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  شكر وتقدير 

  جُع الفضُل الحمُد ِهللا حمًدا طّيًبا كثيًرا، كما ينبغي لجالِل وجِهه وعظيِم سلطاِنه؛ فإليه ير 

 أن يجعــَل هــذا العمــَل خاِلــًصا - جــّل فــي ُعــاله -وأســأله . كلــه، وبتوفيقــه وهدايِتــه ُينــاُل الخيــُر كلــه

  .باًبا من أبواِب خيرِه العميمأن يفتَح به لوجِهه الكريم، و 

وِف، وال ســـّيما أهـــُل وبعـــُد، فالكلمـــاُت تِقـــُف حـــائرًة عـــن وصـــٍف يليـــُق بـــصنائِع أهـــِل المعـــر 

د حليمــة . فـال أملــُك إّال أن أتقـّدَم بالــّشكِر الجزيـِل لألســتاذة المـشرفة، أ. مــن العلمـاِء الكبــارِ  الفـضلِ 

أحمد عمايرة، على تفّضِلها بقبوِل اإلشراِف على هذه الّرسالة، وعلى كل ما قّدمته من جهٍد عظيٍم 

  .في توجيهاِتها، ومساعيها المتواصلِة إلتماِم هذا العملِ 

  : ، أعضاِء لجنِة المناقشةِ  وعظيِم امتناني ألساتذتي وشيوخيرَب عن شكريوينبغي أن ُأع

األســتاذ الــدكتور ســمير اســتيتية، واألســتاذ الــدكتور يوســف أبــو العــدوس، واألســتاذ الــدكتور رســالن 

مـن أجـِل تنقـيِح بني ياسين، واألسـتاذ الـّدكتور عبـد القـادر مرعـي، علـى مـا قـّدموا مـن جهـوٍد بالغـٍة 

  .؛ وذلك بما أضفوه من بصماٍت بّناءة أخطائه وزّالِته، وتقويمِ ه وتهذيبِ لعملِ هذا ا

ــذيَن تأّدبــُت علــى موائــدهم، وشــُرفُت بــوروِد  ــّشكُر موصــوٌل لكــل ذي يــٍد، مــن العلمــاِء اّل وال

وأخـّص بالـّذكِر األسـتاذ الـدكتور سـمير اسـتيتّية، الّـذي كـاَن، . َموارِدهم، ونهلُت مـن كـريِم عطايـاهم

 .َل، وسيظّل هرًما قائًما في قلِب كل من غرف شيًئا من بحِر علمه وفضِلهوما زا
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 "ديـدالح"سـورة و  "األحقـاف "سـورة  التماسـك الّنـّصّي فـي القـرآن الكـريم.هاني محمد ذيـب، أحمد

  ).حليمة أحمد العمايرة. د.أ: المشرف. (2015، جامعة اليرموك، أطروحة دكتوراه .أنموذًجا

  الملّخص

  تَتناول هذه اُألطروحُة بالّدراسة سورَتي األحقاِف والحديِد، في محاولٍة للوقوِف على بعِض   

، والّصرفي : َمظاهِر الّتماُسِك الّنّصّي فيهما، على المستوياتِ  الّصوتي والّنحوي ،.  

، ُتظِهـُر الّدراسـُة الّتوزيــَع مـن خـالِل المـنهِج الوصـفي اإلحـصائي ف وفــي المـستوى الـّصوتي ،

 نـِة للفونيمـاِت فيهمـا في الّسورتيِن، فضًال عن الكشِف عـن أبـرِز الـّسماِت المالمقطعي كو ومـن ثـم ،

  .إظهار األثِر الّداللي لذلك

 ، تُـدَرُس دالالُت المـشتّقاِت واألفعـاِل، والمعجـم الخـاّص بالـّسورتينوفي المستوى الـّصرفي .

، تُـــدرَ  وفـــي المـــستوى الّنحـــوي الـــواردُة فـــي الـــّسورتيِن دراســـًة إحـــصائّيًة، ُس أدواُت الّتماُســـِك الّنحـــوي 

  .مقرونًة بدراسِة اآلثاِر الّداللّيِة الّناجمِة عنها

، أوّ : وتـــشتمُل الّدراســـُة علـــى أربعـــِة فـــصولٍ  ـــّنص ُلهـــا فـــصٌل نظـــرّي يتحـــّدُث عـــن مفهـــوِم ال

  .   ومفهوِم الّتماسِك، ويتناوُل َمحاوَر معّينًة، تمثُل معلوماٍت عاّمًة حول سورَتي األحقاِف والحديدِ 

ــةٌ أّمــا الفــصوُل الّثالثــُة األخــرى، فهــي فــصوٌل تط ــاني،؛بيقّي ــ وفيــه  وتبــدُأ بالفــصِل الّث درُس ُي

 فــيالّتماُســُك الّنــّصي  ُيــدَرُس الّتماُســُك فــي الفــصِل الثّاِلــِث، ثــَم .  الــّسورتيِن، علــى المــستوى الــّصوتي

 عــن األدواِت الّنحوّيــِة  محاولــٌة للكــشفِ وفــي الفــصِل الّراِبــعِ . علــى المــستوى الــّصرفي الّنــّصي فيهمــا 

  .  اّلتي أسهَمت في تحقيِق الّتماُسِك الّنّصي في الّسورتينِ 

، فتبـدأُ : بنتائَج، منهاوخرَجت الّدراسُة  ُد األدواُت الكاِشفُة عـن الّتماُسـِك فـي الـّنصِمـن تتعد 

ناِته  مكو أدواٍت نحوّيٍة وتركيبّيةٍ ( بأدواِت تماسٍك أكثَر تعقيًدا ، وتنتهي)األصوات(أدق.(  

    .        الّنّص، الّتماسك، أدوات الّتماسك النصي، األحقاف، الحديد: الكلمات المفتاحية



 1

  ُمقّدمة 

والـّصالُة والـّسالُم علـى النبـي األكـرِم، . الحمُد ِهللا اّلذي عّلَم بالقلِم، عّلَم اإلنساَن ما َلم يعلـم

وأســـأُل اَهللا . خيـــِر خلـــِق اِهللا إنـــساًنا، وأفـــصِح َمـــن نطـــَق بالـــّضاِد لـــساًنا، وأنقـــى صـــفوِة الَبِرّيـــِة َجناًنـــا

  .مَم األرِض بياًناالّتوفيَق والّسداَد، ِألُّمٍة فاَقت أ

    العالقاِت الّشكلّية، التي ُتعنى بدراسةص عًدا من أبعاد لسانّيات الن  الّنّصّي بُ ُيعّد التماسكُ 

، ال يمكـن  مكينٌ  وأساٌس  راسخٌ  الّنّص جميًعا؛ فهو عنصرٌ حكمُ اللّية الداخلّية، التي تَ الخارجّية، والدّ 

   .ه بدون النّصّيةِ  خاّصّيةَ للّنّص أن يمتلكَ 

 م من خالله على الـنّص  ُيحكَ ،ماسك معياًرا ورقية حسن إلى جعل التّ وهذا ما دفع هاليداي

بك،  الــــسّ : وقــــد تبلــــورت معــــالم النــــّصّية، بعــــد ذلــــك، عنــــد بوجرانــــد بــــسبعة معــــايير، هــــي.بالنــــّصّية

  .)1(وااللتحام، والقصد، والقبول، ورعاية الموقف، والتناّص، واإلعالمّية

 ،)ســورة األحقــاف( إحــداهما مّكّيــة :ل ســورتين مــن القــرآن الكــريم إلــى تنــاوُ الدراســةُ وَتهــِدُف 

 وقــد تـــّم . القرآنـــّي فيهمــاص  إلــى الكـــشف عــن تماســك الــنّ ، ســاعيةً )ســورة الحديـــد(واألخــرى مدنّيــة 

   .اختيار هاتين الّسورتيِن، ِلما بينهما من تقاُرٍب في عدد الّصفحات واآليات

اللّيــة التـي تــربط بـين عناصــر الــنّص القــات الـشكلّية، والدّ وذلـك مــن خـالل البحــث عـن الع

 إذ إّن العالقـات الرابطـة هـي ؛الـنّص ومـا يحـيط بـه مـن ناحيـة أخـرىاخلّيـة مـن ناحيـة، و القرآنّي الدّ 

 تماسكٍ  مُ حكمٍ  مُ المسؤولة عن إنتاج نص.  

                                                 
)1(�	
 .Halliday and R. Hassan: Cohesion in English, Longman, London, 1967, p:  ا�

324. �
، "��!$ ا��#��ر "!�م �	��ن، �	��� ا���	�، ا�� وا��
	ب وا���اءدي ����ا��، رو��ت، : وا�

   .105 -103م، ص 1998ا�'�ھ�ة، 
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مــضموَن هــذه ، فهنــاك عــّدة دراســاٍت حديثــٍة تمــّس فــي جوهرهــا راســاِت الــّسابقةِ أّمــا عــن الدّ 

ومن أبـرِز الّدراسـاِت ذاِت . ولكن، تبقى لكل دراسٍة خصوصّياُتها اّلتي تمنحها االستقاللّيةَ . الّرسالةِ 

  :الّصلة

  .سورة األنعام أنموذًجا:  الّنّصّي بين الّنظرّية والّتطبيق الّتماسك-1

  .م2009رسالة دكتوراه، لغوّيات تطبيقّية عربّية، جامعة اليرموك، إربد، 

  .ناصر محمود صالح النواصرة: إعداد الطالب

  .ماجد جعافرة: إشراف األستاذ الّدكتور

2- الّتماسك الّنّصّي في جزء عم .  

