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 المقدمة:
الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على أشرف 
الخلق والمرسلٌن سٌدنا محمد وعلى اله الطٌبٌن 

 الطاهرٌن وبعد ....
القرآن حمال أوجه ولم ٌكن كذلك إال ألن  نٳقٌل 

أسلوبه امتاز بمٌزات فاقت مٌزات أي كالم وأنه حوى 
من الفصاحة كمالها فجاء بؤقوم تركٌب وأبرع أسلوب 
وأنقى بٌان واختار من األلفاظ أعذبها فً موطن 
العذوبة وأشدها فً موطن الشدة ولذلك كان لكل عالم 

تى اتجاهاتهم بش لغةله منه نصٌب فتوقف أهل ال
محللٌن تراكٌبه سابرٌن أغوار معانٌه ،فؤدلى كل واحد 
منهم بدلوه ،وعن لنا أن نغرف من هذا المنهل العذب 
غرفة عسى أن تروي بعض عطشنا فتوقفنا عند نكتة 
لطٌفة من نكات القرآن البدٌعة ،أال وهً أنه ٌختار فً 

 ننص معٌن مفردة ما كان باستطاعته أن ٌحذفها ولك
ورة الداللٌة ال التركٌبٌة هً التً جعلته ٌبقً الضر

علٌها على الرغم من أن النظام النحوي ٌسمح بحذفها 
إال أن النص أتى بها لضرورة داللٌة أي أن النص أراد 
من ذكرها زٌادة فً المعنى وقد توقف عندها 
المفسرون ،أال أن جل تؤوٌالتهم لهذه الظاهرة انه أتى 

ٌت أن أقف عند هذه الظاهرة ارتؤ كبها للتوكٌد ولذل
محاوال تحلٌلها تحلٌال لغوٌا من خالل الوقوف على 
الداللة المستوحاة منها وآثرت أن أطلق علٌها عنوان 

للنص القرآنً( معتمدا آراء  قتضائٌةٳ)الداللة أل
المفسرٌن مضٌفا لها ما بدا لً أن أضٌفه من آراء 

 .ٌتسع أنًراجٌا من هللا التوفٌق والسداد وحسبً 
 الداللةاإلقتضائٌة للنص القرآنً

هذا عنوان آثر البحث إطالقه على النص القرآنً الذي 
ٌلتزم لفظا أو تركٌبا ما فً موقع ما أي أن وجودها ٌعد 
ضرورة من حٌث الداللة وإتمام المعنى ،واغلب ما 
ٌحصل هذا فً التزام الصفات لبعض األشٌاء كان 
باستطاعة النص أن ٌستغنً عنها لوال انه أراد منه 

 على ذلك كثٌرة  معنى إضافٌا واألمثلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٍة فًِ اأْلَْرِض َواَل َطائٍِر  منها قوله تعالى ))َوَما ِمْن َدابَّ
طْ  ِه إاِلَّ أَُمٌم أَْمَثالُُكْم َما َفرَّ ٌْ ِطٌُر ِبَجَناَح َنا فًِ اْلِكَتاِب ِمْن ٌَ

ٌُْحَشُروَن(( ِهْم  ٍء ُثمَّ إِلَى َربِّ ًْ فالمالحظ أن النص  (1)َش
أتى بتركٌب )ٌطٌر بجناحٌه( بعد كلمة طائر ،ومن 
المعلوم أن الطائر ٌطٌر بجناحٌه ،فلم أتى بهذا التركٌب 
إذن ؟ ،قٌل فً سبب ذلك أنه جاء بهذا التركٌب للتوكٌد 
ورفع اللبس حتى ال ٌتوهم الطٌران المجازي ألنه ٌقال 

حٌه لم طر فً صاحبً وطر فً فرسً فلو لم ٌقل بجنا
ٌعلم أنه قصد جنس ما ٌطٌر بجناحٌه دون سائر ما 
ٌطٌر من غٌر جناحٌن  ،وقٌل انه إنما قال بجناحٌه 
لٌخرج السمك عن الطٌور ألن السمك تطٌر فً الماء 
وال أجنحه لها وإنما أخرج السمك عن الطائر ألنه من 
دواب الماء ،وقٌل أنه جاء بجناحٌه لٌدل على الفرق 

( 2)حقٌقً وبٌن الطٌران بمعنى اإلسراعبٌن الطٌران ال
وهذا الرأي األخٌر كاد ٌقع اإلجماع علٌه إذ أن كل 
اآلراء ذكرت انه أتى ب )جناحٌه ( لدفع التوهم الحا 

أتى  به    نهٳصل من  الفهم  المجازي  للنص  فقالوا  
ما ( 3)احترازي  قطعا  لمجاز السرعة فذكره هنا  قٌد

