تمأثر تموالي املقماطم ال موت ة     

 أذاء تلك ال ور . 

 ﴾عَّديَصَّ ﴿  مم  2 .2. 1. 2. 6

مَنممى الثَِّقمم    فذون مَنمماه فوـممد َممأتي ،ممر  اللامم  ِلُ َ مموَِّر هلأ ممواته ومقاطَممه   

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ژ يف ـولممه تَمما :  ژٿژ والممُباء. وَُمكممى م حظممة ذلممك يف لامم   

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ    پٻ  پ  پ  پ

 [. 125]األنَاَ: ژٿ

يف ناوره مى اإلميان وثقله عل ه  نزلمة   الكاَُر ه اهلُلبََّش» ويف ا َة تشب ه متث لّي ح ث

 . (2)«َّاقالالماء َ َُ  َوَذ كما أّن فَّ قهما َ َُ َ ّلَكمى َت

                                                 

ف ژۀ  ژهممذه ح مث تكممرَّر  موت النممون يف الكلممات الث ثممة الالماهلقة للامم       أخَّمأ الكاتممب يف عبارتمه  (  1)

ُاـتَ مى  ف ژڻ  ژول   يف كلمتني ُقا. ومبَث اخلَّأ أنه نق  الَبار  القرآن مة وـمد ُحمِذَ، منهما كلممة      

 التنوَه.

 . 181التَبر الا  يف القرآن: ( 2)
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َّد ژٿژ واأل   يف  ِل ت ماَع  التشمدَد يف    فأذ ممت التماء يف ال ماذ    فَََتَ 

لب مان  ُقمد ،ماء يف جمممم ا    فالّلا  ُ أتي ،رُسه متنا مًا مم مَنى ال اَوذ الثق   البَّيء

َّد أنه َثق  اَس َ عل ه» يف  فُكأنه َتكّل  ما َثق  عل مه شم ئًا هلَمد شميء     فمَنى َت 

ََاَّ  وَََتَحرَّج وحنو ذلك ِمّما ََتَاَطى ُ ه الاَ  ش ئًا هلَد شيء. وََّ ماَعد   فكقوَم: َََت

َّممَ      ژٿژ مث   َََّ  ونماَعَم وَن وهمما ممى املشمقَّة     فيف املَنى ُهو مثم  ضماَعَ  وَضم

. ُْماء همذا الّلام  علمى القمراء  املشمهور  هلهمذه ال م ُة ذون لامِ           (1)« َوهلة الشَّميء و

ََّد( الممذي ُعممِدَل عنممه َُرَ،َحهممما  فذون لاممِ  )ََّ مماَعد( الممذي َُشمماطره املَنممىو ف)ََتَ مم

ََممني  فلَتاواـممه عل هممما هلت ممَ   َ مموَتني متَمماـَِبني  ََممني  فهممما: الّ مماذ وال وتكممرار مقَّ

 وذلك كا تي: فوالثاني الق ر املاتوح فأّوَما: الَّوَ  املقا  فنيمتماِثَلني متَاـَب

 

َْم ََْ م  ُذ َعم َ 

 ـ ر ماتوح ـ ر ماتوح طوَ  مُل  طوَ  مُل 

 

َ،رسممًا  ژٿژ إّن هممذا التكممرار يف األ مموات واملقمماطم هممو الممذي َمممَنَح  لامم    

َِرًا هِلِثَقمم  ايركممة  فء   َُناسممبان متامممًا املَنممى املممراذوهممما ِثِقمم   وهُلمما فوهُلممْاء اإلَقمما  فُمشمم

 وََُ وِّرانه أَذقَّ ت وَر. 

وذورهما يف   فأّنمه َ َُمكمى جتاهم  الَّب َمة اإلَقاع مة َمذا اللام         فوِمّما َُذكر هنما 

                                                 

 . 2/262تاالر القرآن: جممم الب ان يف  ( 1)
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ف (1)الَروضّي ومن )مالتاَُلى( املقَّو  ژٿژ ح ث ََُاذل إَقا   فتشك   ،رسه

وَمذا أطَلمَ  اخلل م  اهلمى      فالناـة امل َّرهلة وهذه التاَ لة ُتشبه إ  َحد  كبر حركة ـوائم

هممم( علممى الممومن الشممَرّي الممذي َتشممّك  مممى تكممرار هممذه   175أمحممد الاراه ممدي )ت 

. والثَِّقمم  (2)«َضممَّراهله كاضممَّراب ـمموائم النّاـممة» التاَ لممة اسممم  ممر )الر،ممز(ف وذلممك

 والُباء هما نت ْتان أك دتان للحركة امل َّرهلة.

تشممَار ،ممر  هممذا اللامم  الثق مم  البَّمميء امل ممَّرب هِلممما  ولقممد َتمممَّ التمه ممد َس 

 هلالبب ما ُ ها مى أ وات شدَد  أو فمى ألااظ شدَد  اإلَقا  فيف اجلملة ذاتها فَسَبَقه

ََّاة مثممممم :  يف  .ژٿژ  فژٺژ  فژٺ ژ  فژٺژ  فژڀژ ُمَ ممممم

اُتها ف خال مًة أ مو  رـ قة األلاماظ  فة َا يف املَنىواملقاهلل فحني ،اءت اجلملة الالاهلقة َا

وَتُهمبا َنَاحاُتهما    فُهي َتْري على اللهالان كما ََْري املاء الاّللالمب    فمى أّي ت َ  

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ژ  :أَ وهممي ـممول الّلَّ مم  اجلل مم  فالاّواحممة كممما ََُهممبا النالمم م الَل مم  

  .ژٻ  پ  پ  پ

 ذَلة اجلر  على الاَ  مم  2. 1. 2. 6

كمذلك جنمده يف هلَمض األلاماظ      فحركتمه كما َذلَّ ،ر  اللا  على  وت املَنى و

ًّ على طب َة وـو  الاَ  ونوعه ًّ يف       فذا وـد َكون همذا النمو  ممى ،مر  األلاماظ ذا

َّ أّن ذَلته على نمو  الاَم  وطب َتمه أ،لمى      قته على  وت الاَ  وحركته مًَاحق ف إ

 وأهلَ ى.

                                                 

القَّم: علة مى عل  الزَماذ  ُت م ب الوتمد اجملممو ف ُُ حمَذ، منمه سماكنهف وهمو يف )مالمتاَلى( حمذ،           (  1)

 النون ُ  ر )مالتاَُ (.

 . 126ف 1الَمد  يف حماسى الشَر وآذاهله ونقده ( 2)
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 ﴾يُدَعُّونَ ... دَعًّا ﴿ مم  1. 2. 1. 2. 6

 ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئژ مكممممّررًا يف ـولممممه تَمممما :   ورذ لامممم  )الممممدَّّ ( 

والمدَّّ :   فوأخر  هل  ُة املاَول املَّل  ف[ ُْاَء َمّرً  هل  ُة الاَ  امل ار 12]الَّور:

أّن َخَزَنمة  » . وـد ـ َ  يف ك اّ ة ذلك(1)واملَنى: َُدَُون هلإرهاق وإمعاج فالدُم الَن  

ُُّلمون أَمدَهم إ  أعنماـهم    وََمدَُونهم إ    فن نوا م هم إ  أـمدامهم  وََْمَمو  فالّنار ََ

 .(2)«وَمّخًا يف أـِاَ تهم فالنار ذًَُا على و،وههم

وهذا اللا  ِمّما َشرتك ُ ه ِظل.ه هلاإلضاُة إ  َ،رِسه يف ت موَر مَنماه؛ ُمإّن المدُم     

ََم  املمدُو  َُخمِرُج  موتًا  مر إراذّي ُ مه َعمني  سماكنة هكمذا:           (َأْ ) الَن   كثرًا ما ََْ

 .  (2) هو يف َ،رسه أـرب ما َكون إ  َ،ر  )الدَّّ (و

 فوِلْر  )الَني( ايلقّي الشدَد اجملهور ِحّ ة األسد يف ت وَر مَنى هذا الّلام  

ََني مى مقاطم ك   مى الاَ  وماَوله.   َّاَا يف مقََّ  ُقد ورذ هذا الّ وت ُمَ 

 ژۆئژاَمول املََّلم    وتبدو ذَلة ،ر  هذا اللا  على مَناه هل ورٍ  ،لّ ة يف امل

؛ ُكممأّن (َعمما) والثمماني طوَمم  ماتمموح (َذْ ) املكممّون مممى مقَََّممني: أّوَممما طوَمم  ُمَُلمم 

،ماء ُمَ موِّرًا لاَم  المدَُّم والمزَّّخ كمما َُلق مه يف المذهى ِظمّ  األ م             (َذْ ) املقَّم األّول

وأ مله   فَدالدَّّ : المدُم الشمد  » ُقد ،اء يف املارذات: فاللُوي املأخوذ منه هذا اللا 

 .  (2)«أْن َُقاَل للَاثر: َذْ  َذْ 

 (َعما ) ـد َ وََّر َُ  الدَُّم وِشدَّتهف ُإّن املقَّمم الثماني   (َذْ ) وإذا كان املقَّم األّول

                                                 

 . 27/22،امم الب ان عى تأوَ  آي القرآن:  ( 1)

 . 2/212ض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ : الكشا، عى حقائ   وام ( 2)

 . 72الت وَر الا  يف القرآن:  ( 2)

 . 176املارذات يف  رَب القرآن:  ( 2)
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ُقمد اهلتمدأ ممى ح مث انتهمى املقَّمم األّول وهمو  موت          ف،اء ُمَ ّورًا ِلمَرذِّ  ذلمك الاَم    

وِلَ نُقمَ  إ  األقما     فوَِّر ممد  ـمو  الاَم    هل  امتّد ِلُ َ  فولكّنه َلم َوـَ  عل ه فالَني

 حق قَة الّ وت الناتج عى رذِّ  ذلك الاَ . وَمذا ُمإّن َممى َُلقمي الاّلممَم لقولمه تَما :       

وهم ََُزّخمون   فَُِح ا هلالدُم يف ظهور املكذِّهلني» ََكاذ ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئژ

 نمما همم َُمَدّعون يف ُعنمٍ      تناسبًا ممم اخلموا واللََّمب المذي كمانوا ُ مه. وهل       فمدُوعني

 ]الَّمور:  ژۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ  ىئژ َُشاُر إ  نار ،هّنم ُُ قمال َمم:    فوِشّد 

12] (1). 

 ﴾ُذكَِّت ... َذكًّا َذكًّا  ﴿ مم  2. 2. 1. 2. 6

 [.21]الاْممر: ژۉ    ۉ  ې  ې  ې   ې  ژ ورذ هممذا الرتك ممب يف ـولممه تَمما :   

ِإذا ضمرهلته وكالمرته حتممى سمّوَته      :ُت الشيء َأُذك.ه َذّكماً الدّقف وـد َذَكْك» والدَّك. هلمَنى

والدِّْكمِدُك والدَّْكمَدُك    .[12]اياـمة:  ژڃ  ڃ  چ  ژ  هلاأَلرا؛ ومنه ـوله عز و، :

 . (2)«والدَّْكَداُك مى الرم : ما َتَكبَّ  واستو 

َّ أّن امل فوعلى الر م مى أّن أ حاب املَما،م سماَووا هلمني المّدّك و المدقّ      االِّمرَى  إ

 مة الممدَّّك هلالمبب    . ورهلمما كانمت هل   (2)«والمدَّّك أهللمغ ممى المدقّ    » ُّرـوا هل نهما؛ هلقوَم:

المّدّق: اخمت     ف ومناسبته يق قة َُ  المدّك يف ا َمتني أعم ه. ُامي     .م ءمتمه للال اق

  . ويف َتَامراق األ،مزاء انبالما   (2)ويف الّدّك: َتاراق األ،زاء عمى هلَ مها   فاأل،زاء هلبَ ها

                                                 

 . 175مشاهد الق امة يف القرآن:  ( 1)

 . ذكك ماذ : لالان الَرب: ( 2)

 . 2/611الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ :  ( 2)

 . 8/28إعراب القرآن الكرَم وهل انه:  ( 2)



 الدَلة ال وت ة يف القرآن الكرَم 518

  

 

َُقمال انمدّك سمناَ المبَر إذا      فَحما. املرَتَامم هلالبالما   » الدَّّك هلأّنمه ولذلك ـ   يف  فواستواء

ََني  لكونه  .(1)«انار  يف ظهره ومى هنا ُقد اختر لا  الدَّّك ذون الدَّّق يف هذَى املوض

ٹ  ژ ُهو ُ هما واـم  على األرا الميت و ماها خالقهما هلقولمه:      فأذّق منه وأهللغ

وعل مممه َكمممون مَنمممى ذّك األرا يف ـولمممه [. 12]ايْمممر: ژڤ   ٹ  ٹ  ڤ

هلَممد  حرَكممًات َتَكممرِّوُح فت ملزلممًةَلمملِزت وُم،َّممإذا ُر» ژۉ  ې  ې ې ېژتَمما : 

 . لتالتوي  ا عل ها ُتكون هباء  منبّثًا.(2)«حرَكَت

أَ أنمه واألّول   ف؛ ه  الثاني توك د لاظيٌّ لمألّول ژې  ې ژوـد اخُتِل  يف ترك ب 

مى هلاب التأك د  فالال وطيومنهم  فأكثر النحوَني ُقد َعّده(2)ضم ايالان يف موم در

َّ أّن اهلى هشاَ أنكر كونه مى هلاب تأك د اَسمم (2)اَقّيالّلاظي  تناذًا موذلمك اسم   فف إ

َذّكًا هلَمد  » هلقوله: ژې  ېژَر مف ومنهم  احب الّكّشا، الذي َُالَّ(5)إ  أـوال املاالِّرَى

 .(6)«أي: كرََّر عل ه الدَّكَّ حتى عاَذت هباء  منثورًا فحالبته هلاهلًا هلاهلًاَذك . كقوله: 

 ژڃ  ڃ  چژ وَهلدَّ أّن الذَى ـالوا هلالتوك د الّلاظي استندوا إ  ـوله تَما :  

هلمدل     فَ  مر  ممر ً إّنمما َكمون    عند ـ اَ الاّلاعةالدكَّ  أنَّح ث َُهموا منه  [12]اياـة:

َعلَّمَ    وـدوالو   املؤكهد له مى ،هة ثان ة.  فمى ،هة ژڃ  ژيف  التاء املؤِذن هلالوحد 

                                                 

 . 5/282جممم الب ان يف تاالر القرآن:  ( 1)

 . 21/185،امم الب ان عى تأوَ  آي القرآن:  ( 2)

 . 8/211إعراب القرآن الكرَم وهل انه:  ( 2)

 . 2/222اإلتقان يف علوَ القرآن:  ( 2)

 . 282شرح ـَّر الند :  ( 5)

 . 2/751   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ : الكشا، عى حقائ ( 6)
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 .  (1)«على ،هة املبالُة هلاإلطناب يف ُخامة األمر» آَخرون َمْيء هذه ال اة

ُمإّن المذي َُلامُت األنظمار ُ همما       فومهما َكى مى أمر هذَى الرتك مبني وذَلت همما  

والّلام  التمالي    فاملََّلم   واملاَمول  فتالاوي الق م اإلَقاع ة هلني كم   ممى الاَم  اجملهمول    

ُكم ٌّ منهما    فمتالماوَة اإلَقما    ﴾ُذكََّتا َذكَّمًة َواِحمَدً     ﴿يف ك ِّ آَة. ُاأللااظ الث ثة يف  َما

 على ومن )ُاعلى(. 

َّ أّن ،مر  همذا األخمر      ژې ې ...ې  ژأّما  َُْلمْى(. إ ُإّن ك ًّ منها على ومن )َُ

ُقد اشرتك  لقَ م الّ وت ة ُ ه إ  ،انب الِقَ م اإلَقاع ة.وذلك لتالاوي ا فأَشدا وضوحًا

 ،ر  اللا  واَقاعه مًَا يف ت وَر حق قة الاَ  ونوعه.  ك ٌّ مى ژې  ې ژيف 

إضماًُة إ  التشمدَد    فواجلرُ  م دُره تموالي َحرَُمي المدال والكما، اَناْمارََّ ى     

 ژې ژَّمم املَُلم  )ص ح ص( يف   الذي على الكا،. أّما اإلَقا  َُُمَتأت  مى تكمرار املق 

ُتواَلت لذلك أرهلَة مقاطم ُمَُلقة على النحو  فثّم تكرار هذا اللا  َمّرَتني أَ ًا فمّرَتني

 التالي:

 َكْى / َكا َذْك َكْى َذْك

 /  ص َ ص ح ص ص ح ص ص ح ص ص ح ص

  

ََ الّ وت اياّذ ََم هلالز،ر فواإلَقا  املنتَظم فوهلذلك الَتأ  فوالوع د مم الال اق املا

ُاستَّا  أن ََُ وَِّر طب ََة الاَ  مى خ ل َ وَتي  فيف تشك   َ،ر  هذا الّلا  الَن  

ونوَعُه مى ِخم ل تكمرار الّ موت واإلَقما       فوِشدََّته مى خ ل اإلَقا  فالدال والكا،

 مًَا.

                                                 

 . 2/126الَّرام املت مى ألسرار الب  ة وعلوَ حقائ  اإلعْام:  ( 1)
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 ﴾ تَؤُزُّهُمْ  أَزًّا ﴿ مم  2. 2. 1. 2. 6

 لام ُ ممم   وت موَره إلَقاعمه   فلاَ  ونوعهيف ذَلة ،رسه على امم  ژې ژنظر لا  

[. 82]ممرَم:   ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑژ يف ـوله تَما :   ژڑ  ژ 

 فوالثاني طوَ  ماتموح )َما(  فُهو كذلك ُمكوَّن مى مقََّني: أّوَما طوَ  ُمَُل  )أْم(

   َّ  فةطب َممَة الاَمم  اَهتزامَممة مممى ،همم ح ممث َ مموََّر  مموُت )الممزاي( الّ ممارّي املَ مم

 ونوَعه؛ أي هل ان ِشّدَته مى ،هة ثان ة.  

ََُمبَُثه ا،تما  ِ َاَتي )ال ار والت َ  ( إ   أّما ت وَر هذا اللا  إلَقا  الاَ  

  .﴾ َأْم / َما ﴿،انب طب َة الرتك ب املقََّي 

َُ وِّر نقَّة انَّ ق الاَ  انَّ ـًة ـوًَة  رٍ، مى أَشدِّ حرو، )أْم( ُاملقَّم األّول 

  وهو اَمز . فةالَرهل 

ُكأنه َُ وُِّر  فُ بدأ مى ح ث انتهى ساهلقه وهو  وت الّزاي)َما( أّما املقَّم الثاني 

وَبقى الباُب ماتوحمًا يف املقَّمم الثماني     مَة املرَتّد  عى املقَّم األّول.تلك ايركة اَهتزا

تدا هلرهًة تِقم ا  هل  ََم فهلأل  املّد الذي َُوحي هلنو  الاَ  اَهتزامي الذي َ ََتوـّ  ُْأ 

 ُ ه ايركة ش ئًا ُش ئًا.
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 املبحث الثالث

 ذَلة ائت ، اللا  مم  ره مم  2. 6

َُقمال: ائتَلم  الّشميء: أِلمَ  هلَُ مه هلَ مًا. ذكمر         فاَئت ،: اَ،تمما  واَتِّاماق  

هو اُتَمال ممى ـموَم ألَّمَ  اخلمَرَم هلََ مها إ  هلَمض إذا         اإلئت ، و»   احب الَّرام:

ََ َُ ائت ًُا وألََّ  اهلل هل نهم تأل اًا» و،اء يف اللهالان: .(1)«هانَي  .(2)«وـد ائتَلَ  القو

تتنممّو   ممور ائممت ، الّلامم  مممم  ممره هلتَنمموا  الِقممَ م ال مموت ة الداخلممة يف تشممك     و

أو الّ موت الّ مائت    فُهو َنَّل  مى أ ُر وحد   موت ة كال موت الّ مامت    فالّلا 

ثمم منمه إ  ائمت ،     فَ . ثم ََمتمّد هلَمد ذلمك إ  املقماطم ال موت ة     هلَنوَع ه الق ر والَّو

أو ا َمات الميت ُتمثِّم  هلَمدًا مَنوَمًا       فأو ممم سم اق ا َمة    فالّلام  ممم  مره ممى األلاماظ     

 خاّ ًا. 

ََمدا شمواهد ذاّلمة علمى ائمت ، اللام  ممم  مره             فوني م األمثلمة املمذكور  سماهلقًا ُت

أو ضمماهلَّه أي:  فأو ـالمم مه أي: مَنممى   فأي: لاظممًا سممواء  كممان هممذا )الُممر( نظممره   

و ر ذلك. أّما اَئت ، يف هذا املبحث ُُ قَ مد هلمه تموالي األلاماظ وائت ُهما يف       فإَقاعًا

على املَنى املَّلموب ممى  مر ،هتمه الّلُوَمة       فوُقًا ملَاَر خاّ ة فالال اق لتدلَّ جمتمًَة

ئمت ، يف األلاماظ َمدّل علمى خ و م ة ممى       الظاهر . وهلتَبر آَخر ُإّن هذا التوالي واَ

َّ هلإعممال الاكمر     فوََُ موِّر ،انبمًا ممى ،وانمب ايمد       فخ و ّ ات املَنمى  َ َُمدَرك إ

 وُمَاوَذ  النظر.

                                                 

 . 2/81الَّرام املت مى ألسرار الب  ة وعلوَ حقائ  اإلعْام:  ( 1)

 .ماذ : أل لالان الَرب:  ( 2)
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 ذَلة ائت ، األلااظ على نو  الاَ  مم  1. 2. 6

هلمأن َُقمَرَن    فذكر أرهلاب الب  ة ممى أو،مه ائمت ، األلاماظ أن َُ ئمم هلَ مها هلَ ماً       

وتنالمْم مَمه.    فوتلتمئم مَمًا هل مورٍ  تناسمب املَنمى      فلُرَب هلالُرَب واملتداَول هلمثلها

 فأن تكون األلااظ َئقًة هلاملَنى املق وذ ومناسبًة لمه » وك ا ة تأل   اللا  مم املَنى هو

 ًَ وإذا كمان املَنمى رـ قمًا كمان اللام        فُإذا كان املَنى ُخمًا كان اللا  املوضو  له ،مز

وت ءما هذه امل ءممة   فوهما إذا َخَر،ا على هذا املخرج فَّاهلقه يف كّ  أحوالهُُ  فرـ قًا

َ  فوـََا مى الب  ة أحالى موـم وهمذا   فوتأّلاا على أحالى شك  وانتظما يف أون  نظما

ُمإذا كمان املَنمى     فو،اء القرآن الكرَم على هذا األسملوب  فهلاب  عظ م يف علم البدَم

ُأِتمَي ُ مه هلاأللاماظ الُرَبمة      فأو إَقما  واـَمة   فإنزاٍل عمذاب  أو فوع دًا وم،رًا أو تهدَدًا

ََْذهلمة وهمذا كقولمه         فوإذا كان املَنى وعمدًا وهلشمار ً   فاجلزلة ُأِتمَي ُ مه هلاأللاماظ الرـ قمة ال

 ژائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئۆئ ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئژتَمما : 

ًَ له وِخ َ  علمى ََقموب عل مه ال   85 ]َوس : الم َ  [ ُلّما كان ماخِّمًا للخَّب وُمهوِّ

 .  (2)«(2)و )اَيَرا( (1)مى ذواَ حزنه وطول أساه ،اء هلاأللااظ الُرَبة كقوله: )َتاَتأ(

ُقمد َعمدَّها    فوإذا كان الَلوي ـد َعدَّ هذه ا َة مى هلاب ائمت ، اللام  ممم املَنمى    

ف م م اًا إ  الّلاظمني الُمرَبني الالماهلَقني     (2)الال وطي مى هلاب ائمت ، اللام  ممم اللام     

ف ژەئژأتى هلأ َرب ألااظ الَقاَلم وهي التاء » :بًا آَخر وهو تاء القالم. هلقولهرَلاظًا  

                                                 

َُِتئُت أَُُ  كذاف وما ُتأُتف (  1)  (.275املارذات يف  رَب القرآن: ) .كقولك: ما ملُتَُقال: ما 

املامرذات يف  ) .اَيَرُا: ما َ َََُتمدا هلمه وَ خمر ُ مهف ولمذلك َُقمال ِلَممى أشمَر، علمى اَم ك: َحمِراَ           (  2)

 (. 121 رَب القرآن: 

 . 2/81الَّرام املت مى ألسرار الب  ة وعلوَ حقائ  اإلعْام:  ( 2)

 (.12امل َّلحات الب   ة وتَّورها:  مَْمَُنظر كذلك: )(  2)
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ًَ ـَّ  استَما ََُد ممى أُهماَ الَاّممة هلالنالمبة إ  البماء والمواو       فُإنها أ وهلمأ َرب ِ مَ غ    فوأهل

ف ُممإّن )تممزال( أـممَرب إ    ژەئژ األَُممال المميت ترُممم األقمماء وتن ممب األخبممار      

ًَ منه فاألُهاَ ُاـَتَ ى ُحالمُى   فوهلأ َرب ألااظ اَ ك وهو )اَيَرا( فاوأكثر استَما

 فالوضم يف النظم أن ُتْاَوَر ك ا لاظٍة هللاظٍة مى ،نالها يف الُراهلة َتَوخِّ ًا ِلُحالمِى اجلموار  

وتتناسمب يف المنظم.    فولتتَماذل األلاماظ يف الوضمم    فور بًة يف ائت ، املَاني هلاأللاماظ 

[. ُمأتى جبم مم   112 ]األنَماَ:  ژى  ائ  ائى  ژ وَلّما أراذ  مر ذلمك ـمال:    

 . (1)«األلااظ ُمتداوَلًة َ  راهلَة ُ ها

وهلذلك ا،تمَمت الُراهلمة يف همذه ا َمة يف أـالماَ الكم َ الث ثمة: اَسمم والاَم           

واير،. وهذه الُراهلة يف األلااظ م ئممٌة َتماممًا ملَنمى ا َمة؛ ُهمي ،ماءت علمى لالمان         

ومالتنكرَى عل مه   فمالتُرهلني مى كثر  ذكره ألخ همإخو  َوس  عندما خاطبوا أهلاهم 

 ذلك. 

ُقمد ،ماءت    فا كانت هذه ا َة تت ّمى ماهوَمني؛ أحدهما مَتَرتُِّب عى الثماني ّموَل

األلااظ ُ ها م ءمة َذَى املاهوَمني مًَا. أّما املاهموَ األّول ُهمو مداوممة ََقموب علمى      

ُهمو اسمتُراب أهلنماء ََقموب ممى كثمر         ذكر َوس  وتكراره َقه. وأّما املاهوَ الثاني

هذا الذكر إ  ذر،ة إه ك النا . ُإذا كانت  راهلة األلااظ الالاهلقة ـمد ،ماءت م ِئممًة    

ُقد ،اء كذلك  وت التاء مكمرَّرًا يف أوائم  ألاماظ:     فمى َُ  أهل هم األهلناءَستُراب 

ل كمممون تكمممرار   ژۇئژ  و ژۇئژ ثمممم يف  ژوئژ  و ژەئژ  و ژەئژ 

 مًا ملداومة ََقوب على ذكر َوس  وتكرَره َقه.هذا اللا  م ئ

                                                 

 . 1/251مَرتك األـران يف إعْام القرآن:  ( 1)



 الدَلة ال وت ة يف القرآن الكرَم 522

  

 

 ذَلة ائت ، األلااظ على تكرار الاَ  مم  2. 2. 6

ـِّ مته ممم         فناالها ونبقى يف سور  َوس   ـِّ مته ممم إخوتمه إ   منمتقلني ممى 

امرأ  الَزَز. ويف ذات الوـت منتقلني مى ذَلمة تكمرار ال موت علمى تكمرار الاَم  إ        

ه. خنَّمو خَّموات حنمو هل مت عزَمز      ملؤتلاة على تكرار الاَ  وت موَرها لم  ذَلة األلااظ ا

 ف[22 ]َوسممم :  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ ونتأّمممم  ـولمممه تَممما :    م مممر

 لَنتَلمََّ  ذَلة توالي األلااظ وائت ُها على توالي الاَ  وتكراره.  

وذلمك   فوءُا َة ُت وِّر مشهدًا ح وًَا مى مشاهد اجلهماذ ممم المنا  األّممار  هلالاّلم     

مى خم ل تموالي ضممَري املؤنمث واملمذكر الَائمَدَى علمى اممرأ  الَزَمز وُتاهما َوسم             

ال ِّدَِّ . إنه مشهد َُ وِّر تلك القّو  اجلاذهلمة هلمني املمرأ  والر،م  هلاعتبمار  رَمز  اجلمن         

 كما َُ وِّر يف نا  الوـت تلمك القمّو  الداَُمة )املقاِوممة( لَ ـمة َُمراذ       فاملتحكهمة ُ هما

 وخ ًُا للتَال م الاّلماوَة. فَا أن تقوَ على  ر الاَّر  الالل مة
 

 عَنْ نَفْسِهِ فِي بَيْتِهَا هُوَ الَّتِي ــــهُ رَاوَدَتْ وَ

 هوهيهوهيهوهي

 

 فنتأّم  جميء ضمَري التأن ث والتذكر ُنْدهما متناِوهلني؛ أحدهما َرذ، ا َخمر 

ُ نتقمم   فَظهممر َممّرً  مت مً  وأخممر  منا م ً    فاَسمم وتمارً  يف   فَالمترت تمارً  يف الاَمم   

وإ   فوهمذا اَت مال واَنا مال إ  ُمَل خما ح نماً      فالذهى مم همذا اَسمتتار والظهمور   

يف ألاماظ   فولكنها مرسومة هلدـّة متناه مة  فَوس  ح نًا آَخرف  هكذا يف حركة  ر ُمّتزنة

ا عِ ّ ة على الرتنية إ  أَّمة لُمة. وإذا   أـَّ  مى أ اهلم ال دَى اللتني َُتداُم هلهما. ولكنه
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 ما ُأرَد ذلك تَّلب الكثر الكثر مى األلااظ.

ألّن امرأ  الَزَز همي   فومى الَْ ب يف توالي هذه ال مائر أّنها هلدأت هلتاء التأن ث

ألّن َوسم  همو المذي امتنمم عمى       فوانتهمت هل ممر املمذكر    ف احبة املباذر  يف املمراوذ  

ومنمه كمان رّذ    فراوذ . ُمنها هلدأ الاَم  انَّ ـمًا ممى  رَزتهما اجلاحممة     اَستْاهلة لتلك امل

 الاَ  هلاَن را، عنها انَّ ـًا مى إميانه هلاهلل وَُّرته الَّاهر .

وـد ،اءت هذه ال ور  املتداخلة ممى التمداُم مته مدًا ل نتقمال هلالمذهى إ   مور        

  هممذه اجلملممة القرآن ممة  ايممد  الواـَ ممة املرسممومة هلتممماَ ،زئ اتهمما وتاا مم لها. ُقممد تمم  

ولكمّى َرذَّ   فژڀ  ڀژ  :ُت ه ـوَا لهف ژپ  پژ مباشرً  ـوله تَا : 

 .  ژٹٹ ٹ  ڤٹٿٿٿٿٺٺٺٺژَوس  ،اء ـوًَا واثقًا عندما 

علمى التموالي يف ا َمة     فثم َتكّرر وروذ ضمَري املؤنث واملمذكر؛ مالمترتًا ُظماهراً   

التنمماوب هممذه املممّر  ،مماء      [. ولكممّى22]َوسمم : ژڦ  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڦژ التال ممة: 

 وذلك وُ  ال ور  التال ة: فهلَّرَقة خمتلاة
 

 بِهَا هَمَّ وَ بِهِ هَمَّتْ

 هيهومم  هوهي

أممما ـولممه:   فنيلممة واحممد   ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ ُقولممه تَمما :  

ُعََِّاممممت إحممممداهما علممممى األخممممر . وهممممما   ؛ُْمَلتممممان ژڦ  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڦژ

لكممّى الااعمم  و   فَُلممهما واحممد  فُهممما نيلتممان َُلّ تممان   متالمماوَتان َكّمممًا ونوعممًا؛  

ني هلالبب اخت ، الق مة الدَل ة للاَم  )َهممَّ( يف   هما يف اجلملَتْ هلان مكاَن)املاَول( َتناَو
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 .(1)«َزَ علمم ه واه وَأراَذه وَعم َهمَّ هلالشيء ََهما َهمًَّا: َنم » ك   منهما. ُاملَنى اللُوي للاَ 

َّ أنَّ هناك ُرـًا  إذا َحَملنما اَممَّ يف ا َمة علمى الَمزَ ُم  هلمّد ممى         » ألّننما  فهلمني اْلَهمَّمَتني  إ

 فتقدَر أمٍر حمذو، َتَّل  الَزَ هله. وـد أمكَى أن ُنَلهَ  َعزَمه عل ه الالم َ هلُمر القبم ح   

ًَ لَ رهلها أو ذَُها عى نااله ولقد َهمَّت هلالااحشمة وأراذت  ) ُكأنه ـال: .وجنَله متناو

كما َُقمال: َهمممُت هلام ٍن     فَوس  عل ه الال َ هل رهلها وذَُها عى نااله َوَهمَّ فذلك

 .  (2)«أي: هلَ رهله وإَقاِ  مكروٍه هله

متَلَّم  هلمم    ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ يف ـولمه تَما  هلَمده:     ژڄژ وهلذلك َكون 

وعل مه َكمون تقمدَر ا َمة: لموَ أن رأ        ف. ُهناك تقدَم وتأخر(2)وحده ژڦ  ڦ  ژ 

َََ  ذلك؛ أي: هلرهاَن رهلِّه َل  .  (2)َلَهمَّ هلهاا

ولمموَ ذلممك التقممدَم والتممأخر ملمما تنمماوب   فولمموَ هممذا التقممدَر يف اجلملممة القرآن ممة

وَلمما كانمت اجلملمة الثان مة      فال مران هلهذه ال ور . وَلمما َتمماَز الِاَم ن يف ذَلت همما    

ي َُزَم  كم َّ   حتى تتالماوَان وجتميء ال ممائر ُ هما وُم  همذا المنما المذ         فنت ًْة لألو 

  َ ُْماء   فح مث ،ماء َُم  مل خما ،اذهلماً      فشبهة أو شّك حول هلراء  َوس  عل مه الالم 

لكّنهما تاّوـَمت    فُ  الاَِ  مم الاَ  كّمًا ونوعًاُتالاوت َرّذ فه َُ  َوس  ذاًَُاعلى إثر

 لَدَ تالاوي الاَ  القب ح مم الاَ  اجلم  . فعل ها ذَلًة
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 ظ على إَقا  الاَ ذَلة ائت ، األلاا مم  2. 2. 6

وتوال هما وُم     فيف سور  َوس  ذاتها اوذ،ًا مى ائت ، األلااظ مم هلَ هانلمح 

اا خاّص ل تشكَّ  مى هذا اَئمت ، إَقما  موسم قّي َكشم  هلشمك  ذـ م  عمى ايالمة         

ٿ   ٿ  ٹ  ژ  وذلممك يف ـولممه تَمما :  فالناالمم ة المميت َُ ممورها الالمم اق املَنمموي  

 [.16 :] َوس  ژٹ

  امللحموظ يف همذه ا َمة الشمرَاة َُْالِّمد  م   مما َُالمَمى يف ا مَّ ح الامى           واإلَقا

وهمي املوسم قى امل ماحبة لألُم َ والق مص التلازَون مة        فالالاهلم هلاملوس قى الت وَرَة

 والال نمائ ة.

مممّرً  واحممدً  يف القممرآن   فـممد ورذت كاملممًة وملمما كانممت ـ ممة َنِبمميِّ اهلل َوسمم   

ُقمد ُروِعمَي يف    فذون ـ مص سمائر األنب ماء والرسم      فمنمه  ويف سورٍ  واحمد ٍ  فالكرَم

ممى تنمّوٍ  يف    فَسرذها ني ُم الَنا ر الان ة ال ممة إلخمراج َعَممٍ  ـََ  مي  َُِنمي  ُمَتَم مز     

 فُنهاَة سَ د  فوحبكة ـ   ة فوت اعد ذرامي فومقدمة فالشخ  ات واألحدا 

 واـم األحدا  ومواـ  ايوار. وتُ ر ماا،ئ مل فوما َكتن  الق ة مى إثارات ُن ة

وـممد راُمم  كممّ  ذلممك إَقاعممات  مناسممبٌة للزمممان واملكممان واألحممدا  واملواـمم           

ف وذلمك ملما   ژڭ  ڭژ  والشخ  ات. ُكانت كما وَ اها ـائلها املبِد  املَ ور:

ََْائمب الميت ل المت يف       » فإضاُة إ  ما ذكرنا فَتَ مََّنمْته ََِبمر والناَكمت واِيَكمم وال مى ال

 .(1)« رها

َْالُِّدُه هذه ا َة ُقا ممى تلمك    ونكتاي هنا هلاَشار  إ  اإلَقا  الت وَري الذي ُت

ُْبّ      َر،َموا يف ظلممة    فالالور  الرائَة. ُبَدما ألَقى إخموُ  َوسمَ  أخماهم يف   اهلممة المم

                                                 

 . 2/221الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ :   (1)
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 . (1)ويتغّممون ألبيهم ،وُيظهرون األَسَف واجلَزع على يوسف ،وهم يبكون ،الليل

أو على طريقة  ،سواٌء فيما يبدو على مالحمهم ،اليت جاؤوا فيها إىل أبيهمفاهلـيئة 

ـــئة أو ٌالــةع مةَتَ لــة  ،َمشــيمهم كــااوا يصــن  ون فيهــا األســى واعــزن واجلــزع    ،هــه هي

متهيدًا لإلعتذار الذي علـيهم أن تتلقـوأل ألبـيهم َعّمـا سـيزعمون       ،والبكاء على أخيهم

 ،يــوا ي كلــ  اعــدَ ا ةَت ــل ،َ اًل ُمصــنع  ًا َرتيبــًاوقوعــ . فءــاء اعيقــاُع كــذل  ُمة ــَت

 .وي اغم تل  اعالة ا صنعَ  ة

تـواله  لتوضـي  الـ ما ا وسـيقه الـذي ُيصـورأل       ،واست ني ه ا بااليقاع ال روضـه 

مالحمها ال غمية ا تَّسمـقعة مـص رـورحل اعـدَ. فـ          وليتسّ ى ل ا حتديُد ،ألةاظ هذأل اآلية

 يةع للت ليل اعيقاعّه جندها على هذأل الصورحل:ٌي ما ُاخضمص هذأل اآل

 

يَبْـكُو نعِـشَاءًأَ بَاهُمْوَ جَاءُوا

UUUO

 

وهذا اعيقاع ي اظر )عدا ا قنص األخـ(( إيقـاَع الب ـر ا تقـارذ الـذي َيمتـا  ب غمـة        

طـويالن يليااـ  علـى    وآخران  ،متكرِّرحل. وقوام هذأل ال غمة مقنص قص( (ف ول ) واٌدحل

 ،(. وأقـّل مـا ُيقـان عـ  هـذا اعيقـاع أاـ  مضـنري التةاعيـل         ـــ   / ـــ   / Uهذا الرتتيـ  ) 

. وهـه  (2)وَسْرٌي لألٌداَ يف َاَسق مستمر ،َيصل  لكلِّ ما في  ت داٌي للصةات ،م ساذ

 رةات تتالئم متامًا واعدَ الذي التأم للت ب( ع   يف هذأل اآلية الشريةة.

