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  اللفظي  المتشابهِ  في آياتِ الَتوِجيه  اللغوي  للَحذِف الصوتي  والنحوي  

Linguistic guidance for deletion Voice and grammar In 

the verses of like-verbal 
 Abbas Fayyada Dr Wafa .Asst.Prof       (1) . وفاء عباس فياضدأ.م.

 الملخص 

وتتجلـــ  مـــواطن  ،الضـــوء علـــ  جمموعـــة مـــن الســـياقات القرآنيـــة املتشـــااة يف األلفـــاظيســـلط البحـــ  
 اولة الكشف عن وجوا التعبري القرآين وبيان مي ت  بن موض  ومواضــ  اإلعجاز القرآين فيها بوضوث عرب 

ضــيلة معــَ  بكشــف اجلانــ  اللغــوي للتعبــري القــرآين وبيــان وجــوا ف . والبحــ آلخر وق  فيها ذكــر أو حــ  
 واض .امله ا التعبري ههنا عل  غريا من 

Abstract 
Find sheds light on a range of contexts in Quranic similar words, and 

reflected citizen Quranic miracles where clearly by trying to detect the 

faces of the Quranic expression and a statement of the position of 

advantage and placements last occurred in which a male or deleted. And 

research on detecting linguistic aspect of the Quranic expression and the 

statement of the faces of the virtue of this expression here over other 

places. 

 
 جامعة كربالء/ كليبة العلو  اإلسالميبة/ قسم اللغة العربية. -1
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 البحث: مقدمة

أو اآلات املتشــااة هــ  اآلات الــي يشــب  بعضــها بعضــا مــن حيــ   ا2ثد: فرياد ابملتشــاب  القــرآينأما بع
وتتجلــ  مــواطن اإلعجــاز  ،املتشــاب  يف األحكــا  والعقائــدوال  األلفاظ ال من حيــ  املتشــاب  مقابــل احملكــم،

بــن موضــ  ومواضــ  آلخــر وقــ   اولــة الكشــف عــن وجــوا التعبــري القــرآين وبيــان مي تــ  القــرآين بوضــوث عــرب 
 .فيها تقدغ أو خيخري أو ذكر أو ح   وغري ذلك

وتكمــن مي تــ  يف معرفــة املكــان األنســ   يعــدب الــ كر واحلــ   مــن املــواطن الــي تتفاضــل اــا التعبــرياتو 
يقــد  مــا حقــ   أالب كما أنب األصــل   ،ال كر هو األصل واحل   فرع عن و ل كر ه ا الكلمة أو عد  ذكرها. 

عــد  التكــرار هــو األصــل والتكــرار فــرع. وهــ ا النظــر  التحليليــة لبنــاء اجلملــة و  ،التيخري وإمنــا تقدميــ  فــرع عنــ 
ـ  عنــ  النحويــون يف أك ــر مــن موضــ ه  الي تعط  القدر  عل  مالحظة الفروع وهو ما عربب  ثأمن اللــبسا بــ

 أوثوضوث املعاا.
مســيلة احلــ   يف العربيــة حتديــدا بصــور  مــوج  ، ومــن   يعــربج  وبنــاًء علــ  مــا تقــد  ســو  يتعــر  إىل

عل  مسيلة ال كر واحلــ   يف القــرآن الكــرغ وبيــان داللتهمــا يف االســتعما  القــرآين، ومــا يرتتــ  علــ  هــ ا 
 وردت يف السياقات القرآنية املتشااة. بن موض  ومواض  آلخراالستعما  من مي ات لغوية 

ن يكون مقسما عل  ثالثة مباح . تنــاو  املبحــ  األو  وقفــة اتصــر  يف واقتضت منهجية البح  أ
ال كر واحل   يف اللغة واالصطالث، واحل   يف العربية، وتناو  املبح  ال اين احل   يف القــرآن الكــرغ، 
وكــان املبحــ  ال الــ  يف التوجيهــات اللغويــة يف القــرآن الكــرغ،   أودعــت البحــ  خا ــة ذكــرت فيهــا أهــم 

 ائ  البح ، وحلقتها ب بت للمظان.نت
 المبحث األو : الذكروالحذف في اللغة واالصطالح والحذف في العربية:

ْريل الشــ ء يف اللغة هو ال ب ْكرل  ثثاحل ْفظل للش ء َتْ كلرلا وال ب ْكرل أَيضاً الش ء جيري عل  اللســان والــ ب ْكرل جــَ
 ا3ثااعل  لسانك

ال ب ْكرل مــا ذكرتــ  بلســانك وَأظهرتــ  هـا قول :ثث207عن الفراءثتهـا نقال 711ومما ذكرا ابن منظورثت
َتْ َكَر الرجــَل ربــط يف ألصــبع  خيطــاً ليــَْ كل  ٍر َأي م أَْنســَ  واســْ َر بــ  والــ ُّْكرل ابلقلــ  يقــا  مــا زا  مــ  علــ  ذلكــْ

حاجت  والت  ك َر ل ما تلْسَتْ كلرل ب  احلاجةاا
ثثوإ منا حي   مــ  الــ ب ْكر  مــا وفيما روي أيضا ا ا الشين قوهلم: ا4ث

 
للــدكتور  مــد بــن عبــد ا  ادليــل املتشــااات اللفظيــة يف القــرآن الكــرغثابل كر ههنا أن هنالك كتااب حيمل عنــوا   من اجلدير -2

ألنــ  استقصــ   ؛وهــو مــن أجــود مــا ألــف يف ذلــك  .1997 -ه1418 – الســعودية /الصــغري، الطبعــة األوىل دار طيبــة للنشــر والتوزيــ 
بســور  البقــر   تــديً ومقــدار املتشــاب  وامل تلــف مب ،رتــ  املتشــااات يف جــداو  حتــوي اســم الســور  واآلات إذمجيــ  مــا يف القــرآن الكــرغ 

يقــاظ لتــ كري اإلثجيمــ  عنــد كــل آيــة مــا يشــبهها يف ابقــ  القــرآن ويــ كر اســم الســور  ورقــم اآليــة. وهنالــك كتــاب حيمــل اســم  كــان  ئيــ 
وكتـــاب ثتنبيـــ  احلفـــاظ  ، 2004-ه1425ن أبـــو  مـــد الطبعـــة الرابعـــة اظ ابآلات املتشـــااة األلفـــاظا خيليـــف: مجـــا  عبـــد الـــريباحلفـــ 

وهــ ا كلهــا من بالغة املتشاب  اللفظ  يف القرآن الكرغا دكتور إبراهيم ط  اجلعلــ . ثلآلات املتشااات األلفاظا  مد املسند، وكتاب 
 مــد زكــ   ااملعجم املفهــرس للرتاكيــ  املتشــااة لفظــا يف القــرآن الكــرغثاملتشــااات. فضــال علــ  ذلــك وجــودمب ابــة معجمــات لــآلات 

 . مد خضر
 ثماد  ذكرا.لسان العرب -3
 ثماد  ذكرا.املصدر الساب  -4
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 23 :العدد

 

َل معنــاا ويف حــدي  علــ ب  اً  --علقــ  ر  ل  :ثطبهــا وقيــل ثأيا --يـَـْ كلرل فاطمــة --َأن عليــب يـَتَـعــَ
 .ا5ثخل ْطَبت ها..اا

اللغويــة  وم أع ــر علــ  معــا الــ كر يف االصــطالث، ولعــل األمــر راجــ  إىل وضــوث هــ ا اللفظــة بــداللتها
 املعجمية من جهة ومن جهة أخرى غالبا ما يرد ذكرها مرادفا لكلمة احل   فه  النقي  هلا. 

ْ فاً َقَطعـــَ  مـــن َطَرفـــ فهـــ  يف اللغـــة مـــن قوهلم:   أمـــا كلمـــة احلـــ  وقـــا  ا6ثااثثحـــَ َ  الشـــ َء حَيْ  فـــل  حـــَ
ويف الصــحاث قــا  ا7ثااةبــ ا  الدب احلــَْ  ل َقطـْـفل الشــ ء مــن الطــَر  كمــا حيــلَْ  ل َذنَــ ها:ثث370ثتاأَلزهري
 ا8ث...ااَحْ  ل الش ء إْسقاطل هـا:ثث393ثتاجلوهري

عطيــات املعجميــ ة أن  املعــا الــ ي تلشــري إليــ  كلمــة  عــن طريــ ويت ضــح 
ل
رج  احــ  ثهــ ا امل غالبــًا، ال ثــل

  :ه  عن ثالثة معان أساسي ة
  .الش ء حَي ف ؛ أي: قَطع  من طَرف : حَ   كما ورد يف ن  ابن منظورالَقْط ل؛   األو :
، وهو أيًضا مبعا القط ؛ كما ذََكر  ال اين:   .قَطف الش ء يَقطف ؛ أي: قَطع يف الن  ال اين الَقْطفل
َ   شــ ء إال  طــلر ث، والطــ رْث كــ لك اإلســقاطأو اإلســقاط الطــ رْث ال الــ : واصــطالًحا:  .؛ إذ إنــ  ال حيــل

 .ا9ثب  وكون  معروفا  أو االستغناء عن ؛ لدليل َد   علي ، أو للع لم إسقاط وطرْث ج ٍء من الكال 
وخيخــري،  وتقــدغ  وزاد ، حــ   مــن اجلملــة بنــاء إىل يعــر  مــا إىل ها393جــ ثت ابــن تعــر  وقــد
 .ا10ثعار اا هناك عر  إذا املرات  ثثنق  ابب حتت وأدرج 
 ســنن وعــدبا ســنة مــن ها،395فــارسث بــناحلــ   مــن علمــاء العربيــة القــدام  أيبــد  تكلــم علــ ن وممــ 

  .ا11ثالمها ثاحل   واالختصاراالعرب يف ك
ان   ــبا  الــدكتور ومــن احملــدثن تكلــم إىل  والــرد األصــل عــن ثثالعــدو  ابب يف العــوار  هــ ا عــن حســب

 .ا12ثاألصلاا
املعــا،  علــ  تد  لفظية قرينة بوجود إال احل   جيوز وال ال كر، هو الكال  يف أن ثثاألصلوال شك يف 

 حيصــل املعــا، وال ولوضــوث التكــرار؛ لتجنــ  املــتكلم؛ إليــ  ويلجــي األساسية، اجلملة يف النق  يع  واحل  
 .ا13ثاملعااا عل  الداللة كافية املوجود  العناصر تكون  عندما إال اجلملة يف احل  

 
 الساب . املصدر -5
 .ماد  ح  اثالساب  املصدر -6
 ماد  ح  ا.ث و ي  اللغة -7
 .ماد  ح  اثالعربية  وصحاث اللغة اتج -8
 .243 /1عقيل  شرْث ابن ينظر: -9

 .1/293 ينظر: اخلصائ  -10
 .206-205 يف فق  اللغة الصاحيينظر:  -11
 وما بعدها. 127األصو  دراسة يف إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب  ينظر: -12
 . 9وصفية  حنوية البقر  دراسة سور  عوار  الرتكي  يف -13
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 بــل فائــد ، دون  اجلملة من يف يض ال الرتكي  وهو ك لك ثثوهو عوار  أهم وهناك من جيعل احل  
 أن  لــ  ميكــن مــا وختيــل عقلــ ، وتشــغيل فكــرا، لشــح   نيــة فرصــة واملتلقــ  القــار  يعطــ  إنــ  إذ قيمتــ ، لــ 

 ا14ث.اايت يل 
 قو  يف ه ا جاء مفيدا. كالما تكون  ئي  بع  إىل بعضها ومج  الكلمات ائتال  ابلرتكي  ويقصد

