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سورة الميل دراسة تحميمية
م.م .يسرى ناصر غازي

الجامعة المستنصرية  /كمية العموم السياسية
الممخص
الحمد هلل الذي توحد بالقدرة وتفرد بالكبريػا والعظمػ واتػتو ب الحمػد عمػ لمقػو و عمػو ار ػاً لت ديػ حقػو

أحمده وأشكره وأصمي وأتمـ عم نبيو وعم آلو وأصحابو وتمـ تتميماً كثي اًر.

وبعػػد  ...لمػػا كػػاف الشػ ؿ الشػػاوؿ ىػػو د ارت ػ ل ػ الق ػرآف الك ػريـ والقػػرب مػػف كتػػاب اهلل تعػػال آثػػرت أف ال

أنح عف ىذا اليدؼ اشػممت د ارتػتي تحمػي ً شػام ً لتػورة قرآنيػ كريمػ ب ميػ متػتويات وات اىػات الم ػ ااقت ػت

الدرات أف تكوف بلمت مباحػث تػبقتيا بمقدمػ ولتمتيػا بلاتمػ مػو زة بينػت اييػا مػا توصػمت إليػو مػف نتػا

ا ػـ

المبحػػث الوؿ تعريفػاً بالتػػورة والمعنػ العػػاـ ليػػا وأتػػباب نزوليػػا والمبحػػث الثػػاني القػ ار ات القرآنيػ التػػي وردت اػػي

ػر  .و ػػـ المبحػػث الثالػػث الد ارت ػ الص ػراي و ػػـ المبحػػث ال ارب ػ
التػػورة بق ػ ار ة القػ ا

الد ارت ػ النحوي ػ أمػػا المبحػػث

اللامس ا ـ الدرات الب وي الداللي .

وىنػػاؾ أمػػر ال بػػد مػػف اإلشػػارة إليػػو وىػػو أف المػػني الػػذي اتبعتػػو اػػي عػػرض مو ػػوعات البحػػث ىػػو الػػذي

ػي ذلػػؾ التقتػػيـ بحتػػب مػػا لػػدي مػػف مػػادة ولػػـ اتب ػ طريقػ تقتػػيـ الفصػػوؿ إل ػ مباحػػث أو عػػرض المػػادة
اقت ػ عمػ ّ
وتقتيميا بحتب المراوعات والمنصوبات والم رورات أو التما والاعاؿ والحروؼ .
وألي اًر أتو و بالشكر والتقدير لكؿ مف تاعدني مف ل ؿ رحمتي إلن از ىذا البحث .

ولتام ػاً ات ػ ؿ اهلل تعػػال أف يواقنػػا للدم ػ دينػػو وكتابػػو وي فػػر لنػػا ذنوبنػػا وزالت أعمالنػػا امنػػا التوب ػ ومنػػو

الم ف ػرة وحتػػبنا أ ػػر الػػدنيا واآل ػرة إف شػػا اهلل تعػػال والحمػػد هلل والص ػ ة والت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ـ عم ػ أشػػرؼ لمػػؽ اهلل نبينػػا
محمد .

المبحث األول  :تعريف بالسورة
التورة مكي نزلت بعد تورة (العم ) وعػدد آياتيػا ( )12آيػ وتتػ لؼ مػف مقطعػيف أتاتػيف
او إِ َتا تَ َاردى والثػاني يبػدأ مػف
او َمالُ ُ
الوؿ يبدأ مف أوؿ التورة وينتيي بقولو تعػال َ و َماا ُي ْْ ِناع َن ْن ُ
قولو تعال إِن َنمَ ْي َنا لَ ْم ُي َدى وينتيي إل آلر التورة .
سبب النزول:

ذكر بػف لمػؼ )2( ،إذ كػاف الصػديؽ يبتػاع ال َػعف ايعػتقيـ اقػاؿ لػو أبػوه أي بنػي لػو كنػت
تبتاع مف يمن الو احدي اي أتباب النزوؿ أف أبا بكر الصديؽ  اشترى ب الً مف أمي بف لمؼ
ببردة وعشرة أوا ٍ
س ْع َي ُك ْم
ؽ ااعتقو اانزؿ اهلل تبارؾ وتعال َ والم ْي ِل إِ َتا َي ْْ َ
شى إل قولو تعال إِن َ
شاتى أي تػعي أبػي بكػر وأميػ ظيػرؾ اقػاؿ منػ ظيػري أزيػد  .انزلػت اآيػ ( .)1وكػاف أميػ بػػف
لَ َ
لمػؼ يلػػرج بػ ؿ بػػف ربػػاح إذا حميػت الشػػمس ايطرحػػو عمػ ظيػره ببطحػا مكػ ثػػـ يػ مر بالصػػلرة
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عم صدره ثـ يقوؿ ال تزاؿ ىكذا حت تموت أو تكفر بمحمد ! ايقوؿ بػ ؿ أح ٌػد
العظيم اتو
أحػ ٌػد امػػر النبػػي  اقػػاؿ لػػو ((أحػ ٌػد ين يػػؾ)) يعنػػي اهلل تعػػال اقػػاؿ النبػػي  لبػػي بكػػر ((أف ب ػ الً
يعػذب اػػي اهلل)) اعػػرؼ أبػو بكػػر الػػذي يريػػده رتػوؿ اهلل  اانصػػرؼ إلػ منزلػو ا لػػذ المػػاؿ وم ػ

إل أمي بػف لمػؼ اقػاؿ لػو أال تتقػي اػي اهلل ىػذا المتػكيف ،اقػاؿ لػو أنػت أاتػدتو ا نقػذه بمػا تػرى.

وألذ ب الً ااعتقو ( .)3ولما اعتؽ ب ال قػاؿ الكفػار إنمػا اعػؿ أبػو بكػر ذلػؾ ليػد كانػت لػو عنػده انػزؿ
ِ
ِ ِ ٍ
قولو تعػال وما أل ٍ ِ
ضاى اتبػيف
س ْو َ
ف َي ْر َ
اء َو ْج ِو َرِّب ِو األ ْ
ََ َ
َنمَى* َولَ َ
َحد ن ْن َدهُ م ْن ن ْع َمة تُ ْج َزى*إِال ْابت َْ َ
مف المقاـ أف المراد (بالتق ) ىو (أبو بكر) والمراد (باالشق ) ىو (أمي بف لمؼ) .

المعنى العام لمسورة:

ابتػػدأت التػػورة بالقتػػاـ الث ث ػ بالميػػؿ إذا وشػػي اللميق ػ ظ مػػو و بالنيػػار إذا أنػػار الو ػػود

ػياؤه وباللػالؽ العظػيـ الػػذي أو ػد النػوعيف الػػذكر والنثػ عمػ أف عمػػؿ الل ػؽ ملتمػؼ متباعػػد
وبينػػت اآيػػات تػػبيؿ التػػعادة ومػػا يقابميػػا مػػف تػػبيؿ الشػػقا و مػػت الطريػػؽ لمػػف أراد الن ػػاة ذاك ػرة

الوصاؼ (أوصاؼ البػرار والف ػار) ونبيػت إلػ اوتػرار اإلنتػاف بمػا مػ مػف ثػروة ومػاؿ ال ينفػ
صاحبو إذا تار اي طريؽ ال

ؿ ثـ حذرت مف عػذاب اهلل وانتقامػو ولتمػت ببيػاف نمػوذج لممػؤمف

الصالح التقي الذي ينفؽ مالو اي و وه اللير ليزكي نفتو مبت ياً مر ات اهلل تعال .

ونممح ت اًر ميماً اػي مػا اشػتممت عميػو الكممػات المو ػودة اػي اآيػ (أعطػ  -اتقػ  -صػدؽ

بالحتػػن ) مػػف العمػػـ والعمػػؿ اػػالنفس البش ػري اييػػا ث ػ ث قػػوى ((قػػوة البػػذؿ واإلعطػػا  ،وقػػوة الكػػؼ

واالمتنػػاع ،وقػػوة اإلدراؾ والفيػػـ  ...ايػػذه القػػوى الػػث ث عمييػا مػػدار صػ حيما وتػػعادتيما وبفتػػادىا

يكوف اتادىا وشقاوتيا))(.)4
المبحث الثاني
القزاءاث القزآنيت المذكورة في السورة
وردت ق ػ ار ات قرآني ػ كثي ػرة اشػػتممت عمييػػا التػػورة والق ػ ار ة بمعن ػ الو ػػو المقػػرو بػػو وىػػو
الت ؼ ألفاظ الوحي اي الحروؼ مف حيث تشديدىا وتلفيفيا وادواميا وويرىا و ميعيا متندة إل

الرتوؿ 

()5

.