                                                 

 . 2/272تةس( القرآن ال ظيم:  ( 1)

 . 1/212ا رشد إىل فهم أش ار ال رذ ور اعتها:  ( 2)
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وََمنَحهما القمدر  علمى ت موَر      فإلَقا  الذي حيكم هذه الكلمات وََ مِبَّها ا لكّى

تلممك ايالممة الناالمم ة املممثر  للشمماقة ألخممو  َوسمم  َ َكمماذ َنح ممر يف كثممر  املقمماطم      

هل  إنه ل كتالُب خ و  ته النُم ة كمذلك   فووروذها هلشك  متناس  ُحالب فالَّوَلة

 وهما:  فمى ش ئني آَخرَى َ ََقلَّان أهم ًة عى ذلك

 املمّد املتكرر يف كّ  كلمة على املقاطم الَّوَلة.  مم  

َتوا م  مَمه المنََّا  ذون     فما َتبم هذه املدوذ واملقاطم الَّوَلة مى ِشبه وـم   مم  

ٿ  ژ ف وَلاَظَتمي:  ژٿ   ٿژ وذلك ما هلني آخر وأول ك   مى َلاَظَتي:  فانقَّا 

ثممم  فالكلمممة األوَلممى منهممما ح ممث َنممدُم الممنا  وَبلممغ أـَ ممى َمممداه يف أول  فژٹ

ولكنمه َ َلبمث أن َََرتَضمه حمر، حلقمي رمرج ممى أـ مى          فََالرتخي يف آخرها هاهلًَّا

هممو الَممني يف  فف وآَخممر مثلممه رممرج مممى وسمما ايلمم  ژٿژ هممو اَمممز  يف  فايلمم 

ونكماذ   فَُموحي هلاَناَمال والبكماء    ف. وهو ما ََمنح ا َة امتمداذًا نُم مًا حماّذاً   ژٹژ

 شَرَ،ة الّ در. نالمم منه َح

 مًا  وِحوََمنحهما هلَمدًا ذَل مًا مُ    فونكاذ نتلّم  حق قة اإلَقا  الذي َُم ِّمز همذه ا َمة   

والمميت تنممتظم وُمم    فاملومَّعممة علممى كلماتهمما األرهلَممة  ال مموت َة عنممدما نالممتنَّ  املقمماطَم

 الشك  ا تي:

 الكلمة الثالثة الكلمة الثان ة الكلمة األو 

 ِعَشاء  َأهلاُهْم َوَ،اُءوا

املقَّم 

 األول

املقَّم 

 الثاني

املقَّم 

 الثالث

املقَّم 

 األول

املقَّم 

 الثاني

املقَّم 

 الثالث

املقَّم 

 األول

املقَّم 

 الثاني

املقَّم 

 الثالث

 َء ْن )ْي( َشا ِعم ُهْم هلا َأ ؤا َ،ا َو

 ص ح ص ص َ ص ح ص ح ص ص َ ص ح ص َ ص َ ص ح
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 الكلمة الراهلَة

 ََْبُكون

 املقَّم الثاني املقَّم األول

 ُكوْن ََْبم

 ص َ ص ص ح ص

 

 والذي َبدو للوهلة األو  مى هذه املقاطم هو ما َلي:

 فاشممرتاك الكلمممات الممث   األو  يف عممدذ املقمماطم. وهممي ث ثممة لكمم   منهمما   مممم  1

 واـت ار الكلمة الراهلَة على مقََّني ُقا.

 

وهممما علممى   فالثممانيل وث   األو  يف املقََّممني األواشممرتاك الكلمممات المم  مممم  2

 أي: مقَّم ـ ر ماتوح ُمقَّم مدَد. فالتوالي: )ص ح( + )ص َ(

 

اشمممرتاك الكلممممتني الثان مممة والثالثمممة يف ني مممم مقاطَهمممما. ُهمممما إضممماُة إ   ممممم  2

 فَشمرتكان كمذلك يف املقَّمم الثالمث     فا أشمرنا مم اشرتاكهما يف املقََّني األول والثماني ك 

الثالث مى الكلمة األو  امتداذًا للمقَّم الثاني  يف حني ،اء املقَّم فوهو )ص ح ص(

 املشرتك. 

وتتحمّدذ   فومى خ ل همذه املشمرتكات المث   َتشمّك  اإلَقما  املتامرذ َمذه ا َمة        

 طب َتها النُم ة املَرب .
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اشممرتاك الكلمممات الممث   األو  يف كممون املقَّممم الثالممث يف كمم   منهمما َبممدأ      مممم  2

اَممز  يف الثالثمة.   و فاَماء يف الثان مة  و فلكلممة األو  همو اَممز  يف ا   فهل امت حلقمي 

همما اَممز     فوكذلك اشرتاك الكلمتني الثان ة والثالثة يف اهلتدائهما هل وت حلقمي أَ ماً  

وجماورتمه لمنظر لمه يف     فوالَني. ُاهلتداء ك  مقَّم ختامي مى كّ  كلممة هل موت حلقمي   

ََُمزِّم حالمة    فلك ممى َمَشمّقة يف النَّم    وما َتَّّلبه كّ  ذ فاملقَّم األول مى الكلمة التال ة

 وما َنتج عنها مى إَقا  ثق   َزَد مى التوامن امللحوظ يف املقاطم. فالنرب يف الكلمات

أي: ممم   فاشرتاك املقَّم الثالث ممى الكلممة الثالثمة )ص ح ص( ممم مما َل مه      مم  5

قََّممان املقَّممم األول مممى الكلمممة الراهلَممةف ُهممو كممذلك )ص ح ص(. وََّتِحممد هممذان امل 

ُ نتهمي املقَّمم    فاملتماث ن واملتوال ان ممى خم ل اإلذ ماَ ايا م  هل نهمما أثنماء المت و        

الالاهل  هلال اء وَبدأ املقَّمم الّ حم  هلال ماء أَ مًا. والُاَمة ممى همذا اإلذ ماَ رهلما ايركمة           

اإلَقاع ة ملش ة إخو  َوسم  ممم حالمة البكماء امل مَّنَة لمدَهم. وَُ حم  عمدَ و،موذ          

وذلك هلالمبب اهلتمداء هماتني     فوَ هلني الثان ة والثالثة فالكلمتني األو  والثان ةإذ اَ هلني 

ِمّمما َُ ماي توامنمًا إَقاع مًا إ       ف.ُ تَمّ ى القَّمم والنمرب ُ هما     فاألخرتني  مرو، ايلم   

َََلة هلاتِّْاه أهل هم.    اجلملة َنالْم مم حركة َمْيء إخو  َوس  املاَت

ثماني ممى الكلممة الراهلَمة هلمقَّمم: طوَم  )مدَمد(        َنارذ املقَّم األخمر وهمو ال  مم  6

ألنمه أنالمب لت موَر حالمة البكماء الميت ،ماؤوا عل هما ومما           فمَُل  هل امت )ص َ ص(

 َراُقه مى مّد لل وت.

ُ ظهمر اضمَّراُب إخموِ  َوسم  ممى خم ل ـ ِّمهم للحمد           فثم تأتي ا َة التال ة

 يف ـوله تَا :   فاملزعوَ

ڄ  ڃ       ڄڦ  ڦ    ڄ  ڄٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ژ 

وهممم ََتممذرون  مممم  ُ ظهممر يف عبمماراتهم  ف[17]َوسمم : ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
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حر، املمّد مكّررًا مخم  عشمرَ  ممّر . سمواء  ممم نمون املمتكلم ممم الُمر )سمبم           مم  ألهل هم

أو ذون ذلك ) اني مرات(. ُتكرار هذه املدوذ وخا مة )نما( الميت تظهمر ُ هما       فمّرات(

ذل مم   ژچژ و  ژڤژ إضمماُة إ  اسممتتارها يف كلممميت  في ممور  األنمما اجلمَمم

 ـويٌّ على ت ناَهم واضَّراهلهم وَتَخباَّهم هلالبب ما ارتكبوه.  

َُى هذا اَضَّراب على إَقا  همذه ا َمة أَ ماً    علمى الَكم  متاممًا     فلذلك ُقد ط

هلم    فهمذه الالمور    راسمة مى اََقا  املتتاهلم وامل َّرذ لاَة الالاهلقة. ولو ُأت ح لباحمث ذ 

لوـم  علمى إعْماٍم ،دَمٍد َمذا       فذراسًة تا  ل ة فمى الناح ة ال وت ة فهاتني ا َتني

ًَ ملشكهك   دره الرهلاني. فالكتاب الكرَم  َ َد  جما

ننتقم  إ    فهلألااظهما األرهلَمة املؤتلامة ممم هلَ مها موسم ق اً       فومى  ل   هذه ا َمة 

 ا  يف الّنّص القرآني.  الا   األخر مى الرسالة املَخ َّص لدراسة اإلَق
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 الدَلُة ال وت ة

 رتاك بَعلى ُمالتَو  ال

 (ذَلة اإلَقا )
 

 

  هلني إَقا  القرآن وإَقا  الشَر: املبحث األّول 

  اإلَقا  القرآني: نياملبحث الثا 

  الاا لة القرآن ة: لثاملبحث الثا 
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 الاهلمالا   ال

 ُمالتَو  الرتاك ب ىلالّدَلُة الّ وت ة َع

 (ذَلة اإلَقا )

 مته د

يف الا ممول الث ثممة الالمماهلقة مممى ذراسممتنا للدَلممة ال مموت ة يف القممرآن الكممرَم َتمممَّ     

ومى مالتو  ايركات إ  مالتو   فاَنتقال مى مالتو  ايرو، إ  مالتو  ايركات

َنتقمم  البحممث إ  األلامماظ. ومممى هممذه املالممتوَات الث ثممة المميت ُتمثِّمم  اََقمماَ  الممداخلي  

ذراسة اََقا  اخلار،ي للنّص القرآني. وَُقَ د هلاََقا  اخلار،ي املوس قى الناجتمُة عمى   

ح ث إّن اََقا  الَماَ أليِّ نمص  إهلمداعّي شمَرًا كمان       فارتبا  األلااظ وتآلاها وتناسقها

 .(1)إاا َتوّلد مى هذَى اََقاعني مًَا فأَ نثرًا

ة ال موت ة علممى مالمتو  الرتاك مب المميت َتمتمّد لتشممم      ُهمذا الا م  َتنمماول الدَلم   

اجلم  وا َات والالاَور القرآن ة. ُهذا املالتو  مى البحث َتنماول البن مة الّلُوَمة للمنّص     

متنوعة األ وات واََقاعات هلالمبب تنموا     فالقرآني هلاعتبارها وحد  ع وَة متماسكة

ب ح ا  ُقد َتَم ََّزت ك ا نيلٍة ُ ه املوضوعات واأل راا. وَلّما كان القرآن الكرَم كتا

                                                 

 . 62مم  68اإلهل   ة يف الب  ة الَرهل ة:  ( 1)
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 كما اي ا  يف تَّدذ ألوانها وتنو  إَقاعاتها. فهللوٍن خاّص وإَقا  خاّص

لتو    املَنى مم  هلاعتباره عن رًا نيال ًامم  وتكمى أهم ة اإلَقا  القرآني يف توظ اه

َقموَ هلمأذاء    ممم وص خ ًُا لُره مى الن مم  ومنحه القدر  على التأثر. ُاََقا  يف القرآن

وظ اممتني اثنممتني يف آٍن واحممد: إحممداهما نيال ممة واألخممر  ذَل ممة. ومممى هنمما ُقممد هللممغ  

ِمّممما أر مم أرهلماب الا ماحة والب مان علممى      فاََقما  القرآنمي ـّممًة يف اَنالمْاَ والتمأثر     

 والتالل م هلَْزهم عى مَارضته.   فاَذعان هلتاّوـه
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 املبحث األّول

 رآن وإَقا  الشَرهلني إَقا  الق مم  1. 7

 دهما َتمِّم ا خر: حأِ ف هلَدَى أساس ني للقرآن الكرَم يف َكمى اإلعْام الا 

ف وهمو نام  اللُمة    (1)ممبني  ي: هو كون القرآن الكرَم نزل هللالان عرهلاألولالبَد 

ُنمون خمتلامة ممى القمول كالشمَر و       أِلَ  الَرب استخدامها و أ،اذوا التَبر هلهما يف  اليت

َّ أنهممم وعلممى الممر م مممى ذلممك عْممزوا عممى      ضممروب النثممر: مممى سممْم و خَّاهلممة. إ

وُموق ذلمك    فحماكاتمه أو تقل مده   و هلاءت هلالاشم  المذرَم كم ا حمماوَتهم يف     فمَارضته

ُمإّن ُ ممحاء الَمرب وهللُمماءهم كمانوا ـممد أذركموا منممذ اللحظمات األو  لنمممزول القممرآن      

ى و أ،مّ  ممى أن ََارضموه أو    و أقم  فالكرَم هلأنه أرـى و أعظمم ممما أهلدَعْتمه ـمرائحهم    

ُ مً  عمى هل  تمه     فوأذهلتهم ـّو  هلنائمه  فوذلك هلَد أن هلهرهم هلدَم نالْه فَأتوا  ثله

عل هما   ف مم انهم َنالْون مى نا  الكلماتف و َبنون هلذات الّلبنمات الميت  (2)وحكمته

 و عباراته. هنالج القرآنف و هلناء نيل

                                                 

  ژڻ  ۀ     ۀ  ژ لى سب   املثال: ـوله تَا :  ّرحت هلذلك الَدَد مى ا َات القرآن ة. نذكر منها ع(  1)

  ںک  ک    ک     گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ      ڱ   ڱ  ںژ وـوله تَا :  ف[125]الشَراء: 

  ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ وـوله تَا :  ف[7]الشور :   ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  

 [.2]ُ ِّلت:   ژٺ       پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀژ وـوله تَا :  ف[2]الزخر،: 

اعرت، أساطني الب  ة مى اجلاهل ني هلب  ة القرآن الكرَمف كالول د هلى املُمر ف وكمان ممى ألمدِّ خ موَ      (  2)

 خممزوَ و ـمال َمم:    ر ممى هلم   ان إ أنَّل   فالذكر ايك م ف ُحني قَه َتلو هلَض آيالرسول 

له يم و ف و إّن   مى ك َ اجلىف إّن  َ اإلن  و َك مى و اهلل لقد قَت مى حممد آناًا ك مًا ما هو»

الكشمما، عممى حقممائ  ) «ىممما ََُلمموّن أسمماله مُلُممِدقف و انممه ََلممو إعل ممه لَّمم و ف و إّن أعمم ه مُلثِمممرف و 

 (.2/622 وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ : 
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و إْن  مممم  نممهإ القممرآن الكممرَمف ح ممث إلعْممام وهمما هنمما َتّْلممى البَممد الامم  الثمماني

خمرج علمى الَمرب هله كم  ،دَمدف و      مم  الَرهل ة ُرِ َاْت آَاته هلذات ايرو، و الكلمات

َِْاهم ممواهبهم الامّذ  يف         حماكاتمه أو   ـالب خماصف و نالم ج هلمدَم مما عهمدوهف و مل ُتاْلم

 حده.ُقد كان القرآن و مل َزل نال ج و ف(1)منوالهف أو اإلت ان  ثله ىالّنالج عل

 ناي الشَر عى القرآن مم  1. 1. 7

الب مان الارَمد و النالم ج     ءامإ األَمدي  ويفـمرَل أناالمهم مكتم    عندما و،د مشمركو 

ُو ماوا القمرآن    فإ  التهوَى مى مَْمز  الرسمول الكمرَم    للقرآن الكرَم جلؤوااملَْز 

ا ف و رهم (2)هلأنه شاعر وساحر وكاهى احب الرسالة  ىعلهلالشَر والالحرف و اُرتوا 

 .. مى ال اات اليت مّ  عنها 

ورذًا علمى تَّماوَم هلاإلسماء  إ  الرسمول      فوذح ًا َُمرتاءات أولئمك املُرضمني   

ف و ُتنمممزِّه  (2)الَدَممد  المميت تناممي الشممَر عممى القممرآن      ُقممد نزلممت ا َممات   فوالرسممالة

                                                 

: هل مم آَمات منهما ـولمه تَما       أتوا  ثم  القمرآن يف  كان اهلل تَا  ـد  ّد  أمة الَرب و البشر ني ًَا أن َ(  1)

]اإلسممراء:   ژڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦژ

88.] 

پ  پ  پ  پ     ڀ      ڀ  ڀ  ژ  : املشمركنيف و اُرتاءاتهمم ـولمه تَما     اتهاممات  إ أشمارت   مى ا َات اليت(  2)

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ژ و  ف[26]الق ممص:   ژڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  

 ف[8]الارـمممان:   ژے    ۓ    ۓ       ڭ  ڭ       ڭ  ڭژ و  ف[5]األنب ممماء:  ژک  ک  ک 

 [.26]الّ اُات:   ژڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻژو

ۆئ     ۆئ   ۈئ    ۇئائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئژ تَما :  املشمركني ـولمه    اُمرتاءات  ىرّذت علم  مى ا َات القرآن ة الميت (  2)

ۆئ  ۈئ    ژ و فاياـّمة[  ]  ژڄ  ڃ  ڃ    ڄڤ      ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄژ و ف[62]َم :    ژۈئ  ېئ  ېئ

 [. 22]الَّور:   ژۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ     ىئ
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َُْحَمممْتهم وكّممممْت      الرسممول عممى ـممول الشممَر و  ممره. ُكممان لتلممك ا َممات أْن أ

 أمما اُرتاؤهمم علمى الرسمول الكمرَم      أعقاهلهم خاسئني. وورّذتهم على  فأُواههم

لمه   ُلم    فأهلَد ما تكون عنهمما  يه و مهم إَّاه والقرآن الكرَم هلتلك ال اات اليتو

 ُه سو  إ رار املشركني على الشرك والكار هلاهلل. ُرَبرَُِّ ما

 ه اخل موص و،م  ىهلأنه شاعر عل  والنيّب فورهلما كان و اهم القرآن هلالشَر

ًَ عل» و ماهم   أهم  الاَّنمة ممنهم يف   كان ََّلم  الا سماة علمى حكممائهم و    ا م ىحممو

 (1)«و،وه الك َف وطرق َم يف املنَّ  رهم يفإَاهم هلالشَر لدـة نظ

أو  فإذن ُل   و اهم ذلك ناهلًَا مى اعتقاذهم هلأّن نظم القرآن همو كمنظم الشمَر   

يء. و إذا مما كمان لمبَض    شم  المبه إ  الشمَر يف  مما ميكمى أن َن   لىأنهم عثروا هلني ثناَاه ع

ُماّن ذلمك    فتشمتم  عل هما الق مائد اجلاهل مة     ا َات القرآن ة إَقاعات شب هة هلتلك اليت

كمرَم. ُممى املالملَّم هلمه أّن عبمارات القمرآن       ـدسمّ ة القمرآن ال   مى شمأنه أن َََّمى يف   ل  

 .اَنتبماه تلامت   الميت  هل نو، خمتلاة مى اإلَقا  املدهل... إ  الدر،مة » الكرَم  تشد

َّ و جنممدها ذات طمماهلم    ىحتمم إننمما َ نكمماذ َنُمممّر هلالممور  أو مقَّممم أو حتممى ا َممة املاممرذ  إ

هلمالتاراذ. وهمو    حنمو َالممه   ىعلم  يالنص القرآن هو طاهلم ملحوظ يفو ف(2)«خاص إَقاعي

و  فح ث إن ا َات القرآن ة املباركمة ـمد انتظممت هلكلمماٍت عرهل مة      فـب  ذلك له مربِّراته

 . عل ها ك َ الَرب و آذاهلهم تأّلات وُ  األ ول وال واهلا الثاهلتة لّلُة الَرهل ة اليت

َلّما كانمت كلممات أَمة لُمة عنمد انتظامهما َنمتج منهما إَقاعمات متَمدذ  و متنوعمة            و

طّ مات   ُلم    رَبمًا أن تظهمر يف   ممم   مهما كان أسملوب المنظم أو ُمى القمول    مم  خاّ ة هلها

تشمبه إَقاعممات األومان   فونيمم  ذات إَقاعمات مَ نمة   فقماطم َمات املباركمة م  هلَمض ا  

                                                 

 . 22إعْام القرآن:  ( 1)

 . 26اَس َ والاى:  ( 2)
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لم   ممى املنَّم  أن    نظم هلهما الشمَر. و   ألنها انتظمت هلذات الّلُة اليت فالشَرَة الَرهل ة

 َكون ذلك مدعاً  إلل اق  اة الشَر هلالقرآن.

وـد َرَ َد علماء اَس َ ااذج مى تلمك الرتاك مب وا َمات القرآن مة الميت ،ماءت       

َ       فالشَر الَرهلي على أومان َعّرُمه   فمنهم الال وطي المذي أُمرذ لمه هلاهلمًا َسمّماه اَنالمْا

وَكماذ   فر املماء املنالمْم  متحمدر ا كتحمدّ   نَقاذه مى اَلوُِّخكون الك َ ِلَهوأن » هلقوله:

  : ـمال أهم  البمدَم     . ه كمذلك والقمرآن كّلم   فًةم  رَّ لالهولة ترك به وعذوهلة ألااظه أن َال

ومى ذلمك   فلقو  انالْامه فهل  ـ د يف النثر ،اءت ـراءته مومونًةوإذا ـوي اَنالْاَ 

 .(1)«ما وـم يف القرآن مومون ا

 فالقمرآن  وهلناء  على ذلك حاول هلَض الباحثني املَا رَى أن َثمبتوا و،وذ شمَر يف 

وـد  ّرح املالتشرق الشهر )هلروكلمان( هلأّن حمماوَت حنما  الَمرب كالالم وطي و اهلمى      »

ة )ممولر(   ات ممى الشمَر يف القمرآن مل تكمى مثممر . كمما أّن نظرَم       ُار  للكش  عى أهل

ـمد رُ مها )نولدكمه(.    هي أّن ـالب القرآن مى القوالمب الشمَرَة   اليت أَّدها )حاَر(ف و

لكى هد، البماحثني الَمرب كمان خمتلامًا كمّ  اَخمت ، عّمما رَممى إل مه هلَمض همؤَء            و

ا كمّ  الظمواهر الانّ مة املو،موذ  يف     ُالباحثون الَرب كان هّمهم أن َر دو فاملالتشرـني

أّمما املالتشمرـون ُلَّلهمم ـممد أراذوا أن     فالقمرآن يف حماولمة َستكشما، ،وانبمه املختلاممة    

 .(2)«َالتُّلوا هذه الظواهر يف تأَ د ُكرتهم يف أّن القرآن ل   وح ًا مى عند اهلل

 وان: )يف َنْامي وكان الباـ ني ـد أُرذ يف كتاهله: إعْام القرآن ُ ً  مالتا  ًا هلَنم 

أن  فاملنَّم   هله مى ـمدر  علمى احملاّ،مة و ـمو  يف     ر، ا ُع فى القرآن( حاول ُ همالشَر 

   أرهلم نقا : نلخ ها يف ف  و،وهالشَر عى القرآن الكرَم مى عّد يَنا

                                                 

 . 2/226اإلتقان يف علوَ القرآن:  ( 1)

 . 22م  22وموـاه مى الشَر والشَراء:  القرآن الكرَم ( 2)
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وعل ه ُانهم مل  فإّن ُ حاء الَرب مل ََروا يف القرآن شَرًا أو أنه شب ه هلشَرهم -1

 مم سهولة ذلك عل هم و تاّننهم يف فارضة الشَرَم ََارضوه كَاذتهم يف

 نظمه. 

و معم آخرون إّن  فْمم الَروض ون على أّن اَـّ  الشَر هو ما كان مى هل تنيَُ -2

 القرآن الكرَم.  ومث  هذا مل َرذ يف فأـّله ما تكّون مى أرهلَة أهل ات مقّاا 

 ء. األهل ات إذا اختل  روَّها مل تَد شَرًا كما َر  هلَض الَلما إّن -2

ـائُله أو كاتُبه الشَر.   أو ما مل ََْنِو فَ َُالّمى الك َ شَرًا ما مل َُقَ د إل ه ـ دًا -2

َّو  فشَرًا ّدَََُ محض امل اذُة ُ وًا و هلاالك َ مومونًا َع أما أن َأتي  ّدََُل إ

َراء َحتمال وروذ مث  هذا الك َ املومون على ألالنتهم النا  ش ني ُم

 هُ كون ك م هلالََّاَ( )ا ل  الباب و ائت  :ول الَامي ل احبهني ًَا. ُقد َق

 .(1)ْاَلى ُاع تى( و هو مى اخلا  ومن )ُاع تى ُمَت ىعل

القمرآن ح مث    و،وذ الشمَر يف  وكان اجلاح  ـد استدل هلك َ شب ه هلهذا على ناي

 اعلم أنك لو اعرتضت أحاذَث النا  وخَّمبهم ورسمائلهم لو،مدت ُ هما مثم      » :ـال

كثرًا. ول   أحد يف األرا مَ  ذلك املقدار شَرًا. ولو أّن ر،مً    (تاَلى ُاعلىمال)

ومن )مالممتاَلى  كممان تكّلممم هلكمم َ يف   لقممد (  هلاذجنممانمممى َشممرت ) مممى الباعممة  مماح  

ُك   َكون هذا شَرًا و  احبه مل َق د إ  الشَر؟! و مث  هذا املقدار  فماَوَْت(

 فََلم انه ممى نتماج الشمَر    ي،اء املقدار الذ إذاو  فني م الك َ مى الومن ـد َتهّ أ يف

 .(2)«كان ذلك شَرًا فُة هلاألومان و الق د إل هاو املَر

                                                 

 . 222وموس قى الشَر: ف  22إعْام القرآن:  ( 1)

 . 1/152الب ان والتب ني:  ( 2)
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 تراك ب ـرآن ة ُمماثلة ألومان الشَر مم  2. 1. 7

منهما   فكمثر  أاا  البحور الشمَرَة املَروُمة    ىعل يجتر والرتاك ب أو ا َات اليت

ٍَف   نظمر هل متٍ   يما َمأت  و أمثلتهما علمى    فأو مشمَّوره  فء الب مت جممزو ا َُقاهلم   منهما مم  وتما

 : التوالي

 ژٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀژ ـولممه تَمما :  
 ]التوهلممة: 

12    َ ف ژٻژ  ف هلَممد َضمممِّ املمم م يف  (1)[ وإَقاعممه َُماثمم  إَقمما  البحممر الممواُر التمما

وإشممبا  ايركممة مممى  ف. و رَممك ممم م اجلممممژڀژ و رَممك ممم م  فوإشممباعها

 ال رورات الشَرَة.

[. وهمو َُماثمم  جمممزوء  18]ُمماطر:  ژی  ی  ی  ی  جئژ وـولمه تَمما :  

 .  (2)اخلا  

[. وهمو َُماثم  مشمَّور    26]املؤمنمون:   ژۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ژ وـولمه تَما :   

 . وـد ضّمنه أحد الشَراء ُممي ژۆژ ف هلَد الوـ  على (2)الاّلرَم املَّوّي املوـو،

 هل ٍت له ـائً :  

 (2)َهْ هاَت هْ هاَت ِلما توعدون ْلَوتيـُْلُت لمّما حاولوا َس ـَْد

                                                 

 وتاَ  ت الشَّر الواحد منه: )مااَعَلنت مااَعَلنت َُولى(.(  1)

 وتاَ  ت الشَّر الواحد منه: )ُاع تى مالتاَلى(.(  2)

وهو حذ، اير، الراهلم الالاكى مى التاَ لة. والوـ : مى علم  المنقصف   الََّّّي: مى الزحا، املارذف (  2)

مالتاَلى مالمتاَلى  ) ماَوَُت(. ُتكون تاَ  ت هذا الومن:) وهو تالكني اير، الالاهلم املتحرك مى

 ماَ ْت(.

 . 22إعْام القرآن:  ( 2)
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ثناَا ا َات القرآن ة  وحنى نكاذ نَثر على نظر لك  إَقاعات البحور الالتة عشر يف

ََمروا منظومماتهم هلتلمك ا َمات الّشمرَاة          املب اركة. وـد ضمّمى الكمثر ممى أ محاب ال

ن علمى  لكي َاله  حام  تلمك األوما   ماات ح ألومان الشَر الَرهلياهد وك واهلا وشو

منظوممة   ولَ  أشهر تلك املنظومات همي  .ُ هتدوا إل ها هلواسَّة تلك ا َات فاملتَلهمني

و مور   فضّمنها أقماء البحمور   وهي اليت فعلى  ور الشَر الالتة عشر  شهاب الدَى

هنما  . نورذهما  (1)ماثم  كم   مر   ُت القرآن مة الميت   ا َاتوأاجلم  الرتاك ب أو و  فتااع لها

   الذي ميتام هله إَقا  القرآن الكرَم: لنر  مد  الّتنّو

 الَّوَ :  -1

 َتْنَاْر و َ ْنَ ُاي ْنَت َا ذا الَظْبمموآَم    ك ُكْاراَنُه اَوممُ ذوليماَل َعممأط

 ژڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چژ   اعلىممولى مامماع لى َُممولى مامممَُ

 [22]الكه :

 املدَد:  -2

ِْْر َهْ  ََ  ق ِممامما للالَّممممات الشِّممه آَممُ  ِمْى ِكتاٍب َا مدَد ا

 ژٻ  ٻ  ٻ  پژ  اع تىاعمملى ُمم تى ُمماعممُ

 [1]َون :

 البال ا:  -2

 همختلو أماكُن ىاَلَموا عل ك َع         ُئٍة ىأذعو عل ديممَّت َممإذا هلال

 ژۀ     ۀ    ڻ  ڻ     ڻژ          اَلى َُلىممَلى مالممالتاَلمى ُ

    [25]األحقا،:

                                                 

 . 115م زان الذهب:  ( 1)
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 الواُر:  -2

 ازوَنِة راِكماألِمـّ ياٌ  ُمممشُو  َُّرْتهِة َومماألحّب يمُ َ راممي

 ژىئ  ىئ  ىئ    یژ   اعلنت مااعلممنت َُولىمما

 [21املَّااني:]

 الكام : -5

 د َنمامهم هلك ـممموك وحّظمماََممد هلمممـ  ْت ِ ااُتَك َا رشا وأولو اَو كُمَل

 ژ ...      ٻ                  ٻ                   ٻ             ٱژ   لممىممااعممملمى متممااعممملمى متمااعممممت

  [11الاتح:]

َََزج:  -6  ا

 هم تاهواشِقِع ُهْم ُمي  َُّشمماِقمَزْج هلممممْى َتمهمممَلِئ

 ژيئ        ىئ  مئ  ژ   اع ملىمماع ملى  ماممممما

 [172]آل عمران:

 الر،ز: -7

َِ يف  ىَُامُلبَت كاَن ُ ِه يِعْشق َو  أهَو  يالذ ىموس َا را،زًا هلالّلو

 ژڭ       ڭ        ڭ            ۓ         ۓژ   تاَلىمتاَلى مالمتاَلى مالمممال

 [22]طه:

 الرم : -8

 ُأْناِلِه يهلداع وُهمماسَتِم لممُ  ناٍُر ْلُتم حنو َظْبمٍيممإْن َرَم

 ژڃ  چ  چ   چژ   ُاع تى ُاع تى ُاعملى

 [22َوس :]
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 الالَّرَم:  -2

 ْماْرمحوا َ بَُّك ـُْ : أَا   ُدو        ىايم ذيساِرْ  إ  ِ ْزَِن وا

 ژٻ               ٻ                  ٻ               ٱ ژ         اعلمىمتاَلى ُمممتاَلى مالمممال

  [1النالاء:]

 امُلْناَلِرح:  -11

ََْ ُى ُميمَتنال  ِاي: ُخْذُه هلاَلمأٍ  وـممهلَك يَّح      اش َدَِْد َرممُخ ِرُح ال

 ژ...ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦژ       ى ماَوَت مالمتاَلىمالتاَل

 [2]الاتح:

 اخلا  :  -11

ََ خ َّ  ْمممممَرنَّممممَتممممواِذل  َتممممممتُه َعممقََّلمممممَث      و  َعَلْ نا و لكْىمَحْمُ  ا

 ژې  ى  ى  ائ  ائژ       اعمم تىمُتاَلى مماع تى مالمممُ

 [65الارـان:]

 امل ار :  -12

 ُهُه َنِ مُرممممى  َوْ،مَُت  رعموناْم ُتَ امى َكمإل

 ژڭ           ڭ                ڭ   ژ  ْىم ُتماعممااعم ُ   ُ

 [8امللك:]

 املقتَ ب:  -12

ـَْتِ ْب ُوشاَ  َهو    اَوَلُهْممَمى َسمناَك ح  إ

 ژڎ      ڌ      ڌ  ژ   َِلىممم ُت  ُمْاَتمماَ

 [21البقر :]
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 اجملَتّث:  -12

 م ُمماُن النَّظممِه اجُلممممُ   ُْرًاّث َمى َعاَب َثممإ،ُت

 ژىئ  ی   ی ژ   اع تمىممتاَلى ُممممال

  [255البقر :]

 املتقارب:  -15

َْمممشاِعْد ُومهل َو  كأَ  راٍح َتقاَرْب َو هاِت اْسِق   ماِءمممَد الالَّممماَتَك هل

 ژڈ            ڈ          ڎ              ڎ    ژ  ولىمولى  َُمممولى  َُمَُولى  َُ

  [22الكه :]

  املتدارك: -16

ـَ ُْ ىَمممهِلَل ْلميبمذاِرْك   وَهْرممِمِه َنْظُم اجَلممَمْباَل يف  ٍرمممَث

 ژڎ    ڎ  ڈ ژ  َلىمَلى ُمَُلى َُلى  ُ

 [1الكوثر:]

كانمت   ني م إَقاعات الشَر الَرهلي تدّل هلوضوح على أّن (1)ُهذه املنظومة و رها

 فيالشمَر اجلماهل   إل هما كمان َاتقمر    مما ُ هما األومان الميت   هل فها ا َات القرآن مة ْتَوَتـد اْح

ِمّمما ـمد َمدل علمى أّن األومان      فاملتدارك و     فاجملتّث و فاملقت ب و فار امل  :يوه

و تظهممر إ   فا أْن تممر  الّنممورّنممما ـممدِّر َممإ ةشممَراء الَ ممور ال حقمم إل همماتوّ مم   المميت

 ات القرآن ة على اإلَقاعات املتنّوعمة الميت  هلا   توُّر الرتاك ب واجلم  و ا َ فالو،وذ

 .(2)اجلدَد  األومانوضم  إ هلواسَّتها الشَراء   اهتد

                                                 

 وماهلَدها(. 26: تقَّ م الشَري والقاُ ةُى ال)منظومة ذ. ااء خّلو ي يف كتاهله  َنظر:(  1)

 . 112مم  111نشأ  أومان الشَر الَرهلي وتَّورها:  ( 2)
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لكّى جميء هذه الرتاك ب واجلم  القرآن ة وُم  أومان الشمَر الَرهلمي َ َُمكمى أن     و

ََدَّ امت امًا للمنظم القرآنمي   ولم   لمه مما َُمربِّره ممى الناح مة        فُهمو َتماثم   مر مق موذ     فَُ

َُمي مم الال اق الَاَ لاَة أو الالور .  فل ةالدَ َّ ما كان مى انالْامه الّن  إ

 فُاَقا  القرآن شيء  ُوق همذه األنُماَ املقتََّمة ممى ذلمك النالم ج احملَكمم الالمبك        

ِّر أيانًا لم   كمثلمها أيمان    ُحمار يف   فألنهما ممى  منم اهلل المذي أتقمَى توـ َهما       فاملتا

ُراحموا منمذ هلمواكر نمزول القمرآن َتَلّمالمون        فوالب مان  ُكنهها الَلمماء وأرهلماب الا ماحة   

  َ َُماثم   ُانتهوا إ  حق قة واحد  ؛ وهمي أّن همذا اََقما    فمكامى هذا اََقا  وِسرَّه

وَ ممى   فُ  همو ممى الشمَر هلقرَ مه ور،مزه      فضروب القول عندهم أًَّا َمّما ألاوه مى

 النثر هلالَْه وُخَّبه. 