ذهبوا إلى أنه أراد من ذكر عدى بعض المفسرٌن الذٌن 
 (5)أو أنه ال فائدة منه (4) بجناحٌه التعمٌم والمبالغة

و البحث ال ٌتفق مع هذا الرأي وإنما ٌستحسن اآلراء 
 السابقة،وٌضٌف إلٌها  انه أتى بتركٌب )ٌطٌر

لٌمٌز بٌن الذي ٌطٌر بؤجنحة وهً الطٌور  بجناحٌه(
حة كالدخان بؤصنافها وأنواعها وبٌن من ٌطٌر بغٌر أجن

والغبار وغٌرهما ألنها ال تنتمً إلى الجنس نفسه 
وكذلك لتمٌز ما ٌصنعه اإلنسان ،فالذي ٌرٌده النص 
صنف الطٌور الذي ٌقابل صنف الدواب فً األرض 

لدخل ضمن لفظ  ولوال هذا التقٌد ب)ٌطٌر بجناحٌه(
كل ما ٌمكن أن ٌطٌر سواء بجناحٌه أو بؤي  )طائر(

طائر ذو مدلول عام ،ومن  واسطة أخرى ألن لفظ
ا أَْرَسْلَناَك  ًُّ إِنَّ بِ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ األمثلة األخرى قوله تعالى ))
ِ بِإِْذنِِه َوِسَراًجا  ا إِلَى هللاَّ ًٌ ًرا َوَنِذًٌرا َوَداِع َشاِهًدا َوُمَبشِّ

أن النص  الٳ)فالمعروف أن السراج ٌنٌر  (6)ُمنًٌِرا((
ٌر( والسراج هو أن ٌضٌف إلٌنا كلمة )من اقتضى

المصباح وقد وردت هذه اللفظة فً النص القرآنً 

 قتضائيةالداللة اإل
 للنص القرآني

 م.د . حسٌن عودة هاشم

 قسم اللغة العربٌة / كلٌة التربٌة/جامعة البصرة
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موصوفة أربع مرات ولم ٌصفها بهذا الوصف وإنما 
اكتفى  بذكر السراج  والمنٌر )الذي ٌصدر النور من 
جهته أما بفعله وأما ألنه سبب له فالقمر منٌر 

السماوات  ٌروالسراج منٌر بهذا المعنى وهللا من
ذلك إشارة   إلى أن الرسول  وفً   (7)واألرض(

مصدر للنور فجاء ب)منٌر( لٌإكد  صفة اإلشعاع  
السراج  المستمر فً شخصٌة   الرسول فقد ٌكون

متقدا فً زمن ما وقد ٌنطفىء بٌنما الرسول ٌبقى 
منٌٌرا برسالته أبدا فنور الرسالة باق ال ٌنطفًء ال فً 

ص ولذلك استعمل الن (8)حٌاة الرسول وال بعد وفاته
القرآنً الصٌغ االسمٌة فً جمٌع الصفات التً أطلقها 

تكون ثابتة فٌه  نماٳللنبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 
ومبشر ونذٌر فً الدنٌا واآلخرة وسراج  دفهو شاه

َ اْصَطَفى 
منٌر لمن ٌرٌد أن ٌستنٌر. قال تعالى ))إِنَّ هللاَّ

آََدَم َوُنوًحا َوآَلَ إِْبَراِهٌَم َوآَلَ ِعْمَراَن َعلَى اْلَعالَِمٌَن(( 
النص القرآنً جاء بآدم ونوح من غٌر آل على ( 9)

 اختلفك حٌن جاء بها مع إبراهٌم وعمران ؛وألجل ذل
فً تفسٌر هذه اآلٌة و تؤوٌلها فمنهم من ذهب إلى أنه 

برا هٌم  ٳأراد ب )آل إبراهٌم(و)آل عمران ( نفس 
وقٌل انه أراد بهما  المإمنٌن  (11)ونفس عمران

 (12) وقٌل انه أراد بآل إبراهٌم آل محمد (11)منهم
وقد اثبت الشٌخ البالغً عدم صحة الرواٌة األخٌرة 

على ثبوت آل عمران  ٌدللمؤثور الذي ألنه معارضة ل
فً القرآن والمالحظ على المفسرٌن أنهم اعتمدوا فً 
تفسٌرهم على الجانب الروائً فً تحدٌد آل عمران 
وآل إبراهٌم متجاوزٌن السٌاق القرآنً الذي مٌز بٌن 
عملٌتً االصطفاء وٌبدوا أن صاحب ا لمٌزان كان 