وىػػي ط ػػرؽ ورواي ػػات ثابتػ ػ باإلت ػػناد ومتبعػ ػ ال مبتدع ػ ا ػػي ت ػ وة ال ػػنص القرآن ػػي االروايػ ػ

واالتناد زأف أتاتاف اي تعريؼ الق ار ات مف حيث االحت ػاج وتوثيػؽ الػنص ومنػو قػ ار ة الكتػا ي
عمػو

لقولو تعال الت َك َر َواألُ ْنثَى ب ر الذكر اي قولػو تعػال َ و َماا َخمَا َ الات َك َر َواألُ ْنثَاى عمػ
بدالً مف محػؿ َ و َما َخمَ َ  بمعنػ ومػا لمقػو اهلل أي وملمػوؽ اهلل الػذكر والنثػ ( ،)6و ػاز إ ػمار
اتـ اهلل تعال لنو معموـ النفراده باللمؽ

()7

.
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وقػػرئ بيػػذه الق ػ ار ة ابػػف متػػعود وأبػػو الػػدر دا وعمػػي بػػف أبػػي طالػػب وابػػف عبػػاس ( ،)8وابػػف

متعود ( ،)9وقرئ ابف متعود وأبو الدر دا (و ِ
الذكر والنث ) بإتقاط الفعؿ
لكنيا ق ار ة شاذة منقول أحاد ال ي وز الق ار ة بيا
ووردت قػ ار ة لقولػو تعػال

عمير بتا يف

()21

.

()22

()20

.

.

َ والن َي ِ
اار إِ َتا تَ َجماى( تَتَ مّػ ) وىػي قػ ار ة عبػد اهلل بػف عبيػد بػف

ووردت ق ار ة قرآني لقولو تعال  فَأَ ْن َت ْرتُ ُك ْم َنا ارً تَمَظى االصؿ اي تمظ الذي ىػو الفعػؿ
الم ارع (تَتَمَظَّ ) وقرئ ابف متعود ذلؾ وقرئ ابف كثير ،والبزي (( )23تمّظ ) بتشديد التا يريد بيا
نا اًر تتمظػ اػ دوـ ولػو كػاف تمظػ اعػ ً ما ػياً لقيػؿ تمظػت لف النػار مؤنثػ  .وقػد قػرئ (نػا اًر تّمظػ )
بكتر التنويف وتشديد التا

()24

 .وىي ق ار ة تفياف بف عيين وعمرو بف دينار وعبيد بػف عمػر

()25

 ،وأف حذؼ التا الثاني ال تا الم ػارع لف حػذؼ الحػرؼ الثػاني أولػ مػف حػذؼ الحػرؼ الوؿ

()26

.

والعرب تدوـ لمتلفيؼ والتقريب طمباً لو وكراى ل تتثقاؿ وابتعاداً عف التكمؼ عنػدما يزيمػوا

ألتنتيـ عف مو

ثـ يعيدوه إليو ا دوموا م توار المعنػ والتلفيػؼ ىػو وػرض المػدوـ اػي درج

الك ـ أو الق ار ة (.)27

اار إِ َتا تَ َجمااى قػػرئ لفػػظ اهلل (والنيػ ِ
وقولػػو تعػػال َ والن َيا ِ
ػار) بفتحيػػا وتفليميػػا عم ػ اعتب ػار
أصػػؿ الكمم ػ وقر ػػت الكمم ػ باإلمال ػ مػػف أ ػػؿ ال ػ ار لنػػو حػػرؼ ايػػو تك ػرار اػػال ار المكتػػورة بمنزل ػ

حػرايف مكتػػوريف ( .)28اعنػػد النطػػؽ تلػػرج الػ ار ك نيػػا مت ػػاعف وتقػػوى اإلمالػ

()29

 .وعمتيػػا تشػػبو

حػػرؼ اليػػا إذ ذكػػر مكػػي القيتػػي أف الصػػؿ اػػي الػ ار التفلػػيـ والت مػػيظ مػػا لػػـ تنكتػػر اػػإف انكتػػرت
ومبت الكترة عمييا الر ت عف التفليـ إلػ الترقيػؽ وىػو اإلمالػ نحػو الكتػرة( .)10واييػا قوتػاف قػوة

كترتيا وقوة إمالتيا وبيذا أشبيت اليا لنيا

عؼ الكترة (.)12

وىن ػػاؾ قػ ػ ار ات قرآنيػ ػ وردت ا ػػي قػ ػ ار ة لفظت ػػي (اليت ػػرى) و (العت ػػرى) ا ػػي قول ػػو تع ػػال
سره لِ ْميسرى وقولػو تعػال فَس ُني ِّ ِ
(اليتػرى) و (العتػرى)
س َارى إذ قُػرئ ب ػـ تػيف
ََ
س ُارهُ ل ْم ُع ْ
ُ
فَ َ
س ُن َي ِّ ُ ُ ُ ْ َ
وىي ق ار ة أبي عفر المدني وأبي عمرو بف الع وأتكنيا ويره (. )11
ِ
َنمَاى قػرئ ابػف وثػاب براػ (ابت ػا ُ) عمػ البػدؿ
ااء َو ْج ِاو َرِّب ِاو األ ْ
وأما قولو تعال إِال ْابت َْ َ
()13
مف محؿ (مف نعم ) ا نو عم ىذا الو و أما عم الفاعمي أو االبتدا اتكػوف (مػف) ىنػا مزيػدة
 .وقرئ ابف أبي عبم المفظ مقصو اًر (إالّ ابت ا)

()14

 ،لكف ق ار ة ال ميور بالفتح .

وبعػػد ذكػػر ىػػذه الق ػ ار ات القرآني ػ ال يفوتنػػا أف نػػذكر أف كممػػات عػػدة اشػػتممت عمييػػا التػػورة

قر ػػت باإلمالػ تػػارة ةوامالػ بػػيف بػػيف وبالتقميػػؿ تػػارة ألػػرى .وتتػػم اإلمالػ الكتػػر والػػبطح واال تمػػاع
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( ،)15واإلمال معناىا أف كؿ ألؼ منقمب عػف يػا حيػث وقعػت اػي القػرآف تػوا أكانػت اػي االتػـ أو

الفعؿ اي اللفات ذوات اليا قر ت باإلمال نحو الكترة توا رتمت باللؼ أو اليا ( .)16ةواف كاف

الفعؿ واوياً زاد عم ث ث أحرؼ ا نو يصير بتمػؾ الزيػادة يا يػاً نحػو (ير ػ ) و (يزكػ ) و(ت مػ )

الذي أصمو ( موت)( ،)17و (ر وت) وىي ق ار ة حمزة والكتا ي وأبي عمرو ولمؼ

()18

.

وأمػػاؿ حم ػزة والكتػػا ي وأبػػو عمػػرو ولمػػؼ وابػػف ذك ػواف والصػػوري ( ،)19لفظ ػ (النث ػ ) لف

ألؼ الت نيث ا ت عم وزف (اعم ) ا ميمت إلؼ الت نيث ( .)30واإلمال ىنا عم الصوؿ المذكورة
اي رؤوس اآي ( .)32ووردت ق ار ة اإلمال اي الكممات التػي ػا ت اييػا الػ ار بعػدىا (اللػؼ) عمػ

أي وزف كان ػػت نح ػػو لفظت ػػي (اليت ػػرى) و (العت ػػرى) ا ػػي ح ػػيف أف أب ػػا عم ػػرو ون ػػاا والزرؽ وورش

كانػت قػرأتيـ بالتقميػػؿ لف مػػا قبػػؿ اللػػؼ ال از ػػدة ار ً أصػػمي ( .)31وأميمػػت لفظػ (شػػت ) بقػ ار ة حم ػزة
والكتػػا ي لتػػدؿ اإلمالػ عمػ أصػػميا لف (اللػػؼ) صػػارت رابعػ ايػػي اػػي حكػػـ مػػا أصػػؿ ألفػػو اليػػا .
وق أرىا أبو عمرو بيف المفظتيف واتحيا الباقوف

()33

.