اّل  القرآني ـد نَيَم هلمني مزاَما النثمر والشمَر ني َمًا.      اّن الن» وخ  ة القول ُ ه:

ُنماَل هلمذلك حرَّمَة التَمبر      فُقد أعَاى التَبر مى ـ وذ القاُ ة املوّحد  والتاَ  ت الّتاّمة

 فالكاملة عى ني م أ راضه الَامة . وأخذ يف الوـت ذاته مى الشَر املوس قى الداخل مة 

والتقا ة املتقارهلة الميت ُتُم  عمى     فُ  عى التااع  والاوا   املتقارهلة يف الومن اليت ُت

 .(1)«ََُشأ  النثَر والنظَم ني ًَا فوَضمَّ ذلك إ  اخل ائص اليت ذكرنا فالقوايف

ُاََقا  القرآني إذن رتل  عى إَقا  الشَر القائم أساسمًا علمى تاَ لمة واحمد  أو     

الاوا م  القرآن مة ختتلم  همي      تاَ لتني َلتزمهما الشاعر يف الق م د  الواحمد . كمما أنّ   

ُمالقرآن َ َُق ِّمد    فاألخر  عمى ـاُ مة الشمَر املوّحمد  مثلمما ختتلم  عمى ـموايف الالمْم         

وَ ََُ حِّي هلالُاَة مى أ،  الوس لة. هل  إنه َرتك الباب ماتوحًا علمى   فمَان ه هلق وذهما

ل مأِتَي كم ٌّ   وََمنحهمما حرَمة ايركمة واَنَّم ق      فم راع ه لإلَقما  والاا ملة القرآن مة   

ٍَ مناسٍب لقدِر املَنى   وُمب ٍِّى له. فمنهما على ـدٍر مَلو
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 املبحث الثاني

 نياإلَقا  القرآ مم  2. 7

َ  (Rhythm)اََقمما   عَرُهمما اَنالممان يف حركممة الكممون    فظمماهر  مو لممة يف الِقممَد

يف تكوَنمه  ثمم اكتشماها    فوعَرُها يف حركة الكائنات مى حولمه  فاملتَاـبة املتآلاة املنتَظمة

الَ مموي ُممأذَرَك أنهمما األسمما  الممذي َقمموَ عل ممه البنمماء الكمموني هلأسممره ل  مممى حركممة  

 الظواهر املاذَة هلما َُوُهره َا مى توامن وتناسب ونظاَ. 

ونمربات   فوـد حاول اَنالان ذاته جتال د هذه الظاهر  مى خم ل حركمات ،المده   

 فَموُر َما اَنالمْاَ والتموامن    وتنال قه لألشم اء الميت َتَامم  مَهما علمى حنمٍو        ف وته

ُمإذا هلمه َُبمِدُ  ُنونمًا عدَمدً  كالرسمم والنحمت         فل منَح ايموا  شمَورًا هلالراحمة واملتَمة    

وهمي كّلهما إهلمداعات ُنّ مة تقموَ علمى نظماَ ممى ع ـمات           فوالرـص واملوس قا والشمَر 

 َ ب قمًا  ُمالانون ل المت سمو  تَّ    فالتوامي أو التوامن أو التكرار أو التناسب أو اَنالمْا

حّ ممًا َممذه املَمماني َـممت يف و،ممدان املبممِد  جتاوهلممًا شممَورًَا أَحمم َّ مَممه إحالاسممًا عم قممًا  

 . (1)هلالروعة واجلمال

ومى هنا ُقد ذهَب أ لب الباحثني إ  اعتبمار اََقما  الالِّمَمَة املشمرَتكة هلمني الانمون       

مما كانمت   وأّن عدَ و،وذه يف الَمم  الام  َالملب منمه  ماة الامى اجلم م  مه        فني ًَا

 .(2)املَاني املت لة هله

مى ِإَقما   اََقا : » وـد رهلا أ حاب املَا،م الَرهل ة اََقاَ  هلاملوس قى هلقوَم:

                                                 

 . 17 :الب  ي يف الَ ر الَباسي لإلَقا  األس  اجلمال ة ( 1)

 . 115األس  اجلمال ة يف النقد الَرهلي:  ( 2)
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ُِناِء وهو َأن َوـم اأَللمحاَن وَبمم نها    ممأخوذ ممى   . وَهلمّد أّن همذا التَرَم   (1)«اللمْحِى وال

ت  متالاوَة األذوار َما  حَركا» تَرَ  اخلل   هلى أمحد الاراه دي له لقوله: أّن اََقا 

 .(2)«عوذات  متوال ة

وتَرَ  اخلل   هذا ل َقا   اذر عى عقل ته املوس ق ة ـب  أن َكون نتاج عقل تمه  

. وـممد ،مماء ُ سمماة اَسمم َ ُ ممما هلَممد ُممأطلقوا اََقمما  علممى املوسمم قى    (2)الَروضمم ة

ُمإن اتَامَ  أن    فتقمدَر لزممان النقمرات   » ح مث عّرُمه اهلمى سم نا هلقولمه: أّنمه       فوالشَر مًَا

وإذا اتَاَ  أن كانت النقرات ُمحِدثًة للحمرو،   فكانت النقرات منتظَمة كان اََقا  ينّ ًا

 .(2)«وهو هلنااله إَقا   مََّلقًا فاملنتظم منها ك َ كان اََقا  شَرًَا

إنمه كم َ   » ُاََقا  عنده عن ر أسا  يف ُمى  مناعة الشمَر المذي عّرُمه هلقولمه:      

ومَنمى كونهما مومونمة     فوعند الَمرب مقّاما    فأـوال مومونة متالاوَة ُمَخّ   مؤّل  مى

ومَنى كونها متالاوَة هو أن َكون كّ  ـوٍل منها مؤلَّامًا ممى    فأن َكون َا عدذ إَقاعّي

 .  (5)«ُإّن عدذ ممانه ُمالاٍو لَدذ ممان ا َخر فأـواٍل إَقاع ٍة

وسم قي عمرب عن مر المزمى     هذا الاهم ل َقا  الشَري َلتقي مم ماهموَ اََقما  امل  

َّ أّن فالذي َقوَ على تناسمب املالماُة هلمني ايركمة والالمكون      الَمرب مل َلحظموه يف   » إ

                                                 

 . وـم ماذ :لالان الَرب:  ( 1)

 . وـم ماذ :املخّ ص:  ( 2)

ـب  أن َ م اخلل   أس  الَروا الَرهلي كان موس ق ًا ُّذًاف ذا هلاٍ  طوَ  يف هذا الاىف وـد ـ م  عنمه   (  2)

َُم              » أّنه كمان أشمهر علمماء ع مره يف همذا الامىف وأّول َممى  مّنَ  يف املوسم قىف و مَنَم ُ هما كتماب المن

لتوّ م  إ  علمم الَمروا وأومان الشمَر ممى خم ل       (. وـد اهتد  ل65الاهرست: ) «وكتاب اََقا 

 (.  11/72مَْم األذهلاء: مَرُته هلاََقا  والنُم ألنهما متقارهلان يف املأَخذ )

 . 81الرَاض ات: ،وامم علم املوس قا:  ( 2)

 . 22املنَّ : الشَر:  ( 5)
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َّ مممى خمم ل الممومن الممذي َقمموَ هلممدوره علممى التناسممب يف ممممى نَّمم  ايممرو،   الشممَر إ

ُح مروا اََقما  الشمَري يف إطمار مممى       فوتتاهلَها وترت بهما وتكرارهما هِلِناَلمب حممدوذ     

. والالبب يف احن ار اََقا  الشَري يف إطمار  (1)«َتَّدوه إ  عنا ر أخر  ومل فالنَّ 

ممممى النَّمم  هممو َ َلبممة الممومن الشممَري هلتااع لممه املكممّرر  الرت بممة علممى عنا ممر اََقمما     

والقاُ مة   فأو اعتماذ الشَراء على اإلَقا  الذي َولهده تتاهلم التااع   الشَرَة فاألخر 

 املوحد .

  ايق قمي ُهمو شميء ُموق المومن الشمَري ألّن اََقما  أممر َمَ         أّما ماهوَ اََقا

حركة األ وات الداخل ة اليت َ تَتممد علمى تقَّ َمات البحمر أو     »ُهو  فخب ، الومن

التااع   الَروض ة. وتوُر هذا الَن ر أَشّ  هلكثر مى توُر الومن. ألّن اََقا  رتل  

يف حني َ َتأّثر الومن هلاأللااظ املوضوعة ُ ه.  فهلاخت ، اللُة واأللااظ املالتََملة ذاتها

تقممول )عممني( وتقممول مكانهمما )هلئممر( وأنممت يف مممأَمى مممى عثممر  الممومن. أّممما اََقمما  ُهممو  

التلوَى ال وتي ال اذر عى األلااظ املالتَملة ذاتها. ُهو أَ ًا َ مدر عمى املوضمو  يف    

 .(2)«ارجحني َُارا الومن على املوضو . هذا مى الداخ  وهذا مى اخل

ح مث إّن اََقما  القرآنمي َنبمم      فوهنا َكمى الارق هلني إَقا  الشَر وإَقا  القمرآن 

وتقوَ القاُ ة )الاا ملة   فمى نُمة خاّ ة تناسب الاكر » أساسًا مى اندماج عن رَى:

َُمات ني َمًا علمى اخمت ، ذر،اتهما     فالقرآن ة( ُ ها هلدور املاتاح  فومى يى َنتظم الّن

هلالنُمات َوـم إَقاعماٍت   فومتناسب رل  يف َرْوِ  املتلقهي شَورًا ماويف شك  منالْم 

َُممات          شّتى على أوتار النا . وهلماللحى املتالماوق َمرتك وحمدَ  األَثمر. والَ ـمة هلمني الن

أو  فُقمد تقموَ علمى الشموق أو الرَتـ.مب      فاليت ت نم اللحى ع ـمة ذات أسمال ب شمّتى   

                                                 

 . 22: الب  ي يف الَ ر الَباسي لإلَقا  األس  اجلمال ة ( 1)
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 .(1)«التشّك  أو على سواها مى ـواعد فعلى الرت، م

 فالتقاهلم   فولَّ  أهم ـواعمد تشمّك  المنُم يف موسم قى القمرآن تالمم همي: التنمّو         

. َمدخ  هلَ مها يف   (2)الاا ملة  فالقالمة  فالالمكت  فالرتّنم فاَضاُة فالتوـّم فالرت، م

سواء   فوهلَ ها يف مبحث الاا لة. وتشرتك ني ًَا يف عن ر التناسب فمبحث اََقا 

ًَ      فعلمى  مَ د املَنمى   على  مَ د الّلام  أو    ثمم   فأو كل همما مَمًا. وَمذا سمنبدأ هلمه أّو

ََرِّج هلَدها على   تلك األنوا .أهم ُن

 التناسب  مم  1. 2. 7

سمواء  التَبرَمة )الزمان مة( منهما أو      فهناك عنا ر أساس ة تشرتك ُ هما كمّ  الانمون   

 فوَنني عماّمني أساسمّ ى  َمًا إ  ـمان  التشك ل ة )املكان ة(. وميكى أن ُتَرّذ تلمك الَنا مر ني   

ـممانون الَ ـممات. وَكمماذ َكممون التناسممب أو اَنالممْاَ املبممدأ   و فـممانون اََقمما  :هممما

وذلك انَّ ـًا ممى تَرَم  اََقما  المذي ـّدممه       فاألّول الذي َالتمد منه اََقا  ماه ته

عمى   هل مر، النظمر   فواحمد  تنظم م ُمتمواٍل لَنا مر متُ ِّمر  ك اّ مًا يف َخماٍّ      » )سورَو( هلأنه

 . والشك  التالي َُقدَ  ورً  واضحة ملاهوَ التناسب يف اََقا :(2)«اخت ُها ال وتي
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 )ج(              )ب(    (أ)                

  

 ويف هذا الشكل على بساطته تتمّثل سبعة قوانني هي:

وهو يبدو بوضوح من خالل الرتتيب الذي سارت فيه اخلطوط امللونة النظام:  -1

 باألصفر واألمحر.

ولكن هناك تغيُّر من  ،التغيُّر: ويتمّثل يف أّن الّلون الواحد ال َيمأل املساحة كلَّها -5

 لون إىل آَخر.

 التساوي: ويّتِضح يف تساوي اخلطوط. -3

 التوازي: وهو يف توازي هذه اخلطوظ. -4

أّن كلَّ خط ُملوَّن باألصفر يتوازن ويتعادل مع خط آَخر ُملوَّن التوازن: وهو  -5

 باألمحر.

التالزم: وهو أّن يف كّل َخّطني متجاوَرين تالزمًا يتمّثل يف كل وحدة من  -6

 ج. ،ب ،الوحدات: أ

 التكرار: ويتمّثل يف تكرار الوحدة املكّونة من َخّطني. -7

فينتج عن عملها املتالزم مجيعًا ما  وهذه القوانني السبعة تعمل مجيعًا يف آٍن واحد

وهوي صوورة ُنودركها     ،فااليقاع هوو الصوورة اّوّردة مون هوذه القووانني      » ُيَسّمى بااليقاع
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ولكننا حني حناول  ل   هذا اإلذراك ُإننا َ حمالمة ُم مَّّرون إ     فإذراكًا حالِّ ًا مباشرًا

 .(1)«الكش  عى هذه القوانني

هذا الشك  َبدو أ ّم َ ح وَة ُ ه. مثله كمث   موت   لكّى التناسب اََقاعي يف

ُهو ُمِم ٌّ رت ب. وَكاذ الومن الشمَري الك سم كي َنتممي إ  همذا النمو  ممى        فالقَّار

اََقا  لوَ ما ُ ه مى املوس قى الداخل مة. وممى هنما ظهمرت ايا،مة إ  إذخمال عن مر        

كمان اََقما  يف الشمك  الالماهل       ،دَد على هذا اََقما  َُلوِّنمه وَبَمث ُ مه اي ما . ُمإذا      

ُمإّن هنماك هلنماء  همو أكثمر تَق مدًا َُمكمى أن         [أ ب  –أ ب  –أ ب ]  ُتمثِّله الرموم التال مة: 

 ُتمثِّله ال ور  التال ة:

 
  

اَرتبا  هِلالّلم ترتّتمب وُقمًا   » وهذه هي ال ور  امل لوذَة. وم َّلح امل لوذي ََ 

 ث إّن ت ح  كّ  عن َرَى خمتلَاني َ َكمون هلَمدًا     فألهلَاذه الَنا ر املختلاة الك ا ة

واـَ ًا ُحالب هلم  همو أَ مًا انتقمال ممى ذر،مة إ  ذر،مة وُم  همذا البَمد الثماني المذي             

 .(2)«َارضه الالاّلم. وهلهذا َُمكننا اعتبار املوس قى امل لوذَة اخلال ة مَمارَة ذات هلََدَى

إ  آَخر يف همذه ال مور  متثم  ـمانون     وإذا كانت عمل ة اَنتقال املتنا م مى عن ر 
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ُإّن نو  الَ ـة واَرتبا  هلني الَنا مر املختلامة َمذه ال مور  ُتمثِّم  القمانون        فاََقا 

األساسّي الثاني اجلمامم لَنا مر الَمم  الام  وهمو ـمانون الَ ـمات. وَُمكمى التمث م           

 ا :  َذه ال ور  امل لوذَة هلقانوَن ها: اََقا  والَ ـات هلقوله تَ

 [12]الروَ:  ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ژ 

ُاََقا  يف هذه الَبار  القرآن ة م دره اشتماَا على ني م ـوانني اََقا  الالبَة 

هلني الَن مَرَى أ   تالاوي وتوامي وتوامن وت مَ وتكرارو نظاَ وتُ ارا ناة الذكر؛ مى 

 و ب.
 

 ژڤ   ڄ  ڄ  ڄژ ژڤ  ڦ  ڦ  ڦژ

 (ب)(أ)

 فانون الَ ـمات ُمُ مكى م حظتمه ممى خم ل ع ـمة األلاماظ هلَ مها هلمبَض         أّما ـ

وإن مل تتُّ ر األلااظ يف ذاتهما. والتُم ر هنما متموامن       فح ث َتُّ ر املَنى هلتُّ ر الَ ـات

مم ال ور  األو  لنظاَ األلااظ توامنًا عكال ًا. وهو ما َُاَلّمى يف علم البدَم هلالتْن   

 .(1)املَكو  يف الكلمات

 

 ڄ  ڄ  ڄ    ڦ  ڦ  ڦ  

أ  ب   ج ج   ب   أ  

 

 فهلناء  على ما تقّدَ ُإّن مقولة الَ ـات يف الَم  الا  تَ  و،وذ ا،زاء متَمدِّذ  

كما تَ  أّن اجلزء َكتالب نياله مى ع ـته هلما ـبله وما هلََده. وهذا ما ََكاله ـمانون  
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 فبك وحمداتها يف ع ـمات ُ مما هل نهما    وحد  الّشتات. ُال ور  اجلم لمة هلن مة حّ مةف تشمت    

 .(1)وهي يف جمموعها ُتؤله  تلك الوحد  اليت هي نتاج لتلك الَ ـات

هما الّلذان حيكمان  فهلما َشتم ن عل ه مى تناسب فإّن ـانوَني اََقا  والَ ـات

ـِّمتهما. و  فاجلانب اجلمالي يف ال ور  الانّ ة الراـ ة همما  واليت َق  النّص القرآني على 

ومنه التكموَى الَ موي لإلنالمان. ُنظمر  هلالم َّة       فَّتالَان ل حكما النظاَ الكوني هِلُرمَّته

إ  تكوَننا الَ وي تكش  لنا عى كثر ممى القموانني الميت تمتحّكم يف نيمال األشم اء.       

 كما َُ وِّره الشك  التالي:

 
ُهنماك   ف(ب فأ) ُاي ،الم اَنالان َتمّث  التناسب واَنالْاَ التماَ هلمني شمََّرَه   

. (ب) والوحممد  (أ) َتالمماٍو هلممني اجلممزئني وتممواٍم وتمموامن وتقاهلمم  هلممني ،زئ ممات الوحممد      

تنالمْم ُ هما ع ـمة     فهلأ،زائهما املختلاة جتمَهما وحد  عاّممة شماملة   فوالوحدتان مًَا
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 .(1)وع ـة ك  ،زء هلالكّ  فاأل،زاء هلَ ها مم هلَض

أرـمى ُنمون الب مان ـاطبمًةف      ومى اجلم   هلَد ذلك أن نر  النّص القرآنيف هلاعتباره

 فخاضممًَا َممذَى القممانوَننيف شممأنه يف ذلممك شممأن َخلمم  اَنالممان يف تكوَنممه الَ مموي     

ثمم جنمد كمّ  ذلمك مرسمومًا       فوالكون  ا ُ ه مى أ،مراَ قاوَمة  اَمة يف النظماَ والدـمة     

 :(عرو  القرآن)هي سور  الرمحى  فهلَ ه إ  ،انب هلَض يف لوحة ُن ة رائَة

 

 ٱ ٻ ٻ

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڃ  ڃژ 

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  

گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں   ں   ڻ   ڻ  

 ژ ...ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ 

 فمتناسممقًا فُمم  عْممب هلَممد أن كممان كممّ  ممما يف هممذا الو،مموذ ـممد ُوِضممَم متنا ممماً   

وأن َُق مموا   فمتوامنًا أن َأتي أمر اهلل اخلمال  ملخلوـ مه هلمأن َ َََُّموا يف امل مزان      فنتظمًام

ُإّن ذلك ِمّما َنالْم مم طب َة خلقهم وما  فوَُالاووا هلني كاََّتي امل زان فالومن هلالقالا

ََم َ َُمكى لذي ـلب أن ََُكذِّب هلها.  َُح ا هلهم. وهي كّلها آَء  وِن

 وا  التَن مم  2. 2. 7

وََتّْلى هذا التنمّو    فإّن التماث  اََقاعي يف الشَر َُقاهلله التنّو  اََقاعي يف النثر

وّظم  كم َّ مما ََمتلكمه ال موت اللُموي ممى         يف النّص القرآني يف أرـَى  وره. ذلك أّنه
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وخبا ة القدر  علمى الت موَر والتنُم م هلهمد، هللموغ أعمم  ممواطى التمأثر يف          فـدرات

ومظهمرًا ممى مظماهر ت موَر      فُُدا اََقما  ُ مه  مورً  متم مز  للتناسم  الام        فاملتلقهي

 .وآَة مى آَات إعْامه األسلوهلي والب اني الرُ م فمَان ه

هلم  َتنمو  هلتنمو      فلذا كان وـم القرآن على ا ذان َ مري وُ  اٍا واحمد رت مب  

ن هماذرًا كمرٍَح  ر مٍر    وتمارً  َكمو   فُتارً  َكون إَقاُعه هاذئًا كنال م اجلنمان  فاملوضو 

 ُهو َتلوَّن هلتلواِن األ راا الدَل ة.  فوتارً  أخر  َكون َ هذا وَ ذاك فعات ة

ٿ  ٿ    ژ يف ـولمه ،م َّ شمأنه:     فومى هنا ُقد أمر اهلُل هلرتت له على أحالِى و،مه 

َُىَّ  لمم»[. وـممد ،مماء يف ايممدَث الشممرَ  أَ ممًا:  2]املزممم :  ژٿ    ِمّنمما َمممى َلممم ََممَت

  مث   فف والرتت م  والمّتُ  هنما إاما همو ـراءتمه ،همرًا يف شميٍء ممى المرتوِّي          (1)«رآنهلالق

وسممرب  فُ كممون ذلممك مممدعاً  إ  إمَممان الاكممر ُ ممه  فوتظهممر حركاتممه فتالممتبني حروُممه

ومى ثم الوـو، على أسراره. وهو هلَد ذلك وس لة مى وسائ  ت موَر املَنمى    فأ واره

َُم املواُم  ملَنماه  ح ث ََتّم إعَّاء كّ  تَبر فهلالّلحى واملنالمْم ممم    ف ما ََالتحّقه مى الن

 َ،وِّه الَاَ.

وتتَّدذ  مور اََقما  يف المنّص القرآنمي وُقمًا للمَماني واأل،مواء الميت تمرذ عل هما           

 ا َات أو الالاَور. وَُمكى َعداها كا تي:

 تنّو  اََقا  هلتنوا  املَنى. -1

 تنّو  اََقا  واملَنى واحد. -2

 ر م تَدذ املَنى.توّحد اََقا   -2

 توّحد اََقا  وتوّحد املَنى. -2
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 اتالاق اََقا  مم اجلو الَاَ وتَّدذه هلتَّدذه. وَدخ  ُ ه النو  الثاني.  -5

 تَنوا  اََقا  هلتنّو  املَنى  مم  1. 2. 2. 7

َ َكمماذ رتلمم  إثنممان علممى أ ممالة اإلَقمما  القرآنممي وَتَاممراِذِهف َشممكً ف وتنواعممًاف      

المذي همو    فًا. و لَّلنا َ جنانب ايق قة إذا ـلنا: هلأّن نياَل نظِم القمرآن وح وً ف وتأثر

ر هلَّماهلم  َوسمور  ممى الالام    كم ِّ  ا َّنا  اإلَقا  الذي ََّبمم هلن مةَ  ـائم  على  فُأ ا أعْاِمِه

هل  إن هذا الَّاهلم اََقاعي َتنّو  هلُ وٍر وأشكاٍل خمتلاة يف الالور  الواحد  تبًَا  .خاص

 .للمَنى

ُ تُّ مر ُ هما اإلَقما  ممم املَنمى       فالاَور اليت متتام هلاخلا  ة اإلَقاع ة املتنوعمة ومى ال

 وهي: فسور  الَاذَات فك اما تُّ ر

 

 ٱ ٻ ٻ

 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀژ 

 ہ  ہ   ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ 

 ژٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ٱ  ٻۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ   

 
 :(1)ُهذه الالور  املباركة تنقالم  الب م موِنها إ  ث ثة أـالاَ

ََُ وِّر  راَ  اَنالمان   ف: مشهد  لارسان َُُرون على نياعة أخر القالم األول

َتَتممَوا  سممراعًا.  ف. وهممي آَممات ـ ممر  ،ممدًا(5إ   1) يف هممذه اي مما . وَشممم  ا َممات

أل   ممدوذٌ  مالبوـة هلايماء. أّمما    مم  وهي ُ،م  إق ةمم  آَاتها الث ثة األو  والاا َلة يف
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ولكنهما مالمبوـة    فُمأل  مممدوذ  أَ ماً    ممم   وهما ُ،ملتمان َُل تمان  مم  يف ا َتني األخرتني

 هلالَني.

وُحبِّمه الشمدَد    فيف  التمه  ف:  ل م  سمرَم ومموَ،ز لناالم ة اإلنالمان     القالم الثاني

(. وهي كل.ها نيم  إق مة مؤكَّمد     8ف 7ف 6َم اهلل. وَشم  ا َات )وكاره هلن فللمال

 ُال اء َمرََّتني. فهلإّن وهلال َ. وُوا لها ني ًَا )ذال( مرذوُة  ر، َممّدٍ ف هو الواو َممّرً 

ومما َنتظمره ممى هلَمث وحالماب       ف: تذكر   ر اإلنالان هلَد املموت القالم الثالث

ح ممث  ف(11ف 11ف 2اخلممبر. وَشممم  ا َممات )علممى األعمممال والن ممات مممى ـبمم  اهلل  

هو  فُْملة إق ة. وُوا لها ني ًَا )راء( مرذوُة  ر، َممّد فتتوا  ُ،ملتان َُل تان

   .ُال اء َممّر  فالواو مرتني

كمما أّن لمه إَقاَعممه المذي َناسمبه ممى        فوُا ملته اخلا مة هلمه    فُلك ِّ ـالٍم   ا ُتمه

ا القالممم األول ُُ  ممور مشممهدًا حّ ممًا ناهل ممًا هلايركممة    الناح ممة الاكرَممة والت مموَرَة. أّممم  

نكاذ ُنِح ا  رار  أناا  خ لهاف ونالممم وـمم    فتَدو ُ ه كوكبة مى الارسان فواي ا 

وممما ُتمممثره مممى الُبممار حوَلهمما. ُْمماء إَقاُعهمما   فوُنب ممر الشَّممَرَر املتَّمماَر منهمما فحواُرهمما

 منالْمًا َتمامًا مم ايد . 

تنتظمممان وُمم     ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ والثان ممة:  ُا َتممان األوَلممى
َتناسمب هلشمك  َ َقبم  الرتذَمد والّشمك ممم وـمم حمواُر          فَناَل  إَقماعي واحمٍد سمرَمٍ   

حتمى نمتلّم     فاخل   وهي تَدو هلأـ ى سرعتها. وتقرَبًا ل ور  هذا النالم  اإلَقماعي  

 ف ة املَّاهلقمه لمه  نالمتَني هلالتااع م  الَروضم    فحق قة مَّاهلقته لوـم حواُر اخل   املالمرعة 

َُمممْو ُلممىْ ) وهممي: َُ َُِلْى   كممثرًا ممما كممان ُرسممان الَممرب   لكمم ِّ آَممٍة. وهممذا الممومن  (ُماْلمَتْاممم



 الدَلة ال وت ة يف القرآن الكرَم 561

  

 

وتنمتظم مقماطم هماتني     .(1)وهم ََكممراون علمى أعمدائهم    فَرجتزون هله يف ساحات القتال

 التاَ لتني عروض ًا على الشك  التالي:

 

UU 

 

أو ممما َالمممى )مقَّممم  فح ممث َُمثمم  كمم  حممرٍ، متحممرك َل ممه سمماكى نقممرً  طوَلممةً  

أو ممما َُالممَمى )مقَّممم  فكممما َُمثمم  كمم  حمممرٍ، متحممرك هلماممرذه نقممرً  ـ مممر ً  فطوَمم (

ني هلوضموح ممد  انَّباـمه    ـ ر(. ومى خ ل تكرار هذا اََقا  عّد  ممرات متوال مة َتمب   

 .وهي ت رب األرا  واُرها هلقو  فمم إَقا  عدو اخل  

 فُ كماذ َكمون مَّاهلقمًا لالماهلق ه     ژڱڱژ  :أما اََقا  الذي يف ا َة الثالثة

لوَ احنرا، املد ال مائي ممى املم م إ  الُمني. ولكنمه َظم ا امتمداذًا طب َ مًا إلَقما  ا َمتني           

 ه َقاِسُمهما املَنى وال ور .ألن فالالاهلقتني ومنًا وُا لًة

                                                 

لمهما ممى   َندرج هذا الومن ضمى إَقا   ر الر،ز املنهموك المذي حمذُت منمه تاَ لتمان ممى ال مدرف ومث       (  1)

مالمتاَلى(  مح حةف والثان مة )َُمولى(     ) الَْزف ُبق ت له تاَ لتان ُقاف واحدٌ  لك  منهمماف األو  

هنمد   خمبونة؛ )حذ، الالاكى الثاني( ومقَّوعة )حذ، الالاهلم الالاكى وإسكان ما ـبله(. ومنمه مما ـالتمه   

 :هلنت عتبة ملشركي ـرَل َوَ أحد

 النمارْق ى َلمشي َعَن  ارْقممط  اُتممنهَل  ُىممحن

 ْقاِرمماملا  يف ُكممواملال  ْ ماِنمممماملخ يف  راداممممال

 ْقاِرمماُن  روامممدهلُت  أو  ْ ممماِنمممَُن  وامُلِبممقُت إْن

 ْ مممواِم  ِرمممم   راَقمُِ

 (.12/222  اني:)اَ
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   ژڳ ژ    ژڳژ ا ُا لة اياء واملمّد الذي َل ه يف هذه ا َات الث ثة أّم

هو أـرب ما َكون إ  َحْمَحمَِة  فُُ شك  عن رًا ت وَرًَا و وت ًا رائًَا ،ژڱژ
  ناُثًة هلزُرها امللتهب يف اَواء الذي َتُشق.ه هلأـَ ى سرعتها. ف(1)املُر  اخل ول

لكّى هذا اإلَقا  الذي و،دناه متنا مًا يف ا َات الث   األو  سرعان ما َالملك  

وذلممك   ژں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀژ  :طرَقممًا آخممر يف ا َممتني الراهلَممة واخلامالممة 

ُتثممُر  بماَر    فلتَ ماِى َُِ  ايركِة ُ هما أذاء  آخمَر للخ مول. ُهمي هنما إضماًُة إ  َعمْدِوها      

َُ اِر املََنى فُْهاألرِا وُته ِّ ًََا ِلَت َُم ََّر اََقاُ  ُ هما تَب ومَاذتمه. وإَقما     فوتتوسََّّه. لذا َت

 هاتني ا َتني عروض ًا كا تي:

  

UUU   U 

 ميتمام هلُلبمة النقمرات الق مر      وكما ن ح  هنا ُإّن اإلَقما  يف التاَ لمتني اأُلوَلمَ ني   

 فعلى الَك  ِمّما سب . وهمذا مَنماه مَماذ  ايركمات وتوال هما      فعلى النقرات الَّوَلة

 وَمَ َدان اخل   يف وسَّه. فوذلك هلالبب توالي َُِ  إثارِ  النقِم وَته  ْه

إضماُة إ  َملَممح اإلَقما  املناسمب      فولَّ  امللممح األهلمرم يف همذه ا َمات اخلمالمة     

                                                 

( ويف لالمان  ال موت الَمالي  واَيْمحمُة: َ ْوُت الَاَر  ذوَن ،اء يف مَْم الَنيف هلاب اياء مم امل م: )(  1)

َِنُي هلَنْااِلمهِ         واَيْمَحَممةُ الَربف هلاب ايماء: )   ...والتَّمَحْمممُحم َعمرا الَامَرِ  حمنَي ََُق ِّمُر يف ال َّمه ِ  وََاْلمَت

 128 كمما ورذ يف مامرذات الرا مب:    وُمي المحدَث: َ ميء َأحُدكم َوَ القم امة هلار  له َحْمممَحمٌة. 

 ُ  ُحكاَة  ل وتها(.ـوله: )أما مححمِت الار
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هو الاا لة املم ز  َذه ا َات. ألّن الاا لة القرآن ة مبن ة أساسًا علمى   فة اخل وليرك

َّ يف حماَت ـل لمة     وَ َكاذ الوـ  القرآني َّتْه إ » الوـ   ف ر الوـم  هلالالمكون إ

ف كمما يف همذه ا َمات اخلمالمة املباركمة.      (1)«الوـ  على النمون املن موهلة هلماألل    منها: 

اإلَقا  املَّبر مم الاا ملة املَتَحرِّكمة ِلُ َ موَِّرا مَمًا ايمدَ  أحالمى ت موَر        ُقد َتَاَنَ  ُ ها 

 ه.وأذَّ

ََتَّاِلمم   فأما إَقا  ما تبقَّى مى آَات هذه الالور  ُإنمه َنحمو منح مى آخمَر مُماَر متامماً      

وذلممك هِلممما َتناسممب وايالممة    فمممى ذون أن َّتخممذ ـالبممًا خاّ مماً   فهلممالَّول واَنالمم اهل ة 

ََّبر عنها. ُقد َتمَّ اَنتقال ُْأً  مى اجلم  اإلنشائ ةالتقرَرَة ال إ  اجلمم  اخلربَمة    فيت َُ

اَنتقاُل مى اََقما  امل مَّرب الالمرَم إ      فُرتتََّب على ذلك ف(8 ف7 ف6يف ا َات )

ممى ذون   فاإلَقا  اَماذئ البَّميء. وهمو مما ميكمى م حظتمه هلُ المر أثنماء تم و  الالمور           

ح مث َتمّم اَنتقمال     فل وتي. وكذلك األممر هلالنالمبة إ  ُوا ملها   الّلْوء إ  التحل   ا

 إ  ـاُ ة الدال املرذوُة  ر، مّد. 

َُ ََّر اََقا  ممّرً   11 ف2وعندما انتق  املَنى إ  اَستاهاَ اَنكاري يف ا ََتني ) ( َت

( المميت ختمممت هلهمما  11وتُّ ممَرت مَهمما الاا مملة أَ ممًا. وأخممرًا ،مماءت ا َممة )   فأخممر 

ف حاملًة مَها م ممح ممى اجملمموَعَتني الالماهلقَتني     (2)الور  على أسلوب اجلملة التَل ل ةال

 وعلى مالتو  اََقا .   فَا على مالتو  الاا لة

ََ ُإننا إذا ما أرذنا أن َنرسم مَمارَمة الالمور  طبقمًا لتَنمّو  اََقما        وهلناء  على ما تقدَّ

                                                 

جمممم   ممم   (1262ممم   1261مى حماضر  للمدكتور اهلمراه م أنم   منشمور  يف جملمة البحمو  واحملاضمرات )       (  1)

 (.126الاا لة يف القرآن: ف نقً  عى )112على هد  الاوا  : –القاهر   –اللُة الَرهل ة 

اَممول )ََلممم(ف أي: أُمم  ََلممم أّنمما تَل مم  لَاممم  )إذا( احملممذو،ف وهممو م  ژپ  پ  پ  پ  ڀ  ژ آَممة (  2)

 (.8/282إعراب القرآن الكرَم وهل انه: )  ژ...پ  پ ژ ُنْامَه وـت ما ذكرف ثم َعّلَ  ذلك هلقوله: 
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قًا هندسممّ ًا متنا مممًا لبنمماء الالممور     ُالممنلح  َناَلمم  فواتِّالمماـهما مممم املَنممى   فوالاا مملة

 وهو ما تكشاه الّلوحة التال ة: فَُ ا، إ  النال  اَندسي الداخلي فاخلار،ي

 

 

 ٱ ٻ ٻ

 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱژ 

 ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ

 ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ ہ  ہ   ہ  ہ    ھ

 ٻ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ   

 ژپ  پ  پ  پ  ڀ  

  

وهمي سمور     فوُ ما َلي اوذج آَخر مى الالاَور اليت تَنوَّ  ُ ها اََقا  هلتَنوا  املَنمى 

الّشرح. وهذه الالور  َُمكمى أن ُترَسمم وُقمًا ََقاع هما الّلمَذَى َنتظمانهما وُقمًا للشمك          

 التالي:
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 ٱ ٻ ٻ

 ۀ   ہ  ہ  ہ  ہژ 

 ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ     ۓ 

 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

 ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ

 ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
  

تومََّعمت علمى ثم   نيم  إنشمائ ة طلب مة        فَتأّل  مى أرهلم آَات :ُالقالم األّول

خرج ُ ها اَستاهاَ إ  مَنى اإلنكار. وـمد ،ماءت علمى أسملوب اخلَّماب املوّ،مه إ        

ََم فالرسول الكرَم  ووضمم   فوهي: شرح ال مدر  فُمَتَ ّمنًة ما أوَه اهلل مى النِّ

ورُم الذكر. وـد ،اءت آَاتها ني ًَا على إَقا  واحد مماث  َتماممًا ََقما   مر     فالومر

 فونُمة الرَم  خا اٌة ،مّدًا. وتاَ  تمه َمِرَنمٌة للُاَمة    » الرَم  اجملزوء )ُاع تى ُاع تى(.

َِ تممى( إذ كممثرًا ممما ت ممر )ُممماع     وَ َكمماذ َُلَحممم  ذلممك. ويف َرّنتممه َنشمممَوٌ      (1)تى( )َُ

 . (2)«وَطَرب

وذَلة هذا اََقا  على النشو  والََّرب م ئمة للمَاني الميت ،ماءت عل هما همذه     

ََبَّمر عمى الالمرور هلالمَة القلمب وشمرحه       فأ َ  الّشمرح: التوسمَة  » ا َات. ُإّن . (2)«وَُ

 فاألوَلمى واحمدًا ،ماءت الاا ملة كمذلك موّحمد ً       وكما ،اء اََقا  يف ا َمات األرهلَمة  

 وهي كا، اخلَّاب.