  لال إن آدم أوأقرب إلى  مدلول السٌاق  القرآنً إذ ق
خلٌقة من هذا النوع اإلنسانً جعله هللا فً األرض 
َك لِْلَماَلئَِكِة إِنًِّ َجاِعلٌ فًِ اأْلَْرِض َخلٌَِفًة  )َوإِْذ َقالَ َربُّ

ْسفِكُ  ٌَ ٌُْفِسُد فٌَِها َو َماَء َوَنْحُن  َقالُوا أََتْجَعلُ فٌَِها َمْن  الدِّ
ُس لََك قَ  ُح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ الَ إِنًِّ أَْعلَُم َما اَل ُنَسبِّ

وأول من فتح باب التوبة ))ُثمَّ اْجَتَباُه  (13)َتْعلَُموَن((
ِه َوَهَدى(( ٌْ ُه َفَتاَب َعلَ وأول من شرح له الدٌن  (14)َربُّ

فهذه أمور ال ٌشاركه فٌها غٌره أما نوح فكان أول 
الخمسة من أولً العزم صاحب الكتاب والشرٌعة واألب 

النوع والبحث ٌقترب من رأي السٌد الثانً لهذا 
وٌإٌده فلكون آدم ونوح ٌعتبران أبوا  (15)الطباطبائً

لم ٌخصهما ) آل ( التً تدل على خاصة  نسانٌةٳهذه ال
الشًء ثم أن آدم ونوح اصطفٌا وحدهما خالف إبراهٌم 

األخرى القتضاء  ألمثلةوعمران علٌهما السالم ،ومن ا
ْعلَ  ٌَ َم الَِّذٌَن َناَفُقوا َوقٌِلَ لَُهْم َتَعاَلْوا النص قوله تعالى ))َولِ

ِ أَِو اْدَفُعوا َقالُوا لَْو َنْعلَُم قَِتااًل  َقاِتلُوا فًِ َسبٌِِل هللاَّ
قُو ٌَ ٌَماِن  ْوَمئٍِذ أَْقَرُب ِمْنُهْم لِْْلِ ٌَ َبْعَناُكْم ُهْم لِْلُكْفِر   لُونَ اَلتَّ

َس فًِ قُلُوبِِهْم وَ  ٌْ ُ أَْعلَُم بَِما بِؤَْفواِهِهْم َما لَ
هللاَّ

ْكُتُموَن(( بالفم  الٳمن المعلوم أن القول ال ٌكون  (16)ٌَ

فما الحاجة إذن إلى ذكر ب)أفواههم ( بعد الفعل 
)ٌقولون (الدال على الكالم قٌل فً ذلك انه )ذكر 

 (17)(لوباألفواه للتؤكٌد وللتقابل بٌنها وبٌن الق
وفضال عن ذلك ٌمكن القول انه لو ورد السٌاق على 
الشكل )ٌقولون  ما لٌس بقلوبهم( الحتمل المعنى أنهم 
ٌكذبون وكذبهم ظاهر مفضوح لكن لما ذكر كلمة )أفواه 
(احتمل السٌاق معنى آخر غٌر األول وهو أن هإالء 
منافقون فهم ٌعتقدون شٌئا وٌظهرون شٌئا آخر وفً 

إالء كما أن بذكر األفواه ٌحصل له لذمذلك إشعار با
ُ أَْعلَُم بَِما 

تطابق فً اللفظ مع )الَِّذٌَن َناَفُقوا(ومع ))َوهللاَّ
ْكُتُموَن(( فعلم هللا َس فًِ  ٌَ ٌْ قُولُوَن بِؤَْفواِهِهْم َما لَ ٌَ أنهم ))

قُلُوبِِهْم((هو علمه بما ٌكتمون وبذلك ٌتظافر السٌاق 
عضا فضال عن وٌصبح كله كلمة واحدة بعضه ٌإكد ب

صفة النفاق التً ٌمكن استنتاجها من هذا  ظهارٳ
السٌاق ،وبعد هذا ننتقل إلى آٌة أخرى قال تعالى )الَِّذي 

ٍء َخلََقُه َوَبَدأَ َخْلَق اإْلِْنَساِن ِمْن ِطٌٍن ُثمَّ  أَْحَسَن ُكلَّ  ًْ َش
تدل هذه  (18)َجَعلَ َنْسلَُه ِمْن ُساَللٍَة ِمْن َماٍء َمِهٌٍن ((

ٌة على أن )لْلنسان بداٌتٌن ،األولى عند خلق آدم اآل
علٌه السالم وذرٌته فً صورة ذر ثم خلقهم مباشرة 
من طٌن والثانٌة عند خلق سائر البشر من أصالب 