 فاالســم مســتقاًل، كالمــا كــان  الــ ال  الكلــم هــ ا مــن ائتلــف إذا مــا اببثثها:377الفارســ ثت علــ  أي
 االســم مــ  الفعــل ويتلــف صــاحبك، وبشــر أخــوك، عمــرو :كقولنــا مفيــدا كالمــا فيكــون  االســم مــ  يتلــف
 ا15ثاابكر   وسر   عبد ا، كت : كقولنا ذلك فيكون 

وقـــد يطلـــ  علـــ  اســـم الرتكيـــ  اجلملـــة أو ثالكـــال ا وهـــ  تتـــيلف ئـــد ذاوـــا مـــن اســـم وفعـــل وحـــر ، 
وتكون أساسيات اجلملة إما امسية تتكون من اسم واسم أو فعليــة تتكــون مــن فعــل واســم، وحيصــل احلــ   

ييف[ حــو   النحــو علمــاء اختلــف ثثوقــديف االســم أو الفعــل أو احلــر  إذا د  علــ  ذلــك دليــل أو قرينــة. 
 أمــا دليــل، عليهــا د  إذا إال يف اجلملــة ثالعمــدا اإلســنادية العناصــر حــ   منــ  مــن فمــنهم احلــ  ، جــواز

 واملفعــو  والتمييــ  كاحلــا  عنهــا، اجلملــة احلــ  ؛ الســتغناء فيهــا فيجــوز ثالفضــلةا اإلســنادية غــري العناصــر
  ا16ثاا.ب 

 عــن يعــد  وقــد واإلفــاد ، والرتبــة، اإلظهــار، أيضــاً  واألصــل اإلســنادية، عناصــرها ذكــر اجلملــة يف واألصــل
 جيــ  وهنــا اإلظهــار، عــن يعــد  وقــد التقــدير، وجــ  وهنــا ابحلــ  ، الــ كر عــن فيعــد  األصــو ، هــ ا

 عــوار  هــو األصــل عــن العــدو  وهــ ا والتــيخري، ابلتقــدغ  اجلملــة عناصــر بن الرتبة عن يعد  وقد اإلضمار،
 .الرتكي 

 مــا بوجــود إال احلــ   جيــوز فــال الفائــد ، لتحقــ  اللــبس؛ أمــن األصل عن واخلروج العدو  جلواز ويشرتط
 .ا17ثاملعا وضوث م  إال والتيخري التقدغ  جيوز وال يفسرا، ما بوجود إال اإلضمار جيوز وال علي ، يد 
 وهــ ا األصــل، عــن ثرجهــا مــا هلــا يعــر  بــل قــد واحــد ، تركيبيــة صــور  علــ  خيض ال العربيــة إذن  اجلملــةف

 قد تعط  اجلملة معًا جديدا. إذ ه  فائد ، لتحقي  خيض العوار 
ــ   بعـــ   ــة مـــا إىل حـ ــاطقون بلغـ ــل النـ ــات اإلنســـانية إذ مييـ ــا اللغـ ــرتك فيهـ ــاهر  لغويـــة تشـ واحلـــ   ظـ
العناصــر املكــرر  يف الكــال ، أو إىل حــ   مــا ميكــن للســام  فهمــ  اعتمــادا علــ  القــرائن املصــاحبة حاليــة  

و عقليــة أو لفظيــة، كمــا قــد يعــرتي احلــ   بعــ  عناصــر الكلمــة الواحــد  فيســقط منهــا مقطــ  أو كانت أ
 ا18ثأك ر.

ولكــن هــ ا الظــاهر  تبــدو يف العربيــة أك ــر وضــوحا مــن غريهــا مــن اللغــات ملــا جبلــت عليــ  العربيــة يف 
ج ئــ  اجلملــة  يضــمر فعــل الكينونــة يف الــربط بــن -مــ ال-خصائصها األصــيلة مــن ميــل إىل اإلجيــاز جعلهــا 
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االمسيـــة، وال تـــ كر لفظـــا للتعبـــري عـــن الكـــون املطلـــ  أي جمـــرد الوجـــود، فهـــو واجـــ  احلـــ   إذا كـــان خـــرب 
ـــ " ال " النافيـــة للجـــنس، أو غـــري ذلـــك مـــن املواضـــ ، ولـــيس األمـــر كـــ لك  للمبتـــدأ بعـــد لـــوال "، أو خـــربا ـل

 ا19ثابلنسبة لك ري من اللغات الي تظهر أفعا  الكينونة.

رون؛ ومــن هنــا  ة، تناوهلــا اللغويــون والبالغيــبون واملفســب فاحلــ   ظــاهر  شــديد  الوضــوث يف كتــ  العربيــب
فــ كر النحويــون شــروطا لوجــود هــ ا الظــاهر  يف الكــال ، وكشــفوا النقــاب عــن فؤادهــا وأســبااا وأقســامها، 

 .ا20ثوم لوا هلا يف كل أقسا  الكلم، 
شجاعة العربيبةا ذكر في  قائاًل: ثثاعلــم أنب معظــم ذلــك ثابب  يف هـا ابابً مسباا 392وعقد ابن ج ثت

ا هو احل  ، وال اد ، والتقدغ، والتيخري، واحلمل عل  املعا، والتحريف.ا  ا21ثاإمنب

دقيــ  املســلك، لطيــف امليخــ ، عجيــ  األمــر،  ٌ  ـهــا:ثثهو ابب471وقــا  عبــد القــاهر اجلرجــاينثت
شــبي   ابلســحر، فإنــبك تــرى بــ  تــرَك الــ كر أفصــَح مــن الــ كر، والصــمَت عــن اإلفــاد  أزيــَد ليفــاد ، وجتــدلك 

.اا ْ  ا22ثأنطَ  ما تكون إذا م تنط ، وأر  ما تكون بيا ً إذا م تلب 
جــاء يف الربهــان: ثثإنب مــن شــروط  ا23ثواحلــ  : اإلســقاط، وهــو إســقاط جــ ء الكــال  أو كلــب  لــدليل.

ا مــن لفظــ  أو مــن ســياق ، وإال م يــلتمكن مــن معرفتــ   احلــ   أْن تكــون يف املــ كور داللــة علــ  احملــ و  إمــب
 وهو ما جاء يف ك ري من اآلي املبارك، ودلت علي  مواض  احل  . ا24ثفيصري اللفظ ال الًّ ابلفهم.اا

  :المبحث الثاني:الحذف في القرآن الكري

اخت  ال كر واحل   يف القرآن الكرغ مناح  متعدد  وصورا اتلفة، وهو موضــوع واســ  ومتشــع  ولــ  
صور متعدد ، والقرآن الكرغ يوظف االستعما  فإذا كان الكال  موج ا فالســياا كلــ  مــوج ا، وإذا كــان يف 

 :ا25ثنها مقا  التبسط والتبسيط فهو يبسط ويتبسط، وهنالك عينات لل كر واحل   ن كر م
 ما يكون يف مقا  االقتطاع من احلد . .1
 ما يكون يف مقا  االجياز. .2
 ما يكون يف مقا  البسط والتبسط. .3

ومــــــواطن الــــــ كر واحلــــــ   يف القــــــرآن الكــــــرغ أك ــــــر مــــــن أن حتصــــــ ، وقــــــد صــــــنف الــــــدكتور فاضــــــل 
ما ح   وأصل  أن ي كر كح    األو  ال ي يدخل يف ه ا املوضوعبعضها إىل صنفن:  ا26ثالسامرائ 

حــر  أو فعــل أو اســم ممــا أصــل  أن يــ كر. فقــد حيــ   يف التعبــري القــرآين لفــظ أو أك ــر حســبما يقتضــي  
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الســياا وقـــد حيــ   حرفـــاً أو يــ كرا أو جيتـــ   ابحلركـــة للداللــة علـــ  احملــ و ، وكـــل ذلــك لغـــر  بالغـــ  
 تلحظ في  غاية الفن واجلما . 

وردت ءا مــن كلمــة ثتســط ا وإثباوــا يف أخــرى نفســها ثتســتط ا إذ فم ــا  ذلــك حــ   حــر  ثالتــا
فكــان  ،أمــرا بعــد  ســؤال  عمــا يفعلــ حــن موســ  اخلضــر  فوافــ هــااتن الكلمتــان يف قصــة موســ  واخلضــر 

َ ا فــ رَاال ﴿:فينكــر عليــ  فقــا  لــ  بعــد إنكــارا الفعــل ال الــ  يفعل أموراً يرى موس  أن اخلضــر فيهــا اــالف   هــَ
رْباً بـَيــْ   َوبَـ  َتط   ع َليــْ   صــَ ا مَْ َتســْ يلنـَبب ئلَك ب َتْيو يــل  مــَ   نبــيا بتيويــل أفعالــ   .ءإبثبــات التــاا 78الكهــفث﴾ْينــ َك ســَ

ط   ع َليـــــْ   ﴿وأخـــــربا أنـــــ  م يفعـــــل ذلـــــك مـــــن تلقـــــاء نفســـــ  ا مَْ َتســـــْ َك خَيْو يـــــلل مـــــَ ر ي َذلـــــ  ْن أَمـــــْ ا فـََعْلتـــــل ل عـــــَ َومـــــَ
 ئ   التاء. ا82الكهفث﴾َصرْباً 

يف قلــ   بعد أن كــان --السياا القرآين راع  ال قل النفس  ال ي يعيش  موس فهناك من رأى أن 
، ال قــل يف نطــ  -- فيثبــت التــاء ليتناســ  مــ  ال قــل النفســ  ملوســ  ،-- ري جرباء أفعا  اخلضــر
  الكلمة ب اد  احلر .

بعــد ملباركــة ال انيــة فقــد حــ   التــاء منهــا ه ا هو التوجي  األو  لآلية األوىل، أما التوجي  ال ــاين لآليــة ا
ليتناســ  خفــة اهلــم مــ  خفــة الكلمــة ئــ   احلــر  الــ ي لــيس  --زوا  احلري  وخفــة اهلــم عــن موســ 

أو لعــل املقــا  يف الســياا األو  مقــا  شــرث وتبيــن وإيضــاث فيثبــت التــاء يف اآليــة  .ا27ث مــن أصــل الكلمــة
ــاء  ــا  فـــراا ومفارقـــة وم يـــتكلم معـــ  بكلمـــة وفارقـــ  فحـــ   التـ ــة ال انيـــة فهـــو مقـ ــا املقـــا  يف اآليـ األوىل، وأمـ

 .ا28ثليتناس  كل مقا  مقال  وا أعلم 
َتطَاعلوا لــَ ل نـَْقبـًـاَفَما اْسطَاعلوا َأْن يَ ﴿ونظري ذلك قول  تعاىل: ا اســْ رلوال َومــَ ، وهــ ا اآليــة ا97الكهــفث ﴾ْظهــَ

قاهلا ربنــا يف الســد الــ ي صــنع  ذو القــرنن مــن قطــ  احلديــد والنحــاس املــ اب. قــا  تعــاىل علــ  لســان ذي 
وا حــَ   ﴿القــرنن: َدَفْن  قـَـاَ  انـْفل ــل اَوى بــَْنَ الصــ  َر احلَْد يــد  حــَ   إ َذا ســَ إ َذا َجَعلــَ ل َ رًا قـَـاَ  َآتــلوين  ألفــْر ْغ  َآتــلوين  زلبـــَ