                                                 

 أي: َُ  بها محا، اخلنف وهو حذ، اير، الثاني الالاكى مى التاَ لة.(  1)

 . 1/116املرشد إ  ُهم أشَار الَرب و ناعتها:  ( 2)

 . 5/517 ان يف تاالر القرآن: جممم الب ( 2)
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 فمممى الالممور  ُْمماء ُمؤلَّاممًا مممى آَممَتني ؛ الثان ممة تكرَممر  لألوَلممى :القالممم الثممانيأّمما  

وكم ٌّ منهمما    ف(1)أو  مر ذلمك   فوذلك لتقرَمر مَناهما يف النامو  وَتمك نهما يف القلموب     

وَممّرً  هلمالتكرار. ومما ذاَ     فتوك مد َممرََّ  هلماألذا    نيلة تقرَرَة خربَة ُمؤّكمد  هلمإّن. ُْماء ال   

َُ ََّر اََقا  َتَبَمًا لمذلك   َُ َّمَرت    فاملَنى يف هاَتني ا ََتني هو  ر املَنى الالاهل  ُقد َت كمما َت

 الاا لة. 

وإننمما َلممُنِح ا وحنممى نتلممو أو نالمممم هممذه  فواََقمما  هنمما َ ََُمممتا إ  سمماهلقه هل مملة

ثمم مما َلبمث أن َ مَّدَ      فحث ثًا متالارعًا يف آَاتهما األرهلَمة األو    الاّلور  هلاََقا  َبدأ

ۈ     ٴۇ  ۋ          ژ ُكأنه إع َ وتنب ه إ  أهمّ ة هذا املَنى  فهلهاَتني ا َتني ُ بدو هلَّ ئًا متثاـً 

الذي َُشر إ  حق قة خالد . ُكأّن نو  اََقا  املُاَر ملا ـبله وما هلَده تأك د  آَخمر   ژۋ

 ، إ  املؤكهَدَى الالاهلَقني.َُ ا

مالمماندً  ل َقمما  يف م ئمممة املَنممى. ُممأل     ژۋژ و،مماءت ُا مملة هممذا القالممم   

 فژہژ كمممما يف الاوا ممم  الالممماهلقة  ممممم  اإلطممم ق املمتمممّد ذون عمممائٍ  ممممى وـممم   

َُ ئممم مَنممى مممم   ژېژ  فژۉژ والّ حقممة   ژڭژ  فژۓژ  فژھژ

وأ  له. أّما حر، الراء املكّرر المذي َرِذَ،  اَناكاك مى رهلقة الَالر والتحرار مى ـ وذه 

 .(2)وم ئم ِلاَلَة ال الر وتاخ مه فأل  املّد ُهو مناسب  لتكرار ا َة

ُقممد ،مماءت  ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ژواألخممر  القالممم الثالممثأّممما 

لذا ،ماء إَقاعمه علمى     فا َتان ُ ه على أسلوب اجلملة اإلنشائ ة الَّلب ة كالقالم األّول

                                                 

 . 2/771الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ :  ( 1)

الكشمما، عممى حقممائ  نكممرً  للتاخمم مف كأنممه ـ م : إّن مممم الَالممر َُالممرًا عظ ممًا وأّي َُالممٍر )   ژۆژ ،ماء  (  2)

 (. 2/772 وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ : 
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عاذ إ  اََقا  األّول الذي خاطبه هلمه.   ذلك أّنه َلّما عاذ إ  خماطبة النيّب  فإَقاعه

أكثمر ِممى    فومَتَّلم  هلمه   فكما  أّن هذا القالم عائد  علمى القالمم األّول ممى ح مث املَنمى     

تَّلقه هلاملقَّم الثاني؛ ُتَداذ النَم الاّلالاة يف القالم األّول همي الميت تالمتو،ب الشمكر     

 باذ  والن ب ُ ها.واَ،تهاذ يف الَ

 تَدذ املَنىوّحد اََقا  تو مم  2. 2. 2. 7

ح مث ََتَمّ مز اََقما  ُ هما هلنُممة واحمد         فميكى التمث   َمذا النمو  هلالمور  المنْم    

متتاهلَة ممى هلمداَتها وحّتمى ـب م  نهاَتهما علمى المر م ممى تَمّدذ مَان هما وموضموعاتها.            

 ُالالور  تتحّد  عى:

 .ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ژ   دق النبو  والوحي: -

 .ژڑ  ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ  ژ ـّ ة الَروج إ  الالماء:   -

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ژ عباذ  األوثان يف اجلاهل ة:   -

 .ژڭ  ۇ    ۇ  ۆ  

 .ژحئ   مئ  ىئ  ژ اَميان هلاهلل مالك امللك:   -

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ ئكة:  مممر  واملممما خمان هلمممماَمي  -

 .ژپ

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ حكاَمممة خلممم  اَنالمممان:    -

 .ژ...ڭ  ۇ

 .ژۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ژ ـ ة الذي توّلى:   -

املَْزات الكون ة وِعَبرًا مى ااذج األمم البائمد   » و تشد الالور  هلشواهد مى  -

وُتحممذرهم مممى الُالممة  في ُتنممذر النمما  هلقممرب وـممو  الالمماعةوهلالتممال فوالالممنى الكون ممة
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 .(1)«وتدعوهم لَباذ  اهلل الواحد األحد والالْوذ له ژۀ  ۀژ

ور م هذه املوضوعات املتَدذ  ُقد ،اء اَقا  الالور  على وتمر  واحمد . ولكمى    

تمت مح يف سمرعة    –ر مم الاا ملة الواحمد      –نلح  ُروـًا ذـ قمة  » هذا َ ََ  أننا َ

 َّ وـمد تمراوح    فته أو ذر،تمه رت شمدّ تُّ م  وإن  راإلَقما  َ َتُّ م   نمو   أّن اإلَقا  وهلَّئمه إ

إ  أكثممر مممى عشممرَى يف   ژٱ  ٻ      ٻژ  :يف ـولممه طممول ا َممة هلممني ثمم   كلمممات 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ەئۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئژ ـولمممممه: 

األذاء املوس قي واحمد يف   لوَبأس أّن َدْ هل فژېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ۈئۆئ  ۆئ  ۈئ

 ٌةأو ـّ م  فىتَلحتى كأنه حدَث َُ   الروّيرِسالَتَم فُهو متوسا الزمى فالالور  ني ًَا

 .(2)«ىحَكُت

ُمإن مل َكمى مماثً  يف     فولكى َبقى التنّو  ِسمَمًة هلمارمً  يف األذاء املوسم قي القرآنمي    

خر  مى هذه الالور  خمتلامة  وـد ،اءت ا َات الالتة األ فاََقا  ُهو ماث   يف الاا لة

ولُتَحاهمز المذهى إ  َتلقهمي اَمد، األ ملّي ممى        فمى ،هة لتكالر رتاهلة اََقا فالروّي

ُْاءت  .وطلب اَستَداذ لذلك ال وَ هلَباذ  اهلل فالالور ؛ وهو التذكر هلقرب الق امة

 ا َات وُ  النما التالي:

 

                                                 

  .127هل ان النظم يف القرآن الكرَم:   (1)

 . 125ـواعد تشك  النُم يف موس قى القرآن:  ( 2)
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 ک  گ    گژ 

 گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ        ڱ

 ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ  ڻۀ  ۀ  ہڱ  

 ژہ   ہ  ہ  

 

 توّحد اََقا  وتوّحد املَنى مم  2. 2. 2. 7

كمما َُمكمى أن نلمحمه يف ا َمة      فنلمُح هذا النمو  ممى اََقما  يف الالامور  الواحمد      

ألّن املَنى املؤّذ  واحد  متنا م   فح ث َأتي اََقا  ُموحَّدًا متنا مًا منالْمًا فالواحد 

نالْم. و الباًَ ما َُ َح  هذا النو  مى اََقما  يف الالامَور املكّ مة الق مر . أّمما ا َمات       م

اليت َتوّحد ُ ها اََقا  لتوّحد املَنمى ُُالبمًا مما تكمون آَمات مدن مةف وهمي عماذً  آَمات          

 ومى ا َات آَة املداَنة. فطوَلة إ  َحد  ما. وـد اخرتنا مى الالَور سور  اَخ ص

َُ هما      فاإلخ صُالور   ـَِ مر متنهما وتقمارب طَر ََمدا ِعمدَل القمرآن كّلمه     فعلمى    فُت

ُهممي ختت ممر الَق ممد     فوذلممك َحتوائهمما علممى  مماات اهلل تَمما  وَعدِلممه وتوح ممده     

وَقوَ هلناؤها على أسلوهلي اَثبات   فوحمورها التوح د فاإلس م ة يف و   اهلل تَا 

والثماني َنامي عنمه  ماات املشماركة       فدَّته وـِدَمهُالناي؛ األّول َُثبت أحدَّة اهلل و م

 .  (1)والّشَبه واجملانالة

وكممما هُلِنَ ممت الالممور  علممى أسمملوهلني ََتقاَسمممان امل مممون هُلِنممَي اََقمما  ُ همما علممى     

ََني أساسّ ني هما: املقَّم الق ر املاتوح واملقَّمم الَّوَم  املَُلم . وَكماذ رتامي       فمقََّ

                                                 

 . 2/818الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ :  ( 1)
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ور  لوَ و،وذه يف لاَظني هما: لا  اجل لمة )اهلل( ح مث   املقَّم الَّوَ  املاتوح مى الال

ولا  )َُوَلد( ح مث واو املمد. ولم   يف القمرآن الكمرَم كّلمه سمور  ختلمو ممى           فأل  املّد

َّ هذه الالور  املباركمة الميت اـت مر ُ هما ألم  املمد علمى لام  اجل لمة )اهلل(           فأل  املد إ

 واـت ارها عل ه ذون سواه.  فةوذلك إشَارًا هلاخت ا ه سبحانه هل اة األلوه 

ََا إَقا  هذه الالور  هلَّماهلٍم خماص  متم ِّمز     فأّما خب وص اإلَقا  ُهناك عام ن طَب

ََمني املمذكوَرَى. ُقمد نمَتَج         أحدهما: ـَ ر الكلمات واجلم . والثماني هلناؤهما علمى املقَّ

عماذً  ممى   عى هذَى الَمامَلني كثمر  مواضمم النمرب. و ما أّن كلممات همذه الالمور  مؤّلامة          

ََني ُإّن الّنرب ُ ها إّما أن َََقم على الكلمة ُكّلها إذا كانت ُأحاذَّة  ف(1)مقٍَّم واحٍد أو مقََّ

وَََ   فوإّما أن َََقم على املقَّم الذي َالب  املقَّم األخر فاملقَّم مث : )ـُْ ( و )َلْم(

 لمة )اهلل( المذي   عمدا لام  اجل   فذلك أن َََقم النرب على املقَّم األّول مى سائر الكلمات

 َقم ُ ه النرب على املقَّم الثاني. وذلك كما َلي:

 

 ڀ  لَدْيُو لَمْ وَلِدْ يَ لَمْ  پ  مَدُصَّهُ اللَّال ٻ   حَدٌأَهُ لَّوَ الهُ قُلْ ژ

 ژحَدٌ أَفُوًا كُهُ لَكُنْ يَ مْلَ وَ

                                                 

اجل لمة   ُكُاوًا( هل م الااءف ُإنهمما ممؤلََّاني ممى ث ثمة مقماطم. ُأّمما لام        )(  عدا لا  اجل لة )اهلل( و كلمة 1)

ُكُاوًا( ُإّن النمرب ُ مه َقمم علمى     )ُ قم النرب ُ ه على املقَّم الذي ـب  األخر وهو املقَّم الثاني منهف وأّما 

 مم  2. 1. 2. 2. 2. 2)املقَّم الذي َالب  املقَّم الذي ـب  األخر وهو املقَّم األّول منه. َُرا،م مبحث 

النمرب علمى املقَّمم المذي َالمب  مما        مم  2. 1. 2. 2. 2. 2ومبحث ) فالنرب على املقَّم الذي ـب  األخر(

ـب  األخر(. وهلذلك تاّرذ اسم اهلل يف هذه الالور    َزَتني ذون  ره مى األلااظ: إحداهما: اخت ا مه  

هلأل  املّدف والثان ة: اخت ا ه هلالنرب على املقَّم الثانيف وهو ُ ه أل  املّد ذاته. وَلّما كان حمور الالور  

 وح د اهلل تَا ف ُقد تبّ نت ذَلة هاتني امل زَتني ذواا حا،ة إ  هل ان. َدور حول ت
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إَقاعًا حاّذًا إّن تتاهلم وـو  النَّرب على املقاطم األو  مى كلمات هذه الالور  منَحها 

َُمكى أن نتَلّماله هلوضوح مى خم ل النقمرات القوَّمة املتتال مة. وهمذه ايمدَّ  يف        فحاِسمًا

اََقا  والقّو  يف النرب اليت طبَت الالورَ  كّلها ،اءت متَّالمقًة ممم املَنمى الَماَ للالمور       

 َبه واجملانالة. وتناي عنه ث ثًا ك َّ  اات املشاركة والّش فاليت تقَّم هلوحدان ة اهلل تَا 

همي أطمول آَمة    وأّما ا َة اليت َتوّحد ُ ها اََقا  لتوّحد املَنى ُمثاَا آَة املداَنة. 

خ ُممًا لالممور   فوتتحممّد  عممى موضممو  مممى موضمموعات التشممرَم فيف القممرآن الكممرَم

التوح مد الميت كانمت تتحمّد  عمى موضمو  ممى موضموعات الَق مد . ولمذلك اختَلم             

 فسملوب؛ ُامل ممون يف سمور  اإلخم ص إثبمات وحدان مة اهلل      امل مون و اَمد، واأل 

واألسلوب ُ ها خربي. أّما م ممون همذه ا َمة     فواَد، منها إ  ح عق د  املشركني

ُهو هل ان حكٍم مى أحكماَ املَمام ت املال مة. واَمد، منهما هلنماء نظماَ ممالي ـمائم علمى           

اخمت ، امل ممون واَمد،    واألسلوب ُ هما إنشمائّي طلميب. وهلنماء  علمى       فإحقاق اي 

وهمي ـولمه    واألسلوب يف الال اـَني اختل  هلناء اجلم  ُ هما كمما اختلم  اما اََقما .    

 تَا :  

ڀ  ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀژ 

ڤ  ڤ    ڤ  ڤ    ٹٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺٺ  ٺ

ڇ    ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

ک  ک  ک  ک    ڑڈ  ژ   ژ  ڑ  ڈڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ں    ںگ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ

ۓ  ۓ      ڭ  ڭ    ےہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ے  ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۆڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
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ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۇئەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ائى  ى  ائ  ېې   ې    ې

 [282]البقر :  ژی  ی  جئ  حئ   یىئ  ی  ىئېئ   ىئ  ېئېئ ۈئ 
 

ًَ املممذكوَرَى أعمم ه  وعلممى الممر م مممى تبمماَى اََقمماَعني يف املثممالني      فـَِ ممرًا وطممو

َّ أّننا َُمكى فوتالارعًا وتباطؤًا وهمو النُممة ايماّذ      أن نر مد و،همًا مشمَتركًا هل نهمما؛     إ

ور  اإلخم ص عمام ن همما: ـ مر     والنرب  الَال ة؛ ُإذا كان م در همذه الالممة يف سم   

ف ها يف آَممة املداَنممة عممام ن أَ ممًاُمإّن م ممدر  فوكثممر  مواـممم النممرب فالكلممات واجلممم  

 ولكنهما خمتلاان: 

    /ٺ  ٿ /ڀ /ڀ  حنو: ف: كثر  أسال ب األمر والنهياألّول

 /ہ   ہ /ں  ڻ /ڈ  /ڌ /ڄ  ڄ /ڦ  /ڤ  /ڤ

 .ېئ   ىئ /ەئ    ەئ  وئ /ى
كأ موات املمد    فاجلمم  والاوا م  ممى اَمتمداذات النُم مة      : خُلّو نهاَمات الثاني

 مث : فوهو ما ََُّل  عل ه املوس ق ون )القا ت اياّذ ( فوالّلني. ُْاءت ـوَّة حاّذ 

 .ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 .ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ   

 .ڦ  ڦ  ڦ

 .ڈ  ژ   ژ  ڑ

 .ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

 .ى  ى  ائ

 . ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ
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ف ژٻژ  هة هلنهاَممممات سممممور  اَخمممم ص   وهممممذه النهاَممممات ايمممماّذ  شممممب   

ولكنها تاتقر إ  مما   فاخلال ة مى أحر، الّلني  ژٿژ ف ژڀژ ف ژپژ

 ممم هذه مى وحد  حر، الروّي وتناظر املقاطم وانالْاَ النُم. 

ولَّ  أهّم ما َُمكى أن خنرج هله مى املقارنة هلني إَقا  سمور  اَخم ص وإَقما  آَمة     

َُناشمد و،مدان    ف ا حيم  مى م مموٍن عقائمديّ   فإلخ صاملداَنة هو أّن إَقا  سور  ا

ًَ أّما إَقا  آَة املداَنة الميت  مم  م ممونًا تشمرََ ًا ُإنمه       فثم َُخاطب عقله فاملتلقي أّو

ًَ ثمّم َُناشمد الو،مدان     فعلى الَك  مى ذلك متامًا ذلمك أّن   فح ث َُخاطب الَقم  أّو

األمر خ ، ذلك ُ ما رمص األحكماَ   و فالَق د  ت م  القلب ـب  أن ُت م  الَق 

 والقوانني الشرع ة.

 اتالاق اََقا  مم اجلو الَاَ  مم  2. 2. 2. 7

َتناَسمم  مممم اجلممّو  فِمّممما َ َشممكَّ ُ ممه أّن يف القممرآن إَقاعممًا موسمم قّ ًا ُمتَممدِّذ األنمموا  

قمما  . وَممدخ  ضمممى هممذا النممو  تنممّو  اََ (1)وَُممؤّذي وظ اممًة أساسممّ ًة يف الب ممان  فالَمماَ

ُ تنممّو  اََقمما   فألنممه ـممد َكممون املَنممى واحممدًا ولكممى األ،ممواء خمتلاممة فواملَنممى واحممد

وَتَّدذ ل كون متالقًا ومتنا مًا مم األ،واء املتَدذ . وَُمكى التمث   له هلث ثة ااذج ممى  

 الدعاء القرآني:  

 النوذج األّول: 

 فرهلمه نمداء خا ماً   وهو ـائم َ ملي يف احملمراب َ َم  َنماذي      ذعاء مكرَا  وهو

ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ : ـممائً ه هلكممر  وعشمم ًا اقمم ًاكممررم

                                                 

 . 82الت وَر الا  يف القرآن:  ( 1)
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ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  

وهمو نمداء    ف]ممرَم[   ژڍ  ڍ  ڌ  ڇڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ

 ف ممةكأنممه  نمماء َّ مماعد يف الالممماء أيانممًا متنا مممة روحان ممة رخ فعممذب سممل  اإلَقمما 

أشممبه هلممأل   ذ  وتنوَنهمما احملممول عممى الوـمم  ألاممًا ل نممةً  املشممدَّ قهمما الاوا مم  هل اءاتهمما َمُِّت

   الام وَذهب ال وت هلَ دًا يف أ،واء الا اء. ااإلط ق اليت َنارج مَه

 لنموذج الثاني: ا

وهمو َمدعو    نموح األهلمحّ   هتما،َ  نلَممح  فالندّي الّل ِّىهذا اللون مى الدعاء  يف مقاهل 

ولكممّى  ف،هممرًا ح نممًا وسممّرًا ح نممًا آَخممر فعبمماذ  اهلل الواحممد األحممد ً  ونهممارًا إ  ـوممه لمم 

َّ ُمرارًا ممى اَمد      ذعوته املالتمر  َمم   وإ مرارًا علمى    فوهلَمدًا عمى ايم    مل تمزذهم إ

 فكممه الُمم  إَ أن متّل فمممنهمهلَممد أن َممئ   ف نمموح كممان مممىُممما  فالكاممر والَنمماذ

 جملْلمةً املَانمدَى  يف و،موه   َمةً مدوِّ لثمائر  الُ مبى  هلكلمات الدعاء ا و دحت حنْرته

 اليت َ تبقي وَ تذر:   وس قاها الره بة وإَقاعها الَن   و رخاتها ف اخبة

ەئ  وئ     وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی        ژ 

  .27م م 26:نوح ژی   ی  

 النموذج الثالث: 

َنَّل  هذه املر   يف أذاء الدعاء َباَى هذَى األسلوهلني ثالث إَقاعيأسلوب  هناكو

وـمد   فالَالمر  حنما،ر الكماُرَى النماذمني َموَ ايالماب      فمى اينا،ر الكظ ممة املكبوتمة  

هلأ مموات متقََّممة  هم األكممرب م مماهلعممى   محيمماولون التنا مم  فو،مموههم النممار لاحممت 

ڌ  ڌ      ڍ  ڍ  ژ  :اجلحمم مة َار ممون عمى طرَقهمما مما ََممانون ممى عممذاب    ممتهد،م 

 :ألحمزاب  ژڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک
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َ َ ماهي تنوعهما سمو      فأنموا  ممى اإلَقما  متَمدذ  وممتُر       هذه و رها68مم  67

 .(1)وُرتها

كانت هذه ااذج مى سور خمتلاة تنّوعت ُ هما األ،مواء ُتنمّو  اََقما . وـمد تتنمّو        

ُ مأتي اََقما  منالمْمًا ممم      ف القّ ة الواحد واملشاهد يف فاأل،واء يف الالور  الواحد 

اجلو أو املشهد ومكمًِّ  له. نكتاي مى ذلك  شهَدَى مى مشاهد ـّ ة طوُاِن نوٍح عل مه  

 فوـَمما هلَممد أن ذعمما علممى ـومممه ذلممك الممدعاء ُْمماء أمممر اهلل وُممار التنممور          فالالمم َ

 واخت اص كّ  مشهد هلإَقاعه اخلاّص.

  املشهد األّول:

 ة نيب اهلل نوح مم اهلنه وـد أورذ القرآن املشهد على النحو التالي: َُ وِّر ـّ 

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ 

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ    ۇہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

إّن التكوَى 22مم  22:هوذ ژېى  ې   ۉې  ېۉٴۇۋۋۅۅ

ًَ وَعرضممًا يف عممم  وارتامما َل ممذه» املوسمم قي َمماَتني ا َممتني ل شممرتك يف رسممم  فب طممو

اَول الَرَض الَم  . واملمّدات املتوال مة املتنّوعمة يف التكموَى الّلاظمي لاَمة ُتالماعد يف        

 ف. ُاََقمما  هنمما(2)«إكمممال اََقمما  وتكوَنممه واتالمماـه مممم ،ممّو املشممهد الره ممب الَم مم  

 إَقا  الَّوُان. فهلكلمة واحد 

 شهد الثاني: امل

ر  والذي ُت موِّره ا َمة الراهلَمة واألرهلَمون ممى سمو       فاملشهد التالي َذا املشهد أّما

                                                 

 . 127ـواعد تشك  النُم يف موس قى القرآن:  ( 1)

 . 22الت وَر الا  يف القرآن:  ( 2)
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 فُهو إَقا  َُ وِّر اَدوء المذي ََلمي الَا ماة    فُإّننا نلم  ُ ه إَقاعًا  ر ساهلقه فهوذ

 ورُسّو الالا نة هلال َ على ،ب  اجلوذي: فواحنالار املاء فح ث توـ  املَّر

  ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئژ  

 ژېئ     ىئ  ىئ  ىئ    

 ا،مة إ   ل م   موتي    همو  وإاا  فوهذا اََقا  َ َُمكى اَحاطة هله هلهذا التَبر

ما خّ  نا له  وهذا فـَ ِّمةَُ ا، إ  ما ـَدََّممه علماء الب  ة مى  ل  ت هل ان ة  فذـ  

 ال احات التال ة.

 ر  هوذ( مى سو22)َة ا  ل    مم  1. 2. 2. 2. 7

ُُماا   فوأَممَر الاّلمماء هلمأن ُتقِلممَ     فو،َّمَه اهلل تَا  نداَءه إ  األرِا أن تبلَم ماَءها

ََُرسمت سما نة نموح      ُُ مبَّت   فهلَممى ُ هما علمى ،بم  اجلموذي      املاء وانتهى الَّوُمان 

 وهي ـوله تَا : فاللَنة على الظاملني. ك ا ذلك ،اء يف آٍَة واحدٍ 

  ېئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ژ 

 ژېئ     ىئ  ىئ  ىئ    

ـممد تنمماول كممثر مممى الَلممماء هممذه ا َممة الشممرَاة هلالتحل مم  مممى الناح ممة الب   ممة   و

ت ممنته همذه الكلممات الالمبم      ف(1)ُتو لوا إ   دَمد أكثمر ممى عشمرَى و،همًا هل   ماً      

 اقف عشر . وـد أنيَوا على هلالاطة حروُها و ألااظها وهي مارذ ف خمارج همذا الالم   

إ  ترك بهما وأنمه مل ََمرا َما همذا ايالمى إَ       را،َة » هنا ُهي أما املزَة الظاهر  ُ ها

                                                 

الالائر يف أذب الكاتمب والشماعر:    املث و ) ف(52ذَئ  اإلعْام: َُنظر على سب   املثال: )عبد القاهر (  1)

اََ ماح يف  و ) ف(2/126الَّرام املت ممى ألسمرار الب  مة وعلموَ حقمائ  اإلعْمام:       و ) ف(1/152

 (.212مم  211علوَ الب  ة: 
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 .(1)«مى ح ث َـت األو  هلالثان ة والثالثة هلالراهلَة وكذلك إ  آخرها

ُايالى المذي تتوّشمح هلمه ا َمة متمأٍت ممى عن مر التمأل   المذي َ مّم األ موات            

َقمول   فظ )الكلمات( إ  هلَ ها مى ،همة ثان مة  )ايرو،( إ  هلَ ها مى ،هةف واأللاا

 فوألَّاهما  فمما أسلالمها وأرـّهما    فُانظر إ  مارذات أحر، هذه ا َة» اإلماَ الَلوي:

مما أعمذهلها وأ،راهما     فثم يف تأل اه ما أسهله على اللالانف ثم انظر إ  مامرذات ألااظمه  

ك م  طاهلقمت    فتهما ثمم انظمر إ  تمأل   مارذا    فعلى األلالنة مى  ر  َوهلة وَ ُعالر 

 .(2)«وأعْبه س اٍق مِّت على أَتوس َق فالُرا املق وذ منها

ومى خ ل ان ماَ هذه األ وات واأللاماظ هلَ مها إ  المبَض َتولمد همذا المنُم       

يف إَقاعمات متتال مة متنا ممة     فوينمه اخلالمد   فالبدَم الذي َُ مّمِ ا َمة هلَمبره الزاكمي    

ن مة األخمر  لتنقم  القمارئ والالمامم إ  موـمم       متلونةف ت َّّ  إ  ،انب املمؤثرات الا 

وانقَّمما   فإ  احنالممار املمماء مممى سممَّح األرا  فايممد  املممتُر مممى الَّوُممان اجلممار، 

ثم رسو الالا نة املباركمة هلاسمم اهلل علمى ،بم       فواَدوء الذي َل ه فهَّوله مى الالماء

 ني.اجلوذيف وانَّ ق ذعاء الالوء على القوَ الذَى ظلموا ُكانوا مى املُرـ

َ ماُان إ  ر م د    فُاإلَقا  وال وت ميث ن ذورًا هلارمًا يف رسم امل مح اجلمال ة

هممذه ا َممة الشممرَاة مممى اجلوانممب الب   ممة المميت ذكرهمما الب   ممون. وميكممى القممول هلممأّن  

ممماذكره أرهلمماب الا مماحة خب مموص هممذه ا َممة َ َتَممّد  اخلَّممو  الَرَ ممة لا مماحة    

 فوالتَق مد  فوالُراهلمة  فوسم متها ممى التنماُر    فاماظ األلااظ ممى س سمة ايمرو، واألل   

أما إَقا  ا َة ُلم تمتم اإلشمار  إل مه إَ هلكلممة )التمأل  (       فومى َثّم ائت ُها مم هلَ ها

حموا إ  شمذرات سنشمر إل هما     َمملت ايرو، واأللااظ. وأمما األ موات ُقمد ألْ   اليت َش

 أثناء التحل  .

                                                 

 . 1/152املث  الالائر يف أذب الكاتب والشاعر:  ( 1)

 . 2/126الَّرام املت مى ألسرار الب  ة وعلوَ حقائ  اإلعْام:  ( 2)
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و وت ًا مى ال مروري م حظمة اجلمدول التمالي      وـب  أن نبدأ هلتحل   ا َة إَقاع ًا

 الذي َرسم طب َة امل مح اإلَقاع ة وحيدذ مَاملها:  

 

 الوحد  الت وَة ت نو  الوحد 
 عدذ

 املقاطم
 مُل  ماتوح طوَ  ـ ر

 طلب )أمر(

 ائ  ائ  ەئ  ەئ
8 2 5 6 2 
 ق   ق//         ق     ق ق

    وئ   وئ
8 2 2 7 1 
 ق   ق  ق   ق   

 استْاهلة

    ۇئ  ۇئ
5 2 2 2 1 
 ق        ق

    ۆئ  ۆئ
6 2 2 2 2 
 ق ق ق     ق

 ۈئ  ۈئ  ېئ
7 2 5 2 2 
    ق    ق       

 طلب )ذعاء(
      ېئ     ىئ  ىئ  ىئ
8 1 7 2 5 
 ق   ق//            ق  // ق

 

 ة الالّتة إ  نوعني:  تنقالم هذه الوحدات الت وَ

(ف ح ممث تا ممد اأُلو  والثان مممة   6( و )2( و )1وحممدات طلمممب: وهممي: )    مممم   1

 األمرف والالاذسة الدعاء.
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(ف ح ممث ،مماءت ني َممًا لب ممان 5( و )2( و )2وحممدات اسممتْاهلة: وهممي: ) مممم  2

 اَستْاهلة ألمر اهلل تَا . 

 التحل   اإلَقاعي مم  1. 1. 2. 2. 2. 7

 املكونات اإلَقاع ة لاَة َُ َح  ما َلي:مى خ ل  ل   

:ًَ : األو  (1)تَما   ( كّلهما خَّماب ممى اهلل   6( و )2( و )1وحدات الَّلب: ) أّو

والثالثمة همدُها إقما  اخل ئم . وـمد اشمتملت كمّ          فوالثان ة إ  الالمماء  فإ  األرا

د َ َُشماَرك  ُاعلها ُاع  واح» ( مقاطم  وت ة. يف ذَلة واضحة على أّن8منها على )

 .(2)«يف أَُاله

هلالمبب   فوتوّحمدت مقاطَمه   فبر مم تنمّو  املخاَطم    فُقد تالاو  اخلَّاب اإلَمي  

 وحد  ايد .

و  5( اشتملت على املقاطم التال مة: ] 5( و )2( و )2وحدات اَستْاهلة: ) ثان ًا:

 [ هكذا على التواليف وهلوتر  ت اعدَة متالاوَة ومتنا مة. 7و  6

 ما ُتمل مه    فوتوالي األَُال الواحد تلو ا خر فج َُ  اَستْاهلةَوحي هلتدر وهذا 

ًَ فنمموام   الَّب َممة وـوان نهمما ثممم َرَسممت  فثممم ـُ ممي األمممر ثان ممًا فُقممد ِ مم ض املمماء أو

 الالا نة على اجلوذي ثالثًا.

( الّلتان ،اءتا علمى  م ُة نمداء؛ أحمدهما     2( و )1وحَدتا الَّلب األمري ) ثالثًا:

( مقمماطم 8كمم ا منهممما تشممتم  علممى ) فوا خممر موّ،ممه إ  الالممماء فموّ،ممه إ  األرا

                                                 

ت ّدرت هذه اجلم  الث ثة كلمة )ـ  ( إّما لاظًا أو عَّاًاف وذلك على ،هة اجملام عمى اإلراذ  األَ مةف    (  1)

الَّمرام املت ممى ألسمرار    ) «َحذ، الااع  و،َله يف طمّي الاَم  إهلهاممًا وإعظاممًا يالمه عمى المذكر       » وـد

 (.2/122الب  ة وعلوَ حقائ  اإلعْام: 

 . 2/228ض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ : الكشا، عى حقائ   وام ( 2)
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وهمو نام  عمدذ مقماطم وحمدات اإلسمتْاهلة الث ثمة         ف( مقََّماً 16ُ كون جمموعهمما ) 

 .(1)التال ة َما جمتمًَة عند الوـ  عل ها

 فومى َثمّم اسمتواء الالمك    فَدّل على أّن اَستْاهلة مى ـب  األرا والالماء وهذا

 ر الَّلب اإلَي واملش ئة اإلَ ة ذون مَاذ  أو نق ان.ـدـد ،اءت على 

( تالماوت يف عمدذ مقاطَهما    5( و )2( و )2وحدات اَسمتْاهلة المث  : )   راهلًَا:

يف حني تمدّر،ت مقاطَهما املُلقمة     ف( مقاطم ماتوحة2  ث نالت ك ٌّ منها ) فاملاتوحة

 هكذا: فث ثة على التوالي  الب تدّرج عدذ املقاطم الكّلي َا مى واحد إ 

 

الوحد 
جممو  

مقاطَها

املقاطم 

املاتوحة

املقاطم 

املُلقة

2521

2622

5722 

 

                                                 

احتالبنا هاهنا عدذ املقاطم أثناء الوـ  على أواخر الوحداتف ُ نقص مى الوحد  الثالثة مقَّم واحمدف  (  1)

ومثله مى الوحد  الراهلَة أسوً  هلنظرتهما الوحد  اخلامالة اليت ُتخمَتم هلهما وحمدات اَسمتْاهلةف ُ وـم       

( مقًََّا. والذي َسّوغ لنا َتَبّني ذلمك  16ب ـُّراء القرآنف ُ  ر جممو  مقاطَها ني ًَا )عل ها كما هو ذأ

يف هذه النقَّة هو توالي حدو  ك   مى هذه الوحدات هلالتَاـبف وترتامب الّ حم  منهما علمى الالماهل ف      

لثان مة منهمما   مم إمكان الرتاخي يف هذا ايدو ف أما عّلة عدَ اعتماذ ذلك يف وحمَدَتي الَّلمب ُلكمون ا   

تنتهي هلال اء أ ً ف أّما األو  ُتالتبني عل ها حركة كا، اخلَّاب لكون األمَرَى َ َدرا ذون تراٍخف واهلل 

 أعلم.
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ُالزَاذ  املتوال ة يف عدذ املقاطم الكل ة َتّمت هلزَاذ  مقَّم مُل  واحد َ  مر علمى   

لة يف مقاهل  تالاوي عدذ املقاطم املاتوحة. والنت ْة املتحّ م  فهلوتر  ت اعدَة فكّ  منها

 مى ذلك هي:

إّن تالاوي عدذ املقاطم املاتوحة يف الوحدات الث   َوحي هلاناتاح عنا ر  -1

والنزول على  فاَستْاهلة على أمر اهلل القاذر املتَال هلدر،ة واحد  مى اإلمتثال له

 مش ئته. 

إّن الزَاذ  املتوال ة يف عدذ املقاطم املُلقة َوحي هلتدّرج َُ  اَستْاهلة يف  ل   -2

َّوُان وانالداذه هل ور  متوامنة   ث تبدو عمل ة نق ان املاء متدّر،ة مناهلم ال

حتى  فثم )اثنني( فمتامًا وُقًا لَمل ة اإل  ق والالد الذي َبدأ هلإ  ق )واحد(

 َتم إحكاَ الُل  هلم )ث ثة(.

( على أكمرب عمدذ ممى )املقماطم املُلقمة(      6اشتملت الوحد  األخر  رـم ) امالًا:خ

( مقاطم مُلقة ممى جمممو    5وعدذها ) فلالتة اليت تكّونت منها ا َةمى هلني الوحدات ا

 وذلك َدّل على أمرَى: ف(8)

 املاُء َىَكَس» ،اءت كثر  املقاطم املَُلقة متناسبًة مم انق اء األمر ومتامه ح ث -1

 (1)«الالماء وأهلواُب األرِا َناهل ُم ْتالّدنوا

عاء على الظاملني مى ـوَ نوح ،اءت كثر  املقاطم املُلقة متنا مًة مم أسلوب الد -2

َُأطبقْت   ژېئ     ىئ  ىئ  ىئژ ف واَ ك واملوت يف ـوله تَا : (2)هلاإلهلَاذ

                                                 

 . 2/222تاالر القرآن الَظ م:  ( 1)

ُوّ،ممه علممى ،هممة الممدعاء...عل هم هلاإلهلَمماذ عممى   م ممدر »  ژىئ  ىئ  ىئژ  )هلَممدًا( يف ـولممه تَمما :(  2)

الَّممرام املت مممى ألسممرار الب  ممة وعلمموَ حقممائ  اإلعْممام:   ) «الَقوهلممة الالممرمدَةالرمحممة هلاسممتحقاق 

2/121.) 
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 وانالّدْت يف و،وههم مناُذ اي ا  ُكانوا مى املَُرـني. فعل هم األمواُج

( على أكرب عدذ مى املقاطم الَّوَلة مى 6اشتملت الوحد  األخر  رـم ) اذسًا:س

( مقماطم طوَلمة ممى جمممو      7وعمدذها )  فة اليت تكّونمت منهما ا َمة   هلني الوحدات الالت

 (. وح ام  هذه الوحد  على هذا الكّم الكمبر ممى املقماطم الَّوَلمة الميت َتكمّون كم ا       8)

أوَما متحرك والثاني ساكىف َََتناُسب متامًا مم طب َمة اجلملمة   ؛مقَّم منها مى حرُني

واليت عاذً  ما تتَّّلب المَنَا  الَّوَم  واَمتمداذ     ف(1)الدعائ ة املختّ ة هنا هلدعاء الاّلوء

 الذي َ تَرتضه كثر  املتَحرِّكات.