  .م2015، جامعة اليرموك، إربد، دكتوراه في تخّصص اللغة والنحورسالة 

  .نوال فالح محمد ربابعة: ةإعداد الطالب

  .المرداويعبد الكريم مجاهد : اف األستاذ الّدكتورإشر 

  . الّتماسك الّنّصّي في جزء تبارك-3

  .م2016/ 2015رسالة دكتوراه في تخّصص اللغة والنحو، جامعة اليرموك، إربد، 

  .إبراهيم أحمد محمد شويحط: إعداد الطالب

  .عبد القادر مرعي بني بكر: إشراف األستاذ الّدكتور

  .دراسة نّصّية:  سورة يونس-4

  .م2014/ 2013، جامعة اليرموك، إربد، للغة والنحودكتوراه في تخّصص ارسالة 

  .فاطمة موسى محمد خمايسة: ةإعداد الطالب

  .عبد الكريم مجاهد مرداوي: اف األستاذ الّدكتورإشر 
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  .دراسة تحليلّية نّصّية:  سورة الكهف-5

  .م2010رسالة دكتوراه في تخّصص اللغة والنحو، جامعة اليرموك، إربد، 

  .ل حمد الزبيدينضا: إعداد الطالب

  .فايز القرعان: إشراف األستاذ الّدكتور

  .دراسة تحليلّية نّصّية:  سورة اإلسراء-6

  .م2004رسالة دكتوراه في تخّصص اللغة والنحو، جامعة اليرموك، إربد، 

  .أسامة أحمد عبد اهللا جبر: إعداد الطالب

  .سمير شريف استيتية: إشراف األستاذ الّدكتور

   الّسابقُة مع الّدراسِة الحالّية في موضوع الّتماسك الّنّصي، وتقترب معها راساتُ وتلتقي الدّ 

  .في منهجّية المعالجة، وال سّيما المعالجة الّتركيبّية

ولكــــّن الّدراســــَة الحالّيــــَة تــــضيف إليهــــا عملّيــــَة ربــــط الّنظــــاِم المقطعــــّي بالمــــستوى الــــّداللّي، 

إحـــداهما مّكّيـــة، : ة المدروســـِة، والمقارنـــة بـــين ســـورتينوالّتركيـــز علـــى المورفيمـــاِت الخاّصـــِة بالمـــادّ 

  .واألخرى مدنّية

  . الّنّصّي في سورة الّتوبة، دراسة تطبيقّية في ضوء لسانّيات الّنّص  الّتماسك-7

  .م2009رسالة دكتوراه في اللغة العربّية وآدابها، جامعة اليرموك، إربد، 

  .خالد خميس مصطفى فراج: إعداد الّطالب

  .سمير شريف استيتّية: األستاذ الّدكتورإشراف 

 وهــي ســورٌة - تنــاوَل فيهــا جوانــب الّتماســك الّنــّصّي فــي ســورة الّتوبــة قــّدم الّطالــُب دراســةً 

 مبّيًنا أّن الّتماسك الّنّصّي في القرآن الكريم، ليس مقتصًرا على الّسور المّكّية اّلتي تناوَلها -مدنّيٌة 

  .بالّدراسِة َمن سبقه



 4

  توى في المس-  في سورة الّتوبةِ -  الـّتماسك الّنّصيّ في رصده ظاهرةَ  الطالُب نَ وقد أحس

الّتركيبّي، والمستوى المعجمّي، والمستوى الّداللّي، وقّدم تحليًال لـسانيا حـديثًا؛ فكانـت دراسـته وثيقـَة 

  .الّصلِة بالّدراسة الحالّية

    تماسك نّص الّسورِة المّكّيِة، بتماسك نّص الّسورةولكّن الّدراسَة الحالّيَة َمعنّيٌة أكثَر بمقابلةِ 

للمقـاطع الـّصوتّية بالمـستوى الـّداللّي، وبحـِث أبـرز  عالقة البنية الّتحتّية  فضًال عن دراسةِ .المدنّية

نة للّسورتينِ  صفاِت الفونيمات المكو.  

  .انّياِت الّنّص  الّتصعيد في القرآن الكريم، سورة الكافرون أنموذًجا، قراءة في ضوء لس-8

، مركــز بحــوث القــرآن بجامعــة )2مقــدس(بحــٌث مقــدٌم للمــشاركة فــي مــؤتمر القــرآن الــّدولّي الــّسنوّي 

كـــريم، م، ومنـــشور فـــي المجلـــة العالمّيـــة لبحـــوث القـــرآن ال2012/ 2/ 23 -22ماليـــا فـــي ماليزيـــا 

  . م2012العدد الثالث، 

  . حليمة أحمد عمايرة: األستاذة الدكتورةإعداد

ــسانّيات الحديثــة، وال ســّيما "الكــافرون"مت األســتاذة تحلــيًال نــّصيا لــسورة قــدّ  ، فــي ضــوء الّل

ولكــّن . وتلتقــي دراســُتها مــع الّدراســِة الحالّيــة فــي مــنهج الّتحليــل، وأســس المعالجــة. لــسانّيات الــّنّص 

وى ، علــى صــعيد المــست"الكــافرون"دراســَتها كانــت تهــدف إلــى مالحظــة تــصعيد الخطــاب فــي ســورة 

، والمستوى الّتركيبيّ  الّصوتّي، والمستوى الّصرفي.  

  في حيِن إّن الّدراسَة الحالّيَة، وّظَفت هذه المستوياِت للكشِف عن جوانب الّتماسك الّنّصّي 

  .في سورتي األحقاِف والحديدِ 

  . دراسة أسلوبّية في سورة مريم-9

  .م2003ة، نابلس، اجستير في اللغة وآدابها، جامعة الّنجاح الوطنيّ رسالة م

  .معين رفيق أحمد صالح: إعداد الطالب

  . خليل عودة: إشراف األستاذ الدكتور
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ـــًة لـــسورة مـــريم فـــي المـــستوى الـــّصوتّي، والمـــستوى  قـــّدم الّطالـــب فـــي رســـالته دراســـًة تحليلّي

ثـــــّم عـــــرَض بعـــــض الّظـــــواهر األســـــلوبّية اّلتـــــي كـــــان لهـــــا حـــــضوٌر واضـــــٌح فـــــي الـــــّسورِة؛ . الـــــّدالليّ 

  .وبعد ذلك، تحّدث عن مالمح الّتصوير الفّنيّ .  والتّقديم والتّأخير، والّتكرارستفهام،كاال

  تفصيالُت البناِء الّصوتّي : ومن أبرِز نقاِط التّقاُطِع بين الّدراسِة الّسابقِة والّدراسِة الحالّية

  .ّديها المقاطعُ للكلمات، والموسيقا الّنابعة من ترّدد األصوات واأللفاظ، والّدالالت اّلتي تؤ 

   ولكّن الّدراسَة الحالّيَة ستكون معنّيًة بدراسِة أثِر الّنظاِم المقطعي لسورة األحقاف، وسورة

، والمـستوى ثّم دراسة جوانب الّتماسك الّنّصّي على المستوى الّصرفيّ .  في المستوى الّدالليّ الحديد

إحـــداهما : لّنـــّصّي بـــين ســـورتين كـــريمتينفـــضًال عـــن كونهـــا تعتمـــد مقارنـــًة فـــي الّتماســـك ا. الّنحـــويّ 

   .مّكّية، واألخرى مدنّية

    في أبعد تضمن البحثَ ، القرآنّي، ال بّد من اعتماد خّطةٍ ص  الن كِ  تماسُ  حقيقةِ والستجالءِ 

   من المستوى الصوتّي، عن أن يكون االنطالقُ  وأدّق مكّوناته؛ لذا ارتأت الدراسةُ ص  الن تفصيالتِ 

 نتـائج هـذه الدراسـة ، وربطِ "الحديد"و "األحقاف " سورتي لمقاطع أصواتِ  دراسة تحليلّيةٍ طريق تقديمِ 

  المكّونــــةِ  الــــسماتِ  إلــــى جانــــب ذلــــك، بالكــــشف عــــن أبــــرزِ ،ســــتقوم الدراســــةو  .الليّ بالمــــستوى الــــدّ 

     .ورتين في السّ للفونيماتِ 

نــُة ، والبنــى المك، والمفــرداتُ ظُ  األلفــا وفيــه تُتنــاولُ .رفيّ  إلــى المــستوى الــص ثــّم يــتّم االنتقــالُ  و

 وعليـه، فالمـستوى الـذي يلـي المـستوى . الُمتماِسـكَ  الـّنّص القرآنـي نـشئةً للجمل، التي تتضافر مًعـا مُ 

 هو المستوى ال، في المعالجةِ الصرفي  ّنحوي.     