إف نااعػػا وورش ال يمػػي ف اللػػؼ التػػي
وقر ػػت اللػػؼ اػػي لفظػ (النػػار) بإمالػ بػػيف بػػيف إذ ّ
ت تي بعدىا ار ً مكتورة بؿ كاف يقرأنيا بيف الفتح والكتر وىو إل الفتح أقرب (.)34

المبحث الثالث  :الدراسة الصرفية
تدور الدرات الصراي حوؿ أبني الكمم إذ يتـ تحويؿ بنا الكمم إل أمثم ملتمف .

الزيادة فع األفعال :

اي التورة الكريمػ زيػادة ومعناىػا أف تزيػد عمػ الكممػ مػا لػيس اييػا ( .)35ويحكػـ عمييػا إذا

ت ير وزف الكمم  .وما ػا مػف ىػذه الكممػات عمػ صػي
َوتََولى اآي
ػ(كذب) ا عم صي
ا ّ

ب
أماا َم ْان َكات َ
ّ
(اعػؿ) اػي قولػو تعػال و ّ

(اعؿ) ث ثي م رد م ػعؼ والتشػديد ىنػا لممبال ػ والكثػرة مثػؿ
ّ
()36
(ذبح) و (قتّؿ) وتنفرد ىذه الصي اي الفعؿ ا ً عف معاف ألرى .
ّ
ما جاء نمى الوزن الصرفع (فعمى) فع بنية الكممة
ومنيػػا لفظتػػي اليتػػرى والعتػػرى ونقصػػد بػػو أقصػ العتػػر وأشػػده وىػػو العتػػر الػػذي لػػيس لػػو

بعػده عتػر لشػدة وط تػو ونػرى أف اػي و ػو الت نيػث اػي ىػاتيف المفظتػيف أقػواالً منيػا أف المػراد منيمػػا
اللم أو الفعؿ اعم ىذا مف
ماع العماؿ االو و ظاىر ةواف كاف و ياً أو عم ً واحداً ر إل
ُ
عؿ اليترى ىو تيتير العودة إل ما اعمو اإلنتاف مف الطاع ر الت نيث إلػ العػودة وك نػو قػاؿ

لمطريق اليترى والعترى (.)37
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شااتى( شػػت ) مػ
سا ْاع َي ُك ْم لَ َ
ووردت لفظػ (شػػت ) عمػ وزف (اعمػ ) اػػي قولػػو تعػػال إِن َ
شتيت نحو (مر ػ ومػريض) وقيػؿ لمملتمػؼ (شػت ) لتباعػد مػا بػيف بع ػو وبع ػو إذ إف الشػتات
ىػػو التباعػػد واالاتػراؽ لتوكيػػد أف قتػػـ اهلل بالميػػؿ والنيػػار الػػذي ىػػو زمػػف التػػعي والػػذكر والنثػ ىمػػا

التػػاعياف ( ،)38وذكػػر اآلوتػػي إف (شػػت ) مصػػدر مؤنػػث كػػذكرى وبشػػرى اػػي حالػ أف تػػعيكـ لػػيس

اي معن ال م ويكوف لب اًر لو بتقدير م اؼ أي ذو شػت أو بت ويمػو بالوصػؼ أي شػتيت (،)39
وورد ىػػذا التػػموب لف المصػػدر تػػعيكـ الم ػػاؼ يفيػػد العمػػوـ اكػػاف معػػا بػػالمعن لػػذا البػػر عنػػو
بال م وي وز أف ال يعتبر التعي اي معن ال م ابذلؾ يكوف شت مصدر (.)40

وممػػا ورد عم ػ ىػػذا الػػوزف لفظ ػ (االشػػق ) اػػي قولػػو تعػػال َ وَيتَ َجن ُب َيااا األش ا ى واالشػػق
صػػف لممػػذكر والمؤنػػث ايػػو (الشػػقيا) وقػػد تكػػوف النث ػ منػػو شػػقوا ( . )42ةواذا كػػاف المػػذكر (اشػػق )

والمؤنث (شقوا ) وال م (شقو) ايذا ليس ب يد إذ لـ يفرؽ بيف (ااعؿ) الذي يكوف نعتا لمنكػرة وبػيف

(ااعؿ) الذي ي ري م رى التما وال يكوف نعتا لمنكرة إال بمف ةوانما يكوف م ػااا أو مقترنػا بػػ(أؿ)
وتكػوف النثػ اػي ىػػذا (الشػػقيا) و مػ المػػذكر (االشػػقوف) و(االشػاقي) اػػي ىػػذا القيػاس ػػا ز و مػ
النث (الشقيات) مثؿ الكبرى والكبريات (.)41

س ا َنى وىػػو
صااد َ ِبا ْل ُح ْ
وأي ػاً وردت لفظ ػ (الحتػػن ) عم ػ ىػػذا الػػوزف اػػي قولػػو تعػػال َ و َ
صف لت نيث الحتف .

اإلنالل الصرفع :

وى ػػو ت يي ػػر ح ػػرؼ العمػ ػ لمتلفي ػػؼ بقمب ػػو أو إت ػػكانو أو حذا ػػو وأنواع ػػو ث ثػ ػ وى ػػي القم ػػب

واالتكاف والحذؼ وكؿ إع ؿ يقاؿ عنو إبداؿ وال يقػاؿ كػؿ إبػداؿ ىػو إعػ ؿ ( ،)43إذ يكػوف اإلبػداؿ
()44

.

اي الحروؼ الصحيح والمعتم ومعناه عؿ حرؼ مكاف حرؼ مطمقاً
وورد إبداؿ اليا مػف الػواو لف الػواو إف وقعػت طراػا رابعػاً اصػاعدا بعػد اتحػ قمبػت يػا

()45

ضااى واالصػػؿ اػػي الفعػػؿ (ير ػ ) ير ػػوا بػػالواو اتقػػوؿ
س ا ْو َ
ف َي ْر َ
وورد ذلػػؾ اػػي قولػػو تعػػال َ ولَ َ
ر ػيت والصػؿ ايػو ر ػوت اانقمبػت الػواو يػا النكتػار مػا قبميػا والمتػتقبؿ ير ػ ر ػا ور ػوانا
ايو ر ٍ
اض والمفعوؿ منو مر ي (. )46
المبحث الرابع  :الدراسة النحوية

ال يفوتنا أف نذكر بعض الو وه النحوي التي اشتممت عمييا التورة مف حيث أحواؿ تراكيب
العربي ػ ود ارتػ ػ الت يػ ػرات التػػي تمح ػػؽ أوال ػػر الكممػػات الل ػػت ؼ العوام ػػؿ الدالم ػ عميي ػػا وم ػػف ى ػػذه

الو وه.
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إن نمى اسميا)
الت ديم والتأخير (ت ديم خبر ّ
يم ػ ػ ػ ػػزـ ا ػ ػ ػ ػػي (إف وألواتي ػ ػ ػ ػػا) تق ػ ػ ػ ػػديـ ات ػ ػ ػ ػػميا عمػ ػ ػ ػ ػ لبرى ػ ػ ػ ػػا إال إذا ك ػ ػ ػ ػػاف اللب ػ ػ ػ ػػر ظراػ ػ ػ ػ ػاً
أو ػػا اًر وم ػػرو اًر اإنػػو ال يمػػزـ الت ػ لير ( ،)47وورد ىػػذا التػػموب اػػي قولػػو تعػػال وِان لَ َنااا لَ ِ
ِخا َارةَ
َ
َواألُولَااى اتقػػدـ اللبػػر عم ػ االتػػـ اػػي ىػػذه اآي ػ ومعنػػاه التلصػػيص ىنػػا الصصػػت اليداي ػ بػػاهلل
وحده ولصصت اآلرة والول ب نيا هلل وحده ( .)48وذىب إلػ ىػذا المػذىب ابػف الثيػر وويػره إلػ

أف التقديـ يفيد االلتصاص لكف ُرّد عميو إف ىذا ممنػوع لػـ يقػؿ بػو احػد وأف تقػديـ مػا رتبتػو التػ لير
يفيد االىتماـ (.)49

التعدي والمزوم فع األفعال:

ينقتـ الفعؿ إل متعدي والزـ االمتعدي ىو الذي يصؿ إل مفعولو ب ير حرؼ ر والػ زـ

()50
وم ازيا  .وورد ذلؾ
ما ال يصؿ إل مفعولو إال بحرؼ ال ر
ويتم اع ً متعدياً واقعاً ومتعديا ُ
س ُي َجن ُب َيا األَتْ َى إذ تعػدى الفعػؿ ّ نػب إلػ مفعػوليف اػالتق ىػو المفعػوؿ الوؿ
اي قولو تعال َ و َ

وىػػو النا ػػب عػػف الفاعػػؿ ايقػػاؿ ّ نػػب ا ػ ف لي ػ اًر و ّ نػػب ش ػ اًر ةواذا أطمػػؽ قيػػؿ
وال مير ىو المفعوؿ الثاني .