 التحل   ال وتي مم  2. 1. 2. 2. 2. 7

 مى خ ل  ل   املكونات ال وت ة لاَة َُ َح  ما َلي:

:ًَ هما: )اَمز ( و  ؛( على حرُني حلق ني2( و )1) اشتملت وحدتا الَّلب أّو

ف (2)وهلمذل طاـمة  مر عاذَمة     فب النَّ  هلهذَى ايرُني نوعمًا ممى املشمقة   وَتَّّل ف)الَني(

 فوالَمني ممّر  يف كم  وحمد      فوـد ماذ مى مشقة النَّ  هلهمما أن تكمّررت اَممز  ممّرتني    

 فِمّممما َمممَنَح نيَلَتممي الَّلممب ِحممدًَّ  وـممّو    فُ ممار يف كمم  وحممد  ث ثممة أ مموات حلق ممة  

ومما   فتناسب مم ـاطَّ ة األمر اإلَيوالقو  تاِيّد   هلالق ا  إ  سائر الوحدات. وهذه

 مى َحتمّ ة اإلستْاهلة له.  ب على هذا األمرَرتتَّ

على هممز  و م  يف    (5( و )2( و )2)شتملت وحدات اَستْاهلة الث ثة ا ثان ًا:

كمما أّن ُ هما    فمنها. ومى خ ائص همز  الو   أّن اللالان َُالر  هلهما أثنماء النَّم     ك  

                                                 

 . 2/228الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ :  ( 1)

املوضمح يف التْوَمد:   ) «ني م حمرو، ايلم  ََُماَنى عنمد النَّم  هلهما نموُ  َمَشمّقة        » ذكر علماء القراء  أّن(  2)

112.) 
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كلمممة. ويف ذلممك ذَلممة علممى سممرعة اَسممتْاهلة واَنق مماذ ألمممر اهلل  اخت ممار يممرو، ال

 لبلوغ املراذ. 

 تان:م حظ

 ر همز   ف([ ـد اشتملت كّ  منهما على همز 2( و )2إذا كانت الوحدتان ]) -1

وذلك ألّنها يف الوحد   فسهلة النَّ  فُهي يف كل هما خا اة الو ء فالو  

   ث موم ت وتها هلالتاله  . ورذت  (2ويف الوحد  ) ف( ورذت آخر اجلملة2)

 فولكى َخّا  مى نَّقه وروذه هلالكالر ف( هل وت )الُني(2اهلتدأت الوحد  ) -2

 ومناسبة املّد ال ائّي الذي َل ه يركة الكالر.

الذي َل ه متناسب ال ائّي ّد موامَل ف(2يف أول الوحد  ) ( َضِ )    نيكالرإّن  الثًا:ث

وهو حر، حلقمّي   ف)الُني( وت كما أّن . (1)األرا يف هلاطى مم نق ان املاء و وره

عندما َُنَّم  هلمه مكالمورًا ومممدوذًا هكمذا َُقمرِّب  مور  احنالمار املماء عمى سمَّح             فـ ّي

ََّد هذا سببًا آَخر َُ ما، إ  اخت مار همذه اللاظمة ذون      األرا واهلت عها له. وميكى أن َُ

 . (2)لاظة )ُع ِّض( املشدذ 

وذلممك ألّن )ِ ممْ َض(  ف )ِ مم َض( َُقممرأ هلممم )اَمشمماَ(إن  مموت )الُممني( يف راهلَممًا:

َُأ مملها )ُ ممِ َض( ُُنقلممت كالممر  )ال مماء( إ  )الُممني(.   اإلت مماُن هلالامماء » ََمم : واإلمشمما

َّ ف ركٍة هلني ال مِّ والكالر وـد ـُِر ء  فوَ َظهر ذلك يف اخلاه فيف اللا  وَ َظهر إ

هلاإِلمشماَ يف    ژوئ  ۇئ  ۇئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   ژ يف الالبَة ـوُله تَا : 

 . (2)«( ضِ )ف و(  ـِ)

                                                 

 .  ور ماذ :لالان الَرب:  ( 1)

ذ  لكونمه أخ مر   املشمدّ  (َض ُِّ م املاء على ) ( َضِ ) خترا» ،اء يف كتاب اََ اح يف علوَ الب  ة أّنه ـد(  2)

 (. 211اََ اح يف علوَ الب  ة: ) «وأخ  وأوُ  لق  

 . 1/117شرح اهلى عق  :  ( 2)
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والذي َظهمر   فُاَضَّراب يف حركة )الُني( الناتج عى تلاظها هلني الكالر وال م

اضمَّراب حركمة املماء وهمو      ف َ مار  (1)هلشك  ،ّلي علمى حركمة الامم وتكمّور الشماتني     

 َدور ل ُ ض  ت سَّح األرا.

 فوحركممة الاممتح امل ممممة لممه   ف(5حممر، )الَممني( ايلقممّي يف الوحممد  )   خامالممًا:

 )علممى( هلالكلمممة التال ممة َمما   إضمماًُة إ  و مم  ايممر،   فحممر، )المم َ( الممذي َل ممه  و

 ف َناسب ماهوَ استَ ء الالا نة ُوق املاء ثم استوائها عَلى ـمة اجلب .(اجلوِذّي)

وكان األ   استَمال الاَ  (ف 6الاَ  )اْسَتَوْت( يف الوحد  )مت اخت ار  ساذسًا:

َُِدل عى اللام  اخلماص هلماملَنى إ  مراذُمه    » ْت()َ،َلاَل ملما يف اَسمتواء ممى اإلشمَار      فَُ

 .(2)«وهذا َ حي   مى لا  اجللو  ؛َ َمَغ ُ ه وَ م   فجبلو  متمكهى

وهذا ال موت   فَُ ا، إ  ذلك اشتمال لا  )استوت( على  وت )التاء( مّرتني

ف وهمو كمما   (2)«ال مد هلإ مبٍم هلقمّو     عمى ـمر   » كما و اه الش ِ الرئ   اهلى سم نا َُالممم  

وامل ممم  َمما يف  ممر  فَممدّل علممى اَضممَّراب يف الَّب َممة :و مماه عبممد اهلل الَ َلممي

وهذه ال اات اليت ُتم ِّز  وت )التاء( املتكمرر يف لام  )اسمتوت( تناسمب ممى      . (2)شّد 

                                                 

(. أمما علمماء القمراء  ُقممد    2/228اخل مائص:  ) «ن األذنللَمني ذو » ذكمر اهلمى ،م  أّن اإلمشماَ َكمون     (  1)

إهلقماُء ،مزٍء ممى ايركمة لكمى هلَمد       » ذكروا ُ ما َتَّل  هل ور  نَّ  اإلمشاَ مى خ ل تَمرَاهم لمه هلأنمه:   

ـَّم ال وت ـب  اإلت ان هلهذا اجلزءف وَذا َتَمّحَض لروَة الَني ُأذركه املب ر ذون األعمىف واخمتص  

ن املكالمور واجملمرور واملاتموح واملن موبف ألّن ال مّم ممى الشماتنيف وإذا أوممأ         هله املرُو  وامل مموَ ذو 

هلشاته حنوه أمكى اإلمياُء وأذركه الرائيف وإن انقَّم ال وُتف ألّن الرائي َُدرك خمرج همذه ايركمة وهمو    

 .(212املوضح يف التْوَد: « )الشاتانف ُأمكى أن َُدركها..

 . 1/125: مَرتك األـران يف إعْام القرآن ( 2)

 . 26أسباب حدو  ايرو،:  ( 2)

 . 111يف التَّور اللُوي:  ( 2)
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ّد  الناح ة ال وت ة اضَّراب الالك عند يظة اَستواء وم مالتها للْوذي مى  ر شم 

وَ،مَرت هلاسمم اهللف    فألنهما ُ منَت هلَمني اهلل    فأو َممى ُ هما هلمأذ     فلكي َ ُت اب همي 

 وَرَست على هلركة اهلل. 

م ممى ـمر  الكمّ  هلاَ مبم هلقمو  َكماذ َُالممم ممى         ثم إّن همذا ال موت المذي َُالممَ    

يف مممر  ايمرو،   » همذا ايمر،   ا َّكاك الالمك هلاجلبم  أثنماء اإلسمتواء. وَمذا ُ مّن َ      

واهلل (1)«ألّن  وته َوحي ًَُ  هلإحالاٍ  َلمالمي  ممزَج ممى الَّمراو  والّل ونمة      فالّلمال ة

 أعلم.

ًَ مممى )اجلبم (. وممما َُم ممز األو  أّن ُ همما   (2)اخممترت لاظممة )اجلموذّي(  سماهلًَا:  هلممد

ََّد تناسمبًا لاظ مًا ممم حالمة اإلسمتواء الميت ُعبِّمر عنهما         ف)مّدًا( ح مث   فوهو ما َُمكى أن َُ

اَنتقمال ممى  موت املمّد المواوي إ   موت       إّن على ـّممة مالمتوَة. ثمم     استوت الالا نة

واسمتواء   فنلح  ُ ه إحياء  ـوًَا هلشد  اجلب  و م هلته  ف)الدال( اجملهور الشدَد املت لهب

ومى َثم َتم اإلنتقال مى  وت المدال اَناْماري    .الالا نة على أرا ذات ـرار مكني

 وهلهمذا الّ موت النماعم    فاملوـو، عل هما يف آخمر الكلممة   املكالور إ  ال اء الّل نة املشّدذ  

َّ  ى ـمممة اجلبمم  ال مملبة املالممتوَة هِلُ الممٍر وأمممىٍ  ورسممّو الالممك علمم  ف  انتهمماء ايممد َُاَلمم

 وس َ.

إضمماًُة إ  األ مموات الداّلممة المميت     فوهلممذلك عملممت املقمماطم ال مموت ة املتناسممبة    

 فتنا ممة ممم  مور  ايمد     اشتملت عل ها هذه ا َمة علمى رسمم م حمهما اََقاع مة امل     

و املوـم  الالماهل  المذي متثم  يف     واليت ،اءت مُاَرً  متامًا للم مح اََقاع مة للمشمهد أ  

 َات اليت سبقت هذه ا َة. ُأَتى ك ٌّ وُقًا ملا تَّّلبه املوـ  وايد .ا 

                                                 

 . 56خ ائص ايرو، الَرهل ة ومَان ها:  ( 1)

ـ   هو اسم ،ب  هلني املو   واجلزَر ف وهو يف األ   » ،اء يف مارذات الرا ب عى )اجلوذّي( ـوله:(  2)

 (.111)املارذات يف  رَب القرآن:  «منالوب إ  اجلوذ
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 التقاهل  مم  2. 2. 7

ََّد واحمدًا   ميث  التقاهل  ـانونًا آَخر مى ـوانني تشّك  اََقا  يف النصِّ القرآني. كما َُ

منهما الانمون    فمى أهم الق م اجلمال ة اليت تقوَ عل ها الانون جبم مم أشمكاَا و مورها   

الاّلمَ ة والب رَة. وـد تنّبه الب   ون الَرب إ  أهم ة هذا الَن ر مى عنا ر الَمم   

 ُأولوه عناَة هلالُة.   فاألذهلي

لكّى أكثر املتأخرَى ،َلوه ـالممًا ـائممًا   وـد أذخ  هلَ هم املقاهللة يف هلاب الَّباق و

وإاا تكون املقاهللمة يف الكم َ هلمالتوُ   هلمني     » هم(682هلذاته. َقول حامَ القرطا،  )ت

واجلمم هلني املَن ني اللذَى تكون هل نهمما نالمبة تقت مي     فاملَاني اليت ََُّاهل  هلَ ها هلَ ًا

تقارب علمى  ماة ممى الوضمم     ألحدهما أن َُذكر مم ا َخر مى ،هٍة ما هل نهما تباَى أو 

.. ولمم   .ت ئممم هلهمما عبممار  أحممد املَنمم ني عبممار  ا خممر كممما َءَ كمم  املَنمم ني  مماحبه 

َُممي الكمم َ يف الرتبممة؛ وإذا أمكممى ُهممو   َُشممرَت   مماذي عبممارَتي املَنمم ني املتقمماهللني يف طَر

 .(1)«أنالب

ُمممى  :وخمم يّف فونق  ممّي فوـممد ـاّلممم هلَ ممهم املقاهللممة إ  ث ثممة أنمموا : نظممري

  ژھ  ھ  ھ  ے  ےژ يف ـولممه تَمما :  (النمموَم )هلمم (نةمالالِّمم)مقاهللممة الممنظَرَى مقاهللممة 

ـولممه تَمما :  يف  (الرـمماذم )هلمم (ال قظممة)[. ومممى مقاهللممة النق َ ممني مقاهللممة   255]البقممر :

م هلم  (رمالّشم )[.ومى مقاهللمة اخل َُمني مقاهللمة    18]الكه :  ژڑ  ڑ   ک  کژ

  ژڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ ـولممممه تَمممما :  ( يفالرشممممد)

 . (2) [11 ]اجلى:

                                                 

 . 52منهاج البلُاء وسراج األذهلاء:   (1)

 . 2/228اإلتقان يف علوَ القرآن:  ( 2)
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  الب الَدذ: فوـاّلَم آَخرون التقاهل  إ  أنواٍ 

  ژژ  ڑ  ڑ  کژ  :كقولمممه تَمممما   ف: مقاهللمممة اثمممنني هلمممماثنني  األّول

 [.82]التوهلة:

    ڑ    ژ

          ک    ڑ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ :كقولممه تَمما  فمقاهللممة ث ثممة هلث ثممة لثمماني:ا

 [.157]األعرا،:  ژژ

 

  ڎ    ڎ  ڌ

    ژ  ڈ    ڈ

 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ژ  :كقوله تَا  فمقاهللة أرهلَة هلأرهلَة الثالث:

 ]الل  [.  ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ   

 

    ے  ۓ      ھ  ھ    ھ    ہ  ہ  ہ

      ۈ  ۈ     ۇ  ۆ    ڭ    ڭ  ڭ  ڭ
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 .(2)كما أو لها آَخرون إ  ستة هلالتة ف(1)وـد أو لوا املقاهللة إ  مخالة خبمالة

َّب  وره   ث تتشّك  مى خ له تقاهل ت إَقاع ة متنّوعمة؛   وَتنّو  التقاهل  وتتش

ُاي النمموذج األخمر ممى سمور  الل م  َ َقت مر التقاهلم  علمى القم م األرهلَمة الميت َتممَّ             

َّ هلهما. وميكمى     فمما تبمدأ املقاهللمة ممى أّول الالمور      وإّن فتالْ لها يف حقوَما  وَ تنتهمي إ

 م حظة ذلك عرب النظر إ  نظامها املَماري التقاهللي املتارذ:

 ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ ژ

 ں  ں  ڻ       ڻ   ڻ

 ڻ    ۀ  ۀ    ہ  

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ

 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ

 ۋ  ۋ    ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې

 ې    ې   ې      ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ

 وئ  وئ  ۇئ  ۇئ

 ٱ  ٻ   ٻ     ٻ    ٻ  پ  پ       پ  پ 

 ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ

 ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  ڦ  ڦ      
حممني الل م    مور   : األو  فمتبماَنَتني  ني مورت ل نيمتقماهللَ ُالالمور  تبمدأ هلإَقماعني    
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األنثمى يف النمو    الذي َُقاهل   رالذَك والثان ة:  ور  .ىَتّْلونق  ه النهار حني  فَُشى

اهلل  هرالِّم َ وَسُ  فو مّدَق هلايالمنى  أعَّمى واتقمى   ثمم تمأتي ا َمة علمى المذي       .ويف اخللقة

ا ُكمم  فللَالمر   اهلل هرالَِّ وَسُ  فوكّذَب هلايالنىالذي خب  واستُنى هل ُ قاهل  فلل الر 

 ّنأل .النمما  . ـاّلمَم كممذلك هلمني  هممذا وذاك ممى ايقممائ  املتقاهللمة يف الكممون  ني م اهلل هلم ـاّلم 

كال م لف   وَ اَمد   فُلم   اخلمر كالشمر    فو،مزاءهم خمتلم    فسَي البشر خمتل 

ا ممي إ  أحممدهما َُ ؛ممممان ومكممان لبشممرَة منهْممان يف كمم ُِّل .وَ ال مم ح كالاالمماذ

   النار.قاهللها وهي ما َُإ   ََالوـهموا خر  فاجلنة

ۋ  ۋ    ۅ   ۅ  ۉ     ژا َممة اياذَممة عشممر    إّن» الالممور هممذه ومممى هلممدَم التقاهلمم  يف  

ولكممى القممرآن   فالممذي أعَّممى واتقممى  صاُخممَ تقاهللممها مباشممر  يف النالمم  آَممة تَ   ژۉ

أو آَمتني يف نهاَمة    الَْ ب َ َنالى التموامن ُالمرعان مما َ م   إ  و م  املمؤمى آَمةً       

وَكممون كممما   فحتممى تنالممْم مممم تلممك ا َممة    ژٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹٿ   ژالالممور  

 .(1)« التقاهل  واحدًا أو َكاذ

ُر د َما التَبر القرآني نيلَتني متوامََتني  فوكثرًا ما تكون املقاهللة هلني نق َ ني

 فلتقمم  يف مممواما  املقاهللممة املَنوَممة  فمتنمماظَرَتني كّمممًا إ  أـ ممى حممدوذ املقاهللممة الّلاظ ممة 

تت مماُر ُ همما القم م اللاظ ممة واملَنوَممة   ف  مَهمما علممى رسمم  ممور  ثنائ ممة تكامل مة  وتَمم 

ومى َثمَّ ُتمثر ُ مه اَسمتْاهلة     فُُتلقي يف نا  املتلقي تأثرًا مدهشًا فوال وت ة واجلمال ة

ـَم َّ    ومقاهللتهمما   فللهد، املر،و مى التَبر. ومثاله املقاهللة هلني ََُلي اخلر و الشمر مهمما 

 وذلك يف ـوله تَا :  فوُعبِّر عنهما مًَا هلالرؤَة فذَى  اهلا لاظًاالَقاب الّلهلالثواب و

 ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   ژ 

 .[8مم  7:]الزلزلة 
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ـَم َّ أو كُثمر    فُالَم  خرًا كان أَ شمراً  هلم    فاحبهَ َكماذ َنا م  عمى  م     فمهمما 

شمرًا ُشمر. وتتَمان  هنما طرَقمة       وإْن فخرًا ُخر إْن ف  هلهحتى َُْاَم فَُ ممه كأنه هو

َّمممة    الممت و  مممم  ممور  املقاهللممة اللاظ ممة وا   ملَنوَممة يف الدَلممة علممى املَنممى وجتالمم ده هلِد

ب ؛ ُكممما أّن مثقممال الممّذر  مممى عممم  اَنالممان َُحاَلمم   ذون مَمماذ  أو نق ممان  فمتناه ممة

 ك َّ حرٍ، و وٍت يف هذه ا َة حمالوب وُمشاَهد.  ُإّن فوَُر 

وـد لوِح  يف ا َة مبدأ الَ ـات هلني األلااظ وأ مواتها؛ ُهنماك إذ ماَ هلُّنمة هلمني      

َ      ژڎ  ڈژ ـولمه:   النون وال اء يف  اناكماك   ف واإلذ ماَ هلمني اللاَظمني ََم  عمد

كمه عنمه. كمما أّن    وعمدَ اناكا ِمّما َوحي هلالت اق الَمم  هل ماحبه    فأحدهما عى ا َخر

وهممو تأك ممد   ژگ  گژ وَلاَظممي:   ژژ   ڑژ هنمماك إذ مماَ مماثمم  هلممني َلاَظممي:  

  هله يظة  مدوره َموَ   ح ث ََظ ا عم  اإلنالان م ممًا له حّتى َُْاَم فلإلذ اَ األّول

 الق امة.

ََ مى عرٍا لنماذج ممى التقاهلم  لموح  تَمان  اللام  ممم املَنمى         وهلناء  على ما تقّد

ُكانممت املقاهللممة ح ثممما ورذت يف كتمماب اهلل  ممورً     فمممم ال مموت وال ممور  واََقمما  

ممالي يف  التقاهلم  اجل  تَرَم  نيال ًة مى  ور اَعْام اللاظي واملَنموي. وَمذا َُمكمى    

 وُنّ مةً  نقدَمةً  ؛ ُتْالِّمد هلن مةً  َناَلمق ةٌ  إَقاعّ مةٌ  هل   مةٌ  لُوَمةٌ  تقاهلل ٌة هلن ٌة» النّص القرآنّي هلأّنمه

 فيف نيَلَتني أو أكثر فد إ  ع ـة املوا،هة والتناسب واملواما  والتنا متالتن فونيال ًة

  ڑ    ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ

 يَرَهُ  گ    ک  ک  ک  ک
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لتحق   وظ اة ممى الوظمائ  تتْمه إ  همدٍ، مما يف       فعلى ،هة اإلئت ، أو اإلخت ،

 .  (1)«ك  مماٍن ومكان إلُاذ  املتلقي وإمتاعه

وذج ومى خ ل إلقاء نظمر  خاطامة علمى طب َمة التقاهلم  التنماظري هلمني ألاماظ النمم         

وهمو ـمانون    فاألخر َتبّد  لنا ـانون آَخر ممى ـموانني تشمّك  اإلَقما  يف المنّص القرآنمي      

 أو ما َُاَلّمى موس ق ًا هلالرت، م. فاللاظي التكرار

 التكرار مم  2. 2. 7

 فه األساسم ة متم المبَض ـاعدَ  ُهدَّهلم  َعمم   فر مهم مى ـوانني اََقا التكرار ـانون آَخ

 :ُممة واألذب كممما َلممي مَْممم امل ممَّلحات الَرهل ممة يف الل.ُقممد ،مماء تَرَمم  التكممرار يف

 فاإلت ان هلَنا ر متماثلة يف مواض م خمتلامة ممى الَمم  الام ّ    : (Repetition)التكرار »

كما جنمده   فُنْده يف املوس قى هلَّب َة ايال فوالتكرار هو أسا  اإلَقا  جبم م  وره

 .(2)«أساسًا لنظرَة القاُ ة يف الشَر

 فهلمم  َممدخ  يف ني ممم الانممون ف ََخممتّص هلاملوسمم قى والشممَر ُحالممبَ والتكممرار

َُمه آَخمرون هلقموَم:   ومنها ُنون الب ان والالَّ َََُتَبمر  » رذ على اخت ، أنواعها. لذلك عّر

ُبحممور الشممَر والنممرب واإلَقمما  يف  فالتكممرار وسمم لة أساسمم ة مممى وسممائ  ال ممنَة الان ممة

مل مَّلح إ  علموَ اللُمة أخمرًا وإ  علمم      وـد امتمّد اسمتَمال ا   فالنظم وسائ  تكرارَة

 .(2)«الاّلرذ

َِناَمة هلماألمر          كمما ـمال    فوالتكرار ُسمّنة ممى ُسمنى الَمرب يف ك مهما إظهمارًا منهما لل
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 الشاعر ]مى الر،ز[:

 َكْم ِنََمٍة كاَنْت َلُكْم َكْم َكْم َوَكْم

 

إَقا  هذا التكمرار ممى    . وَ ََخَاى ما َرتكه(1)َُكرََّر لاَ  )َكْم( للَناَة هلتكثر الَدذ

  تااع  مَه.َلقي ََُرسِِّ ُ ه املَنى ُأَثر عم   يف نا  املت

ُكانممت ظمماهر  التكممرار ُ ممه ،لّ ممة   فالَممرب وـممد ،مماء القممرآن الكممرَم علممى ُسممنى 

ولكى مما ََهّمنما منهما ث ثمة أاما : تكمرار اللام          فمتَدذ  ال اَور واألشكال فواضحة

 الّ وتي.وتكرار اجلملة وتكرار القالب 

 تكرار األلااظ مم  1. 2. 2. 7

ُماألّول مما جنمده يف     فوإّمما ُمَرّكبماً   فَتكرَّر اللا  يف القرآن على نوَعني: إّمما مامرذاً  

ح ث َُالَمم يف نهاَات آَاتها الالِّّت لا  )الّنما ( ٍسمتَّ َممّرات؛ مخم       فسور  النا 

 اخلّنا (:وَمّر  واحد  َُالَمم مى لا  ) فَمّرات هلهذا اللا  ومَناه

 ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎژ 

 ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک 

 ک   ک  گ  گ  گ  گ

 ژڳ  ڳ  ڳ     
ّن اََقا  املتولهد مى تكرار هذا الّلا  املت مِّى ل موت الالِّمني املهممو  ممى شمأنه      

حممر، » ف خاّ مة أنّ (2)امم  أن َُشم َم ،مّوًا ممى الوسوسممة َُناسمُب َ،مّو الالمور  هلشممك  ك      
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َ َالمتَّ م   فالذي تكّرَر يف هذه الالور   وت  امت مهمو  لثوي احتكماكي  الالِّني

هلم  إنمه لُ حمد  يف نَّم  كمثرَى لمه أن تلتقمي         فاإلنالان أن َنَّم  هلمه وهمو ماتموح الامم     

هلمرام همذه   إل فاألسنان الالالى هلاألسنان الَل ما. وـمد اخمتر همذا ال موت هل ماة خاّ مة       

ومما َُلق مه الشم َّان يف رو  اإلنالمان      فكائمد الوسوسة اليت َُخاُت هلها أه  اجلمرائم وامل 

وهو أذّل جبرسه ال موتي اَحتكماكي اَمام  علمى      فل زَى له هلذلك ارتكاب املَا ي

 .(1)«ت وَر حالة اَم  اخلاي

ًَ مارذًا جمّرذًا   ثم ََُاذ ثان ًة  فأّما أسلوب تكرار الّلا  مرّكبًا ُهو أن َأتي الّلا  أّو

َتكمرَّر الّلام  ذاتمه وـمد مَمد عل مه كلممٌة أو         ومى َثممَّ  فحرُان إل ه حر،  أو وـد ُأض َ 

 ومثاله ا َات الث ثة األو  مى سورَتي اياـّة والقارعة:   فكلمتان

ژے       ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ژ

ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ژ 

ف يف (2)آن ممة احمل ممةوكممما ُذِكممَر سمماهلقًا ُممإّن هممذَى الّلاظممني مممى اَسممتَماَت القر   

ه مى ـراء  الَبارتني هو الاِحما نشَر هله أو ُنأّول » إط ـهما على َوَ الق امة. لذلك ُإّن

ًَ مازعمًا همائً ف إنمه ـذَامة تُ     َأتي ال وت فال وت ـب  املَنى الُامض ى لَقم ـوًَا مزلز

  وت ويف كّ  فأثره يف النا  ل َْد كرَتثم َُ ژڀ ژژےژ  :واحدً  ذًَُة

جبمَمه ممم    ّاُحم ايماء واأللم  ثمم ََ    َرتام عال ًا ممم    َقال وت األول ِث فأثقال وأومان

 فدوًَاْلْممً  وُمممـرعممًا ُم قممر والثمماني ضممخم ره ممب ََ فذ والتمماء الالمماكنةالقمما، املشممّد

تتو،مه أذنماه    فوَنتظمر  َالمت ق  وَرتـمب   فاإلنالان وهلك  الثقلني أو ال وتني َتنبه حّ 
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ا  ثان مة  ما   إل مه هلماللّ   ىلَقم تلات ـلبه َرَد أن ََر، ما اخلمرب؟ ُ ُ وَ فحنو م در ال وت

ز المتوَُ واألثر والُموا َُ وهلالقو  فض   إل ه ُتزذاذ ـوته وَزذاذ أثره وَزذاذ  موضهُأ

 أـمو  وأعنم  وأ ممض    عندها تأتي ال رهلة أو القرعة الثالثة َرت،م اللا  فاإلحالا 

وت مممَّرب   فب  المممنا  ُ هممما حيممم ؟! ژٺ  ٿ  ٿ  ٿژ ژڭ  ڭ  ۇ  ۇژ 

 .(1)« وَكون اجلواب فَر ُ أتي اخلربوَق  الشَّ فوترتَد الا ائ  فاملشاعر

ُاإلَقا  هنا عبمار  عمى ثم   مو،مات متَاـبمة تكمرب وتّتالمم مت ماعدً  يف طوَما          

وَتَمّدذ ذلمك وَتكماثر يف     فوتّت   كّ  واحدٍ  منها هلالشِّّد  واملّد يف وسَّها فومدوذها

ُ مه ضمرب    فوما َنمتج عنمه ممى إَقما  مت ماعد      فة. ُهذا النو  مى التكرارالثان ة والثالث

هلما ُ ه ممى اَسمتاهامات املتوال مة     فَتناسب فوهو وس لة للتنب ه واملاا،أ  فمى اإلثار 

كمما أنمه َتناسمب ممم      فمم هول املوضو  الذي هو َموَ الق اممة   فاملشوـة ملَرُة اجلواب

 مر مالمتَد لإل مُاء     فالَرهلّي ساذرًا يف َ  ِّه و لوائمه الَهد املكي األّول الذي كان ُ ه 

 . (2)إ  الدعو  اجلدَد 

ُ مأتي علمى أكمم      فل متمَّ اََقما    فثم ََقب ذلك التكرار املقاهللُة يف الالوَرَتني مًَا

وـمد ،ماءت    فو،ه. ولكى هذه املقاهللة متباَنة؛ ُهي يف سور  اياـّة مى النو  المنظري 

 يف ا َات الث ثة التال ة:   فارَ على أسلوب اجلمم والت

 ۆ    ۈ   ۈ  ٴۇ   ۋ ژ

 ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  
التال ممة للتكممرار مممى النممو  النق  ممّي؛ وـممد   املقاهللممُةأّممما يف سممور  القارعممة ُْمماءت 
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 والثان مة هلمني اخلّامة والثَِّقم .     فتكّررت َمرََّتني؛ إحداهما ـوهل  ُ هما هلمني القمّو  والّ مَ     

 الالور :وذلك ُ ما هلقي مى آَات 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦژ

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

 ژڇ  ڇ   

 تكرار الرتاك ب واجلم  مم  2. 2. 2. 7

ََ عّد  ََن نا منها ما َكون التكرار متوال ًا   مث َُشمك     فَّتخذ تكرار اجلم  أشكا

 ًا ميكى اإلحالا  هله هلالهولة وَُالر. اًَّا إَقاع ًا خاّ 

 فوميكى تقال م التكرار يف اجلملة إ  ث ثة أـالاَ: ما َقمم منمه يف اجلملمة اَق مة    

وما َقم منمه يف حمرو، املَماني الميت تمرتبا عماذ  هلأحمد         فوما َقم منه يف اجلملة الاَل ة

 .  (1)نوَعي اجلملة الَرهل ة

المذي    ژېئ  ېئ  ېئژ ه تَما :  ُمثمال مما وـمم منمه يف اجلملمة اَق مة ـولم       

ُكّلممما ذكممر اهلل أمممرًا عظ مممًا مممى أمممور الممدن ا   فتكممّرَر يف سممور  املرَسمم ت عشممر مممّرات

ُانقاَلممت الالمور     فوا خر  ُذكَرت هذه ا َة  ا  مم  ممى أسملوب الوع مد والتهدَمد     

اف ُبمدت  هلناء  على ذلك إ  عشر  أـالاَ َنتهي كّ  ـالم هلهذه اجلملة اليت متث  آَة هلَ نه

أشممبه ممما تكممون هلالّ ممممة اََقاع ممة املممرتذذ  المميت ُتممؤّذ  هلممني كمم  ُقممرَتني مممى ُقممرات       

 األنشوذ .  

كمما   فُمنه ما كان الاَ  مبن ًا للمْهمول  فم مى تكرار يف اجلملة الاَل ةمأّما ما وـ

]املممدثر[. ومنممه ممما    ژٱ     ٻ    ٻ       ٻ  ٻ  پ        پ      پ  پ  ڀ  ڀ       ڀژ  ه تَمما :ميف ـولمم
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المذي تكمّرَر يف     ژھ  ھ  ھ  ھژ كقولمه تَما :    فكان الاَ  مبن ًا للمَلوَ

ََمد إطناهلمًا          سور  الرمحى إحد  وث ثني ممّرً . ور مم أّن التكمرار إذا مما ماذ عمى َحمدِّه َُ

َّ إنمه ـمد َحاُلمَى يف همذا املوضمم      َقمول الشمرَ     فُمِم ًّف وخرو،ًا على مبدأ اَمامف إ

ََم املختلامة          » رت ى يف ذلكامل ُأّمما التكمرار يف سمور  المرمحى ُإّنمما َحاُلمَى للتقرَمر هلمالنِّ

ـَرََّر عل هما  فاملتَدذ  َِ علمى التكمذَب هلهما     فُكلَّما َذَكَر نَمًة أنََم هلها  كمما َقمول    فوَوهلَّم

ى الر،  لُره: أَلم ُأحاِلى إل ك هلأن َخّولتَك األموال؟ أَلم ُأحاِلى إل ك هلأن َخّل تك م

املكاره؟ أَلم ُأحاِلى إل ك هلأن َُلُت كذا وكذا ؟ ُ حالى منه التكرَر َخت ، ما ََُقرِّره 

 .(1)«وهذا كثر يف ك َ الَرب وأشَارهم فهله

ل الممت جمممّرذ تكممرار هدُممه  ولكممى هممذه الّ ممممة اإلَقاع ممة املممرتذِّذ  يف هممذه الالممور  

ََممت نُمممًة إّنممما هممي نيلممة ُتكاِلممب المم  فالتممذكر هلنَمممة أو نقمممة ُحالممب  نّص كّلممما ُر،ِّ

وما إن تنتهي الالور  حتى تكون الّ ممة ـد أّذت ذوَرها علمى   فوُعمقًا ،دَدًا ف،دَدً 

ََت على أوتار النا  والقلب توـ َات َشّتى فأكم  و،ه وَعّمَقمت لمد  املتلقمي     فُوـّ

ار . اإلحالا  النهائي الذي خّلَاه يف روعمه المنّص ممى ـمر  وتنب مه و ا مز وتمذكر وإثم        

وَ عهممد  فوهممذا ـممَب   مممى أسمملوب القممرآن يف إَقاعممه الارَممد َ َُشمماطره ُ ممه ُممىٌّ آَخممر 

 .(2)للَرب هله يف ما ألاوه مى ُنون القول

 التمث م  لمه هلتكمرار )واو( القالمم.     أّما ما وـَم مى تكرار يف حمرو، املَماني ُمُ مكى   

وهمي   فم يف ـ ار الالاَورح ث تتواَلى ا َات امل دَّر   ر، القال فوهو كثر يف القرآن

 كما يف ا َات األو  مى سور  الشم :  فالالور املكّ ة
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ ژ 

 پ  پ     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ      ٺ  ٺ

 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 ژڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ور  مشماوعًا هلَن مر التقاهلم  يف    األو  مى الالم  ةُحر، القالم َت دَّر ا َات الالّت

األرا(. ممم   الل م ( و )الالمماء  ممم   القممر( و )النهمار  ممم   ك  آَتني منهما؛ ح مث )الشمم    

َّ أّن املقاهللممة تممربم  فذون أن َكممون َمما ممما َُقاهللممها  ژٹ  ٹ  ڤژ وتناممرذ الممنا   إ

ُْوَرَهاح ث ََقبها تقاهل   فُْأً  ُ ما ُتَلهم الق اَ هله مى خٍر أو َشر ف ثمم  (ََتْقَواَهما  مم  )ُُ

هلمني    ژڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ َل ها تقاهل  ثنائي يف ا َتني األخَرَتمني  

َُْلممَح  . ُتتبممّد  ُ هممما ِعممّد  ـواعممد أساسمم ة لتشممّك    َذسَّمماَها( –)َمكَّاَهمما و  َخمماَب( –)َأ

 وهي: التناسب والتنّو  والتقاهل  وتكرار القالب ال وتي.     فاََقا 

ڀ    ژلة حرو، املَاني املتكرر  حر، الز،ر والرذ  )َكّ ( يف ـوله تَا : ومى أمث

گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ژ ]النبمأ[. ويف ـولمه تَما :      ژٺ   ٺ  ٺ  ٺ    ٿ   

وهو تهدَمد   ف]التكاثر[. وتكرار )كّ ( يف الالورتني ،اء يف ذات الال اق  ژڳ  ڳ

ََني تكممرار ايممر، ضمممى تكممرار   املكممذهلني هل مموَ البَممث وايالمماب. وَُ َحمم  يف ا   ملوضمم

ِمّما َقوذنما إ  نمو     فوـد لوِح  يف املثال الالاهل  أَ ًا فالقالب ال وتي مم مَاذ  )ُثمَّ(

 آَخر مى التكرار وهو تكرار القالب ال وتي. 