  الوصـفي  المنهجَ  في اآليات الكريمة، ستعتمد الدراسةُ  النّصي كِ ماسُ  التّ  عن وجوهِ للكشفِ و 

 بعــد  هـذه البيانـاتِ  نمـاذجِ  بالدراسـة، ورصــدِ  الخاّصـةِ  البيانـاتِ ؛ وذلـك عـن طريـق جمــعِ اإلحـصائي ،

   .وف على رؤوِس اآليات فقط، مع مراعاة الوقكتابتها برواية حفص عن عاصم، بالرسم العثمانيّ 
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  التـي للمواضعِ ائي  اإلحص التسجيلِ  عملّيةُ  هذه النماذج والبيانات، تتم وعن طريق استقراءِ 

 مــن معطيــات لــسانّيات الــّنّص فــي  الدراســةُ ســتفيدُ و .  النــصي  الدراســة، وهــو التماســكُ  موضــوعَ تخـدمُ 

   .  ، وال سّيما الّتماسُك الّنحوي غويّ تحليل الخطاب اللّ 

   فيه الجانبُ أّما الفصُل األّوُل، ف .أربعِة فصوٍل، وخاتمةٍ ، و  مقّدمةٍ تشتمل الدراسة علىو 

 حثين اآلتيينالذي يتضّمن المب، النظري:   

  .مفهوم الّتماسك الّنّصيّ  :المبحث األّول

  . بيَن يدي سورتي األحقاِف والحديد:المبحث الثّاني

، يتنـــاوُل موضـــوَع الّتماُســـِك الّنـــّصي فـــي ســـورَتي  وأّمـــا الفـــصُل الثّـــاني فهـــو فـــصٌل تطبيقـــي

 األحقاِف والحديِد، على المستوى الّصوتي .  

وأّما الفصُل الثّالُث في الّدراسِة، ففيه الّتماسُك الّنّصي في سورتي األحقاف والحديد، علـى 

 فـي سـورتي األحقـاف والحديـد، . المستوى الّصرفي وأّما الفصُل الّراِبُع، فموضوُعه الّتماسُك الّنـّصي

 على المستوى الّنحوي.  

م الّنتـائِج اّلتـي توّصــَلت إليهـا، وَألحَقـت بالّنتــائِج َصت الّدراسـُة إلــى خاتمـٍة، ضـّمَنتها أهــوَخلـ

مجموعــًة ِمــن الّتوصــياِت، علــى نّيــِة أن يكــوَن هــذا العمــُل كلــه، خاِلــًصا لوجــِه اهللا تعــالى، وُمــضيًفا 

  .الّتحليِل الّنصي مجال  في ِقَيًما علمّيًة ناِفعةً 
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  َث  وفيه ثالثُة َمباحِ .الجانُب الّنظريّ : الفصل األّول

  مفهوم الّتماسك الّنّصيّ : المبحث األّول

؛ وهي قبل توضيح مفهوم الّتماسك الّنّصي، ال بّد من تحديد معالم ماّدته األساسّية

  .حول مفهوم الّنّص _ بشيٍء من التّفصيل _  وفي ما يلي بياٌن .الّنّص 
  

  المعنى اللغوّي للّنّص 

م، والتحريكُ واإلظهاُر،الرفُع، : من معاني الّنص اللغوّيةِ  والتوقيُف، والّتعييُن، والض ، 

  . (1)وبلوُغ ُمنتهى الغاية

: والنّص .  إلى الرئيس األكبراإلسنادُ : الّنص : قال ابن األعرابيّ "وفي تاج العروس 

  .(2)"ور ذلك مجاز، من الّنّص بمعنى الرفع والظه ما، وكل  على شيءٍ التعيينُ : والنّص . وقيفُ التّ 

 ال والكالمُ . ه للمتلّقيظهرُ  المعنى وتُ رفعُ ، تَ  كالمّيةٌ  قطعةٌ إّن الّنص : لقوليمكن اعليه و 

ا إّال إذا ُضّمت مفرداتُ  ها تماسكَ ضمنُ  يَ بعضها على نحوٍ  ه إلىيمكن أن يكون نص.  

ويطلُق، كذلك، . وُيطَلُق الّنص على الفكرِة المكتوبِة، كمنطوق القراِر، ومنطوِق الحكم

  .(3)لمقالِة، والّدراسةِ على البحث، وا

         بين مفرداته؛فقد التماسكَ  يَ ولكّنه في كّل األحوال ال. قد يكون النّص جملًة، أو كلمةو 

       .هفالّسياُق جزء ال غًنى عنه في أّي نّص، وهو الذي يوّضح دالالتِ 

                                                 
(1)  �
�4	� هللا �5	- ا��24	� و*0!	� أ�!	�: ، "0'2	1���	ن ا����ب*0!	� �	+ ا�!�	ّ�م ا�/.ر�	ّ-،  ،ا�+ *(
�ر: ا�  

  ).ن ص ص(*�ّدة  ،م1981��� هللا وھ�;� *0!� ا�:�ذ�-، دار ا�!�8رف، ا�'�ھ�ة، 

(2)   ،-)2��4		� ا��		�<� �.�		�وي، : ، "0'2		���1	ج ا�����وس ���� ����اھ� ا����	��سا�.�2		�ي، *0!		� *�"		=> ا�0		

  .)ن ص ص(*�ّدة م، �1979ر أ�!� �Bاج، *84A$ ���*$ ا���<@، ا���<@، ��4 ا���: را�8?

(3) �
� ا���	��دوزي، ر<(�Cرت، :  ا����� ��25?ا���"!ّ 1ّ5��!�ل ا�/�2ط، دار ا�:Eون : ، �'5? إ�> ا�2��8ّ$ و

  ).ن ص ص(*�ّدة م، 2000ا�2B�'Iّ$ ا��H� ،$*ّ�8اد، 
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  المعنى االصطالحّي للّنّص 

نٌ  مكأّن الّنصLyons J.  جون الينز يرى  ليست "دات لغوّية، وهذه الوحدات  من وحو

،  من حيث السياقُ  مناسبةٍ ها بطريقةٍ  مع بعضها في سلسلة، إّنما ينبغي ربطُ  مّتصلةٍ  وحداتٍ مجّردَ 

  .(1)" بسمات التماسك والترابطوعلى الّنّص في مجمله أن يّتسمَ 

 وقد .ابٍط متماِسكٍ عبر نسيٍج متر ًفا،  يصوُر حدثًا اّتصاليا هادِ إذن، بناٌء لغوي الّنص ف

  .ياٌن موَجٌز ببعض هذه الّتعريفاتتعّددت تعريفاُت الّنص في الّدراساِت الغربّية، وفي ما يلي ب

  الّنّص في الدراسات الغربّية

أّي قطعة منطوقٍة أو مكتوبٍة،  طلق على إلى أّن الّنّص يُ  هاليداي ورقّية حسنذهب

  . (2)متكاملةً ، شريطَة أن تكون وحدًة طويلٍة أو قصيرةٍ 

ومن المالحظ أّن هذا التعريف يّتسُم بالعموم، وال يشتمل على سماٍت ُمميزٍة، تشّكل إطاًرا 

عاما واضًحا لمفهوم الّنّص؛ لذا عمل هاليداي ورقّية حسن على إجراِء إضافاٍت وتعديالٍت، تحّدُد 

  :(3)الّنّص، وتفصح عن خصائصه؛ وذلك بالنظر إليه على أّنه

  .ة داللّية ال شكلّية وحد-1

  . ذو قيمة وظيفّية أو دور في السياقات الكالمّية-2

  . ذو صلة وثيقة بالسياق-3

  ولم َتِقْف جهوُدهما عند هذا الحّد من التوضيح، بل أخذا يفّكران في معياٍر سديٍد، َيصلُح 

                                                 
� وا����$ وا��!	قJ<(.، ��ن،   (1)%��.<	.، دار ا�	:Eون : ��4س �Lدق ا��ھ	�ب، *�ا�8	$:"��!$، ا� N	2O�> 

   .219 -218م، ص 1987ا��H� ،$2B�'Iاد، 

(2)  �
  ,p1 Halliday and R. Hassan: Cohesion in English :ا�

(3)�		
� ا����ّ,ّ+ "��!� ا��*�(ّ��� وا�)
'!��& L		04- إ�		�اھ�2،  ا�P'		-، :  ا���%����$ ا�����ر –-���� ا�- ���ّ!�!'
� � درا/��

 ّ���4�$ وا�(:� وا���ز<Q، ا�'�ھ�ة،!ّ�ا�A5� �4ءS 30 -29/ 1 م،2000 ، دار.  
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كّل " على أّن فأطلقا قاعدًة، تنّص . ألن ُيركن إليه في التفريق بين ما هو نّص، وما ليس بنّص 

ا –نّص يتوّفر على خاّصّية  وهذا ما يميزه عّما "الّنّصّية" يمكن أن يطلق عليها – كونه نص ،

ا فِلكي تكون ألّي نّص نّصّية، ينبغي أن يعتمد على مجموعة من الوسائل اللغوّية التي . ليس نص

  .(1)"تخلق الّنّصّية، بحيث تساهُم هذه الوسائُل في وحدته الشاملة

 فالّنّصّية إذن صفٌة أو خاّصّية، ُتطَلق على الّنّص، بعد توفِر وسائَل لغوّيٍة فيه، َتضَمنُ 

اإلحالة، : وهذه الوسائل التي عناها هاليداي ورقّية حسن هي. َتحقَق الوحدة الشاملة فيه

  .وستأتي عليها الدراسة الحًقا. واالستبدال، والحذف، والوصل، واالّتساق المعجميّ 

 األجزاء؛ فالجمل يتبع  مترابطةُ  كّلّيةٌ وحدةٌ "الّنّص بأّنه  H. Weinrich ف فاينرشعرّ و 

بعضها بعًضا وفًقا لنظام سديد، بحيث تسهم كّل جملة في فهم الجملة التي تليها فهًما معقوًال، 

   .(2)"كما تسهم الجملة التالية من ناحية أخرى في فهم الجمل السابقة عليها فهًما أفضل

  االّتصالي  الجانبَ برزُ ، تُ  أصلّيةٌ  لغوّيةٌ عالمةٌ " الّنّص بأّنه P. Hartmann هارتمان وعّرف

 (3)"والسيميائي .  