َتطَاعلوا لــَ ل نـَْقبـًـا*  َعَليــْ   ق طـْـرًا ا اســْ رلوال َومــَ طَاعلوا َأْن َيْظهــَ ا اســْ . فقــا : ثفمــا اســطاعوا ا97-96الكهــف ث﴾َفمــَ
قــاء بأن يظهرواا أي يصعدوا علي  فحــ   التــاء واألصــل ثاســتطاعواا،   قــا : ثومــا اســتطاعوا لــ  نقبــاًا إب

التاء. وذلك أنــب  ملــا كــان صــعود الســد الــ ي هــو ســبيكة مــن قطــ  احلديــد والنحــاس أيســر مــن نقبــ  وأخــف 
الفعــل فجــاء  فقــا  ثفمــا اســطاعوا أن يظهــرواا وطــوب عمــاًل خفــف الفعــل للعمــل اخلفيــف فحــ   التــاء 

 الصــعود وجــاء اــا يف التــاء يف فقــا : ثومــا اســتطاعوا لــ  نقبــاًا فحــ   طو  بناء ل  للعمل ال قيل الطويــل 
 .ا29ثالنق 

ْن تـَنـــَ   ل ﴿قــا  تعــاىل: ا30ثتتنــ  ا -ومــن ذلــك مــا يســتعمل  القــرآن يف لفظــي ثتنــ    ئلكلْم َعلــَ  مــَ ْل ألنـَبــب  هــَ
َياط نل  يمٍ  *الشــــ  اٍك أَثــــ  لب  أَفــــ  ةل َوالــــرُّوثل ﴿، وقــــا  تعــــاىل:ا222-221الشــــعراءث﴾تـَنـــــَ   ل َعلــــَ  كــــل  تـَنـــــَ   ل اْلَماَلئ كــــَ
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ةل َأال  ختــََافلوا ﴿، وك لك قا  تعاىل:ا4ثالقدر﴾ف يَها إ ن  ال   يَن قَاللوا َربُـَّنا اَّلل ل  ل  اْستَـَقاملوا تـَتَـنـــَ   ل َعلـَـْيه مل اْلَماَلئ كــَ
دلونَ  تلْم تلوعــَ جْلَنــ ة  الــ ي  كلنـــْ رلوا اب  َأنب ثتنــ   ا األوىل ، فبمقتضــ  القاعــد  املــ كور  ا30فصــلتث﴾َواَل حَتَْ نــلوا َوأَْبشــ 

وأمــا ثتنــ   ا فم صــوص يف  تع  أهنا تنــ   علــ  الكهنــة وعــرب عــنهم ابلشــياطن؛ ـفــ ثالتنــ  ا  ــدود اــؤالء،
اآلية ال انية يف ليلة واحد  يف العا  كل ، وأما ثتتن   ا الوارد  يف اآلية ال ال ــة تكــون عنــد املــوت؛ ألن املــؤمن 

رلواابجلنــة إذ قــا  ثعنــد املــوت تتنــ   عليــ  املالئكــة تبشــرا  حلظــة ختلــو مــن مــوت مــؤمن   ا. فهــل هنــاكَوأَْبشــ 
بل يف كل حلظة ال ختلو مــن هــ ا الواقــ  فاســتعمل ثتتنــ   ا ألهنــا أك ــر حــد   فف  كل يو  بل يف كل ساعة

فاختار هلا بناء فعل طويل وجاء املبا أطو . أما يف اآلية األوىل فقد مير جيل وال تكــون هنالــك شــياطن، 
 .ا31ثفيعط  احلر  للحد  الطويل املتس  الك ري املمتد، واقتط  من احلد  األقصر

اهلمل إ ن  الـــ   يَن ﴿ولـــ  تعـــاىل:ومـــن ذلـــك حنـــو ق ا تـََوفـــ  ــ  اللوا كلنـ ــَ تلْم قـ ــْ يَم كلنــ ــ  اللوا فـ ــَ ْم قـ ه  ال م   أَنـْفلســـ  ــَ ةل ظـ اْلَماَلئ كـــَ
َعف َن يف  اأْلَْر    ــْ ــاء﴾ملْسَتضـــــــــــ ــ  تعـــــــــــــاىل:97ثالنســـــــــــ ــ   يَن ﴿ا، وقولـــــــــــ اهلمل الـــــــــــ ــ  ال م    تـَتَـَوفـــــــــــ ــَ ةل ظـــــــــــ ــَ اْلَماَلئ كـــــــــــ

ه مْ  ا يف ا، ففــ  اآليــة األ28ثالنحــل﴾أَنـْفلســ  وىل ثتوفــاهما ظــامل  أنفســهم لــيس كلهــم وإمنــا املستضــعفن، أمــب
ا القســم  اآليــة ال انيــة ثتتوفــاهما فهــ  يف عمــو  الظــاملن. فالقســم األو  لــيس كــل الــ ين ظلمــوا أنفســهم أمــب
ال اين فهو عمو  الظاملن، فاألو  ختصي  وال اين عمو . فيعط  الفعل ال ي هو أك ر أطــو  واقتطــ  مــن 

 .ا32ثاألقلاحلد  
َنا بــ    ﴿وم ــل ذلــك قولــ  تعــاىل: يـْ ا َوصــ  َك َومــَ ا إ لَيــْ نــَ ا َوالــ   ي أَْوَحيـْ ا َوصــ   بــ    نلوحــً َن الــدب ين  مــَ ْم مــ  رََع َلكــل شــَ

يَم َوملوَس  َوع يَس  َأْن أَق يملوا الدب يَن  ا تــَْدعلوهل َواَل تـَتَـَفر قلوا إ بـْرَاه  ربلَ َعلـَـ  اْلملشْــر ك َن مــَ ْم إ لَيــْ   اَّلل ل جَيْتـَـي  إ لَيــْ   ف يــ   كــَ
ْن يلن يــ ل  د ي إ لَيــْ   مــَ اءل َويـَهــْ ْن َيشــَ نَـهلمْ  *مــَ ــْ ا بـَيـ مل بـَْغيــً اَءهلمل اْلع لــْ ا جــَ د  مــَ ْن بـَعــْ ا تـََفر قــلوا إ ال  مــ  -13ثالشــورى﴾َومــَ

َْبل   *   َواَل َ لوتلن  إ ال  َوأَنـْتلْم ملْسل ملوَن َا أَيُـَّها ال   يَن َآَمنلوا اتـ قلوا اَّلل َ َح   تـلَقات  ﴿ا، وقول  تعاىل:14 ملوا ئ  َواْعَتص 
يًعا  ا، فف  اآلية األوىل ذكر ثتتفرقواا واخلطاب يف أمم متطاولــة 103-102ثآ  عمران ﴾َواَل تـََفر قلوااَّلل   مجَ 

جــ ء منــ ،  --و مــد --إىل مــا بعــدا ومنــ  شــريعة  مــد  --عل  مدى التاريخ من نوث 
-فهو ختصي ، فهؤالء ج ء من أمة  مــد --أما اآلية ال انية ثتفرقواا فتع  املؤمنن من أمة  مد 

 ج ء من تلك األمم. --وأمة  مد -
ويف هــ ا الســياا نقــو  إنب ا ســبحان  وتعــاىل هنــ  األمــة اإلســالمية هنيــاً شــديداً عــن التفــرا فقــا  ثال 

ا َوصــ    ف كر يف النه  عن التفرا مرتن فف  اآلية قا  تفرقواا أما يف اآلية األوىل َن الــدب ين  مــَ َشرََع َلكلْم م 
َنا إ لَْيكَ ويف الته  ال اين  ب     لنا. ويف اآليــة  بعد  التفرا ألن ا شرع ا فنحن مل مون شرع َوال   ي أَْوَحيـْ

أمــرهم ابلوحــد   لنهــ  فقــا  ثوال تفرقــواا أيفقــا  ثأتقــواا و ثاعتصــمواا وأكــد اباألوىل أكــد ابألمــر مــرتن 
وهناهم عن التفرا وح ر  ن هلم ع اب أليم فقــا  ثاعتصــمواا أمــرهم مجيعــا ابالعتصــا  وهــ ا مطلــوب مــن 
مجي  أفراد األمة الوحد  فاستغرا األفراد كلهم ابلوحد  وأن  ال تغ  الك ر  الكاثر  مــن الكــافرين وال تنجيــ  
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ألن فردا واحدا يدخل النار ول لك قا  تعاىل ثئبــل ا مجيعــاا فالعــ اب أطلقــ  وم  من احملاسبة واملسؤولية
 . ا33ثثصص  يف اآلخر  
اَء ﴿أما قول  تعاىل: ا تلشْــر كلوَن بــ    إ ال  َأْن َيشــَ ا ل مــَ َدان  َواَل َأخــَ َوَحاج  ل قـَْومل ل قــَاَ  َأحتــلَاجُّوينب  يف  اَّلل   َوقــَْد هــَ

ا أَفـَـاَل  ْ ٍء ع ْلمــً ل  شــَ َ  َريب  كــل ًئا َوســ  يـْ اأْلَْعمَ ﴿ ، وقولــ  تعــاىل:ا80األنعــا ث﴾تـَتــَ َك رلونَ َريب  شــَ ر يَقْن  كــَ   َم ـَـلل اْلفــَ
َ اًل أَفــَاَل تَــ  َتو َان  مــَ ري  َوالس م ي   َهْل َيســْ -فاآليــة األوىل كــال  ســيد  إبــراهيم  ا24هــودث﴾ َك رلونَ َواأْلََصمب  َواْلَبص 

عندما حاج  قوم  حن دعاهم إىل التوحيد وهــم أقــوا  عريقــون ابلكفــر واإلحلــاد والتوحيــد حيتــاج إىل   -
رك إىل التوحيــد حيتــاج إىل خيمــل وطــو  تــ كر وبــراهن وحجــ  وأدلــة. ك ــر  وخيمــل وتفكــر، ونقلهــم مــن الشــ 

أمــا اآليــة ال انيــة فهــ  كــال  عــن فــريقن األعمــ  والبصــري واألصــم والســمي  هــل يســتوان  كــال ال يســتوان 
وه ا ال حيتاج إىل طــو  تــ كر وتفكــر؛ ولــ لك اقتطــ  منــ . فــالكال  الــ ي حيتــاج إىل طــو  خيمــل وتــ كر ال 

 .ا34ثألن احلد  أطو  وأوس  وأعطاا بناًء أطو يقتط  من  
تَـَ أ عنــ  ئركــة جمانســة لــ ، مــن ذلــك ذكــر اء املــتكلم أو حــ فها والتعــوي  عنهــا  وقد حي   احلر  وجيل

َ ا  ﴿كقولــــ  تعــــاىل:  ا35ثئركــــة الكســــر  جمانســــة لليــــاء احمل وفــــة  ْن هــــَ َرَب مــــ  َقـــــْ د َين  َريب  أل  ْل َعســــَ  َأْن يـَهــــْ َوقــــل
ًدا َواَء  ﴿، وقولــــــ  تعــــــاىل:ا24لكهــــــفاث﴾َرشــــــَ د َي   ســــــَ اَ  َعســــــَ  َريب  َأْن يـَهــــــْ ْدَيَن قــــــَ اَء مــــــَ َ  ت ْلقــــــَ ا تـََوجــــــ  َوَلمــــــ 
ب يل   ــ أ ابلكســـر  يف ثالكهـــفا فقـــا  ثيهـــدينا وأبـــرزا22القصـــ ث﴾الســـ  ــ  حـــ   اء الضـــمري وأجتـ  . فإنـ