ولكنه  نسانٳالرجال وذلك من ماء مهٌن ٌحتقره ال
والنكتة فً هذا النص  (19) أساس خلقه فهوسرحٌاته

وصفه بمهٌن الصفة  انه لم ٌكتف بذكر الماء وإنما
التً لوالها لتوهم فً نوع الماء الذي خلق منه 

فضال عما فً هذه الصفة من داللة على  نسانٳال
وعلى الرغم من  ٌنالضعف ألنه مخلوق من ماء مه

ذلك أضحى خصٌما متكبرا على خالقه قال تعالى)) َقْد 
اَنهُ  ٌَ ُ ُبْن

ْم ِمَن اْلَقَواِعِد َفَخرَّ َمَكَر الَِّذٌَن ِمْن َقْبلِِهْم َفؤََتى هللاَّ
ُث اَل  ٌْ ْقُف ِمْن َفْوِقِهْم َوأََتاُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َح ِهُم السَّ ٌْ َعلَ

ْشُعُروَن(( ولم ٌكتف ب)خر  همقال من فوق (21)ٌَ
علٌهم السقف(ألحد وجوه منها أنه جاء ب)من 
فوقهم(للتوكٌد،أو لٌدل على أنهم كانوا تحته أو أنه عبر 

كناٌة عن إبطال كٌدهم وإفساد مكرهم من  بهذا التركٌب
 حٌث ال ٌتوقعون كمن ٌتقً  العدو من   أمامه  وٌتقٌه

فٌؤتٌه من خلفه فاهلل تعالى ٌؤتً بنٌان مكرهم من ناحٌة 
قواعده وهم مراقبون سقفه مما ٌؤتٌه من فوق فٌتهدم 
علٌهم السقف ال بهادم  ٌهدمه من فوق بل بانهدام 

انه جاء به لْلشارة إلى أنه لم أو (21)القواعد  تحتها
ٌسقط من جوانبهم :الن السقف قد ٌسقط لكن على 
جانب اإلنسان فال ٌتؤذى منه كثٌرا أما إذا سقط من 

أو لبٌان أن السقوط  (22)فوقه طبقة فٌوجب هالكه
سٌتحقق بوجودهم أسفله حٌث ان السقوط قد ٌحدث 

 أو انه أراد( 23)بوجود أصحاب الدار أو عدم وجودهم
أن السقف وقع علٌهم وآذاهم أي انه آذاهم بما كانوا 
ٌستؤنسون به أو أن هللا أراد ب)من فوقهم (أن األمر 
أتى من فوق أي من الجهة العلٌا وبعد ذلك ننتقل إلى 
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ا أَْجًرا َعِظًٌما(( َناُهْم ِمْن َلُدنَّ ٌْ ( 24)قوله تعالى)) َوإًِذا آَلََت
آلتٌناهم أجرا وإنما ذكر السٌاق )من لدن( ولم ٌقل)

عظٌما( من غٌر لدن تؤكٌدا بؤنه ال ٌقدر علٌه غٌره 
وكذلك لٌدل على االختصاص فؤن األجر من الممكن أن 
ٌصل إلى المثاب على ٌد بعض العباد فإذا أوصل الثواب 
إلٌه بنفسه كان أشرف للعبد وأبلغ فً النعمة فضال عن 
أن تركٌب )من لدنا(المكون من )من( االبتدائٌة 

ظرف )لدن( ٌتناسب مع  قوله )عظٌما( وفً ذلك وال
تعظٌم فوق تعظٌم لهذا األجر ألنه مقتصر على هللا ال 
أحد غٌره ٌعطٌه وهذا تدل علٌه )نا( العائدة على الذات 
اإللهٌة المتصله بالظرف   لدن  وتمٌزه عن غٌره  من 

األجر الذي  قد  ٌحصل  علٌه   اإلنسان  من  أخٌه   
قتضى فٌه النص دخول مفردة فٌه لغاٌة ومما ا اإلنسان

 ِ ٌَُقاِتلُوَن فًِ َسِبٌِل هللاَّ داللٌة قوله تعالى ) ) الَِّذٌَن آََمُنوا 
اُغوِت َفَقاِتلُوا  ٌَُقاتِلُوَن فًِ َسبٌِِل الطَّ َوالَِّذٌَن َكَفُروا 

َطاِن َكاَن َضِعًٌفا (( ٌْ َد الشَّ ٌْ َطاِن إِنَّ َك ٌْ اَء الشَّ ٌَ ( 25)أَْولِ
) كان (هنا بٌن اسم إن وخبرها لتدل على أن دخلت

الضعف لكٌد الشٌطان الزم فً جمٌع األحوال واألوقات 
ما مضى منها وما ٌستقبل وانه لٌس عارضا ٌؤتً فً 
حال وٌنتفً فً حال أخرى وإنما وصف الشٌطان 