ّ نػػب ا ػ ف

()52

.

حتف المفعول :

ػػرت عػػادة النحػػوييف أف يحػػذاوا المفعػػوؿ التصػػا اًر أو اقتصػػا اًر ويكػػوف الحػػذؼ أمػػا ل ػػدليؿ
ايكوف االلتصار أو يكوف اقتصا اًر مف دوف دليؿ ( . )51وورد ىذا التموب اي قولو تعػال َ والم ْي ِال

ااىا
شى احذؼ المفعوؿ اي اآي لمعمـ بو ايو أما الشمس اي قولو تعال َ والم ْي ِال إِ َتا َي ْْ َ
إِ َتا َي ْْ َ
ش َ
(الشمس )4
وأمػػا النيػػار

كؿ شي بظممتو

()53

()54

.

مػػف قولػػو تعػػال

ي ش ػ الميػػؿ النيػػار( الع ػراؼ  )54ومعنػػاه ي ش ػ

َنوَااى َوات َااى إذ حػػذؼ معمػػوؿ أتقػ إلرادة
وحػػذؼ المفعػػوؿ اػػي قولػػو تعػػال
فَأَمااا َما ْان أ ْ
التعميـ واإلط ؽ واآي لـ تحدد ماذا أعط االمر مقصػود ليػذىب ذىػف التػام كػؿ مػذىب لمثنػا
عم ػ المعطػػي مػػف دوف التعػػرض لممعط ػ  .ومػػف الممكػػف ت ويػػؿ معمػػوؿ (اتق ػ )

()55

وتقػػديره (اتق ػ

البلؿ) أو (اتق الحتاب) أو (اتق اهلل) والحذؼ ىنا اي الف م التي مف الممكف و ود شي يػدؿ

عمييا لذا حذات

()56

.

دخول السين فع األفعال:
وردت كممات اي التورة الكريم تدلؿ عم دلوؿ التيف اي الاعاؿ نحو قولو (اتنيتػره)

ادلمت عم تبيؿ التمطؼ والتراؽ والت ارلػي

()57

ليػدلؿ عمػ أف الوعػد آ ػؿ ويػر حا ػر واهلل اعمػـ
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س ُي َجن ُب َيا األَتْ َى إذ اتتحتف عػؿ
وقيؿ إف دلوؿ التيف ىنا لمت كيد ( . )58ومنو قولو تعال
َ و َ
التػػيف ىنػػا لمت كيػػد ليكػػوف المعن ػ ي نبيػػا التق ػ ايفيػػد عم ػ القػػوؿ بػػالمفيوـ أف وي ػره وىػػو المػػؤمف

العاصي ال ي نبيا

االستثناء:

()59

.

معن االتتثنا تلصيص أمر بآلر بطريؽ ملصوص ويقاؿ عنػو أي ػاً ىػو إثبػات الحكػـ
()60

لممذكور ونفيو عما عداه ويتم أي اً الحصر أو القصر
ِ
ِ ِ ٍ
وما أل ٍ ِ
َنمَى اػػ(االبت ا ) ايػو و يػاف أحػدىما إنػو
اء َو ْج ِو َرِّب ِو األ ْ
ََ َ
َحد ن ْن َدهُ م ْن ن ْع َمة تُ ْج َزى*إِال ْابت َْ َ
اتػػتثنا منقط ػ اللػػت ؼ ال ػػنس إذ إف النعم ػ مػػف اهلل تعػػال أمػػا ابت اؤىػػا ايػػو صػػادر مػػف البشػػر
اػالمعن عمػ

()62

 .وورد ىذا التموب اػي قولػو تعػال

(لكػػف) والحكػػـ بلػ ؼ الػبعض وعميػػو اػػإف (إالّ) أداة اتػػتثنا و (ابت ػػا ) متػػتثن

منقط منصوب و وباً وىو الو و المعتبر عم ما يبدو وىو كقولؾ ما اي الػدار أح ٌػد إال حمػا اًر .
والو ػػو اآلػػر َّإنػػو ات ػػتثنا مفػػرغ مػػف اعػػـ العمػ ػؿ أي إال لتػػبب ابت ػػا وعميػػو إف (إالّ) أداة حص ػػر
و(ابت ا ) مفعوؿ ل مو منصوب (.)61

وىناؾ أو و اي وز عم ق ار ة مػف قػ أر بػالرا (ابت ػا ُ) راػ المتػتثن وي ػوز أف يكػوف بػدالً
مػف نعمػ واػػي قػ ار ة (ابت ػا َ) اعميػػو أف يكػػوف (ابت ػػا َ) مفعػوالً لػو عمػ المعنػ لف معنػ الكػ ـ ال
يؤت ما لو إال ابت ا و و ربِّو العم ال لمكاا ة نعمتو (.)63

والبد أف نذكر أف الحصر ورد بطريق النفي واالتتثنا وو يو أف االتػتثنا المفػرغ البػد أف

يتو ػػو النفػػي ايػػو إلػ مقػػدر وىػػو متػػتثن منػػو لف االتػػتثنا إلػراج ايحتػػاج إلػ ملػػرج منػػو والمػراد

التقػ ػػدير المعنػ ػػوي ال الصػ ػػناعي والبػ ػػد أف يكػ ػػوف عام ػ ػاً لف اإلل ػ ػراج ال يكػ ػػوف إال مػ ػػف عػ ػػاـ واصػ ػػؿ
اتتعمالو بيذه الطريق أف الملاطب يكوف اى ً بالحكـ وقد يلرج عف ذلؾ(.)64

اسم التفضيل:

يصػػاغ اتػػـ التف ػػيؿ عم ػ وزف (أاعػػؿ) لمدالل ػ عم ػ شػػي يف اشػػتركا اػػي صػػف زاد أحػػدىما

عم ػ اآلػػر بتمػػؾ الصػػف ويصػػاغ مػػف االت ػـ الػػذي يصػػح أف يتع ػػب منػػو ولػػو

موا عيا (.)65

وورد ذلؾ اي لفظتي (االشػق ) و(التقػ ) بمعنػ

ػوابط مػػذكورة اػػي

التقػي والشػقي إذ تو ػ صػي

(ااعػؿ)

َ و ُىا َااو
كبيػػر ( ،)66لػػذا ورد قولػػو تعػػال
مو ػ صػػي (اعيػػؿ) نحػػو قػػوليـ اهلل اكبػػر ،بمعن ػ
ىػػيف  .وال بػػد أف نػػذكر أف لفظتػػي (االشػػق ) و (االتقػ )
َىا َاو ُن َنمَ ْيا ِاو( الػػروـ  )17أي بمعنػ
أْ
المعراتيف بػ(أؿ) وير مقيدتي باإل اا اإف االتق ىػو الػذي بمػل الػذروة اػي التقػوى و (الػذي) صػف
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لو واالشق الذي ا معراا بػ(أؿ) لـ ي ِت م ػااا ةواف عػدـ اإل ػاا يطمقػو مػف كػؿ قيػد ايػؿ ىنػاؾ
مف ىو أشق ممف أصم نا اًر تمظ
تخريجات نحوية أخرى:

البد أف نذكر أف ىناؾ بعػض التلري ػات اإلعرابيػ اشػتممت عمييػا التػورة وذلػؾ اػي تو يػو

ورود (ما) النااي إذ وردت (ما) بمعن (مف) اي قولػو تعػال َ و َماا َخمَا َ الات َك َر َواألُ ْنثَاى ومعنػاه
(ومف لمؽ الػذكر والنثػ ) وقػرئ الكتػا ي بػال ر وو يػو أف يكػوف معنػاه ومػا لمقػو اهلل تعػال أي

ملموؽ اهلل ،وي عؿ الذكر والنث بدالً منو ،أي وملموؽ اهلل الذكر والنث  ،و ػاز إظيػار اتػـ اهلل
تعػػال لنػػو معمػػوـ

()67

صنفي الذكر والنث

 .وعبػػر ب ػػ(ما) لقص ػد الوصػػؼ ك ّنػػو قيػػؿ والقػػادر العظػػيـ القػػدرة الػػذي لمػػؽ

()68

.