املــتكلم؛ ألنــ  مقــا  التجــاء  يفثالقصــ ا فقــا  ثيهــدي ا وذلــك أن املقــا  يف القصــ  يســتدع  إبــراز اء
وخــو  وخشــية. واخلــو  يســتدع  أن يلصــ  اإلنســان مبــن حيميــ  ويلقــ  بنفســ  كلهــا عليــ  ويســتدع  أن 
يلتجئ إىل من ينصرا ويخــ  بيــدا بكــل أحاسيســ  ومشــاعرا التجــاًء كــاماًل، وهــ ا هــو املوقــف األو ؛ فقــد 

ربــ  التجــاء اخلــائف الوجــل طالبــا منــ  أن يهديــ  خرج موس  خائفا يرتق  فارباً من بط  فرعون فالتجي إىل 
ســواء الســبيل ولــ ا أظهــر اليــاء داللــة علــ  كمــا  االلتجــاء والقــاء الــنفس كلهــا أمــا  خالقــ  أمــا يف الكهــف 

كلْر َربــ َك إ َذا إ ال  َأْن َيَشاَء اَّلل ل َواذْ  *َواَل تـَقلوَلن  ل َشْ ٍء إ ينب  فَاع ل  َذل َك َغًدا ﴿ليس املقا  ك لك فإن  قا :فإن  
َقْـَرَب م ْن َهَ ا َرَشًدا يَت َوقلْل َعَس  َأْن يـَْهد َين  َريب  أل   .ا24-23الكهفث﴾َنس 

يف القصـــ  يســـتدع  القـــاء الـــنفس كلهـــا أمـــا  ربـــ  --فـــالفرا كبـــري بـــن املقـــامن فمقـــا  موســـ 
وخالق . وملا كان اخلائف الضعيف يطل  أوال من حيميــ  ويلتجــئ إليــ  قــبد  ثالــربا علــ  فعــل اهلدايــة ألنــ  

فيها  خبال  ما يف الكهف فإن املقا  ا22القص ث﴾َعَس  َريب  َأْن يـَْهد َي   َسَواَء الس ب يل  ﴿هو امللجي فقا 
لقــو  احلــ  فيمــا اختلفــت فيــ  األقــوا  وبيــان األمــر الصــحيح فيمــا تباينــت فيــ  اآلراء وهــ ا أمــر مقــا  ذكــر ا

 حيتاج إىل اهلداية والرشد فقد  اهلداية وه ا من دقي  االستعما .
  لننظر من  حية أخرى فإن اء الضمري تكرر يف ثالقص ا أك ر مما يف سور  الكهف فناس  ذكر 

 الياء يف سور  القص .
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يسرتســل الــدكتور فاضــل الســامرائ  يف احلــدي  فيقــو :ثث  إن لفــظ اهلدايــة تكــرر يف القصــ  اثنــي و 
عشر  مر . أما يف الكهف فقد تردد مخس مرات ف اد اللفــظ يف القصــ  ملــا زاد تــرددا. وهــ ا األمــر مراعــ  

د  ﴿يف القــــــرآن الكــــــرغ كمــــــا ذكــــــرت. أال تــــــرى كيــــــف قــــــا  تعــــــاىل يف ســــــور  األعــــــرا   ْن يـَهــــــْ َو  مــــــَ اَّلل ل فـَهــــــل
َو اْلملْهتــَد  ﴿إبثبــات اليــاء يف حــن قــا  يف ســور  االســراء  ا178ث﴾اْلملْهتــَد ي د  اَّلل ل فـَهــل ْن يـَهــْ ويف  ا97ث﴾َومــَ

ابالجت اء ابلكســر  فيهمــا وذلــك أن لفــظ اهلدايــة تــردد يف  ا17ث﴾َمْن يـَْهد  اَّلل ل فـَهلَو اْلملْهَتد  ﴿سور  الكهف 
تــردد يف ســورض اإلســراء والكهــف جمتمعــن. فقــد ورد يف األعــرا  ســب  عشــر  مــر  ســور  األعــرا  أك ــر ممــا 

يف حن ورد يف اإلسراء مثاين مرات ويف الكهف ســت مــرات، فلمــا زادت ألفــاظ اهلدايــة يف ســور  األعــرا  
 ا36ثعل  ما يف السورتن زاد لفظ ثاملهتدياعل  ما يف السورتناا

هــَ  ا   نـَْبغ  قَاللوا َا َأاَبَ  َما ﴿وقول  تعاىل: ا64الكهفث﴾نـَْب   َما كلن ا  قَاَ  َذل كَ ﴿ونظري ذلك قول  تعاىل:
َنا  .ا65يوسفث﴾ب َضاَعتـلَنا رلد ْت إ لَيـْ

عنــدما ســئل عــن أعلــم النــاس  فقــا : أ ،  --فاآليــة األوىل جــاءت يف ســياا الكــال  عــن موســ  
ــا   ــ  يوجـــد أعلـــم منـــك فقـ ــا : إنـ ــا  الـــرب حيـــ  تنســـ  فعتـــ  عليـــ  رب العـــ   فقـ موســـ : كيـــف أراا  قـ

ًبا * قـَـاَ  أَرَأَيـْـَت إ ْذ ﴿طعامــك قــا  تعــاىل: َ ا َنصــَ َفر َ  هــَ ْن ســَ ْد َلق ينــَا مــ  َداَءَ  َلقــَ اَوزَا قـَـاَ  ل َفتــَاال َآت نــَا غــَ ا جــَ فـََلمــ 
يتل احْللوتَ  جــد الرجــل الــ ي يبحــ  ا فحيــ  نســ  طعامــ  و 63-62ثالكهف﴾أََويـَْنا إ ىَل الص ْ َر   فَإ ينب  َنس 

إجيـــاد الرجـــل ولـــيس نيســـان احلـــوت فالبغيـــة احلقيقيـــة واألساســـية م حتصـــل  --عنـــ  فمطلـــ  موســـ  
ا يف ســـور   فنســـيان احلـــوت داللـــة وعالمـــة علـــ  البغيـــة. فالبغيـــة م تكتمـــل ولـــ لك اقتطـــ  مـــن احلـــد . أمـــب

يــة فجــاءت ثنبغــ ا وم يقتطــ  يوســف فبغيــتهم هــ  البضــاعة والبعــري وقــد ردت إلــيهم وهــ ا بغيــتهم احلقيق
منهــا ألهنــا بغيــتهم فالبغيــة هنــا اكتملــت وم يقتطــ  منهـــا فضــال عــن أنب كــال الفعلــن م بــت لــيس فيـــ  أدا  

 .ا37ثج  
 المبحث الثالث: التوجيهات اللغوية للحذف في القرآن الكري : 

ات، يف األلفــاظ واختلفــت صــورها وعلــ  هــ ا املتشــاايف اآلات حــ   تنوعــت التوجيهــات اللغويــة لل
األساس نستطي  أن نصنف ذلك ئس  املستوات اللغوية للكال  عل  النحــو اآلض والســيما فيمــا يتعلــ  

 بداللة احل   الصوض والنحوي: 
ًدللةًالحذفًالصوتي:

عــن ثثجمموعــة قــد يــتحكم يف هــ ا األمــر علــ  مــا نــرى املقطــ  الصــوض للكلمــة، واملقطــ  نعــ  بــ  عبــار  
صوتية تبدأ بصــامت، يتبعــ  صــائت، وتنتهــ  قبــل أو  صــامت يــرد متبوعــا بصــائت، أو عنــد انتهــاء الكــال  

 وجم ء القيد يع  قبل أن يض صائت. ا38ثقبل جم ء القيداا
 

 . 81-80القرآين التعبري -36
 ا.مدوني اخلاصة  ث1997-1996سنة  للدكتور فاضل السامرائ  اماد  ثالتعبري القرآين  اضرات -37
 .278العربية  يف الدراسات املصطلح الصوض -38
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وعليــ  راعــ  القــرآن الكــرغ مــن وجهــة نظــر  بنــاء الفعــل مــن حيــ  طولــ  وقصــرا ليناســ  احلــد ، فمــا 
. ا39ثطويل اختار لــ  فعــال مقاطعــ  ك ــري ، ومــا كــان أمــرا قصــريا اختــار لــ  فعــال مقاطعــ  أقــلحيتاج إىل وقت 

فالفعــل ثيتــدبرا مكــون مــن مخســة مقــاط : أربعــة مــن النــوع األو  ثص  حركــة قصــري ا ومقطــ  مــن النــوع 
 ال ال ثص  حركة قصري    صامتا وكتابتها صوتيا ه :

 ي ـَـ / ت ـَـ/ د ــَ ب/ ب ـَـ / رــل / /
أمــا ثيــدبببرا فمكــون مــن أربعــة مقــاط  مقطعــن مــن النــوع ال الــ  ومقطعــن مــن األو . وكتابتهــا صــوتيا 

 ه :
 ي ـَـ د / د ــَ ب / ب ـَـ / ر ــل /  /

 فالفعل األو  في  تضعيف واحد والفعل ال اين في  تضعيفان.
الســياا ذاتــ  فمــ ال أنخــ   ولتطبي  ما ذكر ا، ومصداقا ملا ورد ســنقف عنــد بعــ  اآلات املتشــااة يف

 مقاط  األفعا  اآلتية: يتضرعون ويضبربعون، يت كب  وي بكب ، تطريب  واطبريب .
ــاىل: ــا  تعـــ ْم يَـ ﴿قـــ ر اء  َلَعل هـــــل اء  َوالضـــــ  ــَ ْلَبْيســـ ْ َ هلْم اب  َك فََيخـــــَ ْن قـَْبلـــــ  ٍم مـــــ  ــَ ْلَنا إ ىَل ألمـــ ْد أَْرســـــَ ر علونَ َوَلقـــــَ  ﴾َتضـــــَ

ْلَبْيَساء  َوالض ر اء  َلَعل هلْم يَ ﴿وقا  تعاىل: ،ا42ثاألنعا  ٍب إ ال  َأَخْ َ  َأْهَلَها اب  ر علونَ َوَما أَْرَسْلَنا يف  قـَْريٍَة م ْن َني   ﴾ضــ 
والســؤا   فاإلرســا  يف اآليــة األوىل كــان إىل أمــم علــ  حــن كــان يف ال انيــة إىل قريــة واحــد . ا94ثاألعــرا 

يهما أطو  زمناً وأك ر مدى  واجلواب يكون ال شك يف أنب اآلية األوىل تشــري إىل ال ي ميكن تصورا هو أ
أمــــد طويــــل لــــ لك اســــتعمل معهــــا الفعــــل ذا البنــــاء الطويــــل أي ثيتضــــر عونا ومقاطعــــ  أك ــــر مــــن مقــــاط  

 ثيضبربعونا. 
ــل / ن ـَـ / / ٌل ٌل  ي ـَـ / ت ـَـ /   ـَـ ر/ رـَـ / ع ـل
 ـلــل / ن ــَ/ي ـَـ  /   ـَـ ر/ رـَـ/ ع  /

ربعونا فهــو أك ــر مبالغــة ذلــك ألن قولــ  ثأرســلنا  ويلحــظ أن الفعــل يف اآليــة ال انيــة فيــ  تضــعيفان ثيضــب
إىلا يقتض  التبليــ  ال املكــ  خالفــاً لقولــ  ثمــا أرســلنا يفا الــ ي يقتضــ  التبليــ  واملكــ ؛ فوجــود الرســو  

 ضعيف .ومك   بينهم سيؤدي إىل زاد  التضرع؛ ل لك ورد الفعل بت
ا يــلْدر يَك َلَعلــ  ل  *َأْن َجاَءال اأْلَْعَم  *َعَبَس َوتـََوىل  ﴿ومن ذلك قول  تعاىل: ا، وقولــ  3-1ثعــبس﴾ يَـ  كــ  َومــَ

يلَجنـ بـلَها اأْلَتْـقــَ  ﴿تعــاىل: ْؤض  َمالــَ ل  *َوســَ ــل ، ففــ  ســور  عــبس جــاء ابلفعــل ا18 -17الليــلث﴾يـَتَـ َكــ  الــ   ي يـ
 ذلك؛ ألهنا ن لت ئ  ش   واحد؛ فقلل ل لك بناء الفعل.ثي بك ا  صغر بناء ل  

 أمــا ثيت كــب ا يف ســور  الليــل فقــد جــاء بــ   طــو  بنــاء لــ  ذلــك ألن احلــدي  عــن ال كــا  وال كــا  متطاولــة
 عل  مدى الدهر فه  فر  عل  كل املسلمن فف  كل سنة ال بد للموسرين واملقتدرين من أدائها.