أو أنها دخلت فً   (26)بالضعف نصرة للمإمنٌن 
ن موصوفا التركٌب لتوكٌد الضعف بمعنى انه قد كا

كما  (27)بالضعف والذلة وأولٌاإه ٌقوونه بطاعتهم له
فً هذا التركٌب  ٌمكن أن نستو حً من دخول)كان(

داللة الذم لكل من ٌسٌر فً درب الشٌطان ف)كان( 
تشٌر إلى  أن الشٌطان موصوف بالضعف منذ أن خلقه 

هللا فالذي ٌسٌطر علٌه الضعٌف أضعف من الضعٌف   
دخول) كان( على النص عكس مما قٌل وقد ٌستدل من 

كان ضعٌفا فً  نماٳفكٌد الشٌطان لٌس ضعٌفا دائما و
المضً عندما كان هنالك مإمنون ٌإمنون باهلل حق 

بتغلب حزب الشٌطان على  شارةٳوان فٌه  ٌمانهٳ
باهلل ٌضعف ولذلك ادخل  ٌمانهٳبعدما ٌبدأ  نسانٳال

ٌكون )كان(لْلشارة إلى أن كٌد الشٌطان ٌمكن ان 
أمام إٌمان المرء وٌمكن أن ٌكون قوٌا أمام  ٌفاضع

ضعف اإلٌمان وهذا ما أشار إلٌه النص القرآنً)) َقالَ 
َتنًِ أَلَْقُعَدنَّ لَُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتقٌَِم (( ٌْ  (28)َفبَِما أَْغَو
  (29)وقوله تعالى ))إاِلَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخلَِصٌَن ((

رنا أن الشٌطان ال ٌقدرعلى اإلنسان ٌخب فالقرآن  لم
مطلقا وإنما خص الذٌن ال ٌقدر علٌهم بقوله 
)المخلصٌن( فإذا كان كٌد الشٌطان ضعٌفا دائما كٌف 
ٌستطٌع أن ٌغوي اإلنسان وٌوسوس له فدخول )كان( 
جعل الداللة منقطعة خالف ما لو اكتفى ب)أن(واسمها 

نعم هو وخبرها، لدل على ما قٌل من ثبوت الضعف له 
ضعٌف أمام هللا مطلقا ال  أمام اإلنسان ، وقال تعالى 
َ لََمَع 

ُهْم ُسُبلََنا َوإِنَّ هللاَّ نَّ ٌَ ))َوالَِّذٌَن َجاَهُدوا فٌَِنا لََنْهِد
النص القرآنً أضاف كلمة )فٌنا(ولم  (31)اْلُمْحِسنٌَِن((

ٌكتف ب)جاهدوا(كما فً آٌات أخرى ومعنى جاهدوا 
هم فٌنا وفً هذا التعبٌر داللة على فٌنا اي استقر جهاد
ٌتعلق باهلل تعالى من اعتقاد  نماٳأن الجهد المبذول 

به وعلى ذلك الحاجة  ٌمانٳوعمل فال ٌنصرف عن ال
إلى تقدٌر مضاف ل)شؤن(والتقدٌر فً شؤننا فً لفظ 

وللمفسرٌن فً ( 31))فٌنا ( كما قال صاحب المٌزان
أو فً  هللاٌل معنى )فٌنا( آراء،قٌل انه أراد فً سب

سبٌل الجهاد أو فً سبٌل العبادة أو طلب العلم أو من 
ومما اقتضت فٌه الداللة  ،(32)أجلنا  وابتغاء مرضاتنا

ْكُتُبوَن  ٌَ لٌ لِلَِّذٌَن  ٌْ ذكر لفظة فً السٌاق قوله تعالى ))َفَو
ْشتَ  ٌَ ِ لِ قُولُوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد هللاَّ ٌَ ِدٌِهْم ُثمَّ  ٌْ َ بِِه  وارُ اْلِكَتاَب بِؤ

ا  لٌ لَُهْم ِممَّ ٌْ ِدٌِهْم َوَو ٌْ ا َكَتَبْت أَ لٌ لَُهْم ِممَّ ٌْ َثَمًنا َقلٌِاًل َفَو
ْكِسُبوَن(( ))وقوله ٌكتبون الكتاب بؤٌدٌهم ،معناه  (33)ٌَ

أنهم ٌقولون كتبته ،ثم ٌضٌفونه إلى هللا كقوله ،خلقت 
ذلك ولم نكله  بٌدي و عملت  أٌدٌنا أي  نحن  تولٌنا