 بالوظيفة – إلى جانب وحدة موضوع الّنّص – S. J. Schmidtوكذلك ُعني شميت 

 خالل حدثٍ   من،)محوريا( ُحّدد موضوعيا جزءٌ "االّتصالّية في تعريفه اّلذي قّدمه؛ فالّنّص عنده 

  .(4))"إنجازّية( اّتصالّية اّتصالّي، ذي وظيفةٍ 

                                                 
(1)   ،�!0* ،-��AT م، 1991، ا�!�#	. ا�'I	�Bّ- ا���8	ّ-، �2	�وت،  ��678 إ��$ ا4��2	م ا��
�	ب–��	2!ّ	ت ا��ّّ

  .13ص 

  .24م، ص 2001، *��4$ زھ�اء ا�:�ق، ا�'�ھ�ة، 2:� ا�� ا�4ّ	ه �8(8 ;+ ا�8رس ا��:�يّ �P2P-، أ�!�،   (2)

�+، �20		�ي،   (3)		� �28		Uت	ھ��	ھ!� وا=�4ّ	��>�� ا����ّّ ا���%� ���� 4		$ �4(		�ن ��;		�ون، �2		�وت، وا�		:�#$، *��-

  .108 ص م،�� 1997�W!�ن، ا�2W.ة، –ا�!�V<ّ$ ا���8!$ّ2 �5(:� 

(4) ?�P� 1���  . ا�!��Q ا�ّ
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إلى  - ، اّلذي اشترطD. Crystalومّمن ُعنوا بالوظيفة االّتصالّية، كذلك، ديفيد كريستال 

 كوَن الّنّص منطوًقا أو مكتوًبا، وأشار إلى إمكانّية كونه امتداًدا من الجمل، - جانب هذه الوظيفة 

  .  نّصّية، كإشارة التحذير داللةٍ  ذاتِ ، أو كلمةٍ أو مقتصًرا على جملة

 بالوظيفة االّتصالّية درجًة، جعَلْتهما َيُعّدان Yule، ويول Brawnوبلغت عناية براون 

  . (1)الّنّص تسجيًال حرفيا للحدث التواصليّ 

 ينظر إلى الّنّص من زاوية أخرى، تُبرُز جانَب الفّن R. Barthesوراح روالن بارت 

لٌة،... الّنّص نشاٌط وٕانتاجٌ : "ِع، وَتزخُر بمعاني الحركة والحيوّية، فقالالرفي الّنّص قّوٌة متحو 

إّن الّنص مفتوٌح، ُينتُجه القارُئ في عملّيِة ... َتتجاوُز جميَع األجناس والمراتب الُمتعاَرف عليها

  (2) ."مشاركٍة ال ُمجّرَد استهالكٍ 

قات اإلنتاجّية، واإلبداعات الكامنة، المتهّيئِة للتدفق  فهو يرى أّن الّنص َمخزٌن للطا

 ُمتلّقًيا لما ُيمليه عليه الّنص دْ عُ فالقارئ لم يَ . الُمتساِرع، عن طريق استثارِتها بقراءِة القارئ

  .  جزًءا ال يتجّزأ من عملّية إنشاء الّنّص - بمشاركته –وُمنشُئه، بل أصبح 

قد ُعني بدايًة بجانب الّتماسِك اللغوي وحَده في َحده ، فBrinkerأّما كالوس برينكر 

 تتابٌع ُمتماِسٌك من عالماٍت لغوّيٍة، أو مرّكباٌت من عالماٍت لغوّيٍة، ال "للّنّص، فرأى أّن الّنص

  . (3))"أشمل(تحت أّي وحدة لغوّية أخرى ) ال تحتضنها(تدخل 

كذلك هارتمان، ومثلهما الينز في إطالقه  و –"العالمة اللغوّية"وِعّلُة استخداِمه مصطلَح 

 َمردها إلى بحِثه عن بديٍل مناسب، لألساس الذي يقوم عليه نحو –"الوحدات اللغوّية"مصطلح 

  .الجملة، وهو الجملة؛ فعلم الّنّص الحديث، لم يعتمد الجملة أساًسا للتحليل الّنّصيّ 
                                                 

(1)  �
� ا��ّّ,+ ا�P'-، :ا�%��� ا�- ،32 / 1.  

� ��20ي،   (2)%� ��- ّ    .113، ص ا��ّ

(3)  1���  .109، ص ا�!��Q ا�ّ
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  ملِة، بل زاد بأن خاَلَف ُعرًفا كاَن سائًدا،   ولم يكتِف بثورِته على الوحدِة األساسّيِة لنحِو الج

فخالَف  .(1) وأتباُعه، وهو أّن الجملة أكبر وحدة في الوصف والتحليلBloomfieldأّسَسه بلومفيلد 

  .برينكر سابقيه، وجعَل الّنص في تعريِفه أكبَر وحدٍة لغوّيةٍ 

َر شمولّية، وأكثَر ُمالَءَمًة ِلما   ثّم أجرى، بعد ذلك، تعديًال على تعريِفه للّنّص، فجعَله أكث

تتابًعا محدوًدا من عالماٍت لغوّيٍة متماسكٍة في "استقّرت عليه الدراساُت الحديثة، ووصَفه بكونه 

  .(2)"ذاتها، وتشير بوصفها كال إلى وظيفٍة تواصلّيٍة ُمدَركةٍ 

تماسِك الداللّي، واالنسجاِم الترابِط الّنحوّي، وال: فقد راعى برينكر في تعريِفه هذا كال من   

وهذه الجوانب، أصبحت اليوم على رأس قائمِة المعايير التي َتحكُم كل عمٍل ُيوسم . التداوليّ 

  . بالّنّصّية

، َودي Dresslerولعّل ما قّدَمه برينكر في تعريفه السابِق، يقوُد إلى تعريِف درسالر      

 ما ترّدد صداه في ساحة نحو الّنّص؛ ألّنه كثيًرا ذلك التعريف اّلذي. De. Beaugrandeبوجراند 

ُيَعّد األشمَل، واألكثر جمًعا للمعايير التي يكتمل تحّقق الّنّصّية  - ُمقارنًة بغيره من الّتعريفات - 

  .بتوّفرها

، تتحّقُق نّصّيُته إذا اجتمعت له سبعُة معايير، وهي"فالّنص عندهما  َحَدٌث اّتصالي :

وستخّصص الّدراسُة . (3)"اسُك، والقصدّيُة، والمقبولّيُة، واإلخبارّيُة، والموقفّيُة، والتناص الّربُط، والتم

  .الحًقا َمطلًبا للحديث عن هذه المعايير

                                                 
(1)  �
���� ا���� ا�Y>�0، إر��، و�	�ارا  ا��4	ل، وا��ظ!<�، وا���@?–ا���	2!ّ	ت  اX>�; �2!U ،$2�2�U، :ا� ،

� ا��ّّ ��20ي، :  وا�
�.172 -171م، ص 2008، ���5�2ب ا���8!ّ-، �!�ن، ط %� ��  .109، ص-

 ا�):���<(��، #Zوس،   (2)ّّ��� وا����	ھ?–!6 ا��%�ّي �ّ!/	/Dھ!� ا	>�، "��!	? و*Cّ	� �	? و�5ّ	1  �678 إ�$ ا�

?25��$ ا�!/��ر �5(:� وا���ز<Q، ا�'�ھ�ة، ط :UّE* ،�20ي� +�� �28U 2 ،2010 34م، ص.    