 (فيــ  تضــعيفان أي لعلــة يبــال  يف الت كــ  أمــا يف ســور  الليــل فقــد ورد ثيت كــب وقد جــاء ابلفعــل ثي بكــب ا و 
 بتضعيف واحد ألن ليس كل من يؤض مال  يبال  يف الت ك .

 
 ثمــدوني اخلاصــةا للــدكتور فاضــل صــاحل الســامرائ يف احل   الصوض هو من  اضرات يف التعبري القــرآين  جاء من أم لة ما -39

   االشار  إليها ملر  واحد  فقط.فيكف
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 ه : ومن األفعا  الي وردت مبقاط  متساوية ثاطبيبـر ا و ثتطريب ا فكالتا مكون من أربعة مقاط 
ـ /.ا ــ  ط / ط ـَـ ي/ ي ـَـ ر/ ن  / ٌَ  ـً
 ت ــَ / ط ـَـ ي / ي ـَـ ر / ن ـًـ /. /

ْو   تـلْفتَـنــلونَ ﴿قا  تعاىل: تلْم قـــَ َد اَّلل   بــَْل أَنـــْ َْن َمَعَك قَاَ  طــَائ رلكلْم ع نــْ ، وقــا  ا47النمــلث﴾قَاللوا اط ري َْ  ب َك َومب 
ْرمجلَ ﴿تعاىل: وا لَنـــَ تَـهــل نــ ا عــََ اب  أَلــ يم  قَاللوا إ    َتَطري َْ  ب كلْم لــَئ ْن مَْ تـَنـْ ن كلْم م  ، لننظــر يف بنــاء ا18يــسث﴾ن كلْم َولََيَمســ 

الفعلــن ثأطــبريب ا و ثتطــريب ا فكالتــا مكــون مــن أربعــة مقــاط ، ولكــن ثأطــبريب ا فيــ  تضــعيفان علــ  حــن 
اً شاماًل، قــا  ثتطريب ا في  تضعيف واحد. وال شك يف أن ثأطبريب ا تالئم آية النمل؛ ألن فيها إابد  وتدمري 

 فاملبالغة يف التطري وافقت النتيجة الي وصلوا إليها. ا51النملث﴾َأ   َدم ْرَ هلْم َوقـَْوَمهلْم َأمْجَع نَ ﴿تعاىل:
إىل مقتضـــيات الســـياا يف املتشـــاب  القـــرآين  احلـــ  بعـــ  مواضـــ   أرجـــ بعـــ  العلمـــاء  واملالحـــظ أنب 

   الــدكتور فاضــل الســامرائ : ثثمــن املالحــظ أن القــرآن يعــا، وكمــا يقــو الصــوض لفواصــل اآلات القرآنيــة
 ا40ث ا ا االنسجا  املوسيق  عناية واضحة ملا ل لك من خيثري كبري عل  السم  ووق  مؤثر يف النفساا

 ومـــنهمعنـــد انســـجا  الفواصـــل القرآنيـــة يف الســـور  الواحـــد .  وقفـــواعلمـــاء البالغـــة واإلعجـــاز القـــرآين و 
ألهنــا طريــ  إىل إفهــا  املعــاين  ؛صف فواصل القرآن  هنا:ثثكلهــا بالغــة وحكمــة ي و الا ـه386الرماينثت

 .ا42ثااالشعر ثثالفاصلة يف اآلية كالقافية يفو. ا41ثالي حيتاج إليها يف أحسن صور  يد  اا عليها...اا
َد ﴿ قــا  تعــاىل: يف آيــة وذكــرا يف آيــة أخــرى،ا وعــدثما ورد من ح   مفعو   من ذلك اَّللبل الــ   يَن َوعــَ

يم   ر  َعظــ  َر   َوَأجــْ َات  هلــَلم م ْغفــ  احل  لــلواْ الصــ  لــلوا ﴿ا وقــا  تعــاىل:9ثاملائــد  ﴾آَمنــلواْ َوَعم  َد اَّلل ل الــ   يَن آَمنــلوا َوَعم  َوعــَ
ا رًا َعظ يمـــً َرً  َوَأجـــْ نـْهلم م ْغفـــ  َات  مـــ  احل  ور     مـــا يف هـــ ارف:ثثالكرمـــاين ا ويف ذلـــك يقـــو 29ثالفـــتح  ﴾الصـــ  الســـب

وهــ  مســيلة  .ا43ثااموافقــة للفواصــل أَيضــاً، الفــتحاثثيعــ : املائــد ا موافقــة لفواصــل اآلي، ونصــ  مــا يف 
ا، تشـــكرون 5اخلاســـرين ثآيـــة ا،4الـــن  القـــرآين مـــن ســـور  ســـبقتها فواصـــل: رحـــيم ثآيـــة واضـــحة يف حتليـــل

 ا،12ا، السبيل ثآية11ون ثآيةا، املؤمن10اجلحيم ثآية وتلتها: ا.8تعملونثآية ا،7الصدورثآية ا،6ثآية
 . ا44ثا12احملسنن ثآية

ا، شــهيداً 27ا، قربيــاً ثآيــة26ا، عليباً ثآية25أليما ثآية أما اآلية من سور  الفتح فقد سبقتها فواصل:
 .ا45ثا 28يةآث

 
 .195القرآين  التعبري -40
 .98القرآن  النكت يف إعجاز -41
 . ثئ  منشورا83اآلي القرآين  وفواصل الصلة بن القافية -42
 .60 يف القرآن أسرار التكرار -43
الي سبقتها أو تلتها كلها أما مرفوع منون أو جمرور أو منتٍ  بنون مج  مــ كر ســام أو نــون فعــل مــن األفعــا   ن الفواصلأأي  -44
 اخلمسة.
ا مُّب ينـًـا﴾ ثآيــةيــة األوىل:﴿مــن قولــ  تعــاىل يف اآليف سور  الفتح منصــوبة  مجي  فواصل اآلات القرآنية -45 ا. 1إ    فـََتْحنـَـا لــََك فـَْتحــً

نـْهلمقولة تعاىل يف اآلية األخري : ﴿إىل  َات  م   ا.29آيةث﴾م ْغف َرً  َوَأْجرًا َعظ يًما َوَعَد اَّلل ل ال   يَن آَمنلوا َوَعم للوا الص احل 



 

  اللفظيي املرشابهِ   يف آايتِ الَروِجيُه اللغويُّ للَح ِف الصوتيِ  النحويِي  

71 

ب  من  فعو املما ورد من ح    وقد يق  احل   يف السياا الواحد مراعا  للفاصلة القرآنية من ذلك
ْدعلونَ ﴿قولـــ  تعـــاىل: ــَ َمعلوَنكلْم إ ْذ تـ ــْ ْل َيسـ ــَ اَ  هـ ــَ رُّونَ  *قـ ــل وَنكلْم أَْو َيضـ ــل َفعـ األصـــل ، و ا73-72ثالشـــعراء ﴾أَْو يـَنـْ

ثيضرونكما ولكن  ح   املفعــو  بــ  أي مفعــو  الضــرب وذكــر مفعــو  النفــ ؛ إذ لــو أبقــاا م تنســجم فاصــلة 
 بـــل احلـــ   ا46ثا  الفاصـــلة، ولـــيس هـــ ا األمـــر وحـــدا اآليـــة مـــ  بقيـــة اآلات فكـــان احلـــ   أوىل النســـج

اقتضــاا املعــا أيضــا فقــد ذكــر مفعــو  النفــ  فقــا  ثينفعــونكما ألهنــم يريــدون النفــ  ألنفســهم. وأطلــ  الضــر 
 لسببن:

 األو : أن االنسان ال يريد الضرر لنفس  وإمنا يريدا لعدوا.
 الضرر.ال اين: أن االنسان ثش  ممن يستطي  أن يلح  ب  

فينت ترى أنب النف  موطن ختصي  والضرب موض  اطالا، ف   النف  وأطل  الضر. واملعا أنب هــ ا 
ا ال تستطي  أن تضركم، فلماذا تعبدوهنا  ولو ذكر املفعــو  بــ   اآلهلة ال تتمكن من اإلضرار بعدوكم كما أهنب

يف الضــر اقتضــاا املعــا زاد  علــ  فقــا  ثأو يضــرونكما مــا أفــاد هــ ين املعنيــن. فــانظر كيــف أن االطــالا 
 الفاصل.

 دللةًالحذفًالنحوي:
الكــال  أو الرتكيــ  أو اجلملــة يف األصــل جمموعــة مــن األلفــاظ مرتابطــة فيمــا بينهــا تــؤدي معــا مفهومــا 
ومعلومــا لــدى املــتكلم واملتلقــ ، ولكــن قــد يقــ  احلــ   يف اجلملــة أو الرتكيــ  ويكــون احلــ   يف احلــر  

عليــ  حــ   ثاألدواتا، وهــو مــا يطلــ  عليــ  حــ   جــ ء الكلمــة، وال ــاين حــ   الكلمــة وهــو مــا يطلــ  
 وذلك لوجود علة حنوية يقتضيها احل  . ا47ثج ء اجلملة، وال ال  ح   اجلملة 

وعنــد الوقــو  علــ  اآلات املتشــااات نالحــظ أن القــرآن الكــرغ قــد وظــبف احلــ   يف هــ ا اجلانــ  
 توظيفا دقيقا من أجل بناء لغوي سليم ووق  احل   يف احلر  والكلمة واجلملة.

 ح ف احلر ف:
  احلرو  يف بعــ  اآلات املتشــااات، وذكــرت يف آات أخــر، ومــن أبــرز تلــك احلــرو  ح فت بع

حرو  اجلر وحرو  املعاين الي وردت يف القرآن الكــرغ، وجــاءت توجيهاوــا بصــور اتلفــة ســنلحظها عــرب 
 ما سريد من آات. 