او أي ال ي نػي عنػو ب عػؿ (مػا) ناايػ
ووردت (ما) اي قولو تعػال
او َمالُ ُ
َ و َماا ُي ْْ ِناع َن ْن ُ
()69
وقد تكوف اتتفيامي ومعناه وأي شي ي ني عنو مالو الذي يبلؿ بو
ااو َيتََزكااى اال مم ػ نصػػبت عم ػ الحػػاؿ مػػف ػػمير
وأمػػا قولػػو تعػػال
ال ِااتي ُي ْ
ااؤِتع َمالَ ُ
(يؤت ) ،اال ممػ الحاليػ متصػدرة بالفعػؿ الم ػارع المثبػت وال تػربط إال بال ػمير ( )70وقػد ورد ذلػؾ
اي لفظ (مالو) وي وز أف تكوف ال مم مف الصم ال محؿ ليا مف اإلعػراب و ػاز أف يكػوف الفعػؿ

وحده بدالً مف الفعؿ التابؽ وحده

()72

.

المبحث الخامس  :الدراسة البالغية الداللية
إف إب ػراز الك ػ ـ الواحػػد اػػي انػػوف متعػػددة وأتػػاليب كثي ػرة ملتمف ػ ال يلف ػ مػػف الفصػػاح إذ

أنزؿ اهلل القرآف الكريـ وع ػز القػوـ عػف اإلتيػاف بػو وبمثمػو اكػاف ىػذا التػموب مػف التػاليب الػواردة
اي التورة الكريم إذ اشتممت التورة عم عدة أتاليب ملتمف ومنيا

أسموب التوكيد :

ورد اتػػتعماؿ القت ػـ الػػذي عػػد أتػػموبا مػػف أتػػاليب التوكيػػد لكثػػر مػػف م ػرة اػػي قولػػو تعػػال

َ والم ْيا ِ
شاااى* َوالن َي ِ
ى*و َماااا َخمَااا َ الااات َك َر َواألُ ْنثَاااى والقتػػـ ىن ػػا لمتوكيػػد وىػػو عن ػػد
اال إِ َتا َي ْْ َ
ار إِ َتا تَ َجم َ
المفت ػريف لظعظػػاـ والتعظػػيـ عم ػ أصػػؿ اتػػتعمالو الم ػػوي و أقتػػـ اهلل تعػػال اػػي أوؿ اآي ػ بالميػػؿ
واتتعمؿ حرؼ (الواو) ثـ أقتـ بالنيار باتتعماؿ حرؼ القتـ نفتػو ثػـ أقتػـ تعػال بنفتػو مػرة ثالثػ

اتكرر القتـ لمتوكيد .

وعبػػر ب ػػ(ما) بقولػػو ((ومػػا لمػػؽ الػػذكر والنث ػ )) بقصػػد الوصػػؼ ك نػػو قيػػؿ والقػػادر العظػػيـ

القدرة الذي لمؽ صنفي الذكر والنث ( .)71و ا ت آي ((أف تعيكـ لشت )) واب لألقتػاـ الث ثػ
الما ي لتؤكد أف قتـ اهلل تعال بالميؿ والنيار وىما زمف التعي والذكر والنث ىما التاعياف .
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اتػػعي اإلنتػػاف ملتمػػؼ كمػػا التمػػؼ الميػػؿ عػػف النيػػار والػػذكر عػػف النث ػ امػػف البداى ػ أف
()73

.

يلتمؼ ال از تبعاً لذلؾ ومعناه ىو العمؿ م القصد
شتى اكتػرت ىمػزة (إف) لمتوكيػد و ػي بػال ـ اػي لبرىػا
واي قولو تعال
س ْع َي ُك ْم لَ َ
إِن َ
لوقوعيا واباً لمقتـ إذ أكدت ال مم بمؤكديف ىما (إف) وال ـ التي اػي اللبػر لف ال ػرب اللبػري
اإلنكاري عند عمما الب وػ أف يكػوف الملاطػب منكػ اًر لحكػـ اللبػر واػي ىػذا الحػاؿ ي ػب أف يؤكػد

لػػو اللبػػر بمؤكػػد أو أكثػػر بحتػػب در ػ اإلنكػػار مػػف القػػوة وال ػػعؼ
كاف الملاطب منك اًر ومتردداً

()75

()74

 ،ايحتػػف ت كيػػد الك ػ ـ إذا

.

وِان لَ َنا لَ ِ
ِخ َارةَ َواألُولَاى ايػذه الق ػي البػد مػف تو ػيحيا
وورد التوكيد اي قولو تعػال
َ
وىو تقديـ لبر إف عم اتميا ومف حاالت تقديـ اللبر عمػ المبتػدأ عنػدما يكػوف المػراد تلصػيص

اللبر بالمتند إليو

()76

 .الصصت اآلرة والول ب نيما هلل تعال .

أسموب الت ديم والتأخير ورناية الفاصمة ال رآنية:
بمل القراف الكريـ الذروة اي و

الكممات المو

الذي تتتحقو اي التعبير ولـ يكتؼ اي

ى ػػذا المو ػ ػ م ارع ػػاة الت ػػياؽ احت ػػب ب ػػؿ ميػ ػ الموا ػ ػ الت ػػي وردت اي ػػو المفظػ ػ ان ػػرى االتت ػػاؽ
والتناتؽ اي التعبير ك نو الموح الفني اي التعبير (.)77

لػػذا وردت عػػدة أتػػاليب لمتقػػديـ والت ػ لير اشػػتممت عمييػػا التػػورة القرآني ػ وورد ذلػػؾ التػػموب
عندما تقدمت لفظ اآلػرة عمػ لفظػ الولػ اػي قولػو تعػال وِان لَ َناا لَ ِ
ِخ َارةَ َواألُولَاى والمػ لوؼ
َ
أف ت تي لفظ الول ومف ثـ اآلرة ايؿ كاف ىذا التقديـ لرعاي الفاصم أـ َّأنو لتػبب آلػر معنػوي
انقػػوؿ اػػي ىػػذا البػػاب لػػيس المتعػػارؼ ايػػو رعاي ػ الفاصػػم لتقػػديـ لفػػظ اآل ػرة عم ػ الول ػ ةوانمػػا

اقت

ىذا التقديـ المعن اي تياؽ البشرى والنذير إذ إف اآلرة ىي لير وأبقػ وعػذابيا ىػي اشػد

وأكبر وألزى ايي دار القرار

()78

 .لذلؾ ا لفظػ الفعػؿ(ت زى) المبنػي لمم يػوؿ إذ إف ورود ىػذا

البنػػا لػػيس لم ػػرد رعايػ الفاصػػم بػػؿ لمقت ػ معنػػوي وىػػو أف البػػذؿ واإلنفػػاؽ لػػـ يكػػف بقصػػد ػ از
ِ
ااء َو ْجا ِاو َرِّبا ِاو
لحػػد أو مػػف أحػػد ةوانمػػا كػػاف لالص ػاً لو ػػو اهلل تعػػال لػػذلؾ ورد قولػػو تعػػال إِال ْابت َْا َ
َنمَى. 
األ ْ
ومثػػؿ ىػػذا يقػػاؿ عم ػ لفظ ػ العتػػرى إذ وردت المفظ ػ عم ػ ىػػذا الػػوزف لػػيس لم ػػرد رعاي ػ

الفاصم لف ىذا ال يكوف اػي كتػاب اهلل تعػال ((امػا ي ػوز اػي البيػاف العػالي التعمػؽ بممحػظ شػكمي

اي المفظ ال يقت يو المعن ))

()79

.