 تكرار القالب الّ وتي مم  2. 2. 2. 7

آَمات سمور اجلمزء     وهذا النو  مى التكرار  البًا مما ميثم  الالممة املشمرتكة لكمثر ممى      



 527 الدَلُة الّ وت ة َعلى ُمالتَو  الرتاك ب: الاهلمالا   ال 

 

 

ويف  فح ث ُتالاق األلااظ وُ  نظاَ ذـ   جتد له األذن َلمّذ ً  فالث ثني مى القرآن الكرَم

وهمي  ْملمها ـوالمب     فسمرَم الَلموق هلالقلمب    فجتَله ـرَبمًا إ  المنا    فتكراره متًَة

ًَ      ف وت ة َمق الًة هلدـّة متناه ة يف كمثر ممى املواضمم    ُتتَّماهل  ايركمات والالمكنات طمو

 ا َات التال ة: . ومى أمثلتها(1)ـَِ رًا يف عبارات هلل ُة مَْز و

  ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ ژ 

 2مم  1النامعات:

 21مم  28الواـَة:  ژڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  ک  ک        ژ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ژ  

 8مم  7الزلزلة:  ژگ   
 12مم  12اإلناَّار:   ژڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   گ   ژ  ژ    ژ  
 26مم  25عب : ژ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ژ 

 26مم  25الُاش ة:   ژ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ ژ  
 2الَ ر:  ژڀ  ٺ  ٺ  ٺژ  
أو  فإذا َتمَّ جتاوم الاارق البالم ا هلمني طمول الّ مائت وطمول الّ مامت       فومنه أَ ًا

 يف ا َات األو  مى سور  التكوَر:  فو رهال وت امل َّ  هلني 

 ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پژ 

 پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ
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 ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 ژڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  
 [ مى سور  الَّارق:12و11كما يف ا َتني ] فنيومى ذلك ما َكون هلني آَتني اثنَت

 ژڍ  ڌ  ڌ          ڎ   ڎ  ڈ  ڈ      ژ
وََُماذ القالمب    فمنهما تتكمّون ممى ثم   آَمات      كم ّ  فومنه ما َكون هلمني جممموعتني  

[ 21و12 و18[ وا َمات ] 2 و 8 و 7كما هلني ا َمات ]  فال وتي الثاني هلَد ُا   كبر

 مى سور  املَّااني:

 

 ژٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ      ٺ         ٱ  ٻ  ٻژ 

 ژڳ   ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ      ژ
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 املبحث الثالث

 القرآن ة الاا لة مم  2. 7

وهممي  فالاا ملة يف القممرآن نظمماَ مممى األلامماظ تنتهمي هلممه ا َممات أو رؤو  ا َممات  

ّمما كمان أهمم ُنمون القمول عنمد الَمرب حمني نمزول          . وَل(1)كقاُ ة الشمَر وـرَنمة الالمْم   

ُقد نالَب مشركو مّكة هذا الول د اجلدَمد إ    فالقرآن الكرَم هو الشَر وسْم الكّهان

وكما كان اإلَقا  القرآني متارِّذًا ومتماَزًا عمى إَقما     فوإ  الالْم أخر  فالشَر تارً 

  الشَر وسْم الكّهان. كذلك كانت ُوا له متارِّذً  ومتماَزً  عى ـوايف فالشَر

َّ أّنهما ختتلم  عنهما ممى      فور م أّن ُوا   القمرآن متنوعمة شمأنها شمأن الالمْم      إ

الاوا م  حمرو، متشماكلة يف املقماطم تو،مب      » ،هة الُاَمة واَمد،. َقمول الراّمماني:    

وذلمك أّن الاوا م  تاهلَمٌة     فواألسمْا  ع مب    فُحالَى إُهاَ املَماني. والاوا م  هل  مة   

 .(2)«وهو ـلب ما تو،به ايكمة يف الدَلة فا األسْا  ُاملَاني تاهلٌَة َاوأّم فللمَاني

أّنممه َ َتحالمى احملاُظممة  » وـمد أورذ الزركشمي أّن الزخمشممري ذكمر يف كّشمماُه القمدَم    

َّ مم هلقاء املَاني علمى َسمداذها   علمى املمنهج المذي َقت م ه      فعلى الاوا   ِلمّْرذها إ

الاّللالممة علممى  فحالممى َتخ اممر األلامماظ املونقممة يف الاّلممممُحالمُى الممنظم والتئامممة. كممما َ ََ 

َّ مم جم ئها منقاذً  للمَاني ال ح حة املنتظمة: ُأّما أن ُتهَم  املَماني  وَُهمتمَّ   فاللهالان إ

َُت مٍ       ف ر منظور ُ ه إ  ُمؤّذاه على هلاٍل فهلتحالني الّلا  وحده ُلم   ممى الب  مة يف 

 .(2)«أو َنقر
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وهممي أّن الاوا مم  القرآن ممة  ف   ُتشممر هلوضمموح إ  هممذه ايق قممة وهنمماك أذّلممة كممثر

وإاا َتالاهل  هدُان وراء التزامها أحدهما َُكمِّ  ا َخر؛ وهمما   فل الت مق وذ  لذاتها

َُّ مَرت          لزوَ املَنى وتشّك  اََقا . ُلمو كمان املَنمى تاهلَمًا للاا ملة يف القمرآن الكمرَم لت

كممما يف ا َممة األخممر  مممى سممور     فملمما ـبلممهاحتممى تكممون مناسممبًة   فكممثر مممى ُوا ممله 

يف  فژڻ ژ اليت ُخِتَممت هلمروّي الثماء يف لاظمة       ژڻ  ڻ      ڻ  ڻژ  :)ال حى(

ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ژ وهما ـولمه تَما :    فحني سبقتها آَتان خمتومتان هلروّي الراء

 ف: )ََُخبِّممْر(ُلممو كانممت الاا مملة مَّلوهلممًة لممذاتها َلروِعَ ممت  ثمم  لامم    فژڱ  ڱ  ں

إذ لمم   يف الالممور   فژڻ ژ ملشمماكلة رؤو  ا َممات هلالَممدول إ  هممذا اللامم  عممى  

   .(1)هل  ل   ُ ها ثاء  على اإلط ق فكّلها )ثاء( ُا لة

 القرآن ة  الوظ اة ال وت ة للاا لة مم  1. 2. 7

َنممى َ ِ  فهلمموظ اَتني أساسمم تني الاا مملة القرآن ممة ت ممَِّلم هلنمماء  علممى ممما تقممدََّ ُممإنّ 

ألنهممما ،اءتمما علممى ـممدر واحممد. إحممد  همماتني المموظ اَتني     فإلحممداهما عممى األخممر  

وإّن الوظ اممة  فواألخممر  مَنوَممة. وممماذاَ البحممث َتنمماول اجلانممب ال مموتي    ف مموت ة

 فاملَنوَممة تتَّّلممب تتباَممًا جلم ممم ُوا مم  القممرآن للخممروج هلنتممائج وـمموانني َممذه الوظ اممة

إ  اجلانمب المدَلي المذي     فمما وسمَنا   فمم التلم ح فُ كَتَاى هلذكر الوظ اة ال وت ةُال

وتَتمد الوظ اة ال وت ة للاا لة القرآن مة علمى ِعمدَّ      ََحكم اخت ار ُا لة ذون أخر .

 عوام  منها:

ًَ وراحممة للممنا  أثنمماء الممت و  ح ممث ََحاُلممى الوـممو،   ف: أنهمما  الممني للكمم َأّو
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والذوق الالل م َشهد هل مرور  همذه    فالأو مقارهلته الكم فَكتمال املَنى  البًا فعل ها

 وَدرك متامًا ـ مته اجلمال ة. فالوـاة

 فممى ،همة   ُهي ُتم ِّز هلني ا َات فوُتَمهِّد لاَة التال ة ف: أنها ُتؤِذن هلانتهاء آَةثان ًا

 ذـ   النظم ني   الت ؤَ مى ،هة ثان ة. ا هلرهلا  ُمحكموترهلا هل نه

َْوَّذًا: أّن الاا لة ُتالاعد على ت ثالثًا َمد لمه ذلمك؛    ُأركمما   ف(1)و  القرآن ُمَرتًَّ  ُم

   لم »:الكمرَم  تأك مد ممى رسموله   هلوف [2 ]املزم :  ژٿ  ٿ    ٿژ  :هلأمر مى اهلل

َُىَّ هلالقرآن  .(2)«ِمّنا َمى َلم َََت

 ومى أ،  هذه الوظ اة اختّ ت الاا لة هلأمور. أهمها:

كما ذكمر   فاللهني للتمك.ى مى التَّرَبأنها ،اءت  البًا خمتومًة  رو، املّد و أّوَ:

 فال موت  دَّألنهمم أراذوا َمم   فقمون األلم  وال ماء والنمون    لِحوا َُمرنَّنهم إذا َتإ» :س بوَه

. (2)« و،اء يف القمرآن علمى أسمه  موـم  وأعمذب مقَّمم      . مواوَرتكون ذلك إذا مل َرتنَّ

وَمتم  المتكم  أذا  التَّرَمب   ومى هنا ،اء روّي الاوا   إّما متماثً  وإّما متقارهلًا لكي ت

 َا نيال التناس  وُحالى اإلَقا .

وُتَظهمم ممى وـَهما يف الاّلممم      فأنهما  البمًا مما تتقمّدَ عل هما ألاماٌظ ُتَمهِّمُد َما         ثان ًا:

رذا الَْز على ال در أو رذا األعْام علمى  » والّنا . وذلك ما َُاَلّمى هلالت دَر: وهو

 [.11]نوح:  ژی  ی       جئ     حئ     یژ. كما يف ـوله تَا : (2)«ال دور

كمما يف ُسمَور: المرمحى والقممر      فأن تتكرر يف هلَض املواضم ُا ملة هلَ نهما   ثالثًا:

 واملرَس ت.

                                                 

 . 1/225خ ائص التَبر القرآني وقاته الب   ة:  ( 1)

 . 6/2727 ح ح البخاري:  ( 2)

 . 2/252اإلتقان يف علوَ القرآن:  ( 2)

 . 255مَْم امل َّلحات الب   ة وتَّورها:  ( 2)
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هلمم  تممدخ  يف  فوهممذه األمممور و رهمما ل الممت خمتّ ممًة هلالوظ اممة ال مموت ة ُحالممب 

 .(1)أما  م م الوظ اة املَنوَة أَ ًا. وَُمكى الكش  عى ذلك هلقل   مى البحث والت

 القرآن ة  مظاهر اإلَقا  يف الاا لة مم  2. 2. 7

ف وأُاضموا يف ايمدَث عمى    (2)وـ  ذارسمو اإلعْمام ـمدميًا وحمدَثًا عنمد الاا ملة      

أو مماًُا َمما ف وذكممروا (2)كمماملتوامي واملتمموامن واملَّممّر، واملرّ ممم واملتماثمم  أـالممامها؛ 

 .(2)كالتمكني والتوش ح واََُال والت دَرعدَدً  

ومد  ارتبا  ُوا   ا َات هلالتشمك.    فد أذرك هؤَء ع ـة الاا لة هلاََقا وـ

َُمي. ُقد نقم  الالم وطي عمى مشم  المدَى اهلمى ال مائغ )ت        همم( نّ امًا وأرهلَمني    776الن

و،هًا مى و،وه مراعا  الاوا   للمناسبة َسّماها: األحكاَ الميت وـَمت يف آخمر ا ي    

 . (5)مراعاً  للمناسبة

ََ َا هلقوله:  فإ  اث  عشر و،هًاهذه الو،وه شي الزرك واخت ر واعلم أّن »وـّد

ومممؤثِّر يف اعتممدال َناَلمم   فإَقمما  املناَسممبة يف مقمماطم الاوا مم  ح ممث تَّّممرذ متأكهممد  ،ممداً  

الك َ وُحالى موـَه يف النا  تأثرًا عظ مًا ولذلك َخَرَج عمى َنْظمم الكم َ أل،لمها يف     

 . (6)«مواضم...

                                                 

 .  1/226خ ائص التَبر القرآني وقاته الب   ة:  ( 1)

ملزَد مى اَط   َُرا،م الا   الثاني والثالث والراهلمم ممى كتماب الاا ملة يف القمرآن ملؤلامه ايالمناوي        (  2)

(2111.)َ 

 . 2/256اإلتقان يف علوَ القرآن:  ( 2)

 . 1/78علوَ القرآن: الربهان يف  ( 2)

 . 2/222اإلتقان يف علوَ القرآن:  ( 5)

 . 1/61الربهان يف علوَ القرآن:  ( 6)
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 املواضم َُ َح  أمران: وعند تتّبم هذه

: أّن املالمموِّغ إ  ممما ُعممدَّ خرو،ممًا عممى َنْظممم الكمم َ لمم   مالمموِّ ًا إَقاع ممًا  أحممدهما

هل  إّن هناك ذواٍ  ذَل ة مق وذ  ت َّّ  إ  ،انب الناَل  اإلَقاعي. ُالبَمد   فُحالب

مَ َُمكى الوـو، على أسرار هذا المت   فالدَلي واإلَقاعي مت ممان يف النّص القرآني

 وأح انًا َُ ب عّنا هلالبب ـ ور ُ نا أو تق ر مّنا إماء تدهلار كتاب اهلل. فح نًا

أو إنمه أـمرب    فأّن كثرًا مى هذه املواضم َاتقر إ  وضوح املالموِّغ النُممي   لثاني:ا

 .(1)إ  أن َُدَر  يف علم املَاني مى أن َُدَر  يف م دان الظاهر  األسلوهل ة اإلَقاع ة

والميت   فر  عاهلر  إ  أهم تلك الظواهر الداخلمة يف مبحمث الاا ملة   ُ ما َلي إشاو

ََممّد هلُمْملممها رك ممزً  أساسمم ة مممى ركممائز تشممك  اإلَقمما  يف الممنص القرآنممي   فَُمكممى أن ُت

 وسنختم البحث هلدراسة هلٍَض منها هلشيء مى التا   .

                                                 

 . 62عوذ  إ  موس قى القرآن:  ( 1)



 الدَلة ال وت ة يف القرآن الكرَم 612

  

 

 ال ور  الق اس ة ال ور  القرآن ة الظاهر 

 :التقدَممم  1

 هلَربِّ موسى وهارون (1)ژک      ک  گ  ژ   ول على الااض مم  تقدَم املا 

ژڤ  ڤ  ڤ ڦڦژ  مم  تقدَم ال مر على ماَُاالِّره 
 ُأو،َ  موَسى خ اَة يف نااله (2)

 ... األو  وا خر  (2)ژ  حئ   مئ  ىئژ  مم  تقدَم ما هو متأخِّر يف الزمان 

 ولقد ،اء النذر آَل ُرعون (2)ژ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭژ  مم  تقدَم املاَول على الااع  

 حنو: :الَدلمم  2

 َُتشَق ا...                      (5)ژ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎژ        مم الَدل عى املثنى إ  اإلُراذ  

 أئمّمة...  (6)ژ  ھ   ے    ے ژ مم الَدل عى اجلمم إ  اإلُراذ  

ژٻ  ٻ   ژ :مم  تُ ر هلن ة الكلمة2
  سم ناء...  (7)

 الذَى كذهلوا...         (8) ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆژ     : مم  إَراذ أحد اجلزأَى خ ًُا لاَخر2
ژڌ  ڎ  ڎ    ڌڇ  ڍ   ڍژ 

(2)
 الذَى اتقوا...       

 ـوارَر .. ـوارَر                                (11) ژڻ     ۀ        ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ژ :       مم   ر، ما َ َن ر،5

                                                 

 .71طه: (  1)

 .67طه: (  2)

 .25النْم: (  2)

 .21القمر: (  2)

 .117طه: (  5)

 72الارـان:(  6)

 .2:تنيال(  7)

 .2: الَنكبوت(  8)

 .177ر : البق(  2)

 .16مم  15اإلنالان:(  11)
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 ايذ، مم  1. 2. 2. 7

ف لكنمه مل  (1)سب  أن ُأُِرَذ مبحث خاّص هلمذكر ال موت وحذُمه يف الّلام  القرآنمي     

الُاَممة منممه حامم  التمموامن   َتنمماول ايممذ، الممذي ََّممال الاا مملة القرآن ممة. وهممو حممذ،   

انَّ ـًا مى خ و مّ ته الدَل مة    فو ق   احملاذا  هلني الاوا   فاإلَقاعي هلني الكلمات

 للال اق.  وم ءمته

وممى ذلمك ـمول لب مد هلمى       فُسّنة مى ُسنى الَرب يف ك مها فكما الزَاذ فوايذ،

 رهل َة ]مى الرم [:

َْمْ          ْ ما َخْ مُر َنَاممَرهلِّمن  إّن تقمَو   وهلمإذِن الّلمِه َرَْثمي َوَع

َْلي. ومثله ـول األعَشى ]مى املتقارب[:  أي: َوَع

 َرْنمْبُت َلمُه أْنَكمممإذا مما انَتاَلم         مُهَوِمْى شماِنٍئ كاِسمٍ  َوْ،ُه

 .(2) ذ، َاء املتكلم يف املثاَلني فأي: أنَكَرني

ُتتنّوعمت ُ مه ُ مَور ايمذ،      فوـد نزَل القرآن الكرَم على سنى الَرب يف ك مها

 يف ُوا له حاظًا للتوامن هلني الكلمات و ق قًا للمحاذا  هلني الاوا   القرآن ة.  

 حذ، املاَول   مم  1. 1. 2 .2. 7

يف ـوله تَما  خماطبمًا حب بمه امل مَّاى:      ژچ چژمثاله حذ، )كا، اخلَّاب( مى 

 ُُحمِذَ، الكما،  و ف[. والق ا  أن َكون )وما ـَ ك(2]ال حى:  ژڃ  ڃ  چ  چ    چژ

وهممو ـولممه:  فلتتحّقمم  احملمماذا  الّ مموت ة هلممني هممذه الاا مملة وهلممني ممما ـبلممها وممما هلَممدها   

 . ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڄ  ڄ  ڄ ژ

                                                 

 ذكر ال وت وحذُه يف اللا  القرآني(. مم  2. 2َُرا،م الا   الراهلم: املبحث الثاني )(  1)

 . 271مم  262ُقه اللُة وأسرار الَرهل ة:  ( 2)
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ُمر م  ؛ أَ ماً  لمه ذواع مه الدَل مة    فلكّى هذا ايذ، املتنا م إَقاع ًا مم الاوا  

َّ أنه همي   فتقت  ه حاّلاس ة ُمرَهاة هلالُمة الدـّمة والّلَّم    » ذَلة الال اق على احملذو، إ

وممما )هل ممرَح القممول:  فَنمما يف موـمم  اإل فَتحاشممي خَّاهلممه تَمما  رسمموَله امل ممَّاى

ـَ ك. ِلما يف الِقَلى مى ِح ِّ الَّّرذ واإلهلَاذ وشّد  المُبُض. أّمما التوذَمم ُم  شميء ُ مه       

َّ هلني األحباب كمما َ   فمى ذلكف هل  لَ َّ اي َّ الّلُوي ُ ه َُؤِذن هلأنه َ َكون وذا   إ

َّ ممم ر،ماء الَموذ  وأمم  الّلقماء        اخلَّماب يف الاوا مم    . وُحمِذَُت كما،  َكمون توذَمم إ

ألّن الال اق هلَد ذلك أ نى عنها. ومتى أعَّى الال اق الدَلة املراذ  مالمتُن ًا   ف(1)هلَدها

 .(2)«ى هل انزَّه عنهما أعَلمُإّن ذكرها َكون مى الا ول وايشو املَن فعى الكا،

 حذ، ال اء  مم  2. 1. 2. 2. 7

 وهو على أنوا  منها:

ژہ  ہ    ھ  ھژ تَا : حذ، َاء اإلضاُة: كما يف ـوله  
2
 ذ، َماء    

 ژۈ  ٴۇ   ۋژ وأ لها: )ُنُذِري(. وحنوه ـوله تَا :   ژھژ اإلضاُة مى 

 [. و أ له )ِعَقاهلي(.22]الرعد: 

ژ ڑ ڑ ک    ژحممذ، َمماء املنقمموص: كممما يف ـولممه تَمما :       

ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   ې   ې  ى  ى           ژ  [. وـولمممه تَممما :2]الرعمممد:  ژک

 ] مماُر:  ژېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ژ [ وـولممه تَمما : 15] مماُر:  ژائ  ائ

ألّن األ م  عنمد أهم      ف[ واأل   يف ُوا لها: )املتَالي( و)الت ـمي( و)التنماذي(  22

                                                 

 .ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  ژ وهي ـوله تَا : (  1)

 . 262ئ  اهلى األرمق: اإلعْام الب اني للقرآن ومالا ( 2)

 [.21ف 21ف 18ف 16تكّررت هذه ا َة يف سور  القمر أرهلم مّرات يف ا َات ](  2)
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 أو ُأض  . فإذا اـرَتَن هلم: ال فالّلُة إثبات َاء اإلسم املنقوص جمرورًا ومرُوعًا

  ژپ  ڀ  ڀ ژ ا :حمممذ، َممماء الاَممم   مممر اجملمممزوَ: كمممما يف ـولمممه تَممم  

 [.2]الاْر:

وـممد أّكممَد أكثممر املاالممرَى علممى أّن ايممذ، يف هممذه املواضممم إامما ـُِ ممَد هلممه رعاَممة      

ولكمممى َ َُمكمممى إر،ممما  األممممر إ  همممذا الَامممم   فالاوا ممم  ومتاثممم  رؤو  ا َمممات

هلمدل   أنممه َ   فأَ ممًا ُاَممة ذَل مة ذاع مة إ  هممذا ايمذ،   اـرتانمه هل إذ َهلمّد مممى   فُحالمب 

 فُحمِذَُت َماء امل مار  املرُمو  املَتمّ  ا خمر      وإّاا » على ُوا   ا َات ُحالبَقت ر 

ََرَُّمممًا هلمممأل  (1)وواوه أَ مممًا ف يف أواسممما اجلمممم  وذرج  (2)ف وَممماء املنقممموص م ممماًُا وُم

 .  (2)«الك َ

وـمد حماول هلَممض الَلمماء تاالممر ذلمك ايممذ، تاالمرًا ذَل ممًا َُ ما، إ  التاالممر       

 فامال البمماب ماتوحممًا ملزَممد مممى التممدهلار يف آَممات اهلل الّتاّمممات ف وممم(2)اجلمممالي اإلَقمماعي

 وَ رلقه كثر  النظر. فماذامت عْائبه َ تنق ي

 خَّ  َاء املتكلم مم  2. 1. 2. 2. 7

 فاملألو، الالائد يف َاء املتكلم أّن ُتحَذ، أو ُتخَّ  حني تقم على رؤو  ا َات

[. 21 ]البقر : ژک  کژ تَا :  حتى َتحّق  اَنالْاَ املوس قي.كما يف ـوله

ف ذلك أّن مبنى الاوا   ـائم (5) [6]الكاُرون: ژڤ  ڤ  ڦ  ڦژ وـوله تَا : 

                                                 

 إثبات )الواو( وحذُه(. مم  2. 2. 2( َُرا،م مبحث: )1)

 إثبات )ال اء( وحذُه(. مم  2. 2. 2َُرا،م مبحث: )(  2)

 . 27: اإلعْام الب اني للقرآن ومالائ  اهلى األرمق ( 2)

 (. 218مم  1/288َُنظر على سب   املثال ُ   )الناـص وأـالامه( يف كتاب الربهان للزركشي )  (2)

 . 112على هد  الاوا  :  ( 5)
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أكثر مى  فوَبدو هذا اَنالْاَ ضرورًَا ،دًا عندما َتكّرر َاء املتكلم .(1)على الوـ 

على رؤو  ُوا   سور  مبن ة مى أّوَا إ  آخرها على النون وامل م  فَمرٍَّ 

ح ث َتكّرَر ُ ها َاء املتكلم ارهلم مّرات على  فكما يف سور  الشَراء فاكنَتنيالال

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ژ التوالي يف ـوله تَا : 

وإّنما حذ، ال اءات ألّنه رؤو  » ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ

ه معلى ـومه اَحتْاج مَدَر على و،مإّنما   وهذا الك َ مى إهلراه م  .ا َات

َََ  هذه األ َّ َمى ُ  . (2)«َُالواإلخبار هلأّنه َ َ لح لإلَ ة إ

ُ اء املتكلم يف نهاَات هذه ا َات ُخََِّامت حتمى تتناسمب وتنالمْم ممم الاوا م        

 فژحئژ  فژېژ  فژٴۇژ  فژۆژ مثم :   فالالاهلقة والّ حقة َا

ـُِرَأت هلإثبات ال اء َخت َّ اََقا ژپژ و فژائژ  َشَّر مى  وذهب ف. ولو 

 اُيالى. 

 إضاُة إ  مناسبة اََقا  ُإّن يف هذا ايذ، و،هان آَخران: 

َر احرتام  عى الَبث هلذكر ما هو مَلموَ وممذكور يف كم ِّ آَمة؛ ح مث ُذِكم       أحدهما:

خمر   أو فً  ـبم  حمر، الََّم    َممرَّ  ؛(2)َاء املتكلم َمّرَتني يف ك ِّ آَة مى ا َمات األرهلَمة  

 هلَده.  

قاء على َاء املتكلم هنا مى شأنه أن مَ  ضمر )األنا( َتكرَّر  اني إّن اإلهل الثاني:

وهو َُحا،ج ـوَمه. وهذا أمر  رهلما َتنماُى   مّرات متتال ة على لالان نيب اهلل إهلراه م 

 وُخُل  األنب اء. 

                                                 

 . 1/62الربهان يف علوَ القرآن:  ( 1)

 . 2/122جممم الب ان يف تاالر القرآن:  ( 2)

َّ يف آَممة: (  2) ًَ مممى َمماء ح ممث ،مماء ُ همما ـبمم  حممر، الََّمم  ضمممر  ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ إ  املممتكلم هلممد

 املتكلم.
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 حذ، تاء التأن ث  مم  2. 1. 2. 2. 7

  يف رؤو  آَاتهما  هلأن كان مََظم الوـم  فمى ح ث ُوا لها فَتمّ زت سور  مرَم

ُهمي   فَات ـل لة ،مداً ُوا   ا على النون املن وهلة هلاألل . ونالبة الوـ  هلاألل  يف 

. وـممد ورذ لامم   (1)الوـمم  علممى الاوا مم  القرآن ممة  ( مممى جممممو   112/1يف حممدوذ )

 َمرََّتني:  فعلى سب   الو   للمؤنث فيف هذه الالور  ژہژ

ت  ماة البُماء )الزَنمى( عمى ناالمها      وـمد َنَام   على لالان الالّ د  مرَم  األو :

 . [21مرَم:] ژڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہژ

ڦ  ژ على لالان ـومها وـمد َنَاموا همذه ال ماة عمى أمِّهما هلقموَم َما:          الثان ة:

 )هلُ مممة(: ژہژوأ ممم  . [28 ممممرَم:] ژڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  

 . (2)«ُلّما ُحوَِّل عى ُاع  نقَص منه حر،»

 ألّن»و فوإّنما سّوغ اجمليء هلها على همذه ال م ُة يف القمرآن ختا امًا لّلام  ممى ،همة       

 .(2)«  امرأ  حائض وطال جمَر    هله النالاء ذون الر،ال َُْرا َوَ ّمذلك ِم

يف  فُمَخّااممًا أَ ممًا فعلممى لالممان مممرَم المموارذ ژہژوـممد ،مماء الّلامم  الاّلمماهل  لممم 

َُِر هلاسممتَْال مممرَم ژہژ ح مث حممذ، النممون ممى    ژۀ  ہ  ہژ  ف وهممو حممذ،  َُشم

هلرباءتهما ممى همذا الاَم  املشمني. وانَّ ـمًا ممى جتماور همذَى الّلاظمني ُقمد َكمون              النََّ 

إضماًُة إ  مناسمبة    فأو ِعّد  و،وه ف ذ، تاء التأن ث و،ه  آَخر ژہژوروذ ُا لة ل

 :مى هذه الو،وه فلاا لة لالائر ُوا   الالور هذه ا

                                                 

 . 126الاا لة يف القرآن:  ( 1)

 . 2/121اإلتقان يف علوَ القرآن:  ( 2)

 . 16/78،امم الب ان عى تأوَ  آي القرآن:  ( 2)
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هلالبب اجملاور : وهو إعَّاء الّشيء حكم  ژہژالتاء( مى حذ، ) أن َكوَن مم  

كقول هلَ هم: )هذا ُ،ْحُر َضب  َخِرٍب(ف ومنه ـراء   فالشيء إذا ،اوره

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ يف ـوله تَا :  فهلاخلاض ژٺژ

پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  

ف إذ ژٺژ َ عَلى  ژہژ [ على إنه عَّ  على 6]املائد : ژٺ

. َُلّما ُحِذَ، اير، (1)ژٺژ لكّنه َخَاَض جملاور   ف،  مُالولة َ ممالوحةاألر

ف هلالبب جماورته له. وهو ژہژُحِذَ، كذلك اير، األخر مى  ژہژ األخر مى 

 .(2)ما َُاَلّمى أَ ًا هلاحملاذا  الّ وت ة أَ ًا

اور  أو الثان ة الوارذ  على لالان ـوَ مرَم ُإّنها إن مل تتحّق  ُ ها اجمل ژہژأّما 

ُقد  ّققت ُ ها املشاكلة اللاظ ة؛ ح مث شماكلت همذه سماهلقتها الميت       فاحملاذا  ال وت ة

 واهلل أعلم. (2)املشاكلة هلالثاني لألّول :ُهي مى ـالم فورذت على لالان مرَم

إّن اَن را، عى   ُة التأن ث إ    ُة خال مة ممى تماء التأن مث ممى شمأنه أن        مم  

 فهلهمذه ال ماة  مم  وهما مى ،ن  اإلنا مم  ت ا، مرَم وأمهاَ ر، الذهى عى ت ّور ا

 ،اء الّلا  كذلك خ ًُا لالائر األلااظ.   فُكما أّنهما ل التا كالائر النالاء

 .هل ورته الكاملةر ا ،اء ايذ،  ونًا للهالان عى التاّوه هلهذا الّلا  املشني  مم  

                                                 

 . 626مُ  اللب ب عى كتب األعارَب:  ( 1)

الامتح أو الكالمرف أو الالمكونف    اجملاور  أو احملاذا  ال وت ة على نوعني: حمماذا  يف ايركمات؛ ال مم أو    (  2)

موسم قى  وحماذا  يف األ وات عى طرَ  القلمبف أو ايمذ، أو الزَماذ ف أو اإلمالمةف أو ُمّك اإلذ ماَ )      

 (.12اللُة: 

 . 622مَْم امل َّلحات الب   ة وتَّورها:  ( 2)
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 الزَاذ  مم  2. 2. 2. 7

ممى سمننها أَ مًا أن تزَمد      فها أن َتحذ، يف الك َمى ُسنى الَرب يف ك مكما أّن 

 فولكمي َتحّقم  التناسمب هلمني رؤو  ا َمات      .(1)وذلك حاظًا للتوامن وإَثمارًا لمه   فُ ه

 ُنشر ُ ما َلي إ  أهّمها.   فأنوا   ُقد وـم منه يف ُوا   القرآن

 مَاذ  األل  مم  1. 2. 2. 2. 7

  ثة التال ة مى سور  األحزاب: مثال مَاذ  األل  ما ،اء يف الاوا   الث

11آَة:ژگ  گ  گ  ژ 

66آَة:ژڇ  ڇ  ژ 

67آَة:ژڎ  ڈ  ژ 

ألّن مقممماطم » ژڈژ  و ژڇژ و  ژگژ ُقمممد ُأِيَقمممت األلممم  هلمممم    

ُزََد على النون أِلم   لتالماوي    فُوا   هذه الالور  أِلاات  منقِلبة عى تنوَى يف الوـ 

 .  (2)«الاوا  وُتناسب نهاَات  فاملقاطم

َّ أنمه           ور م أّن الق ا  همو ـمراء  همذه الاوا م  هلُمر ألم  يف الو م  والوـم  إ

 .(2)«إ،راء  َا جمر  الوـ  فـُِرئ هلزَاذتها يف الو   أَ ًا»

 مماحب الربهممان أّن هلَممض املُارهلممة أنكممر أن تكممون هممذه الزَمماذ  إلَقمما    وـممد ذكممَر

ُتممَزْذ األلمم  لُتناسممَب رؤو  ا ي كممما ـممال َلممْم » ـممائً : فاملناسمبة يف مقمماطم الاوا مم  

 َ [ 2]األحممزاب: ژک   ک  گ  گ  گ  گژ ألّن يف سممور  األحممزاب:   فـممو

                                                 

 . 262ُقه اللُة وأسرار الَرهل ة:  ( 1)

 . 1/61الربهان يف علوَ القرآن:  ( 2)

 . 2/527، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ : الكشا ( 2)
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ف وك ا واحٍد منها رأُ  آَة وثبتمت األلم    [67]األحزاب: ژڎ  ڈژ وُ ها: 

ا ي  هلالنالبة إ  حالٍة أخر   ر تلك يف الثاني ذون األّول؛ ُلمو كمان لَتناُسمِب رؤو ِ   

 . (1)«ى اجلم مت ملثب

شيء  كثر  مى  واب الرأي؛ ُك   َُمكى أن َ ََُممدَّ لامٌ     الزركشيوُ ما أورذه 

ُُ َاالَّممر هممذا املممّد علممى أنممه لرعاَممة    فثمممَّ ََُمممدا الّلامم  ذاتممه يف الالممور  ذاتهمما   فيف سممور 

 رؤو  ا ي واحد  يف متاَ الالور . ايال أّن و فالاوا  

لكمي َتبمّ ى    ف  الال اـني الّلذَى ورذ ُ هما همذا اللام   ح هنا أن َُنظر إوالذي َرّ،

  وهلها أخر : فمَاذ  األل  َمّرً  الدل   على جميء لا  )الاّلب  ( هلدون

 ممدوذًا هلزَاذ  األل  هو ـوله تَا :   ژڈژ ُالال اق الذي ورذ ُ ه 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ    ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤژ 

چ  چ     چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

ژڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک

 هلدون مَاذ  األل  ُهو ـوله تَا :   ژگژ أّما الال اق أو ا َة اليت ورذ ُ ها 

   ڎڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  چ    چژ 

ژک   ک  گ  گ  گ  گ  کڑ  ڑ  ک  ژڎ  ڈ  ڈ  ژ

أه  الّنار » وهلنظر  سرََة إ  الال اـَني َتبّ ى لنا أّن الّلاظة األو  ،اءت على لالان

وهمو املناسممب ِلَمممّد   فُْماء هلاملممدّ  فوهمم َ ممَّرخون ُ هماف وََمممّدوَن أ مواتهم هلالبكمماء   

المميت مل َالممتدِ  الالمم اق ُ همما مَمماذ .  (2)«خبمم ، ا َممة الثان ممة فالّ مموت هلالبكمماء ورَُممه

                                                 

 . 1/61الربهان يف علوَ القرآن:  ( 1)

 . 112التَبر القرآني:  ( 2)
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المذي  الالم اق  ذات ف ألنها ورذت يف ژڇژ  ت مَاذ  األل  يفولنا  الالبب ،اء

علممى سممب   وذلممك  فوعلممى لالممان أهمم  النممار أناالممهم   ژڈژ ورذت ُ ممه لاظممة 

 واستَّالته. وهي حالٌة َُناسبها مّد الّ وت  فالتحاّلر والندَ والتم 

ڦ  ڦ   ژ ُ ه هو ـوله تَا :  تُإّن الال اق الذي ورذ ژگژ  ةأّما لاظ

ڇ  ڇ     ڇڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  

تحّد  عى وـَة األحزاب اليت وا َات ت. ژک  ک   گ  گ  گ

أو َمى كانوا مى  فكانت شدَد  الوطأ  على املؤمنني؛ سواء  َمى ثبتت ـلوهلهم وأـدامهم

َّ » ناُقنيامل م  اخلَّاُبكما َش فِضَا، القلوب الذَى مل َو،د منهم اَميان إ

 فُّظىَّ األّولون هلاهلل أّنه َبتل هم وَاتنهم ُخاُوا الزل  وضَ  اَحتمال فهلألالنتهم

وأّما ا َخرون ُظّنوا هلاهلل ما حكى عنهم. وعى ايالى: ظّنوا ظنونًا خمتلاًة: ظّى 

  .(1)«َُبَتلوناملناُقوَن أّن املاللمني َُالتأَ لونف وَظىَّ املؤمنون أنهم 

 فالميت ما مت مَهما األهل مار     فإّن هذه الظنون الكثر  املختلامة ممى همؤَء ني َماً    

ُكما امتّدت  ژگژ َلهي ِمّما َتناسب وهذا املّد الذي يف  فوهللُت القلوب اينا،ر

ذه الاا لة متْماومًا  كذلك امتدَّ الّ وت هله فهلهم الظنون وجتاوَمت حدوذ ما ُكَتَب َم

 . ا مى أ وات)الظنون( ِمّما ُوِضَم َ ةلاظهذه التحّقه الحدوذ ما ت

 مَاذ  هاء الاّلكت مم  2. 2. 2. 2. 7

،ماءت الزَماذ    ويف كم   منهمما    فََني مى الذكر ايك ممََدت هاء الاّلكت يف موِض

ََُمرًَّ  مََدت هلَد َاء املتكلم يف أكثر مى مثال وأخر  مَمَدت هلَمد    فعلى  ورٍ  خاّ ٍة؛ 

 )هي( يف مثال واحد.  ضمر الا  
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 مَاذ  هاء الاّلكت هلَد َاء املتكلم مم  1. 2. 2. 2. 2. 7

يف أرهلَمة ألاماظ همي:     فمََدت هاء الاّلكت هلَد َماء املمتكلم يف سم اق سمور  اياـّمة     

. ورَذ ُ همما الّلاظممان األّوَن مممّرَتني:  ژىئژ ژۈئژ ژەئژ ژېژ

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ   ژ: تَما   وهمو ـولمه   فإحداهما على لالان أه  اجلنمة 

ر  الثان ممة مويف املمم 21مممم  12اياـممة:ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ

ۋ  ۋ  ۅ  ژ وهمو ـولمه:    فُأض َ  إل هما الّلاظان ا َخران ُورذا على لالان أه  النار

ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ        ۇئ  ۇئ  ۆئ  

22مم  25اياـة:ژ  ىئ  ىئ ېئ  ېئ   ېئۆئ   ۈئ  ۈئ

يف هممذه املواضممم وأشممباهها هلأّنهمما لب ممان حركممة   النحوَممون الزَمماذَ  وعمماذً  ممما ََُلهممُ 

أو لتَمموَض الكلمممة المميت َالممقا منهمما هلَممض حروُهمما عنممد      فايممر، املوـممو، عل ممه 

   .ف لذلك ُإّن مَاذ  اَاء هنا ختتّص  الة الوـ(1)الوـ 

َّ أّن إثبات همذه اَماء   ممى عمدَ ـراءتهما عنمد      ٍجَر امل مح  أوـَمَم القمّراء يف َحم    يف إ

ُالو،ه أن َوـَ  على همذه اَماءات وَ   » الو   أو إسقاطها. َقول الزّ،اج يف ذلك:

َ  يف الو   فتوَ   هلأنها أذخلت الوـ   فوَ ُأِحّب خمالاة امل مَح   فوـد حذُها ـو

 فُالو،ممه أن َوـَمم  عنممدهاوهممذه رؤو  آَممات  فوَ أن أـممرأ هلإثبممات اَمماء يف الو مم 

 .  (2)«[11 ]القارعة: ژڍ  ڌ  ڌ  ڎژ وكذلك ـوله: 

ُوا   سور  اياـّة اليت ورذت ُ ها هذه الزَاذ  نقم  علمى    التأما  يفقل ٍ  مى وهل

وهمي أّن همذه الزَماذ  ،ماءت ل توا م  اإلَقما         فحق قة أخر   ر ما ذكمره النحوَمون  

                                                 

 . 162َنى: الوـ  يف القراءات القرآن ة وأثره يف اإلعراب وامل ( 1)

 . 5/217مَاني القرآن وإعراهله:  ( 2)
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ثم تل ها ُوا    فمكرَّر  ث   مّرات ژےژ  على ناَلٍ  واحد. ُالالور  تبدأ هلاا لة

... إ  أن َالب  هذه الاوا   املزَد  ألااظ: ژىژ ف ژۉ  ژ ف ژڀژ 

ژۈئژوژەئژ ژېژ ف لذلك ،ماءت   ژڳژ  و ژکژ  و ژڌژ 

 على شاكلتها.  ژىئژ 

لتقاهلمم  اإلَقمماعي هلممني ُهنمماك مراعمما  ل فلتناسممب اإلَقمماعيوهلاإلضمماُة إ  مراعمما  ا

ح ممث ـوهِلممَ  هلممني أهمم  اجلنممة وأهمم  النممار هلهممذه  فرذت ُ همما هممذه الزَمماذ ا َممات المميت و

وهلايالمر  والتمأّوه عنمد همؤَء.      فالاوا   اليت توحي هلاَسرتخاء والّدعة عند أولئمك 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ژواملقاهللة هنا مخالة خبمالة؛ هلَد إخراج ـوله تَا : 

خَّماب ممى اهلل َعمزَّ    ُهمو   فاملتحمدِّ  هنما خمتِلم     ألّن فمى سم اق املقاهللمة   ژۈ ۈ

 وَ، َّ إ  أه  اجلنة.