 كــَ  بلوكَ   فــَإ نْ ﴿تعــاىل: وعلي  فإن من أوائل اآلات الي تطالعنا يف ذلك ح   حر  اجلر الباء يف قول 
دْ  ل   كـــل ب بَ   فـَقـــَ نْ  رلســـل كَ  مـــ  اءلوا قـَْبلـــ  ات   جـــَ ْلبَـيب نـــَ اب  وَ  َوال ُّبـــلر   اب  ري   اْلك تـــَ ، وذكـــرا يف قولـــ  ا184آ  عمـــران ث﴾اْلملنـــ 

ْلبَـيب َنات   رلسلللهلمْ  َجاَءْولمْ  قـَْبل ه مْ  م نْ  ال   ينَ  َك  بَ   فـََقدْ ﴿تعاىل: ْلك َتاب  وَ  ابل ُّبلر  وَ  اب   . ا25فاطرث﴾اْلملن ري   اب 
 لفــظ إقامــة وهــو االختصــار علــ  مبــ  كــال   يف وقــ  الســور  هــ ا يف وعلل الكرماين ذلــك بقول :ثثألنــ 

 ذكـــر إىل حيتـــاج فـــال للمجهـــو  الفعـــل وبـــ  أخـــف املاضـــ  ولفـــظ املســـتقبل لفـــظ مقـــا  الشـــرط يف املاضـــ 
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 يف األو  ليوافـــ  البـــاءات حـــ فت لـــ لك ﴾قبلـــك مـــن رســـل كـــ ب  فقـــد كـــ بوك  فـــإن ﴿ قولـــ  وهـــو الفاعـــل
 وإن ﴿ قولــ  وهــو الفعــل مــ  مــ كور والفاعــل املســتقبل بلفــظ فيــ  الشــرط فــإن  فــاطر يف ما خبال  االختصار
مبعــا أن  ا48ثواحــداا نســ  علــ  كلــ   ليكــون  الباءات بعدها ذكر    ﴾قبلهم من ال ين ك ب  فقد يك بوك

سياا اآلية املباركة األوىل ب  عل  االختصار لعد  وجود الفاعل للفعل املب  للمجهو  فح   البــاءات، 
 أما اآلية ال انية فبنيت عل  ذكر الفعل للمعلو  فظهر الفاعل وذكرت مع  الباءات.

ا﴿ونظـــري ذلـــك قولـــ  تعـــاىل: نْ  اأْلَْر َ  بـــ     فََيْحيـــَ د   مـــ  وللن   َمْووـــ َا بـَعـــْ دل  قـــلل   اَّلل ل  لَيَـقـــل رلهلمْ  بـــَلْ  َّلل     احلَْمـــْ  اَل  َأْك ــــَ
ونَ  ا﴿ا، وقولــــ  تعــــاىل:63ثالعنكبــــوت﴾يـَْعق لــــل َ  َ  َومــــَ نَ  اَّلل ل  أَنـــــْ َماء   مــــ  نْ  الســــ  اءٍ  مــــ  ا مــــَ دَ  اأْلَْر َ  بــــ     فََيْحيــــَ  بـَعــــْ
 الســور  ثيعــ : العنكبــوتا هــ ا يف ألن ا وتعليــل ذلــك هــوثث5،اجلاثيــة65،النحــل164ثســور  البقــر ﴾َمْووــ َا
 وتقريـــر ســـؤا  الســـور  هـــ ا يف مـــا أن  وهـــو آخـــر شـــ ء وفيـــ  يتوافقـــان، فإهنمـــا قبلـــ  مـــن وهـــو قبلـــ  مـــا وافـــ 

واملـــراد مـــن ذلـــك قولـــ   ا49ثطرفيـــ اا  بـــن فجمـــ  مبـــن الظـــر  فقيـــد غـــريا فـــوا التحقيـــ  إىل حيتـــاج والتقريـــر
َا لَيَـقلوللن   بـَْعد   م نْ  اأْلَْر َ  ب     فََيْحَيا َماءً  الس َماء   م نَ  نـَ   َ  َمنْ  َسيَْلتَـهلمْ  َولَئ نْ ﴿تعاىل:  ﴾اَّلل ل  َمْوو 

يَْلتَـهلمْ  َولــَئ نْ ﴿:تعــاىل قولــ  وي كر ابن ال بري علة أخرى هل ا االثبات بقول :ثثوأما نْ  ســَ نَ  نـــَ   َ  مــَ َماء   مــ   الســ 
نْ  اأْلَْر َ  ب     فََيْحَيا َماءً  د   مــ  وللن   َمْووــ َا بـَعــْ  اإلحيــاء علــ  الربهــان  إقامــة فمقصــودها ،ا63العنكبــوتث﴾اَّلل ل  لَيَـقــل
 وبـــ لك   يلـــ ، قصـــد مـــا جـــواز اعتبـــارا عـــن حيصـــل للعـــاما مشـــاهدث مب ـــا  ذلـــك وبيـــان  املـــوت، بعـــد مـــن

َ ل كَ ﴿:بقولــ  تعقيبهــا يف األعــرا  آية أفصحت ْوَت  ُنــلْر جل  كــَ مْ  اْلمــَ  وذلــك ،ا57 األعــرا ث ﴾تــَ َك رلونَ  َلَعل كــل
 ا50ثاا.تقد  كما  املقصد اختلف فقد ش ء، أبن

مْ  َواَّلل ل ﴿ولعــل األمــر يتعلــ  مــن جهــة أخــرى يف مــدار اإلمجــا  والتفصــيل كمــا يف قولــ  تعــاىل:   ل   َخَلَقكــل
ْنكلمْ  يـَتَـَوفــ اكلمْ  نْ  َومــ  َردُّ  مــَ ر   أَْرَذ    إ ىَل  يـــل مَ  اَل  ل كــَ ْ  اْلعلمــل دَ  يـَْعلــَ مٍ  بـَعــْ ًئا ع لــْ يـْ يم   اَّلل َ  إ ن   شــَ ، ا70النحــلث﴾قــَد ير   َعلــ 

ًئا ع ْلمٍ  بـَْعد   م نْ  يـَْعَلمَ  ل َكْياَل  اْلعلملر   أَْرَذ    إ ىَل  يـلَردُّ  َمنْ  َوم ْنكلمْ  يـلتَـَوىف   َمنْ  َوم ْنكلمْ ﴿وقول  تعاىل: ا إذ 5ثاحل  ﴾َشيـْ
 مــن خلقنــاكم فــإ  فقــا  احلــ   يف الســور  وفصــل هــ ا يف الكــال  أمجــل مــاين ذلــك بقول :ثثألنــ علــل الكر 

 والتفصــيل احلــ   اإلمجــا  فاقتضــ  يتــوىف من ومنكم قول  إىل مضغة من    علقة من    نطفة من    ترا 
 ا51ثاحلا اا اقتضاا مبا سور  كل  يف فجاء اإلثبات

وجهة نظر النحوين يف تــوجيههم لــبع  اآلات القرآنيــة الــي ورد وقد ختتلف وجهة نظر املفسرين عن 
رَ ﴿:فيهـــــــــا احلـــــــــ   والـــــــــ كر يف داللـــــــــة بعـــــــــ  احلـــــــــرو ، مـــــــــن ذلـــــــــك قولـــــــــ  تعـــــــــاىل مْ  ل يَـْغفـــــــــ  نْ  َلكـــــــــل  مـــــــــ 

 .ا52ث هـا عن داللتها إهنا زائد 215د قا  األخف ثتا، إبثبات ثمنا فق10ثإبراهيم﴾ذلنلوب كلمْ 
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ــا رأيــ  يف هــ ا 538يــرد ذكــر ثمــنا فيهــا، فقــد وضــح ال اشــريثتوأمــا مــا ورد مــن آات آخــر م  ـه
 يف إال هكــ ا جــاء علمتــ  مــا: قلــت ذنــوبكم  مــن: قولــ  يف التبعــي  معــا مــا: قلــت :ثثفإن اآلات بقولــ 

* َواتـ قلوال ﴿:كقول   الكافرين، خطاب يبــلوا قـَْوَمنـَـا اَ ﴿ ا،4-3ثنــوث﴾ذلنــلوب كلمْ  م نْ  َلكلمْ  يـَْغف رْ  َوَأط يعلون   َداعــ  َ  َأج 
نــلوا اَّلل    رْ  بــ     َوَآم  مْ  يـَْغفــ  نْ  َلكــل لْ ﴿:املــؤمنن خطــاب يف وقــا  ا31ثاألحقــا ﴾ذلنــلوب كلمْ  مــ  مْ  هــَ  جتــ َاَر ٍ  َعلــَ  أَدللُّكــل

يكلمْ  نْ  تـلْنجــ  َ ابٍ  مــ  رْ ﴿قــا : أن  إىل ا،10ثالصــف﴾أَلــ يمٍ  عــَ مْ  يـَْغفــ   اممــ  ذلــك وغــري ا12 ثالصــف﴾ذلنــلوَبكلمْ  َلكــل
 ا53ثامليعاداا يف الفريقن بن يسوي ولئال اخلطابن، بن للتفرقة ذلك وكان  االستقراء، علي  يقفك

فيكشـــف الـــن  عـــن الداللـــة القرآنيـــة اجلديـــد  املســـتفاد  مـــن ســـياا الـــن  وأحوالـــ  الـــي كشـــف عنهـــا 
ــا جـــاءت للتفريـــ  بـــن  اخلطـــابن خطـــاب املـــؤمنن التفســـري. فداللـــة ثمـــنا م تقتصـــر علـــ  ثالتبعـــي ا وإمنـ

 والكافرين وعد  التسوية بينهما يف امليعاد.
ولعــل هــ ا هــو الســب  الــ ي جعــل أحــد البــاح ن يــ ه  إىل أن املفســر هــو الــ ي تنبــ  علــ  النحــو 
القــــرآين، وهــــو ثتلــــف عــــن حنــــو النحــــا  الــــ ي يتــــوخ  الصــــحة والصــــواب النحــــوي. يقــــو  د.علــــ  كــــاظم 

ينتمــ  إىل القــرآن يــؤمن بوجــود حنــو القــرآن غــري النحــو الــ ي اســتقرَي مــن  أسد:ثثولكن املفســر وهــو الــ ي 
كــال  النــاس الــ ي انتمــ  مســتقري  إليــ ...ذلك أن حنــو القــرآن هدفــ  التفســري، وحنــو هــؤالء هدفــ  الصــواب 
واخلطي، فكم من داللة خلبفوا وراءهم مبصطلحهم ه ا فوصفوا ه ا الكلمــة الصــغري  ولكنهــا الدالــة يف هــ ا 

اب الكبري املقصود في  كل ش ء حــ  وإن صــغر، فكــان جيــ  أن تســم  هــ ا ثمــن الــي للجــنسا يف الكت
 ا54ثاملصطلح القرآيناا

حــر  يف القــرآن الكــرغ فقــا : نــ كر لل   احلــ  كر و الــ وذكر الــدكتور فاضــل الســامربائ  بعــ  حــاالت 
ل التعبــري ذكــر أك ــر مــن مــن حــاالت ذكــر وحــ   احلــر  يف القــرآن الكــرغ حــالتن: األوىل: عنــدما حيتمــ 
ــ . ــر حـــر  بعينـ ــري ذكـ ــل التعبـ ــدما ال حيتمـ ــة عنـ ــ ، وال انيـ ــ  ذلـــك حي فـ ــن  حـــر ، ومـ ــة األوىلفمـ ــ   احلالـ قولـ

َن اْلملْسل م نَ ﴿:تعاىل يحتمل أن يكون احمل و  ثالباءا؛ ألن األمر عاد  ف ا91النمل ث﴾َوألم ْرتل َأْن َأكلوَن م 
قولــ  تعــاىل ثخيمــرون ابملعــرو ا كمــا حيتمــل التعبــري ذكــر حــر   يض مــ  حــر  البــاء ثأمــرت  نا كمــا يف

ل م نَ ﴿الــال   وَن أَو َ  اْلملســْ َْن َأكــل ْرتل أل  فلمــاذا حــ    هــ ا مــا يســم  التوســ  يف املعــا  ا12ال مــرث ﴾َوألمــ 
حتمــاالت وأراد تعاىل أن جيم  بن املعنين ثالباء والال ا فإذا أراد الت صي  ذكر احلــر  وإذا أراد كــل اال