وقػػدـ اهلل تعػػال الميػػؿ عمػ النيػػار لنػػو أتػػبؽ مػػف النيػػار ولنػػو قبػػؿ لمػػؽ ال ػراـ التػػماوي

كانت الظمم (.)80
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لػػذلؾ أقتػػـ اهلل بالميػػؿ قبػػؿ النيػػار لنػػو يبػػدأ قبمػػو عنػػد العػػرب ومنػػو يبػػدأ التػػاري إذ ذكػػر ابػػف

إتػ ػػحاؽ الز ػ ػػا ي بقولػ ػػو ((اعمػ ػػـ أف التػ ػػاري محمػ ػػوؿ عم ػ ػ الميػ ػػالي دوف اليػ ػػاـ لف أوؿ الشػ ػػير
ليمو))

()82

المجاز :

.

المقصود بالم از ىو و

الكمم ل ير ما و عت لػو اػي و ػ وا ػعيا أي ىػو مػا أريػد

بو وير المعن المو وع لو اػي أصػؿ الم ػ

()81

 .وىػو

ػد الحقيقػ عمػ أصػؿ الو ػ اػي الم ػ

()83
ااالىا إِال األشاا ى أي ال يصػػطمي بيػػا إال
ص َ
 ،وقػػد ورد ىػػذا التػػموب اػػي قولػػو تعػػال ال َي ْ
االشق أي قات حرىا ( )84وذكػر الػو احػدي إف معنػ ال يصػ ىا أي ال يمزميػا اػي حقيقػ الم ػ
()85

 .وورد أتػموب

يقاؿ صم الكاار النار إذا لزميا مقاتيا شدتيا وحرىػا وىػذه الم زمػ إال لمكػاار
فَس ُني ِّ ِ
سا َاارى ومعنػػاه تػػنيي و لملصػػم التػػي تػػؤدي إل ػ اليتػػر
الم ػػاز اػػي قولػػو تعػػال
ََ
سا ُاارهُ ل ْم ُي ْ
وال ارحػ ػ ك ػػدلوؿ ال نػ ػ ووص ػػفت ال نػ ػ باليت ػػرى إم ػػا عمػ ػ ت ػػبيؿ االت ػػتعارة المص ػػرح أو الم ػػاز
المرتؿ أو الت وز اي اإلتناد (.)86

أسموب التيكم:

ى ػػذا الب ػػاب م ػػف ب ػػاب تت ػػمي الش ػػي بات ػػـ

ػػده

()87

 ،وورد ى ػػذا الت ػػموب ا ػػي قول ػػو تع ػػال

س ُرى االصؿ اي التيتير ىو التيول ( )88لكف أريد بيا ىنا التيي واإلعػداد لألمػر
س ُن َي ِّ
لمع ْ
س ُرهُ ُ
فَ َ
()89
ين
وربمػػا تػػا ؿ يتػ ؿ ىػػؿ يكػػوف التيتػػير اػػي العتػػرى نقػػوؿ إف ىػػذا مثػػؿ قولػػو تعػػال َ والا ِات َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اب أَلِ ٍ
ش ْرُىم ِب َعا َت ٍ
ايم التوبػ ( )34إذ إف إعػارة
َي ْك ِن ُز َ
ون الت َى َ
ب َوا ْلفض َة َوال ُينف ُوَن َيا فع َ
س ِبيل المو فَ َب ِّ ْ
()90
اب أَلِ ٍ
ش ْارُىم ِب َعا َت ٍ
ايم ايػؿ البشػرى اػي العػذاب ايكػوف مثػػؿ
لفظػ التيتػير يماثػؿ قولػو تعػال
 فَ َب ِّ ْ
ىػػذا مػػف الػػتيكـ والتػػلري  ،واآي ػ اييػػا مػػف الوعػػد والتيديػػد لمػػذيف ال ينفقػػوف اػػي تػػبيؿ اهلل وال يو ػػد

تيتير اػي العتػرى ةوانمػا ىػذا ايػو مشػاكم االيتػرى ىػي العػودة إلػ الطاعػ التػي أتػ بيػا أوالً اك نػو
قاؿ اتنيتره لنو يعود إل اإلعطا اي تبيؿ اهلل واي اليترى د ذلؾ أي نيتره لنو يعػود إلػ
البلػػؿ واالمتنػػاع مػػف أدا الحقػػوؽ الماليػ  .وقػػاؿ القفػػاؿ إف ىػػذا كمػػو مػػف م ػػاز الم ػ لف العمػػاؿ
بالعواقب اكؿ ما أدت عاقبتو إل يتر وراح وأمور محمودة اإف ىذا مف اليترى وذلؾ وصؼ لكػؿ
الطاعات وكؿ ما أدت عاقبتو إل عتر وتعب ايو مف العترى وذلؾ وصؼ لكؿ المعاصػي

()92

وبيذا ا ف تتمي أحد ال ديف باتـ اللر م ػاز مشػيور اممػا تػم اهلل اعػؿ اللطػاؼ الداعيػ إلػ

الطاعات تيتي اًر لميترى وتم ترؾ ىذه اللطاؼ تيتي اًر لمعترى.

الكناية:
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 .واييػػا أق ػواؿ مػػف حيػػث كونيػػا

حقيقيػ وم ػاز اقيػؿ إنيػا حقيقػ لنيػػا اتػتعممت ايمػا و ػعت لػو وأريػػد بيػا ويػره وقيػؿ إنيػا م ػػاز.
()93

 .وورد ىذا التموب اي قولو تعال

َ و َما

وىي أبمل مف التصريح لنو لفظ أريد بو الزـ معناه
ُي ْْ ِنع َن ْن ُو َمالُ ُو إِ َتا تََردى امعنػ تػردى (ىمػؾ) وىػو كنايػ عػف موتػو وى كػو( .)94لكػف ىنػاؾ مػف
أنكر وقوع الكناي اي القرآف الكريـ مف أنكر الم از عم أنيا مف الم از.

الت ابل الداللع:

اشػػتممت التػػورة الكريم ػ عمػ عػػدة تقػػاب ت داللي ػ بو ػػود لفظػػيف يحمػػؿ أحػػدىما عكػػس المعن ػ

الذي يحممو المفظ اآلػر اينػاؾ ع قػ بػيف اللفػاظ المتقابمػ

()95

 .ووردت تقػاب ت دالليػ اػي قولػو

شاى  وَ والن َي ِ
اار إِ َتا تَ َجماى  اػنممح تقييػد الميػؿ بال شػي والنيػار بػالت مي
تعال
َ والم ْي ِل إِ َتا َي ْْ َ
وما بينيما مف تقابؿ ظاىر ومحتوس .وورد كذلؾ اي كممتي (الت َك َر َواألُ ْنثَى).

ولعػػؿ ىػػذا ىػػو تػػر تكػرار القتػػـ وقابػػؿ تعػػال بػػيف لفظتػػي (أعطػ ) و(بلػػؿ) وبػػيف ((صػ ّػدؽ

بالحتن ) و((وك ّذب بالحتن )) وبيف (اتق ) و(اتت ن )

()96

لكػف ىػؿ يتػت ني العبػد عػف ربػو طراػ

عػػيف نقػػوؿ لعمػػر الحػػؽ أف ىػػذا مػػف أحتػػف المقابم ػ ا ػ ف المتقػػي لمػػا اتتشػػعر اق ػره وااقتػػو وشػػدة

حا ت ػػو إلػ ػ رِّب ػػو اتق ػػاه ول ػػـ يتع ػػرض إلػ ػ ت ػػلطو وو ػػبو بارتك ػػاب م ػػا ني ػػاه عن ػػو .اقاب ػػؿ التق ػػوى
باالتتشعار .