من عبادنا  ومثله رأٌته بعٌنً وسمعته بؤذنً إلى أحد 
ولقٌته بنفسً والمعنى فً جمٌع ذلك التؤكٌد،ألنه قد 
ٌؤمر غٌره بالكتابة فتضاف إلٌه مجازا ،فلذلك ٌقول 
األمً :كتبت إلى آل فالن بكذا وهذا كتابً إلٌك وكما 
تقول :حملت إلى بلد كذا وإنما أمرت بحمله فؤعلمنا هللا 

بونه بؤٌدٌهم وٌقولون هو من عند هللا تعالى أنهم ٌكت
وقد علموا ٌقٌنا إذ كتبوه بؤٌدٌهم وٌقولون هو من عند 
هللا انه لٌس من عند هللا ....وقال ابن السراج معنى 

، ومن الممكن  (34)بؤٌدٌهم  أي من تلقاء أنفسهم ((
القول أن السٌاق ذكر لفظ ب)بؤٌدٌهم( لبٌان أن عملٌة 
الكتابة قد فعلوها بؤنفسهم ولم ٌكتبها احد مكانهم أو لم 
تمل علٌهم وأنهم فعلوها بطواعٌتهم من دون إكراه 
وهذا جعل اآلٌة تخرج إلى معنى الذم مما ٌجعلها 
 تتناسب والسٌاق الذي وردت فٌه ثم أن لفظ )بؤٌدٌهم

(جاء مقابال للفظ )ٌقولون ( فضال عن تقدٌم)ٌكتبون ( 
على )ٌقولون( وفً ذلك إشارة إلى أهمٌة الجانب 
العملً إذ ال أهمٌة للقول دون الفعل إذ أنهم استحقوا 
الوٌل وهو العذاب لقٌامهم بعملٌة الكتابة  ثم لقولهم 
َنا إِلَى  ٌْ انه من هللا  ومثل ذلك قوله  تعالى))َوأَْوَح

َبُعوَن َفؤَْرَسلَ فِْرَعْوُن فًِ ُموسَ  ُكْم ُمتَّ ى أَْن أَْسِر بِِعَباِدي إِنَّ
ُهْم لََنا  اْلَمَدائِِن َحاِشِرٌَن إِنَّ َهُإاَلِء لَِشْرِذَمٌة َقلٌِلُوَن َوإِنَّ

نالحظ  أن النص القرآنً وعلى لسان ( 35)((لََغائُِظونَ 
فرعون  وصف موسى علٌه السالم ومن معه 

لون (والشرذمة كما ٌقول المفسرون ب)شرذمة قلٌ
))العصبة الباقٌة من  او(36)هً)) عصبة قلٌلة(( 

  (37)عصب كثٌرة وشرذمة  كل شًء  بقٌته  القلٌلة((
 والشرذمة تعنً  (38)أو تعنً  )) الطائفة القلٌلة((

أٌضا   )) ما تبقى من الشًء وٌطلق على اللبوس 
ن المعنى أن الممزق الخلق )شراذم( فبناء على هذا ٌكو

هإالء أي موسى وقومه فضال عن أنهم قلٌلون فهم 
متفرقون فكؤن فرعون بهذا التعبٌر أراد أن ٌجسم عدم 
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انسجام بنً إسرائٌل من حٌث إعداد الجٌش فٌهم  
المالحظ على كل المعانً الواردة أنها تعنً   (39)((

الشًء القلٌل وإذا كانت كذلك فلم وصفها إذن ب)قلٌلة( 
وقٌل انه ٌرٌد ( 41)وصفها بقلٌلة لتؤكٌد القلة قٌل انه

بالقلة ))الذلة  والعماءة وال ٌرٌد قلة العدد ٌعنً أنهم 
اال تغٌظنا ونحن لقلتهم ال ٌبالى بهم وأنهم ٌفعلون أفع

ظ والحذر واستعمال الحزم فً قٌقوم عادتنا الت
وفضال عن ذلك ٌمكن القول انه جاء  (41)األمور....((

د شرذمة للتقلٌل منهم والتنقٌص من ب )قلٌلة ( بع
كما أن  هذا التعبٌر ٌوحً بمدى ( 42)شانهم

النفسً لجٌش فرعون وقلقهم من  ضطرابٳال
المواجهة ذلك االضطراب الذي دفع فرعون إلى 

 باالستهزاءمخاطبتهم بهذا التعبٌر الموحً أٌضا 
والتحقٌر حتى ٌطمئنوا وتسكن نفوسهم فٌندفعون إلى 

خوف وقلق   وإذا ما انتقلنا إلى نص  القتال من دون
آخر لوجدنا البداعة والدقة المتناهٌة المتؤتٌة من 
إضافة لفظ )منً ( فً قوله تعالى ))أَِن اْقِذِفٌِه فًِ 