 للتوس  يف املعا حي  .
 ح ف الكلمات

تلملو َ  َوَلَقدْ ﴿من ذلك قول  تعاىل: ئـْ ا  فـــلرَاَدى ج  ر  ٍ  أَو  َ  َخَلْقنـَـاكلمْ  َكمــَ دْ ﴿ا، وقولــ  تعــاىل:94ثاألنعــا ﴾مــَ  َلقــَ
تلملو َ  ئـْ ا  ج  ر  ٍ  أَو  َ  َخَلْقنـَـاكلمْ  َكمــَ واحــد كمــا يــ كر ذلــك  اآليتــنا، وعلــ  الــرغم مــن أن مرمــ  48ثالكهــف﴾مــَ

إذ أثبت يف اآلية األوىل وح فت من  األنعا  آية يف ثفرادىا زاد  هـا إال أن  يلسي  عن708ابن ال بريثت
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: قولــ  مــن بــ  أعقبــت مــا األنعــا  آيــة يف فيــ  مراعــ  ذلــك اآليــة ال انيــة، واجلــواب يف ذلــك كمــا وضــح ثثأن 
 نــرى وما﴿:قا     آخرتكم، عن شغلكم مما الدنيا يف أعطيناكم ما أي ﴾ظهوركم وراء خولناكم ما وتركتم﴿

 ومعبــوداتكم أنــدادكم مــن تؤملــون  كنــتم  عمــا منفــردين أي ﴾شــركاء فــيكم أهنــم زعمتم ال ين شفعاءكم معكم
 آيــة أمــا ﴾فــرادى جئتمــو  ولقــد﴿: فيهــا قيــل مــا األنعــا  آيــة يف بــ  املعقــ  هــ ا فلرعــ ، ســبحان  دونــ  مــن

    ﴾أحــدا مــنهم نغــادر فلــم فحشــر هم ابرز  األر  وتــرى اجلبــا  نســري ويــو ﴿:تعــاىل قولــ  فقبلهــا الكهــف
 هنــا يقــ  وم .متعلــ  كــل  عــن جمــردين ﴾مر  أو  خلقناكم كما  جئتمو  لقد صفا ربك عل  وعرضوا﴿: قا 
 م الــوارد وعكــس التناســ  بــن وذلــك" فــرادى" هنــا يقــ  م فلهــ ا ا دون  مــن عبــد مــا إىل إشــار  وال ذكــر

  ا55ثاا.أعلم وا يناس 
َْهلــ َك ب ق طـْـٍ  ﴿ح   لفظ املست ا من قولــ  تعــاىل:وال ي وق  من ح   يتعل  ابللفظة أيضا  ر     فََيســْ

َن الل ْيل  َواَل يـَْلَتف ْت م نكلْم َأَحد   وم  اإ ال  اْمَرأَتــَكَ ثا است ا يف ه ا الســور  مــن األهــل 81ثهود﴾إ ال  اْمَرأََتكَ مب 
َن الل يــْل  َوات بــ ْ  أَْدابَ ﴿تعــاىل: فقــا يف ســور  احلجــر  ذلــك يست ن َْهلــ َك ب ق طـْـٍ  مــب  ر     نكلْم فََيســْ ْت مــ  ْم َواَل يـَْلَتفــ  َرهــل
 ا.65ثاحلجر ﴾َأَحد  

ْوٍ  جمــُّْر م َن إ ال  آَ  لــلوٍط إ    ﴿ذلــك بقولــ : ثثاكتفــاَء مبــا قبلــ ، وهــو قولــ : الكرمــاينوسوغ  وهلْم  إ ىَل قـــَ َلملَنجــُّ
ر قــا  مقــا  االســت ناء  ا فه ا االست ناءل ال  ي انفردْت بــ  ســو 60،59،58ثاحلجر﴾َأمْجَع َن إ ال  اْمَرأََت ل  ر  احل جــْ

َن اْلل يــْل  ﴿من قولــ : َْهلــ َك ب ق طـْـٍ  مــب  ر     مْ  َواتـ بـَـ ْ ﴿ احلجــر وزاد يف ﴾فََيســْ ا؛ ألَنــ   إ ذا ســاقهم 65ثاحلجــر﴾أَْداَبَرهــل
 غــري مــنكوهنا فقد تقد  است ناء امرأ  لوط  ول ا  ا56ثوكان من ورائهم علم بنجاوم وال ثف  علي  حاهلم.اا

بعــد اآليــة مــن احلجــر حملــة لطيفــة تبــنب علــم  ﴾ات ب ْ  أَْداَبَرهلمْ ﴿لناجن فلم تكن حاجة إلعادت . وقول  تعاىل: ا
يف احلجـــر تعـــ ز تكامـــل اجلملـــة لـــوط بوقـــوع االســـت ناء. وهـــ ا الصـــور  الـــي يرمسهـــا القـــرآن خلـــروج آ  لـــوط 

 الدالي م  ح   أحد أج ائها.
 ح ف اجلملة:

َّلل    َآَمنــ ا قلولــلوا﴿:االسم املوصو  وصلت  يف آية و حي   يف آية أخرى م ا  ذلك قولــ  تعــاىلقد ي كر   اب 
ا نــَا ألنـْـ   َ  َومــَ ا إ لَيـْ رَاه يمَ  إ ىَل  ألنـْـ   َ  َومــَ َحااَ  َوإ مْسَاع يــلَ  إ بـــْ وبَ  َوإ ســْ َباط   َويـَْعقــل ا َواأْلَســْ َ  َومــَ ا َوع يســَ  ملوســَ  ألوض   َومــَ
 َ نْ  الن ب يــُّونَ  ألوض  رب ال  اَل  َراــب  مْ  مــ  دٍ  بــَْنَ  نـلفــَ نـْهلمْ  َأحــَ ل ملونَ  لـَـ ل  َوحنــَْنل  مــ   قــللْ ﴿، وقولــ  تعــاىل:ا136ســور  البقــر ث﴾ملســْ
َّلل    َآَمنــ ا ا اب  ا ألنــْ   َ  َومــَ نــَ ا َعَليـْ رَاه يمَ  َعلــَ  ألنــْ   َ  َومــَ ــْ َحااَ  َوإ مْسَاع يــلَ  إ بـ وبَ  َوإ ســْ بَ  َويـَْعقــل ا اط  َواأْلَســْ َ  َومــَ  ملوســَ  ألوض 

دٍ  بــَْنَ  نـلَفرب ال  اَل  َراب  مْ  م نْ  َوالن ب يُّونَ  َوع يَس  نـْهلمْ  َأحــَ ل ملونَ  لــَ ل  َوحنــَْنل  مــ  ، والســب  يف ذلــك ا84آ  عمــران ث﴾ملســْ
 األنبيــاء ذكــر تقــد  قــد عمــران  آ  يف ألن  عمــران؛ آ  مــن ســور  وحــ   أوضا سور  البقــر  ثومــا يف أن  زاد

ي َااَ  اَّلل ل  َأَخ َ  َوإ ذْ ﴿قا : إذ ا الن ب يــب نَ  م  تلكلمْ  َلمــَ نْ  َآتـَيـــْ ةٍ  ك تـَـابٍ   مــ  ْكمــَ ا، واخلطــاب يف اآليــة 81ثآ  عمــران ﴾َوح 
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 -- ابلنــي اتصــة تعــاىل:ثقولواا وأمــا اآليــة ال انيــة فهــ  لقولــ  األمــة هل ا السور  ه ا األوىل موج  يف
 .ا57ثأمت  دون 

أيضــا حــ   اجلملــة كلهــا، وهــ :ثال النافيــة للجــنس وامسهــا وخربهــاا يف آيــة وإثباوــا يف آيــة ومــن ذلــك 
طلر  ﴿أخــرى، كمــا يف قولــ  تعــاىل: ن  اضــْ ل  بــ    ل غــَرْي  اَّلل   َفمــَ ا ألهــ  َ  َوحلَــَْم اخلْ ْن  يــر  َومــَ تــََة َوالــد  ر َ  َعلــَْيكلمل اْلَميـْ إ منــ َا حــَ

يم   َفاَل إ ْ َ َعَلْي   َغرْيَ اَبٍغ َواَل َعاٍد  ا ﴿، وقول  تعــاىل:ا173البقر ث ﴾إ ن  اَّلل َ َغفلور  َرح  تـَـًة أَْو َدمــً وَن َميـْ إ ال  َأْن َيكــل
ْن  يٍر فَإ ن  ل ر ْجس  أَْو ف ْسًقا اٍد فــَإ  فَ  أله ل  ل َغرْي  اَّلل   ب     َمْسفلوًحا أَْو حلََْم خ  رْيَ اَبٍغ َواَل عــَ طلر  غــَ ور  َمن  اضــْ ن  َربــ َك َغفــل

يم   ل  ل غـَـرْي  اَّلل   ﴿، وك لك قولــ  تعــاىل:ا145األنعا ث ﴾َرح  ا ألهــ  َ  َوحلَــَْم اخلْ ْن  يــر  َومــَ تـَـَة َوالــد  ر َ  َعلـَـْيكلمل اْلَميـْ إ منــ َا حــَ
يم    . ا115النحلث ﴾ب    َفَمن  اْضطلر  َغرْيَ اَبٍغ َواَل َعاٍد فَإ ن  اَّلل َ َغفلور  َرح 

إبثبات مجلــة ثال النافيــة للجــنس وامسهــا وخربهــاا يف اآليــة األوىل، وحــ فها يف اآليتــن االخريتــن؛ ولعــل 
قصد ا تعاىل يف املواض  التوجي  النحوي واملعنوي فيهما هو كما بيبن  اخلطي  االسكايفثت هـا بقول :ثث

ــر  الـــــ ي ميســـــك  ــن احملـــ ــ  مـــ ــ  أن يتناولـــ ــا لـــ ــطر مـــ ــة أن يبـــــن للمضـــ ــعن  ال الثـــ ــة، فـــــ كر يف املوضـــ ــ  رمقـــ بـــ
األخريين:ثفإن ربك غفور رحيما و ثفإن ا غفور رحيما فكان تعريضــا مبغفرتــ  ملــن اضــطر تنــاو  احملــر  يف 
حالت ، واملوض  األو  بدا في  بصــريح اللفــظ يف إســقاط اإل  فقــا : ثفــال إ  عليــ ا   عقبــ  مبــا اتصــف بــ  

 . ا58ثاامن املغفر  والريبة.
ــاينثت ــ  الكرمـ ــد املعـــا نفسـ ــل ذلك:ثث500ويؤكـ ـــا ويعلـ ــور  ـه ــ ا السـ ــ  يف هـ ــ ﴿قولـ ــال إ  عليـ ويف  ﴾فـ

ألنــ  ملــا قــا  يف املوضــ  األو  فــال إ  عليــ  صــرحيا كــان نفــ  اإل  يف غــريا تضــمينا  ؛الســور الــ ال  ئــ فها
 . ا59ثاايد  عل  أن  ال إ  علي  ﴾غفور رحيم﴿ألن قول  

ونكتفـــ  اـــ ا القـــدر مـــن األم لـــة والتطبيقـــات لداللـــة احلـــ   يف القـــرآن الكـــرغ يف اآلات املتشـــااات 
 اس  دون غريا يف السياقات القرآنية. وأوج  تعليالوا واستعما  اللفظ املن

 الخاتمة:

 بعد ه ا اجلولة امليمونة يف كتاب ا العظيم القرآن الكرغ برزت للبح  مجلة من النتائ  منها:
احل   ظاهر  لغوية نراها أك ر وضوحا وبروزا يف العربية ملا  تلك  هــ ا اللغــة مــن خصــائ  تنفــرد اــا  .1

 دون غريها من اللغات األخرى.
وتكمــن مي تــ  يف معرفــة املكــان القرآنيــة،  يعــدب الــ كر واحلــ   مــن املــواطن الــي تتفاضــل اــا التعبــريات .2

 .عد  ذكرها مناألنس  ل كر ه ا الكلمة 
للح   يف القرآن الكرغ مناٍث متعدد  وصور اتلفة، منهــا مــا يكــون يف مقــا  االقتطــاع مــن احلــد .  .3

 ما يكون يف مقا  البسط والتبسط. ومنها ما يكون يف مقا  االجياز. ومنها
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ات، واختلفـــت املتشـــااالقـــرآن الكـــرغ الـــ ي ورد يف اآلات  حـــ   يفتنوعـــت التوجيهـــات اللغويـــة لل .4
 صورا ئس  املستوات اللغوية للكال .