 

  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ
    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ

    ہ  ہ  ھ  ھ
    ھ  ے  ے

    ۓ  ڭ

 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې

 ى  ائ   ائ  ەئ 

 وئ  وئ        ۇئ

 ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ

    ېئ  ىئ  ىئ

  

 ژہژ  ژڻژ   اَمماء يف ُاِ ممَلَتي والممذي َبممدو مممى هممذه املقاهللممة أّن مَمماذ  

ثمم مل ََمِرذ هلَمد ذلمك علمى       فيف ُمبَتمَدأ ك مهمما   ف،اءتا على لالان أه  اجلنة والنار مًَا
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َّ ُوا م  أ مل ة اَماء  مر مزَمد       يف حمني اخُتمِتَم كم َ أهم  النمار       فلالان أه  اجلنة إ

ّما مََد يف س اق أه  . َُلژىئژ  و ژۈئژ ا: ا هلهوَتني مزََدَتي اَاء كما اهلتَدأهلاا َل

كمذلك   فالمذي َ مزَمد عل مه   اجلنة خماطبُة اهلل إَّاهم هلأن َأكلوا وَشرهلوا وَهنمؤا هلمالنَ م   

 ُقد مََد يف س اق أه  النار هاُء الاّلكت إمَانًا يف إهلرام ما هم عل ه مى حالر  وتأواه.

 مَاذ  هاء الاّلكت هلَد ضمر الا   )هي( مم  2. 2. 2. 2. 2. 7

وذلمك يف ـولمه تَما :     فالالكت هلَد ضمر الا   )هي( ممّرً  واحمد ً   ورذت هاء

ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ژ

وإّمما ضممر الّداه مة علمى       ژڇژ إّمما ضممر    ژڎژ  . و11ممم   8القارعمة: 

ممى   ژڇ  ڇژ تقدَر: )وأّما َمى َخّات موامَنه ُقد َهَلَك(ف وَكون عندئٍذ: 

 القمارئُ  َ َ م وإذا َو فواَاء للاّلكت» وا على الر،  هلاََلكة: َهَوْت أماُه.ذَعـوَم إذا 

 .  (1)«ألنها ثاهلتة يف امل َح  فج لئّ  َالقَّها اإلذراجدَرّقه أن َ ََُح :حَذَُها. وـ َ 

كمما   فوهلذلك ََ دق على هذه اَاء ما  َدَق علمى اَماء املزَمد  هلَمد َماء املمتكلم      

التناسمب اإلَقماعي هلمني الاوا م  الاّلماهلقة والّ حقمة َما.         وِّإشماعة َ،م  أّنها ُت مارعها يف  

مَمدت اَماء هنما     فضممى سم اق التقاهلم  اإلَقماعي     فوكما مََدت اَاء يف سمور  اياـّمة  

أّن  فيف م ممارعة هممذه املقاهللممة لتلممك فلكممّى ممما َُلاممت اَنتبمماه فكممذلك يف ذات الالمم اق

 فأّما الَن مر الثماني ُْماء علمى أرهلَمة ُوا م        فالَن ر األّول منها ،اء على ُا َلَتني

 كا تي:

                                                 

  .721 /2:الكشا، عى حقائ   وامض التمنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ  ( 1)



 617 الدَلُة الّ وت ة َعلى ُمالتَو  الرتاك ب: الاهلمالا   ال 

 

 

 ڦ   ڄ  ڄ  ڄ

     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ
 چ  چ  چ  ڇ وَ

 ڇ  ڇ

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

    ڈ  ڈ
. (1)كما ت ماعَات الاا ملة املزَمد  هنماك     فُقد ت اعات الاا لة هنا يف أه  النار

 ويف ذلك مى الدََت ما َالتحّ  مزَدًا مى الدراسة والتأّم .

 إَثار اللاظة الُرَبة مم  2 .2. 2. 7

حتى َتحّق  التناسب ممم مما ـبلمها     فللاا لة ذور  كبر يف اخت ار ألااٍظ ذون  رها

هل  هو تناسمب ذَلمي هلالدر،مة     فوما هلَدها. وهذا التناسب َ ََخَتّص هلاإلَقا  ُحالب

َّ أّنه َبدو  فاألو  لَّم   َُ مما َت ة وخاّ م  فللوهلة األوَلمى  تناسبًا إَقاع ًا عند النظر إل هإ

َّ َممرًَّ  واحمد     ِرذ ذكرهما يف القمرآن  ماليت مل ََتلك الاوا   هل ة َُمت هلُراهلم  ُعِرو فالكمرَم إ

 ألااظها.  

 وَعممرََّ،  (2)ولاظممة  رَبممة أي:  ام ممة  فوالُرَممب مممى الكمم َ: ممما َ ُمممَض منممه  

يف أن تكون الكلممة وحشم ة َ َظهمر مَناهما ُ حتماج      » هلقوله:الكلمة الُرَبة الال وطي 

 .(2)«نقر عنها يف كتب اللُة املبالوطةمَرُتها إ  أن َُ

                                                 

َتَّد  و،ه الّشبه هلني سوَرتي اياـّة والقارعة املقاهللة الميت رأَناهما هلمني الالم اق واإلَقما  والاوا م  إ        (  1)

وهو مما كّنما ـمد     ح ث التكرار الت اعدي أو املرّكب الذي هلدأت هله ك ٌّ منهمافاملقاهللة هلني الالوَرَتني مى 

 (.تكرار األلااظ مم  1. 2. 2. 7)أشرنا إل ه مى ـب . َُراَ،م مبحث: 

 . ماذ :  ربلالان الَرب:  ( 2)

 . 1/127املزهر يف علوَ اللُة وأنواعها:  ( 2)
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 ژ  ۋ ژلاظمة  مم  1. 2. 2. 2. 7

يف ـولمه   ژۋژيف ُوا   ا َات القرآن مة لاظمة    ،اء مى األلااظ الُرَبةوِمّما 

ََْلمم فأي ،ممائرٌ » [22]الممنْم: ژۈ  ۈ ٴۇ  ۋژ تَمما :  ُُ مثمم  ُطمموهلى  فىموهممي 

ََْلى  اًة َملتالَل وإنَّما كالروا ال اذ فوُحْبَلى ُِ وإنَّما هو  فالم اء؛ ألنه ل   ُمي الك َ 

َُْلى   ََْر  والممِد )ضمموَم ( وـممد ُنِقَلممت   ژۋژ ُ ْ مم. َُأ(1)«مممى هلنمماء األقمماء كالِشمم

 فمَناهممالاظممة  رَبممة يف   فإذن فُهممي. (2)ُاسممُتبِدَلت ال مماء هلممالواو الَ ممّمة إ  الكالممر   

َّ أّنها. و رَبة يف   ُتها ة ممى ،همة اإلَقما  ممم ُوا م  سمور  المنْم        ،اءت مناسمب  إ

 املبن ة على األل  املق ور .  

ا ممى ذَلتهما   َ َََا هم  علمى همذه ال م ُة ملناسمبة الاوا م       ژۋژجميء  لكّى

إنكماري  سَبَقها اسمتاهاَ   َذت ُ ه. ُقدالذي وروم ءمتها للال اق ف .الدـ قة على املَنى

ْاب واَستُراب  ڭ  ژ ـوله تَماَلى:   ذلك يفو فء هللمى تالم ة شركاعلى سب   التَ

ألنهمما  فَ َالممّد مالممّدها لاظممة أخممر  . ُهممي يف موضممَها[21]الممنْم: ژۇ    ۇ  ۆ

 . (2)ـد َتمَّ ايدَث عى ذَلتها ُ ما سب وت  راهلة اإلنكار إ   راهلتها اللاظ ة. َََمَ،

 ژۇئژو  ژۇژ  متالاظ مم  2. 2. 2. 2. 7

 ژڭ   ڭ  ڭ  ۇژ  :يف ـولمه تَما    ژۇژ  ةلاظم أَ مًا   مى الاوا   الُرَبمة 

وـمد  . (2)وـ   الَظم م املنَكمر   فاَمز  وُتحها: الَْبهلكالر واألّذ ّذ واإل .[82]مرَم:

                                                 

 . ض ز ماذ :مَْم ال حاح:  ( 1)

 . 5/72ن وإعراهله: مَاني القرآ ( 2)

 م ئمة ،ر  اللا  للال اق(. مم  6. 1. 2. 1. 2(  َُراَ،م مبحث: )2)

 . 2/22الكشا، عى حقائ   وامض التنزَ  وع ون األـاوَ  يف و،وه التأوَ :  ( 2)
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جاءت على غرار فواصل سورة مريم املبنية على الوقف على النوو  املنصووبة بوا.لف     

السوياق الوذي وردت فيوه لفظوة      يكاد ُيماثلالسياق الذي وردت فيه هذه اللفظة كما أّ  

ادِّعواء  ب وغريو  وهوو أمور   أ  يكوَ  هلل شوري  أو ولود   حيث التعجُّب من  ،ژۋژ

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ژ  عظوويم

 [  61وو  69]مريم:  ژې   

 ]الكهف: ژەئ  وئ  وئ  ۇئژ يف قوله تعاىل:  ما جاء فاصلًة ةالّلفظ هذهوشبيه 

كذل   ةوارد وهي  (1)عين: منَكرًا من قوهلم أِمَر ا.مُر أي: َكُبَرت ژۇئژ ةفلفظ  [11

املنَكَرة يف غرابتها لُتالئم ا.مَر املنَكر الوذي  فجاءت اللفظة  ،تعجُّبيف سياق اإلنكار وال

  لفواصل سورة الكهف إضافًة إىل مناسبتها ،عّبَرت عنه

 (اـَّأَب  )لفظوة  وو  3  3  2  3  1

مون أشوهر   [ 31]عوب::  ژوئ  ۇئژ الواردة يف قولوه تعواىل:    (اـَّأَب   )ُتعَترب كلمة 

على الفهم حتوى  وكانت عصّية  ،يف فواصل اآليات القرآنية ا.لفاظ الغريبة اليت وردت

؟ ا.ّب موا  رِضَي اهلل عنه أّنه ُسولل عن أبي بكر الصديق » قد ُرِوَيف عند كبار الصحابة؛

؟! إذا قلت يف كتاب اهلل ما ال ِعلوَم لوي بوه      وأيُّ أرٍض ُتِقلُّين ،ماٍء ُتظلُّينفقال: أيُّ َس

فموا ا.ّب؟ ثوم    ،قَرأ هذه اآلية فقال: كلُّ هذا قود عَرفنوا   وعن عمُر رضَي اهلل عنه: أّنه

مور أ  ال  ُع وموا عليو  يوا ابون أ ِّ     ،التكلَُّف اهلِل ُرْمَرَفَض عصًا كانت بيده وقال: هذا َلَع

    (2)«!تدري ما ا.ّب

                                                 

   33املفردات يف غريب القرآ :  ( 1)

   193وو   4/194الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيو  ا.قاويل يف وجوه التأويل: (  2)
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سظبعة قوظوا ف يقيظ     علظ    معنظه   اختلظ  اففسظرون يف  )األّب(  وبسبب َغرابة لفظ  

وقّمظظه مظظه ي الظظِ ا فمحلظظّد يهلصظظيد  وال ظظهّدف الظظت  خهّ ظظة      ،مظظه ترعظظه  الب ظظه م » هظظوف

وال هلثف اّ  مه ََّبَت عل  وجِ األرِض  والرابعف مه سحلَوى الفها ة  واخلهمسف ال مهر 

ويهبسظ ه هظو األّب  والسظهبع قّّظِ      ،   والسظهف:ف قّن رطظب ال مظهر هظو الفها ظة      الرطبة

    (1)«ّعه  اهلفها ة للنه:لأل

ۇ  ژوولِ تعهىلف وهد  ،مال مة للفوا   السهبقة هله ژۇئژوود جهءت يه لة 

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  

للسيهق ومكمِّلًة  منهسبًةهذ  اللفظة امه جهءت   ژائائ ەئ ەئوئ  وئ  ۇئ

 محلّمه يعريِ العرُب الزروعق نهف  يه يهت تتحّدث عّمه ُتنبحلُتِ األرُض من للمعن ؛

علٌم من بِ  ممه هل َعظدََّفيَلّمه  ،بِ وابِ وَمّمه مل يست حّلس محلّمه است َّسوا ،ه ال َيعريو ّممحلو

بلف   جهء قخريًا ،والفها ةوالدا ق والزيتون والنخ  والَقضبحل  بحلَنوالعحل البِّ

عل  ا ِّ هذا اللف  بحلغرابتِ لحلَيد َّ  ،وهو ّوع من النبهت ال يعريوِّ ومل ي َلفو  ،)األّب(

 ]يوس ف ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆژ يإّن  ،األرض هتمن ّبهت مه ال َيعلمِ اإلّسهُن

 [ 121]األّعه ف ژۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئژ اهلل َل و [  وإّن 60
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 اخلامتة

 ملباحمث  وَ َزال ميث  منَّلقًا وهمدًُا أساسمّ ني  كان القرآن الكرَم ظهر مما سب  أّن 

هلُ مَة   فَالتلهمانه وَالتمّدان منه ماّذ   ثهمامم  يف اللُة الَرهل ةمم  علَمي الدَلة وال َّوت

وحتممى اكتماَممما ِعلمممني  فوذلممك منممذ هلمماكور  نشممأتهما فالوـممو، علممى أسممرار مَان ممه

 لك   ـواعده وأ وله.  فشاخ ني

اجلانب ال موتي يف تشمك      مى علمائنا القدامى واحملدثني إ  أهم ة ولقد تنّبه كثر

وأشمماروا إ  هلَممٍض ِمّممما تنَّمموي عل ممه األ مموات اللُوَممة والظممواهر     فال ممور  الان ممة

 ال وت ة مى مَاني وذََت وإحياءات.

ويف القممرآن الكممرَم هل ممور     فاجلانممب ال مموتي يف اللُممة الَرهل ممة هل ممور  عامممة    ُ

األحموال يف هللموغ    عن ر أساسمّي مهمم َ ميكمى اَسمتُناء عنمه هلمأي حماٍل ممى         فخا ة

و اإلحاطة هله. وهلناء  على ذلك إّن  ل   المنّص القرآنمي َتَّّلمب اإلحاطمة      فاملَنى املراذ

هلاملالمممتوَات الدَل مممة املختلامممة ني َمممًا؛ ُباإلضممماُة إ  املالمممتو  اللُممموي وال مممريف   

هنمماك املالممتو  ال مموتي الممذي َقمم  علممى القّمممة مممى هممذه           فوالنحمموي والالمم اـي  

واتِّخمماذه أذاً  َُ مم اها املاالِّممر إ  أذواتممه   فَهلممدَّ مممى اَسممتَانة هلممه والممذي  فاملالممتوَات

 الَدَد  األخر  يف التحل   والتاالر والتأوَ .
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 هلالنقا  التال ة:ا إنياَ ُ مكىالبحث هلها خرج أّما أهم النتائج اليت 

إّن هنمماك الَدَممد مممى الظممواهر ال مموت ة المميت ميكممى أن تتممواُر عل همما ايممرو،         -1

 فمنامرذً  و مرّكبمة. وهمي تمت ءَ ني َمًا وتتنما م       فكات والكلممات القرآن مة  واير

 وُ  نظاَ  وتي وإَقاعي خّلاب يف رسم  ور القرآن الكرَم وتشك   مَان ه. 

هناك ع ـة وث قة وحمكمة هلني اجلانب الب اني واجلانمب ال موتي يف إهلمرام املَنمى.      -2

علممى امتممزاج ال اممور  الب ان ممة   وإن تشممك   ال ممور  الان ممة للْملممة القرآن ممة ـممائم  

 هلال ور  ال وت ة واإلَقاعّ ة.

إّن أ ُر وحمد   موت ة يف القمرآن الكمرَم ميكنهما أن متثم  مماّذ   ث مة َما ـ متهما            -2

الدَل ة. ُكّ   وت يف هذا الكتاب ايك م ُوِضمم موضمَه المذي َ ََ ملح  مره      

 فوَخِامي مما همو أعظمم     فا ُ مه ُإذا ُوـَِ  على سرِّه انكش  هلَض  ِمّمم  فل ح َّ حمّله

 .ژۇئ  ۆئ      ۆئ     ۈئ    ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی     ی  ژ ُإنه 

ِْز  هلًأ مواته وألااظمه وتراك بمه    -2 گ  گ  گ  ژ ُهمو كتماب    فإّن القرآن الكرَم مَ

ڱ     ں  ں  ژ ألنمممممه  فَ يف مَان مممممه وَ يف ألااظمممممه  ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ

حي مى  أثبتت الدراسة حق قة خالد  أْلَمَح إل ها الب  ي الكبر. وهلالتالي ُقد ژڻ

هلى محز  الَلوي يف كتاهله الَّرام املت مى ألسرار الب  ة وعلوَ حقمائ  اإلعْمام   

َّ َتحتمه ِسمرٌّ وم ملحة ُ مً  عّمما         » وهي ـوله: ل   يف آي القمرآن اجمل مد حمر، إ

 .«وراء ذلك

  مث   فرت ُ هما الكلممات اخت مارًا ذـ قماً    هناك ااذج كثر  يف القرآن الكرَم اخت -5

وُركهبمت   فَشاطَر هلناؤها ايركي حالَتها التَبرَة. كما اخترت ُ مه كلممات  أخمر    

ممم ايالمة    فيف ُ،م    مث َتالماوق هلناؤهما ايركمي إضماًُة إ  حركتهما اإلعراهل مة       

 التَبرَة.
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أهلَاذهمما الدَل ممة مممم  ـ ممرً  كانممت أَ طوَلممًةمممم  إّن لكمم ِّ حركممٍة يف القممرآن الكممرَم -6

اخلاّ ة هلها. وإّن اَخت ، هلني أ وات املد الَّوَلة والق ر  َ َق  عند حمدوذ  

ذلممك أّن كممّ  ذر،ممة مممى ذر،ممات ال مموت يف الَرهل ممة َتمتلممك      فالكم ممة ُحالممب 

ًَ ُون م ًا عى األخر    ث إّن أّي تُ اممٍر يف ذر،مة َمممّد ال موت يف كلممة       فاستق 

أو َُ اي عل ها مالحًة ذَل مة خا مة. وـمد ،ماء هلنماء       فُ ِّر مَناهاما مى شأنه أن َُ

 القرآن الكرَم كّله وُقًا َذه املَاذلة ال وت ة الدـ قة.

متنوعمة األ موات    فُتمث  البن ة الّلُوَة للنّص القرآني وحدً  ع وًَة متماسكة -7

رَم كتاب و اإلَقاعات هلالبب تنوا  املوضوعات واأل راا. و َلّما كان القرآن الك

كمما اي ما  يف تَمّدذ     فح ا  ُقد َتَم ََّزت ك ا نيلٍة ُ ه هللموٍن خماّص وإَقما  خماصّ    

 ألوانها وتنو  إَقاعاتها.

لتو م    ممم   هلاعتبماره عن مرًا نيال ماً   ممم   تكمى أهم ة اإلَقا  القرآنمي يف توظ امه   -8

 ممم ى الن وص خ ًُا لُره ممم  املَنى ومنحه القدر  على التأثر. ُاإلَقا  يف القرآن

َقوَ هلأذاء وظ اتني اثنتني يف آٍن واحد: إحمداهما نيال مة واألخمر  ذَل مة. وممى      

ِمّما أر م أرهلماب الا ماحة    فهنا ُقد هللغ اإلَقا  القرآني ـّمًة يف اَنالْاَ والتأثر

 والتالل م هلَْزهم عى مَارضته.   فوالب ان على اإلذعان هلتاّوـه

قرآن ة وُ  أومان الشَر الَرهلي َ َُمكى أن جميء هلَض الرتاك ب واجلم  الإّن  -2

ََدَّ امت امًا للنظم القرآني ول   له ما َُربِّره ممى الناح مة    فُهو َتماث   ر مق وذ فَُ

َُمي مم الال اق الَاَ لاَة أو الالور . ُإَقا   فالدَل ة َّ ما كان مى انالْامه الّن إ

ُم  همو ممى الشمَر هلقرَ مه و       فَ َُماث  أًَّا مى ضروب القول عند الَرب القرآن

 وَ مى النثر هلالَْه وُخَّبه.  فر،زه

اّن الناّل  القرآني ـد نَيَم هلني مزاَا النثر والشَر ني ًَا. ُقد أعَاى التَبر ممى   -11
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ُنمماَل هلممذلك حرَّممَة التَممبر الكاملممة عممى  فـ مموذ القاُ ممة املوّحممد  والتاَمم  ت الّتاّمممة

 فاتممه مممى الشممَر املوسمم قى الداخل ممة  ني ممم أ راضممه الَامممة . وأخممذ يف الوـممت ذ  

والتقا ة املتقارهلة الميت ُتُم     فوالاوا   املتقارهلة يف الومن اليت ُتُ  عى التااع  

 عى القوايف.

همما الّلمذان    فهلمما َشمتم ن عل مه ممى تناسمب      فإّن ـانوَني اإلَقما  والَ ـمات   -11

هلاعتباره أرـمى  مم  قرآنيو النّص الحيكمان اجلانب اجلمالي يف ال ور  الانّ ة الراـ ة. 

شمأنه يف ذلمك شمأن َخلم  اإلنالمان يف       فر م َذَى القانوَننيمم  ُنون الب ان ـاطبًة

 والكون  ا ُ ه مى أ،راَ قاوَة  اَة يف الدـّة والنظاَ. فتكوَنه الَ وي

وََتّْلمى همذا    فإّن التماث  اإلَقاعي يف الشمَر َُقاهللمه التنمّو  اإلَقماعي يف النثمر      -12

وّظم  كم َّ مما ََمتلكمه ال موت       يف النّص القرآني يف أرـَى  وره. ذلمك أّنمه  التنّو  

وخبا مة القمدر  علمى الت موَر والتنُم م هلهمد، هللموغ أعمم           فاللُوي مى ـدرات

ومظهمرًا   فُُدا اإلَقا  ُ ه  ورً  متم ز  للتناسم  الام    فمواطى التأثر يف املتلقهي

 .امه األسلوهلي والب اني الرُ موآَة مى آَات إعْ فمى مظاهر ت وَر مَان ه

َ ِ َنممى إلحممداهما عممى    فإّن الاا مملة القرآن ممة ت ممَِّلم هلمموظ اَتني أساسمم تني    -12

 فألنهما ،اءتا على ـدر واحد؛ إحد  هاتني الوظ اَتني  وت ة إَقاع مة  فاألخر 

 واألخر  مَنوَة ذَل ة.

 فرآن ال موت ة مامال الباب ماتوحًا أماَ الباحثني ل كتشاوا الكثر مى أسرار الق -12

وَهلّد أّن القاذَ مى األَاَ والقرون هلما حيمله مى اكتشاُات مَرُ ة وعلم ة س قوَ 

ٹ   ٹ  ڤ  ژ وآَاتمه البماهر     فوِحَكِممه اخلا مة   فهلَح ِّ كثٍر مى رمومه الدُ نمة 

 . 27األنب اء:ژڤ
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 امل ماذرُهر  

 

 القرآن الكرَم. 

 ف منشمورات عوَمدات   1َ(ف  1221نف قر. )ف أهلو محداإلهل   ة يف الب  ة الَرهل ة

 الدول ةف هلروت مم  هلارَ .

 ف مكتبممة النه ممةف 1َ(ف  1265ف ايممدَثيف خدمممة. )أهلن ممة ال ممر، يف كتمماب سمم بوَه

 هلُداذف الَراق.

 ف الالممم وطيف ،ممم ل المممدَى عبمممد المممرمحى اهلمممى أهلمممي هلكمممر.  اإلتقمممان يف علممموَ القمممرآن

 ف منشورات الرضّيف إَران. 2مف  همل(ف  ق  : حممد اهلو الا   إهلراه 1267)

 َف ذار الاكمر  2َ(ف  ق م : عثممان أممنيف     1222ف الااراهليف أهلو ن ر.)إح اء الَلو

 الَرهليف القاهر .

  َ هممم(ف  ق مم : سمم د  1212ف ا مممديف علممي هلممى حممممد. ) اإلحكمماَ يف أ ممول األحكمما

 ف ذار الكتاب الَرهليف هلروت.1اجلم ليف  

 ذ هلى عمر . )ذ.ت(ف  ق  : عبد المرح م حممموذف ذار   ف الزخمشريف حمموأسا  الب  ة

 ةف هلروت .املَرُ

 ،همممل(ف 1222ف اهلممى سمم ناف أهلممو علممي ايالممني هلممى عبممد اهلل. ) أسممباب حممدو  ايممرو

 ف انتشارات ،امَة طهرانف إَران..ت ح ح: هلروَز نات  خانلري

       اقاع مم فعز الممدَى. األسمم  اجلمال ممة يف النقممد الَرهلممي عممرا وتاالممر ومقارنممةف 

 َ(ف ذار الاكر الَرهليف هلروت.1268)
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  محمممدانف اهلتالممماَ أمحمممد.  األسممم  اجلمال مممة ل َقممما  الب  مممي يف الَ مممر الَباسممميف

 ف ذار القلم الَرهليف حلبف سورَا.1َ(ف  1227)

 (ف ترنية: أمحد خمتمار عممرف   1272ف مارَوهلايف الباحث األورهلي.)أس  علم اللُةَ

 ف ل ب ا..منشورات ،امَة طراهلل 

 َ ف جممم البحو  اَس م ةف هلروت.1َ(ف  1222البالتانيف حمموذ. ) والاىف اَس 

 (ف ترنية كاظم سَد الدَىف ذار آُماق  1285ف ها،ف كراهاَ. )األسلوب واألسلوهل ةَ

 عرهل ةف هلُداذ.

 (ف الدار الَرهل ة للكتابف ل ب ما ممم    1277ف املالديف عبد الال َ. )األسلوهل ة واألسلوبَ

 تون .

 ذ.  : ق مم  فشممرح ن ممر الممدَى الَّوسممي (ف1261اهلممى سمم نا. ) فب همماتاإلشممارات والتن

 .ذار املَار،ف م رف 2سل مان ذَنا.   

 (ف ذار املَر،   رف 1262ف الَّقاذف عبا  حمموذ. )أشتات جمتِمَات يف اللُة واألذبَ

 القاهر .

 ف ـمّدورف أمحمد حمممد.    .أ الة علم األ وات عند اخلل   مى خ ل مقدمة كتاب الَني

 ف ذار الاكرف ذمش .2هم(ف  1222َ مم 2112)

 ف مكتبممة 2َ(ف  1226هممم 1216ف همم لف عبممد الُاممار حامممد. )أ مموات اللُممة الَرهل ممة

 وهبةف القاهر .

 ف مكتبة األجنلو امل رَةف القاهر .5َ(ف  1275ف أن  ف إهلراه م. )األ وات اللُوَة 

   (ف 2111همم  1221) ف حالماَ المدَىف كمرَم مكمي.    أ ول تراث ة يف اللالمان ات ايدَثمةَ

 ف مكتبة النه ة امل رَة.2 

 ف 1َ(ف  1222همم 1212ف اخل مريف حمممد األممني. )   اإلعْام الب اني يف   غ األلااظ

 مَّبَة ايالني اإلس م ةف القاهر .
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  ذراسة ـرآن ة لُوَة هل ان ةف هلنمت الشماطئف   اإلعْام الب اني للقرآن ومالائ  اهلى األمرق مم

 ف ذار املَار،ف القاهر .2(ف  2112َعائشة عبد الرمحى. )

  ف هنممممداويف عبممممد ايم ممممد أمحممممد َوسمممم .  اإلعْممممام ال ممممريف يف القممممرآن الكممممرَم

 هلروت. –َ(ف املكتبة الَ رَةف   دا 2112هم1222)

  ف اخلالمممديف  ممم ح عبمممد الاّتممماح. إعْمممام القمممرآن الب ممماني وذَئممم  م مممدره الرهلممماني

 ف ذار عّمارف عّمان.2َ(ف  2112هم1225)

 ف 1َ(ف  2111همم 1221ف الراَُيف م مَّاى  ماذق. )  آن والب  ة النبوَةإعْام القر

 منشورات حممد علي هل  ونف ذار الكتب الَلم ةف هلروت.

 (ف  ق  : أهلو عبد 2111ف الباـ نيف القاضي أهلو هلكر حممد هلى الَّ ِّب. )إعْام القرآنَ

 ن.ف ذار الكتب الَلم ةف هلروتف لبنا1الرمحى   ح هلى حممد هلى عوَ ةف  

    ف ذار 1َ(ف  2116همم 1227ف مشلمولف حمممد. )  إعْام رسم القرآن وإعْمام المت و

 الال َف القاهر .

 (ف املؤسالمة الَرهل مة ايدَثمة    1288ف شم خونف حممموذ الالم د. )   اإلعْام يف نظم القرآنَ

 ف القاهر . .للَّبم والنشر والتومَم

 ف ذار اهلى 8َ(ف  2111هم1222ف الدروَلف حمي الدَى. )إعراب القرآن الكرَم وهل انه

 كثر وذار ال مامةف ذمش  وهلروت.

 1277ف الالاـيف ُاض  م َّاى. )أـالاَ الك َ الَرهلي مى ح ث الشك  والوظ اة َ– 

 هم(ف مكتبة اخلاجنيف القاهر .1272

 ف ذار الكتاب اللبنانيف هلروت.2َ(ف  1281ف طّحانف رميون. )األلالن ة الَرهل ة 

 (ف مَّبَة ايليب. 1252هم1272َ . )ف املرت ىف الشرأمالي املرت ىَ 

 الَكمربيف أهلمو    إم ء ما َمىَّ هله الرمحى مى و،وه اإلعراب والقراءات يف ني م القرآنف

 ف ذار الكتب الَلم ةف هلروت.1َ(ف  1272هم1222البقاء عبد اهلل هلى ايالني. )
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 بف عمدذ  همم(ف جملمة الَمر   1225ف الزَديف ـا د َاسمر. ) اإلحياء ال وتي يف تَبر القرآن

ّْة(. ال احة األلكرتون ة:  )ذو القَد  وذو اي

(www.hamadaljasser.com/article  152ممdetail.asp?articleid=). 

 ف 2َ(ف  1228ف القزوَ ف حممد هلى سمَد المدَى هلمى عممر.)    اََ اح يف علوَ الب  ة

 ذار إح اء الَلوَ.

     ف مؤسالمة  1َ(ف  2112ف الَمواذيف مشمكور كماظم. )   البحث المدَلي عنمد اهلمى سم نا

 الب غف هلروت.

 ف 1َ(ف  2112همم 1222ف الَواذيف مشكور كماظم. ) البحث الدَلي يف تاالر امل زان

 مؤسالة الب غف هلروت.

 ف أهلو ح ان األندلالي. )ذ.ت(ف ذار الاكر للَّباعة والنشر والتومَمف هلروت.البحر احمل ا 

  ذ.ت(ف إذار  الَّباعمة املنرَمةف   ف اهلمى ـم م اجلومَمةف حمممد اهلمى أهلمي هلكمر. )       هلدائم الاوائمد

 م ر.

 مكتبة املَار،ف  اهلى كثرف اياُ  إقاع   هلى عمر الدمشقي. )ذ.ت(فف البداَة والنهاَة

 هلروت.

 (ف 1272همم 1221ف الزركشيف هلدر المدَى حمممد هلمى عبمد اهلل.)    الربهان يف علوَ القرآنَ

 نشرف هلروت.ف ذار املَرُة للَّباعة وال2 ق  : حممد أهلو الا   إهلراه مف  

 ف 2َ(ف  2111همم 1222ف الاّلامرائيف ُاضم   ماحل. )  هل  ة الكلمة يف التَبر القرآني

 ف عّمانف األرذن..ذار عّمار للنشر والتومَم

 ف مركممز ذراسممات الوحممد   1َ(ف  1286ف اجلمماهلريف حممممد عاهلممد.)هلن ممة الَقمم  الَرهلممي

 الَرهل ةف هلروت.

 عْام القرآنف اخلَّاهليف محد هلى حممد هلمى  مم  ضمى ث   رسائ  يف إ هل ان إعْام القرآن

ف ذار 2َ(ف  ق  : حممد خل  اهللف وحممد م لول سم َف   1268هم1287إهلراه م. )

 املَار،   رف القاهر .
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 ف مَّبَمة  1َ(ف  2112همم 1222ف المزَىف حمممد ُماروق. )   هل ان النظم يف القرآن الكرَم

 الَلم ةف ذمش ف سورَا.

 ف ُمومي عَّموي   :  قَ(ف  1268) .عثمان عمرو هلى  ر وأهلف اجلاح ف الب ان والتب ني

 .هلروتف ذار  َبف 1 

  (ف 1277همم 1227ف الالمامرائيف مهمدي  ماحل. )   تأثر الاكر الدَ  يف الب  ة الَرهل مةَ

 ف املكتب اإلس ميف ذمش . 1 

 ف الَكربيف أهلو البقاء عبد اهلل هلى ايالني. )ذ.ت(ف  ق  : علي التب ان يف إعراب القرآن

 د البْاويف ذار إح اء الكتب الَرهل ةف القاهر .حمم

     ف الَّمم يبف شممر، الممدَى حالممني هلممى حممممد.      التب ممان يف علممم املَمماني والبممدَم والب ممان

َ(ف  ق  : هاذي عَّ ة مَّمر اَ لميف عمامل الكتمب ممم مكتبمة النه مة الَرهل مةف         1287)

 هلروت.

 ف 1همم(ف   1226م  َ مم 2115ف عكاشةف حمموذ. )التحل   اللُوي يف ضوء علم الدَلة

 ف م ر..ذار النشر للْامَات

    َاملنممذريف عبممد الَظمم م هلممى عبممد القمموي.    ف الرت  ممب والرته ممب مممى ايممدَث الشممر

 ف ذار الكتب الَلم ةف هلروت.1هم(ف  ق  : إهلراه م مش  الدَىف  1217)

 ذار إح مماء الممرتا  ف 2 َ(ف 1285. )عبممد القمماذر فعمموذ  فالتشممرَم اجلنممائي اإلسمم مي

  هلروت. فيالَرهل

     (ف 1272ف البكمو ف الَّ مب. )  الت رَ  الَرهلي مى خم ل علمم األ موات ايمدَثَ

 الشركة التونال ة لانون الرسمف تون .

 ف ـَّبف س د. )ذ.ت(ف ذار الشروقف لبنان.الت وَر الا  يف القرآن 

 (ف ذار املَرُة اجلامَ ةف القاهر . 1222ف الرا،حيف عبده. )التَّب   ال ريفَ 

 ف ذار الشروقف )هلمروت 1(ف  1272ش ِ أمنيف هلكري. ) ا  يف القرآنفالتَبر ال-

 القاهر (.
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 ف ذار عّممار للنشمر   2َ(ف  2112همم 1222ف الاّلامرائيف ُاض   ماحل. ) التَبر القرآني

 والتومَمف عّمانف األرذن.

 هم(ف  ق  : اهلمراه م األهل ماريف   1215. )علي هلى حممد هلى علي ف اجلر،انيفالتَرَاات

 الكتاب الَرهليف هلروت.ف ذار 1 

 (ف  ق م : عبمد المرمحى هلمدويف اَ مأ  امل مرَة الَاممة        1272ف اهلمى سم نا. )  التَل قاتَ

 للكتابف القاهر .

 ف ذار ايممدَثف القمماهر ف 1ف الالمم وطي + حممممد هلممى أمحممد. )ذ.ت(ف  تاالممر اجل لممني

 م ر.

 ذار الاكرف هلروت. هم(ف1211اهلى كثر .)ف تاالر القران الَظ م 

 (ف أسالمه وتَّموره إ  القمرن    1281ف  مموذف محماذي. )  ر الب  ي عند الَمرب التاكَ

الالاذ ف منشورات اجلامَة التونال ةف الاللاللة الالاذسةف الالالاة وا ذابف جملمد عمدذ   

 ف تون .21

   (ف المدار الَرهل مة   1281ف املالمديف عبمد الالم َ. )   التاكر اللالاني يف اي مار  الَرهل مةَ

 للكتابف ل ب ا مم  تون .