ٌُْلقِهِ  مِّ َفْل ٌَ اُبوِت َفاْقِذفٌِِه فًِ اْل ؤُْخْذهُ َعُدوٌّ  التَّ ٌَ اِحِل  مُّ بِالسَّ ٌَ اْل
نًِّ َولُِتْصَنَع َعلَى لًِّ َوَعُدوٌّ لَُّه َوأَْلقَ  ًة مِّ َك َمَحبَّ ٌْ ُت َعلَ ٌْ

نًِ(( ٌْ فالنص القرآنً كان ٌمكنه أن ٌكتفً  (43)َع
ًة( إال انه تجاوزها إلى ذكر  َك َمَحبَّ ٌْ ُت َعلَ ٌْ بقوله )َوأَْلَق

هذه المحبة  كما أن  مةمنً وفً ذلك إشارة إلى عظ
السٌاق ٌحتاج إلٌها الن عملٌة إلقاء األم لطفلها لٌست 
بعملٌة هٌنة فاألم تحتاج إلى ما ٌطمئنها على سالمة 
ولدها فذكر السٌاق منً لزٌادة الطمؤنٌنة فً قلب أم 

  .موسى )ع( ألنه سٌكون محاطا بمحبة هللا تعالى
 الخاتمة:

اإلقتضائٌة للنص القرآنً بعد هذا العرض لفكرة الداللة 
 وجد البحث ما ٌلً

المقصود بالداللة اإلقتضائٌة أن النص القرآنً ٌؤتً  -
لٌضٌف                                                        بلفظ أو تركٌب

معنى لواله لما أمكن بٌانه غٌر أننا ٌمكننا رفعه من 
رآنً لم النص من دون أن ٌختل تركٌبه  وان النص الق

ٌؤت بؤي لفظ مزاد وال ٌمكن االستغناء عن أي لفظ 
 داللٌا حتى وان جاز ذلك نحوٌا

ال ٌمكن االعتماد على المستوى النحوي فقط  -
 فً تحدٌد المفردات المزٌدة

الٌمكن حصر داللة األلفاظ التً قٌل انه ٌمكن  -
االستغناء عنها بداللتها على التوكٌد فقط بل وجد 

بها لدالالت أخرى مثل  البحث انه أتى
)التمٌٌز،واالستمرار،ودفع الوهم(وغٌرها من المعانً 

 التً ورد ذكرها فً البحث
لم ٌعط البالغٌون هذه الظاهرة العناٌة الالزمة بل  -  

أشاروا إلٌها إشارة،محددٌن أهمٌتها بالتوكٌد وقد 
 تبعهم بذلك أغلب المفسرٌن

ٌٌن لم ٌستعمل هذا المصطلح أحد من النحو - 
 والبالغٌٌن والمفسرٌن القدامى 

أما المفسرون المحدثون فلم ٌذكر احد هذا المصطلح  -
إال السٌد محمد تقً المدرسً فً تفسٌره )من هدى 
القرآن ( إال انه ذكره بشكل عرضً أثناء تفسٌره 

 .لبعض اآلٌات وقد ذكرناها فً البحث
 الهواش:

 38األنعام  –1
 4/228والتبٌان،الطوسً 46/ 4ٌنظر مجمع البٌان  –2

 .4/114ومقتنٌات الدر  4/255والجوهر الثمٌن  
وتفسٌر 2/118والصافً  4/321ٌنظر كنز الدقائق  -3

  1/417والوجٌز 1/132شبر
  7/84ٌنظر تقرٌب القرآن  -4
 3/185ٌنظر الكاشف ،محمد جواد مغنٌة  -5
 46االحزاب -6
 8/313ومقتنٌات الدرر 8/349التبٌان   - 7
 357/ 11ٌنظر من هدى القرآن  -8
  33آل عمران  –9

  734/ 2ٌنظر مجمع البٌان  –11
  179/ 2ٌنظر الدر المنثور ،السٌوطً  –11
  111/  1وتفسٌر القمً  441/ 2ٌنظر التبٌان  –12
 33البقرة  -13
  122طه  –14
 165/ 3ٌنظر المٌزان  –15
      167آل عمران   -16
 61/ 4المٌزان  –17
 8السجدة  –18
 11/212من هدى القرآن  –19
 22النحل –21
 12/246ٌنظر المٌزان  –21
 14/84ٌنظر تقرٌب القرآن  -22
 8/154ٌنظر األمثل  -23
 67النساء  -24
 76النساء   – 25
 117/  3ٌنظر مجمع البٌان  – 26
 3/135ٌنظر مقتنٌات الدر– 27
 16األعراف  – 28
 41الحجر  -29
  69العنكبوت  – 31
وٌنظر التقوى فً القرآن ،السٌد  151/ 16ٌنظر المٌزان  – 31