� ا��ّّ ��20ي،   (3)%� ��  .146، ص -
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ا إّال إذا كاَن متماِسًكا نص سمَة الّنّصّية، وال يكون الّنص ؛ فالّتماُسُك هو اّلذي يمنُح الّنص

  . والباطنةِ ويوّحد بين عناصره الّظاهرةِ 

  معنى الّلغوّي للّتماسكال

  : (1))م س ك(مّما ورد في لسان العرب تحت ماّدة     

    .الموضع الذي ُيمِسك الماءَ : والَمَسك والَمساك. حبَسه: أمسَك الشيءَ  -1 "

باِدٌن متماسك؛ أراد أّنه مع : صّلى اهللا عليه وسّلم، وفي حديث ابن أبي هالة في صفة الّنبيّ  -2  

دانته ُمتماسُك اللحم ليس بُمسترخيه وال ُمْنَفِضِجه، أي أّنه معتدل الَخلق كأّن أعضاءه يمسك بَ 

  ".بعُضها بعًضا

، يمكن أن ُيفسر التماسُك الّنّصي، بالنظر إلى  الّنّص )الحبس(ومن خالل المعنى األّول 

اية ونهاية، ويقُع بينهما من زاويٍة، َيظهر فيها أّنه إطار عاّم، ذو حدود صارمة، تشتمل على بد

 المتُن حبيًسا داخَل اإلطاِر العام .  

وَيظهُر في ". متماسك"أّما المعنى الثاني، فتبدو فيه صورٌة، رسَمها أبو هالَة في قوله 

أّما صاحُب البدن . الصورة صاحُب البدن المسترخي، تَنِفُر أعضاؤه منه، فتَتباعُد وَتترّهلُ 

  .ونتيجًة لهذا التماسِك، يكون البدُن المعتدلُ . جسده ُيمسك باآلخرالمتماسك، فكّل عضٍو في 

 وبإجراِء عملّيٍة توفيقّيٍة بين المعنيين السابقين، ُيمكن فهُم الّدوِر العام اّلذي يؤّديه التماسكُ 

  .افي الّنّص، وهو حصُر مفرداِت الّنّص دون غيرها، والربُط بينها، ِلُتشّكَل بمجموِعها بناًء ُمحكمً 

وهذا البناُء الُمحَكُم، ما كان ليكوَن لوال تضافُر خاليا هيكله جميًعا؛ فالعنصُر الّنّصّي 

بيد أخيه، ويتعّلق به تعّلًقا ُيحيل هذه العناصَر جميَعها إلى عنصٍر واحٍد متكامٍل، وهذا هو  خذُ يأ

  .اّلذي يقوم عليه مفهوم التماسك الّنّصيّ  األساس

                                                 
اU		��P : <T		A� _َ=(ُ		?، أيا�: ِ=_، <'		�لوB		8* -(		> ُ*ْ(Pَ		). م س ك ( *		�ّدة ، ����	ن ا�����با�		+ *(
		�ر،   (1)

  ).  ف ض ج ( *�ّدة  ا����Q�� ،1 ا�!:�
�ا. وَ�ُ�ض
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  اسك الّنّصيّ معنى االصطالحّي للّتمال

العالقاِت أو األدواِت الشكلّيِة والّداللّيِة اّلتي تسهم في  "راُد به مجموعةُ الّتماسُك الّنّصي يُ 

ومن بين هذه . الّربط بين عناصر الّنّص الّداخلّية، وبين الّنص والبيئِة المحيطِة من ناحيٍة أخرى

  .        )1(" المرجعّية:األدوات

؛ وهو البعد الّداللّي اّلذي يخّص : اسك النصي بعدينوهذا يعني أّن للتم أحُدهما عمودي 

والتقاُء األدواِت . واآلخُر أفقي؛ وهو البعُد الّنحوي اّلذي يخص ظاهَر الّنّص . الّنّص  باطنَ 

  .العمودّيِة واألفقّيِة، ينشئ نسيًجا متماسًكا، يربط عناصَر الّنّص الّداخلّية بالعالقات المحيطِة به

  معايير تماُسك الّنّص 

 المعاييُر مرجعّياٌت ُمعتَبرٌة، ُيركن إليها، وُيستَدّل بها للحكم على األشياء؛ بمعنى أّنها

عّير الديناَر، إذا وازن به : يقال في اللغة. أركاٌن ُيبنى عليها، وأدّلٌة ُيستََند إليها قبل إصدار الحكم

  .)3( اإلضافي الُمستعمِل لتحديد وزن األشياء ويطلق العيار على الثَقل.)2(ديناًرا آَخر

كّل ما ُيّتخُذ أساًسا لتقدير كيِل أو وزِن "وفي معجم اللغة العربّية المعاصرة، المعيار هو 

فالمعيار أداٌة، أو وسيلٌة تستعمل للموازنة بين األشياء،  .)4("األشياء، أو ُيّتَخُذ أساًسا للمقارنة

  .        بهدف مرسوم متعّلقةٍ للخلوص إلى نتيجة، أو نتائجَ 

وحينما تقوم بإجراء عملّية إخضاع شيٍء لمعياٍر معّين، فأنت في هذه الحالة كأّنك تزُن 

وهذا هو . هذا الشيء، لتتحّقَق من مطابقته، أو عدم مطابقته لألساس اّلذي اعتمدته في الوزن

                                                 
)1(   ،-'Pا��ّ�ّ,+ّ ا� ��%���� ا�- ،96 / 1.+	� Zً	'� :  David Carter (1987), Interpreting Anaphors in 

natural Language Text, Ellis Horood Limited, England, P.32.  
)2(  �
 ).ع ي ر ( *�ّدة ، ��	ن ا���ب *(
�ر، ا�+: ا�
)3( �
� ا���	��دوزي، :  ا����� �  ).ع ي ر ( *�ّدة  ،ا���"!ّ
� ا���"!ّ� ا���	�Fة �!�، أ�!� */��ر،  )4(%� ).ع ي ر ( *�ّدة م،2008، ���� ا����، ا�'�ھ�ة، ���4 ا�
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 معاييَر معّينٍة، من أجل الكشف تماًما ما يجري بالنسبة إلى النصوص؛ إذ يتّم عرُض الّنّص على

  .لتزَن مقدار تحّقق الّنّصّية في الّنّص : ولك أن تقول. عن سمة الّنّصّية فيه

 ما قّدمه المختّصون في علم  معايير تماسك الّنّص، بالّرجوع إلىويمكُن استخالُص 

 ولتحقيق هذا . ّصّيةالّنّص، ِمن ُمعطياٍت حوَل الّشروط الواجب توافُرها في الّنّص لتتحّقَق له الن

  :الهدف، يمكن اعتماُد التّقسيِم اآلتي

 بصورتها العلمّية –ال يخفى أّن جهوَد المنّظرين في علم الّنّص :  عند هاليداي ورقّية حسن- 1

، وأّن ثماَر الّتماسِك الّنّصي بدأت تؤتي أكَلها بعد ظهور  جهوٌد حديثُة الّنشأة هي–الُمْحكمِة 

  .  حسن على ساحة لسانّيات الّنّص هاليداي، ورقّية

، بكونه عالمًة بارزًة، )Cohesion in  English( ورقّية حسن وُيوَصُف كتاُب هاليداي،

 إلى جانب عنايته بدراسة الّنّص، والمفاهيِم ذاِت -وبصمًة ظاهرة في حقل الّتماسك الّنّصّي؛ فهو 

  .ِك الّنّصّي وأدواِته ُيعّد كتاًبا تفصيليا في موضوِع التماس–العالقة به 

استناًدا إلى ما ذكره هاليداي ورقّية حسن، وغيُرهما من علماء الّنّص، حول معاييِر و 

  : (1)الّتماسك الّنّصّي، يمكن تقديم تعريٍف موجز بهذه المعايير، وفي ما يلي بياُنه

  : اإلحالة، وهي على نوعين -1

  .وهي إحالٌة إلى خارج الّنّص :  اإلحالة المقامّية- 

  ومن حيث المدى، تنقسم. وهي إحالٌة داخل الّنّص، وتكون قبلّيًة أو بعدّيةً : (2) اإلحالة الّنّصّية- 

                                                 
(1)  �
�+. 25 - 17، ص ��	2!ّ	ت ا��ّّ ��AT-، *0!�، : ا� Zً'�:  

Halliday M.A.K. and R. Hasan ( 1976 ), Cohesion in English, Longman, London     .  