الوبا :

ىػو مػف المحتػػنات البديعيػ الػذي لػػو أثػره اػي بيػػاف المعنػ المػراد ترتػػيلو اػي ذىػف التػػام

لنػػو ب ػػده تتبػػيف الشػػيا ون حػػظ ىنػػا م ػػي الفعػػؿ (ي ش ػ ) الػػذي ىػػو مػػف ال شػػا أي ال طػػا
()98

اتقوؿ وشيت الشي إذا وطيتو أي تترتو ( )97والفعؿ (ت م ) بمعن أنكشؼ وظير
ون حظ م ي الفعؿ (ت م ) بصي الما ي ولـ ي ِت بصي الم ارع كاآي التابق لف ي ش

شػػي اً بعػػد شػػي

()99

 .ون حظ

؛ ليػػدلنا عمػ أف النيػػار إذا طمعػػت شمتػػو ظيػػر وت مػ داعػ واحػػدة ايكػػوف قػػد

اقتـ بإقباؿ الميؿ والنيار وك ىما مف آيات ربوبيتو

()200

 .وورد ىذا التموب اي لفظتي (اليتػرى)

و(العتػػرى) أي الطاع ػ والمعصػػي ومػػا بينيمػػا مػػف الصػػفات المحمػػودة والمذموم ػ وىػػو و ػػو حتػػف

وير بعيد عف الوؿ وك ىما حتف الطباؽ (.)202
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الخاتمة
الحمد هلل والص ة والت ـ عم نبينا محمد ( )وبعػد ىػذه الرحمػ اػي تفتػير وتحميػؿ تػورة

قرآني كريم نقوؿ إف إب ارز الك ـ الواحد اي انوف كثيرة وأتاليب ملتمف ال يلفػ عمػ احػد منػا مػا
ايػػو اصػػاح إذ انػػزؿ اهلل تعػػال الق ػرآف الك ػريـ وع ػػز القػػوـ عػػف اإلتيػػاف بمثمػػو ولػػذلؾ ن ػػد مػػف ابػػرز

النتا

التي توصؿ إلييا البحث

 القػرآف الكػريـ ال يعنػ بالفاصػػم القرآنيػ عمػ حتػػاب المعنػ ومقت ػ الحػػاؿ والتػػياؽ بػػؿىػو يلتػػار الفاصػم ا ػ ً عػف م ارعػػاة المعنػ والتػػياؽ وال ػرس ولػواتـ اآي الكػريـ ا ػ ً
عف المور التعبيري والفني و م ونتؽ بطريق اني كفواصؿ قرآني م عظم التعبير.

 -الام التعبير القرآني وعموه.

 ت ػ تي اللفػػاظ اػػي الق ػرآف الك ػريـ مؤكػػدة بحتػػب الحا ػ إلييػػا وىػػذا واي ػ الدق ػ اػػي التيػػاراللفاظ المؤكدة وو عيا اي المو

المناتب لتباب دعا إلييا االتتعماؿ .

 -مف أنكر الم از أنكر وقوع الكناي اي القرآف الكريـ عم أنيا مف الم از.

 تقديـ االلفاظ بع يا عم بعض لتباب عديدة يقت ييا المقاـ وتياؽ القوؿ اتكوف لمعنايوالعناي بالمفظ ليس كونيا لفظ بؿ بحتب مقت

الحاؿ.

 تنػاوؿ البحػػث ابػرز الظػواىر الصػوتي اػػي القػ ار ات بالػػدرس والمقابمػ بػػيف تو ييػات العممػػاالقدام .

 -الصوتاف اي اإلدواـ أقصر منيما عند الفؾ.

 تماؿ اللؼ التػي أصػميا اليػا لينحػ بيػا نحػو أصػميا وتكػوف اػي الاعػاؿ والتػما وتكػوفاإلمال اي اللؼ التي تكوف اي نياي الكمم عػدا بعػض االمػاالت التػي ليتػت اػي المقطػ

اللير مف الكممات .

 إف اإلمال التي تكوف لمكترة أو ما أميؿ لظمال يدلؿ اي نطاؽ الت انس الصوتي. -اعتن القدما بالعربي إذ بذلوا كؿ يودىـ اي لدم القرآف الكريـ وق ار و مف المتمميف بما

بيف أيدييـ مف إمكانات وير مو ػودة اػي يومنػا وبعمميػـ الػذي لػـ يصػؿ حػدود العمػـ البػاىر

اآف.

 -يحذؼ مفعوؿ الفعؿ أحيانا إلرادة التعميـ واإلط ؽ ليذىب ذىف التام كؿ مذىب.

 ي ب أف يؤكد الك ـ بمؤكد أو أكثػر اػي ال ػرب اللبػري اإلنكػاري بحتػب قػوة اإلنكػار مػفالقوة وال عؼ عند عمما الب و .
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المصادر والمزاجع



ال رآن الكريم .
إتحػػاؼ ا ػ

البشػػر ا ػػي قػػ ار ات القػػ ار الربع ػ عشػػر ،البنػػا (احمػػد بػػف محمػػد ال ػػدمياطي ت227ى ػػ)

صححو عمي محمد ال باع ،دار الندوة ال ديدة بيروت( ،د .ت).
ؿ الديف التيوطي)  ،دار الكتب العممي  ،بيروت.



اإلتقاف اي عموـ القرآف ،التيوطي (



أتباب النزوؿ ،أبو حتف الو احدي ،ط ،1دار ومكتب الي ؿ ،بيروت ،لبناف.2985 ،



االتتثنا اي القػرآف الكػريـ ،نوعػو ،حكمػو ،إع اربػو ،التػن اري (حتػف طػو الحتػني التػن اري) .ب ػداد( ،د.



أت ػرار الب و ػ اػػي عمػػـ البيػػاف ،ال ر ػػاني (عبػػد القػػاىر عبػػد الػػرحمف ال ر ػػاني ت472ى ػػ) عمػػؽ حواشػػيو

ت).

محمد رشيد ر ا ،دار المعرا  ،بيروت ،ط2413 ،2ىػ1001/ـ.


إعراب ث ثيف تورة مف القرآف الكريـ ،ابف لالويو (أبو عبد اهلل الحتيف بف احمػد) مكتبػ المتنبػي ،القػاىرة،



إعراب القرآف ،النحاس (أبو عفر احمد بف محمد ت338ىػ) تحقيػؽ د .زىيػر وػازي ازىػد مكتبػ الني ػ

(د.ت).

العربي  ،عالـ الكتب ،بيروت( ،د.ت).


أوزاف الفعؿ ومعانييا ،د .ىاشـ طو ش ش ،مطبع اآداب ،الن ؼ االشرؼ 2972ـ.



البح ػػر المح ػػيط ،أب ػػو حي ػػاف الندلت ػػي (أثي ػػر ال ػػديف أب ػػو عب ػػد اهلل محم ػػد ب ػػف يوت ػػؼ -ت745ىػ ػػ) ،مطبعػ ػ



البػدور ال ازىػرة اػي القػ ار ات العشػػر المتػواترة مػػف طريػػؽ الشػاطبي والػػدرى عبػػد الفتػاح القا ػػي ،دار الكتػػاب

التعادة ،مصر ،الطبع الول 2318 ،ىػ.
العربي  -بيروت.


البرىاف اي عموـ القراف (الزركشي) بدر الديف عبػد اهلل ت(794ىػػ) تحقيػؽ محمػد أبػو الف ػؿ إبػراىيـ ،دار



الب وػ ػ والتطبي ػػؽ( ،د.احم ػػد مطم ػػوب) ،و (د .كام ػػؿ حت ػػف البص ػػير) ،ط ،2و ازرة التعم ػػيـ الع ػػالي والبح ػػث

إحيا الكتب العربي  ،القاىرة 2376ىػ2957 -ـ .
العممي ،ب داد . 2981


التبياف اي أقتا ـ القراف ،ابف قيـ ال وزي (شمس الديف أبو عبد اهلل بف قيـ ال وزيػ ) تحقيػؽ ،محمػد شػريؼ



التبيػػاف ا ػػي إعػػراب القػ ػرآف العكبػػري (أبػػو البق ػػا ) تحقيػػؽ عمػػي محم ػػد الب ػػاوي ،ط 1دار ال يػػؿ ،بي ػػروت

تكر ط ،2دار إحيا العموـ ،بيروت -لبناف – . 2988
2407ىػ 2978 -ـ .


التبصرة اي الق ار ات ،القيتي (أبو محمد مكي بف أبي طالب القيتي (ت437ىػ) تحقيؽ د  .محيي الديف
رم ػػاف ،ط ،2منشػػورات معيػػد الملطوطػػات العربي ػ  ،الكويػػت تحقيػػؽ د  .اتحػػي احمػػد مصػػطف  ،مركػػز
البحث العممي2405 ،ىػ 2985ـ .



التعبير القرآني ،د  .اا ؿ صالح التام ار ي ،مطبع دار الكتب ،امع الموصؿ 2989ـ .