    ف ذار 2َ(ف  2112همم 1222ف الَماكوبف ع المى علمي. )   التاكر النقمدي عنمد الَمرب

 الاكر املَا رف هلروت. 

    ممم ذراسمة نيال مة ُكرَمة وأسملوهل ةف نيَمةف حالمني.         التقاهل  اجلممالي يف المنّص القرآنمي

 ف منشورات ذار النمر للَّباعة والنشر والتومَمف ذمش .1َ(ف  2115)

 ف ذار الوُاء 1َ(ف  2112هم1222ف خ رف الال د. )الَرهل ة التكرار األسلوهلي يف اللُة

 للَّباعة والنشرف املن ور ف م ر.

 (ف جملمة الَلموَ   2111همم 1222ف ايامميف عل مان هلمى حمممد. )   التنُ م يف الرتا  الَرهليَ

(ف عمدذ  12(ف اجمللمد: ) 22الشرع ة واللُة الَرهل ة وآذاهلهاف ،امَمة أَ القمر ف الَمدذ: )   

 )شوالف ذَالمرب(. 
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 ف طه حالنيف وأمحد أمنيف وعبد الوهاب عمزاَف و حمممد عموا حمممد.     التو، ه األذهلي

 املَّبَة األمرَة هلالقاهر ف م ر. َ(ف1252)

 همم(ف ذار  1215ف الَّربيف حممد هلى ،رَمر هلمى َزَمد. )   ،امم الب ان عى تأوَ  آي القرآن

 الاكرف هلروت.

 امحمد هلمى اهلمي هلكمر هلمى ُمرح       ف القمرطيبف اهلمو عبمد اهللف حمممد هلمى      اجلامم ألحكاَ القرآن

 ف ذار الشَبف القاهر .2هم(ف  ق  : أمحد عبد الَل م الربذونيف  1272)

  ف 1َ(ف  1287همم 1218ف عنمربف حمممد. )  ،دل ة اير، الَرهلي وُ زَائ ة الاكر واملاذ

 ذار الاكرف ذمش .

 ف هم لف مماهر مهمدي.    ،ر  األلااظ وذَلتها يف البحث الب  ي والنقدي عند الَرب

(ف ومار  الثقاُممة واإلعممم َف  125َ(ف ذار الرشمم د للنشمممرف سلالمملة ذراسمممات )  1281)

 اجلمهورَة الَراـ ة.

 (ف 1221هم1212ف الَاكوبف ع الى. )َ،مال ة املارذ  القرآن ة عند ض اء الدَى هلى األثرَ

حممرَف ا ماذ الكتماب    –(ف متموم ممم  َول مو    11(ف الالمنة ) 22جملة المرتا  الَرهلميف الَمدذ )   

 ف ذمش .الَرب

   (ف  ق م : رممزي مممنر   1287ف اهلمى ذرَمدف أهلمو هلكمر حمممد هلمى ايالمى. )       نيهمر  اللُمةَ

 ف ذار الَلم للم َنيف هلروت.1هلَلبكيف  

  هم(ف 1216َ مم 1286ف الّزّ،ا،يف أهلو القاسم عبد الرمحى هلى إسحاق. )حرو، اجلم

 ف مؤسالة الرسالةف هلروت.2 ق  : علي توُ   ايمدف  

  ف املََّمم ف عبممد الَظمم م إهلممراه م حممممد.    القرآنممي وقاتممه الب   ممة  خ ممائص التَممبر

 ف مكتبة وهبةف القاهر ف م ر. 1َ(ف  1222هم1212)

 (ف منشورات ا اذ الكتاب 1228ف عبا ف حالى. )خ ائص ايرو، الَرهل ة ومَان هاَ

 الَربف ذمش .
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 النْارف َ(ف  ق  : حممد علي 1255ف اهلى ، ف عثمان هلى ،  املو لي. )اخل ائص

 ذار الكتب امل رَةف القاهر .

 ف عمامل الكتمبف   1َ(ف  2116همم  1227ف حاّلمانف مّتماَ. )  خواطر مى تأم  لُة القرآن

 القاهر .

 (ف ومار  الثقاُة 1286ف ايمدف  امن ـدوري. )الدراسات ال وت ة عند علماء التْوَدَ

 والشؤون الدَن ةف هلُداذ.

    (ف ذار 1281ف النَ مميف حالماَ سمَ د. )   الدراسات اللهْ ة وال وت ة عند اهلمى حمَ

 الرش د للنشرف هلُداذ.

   (ف القالمم الثمانيف ذار املَمار،   مرف     1262ف هلشمرف كممال. )  ذراسات يف علمم اللُمةَ

 القاهر .

 ف ذار الَلم للم َنيف هلروت.2َ(ف  1261ف ال احلف  بحي. )ذراسات يف ُقه اللُة 

 َّف ذار الَلموَ  1َ(ف  1282هم1212. )ف حنلةف حمموذ أمحدذراسات ـرآن ة يف ،زء عم

 الَرهل ةف هلروت.

 ف ذار جممدَوي  1همم(ف   1225َ مم 2112ف أهلو مُليف ق ح عبد اهلل. )ذراسات لُوَة

 للنشر والتومَمف عمانف األرذن.

 ف ذار الاكرف ذمش  .2َ(ف  1272املباركف حممد. ) ذراسة أذهل ة لن وٍص مى القرآنف 

 ف عمامل الكتمبف   1  فَ(1276همم 1281. )د خمتمار أمح عمرفف ذراسة ال وت اللُوي

 القاهر .

 ف ذار 1َ(ف  ق م : حمممد التنْميف     1225ف اجلر،انيف عبد القاهر. )ذَئ  اإلعْام

 الكتاب الَرهليف هلروت.

 (ف منشممورات ا مماذ 2112ف مَّهممريف  مما ة. )الدَلممة اإلحيائ ممة يف ال مم ُة اإلُراذَممةَ

 الكتاب الَربف ذمش .
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 و 286َ(ف جملمة املوـم  األذهلميف الَمدذان: )    1225ف الَ اشميف منمذر. )  الدَلة اللالان ة

 ( شبا  وآذارف ا اذ الكتاب الَربف ذمش .287

 ف مكتبة اَجنلو امل رَةف القاهر .1  َ(ف2112ف عكاشةف حمموذ. )الدَلة اللاظ ة 

 (ف ترنية: كمال هلشرف القاهر .1262ف ست اى اوملان. )ذور الكلمة يف اللُةَ 

 ف ا لوسميف شمهاب المدَى الالم د حممموذ. )ذ.ت(ف      َاني يف تاالر القرآن الكرَمروح امل

 إذار  الَّباعة املنرَةف ذار إح اء الرتا  الَرهلي.

 (ف  ق  : مكرَا َوس ف املَّبَمة  1256ف اهلى س نا. )الرَاض ات: ،وامم علم املوس قا

 األمرَةف القاهر .

 اهلمراه م هلمى علمي القروانمي.)ذ.ت(ف      ف اي ريف أهلو اسمحاق مهر ا ذاب و ر األلباب

 ف ذار اجل  ف هلروت.2 ق  : مكي مباركف  

  (ف  مّححه وعّلم  عل مه: عبمد     1262ف اخلاما،يف اهلمى سمنان. )   اَعمراب  ُ ماحة سرَ

 املتَال ال َ ديف مكتبة حممد علي  ب حف القاهر .

 حالمى   َ(ف  ق م : 1285ف اهلى ، ف عثمان هلى ،  املو ملي. ) ِسمرا  ناعة اإلعراب

 ف ذمش ..ف ذار القلم1هنداويف  

  (ف 1222هم1212ف الب هقيف أمحد هلى ايالني هلى علي أهلو هلكر. )سنى الب هقي الكربَ

  ق  : حممد عبد القاذر عَّاف مكتبة ذار البامف مكة املكرمة.

 (ف سلالمملة عممامل 1221ف سمم د َوسمم ف نيَممة. )سمم كولو، ة اللُممة واملممرا الَقلمميَ

 ف الكوَت.125رـم   للثقاُة والانون واَذابفاملَرُةف اجملل  الوط 

 ف منشمممورات 1ترنيمممة: أنَّممموان أهلمممي مَمممدف    َ(ف1286ف  مممروف هل مممار. )الالممم م اء

 َداتف هلروت.عو

  ف اهلممى هشمماَف عبممد اهلل هلممى َوسمم  األن مماري.  شممذور الممذهب يف مَرُممة كمم َ الَممرب

 مش ف سورَا.ف الشركة املتحد  للتومَمف ذ1َ(ف  ق  : عبد الُ  الدـرف  1282)
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   (ف 1285ف اهلى عق  ف هلهاء الدَى عبد اهلل هلى عق   الَق لمي امل مري. )  شرح اهلى عقَ

 ف ذار الاكرف ذمش .2 ق  : حممد حمي الدَى عبد ايم دف  

 ف التاتامانيف سَد الدَى مالمَوذ  على تلخ ص املاتاح للخَّ ب القزوَ  شرح املخت ر

املتَال ال مَ ديف املَّبَمة احملموذَمة التْارَمة      هلى عمر هلى عبد اهلل. )ذ.ت(ف  ق  : عبد

 هلاألمهرف القاهر .

  (ف  ق م : األب ـنمواتي و سمَ د ماَمدف اَ مأ       1261ف اهلمى سم نا. )  الشااء: اإلَ ماتَ

 الَامة لشؤون املَّاهلم األمرَةف القاهر .

  (ف  ق م : حممموذ اخل مريف ذار الكتماب الَرهل مة      1271ف اهلى سم نا. ) الشااء: الَبارَ

 للَّباعة والنشرف القاهر .

 ف اهلى ُار ف أمحد هلمى  ال احيب يف ُقه اللُة الَرهل ة ومالائلها وسنى الَرب يف ك مها

ف مكتبة املَار،ف 1َ(ف  ق  : عمر ُاروق الَّّبا ف  1222ُار  هلى مكرَا الرامي. )

 هلروت.

   (ف  ق م :  1287ف القلقشمنديف أمحمد هلمى علمي. )     بح األعشى يف  مناعة اإلنشماءَ

 ف ذار الاكرف ذمش .1وس  علي طوَ ف  َ

 (ف  ق مم : 1287هممم مممم  1217ف البخمماريف حممممد هلممى اقاع مم . )  ممح ح البخمماريَ

 ف ذار اهلى كثرف ذار ال مامةف هلروت.2م َّاى ذَب البُاف  

 :22 .ال احة األلكرتون ة/ 

(http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag.htm  12.f.) 

 ف 1همم(ف   1221َ ممم  2111ف ال ُرف حمممد حالمني علمي. )   ال وت اللُوي يف القرآن

 ذار املؤرخ الَرهليف هلروتف لبنان.

 ف المدار الثقمايف   1َ(ف  1228همم 1218ف حركاتف م َّاى. )ال وت ات والاونولو، ا

 للنشرف القاهر .

  ف مَّبَة جلنة النشر والتأل  ف القاهر .2ف أمنيف أمحد. )ذ.ت(ف  َضحى اإلس 

http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag23/f19.htm
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 (ف  ق م :  1282ف الزهل مديف أهلمو هلكمر حمممد هلمى ايالمى. )      طبقات النحوَني واللُوَنيَ

 ف ذار املَار،ف م ر.2حممد أهلو الا   إهلراه م  

 حقائ  اإلعْام َ علي  ف الَلويف حي ى هلى محز  هلىالَّرام املت مى ألسرار الب  ة وعلو

ف املكتبممة الَ ممرَة  1َ(ف  ق مم : عبممد ايم ممد هنممداويف     2112هممم1222المم م . )

 للَّباعة والنشرف هلروت.

  اَ ئممة امل ممرَة  فحممممد سممل م : ق مم  َ(ف1276) الامماراهليف فكتمماب يف املنَّمم :الَبممار

 .الَامة للكتاب الَرب

 ةف القاهر .ف مكتبة الثقاُة الدَن1َ(ف  2112ف البهنالاويف حالاَ. )علم األ وات  

 (ف ذار  رَب للَّباعة والنشرف القاهر .2111ف هلشرف كمال. )علم األ واتَ 

     (ف 2111ف عبممد اجلل مم ف منقممور. )  علممم الدَلممة أ مموله ومباحثممه يف الممرتا  الَرهلممي

 ذمش .ف .منشورات ا اذ الكتاب الَرب

 ف ذار الاكرف ذمش .1َ(ف  1285ف الداَةف ُاَز. )علم الدَلة الَرهلي 

 ف ذار الَّل َةف هلروت.1َ(ف  1285ف الااخوريف عاذل. )دَلة عند الَربعلم ال 

 (ف ترنيممة: ذ. نممور اَممد   1227ف ،رمممانف كلمموذ و لوهللممونف رميممون ) علممم الدَلممةَ

 ف منشورات ،امَة ـار َون ف هلنُامي.1لوشىف  

  ف مكتبممة 2َ(ف  1222ف ح ممدرف ُرَممد عمموا.)علممم الدَلممةف ذراسممة نظرَممة تَّب ق ممة

  رَةف القاهر .النه ة امل

 هلروت فعامل الكتبف 2  فَ(1288. )أمحد خمتار عمرف فعلم الدَلة. 

 (ف ترنية: جم د املاشَّة وآخرونف مَّبَمة ،امَمة   1281ف ََمنزف ،ون. )علم الدَلةَ

 الب ر ف الَراق. 

 َ(ف ترنيمة َوئ م  َوسم  عزَمزف ذار     1285ف ذي سوسمرف ُرذَنمان. )  علم اللُة الَاَ

 اذ.آُاق عرهل ةف هلُد
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 همم( ذار الاكمر   1212َ ممم   1222ف الالمَرانف حممموذ. )  علم اللُة مقدمة للقارئ الَرهلي

 الَرهليف م ر. 

 ف 1َ(ف  1222نمور المدَىف ع ماَ. )    علم وظائ  األ وات اللُوَة )الاونولو، ا(ف

 ذار الاكر اللبنانيف هلروت. 

    ضمرات(ف )البحمو  واحملا  َ(ف1262ممم   1261أنم  ف إهلمراه م. )  ف على همد  الاوا م 

 جملة جممم اللُة الَرهل ة القاهر . 

 (ف  ق  : حممد 1281ف القروانيف اهلى رش  . )الَمد  يف حماسى الشَر وآذاهله ونقدهَ

 ف ذار اجل  ف هلروت.5حمي الدَى عبد ايم دف  

  (ف جملممة الممرتا  الَرهلمميف  1287هممم1217ف ال ممايفف نَمم م. )عمموذ  إ  موسمم قى القممرآنَ

لالممنة الالمماهلَةف  ممار ونيمماذ  اَو  مممم تشممرَى األول وكممانون   ( ا26و  25الَممدذان: )

 الثانيف ا اذ الكتاب الَربف ذمش . 

 حمممد أهلمو   و علمي حمممد البْماوي    :ف الزخمشري.)ذ.ت(ف  ق م  الاائ  يف  رَب ايدَث

 ف ذار املَرُةف هلروت.2ف  الا   إهلراه م

 ار عّممارف عّممانف   ف ذ2َ(ف  2111همم 1221ف ايالمناويف حمممد. )  الاا لة يف القرآن

 األرذن.

 أمحد هلمى علمي هلمى حْمر أهلمو       فلَالق ني الشاَُيف اُتح الباري شرح  ح ح البخاري

ف ذار املَرُمة  فحممب المدَى اخلَّ مب   و حممد ُؤاذ عبمدالباـي  :  قهم(ف  1272. )الا  

 .هلروت

   ف ذار الالممؤون 2َ(ف  1282املخزوممميف مهممدي. )  الاراه ممدي عبقممري مممى الب ممر ف

 لَامةف هلُداذ.الثقاُ ة ا

 هممم(ف  ق مم : جلنممة إح مماء 1211َ مممم 1281ف الَالممكريف أهلممو همم ل. )الاممروق يف اللُممة

 ف ذار ا ُاق اجلدَد ف هلروت.2الرتا  الَرهليف  
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   ف الَ ئميف خل م  هلمى كل لكلمدي هلمى عبمد اهلل الدمشمقي        الا ول املا د  يف الواو املزَمد

 ف ذار البشرف عّمانف األرذن.1َ(ف  ق  : حالى موسى الشاعرف  1221الشاَُي. )

 َف عمامل  1َ(ف  2112ف الرذَ ف حمممد علمي عبمد الكمرَم. )    ُ ول يف علم اللُة الَا

 الكتبف هلروت.

 (ف مَّبَة اخلاجنيف القاهر .1281عبد التوابف رم ان. ) ُ ول يف ُقه اللُةفَ 

 األَموهليف  َ(ف  ق م : َاسمني   2111ف الثَاليبف أهلمو من مور. )  ُقه اللُة وأسرار الَرهل ة

 املكتبة الَ رَةف هلروت.

 ف ذار نه مة م مر للَّبمم والنشمرف     8َ(ف  1225ف وايفف علي عبد الواحمد. ) ُقه اللُة

 القاهر .

 ف ،ارَتف أ.،. )ذ.ت(ف ترنية: عبد ايم د َون  ورمزي َ  وعثمان ُلالاة اجلمال

 نوَةف ذار الاكر الَرهلي.

     ف منشمورات مكتبمة   5َ(ف  1277ف خلو ميف  مااء. )  ُمى التقَّ مم الشمَري والقاُ مة

 املثنىف هلُداذ مم  الَراق.

 (ف مى كتاب الشااء ضمى ُمى الشمَر ألرسمَّوف  ق م :     1272ف اهلى س نا. )ُى الشَرَ

 ف ذار الثقاُةف هلروت.2عبد الرمحى هلدويف  

 هم(ف املَّبَة الرمحان ةف القاهر .1228ف اهلى الندَمف حممد هلى إسحاق. )الاهرست 

   ف املَّلمميبف  الممب ُاضمم .   م  ذراسممة يف أ مموات املممد الَرهل ممة   يف األ مموات اللُوَممة ممم

 َ(ف ذائر  الشؤون الثقاُ ة والنشرف هلُداذ.1282)

     ف ذار الَلممم 2(ف  1281َأهلممو ذَممبف كمممال. )  يف البن ممة اََقاع ممة للشممَر الَرهلمميف

 للم َنيف هلروت.

 ف ف مؤسالمة الرسمالة  2َ(ف  1285هم1215ف شاهنيف عبد ال بور. )يف التَّور اللُوي

 هلروت.
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 (ف ذار الشروقف القاهر .1277ـَّبف س د. ) يف ظ ل القرآنفَ 

 َف مكتبة الشبابف القاهر .2ف شاهنيف عبد ال بور. )ذ.ت(ف  يف علم اللُة الَا 

   همم  (ف ترنيمة: جنماح الشممَةف     1282ُ مماَرف سمالي. )  ف ـامو  اكالماورذ ايمدَث

 ف انتشارات حمد ف طهران.1 

 ف المدامُانيف ايالمني هلمى    و،موه والنظمائر يف القمرآن الكمرَم    ـامو  القرآن أو إ  ح ال

 ف ذار الَلم للم َنيف هلروت.5َ(ف  ق   عبد الَزَز س د األه ف  1285حممد. )

      ف هم لف عبمد الُامار حاممد.     القراءات واللهْات ممى منظمور علمم األ موات ايمدَث

 ف ذار الاكر الَرهليف القاهر .2َ(ف  2112)

 (ف ذار املَمار،ف  2112ف حالب النيبف من ور حمممد. ) م ايدَثالقرآن الكرَم والَلَ

 القاهر ف م ر.

  (ف جملمة  1267ف عممار ف حمممد م مَّاى. )   القرآن الكرَم وموـاه مى الشَر و الشمَراءَ

 ( شهر )َون و(.112الَرهلميف الَدذ: )

 (ف ذار ـباء للَّباعمة 2112مم مقا د الدَى وـ م الاىف ـَّبف حممد. ) الق ة يف القرآنَ 

 والنشر والتومَمف القاهر ف م ر.

 (ف 2112همم 1222ف المورذنيف أمحمد.)  ـ  ة اللا  واملَنى ونظرَة الشَر عند الَربَ

 ف ذار الُرب اإلس ميف هلروت.1 

 (ف جملمة المرتا    1282هم1212ال ايفف نَ م. ) ـواعد تشك  النُم يف موس قى القرآنفَ

ر،ممب وشمموال مممم ن الممان اهلرَمم ف ا مماذ  ( الالممنة الراهلَممة مممم16و  15الَرهلميف الَممدذان:   ) 

 الكتاب الَربف ذمش  . 

  عبممد الممرمحى هلممى حممممد.  أهلممو هلكممر كمممال الممدَى  ف اهلممى األنبمماريف كتمماب أسممرار الَرهل ممة

 ف ذار اجل  ف هلروت.1َ(ف  ق  : ُخر  احل ـدار ف  1225)

 ،(ف  ق  : حمالى مهديف ذار املشرقف هلروت.1271ف الااراهليف )كتاب ايروَ 
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  (ف  ق  : عبمد  1262هم مم  1288) .عثمان عمرو هلى  ر وأهل ف اجلاح فاي وانكتابَ

 ف ذار إح اء الرتا  الَرهليف هلروت.2ف  .الال َ حممد هارون

 (ف  ق مم : مهممدي املخزومممي و 1281ف الاراه ممديف اخلل مم  هلممى أمحممد. )كتمماب الَممنيَ

 إهلراه م الالامرائيف ذار الرش دف هلُداذ.

 (ف مؤسالممة 1221هممم1211. )هلشممر عمممرو هلممى عثمممان هلممى ـنممرب أهلممو  فسمم بوَه فالكتممابَ

 األعلمي للمَّبوعاتف هلروت.

    َ ف التهممانويف املولمموي.  كّشمما، ا ممَّ حات الانممون أو موسمموعة ا ممَّ حات الَلممو

 َ(ف منشورات شركة خ ا  للكتب والنشرف هلروت.1266)

 ،ف عمممى حقمممائ   ممموامض التممممنزَ  وع مممون األـاوَممم  يف و،ممموه التأوَممم         الكشممما

 إَران. –ف نشر الب  ةف ـم 1هم(ف  1212خمشري.)الز

 ف الق اليف أهلو حممد مكمي هلمى أهلمي    الكش  عى و،وه القراءات الالبم وعللها وحْْها

 ف مؤسالة الرسالةف هلروت . 2هم(ف  ق  : حمي الدَى رم انف  1211طالب. )

 كتابف َ(ف اَ ئة امل رَة الَامة لل1281ف خل  ف حلمي.)الكلمة ذراسة لُوَة مَْم ة

 اَسكندرَة.

 (ف 1225ف الَكربيف أهلو البقاء عبد اهلل هلى ايالمني. ) اللباب يف مَرُة البناء واإلعرابَ

 ف ذار الاكرف ذمش .1 ق  :  امي خمتار طل ماتف  

 ف ذار 1َ(ف  1256ف اهلممى منظممورف حممممد هلممى مكممرَ األُرَقممي امل ممري.)  لالممان الَممرب

  اذرف هلروت.

 ف ذار 1هم(ف  1222َ مم 2111ف ـّدورف أمحد حممد. )ياللالان ات وآُاق الدر  اللُو

 الاكر املَا ر هلروتف ذار الاكرف ذمش .

  (ف مَّماهلم اَ مأ  امل مرَة الَاممةف     1272ف حاّلمانف مّتماَ. )  اللُة الَرهل ة مَناها ومبناهماَ

 القاهر .
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 ذار إح ماء الكتمب الَرهل مةف    ف 2َ(ف  1251ف وايفف علمي عبمد الواحمد. )   اللُة واجملتمم

 ى الباهلي وشركاهف القاهر .ع ال

 ترنية: عبد ايم د المدواخلي وحمممد القّ ماصف مَّبَمة      َ(ف1251ف ُندرَ . )اللُة

 األجنلو الَرهل ة.

 (ف ترنيممة: م ممَّاى هلممدويف مَّبَممة 1262ف رتشممارذمف أ . أ . )مبمماذئ النقممد األذهلمميَ

 م رف القاهر .

 (ف  ق  : حممد 1225َى. )ف اهلى األثرف ض اء الداملث  الالائر يف أذب الكاتب والشاعرَ

 ف املكتبة الَ رَةف هلروت..حمي الدَى عبد ايم د

  ف الَّربسمميف أمممني الممدَى أهلممو علممى الا مم  هلممى ايالممى.    جممممم الب ممان يف تاالممر القممرآن

 هم(ف ذار إح اء الرتا  الَرهليف هلروت.1272)

 رَان للرتا  هم(ف ذار ال1217ف اَ ثميف علي هلى أهلي هلكر. )جممم الزوائد ومنبم الاوائد

 هلروت. –ذار الكتاب الَرهليف القاهر   –

 (ف  ق م : علمي النْمدي نا م  وعبمد الاتماح       1262همم  1282ف اهلى ،م . ) احملتالبَ

 شليبف اجملل  األعلى للشؤون اإلس م ةف القاهر .

  ف اهلممى عَّ ممةف أهلممو حممممد عبممد ايمم  هلممى عَّ ممة.   احملممرر الممو، ز يف تاالممر الكتمماب الَزَممز

 ق  : أمحد  اذق امل حف اجمللم  األعلمى للشمؤون اإلسم م ةف     َ(ف 1272هم1222)

 القاهر .

 ف ذار الكتب الَلم ةف هلروت.2َ(ف  1282ف اهلى ايا،ب. )ُمخت ر املنتهى األ ولي 

 (ف ذار الاكرف هلروت.1278ف اهلى س ده. )املخّ صَ 

  ممدعبممد اجمل فعاهلممدَى فاملممدخ  إ  ذراسممة النحممو الَرهلممي علممى ضمموء اللُممات الالممام ة . 

   ف م ر.1  ف(1251َ)

 جملممة الاكممر الَرهلممي (ف 1282.)مممورَ  فأهلممو ناضممر فالمم لمممدخ  إ  علممم الدَلممة األ

 (.12مم  18) :عدذ فاملَا ر
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 ف 1َ( ترنيمة: خالمد حممموذ نيَمةف      1227ف هلاملرف ُرانمك. ) مدخ  إ  علم الدَلة

 مكتبة ذار الَروهلة للنشر والتومَمف الكوَت.

 ُ(ف ذار الثقاُة للَّباعة 1278ف حْاميف حمموذ ُهمي حْامي. )ةاملدخ  إ  علم اللَ

 والنشرف القاهر .

     ف ذار 2همم(ف   1221َ ممم  1222ف ـمّدورف أمحمد حمممد. )   ممدخ  إ  ُقمه اللُمة الَرهل مة

 ف ذار الاكرف ذمش ..الاكر املَا رف  هلروت

 اه مف َ(ف  ق م : حمممد أهلمو الا م  اهلمر     1272أهلو الَّ ب.) اللُويفف مراتب النحوَني

 ذار نه ة م رف القاهر . 

   ف ذار 2َ(ف  1271ف الَّ ممبف عبممد اهلل. ) املرشممد إ  ُهممم أشممَار الَممرب و ممناعتها

 الاكرف هلروتف لبنان.

 ف 1َ(ف  ق  : ُؤاذ علي من ورف  1228ف الال وطي. )املزهر يف علوَ اللُة وأنواعها

 ذار الكتب الَلم ةف هلروت.

 همم(ف الَّبَمة   1222أهلمو حاممد حمممد هلمى حمممد. )      ف الُزاليفاملالت اى مى علم األ ول

 األمرَة هلبوَقف م ر.

 (ف ذار الشروقف القاهر .1227ف ـَّبف س د. )مشاهد الق امة يف القرآنَ 

  همم(ف  1221َ ممم  2111ف ال م غف عبمد الَزَمز. )   امل َّلح ال وتي يف الدراسات الَرهل مة

 ف ذار الاكر املَا ر هلروت مم ذار الاكر ذمش .1 

 ف الشمركة امل مرَة الَامل مة    1َ(ف  1226ف عنمانيف حمممد. )  ات األذهل ة ايدَثةامل َّلح

 للنشرف القاهر .

 (ف  ق م : عبمد   1222ف الزّ،اجف أهلو إسحاق إهلمراه م الالمرّي. )  مَاني القرآن وإعراهلهَ

 ف ذار ايدَث.1اجلل   عبده شليبف  

 (ف  ق  : أمحد َوس  1255َف الاراءف أهلو مكرَا حي ى هلى مَاذ الكويف. )مَاني القرآن

 جناتي وحممد علي النْارف ذار الكتب امل رَةف القاهر .
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    (ف  ق م : حمممد عبمد    2112همم 1222ف الالم وطي. ) مَرتك األـمران يف إعْمام القمرآنَ

 ف ذار الاكرف هلروت.1الرح مف  

 ف ذار الاكرف هلروت.2َ(ف  1281ف ايمويف َاـوت. )مَْم األذهلاء 

 (ف  ق م : خل م    2115همم 1226قاع م  هلمى مّحماذ. )   ف اجلوهريف إمَْم ال حاحَ

 ف ذار املَرُةف هلروت.1مأمون ش حاف  

 (ف عرهلمي ممم  عرهلميف    2111ف مَّلوبف أمحمد. ) مَْم امل َّلحات الب   ة وتَّورهاَ

 ف مكتبة لبنان ناشرونف هلروت مم  لبنان.2 

   ف وهبمممةف جممممدي. وكامممم  املهنمممد   مَْمممم امل مممَّلحات الَرهل مممة يف اللُمممة واألذب .

 ف مكتبة لبنانف هلروت.2َ(ف  1282)

 ف 1َ(ف  1222عبممد البمماـيف حممممد ُممؤاذ. ) املَْممم املاهممر  أللامماظ القممرآن الكممرَمف

 مؤسالة األعلمي للمَّبوعاتف هلروت.

 (ف انكل مزي ممم  عرهلميف مكتبمة     1282ف اخلموليف حمممد علمي )   مَْم علم اللُة النظرَةَ

 لبنان. 

 ف 2 ق  : عبد الال َ حممد همارونف   َ(ف 1281اهلى ُار . )ف مَْم مقاَ   اللُة

 مَّبَة اخلاجنيف م ر.  

    ف  اهلممى هشمماَف عبممد اهلل هلممى َوسمم  األن مماري.     مُمم  اللب ممب عممى كتممب األعارَممب

ف ذار الاكممر 1َ(ف  ق مم : مممامن املبممارك وحممممد علممي محممد اهللف       1228هممم1212)

 للَّباعة والنشرف هلروتف لبنان. 

 (ف عّرهله وذَّله  َْم عرهلي ُرنالي: الَّّ مب  1281) ف مونانف ،ورج.ماات ح األلالن ةَ

 ف تون ..البكوشيف مَّاهلم الوحد 

 َف القاهر .1َ(ف  1227هم1256ف الالكاكي. )ماتاح الَلو 

 ف 1َ(ف  1222هم1212ف ايم يف حممد حالى. )مارذات القرآن مم  م ح  التْوَد

 مؤسالة اَميانف هلروت.
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 (ف  ق م :  2115بهانيف ايالني هلمى حمممد. )  ف الرا ب األ املارذات يف  رَب القرآنَ

 ف ذار املَرُةف هلروت.2حممد خل   ع تانيف  

   ف ذار 1َ(ف  ق م : علمي هلموملحمف     1222ف الزخمشمري.) املاّ   يف  منَة اإلعمراب

 ومكتبة اَ لف هلروت.

 (ف ذار الرش دف هلُداذف الَراق.1281ف سلوَف ذاوذ. )مقاَت يف تارَِ النقد الَرهليَ 

 ف ذار 1َ(ف  2112َمون  علميف حمممد حمممد. )     يف علمي الدَلة والتخاطمبف  مقدمة

 الكتاب اجلدَد املتحد ف هلروت.

     ف م ك التأوَ  القاطم هلذوي اإلياذ والتََّ   يف تو، ه املتشاهله اللام  ممى آي التنزَم

َ(ف  ق  : حمموذ كممال أمحمدف   1285هم1215الُرناطيف أهلو ،َار أمحد هلى الزهلر. )

 نه ة الَرهل ةف هلروت.ذار ال

    ف ذار 1َ(ف  1226ف الزوهلَميف طالمب حمممد أقاع م . )    مى أسمال ب التَمبر القرآنمي

 النه ة الَرهل ةف هلروت.

 ف مكتبة الااراهليف ذمش .2َ(ف  1271ف البوطيف حممد سَ د. )مى روائم القرآن 

 ت ف مؤسالمة املَّبوعما  1َ(ف  1281همم 1211ف الاّلامرائيف إهلمراه م. ) مى وحي القرآن

 الَرهل ةف هلروت.

 (ف مكتبة األجنلو امل رَةف القاهر .1255ف  حاّلانف مّتاَ. )مناهج البحث يف اللُةَ 

 هممم(ف  ق مم : حممممد حب ممب اهلل 1251ف اهلممى اجلممزري. )منْممد املقممرئني ومرشممد الَّممالبني

 الشنق َّي وأمحد حممد شاكرف مكتبة القد  هلاألمهرف القاهر .

 (ف  ق مم : عبممد الممرمحى هلممدويف الممدار امل ممرَة   1266ف اهلممى سمم نا. )املنَّمم : الشممَرَ

 للتأل   والرتنيةف القاهر . 

 (ف  ق  : حممد ايب ب اهلى 1281ف القرطا، ف حامَ. )منهاج البلُاء وسراج األذهلاءَ

 ف ذار الُرب اإلس ميف هلروت.2اخلو،ةف  
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 لةف َ(ف مؤسالممة الرسمما1281ف شمماهنيف عبممد ال ممبور. )املممنهج ال مموتي للبن ممة الَرهل ممة

 هلروت.

 علم اللُة ِ سلاللة عامل َ(ف ترنية: أمحد عواف 1227ف روهلنمزف ر. هم.)مو،ز تارَ

 ف الكوَت.227املَرُةف اجملل  الوط  للثقاُة والانون واَذابف رـم 

 ( وضم جلنة مى الَلماء الالوُ تف إشرا،: 1281ف رومنتالف َ. )املوسوعة الالالا ةَ

 ف ذار الَّل َة للَّباعة والنشرف هلروت. 2 كرَف  َ. رومنتال و ن. َوذَىف ترنية قر

 ف ذار الاكرف ذمشم ف  2َ(ف  2111ف الَاكوبف ع الى علي. )موس قى الشَر الَرهلي

 سورَا. 

 (ف مكتبة األجنلو امل رَةف القاهر .1272ف أن  ف إهلراه م. )موس قى الشَرَ 

 ُماق الَرهل مةف   َ(ف ذار ا 2112همم 1222ف إهلراه مف ر،ب عبمد اجلمواذ. )  موس قى اللُة

 القاهر .

 (ف  ق  :  امن ـدوري 1221ف القرطيبف عبد الوهاب هلى حممد. )املوضح يف التْوَدَ

 ف املنظمة الَرهل ة للرتهل ة والثقاُة والَلوَف الكوَت. 1ايمدف  

 ف القاهر .12َ(ف  1261اَامشيف أمحد. ) م زان الذهب يف  ناعة شَر الَربف 

   ف ذار الكتممب 2هممم(ف  1227َّباطبممائيف حممممد حالممني. )  ف الامل ممزان يف تاالممر القممرآن

 اإلس م ةف طهران. إَران.

 ف ذار 1  همممم(ف1221َ ممممم 2111ف عبمممد اللَّ ممم ف حمممممد محاسمممة. )النحمممو والدَلمممة

 الشروقف القاهر .

 ،ف ذار ا ُماق  1َ(ف  1281ف امل دانيف أمحمد هلمى حمممد. )   نزهة الَّر، يف علم ال ر

 .اجلدَد ف هلروت

 ممى الَ مر اجلماهلي وإ  نهاَمة الَ مر الَباسمي        –شَر الَرهلي وتَّورها نشأ  أومان ال

 َ(ف رسالة ما،الترف ،امَة ا اهانف اَران.1227ف النْارف ما،د. )الثاني
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   (ف جملمة  2111همم ممم   1222ف عمزومف أمحمد. )  نشأ  الدراسة الدَل ة الَرهل مة وتَّورهماَ

)أكتمموهلر  تشممرَى األول ر،ممب و ذو ايْممة مممم   (ف82و 81) :انلَممدذالممرتا  الَرهلمميف ا 

 . ا اذ الكتاب الَربف ذمش . الالنة اياذَة و الَشرونمم  آذار)مار (

 ف اهلى اجلزري. )ذ.ت(ف ت ح ح: حمممد علمي ال مبا ف مَّبَمة     النشر يف القراءات الَشر

 م َّاى حممدف القاهر .

 ف ـَّبف س د. )ذ.ت(ف ذار الشروقف القاهر .النقد األذهلي أ وله ومناهْه 

 ضممى ثم   رسمائ  يف إعْمام القمرآنف الراممانيف علمّي هلمى           إعْام القمرآن ممم   النكت يف

ف ذار 2َ(ف  ق مم  حممممد خلمم  اهلل وحممممد م لممول سمم َف   1268هممم1287ع الممى. )

 املَار،   رف القاهر ف م ر.

 ف خل اةف أمحد عبد اجمل د حممد. نهاَات ا َات القرآن ة هلني إعْام املَنى وروعة املوس قا

 َ(ف مكتبة ا ذابف القاهر .2116هم1226)

 (ف 1272همم ممم   1222ف اجلزريف أهلو الالَاذات املبارك هلى حممد.)النهاَة يف  رَب اَثرَ

  ق  : طاهر امحد الزاوي وحمموذ حممد الَّناحيف املكتبة الَلم ةف هلروت.

 (ف  ق مم : ُخممر 1275هممم1225ف التربَممزيف اخلَّ ممب. )المموايف يف الَممروا والقمموايفَ

 ف ذمش . 2ف  .ـباو  وعمر حي ىالدَى 

 (ف 2112ف حالنيف جمدي حممد. )الوـ  يف القراءات القرآن ة وأثره يف اإلعراب واملَنىَ

 ف اَسكندرَةف م ر..ذار اهلى خلدون
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