�+ ھ	eه اd���	$ إ�	>  (2)� $ّ2Sھ���2اي، ور ��ّS$: و	�ر<ّ$، و*'�ر�	2ّ$، وإ;V	/; .$ّ2V	/:ّا� $	���dل ا�	I!B : ،�	�أ

أB	N=، : ل اd���	$ ا�!'�ِر�	$و*I	�. ھeا، وھ	JEء، وأو�g	f: و*�Iل اd���$ اd;�ر<ّ$. وأ�@، و�0+، وھ�، وھ�

�I#وأ .�
� ا��ّّ,ّ+،: ا�P'-: ا�%��� ا�- 116 / 1.  
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وبعيدِة المدى، وَتجري بين الجمل . قريبِة المدى، وتجري في مستوى الجملة الواحدة: اإلحالة إلى

  .(1)المّتصلة، أو المتباعدة في فضاء الّنّص 

 .حوّي، أو معجمّي محّل عنصٍر آخَر في الّنّص وهو إحالُل عنصٍر ن: االستبدال -2

 .دون تعويٍض عنه: وهو كاالستبدال، لكن دون ترِك أثٍر للعنصر المحذوف؛ أي: الحذف -3

:  ويتفّرع الوصُل إلى أنواع، هي. وهو ربطُ المتتاليات الّنّصّية بعناصَر متنّوعةٍ :  الوصل -4

 .(2)، والوصُل الّزمنيّ الوصُل اإلضافّي، والوصُل العكسّي، والوصُل السببيّ 

  : ويأتي االّتساق المعجمّي على شكلين: االّتساق المعجميّ  -5

  . أي إعادُة عنصٍر معجمّي بعينه، أو ذكُر مرادٍف له، أو شبِه مرادف:  التكرير- 

  .وهو وروُد مفرداٍت متالزمٍة في الّنّص :  الّتضامّ - 

عنايُتهم : أشياُء أخرى، منها وُيحسب لعلماء الّنّص، وال سّيما هاليداي ورقّية حسن،

ويبدو هذا االهتماُم واضًحا في . بعنصٍر أساسّي آخَر من عناصر الّتماسك الّنّصّي، وهو الّسياق

وُتسهم عناصُر أساسّيٌة في الّتماسك مثُل المرجعّية، واإلبدال، : "قول هاليداي ورقّية حسن

  ٌة، ُتسهم في تحديد الّنّص، كما يسهموهي عالقاٌت دالليّ . والحذف، والعطف، والتماسك المعجميّ 

  .(3)"السياُق في ذلك

ورّبما كان استخداُم . فالمرجعّيُة هي اإلحالُة اّلتي تقّدم ذكرها، والعطُف يراد به الوصل

؛ ألّن الوصَل يتضّمُن العطَف، وهذا كالٌم َيّطرُد وال "العطف"أكثَر مالءمة من  "الوصل"مصطلح 

                                                 
(1)  �
  .124 -123 ص م،1993 ،1 ط، ا�!�#. ا�B�'I- ا���8ّ-، ��2وت،�2!? ا��ّّ اhزھ�، ا�.��د، : ا�

. )yet: (25.<ّ	$و*	+ أدوات ا��L	N ا��8	�ّ- B	- اd�W. ا�	�او، وأو: *+ أدوات ا��NL اid	�B -ّB	- ا�2��8ّ	$  (2)

$	ّ>.25W�dا -B -ّ44�: و*	+ أدوات ا��L	N ا�ّ.*)	B -ّ	- اd�ّ>.25W	so;therefore .($: (و*+ أدوات ا��NL ا�ّ

)then .(�
  .24 -23، ص ��	2!	ت ا��ّّ ��AT-، : ا�

(3)   ،-	'Pا��ّ�ّ,+ّ ا� ��%���� ا�- ،107 / 1 .+	� Zً	'�: Halliday M.A.K. and R. Hasan ( 1989 ), 

Language, Context and text: Aspects of language in a Social Semiotic 

Prespective, Oxford university Press, p. 48.  
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ٌع للوصل، ال يمكن َضمها كلها تحت باب العطف؛ كالوصل اإلضافّي، وقد تقّدَمت فرو . َينعكس

  ".ثل، ومِ رَ  آخَ أعني، وبتعبيرٍ "الربط بعبارات مخصوصة، نحو : اّلذي له صوٌر كثيرة، منها

يا السياق في كالِمهما السابِق اهتماًما بالًغا؛ لَ ومن المالحظ أّن هاليداي ورقّية حسن، أوْ 

وهذا إن دّل، فإّنما يدل على .  بعد كّل تلك األدوات، وكأّنه قسيُمها كلها مًعاإذ أفرداه في الّذكر

 في اإلفصاِح عن كل العالقات القائمِة في الّنّص، فضًال فاعلّيِة دورهِثَقل هذا العنصر الّنّصي، و 

  .عن إسهامه في تحقيق الّتماسك الّنّصيّ 

 المعنى  يؤّكد أنّ Firth، هي اّلتي جعَلت فيرث وال شّك أّن أهّمّيَة دوِر السياِق في الّنّص 

  .         (1)وضعها في سياقات مختلفة:  إّال من خالل تسييق الوحدة اللغوّية، أي،ال ينكشف

  ولكّن الوسائَل الُمعتَبرَة عند هاليداي ورقّية حسن، ال تشتمل على كّل المعايير التي ينبغي 

ّصّية؛ فاإلحالة، والحذف، واالستبدال، والوصل، واالّتساق أن ُتراعى في الحكم على الّنّص بالنّ 

  . (2) أدواٌت يمكن أن يحتضَنها كلها معياٌر واحد، وهو معيار السبك- المعجمّي 

حضور سلسلة من :  هيSteinitz، وشتاينتز Isenbergعند كّل من برينكر، وأيزنبرج  - 2

إلى  – نكر عاد ووّسع نظرته، لتشملير ولكّن ب. الجمل المترابطة، وهي كذلك عند سعد مصلوح

  .(3) التماسَك الداللّي، واالنسجام التداوليّ –جانب الترابط النحوّي 

                                                 
(1) �
�!�، أ�!� */��ر، :   ا���+  . 68م، ص 1998، 5، ���� ا����، ا�'�ھ�ة، ط -�� ا�8=� Zً'�: 

A ) R . Fowler ( in Word, No . 21 ), A Note on Some Uses of the Term Meaning in 

Descriptive Linguistics, p . 418 .   

A . Lehrer ( 1974 ), Semantic Fields and Lexical Structure, Amsterdam – London, 

p. 174 . B )   

�+ ا���2ق و�2kه، ��+ �B j2- ھeا ا�!'�م  (2) �l�ّ0" �!Cّ�رة إ�> أ�;dا +* �ّ� J.  

(3)  �
 م،2001، *��4	$ زھ	�اء ا�	:�ق، ا�'	�ھ�ة، 2:� ا�� ا�4ّ	ه �8(8 ;+ ا��8رس ا��:��يّ  !�،�P2P-، أ�: ا�

ّ ��<(�	�، : وا�
	�. 28 – 22ص ّ���� ا��
��	ب B		L ،N=	Zح، : وا�
	�. 34، ص ا�):�!�6 ا��%���ّي ��GH"

  .  212 – 211م، ص 1992، ���� ا�!B�8$، ا���<@، و-�� ا��ّ



 17

 .(1)وجود وحدات لغوّية متماسكة، ومنسجمة، ومرتبطة بسياق خاّص : عند جون الينز هي  - 3

؛ (2)رَطهالنشاط، والحركة، والقّوة، فضًال عن معيار الكتابة اّلذي اشت: عند روالن بارت هي - 4

ا فيجب أن يكون الّنّص مكتوًبا، وٕاّال فال ُيَعّد نص . 

كلماٌت تواصلّيٌة قابلٌة للتوزيع؛ عن طريق التفكيك، :  أوًّال : هيJ. Kristivaعند جوليا كريستيفا  - 5

  .(3)التّناّص : ثانًيا. وٕاعادة البناء

وتبايٍن في جوانَب ولدى استعراض المعايير السابقة، ُيالَحظ وجوُد اتّفاٍق في جوانَب، 

، الذي بدا تأّثُره واضًحا لثّانيم بالضعف، وال سّيما الرأي اويالحظ، كذلك، أّن بعضها يّتس. أخرى

. ماسك وبالسياق، مثًال، اهتماُمه بالتّ "جون الينز"ِلحسب في حين إّنه يُ . بمعطيات نحو الجملة

  .اِت نحِو الّنص وهذا ما ُيكسب رأَيه قّوًة، ويجعُله يقترُب أكثَر من ُمعطي

 بالدراسة؛ فهي كثيرٌة، ويضيق  تماسك الّنّص ل َمن تناوَل معاييرَ وال داعَي لمناقشِة آراِء ك

تي اتّفق عليها  الّ ر تماسك الّنّص،يحيا موجًزا، لمعاييلذا، ستُقدم الدراسة عرًضا توض. بها المقامُ 

ومن هؤالِء . تّصين على أّولّيتهاودرسالر؛ وذلك إلجماع كثير من المخ كل من بوجراند

  .سعيد بحيري، وصبحي إبراهيم الفقي، وأحمد عفيفي: الُمختّصينَ 

، والقصُد، والقبوُل، واإلعالمّيُة، )االلتحام( السبُك، والَحبكُ :  ودرسالر هيعند بوجراند - 6

  . (4)، والتّناص )رعاية الموقف(والمقامّيُة 

ّصّيِة، تناوَل هذه المعايير بالشرح والتفصيل، إّال أّنه ال بّد ومع أّن كثيًرا من الدراسات النّ 

  .من إلقاء الضوء عليها، ولو بصورة موَجزةٍ 
                                                 

(1)  �
� وا����J<(.، ��ن، : ا�%�  .219 -218، ص $ وا��!	قا�

(2)  �
� ا��، ��20ي: ا�%� ��  .213 -212ص، -

(3)  �
� ا��
	ب و-�� ا��ّZLح، N=B، : ا�GH"212، ص .�
  .26 ص،2:� ا��ّّ أ�!�، �P2P-، : وا�

(4)  �		
 De Beaugrande, Robert and Wolfgang Dressler, Introduction to text: ا�

linguistics, Longman, London and New York, 1981, p. 19 - 79  
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    Cohesion   السبك:أوًّال 