التعريفػػات ،الش ػريؼ ال ر ػػاني( ،عمػػي بػػف محمػػد ت826ى ػػ) ط ،3دار الكتػػب العممي ػ  ،بيػػروت 2408ىػػ-
2988ـ .
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التفتػػير البيػػاني لمق ػراف الك ػريـ ،د  .عا ش ػ عبػػد الػػرحمف بنػػت الشػػاط  ،دار المعػػارؼ – مصػػر -القػػاىرة-
2969ـ .




التفتير الكبير ومفاتيح ال يب (تفتير الر الرازي) الر الديف الرازي ،مصر( ،د.ت)

تفتػػير ألنتػػفي المتػػم ب ػػ(مدارؾ التنزيػػؿ وحقػػا ؽ الت ويػػؿ) لظمػػاـ ألنتػػفي (أبػػي بركػػات عبػػد اهلل احمػػد بػػف
محمد) ت702ىػ وقيؿ 720ىػ ،د.ت .



تقريب النشر اي الق ار ات العشػر ،ابػف ال ػزري (أبػو الليػر محمػد بػف محمػد الدمشػقي -ت833ىػػ) تحقيػؽ
عمػػي عبػػد القػػدوس وعثمػػاف الػػوزير نشػػر دار إحيػػا الت ػراث العربػػي ،بيػػروت ،الطبع ػ الول ػ 2412 ،ىػ ػ-

1000ـ .


ال ػػام لحكػػاـ القػرآف (القرطبػػي) أبػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد النصػػاري ت672ىػػ ،دار الفكػػر بيػػروت-
لبناف .



ػػام البيػػاف عػػف ت ويػػؿ أي القػرآف ،الطبػػري (أبػػو عفػػر محمػػد بػػف ريػػر ت320ىػػ) دار الرشػاد ،بيػػروت،
2408ىػ 2988ـ .



ال مؿ اػي النحػو الز ػا ي (ابػف إتػحاؽ الز ػا ي) تحقيػؽ ،د .عمػي توايػؽ الحمػد ،ط ،4مؤتتػ الرتػال ،

بيروت -لبناف . 2988


دروس التص ػريؼ ،محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد ،مطبع ػ التػػعادة ،مصػػر ،الطبع ػ الثالث ػ 2378 ،ىػ ػ-
2958ـ .



الدراتات الصوتي عند عمما الت ويد د  .وانـ قدوري مطبع اللمود ب داد 2406ىػ2986 -ـ .



روح المعػػاني اػػي تفتػػير الق ػرآف العظػػيـ والتػػب المثػػاني االلوتػػي (شػػياب الػػديف محمػػود ت2170ى ػػ) ط4
دار إحيا التراث العربي بيروت 2405ىػ2985 -ـ .



التبع اي الق ار ات ابف م اىد (أبو بكػر احمػد بػف موتػ ت(314ىػػ) تحقيػؽ د .شػوقي

ػيؼ ط ،3دار

المعارؼ مصر 2988ـ .


شػػذا العػػرؼ اػػي اػػف الصػػرؼ الحم ػ وي (احمػػد بػػف محمػػد بػػف احمػػد ت2352ى ػػ) منشػػورات أن ػوار اليػػدى

قـ/إيراف /ط2414 ،1ىػ1003 -ـ.


شػرح ابػف عقيػػؿ عمػ ألفيػ ابػف مالػػؾ ،ابػف عقيػؿ (بيػػا الػديف عبػػد اهلل اليمػذاني ت769ىػػ) مكتبػ اليدايػ
بيروت -لبناف( ،د.ت) .



شرح المفصؿ ،ابف يعيش (مواؽ الديف يعيش بف عمي ت643ىػ) عالـ الكتب ،بيروت .



صفوة البياف لمعاني القرآف لمشي حتنيف محمد ملموؼ ،ط-3د0ت
العربي لمطباع والنشر بيروت -لبناف 2984ـ .



عمـ المعاني ،عبد العزيز عتيؽ ،دار الني



عمدة الصرؼ ،كماؿ إبراىيـ ،مطبع الن اح ،ب داد( ،د.ت) .



ويث النف اي الق ار ات التب لمع م الصفا قتي (عمي ألنوري الصفا قتي) ،د .ت .



الق ار ات القرآني بيف الدرس الصوتي القػديـ والحػديث د  .مػي اا ػؿ ،دار الشػؤوف الثقاايػ العامػ  ،ب ػداد،
الطبع الول 2410 ،ىػ 1000 -ـ .
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الكشاؼ عف حقا ؽ التنزيؿ وعيوف القاويؿ اي و ػوه الت ويػؿ ،الزملشػري (أبػو القاتػـ ػار اهلل محمػود بػف
عمر ت538ىػ) ،دار الفكر ،بيروت ،د.ت.
يا القيتي (مكي بف أبي طالب القيتي) تحقيؽ د  .محيي



الكشؼ عف و وه الق ار ات التب وعمميا وح



لتاف العرب البف منظور ،تنتيؽ عمي شيري ،ط ،2دار إحيا التراث العربي ،بيروت ،لبناف. 2988 ،



معاني القرآف ،الف ار (أبو زكريا يحي بف زياد -ت107ىػ) عالـ الكتػب ،بيػروت الطبعػ الثالثػ 2403ى ػ-

الديف رم اف  ،ط ،1مؤتت الرتال  ،بيروت2402 ،ىػ2982 -ـ.

2983ـ .



معاني القراف ،ألكتا ي (عمي بف حمزة ،ت289ىػ) قدمػو عيتػ شػحات عيتػ  ،دار قبػا القػاىرة 2982ـ
.



المع ػػـ المفي ػػرس للفػػػاظ القػ ػرآف الكػ ػريـ ،و ػػعو محمػ ػػد اػ ػؤاد عب ػػد البػػػاقي ،منشػػػورات مؤتتػ ػ العمم ػػي
لممطبوعات بيروت ،الطبع الول 2410ىػ2999 -ـ .



مع ػػـ الق ػ ار ات القرآني ػ  ،د .عبػػد العػػاؿ تػػالـ مكػػرـ و د .احمػػد ملتػػار عمػػر مطبوعػػات امع ػ الكويػػت،



مفتاح العموـ لمتكاكي( ،أبو يعقوب التكاكي) ط ،2دار الكتب العممي بيروت -لبناف 2983ـ .



مفردات ألفاظ القرآف لألصفياني (ال اروػب الصػفياني ت501ىػػ) تحقيػؽ صػفواف عػدناف داودي ،نشػر دار

الكويت ،الطبع الول 2981ـ .

القمـ ،دمشؽ ،ودار الشامي بيروت ،الطبع الول 2426ىػ2996 -ـ .



مواىب الرحمف اي تفتير القرآف المدرس (عبد الكريـ محمػد المػدرس ت2416ىػػ) عنػي بنشػره محمػد عمػي
القرة داوي ،دار الحري  ،ب داد ،الطبع الول 2409ىػ 2989ـ .



النشر اي الق ار ات العشػر ،ابػف ال ػزري (أبػو الليػر محمػد بػف محمػد الدمشػقي ت833ىػػ) تصػحيح محمػد
عمي ال باع ،دار الكتب العممي بيروت الطبع الثاني 2413 ،ىػ1001 -ـ .



الوا ػػح اػػي عمػػـ الصػػرؼ ،محمػػد ليػػر الحمػواني ،دار المػ موف لمتػراث ،دمشػػؽ الطبعػ الرابعػ 2407ىػػ-

2987ـ .
(البحوث المنشورة)


ظاىرة التقابؿ اي عمـ الداللػ  ،د .احمػد نصػيؼ ال نػابي ،م مػ آداب المتتنصػري  ،ب ػداد ،ع ( )20لتػن

2984ـ.
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مجلة األستاذ

Surat Allail - Analytical Study
Abstract
This study deals with one surra ''version'' of the Glorious Quran. It
comprehensively analyzes the surra in terms of language trends and levels. After
giving a short introduction and conclusion in which the researcher has shown the
results,
The study has been divided into five sections:
Section One: is an introduction of the surra, definition and general meaning, and
the reasons behind its revelation.
Section Two: it deals with the different readings of the surra.
Section Three: is devoted to deal with morphology.
Section Four: it focuses on the syntactic relations.
Section Five: is a study on rhetoric and semantic relations.
The methology adopted in this study is the classificatory method. So, the
paper has dealt with subjects in terms of their class relation to the surra.
The study has arrived at some findings which can be sought through
reading the paper. These findings will be of significance to researchers and
scholars interested in this field.
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