 69كمال الحٌدري 
ومن وحً  6/127والكاشف 12/415ٌنظر األمثل  -32

  5/344والجدٌد  18/97القرآن
 79البقرة  -33
 1/322التبٌان  -34
 55- 52الشعراء  -35

 4/183وٌنظر البرهان  122/  2القمً  -36

  189 4وٌنظر مجمع البٌان  8/24التبٌان  -37

 9/474كنز الدقائق   -38
 11/336األمثل -39

  5/183ٌنظر التفسٌر الجدٌد  -41

  3/158جوامع الجامع  -41
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 19/66ٌنظر تقرٌب القرآن -42
 39طه  -43

 المصادر:
 القرآن الكرٌم -

األمثل فً تفسٌر كتاب هللا المنزل ،ناصر مكارم  -

ة البعثة للطباعة والنشر والتوزٌع الشٌرازي ،مإسس

 ھ، 1413، 1،بٌروت ،ط

البرهان فً تفسٌر القرآن ،السٌد هاشم الحسٌنً   -

 ق ھ، 1415، 1البحرانً ،مإسسة البعثة ،طهران ،ط

التبٌان فً تفسٌر القرآن ،أبو جعفر محمد بن الحسن  -

بن علً الطوسً ،تحقٌق أحمد حبٌب قٌصر العاملً 

 ھ 1419، 1،المكتب اإلسالمً ط

الجامع ،أمٌن الدٌن أبو علً الفضل بن  عتفسٌر جوام -

الحسن الطبرسً ،مإسسة النشر والتوزٌع ،جامعة 

 ق ھ، 1412، 3طهران ،ط

تفسٌر القرآن الكرٌم )تفسٌر شبر ( السٌد عبد هللا شبر  -

 1دار البالغة للطباعة والنشر والتوزٌع ،بٌروت ،ط

 ھ1412،

هاشم ألقمً تفسٌر ألقمً ،علً بن إبراهٌم بن  -

  3،مإسسة دار الكتاب للطباعة والنشر، قم ،ط

تفسٌر الكاشف ،الشٌخ محمد جواد مغنٌة ،دار العلم  -

 3للمالٌٌن ،بٌروت ،ط

تقرٌب القرآن إلى األذهان ،السٌد محمد الحسٌنً   -

 الشٌرازي ،مإسسة الوفاء 

 ق ھ، 1،1411،بٌروت ،ط -

التقوى فً القرآن ،السٌد كمال  الحٌدري ،دار فراقد  -

 ه 1424للطباعة والنشر 

الجدٌد فً تفسٌر القرآن ،الشٌخ محمد السبزواري  -

 ق ھ، 1412، 1النجفً ،دار التعارف للمطبوعات ،ط

الجوهر الثمٌن فً تفسٌر الكتاب المبٌن ،السٌد عبد هللا  -

 ق ھ 1417، 1شبر ، مكتبة األلفٌن الكوٌت ،ط

 لدر المنثورا -

الصافً فً تفسٌر كالم هللا )تفسٌر الصافً(المولى  -

محسن الملقب ب)الفٌض الكاشانً ( دار المرتضى 

 ق ھ 1،1191للنشر ، مشهد ، ط

كنز الدقائق وبحر الغرائب ،الشٌخ محمد بن محمد  -

رضا ألقمً ألمشهدي ،مإسسة الطباعة والنشر 

 1،وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمً ،طهران ،ط

مجمع البٌان فً تفسٌر القرآن ،أمٌن الدٌن أبو علً  -

الفضل بن الحسن الطبرسً ، دار أحٌاء التراث العربً 

 ق ھ1379، بٌروت،

الثمر ،مٌر سٌد علً الحائري  تمقتنٌات الدر وملتقطا -

 3الطهرانً ،دار الكتب اإلسالمٌة ،طهران ،ط

 ق ھ1397،

 من هدى القرآن ،السٌد محمد تقً المدرسً ،دار -

 ،ه ق1416،  1الهدى ،ط

حسٌن فضل هللا ،دار  دمن وحً القرآن ، السٌد محم -

 3،ط تالزهراء للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌرو

المٌزان فً تفسٌر القرآن ،السٌد محمد حسٌن  -

 3الطباطبائً ،دار الكتب اإلسالمٌة  ،طهران ،ط

 ق ھ، 1397،

الوجٌز فً تفسٌر القرآن العزٌز ،علً بن الحسٌن بن  -

 1413، 1أبً جامع العاملً ،دار القرآن الكرٌم ،قم ط

 ق ه

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