وهو الترابُط الّرصفي لعناصِر الّنص السطحّيِة الظاهرِة، نتيجَة استعماِل وسائِل ربٍط  

  .(1)مّتسًقا، على هيئة يؤّدي فيها السابق إلى الالحقفيظهر الّنّص . نحوّيٍة أو معجمّيٍة فيه

، هي تلك اّلتي ذكرها هاليداي ورقّية حسن، لتدّل )الترابط(والوسائُل التي تُنشئ الّسبَك 

  : على معايير الّنّصّية، وهي

  .                   اإلحالة، واالستبدال، والحذف، والوصل:   وسائل الّترابط الّنحوي-1

  . (2)وهما التكرار، والّتضامّ : تا االّتساق المعجميّ   وسيل-2

ودفًعا لإلطالة، سُيكتفى في هذا المقام بذكر الوسائل فقط، دون اللجوء إلى تفصيالتها؛ 

  .ألّن ذلك سُيعَرض تلقائيا في موضوع الّتماسك الّنّصيّ 

    Coherence الحبك  :ثانًيا

عتمُد الحبُك على عالقاٍت داخلّيٍة، تَنسُج وخالًفا للّسبك اّلذي يخّص ظاهَر الّنّص، يَ 

  : (3)ترابًطا مفهوميا، وتماسًكا دالليا في الّنّص، بفعل وسائَل معّينٍة، حّددها بوجراند بالنقاط اآلتية

  . كالسببّية، والعموم والخصوص:  توظيف العناصر المنطقّية-1

  . تنظيم المواقف، واألعمال، والموضوعات-2

  .ومات الّنّص، بحكم وجود التجربة اإلنسانّية، والمعرفة السابقة تفعيل معل-3

 الجانَب الداللي عنايًة فائقة، في  Van Dijkوقد أولى مؤّسُس نحو الّنّص فان ديك 

وكان ). Text and Context(دراسته اللسانّية للخطاب؛ إذ جعله قسيًما للجانب التداولّي في كتابه 

  : (4)، مظاهُر انسجاِم الخطاب دالليا، وهي عندهّصل فيها القولَ لموضوعات اّلتي فمن بين ا

                                                 
(1)   ،�
  .103، ص ا��ّّ وا��
	ب وا���اء����ا��، دي ا�

(2)  �
  .25 – 16، ص ��	2!ّ	ت ا��ّّ ��AT-، : ا�

(3)  �
  .103، ص ا��ّّ وا��
	ب وا���اء����ا��، دي : ا�

(4)  �
  .46 – 31، ص ��	2!ّ	ت ا��ّّ ��AT-، : ا�
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الترابُط الداللي بين الجمل المتتابعة؛ عن طريق العالقات الداخلّية، أو الخارجّية، أو الروابط  -1

 .بين عناصر الخطاب

2-  في اّلذي يمّكنك من تأويل الجملة، بالنظر إلى ما سبقها وما لحقها ، االنسجاُم الّداللي

 .الخطاب

على أّن الترتيب العادّي ال ينبغي أن يكون ترتيًبا حاسًما؛ . ترتيُب الخطاِب على نحٍو منسجمٍ  -3

 .ألّن تغييره قد يؤّدي أغراًضا تداولّية

وال ُيراد بتمامه ضرورة ذكر أدّق التفاصيل؛ فالمعلوماُت الواردُة . تماُم الخطاِب، ونقُصه -4

 . الخطابتخضُع لالنتقاء، حسبما يرى ُمنشئ

وهي القضّيُة اّلتي يدور حوَلها الخطاُب، أو هي التمثيُل ). البنية الكّلّية( موضوُع الخطاِب  -5

  .الداللي لقضّيٍة ما، أو لمجموعٍة من القضايا، أو لخطاٍب بأكمله

   Intentionality القصد  :ثالثًا

هّم، ونوى أن يزوَر : ، بمعنىَقَصَد مكاًنا معّيًنا، أو هدًفا، أو غاية معّينة: يقال في اللغة

ومواقعها في كالم  "ق ص د"أصُل : قال ابن جّني. "يحّقق تلك الغايةَ أن ذلك المكاَن، أو 

  . (1)"االعتزاُم، والّنهوُد، والّنهوُض نحو الشيء، على اعتداٍل كان ذلك أو َجور: العرب

قف ُمنشئ الّنّص، اّلذي أَعّده، والقصد، بَوصفه معياًرا من معايير الّنّصّية، إّنما َيرتبُط بمو 

. (2)وفي َمخيلته نّيُة إيصاِل وسيلٍة لغوّيٍة، مسبوكٍة ومحبوكٍة، ترمي إلى تحقيق هدٍف معّينٍ 

إذن، لو خال ذهُن ُمنشئ الّنّص من غاية معّينة، . فالقصد بهذا المفهوم يقابل التلقائّيَة والعفوّيةَ 

  .عمله هذا ُمفتقًرا إلى الّنّصّيةقابلٍة ألن تصَل إلى فكر المتلّقي، لكان 

                                                 
  .)ق ص د ( *�ّدة ، �	ن ا���ب�ا�+ *(
�ر،   (1)

(2)  �
�P2P-، : وا�
�.103، ص ا��ّّ وا��
	ب وا���اء����ا��، دي  :ا�  ّ  .80، ص 2:� ا��ّ
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   Acceptability القبول  :رابًعا

فهل هي صورٌة . يتضّمن القبوُل موقَف ُمستقِبل الّنّص من الصورة اللغوّية اّلتي يتلّقاها

؟ ومع أّن الّنّص غالًبا ما تكون َلِبناُته األساسّيُة جمًال، إّال (1)مسبوكٌة محبوكٌة، أم أّنها خالف ذلك

عياَر القبول في الّنّص ليس هو ذاُته المعتبَر في الجملة؛ فكثيًرا ما َتقبل الجملُة ما ال يكون أّن م

  . مقبوًال في الّنّص 

فهذه الجملة . قابلُت زميلي ضاحًكا عابًسا: ولتوضيح ذلك، ُيمكُن ضرُب المثاِل اآلتي

   بذكِر ويكتفي نحو الجملة. وفق معايير الجملّية، بغّض النظر عن ُهوّية صاحِب كل حالٍ  مقبولةٌ 

  .االحتمالين الواردين، أو بتفضيل أحدهما على اآلخر دون مسوغ ُمقِنعٍ 

القبوَل مرتبٌط بمجموِع "أّما نحو الّنّص فال َيقبل بهذا، بل يّتخُذ موقًفا حاسًما؛ ألّن 

، بشرِط تماُسِكها والتحاِمها وتحديِدها، بع الّدالالِت اّلتي اللّيِة،يطرُحها الّنصيًدا عن االحتمالّية الد 

 (2)"أو عن جواِز أكثَر من وجٍه إعرابي.  

    Informativity اإلعالمّية  :خامًسا

ال ُيراُد باإلعالمّية، بوصفها معياًرا من معايير الّنّصّية، احتواُء الّنص على المعلومات 

فال ُتوصف معلوماُت الّنّص . (3)ُعهاوالمضامين وحسب، وٕاّنما المراُد بها جّدُة المعلوماِت وتنوّ 

باإلعالمّية، إن كانت من المسّلمات اّلتي ال يمكن أن يختلف عليها عاقالن؛ لكونها ُمتاحًة 

  .للجميع، على هيئة مستقّرة، ال تعرف تبّدًال 

                                                 
(1)  �
  .104، ص ا��ّّ وا��
	ب وا���اءدي ����ا��، : ا�

(2)   ،-P2P� ّ  .88، ص 2:� ا��ّ

(3)  �
  .105، ص ا��ّّ وا��
	ب وا���اء����ا��، دي  :ا�
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 وٕاذا كاَن ُمنشُئ الّنص ذا قدرٍة عاليٍة، َنظَر إلى هذا المعيار بعيٍن تتحّرى إحداَث صعوبةٍ 

ي توقع جزئّيات معلومات الّنّص؛ ألّنه إذا َعرض معلوماِته على نحٍو عادّي، ال يستثيُر تفكيَر ف

المتلّقي، في البحث عن االحتماالِت الُممكنِة وغير الممكنة، فإّن هذا ُيسهم في خفِض شأِن 

ه، تلك التي تعّد معياًرا من معايير الّنّصّية اإلعالمّية في نص .  