يف احل   الصوض راع  القرآن الكرغ بناء الفعل من حي  طول  وقصــرا ليناســ  احلــد  فمــا حيتــاج  .5
 طويل اختار ل  فعال مقاطع  ك ري ، وما كان أمرا قصريا اختار ل  فعال مقاطع  أقل.إىل وقت 

وهـــ  مســـيلة توافـــ  لفظـــ  أو  -تـــربز مـــ  مراعـــا  الفاصـــلة القرآنيـــة ال ميـــ   التعبـــري القـــرآين املعجـــ  إن  .6
 ما. امه يف عل  حساب اجلان  الدالي ووضوث املعا بل -إيقاع  

يف تركي  اجلملة توظيفا دقيقا من أجل بنــاء لغــوي ســليم، ووقــ  احلــ   وظبف القرآن الكرغ احل    .7
 يف احلر  والكلمة واجلملة.

قد ختتلف وجهة نظر املفسرين عن وجهة نظر النحوين يف تــوجيههم لــبع  اآلات القرآنيــة الــي ورد  .8
هـــو فيهـــا احلـــ   لـــبع  احلـــرو . وذلـــك بســـب  أن املفســـر هـــو الـــ ي يتنبـــ  علـــ  النحـــو القـــرآين، و 

 ثتلف عن حنو النحا  ال ي يتوخ  الصحة والصواب النحوي.
اتضــح لنــا عــرب اآلات املتشــااات الــوارد  يف القــرآن الكــرغ خصوصــية االســتعما  يف كــل حــر  ويف   .9

قــلْل لــَئ ن  ﴿كل لفظة ويف كل تركي  مما ال ي يد وال ينق  من داللتــ  شــ ء وهــ ا مصــداا قولــ  تعــاىل:
سل  نــــْ ت  اإْل  بَـْعٍ  اْجَتَمعــــَ هلْم لــــ  اَن بـَْعضــــل ْو كــــَ وَن مب  ْ لــــ    َولــــَ ْرَآن  اَل َيْتــــل َ ا اْلقــــل ل  هــــَ وا مب   ــــْ نُّ َعلــــَ  َأْن َيْتــــل َواجلــــْ 

 .ا88اإلسراءث﴾َظه ريًا
 ثبت المظان:

، دراســة وحتقيــ : عبــد القــادر أيبـــد ها500ثتســرار التكــرار يف القــرآن:  مــود بــن يبـــ   الكرمــاينأ .1
  .1983تونس، الطبعة األوىل –باعة والنشر عطا، دار بوسالمة للط

األصو  دراسة يف إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العــرب: دكتــور  ــا  حســان، عــام الكت /القــاهر   .2
  .2000-هـ1420

 فرهــود شــاذي حســن الــدكتور حتقيــ  الفارســ  أيبــد بــن احلســن علــ  أي خيليــف العضــدي: اإليضــاث .3
  .1988 -هـ1408 ال انية الطبعة

الربهـــــان يف علـــــو  القـــــرآن: ال ركشـــــ ، حتقيـــــ : مصـــــطف  عبـــــد القـــــادر عطـــــا، بـــــريوت، دار الكتـــــ ،  .4
  .1988-هـ1408

، حتقي :  مد علــ  النجــار، هـا817ثتبصائر ذوي التميي  يف لطائف الكتاب الع ي : الفريوزآابدي .5
ــاهر  ـ1383القـ ــاء الـــرت 1964-ـهــ ــة إحيـ ــؤون اإلســـالمية، جلنـ  –ا  اإلســـالم   ، اجمللـــس األعلـــ  للشـ
  .1973-هـ1393القاهر  

، الطبعـــة ال انيـــة/ شـــركة العاتـــك الـــدكتور فاضـــل الســـامرائ األســـتاذ بالغـــة الكلمـــة يف التعبـــري القـــرآين:  .6
  .2006-هـ1427القاهر   -للنشر/ مصر
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 دار عطــار، بــريوت، الغفــور عبــد أيبــد:حتقيــ  اجلــوهري، يبــاد بــن إمساعيــل العربيــة: وصــحاث اللغــة اتج .7
 هــ.1399 للمالين العلم

التعبري القرآين: خيليف الدكتور فاضــل صــاحل الســامرائ ، ســاعدت جامعــة بغــداد / بيــت احلكمــة علــ   .8
 .1987-1989للسنة الدراسية  15نشرا تسلسل التعضيد 

إبـــراهيم اإلبيـــاري، دار الكاتـــ  العـــري،  قيـــ ، حتاألزهـــريأبـــو منصـــور  مـــد بـــن أيبـــد وـــ ي  اللغـــة:  .9
 .1967ومطاب  سجل الرتا ، القاهر  

ار، اهليـــ  .10 ــب ــ  النجـ د علـ ــب ــ :  مـ ــ ، حتقيـ ــن حـ ــائ ، البـ ــر، ط ي اخلصـ ــاب، مصـ ة للكتـ ــب ــريبة العامـ ، 3املصـ
  .1986هـ، 1406

معــة أ  حتقي :  مد مصطف  آيدن، الطبعة األوىل، جا، در  التن يل وغر  التيويل: اخلطي  االسكايف .11
  .2001 -هـ 1422القرى/ مكة املكرمة 

  .2000عبد القاهر اجلرجاين، اهليئة املصريبة العامبة للكتاب، الطبعة األوىل،  :دالئل اإلعجاز .12
 2009نــوفمرب  5ال كر واحل   يف القرآن الكرغ موق  إسالميات إعداد/ إمساعيل اجلريف ر إضــافت   .13

 .القرآن الكرغ وعلوم يف  islamiyyatبواسطة 
ة ابــن مالــك .14 يــد، مكتبــة دار الــرتا ، القــاهر ،  مــد  يــ  الــدين عبداحلم :شــرْث ابــن عقيــل علــ  ألفيــ 

 . 1980يوليو - هـ1400، رمضان 20ط
بن فارس، حققــ  وقــدب  لــ : مصــطف  الشــومي ، أيبد  الصاحي يف فق  اللغة وسنن العرب يف كالمها: .15

 . 1383-1964مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشر، بريوت / لبنان 
اجلناي، جملة آداب املستنصرية، العدد ال ال ، الصلة بن القافية وفواصل اآلي القرآين: أيبد نصيف  .16

  . ثئ  منشورا1978-هـ 1398
ظـــاهر  احلـــ   يف الـــدرس اللغـــوي: خيليـــف الـــدكتور طـــاهر ســـليمان يبـــود ، الـــدار اجلامعيـــة للطباعـــة  .17

 .1998والنشر والتوزي ، االسكندرية، 
تطبيقيبة عل  سور  البقــر  أ. د. إســال   مــد ظاهر  احل   ودورها يف حتقي  التماسك النبصب  دراسة  .18

 عبد السال .
 .سامية مؤنس خليل أبو سعيفان وصفية:  حنوية دراسة البقر  سور  يفعوار  الرتكي   .19
 دي،يــ اخلد عــاي  منســ  أمــل حنويــةا: الرقيــات ثدراســة يسقــ  بــن ا عبيــد شــعر يف الرتكيــ  عــوار  .20

 .القرى أ  جامعة هـ1429 -هـ 1428ماجستري احملمودي، رسالة عطية أيبد الدكتور األستاذ إشرا 
هـا الطبعة ال ال ــة، 538الكشا  عن حقائ  التن يل وعيون األقاويل يف وجوا التيويل: ال اشري ثت .21

  .2009-هـ1430عناية خليل ميمون شيحا، املعرفة، بريوت،
 الطبعــة األوىل، إبــراهيم، خليل املنعم عبد :مراجعة حيدر، أيبد عامر : حتقي ،منظور ابن لسان العرب: .22

  .2003العلمية، بريوت/ لبنان  الكت  دار

http://islamiyyat.com/category/alqranwa3olomoh/


 
 

78 

 23 :العدد

 

املباحـــــــ  اللغويـــــــة والنحويـــــــة يف بصـــــــائر ذوي التمييـــــــ  يف لطـــــــائف الكتـــــــاب الع يـــــــ  للفـــــــريوزآابدي  .23
ـــا: وفـــاء عبـــاس فيـــا ، إبشـــرا  األســـتاذ  الـــدكتور  خدجيـــة احلـــدي  . ثأطروحـــة دكتـــورااا  817ثت ـه

  .2001جامعة بغداد كلية اآلداب/ 
ســرارا البالغيــة: صــاحل بــن عبــد ا بــن  مــد الششــري، إبشــرا  أاملتشــاب  اللفظــ  يف القــرآن الكــرغ و  .24

  .2001-هـ1421األستاذ الدكتور  مد  مد أبو موس / جامعة أ  القرى ثأطروحة دكتورااا 
  .1997-1996سنة ل امدوني اخلاصةللدكتور فاضل السامرائ ث  اضراتثالتعبري القرآينا .25
دمشـــ ،  –املصـــطلح الصـــوض يف الدراســـات العربيـــة: الـــدكتور عبـــد الع يـــ  ســـعيد الصـــي ، دار الفكـــر  .26

1998.  
ــعد  ثت .27 ــن مسـ ــعيد بـ ــرآن: األخفـــ  األوســـط، سـ ــاين القـ ــة، 215معـ ــود قراعـ ــ : هـــ ى  مـ ـــا، حتقيـ ـه

  .2008-هـ1411مصر، -الطبعة األوىل، املدين
 بن هشا  األنصاري، دار إحياء الكت  العربية/ القاهر .مغ  اللبي  عن كت  األعاري ، ا .28
ر ومســتوات االســتعما  اللغــوي: د. علــ  كــاظم األســد، الطبعــة األوىل، دار الضــياء، النجــف،  .29 لفســ ب

امل
  .2007-هـ1428

مــالك التيويــل القــاط  بــ وي اإلحلــاد والتعطيــل يف توجيــ  املتشــاب  اللفــظ مــن آي التن يــل: أبــو جعفــر  .30
ـــا، حتقيـــ : د.  مـــود كامـــل أيبـــد، دار النهضـــة العربيـــة للطباعـــة 708 بري الغر طـــ ثتأيبـــد بـــن الـــ  ـه

  .  1985-هـ1405بريوت،  -والنشر
النحــو القــرآين يف ضــوء لســانيات الــن : خيليــف: الــدكتور  هنــاء  مــود إمساعيــل، الطبعــة األوىل، دار  .31

    .2012-هـ1433بريوت/ بريوت  -الكت  العلمية
ــاينثتالنكـــت يف  .32 ــن الرمـ ــو احلسـ ــرآن: أبـ ــاز القـ ــاز 386إعجـ ــائل يف إعجـ ــمن ثـــال  رسـ ــ  ضـ ها، طبـ

مصـــــر، الطبعـــــة ال انيـــــة،  -القـــــرآن، حتقيـــــ :  مـــــد خلـــــف ا، و مـــــد زغلـــــو  ســـــال ، دار املعـــــار 
1968.  

 
 