فإعالمّية أي عنصٍر إّنما تكُمُن في قّلِة احِتماِل وروِده   : " تمام حسان ِبقولهوهذا ما أراده

وكّلما َبُعد احتماُل الورود، ارتََفَع . في موقٍع ُمعّيٍن، بالمقارنة بالعناصر األخرى في نفس الّنّص 

  .(1)"مستوى الكفاءة اإلعالمّية

    Situationality المقامّية  :سادًسا

   الموِقفُ ؛ ألّنه ينبغي أن ُيراعى في الّنّص "رعايُة الموقف" هذا المعيار أيًضا وُيطَلُق على

أو المقاُم اّلذي عّبر الّنّص عنه؛ فارتباُط لغِة الّنّص بَمقامها، يجعُل الّنص منسجًما، وموافًقا 

  . لمعياٍر ُيَعّد من أظهر معايير الّنّصّية، وهو المقامّية

وهي تتضّمن العوامَل اّلتي : "الموقف، موّضًحا إّياها، بقولهوعّلق بوجراند على رعايِة 

فالّنّص ال يمكن أن يكون وحيًدا، منعزًال . (2)"تجعُل الّنص مرتبًطا بموقٍف سائٍد، ُيمكُن استرجاُعه

   .عن موقٍف أو مواقَف تناسبه، بل يجب أن ُيراعى فيه السياُق، وأطراُف الخطاب

: ب اهللا تعالى، ُموّضًحا فيه هذا المعيار، وهو قوله تعالىوَيضرب عفيفي مثاًال من كتا

�m�m�m�mk��j��i��h��g���f��e�d��ck��j��i��h��g���f��e�d��ck��j��i��h��g���f��e�d��ck��j��i��h��g���f��e�d��cllll���p��o��n��m�����p��o��n��m�����p��o��n��m�����p��o��n��m��llll��(3).���������������������� �

  ، استناًدا إلى معطيات نحو الجملة، قد يكون مضاًفا إلى الفاعل أو)أذى(فاسُم المصدِر �

 ، ويختاُر اإلضافةَ )رعاية الموقف(ل المقامّية  ولكّن نحَو الّنّص يحسُم األمر من خال.المفعول
                                                 

  .23، ص ا����ب *'ّ�*$ ،ا��ّّ وا��
	ب وا���اءدي ����ا��،   (1)

(2)  �
  .104، ص ا��ّّ وا��
	ب وا���اء����ا��، دي : ا�

  .48/  اh�.اب (3)
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 واصبر على ما ينالك، ال تُباِل بإيذائهم إّياك، بسبب إنذاِرك إّياهم: إلى الفاعل، ليصبَح المعنى

  .(1)منهم من أًذى

    Intertextuality التّناّص  :سابًعا

أصلها، وتحديُد مراعاًة ألصوِل البحِث عن المعنى اللغوّي للكلمة، ينبغي النظُر في 

وٕاذا نظرت إلى . أحرف الزيادة فيها؛ ُبغيَة الكشِف عن المعنى اّلذي أفادته الكلمُة من الزيادة

، أمكنك أن تحّدَد معنى الزيادة بُيسر وسهولة؛ ألّن من أشهر "ناّص التّ "البنية اّلتي آلت إليها كلمة 

  ".التناّص "شّكَل مصطلُح وللداللة على هذا المعنى، تَ . معاني هذه البنيِة المشاركةَ 

فِمن معاييِر الّنّصّيِة أن يشترَك الّنص مع نصوٍص سابقٍة له، ويتفاعَل معها، ِبغّض 

ا إذا انقطع عن سائر الّنصوص انقطاًعا  الّنظِر عن طبيعة هذا التفاعل؛ فال يكون الّنّص نص

  .تاما، وال يمكن أن ُيتصّوَر كونه كذلك

 ما ونصوٍص أخرى مرتبطٍة به، وقعت في يتض"وعليه، فالتناص ّمُن العالقاِت بين نص

  .(2)"حدود تجربٍة سابقة، سواء بواسطة أم بغير واسطة

  وهذه العالقاُت اّلتي ربَطت بين الّنصوص، قد تُبنى دوَن قصٍد من ُمنشئ الّنّص الالحق؛ 

 ولكّنها تكون مقصودًة في ".وقع الحافر على الحافر"ويفّسُر ذلك توارُد الخواطر، أو كما قيل 

  .مجاالت التضمين، واالقتباس، وما شابههما

وهناك َمن وّسع مفهوَم التّناّص، فأخرَجه من دائرة عالقاِت الّنصوِص ببعِضها، لَيدخَل 

وهذه الفكرة قام بطرحها تمام حسان، ووافقه . في عالٍم جديٍد، هو عالُم التّناص في الّنّص الواحدِ 

  . يفيعليها أحمد عف

                                                 
(1)  �
�P2P-، : ا� ّ  .85، ص 2:� ا��ّ

  .104، ص ا�� وا��
	ب وا���اء����ا��، دي   (2)
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كعالقة السؤال "فالعالقاُت اّلتي تجمُع جزئّياِت الّنّص، منها ما ُيمكن رّده إلى التّناّص؛ 

بالجواب، وعالقة التلخيص بالّنّص الملّخص، وعالقة المسّودة بالتبييض، وعالقة المتن بالشرح، 

  .(1)"وعالقة الغامض بما يوّضحه، وعالقة المحتَمل بما يحّدد معناه

: فيفي هذا النمَط من التّناّص بإيراد نموذٍج من كتاب اهللا، وهو قوُله تعالىثّم يوّضح ع

mmmm� �u��t��s���r�q��p��� �u��t��s���r�q��p��� �u��t��s���r�q��p��� �u��t��s���r�q��p��llll ، َاالحتمالّيةِ قبةِ  عَ زِ  على تجاوُ  الّنّص قادرٌ مبّيًنا أّن نحو  

 وذلك بعد ،م على هذا الخطاِب أّنه استفهام، وليس بتعّجبٍ  في نحو الجملة؛ وذلك بالحكالكائنةِ 

، رّجح االستفهام فوجود الجواب بعد الخطاب المذكور.  اّلذي وردت فيه اآليةى السياقالنظر إل

  .(2)على التعّجب، وهذا هو التّناّص اّلذي عناه تّمام حسان

 االستنتاُج السابُق، اّلذي يضيُف إلى مفهوم التناص السائِد فهًما جديًدا، إّنما ينبئ اوهذ

    الحاصلة، واقعةً  المتداخلة، والتفاعالتُ نع أن تكون العالقاتُ فال ما. عن فكر ثاقب، وقدرة فائقة

  . ركًنا، ال َمحيد عنهى وجوُد النوع األّول من التناّص ولكن، يبق. في بناء َنص واحدٍ 

. تلك إذن معاييُر الّنّصّية، اّلتي اشترَطها بوجراند ودرسلر، لرسم الحدوِد المحيطِة بالّنّص 

، ومتعّلقاِته، وما يحيط بهووافَقهما عليها كثيٌر م ولكّنها ليست . ن المختّصين؛ لكونها تشمُل الّنص

  .جميًعا ُملِزمة في كّل الّنصوص

: فقد تتحّقُق الّنّصّيُة بحضوِر بعِض تلك المعاييِر، وهذا ما أراده سعيد بحيري بقوله

والربُط الّنحوّي، والتماسُك الداللّي، وأكثُر العالماِت الّنّصّيِة المذكورِة شيوًعا هي البناُء االّتصالّي، "

ضرورة تحّقق هذه المعايير السبعة في كّل ) أي درسلر وبوجراند(غيَر أّنهما ال يعنيان . والقصدّيةُ 

        .     (3)"نّص، وٕاّنما يتحّقق االكتماُل الّنّصّي بوجودها، وأحياًنا تتشّكل نصوٌص بأقل قدٍر منها
                                                 

(1)   ،-P2P� ّ  .83، ص 2:� ا��ّ

(2)  
  .84 – 83 ص ا�!��Q ا�ّ���1،: �ا�

� ا��ّّ ��20ي،   (3)%� ��  .146، ص -
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سك الّنّص من العرب، فقد تأّثروا بالّدراسات الغربّية في هذا الباحثين في تماأّما عن 

وراَح آخُر يقّدم . ذهب إلى تبّني تعريٍف غربّي، يوافُق رأَيه، ويعّزُز اّتجاَهه همبعضفالمجال؛ 

وسلك بعُضهم مسلًكا آخر، . توضيًحا، أو تفصيًال ِلما َأبهم أو ُأجمل في تعريٍف معّيٍن يرتضيه

  . (1) ُمنبثَقًة من غير تعريفيقّدم فيه خالصةً 

وستكتفي الدراسُة بعرض بعض التعريفات، التي ترى أّنها يمكُن أن تضيَف شيًئا في 

  .التحليل، مع إقرارها بجدوى مناقشاِت كثيٍر من الباحثين العرب في علم اللغة الّنّصيّ 

دٍة ه حاصَل جمٍع لجمٍل مفيالّنّص عن كونتماسُك ففي رأي سعد مصلوح، ال يخرج 

وهذا ما فعله أحمد عفيفي، . لكّن هذا الرأَي ناقٌص، ومن الطبيعّي أن يواَجه بالرفض. متسلسلةٍ 

الذي يرى الّنّص وحدًة كّلّيًة مترابطًة، ُتسهُم  الرأي، وفّضل عليه تعريَف فاينرش،الذي طرح هذا 

  .(2)فيه كل جملٍة في فهم ما يحيط بها في الّسياق

الذي اشترط أن تكون القطعُة .  من الدارسين، وال سّيما هاليدايوهذا ما ُعني به كثيرٌ 

 وهذه األدوات هي خيوط، تؤّلف بين. الكالمّيُة وحدًة متكاملًة، عن طريق ربطها بأدوات التماسك

نسيج من الكلمات، يترابط بعضها "الّنّص؛ لذا عّرف األزهر الزناد الّنّص بأّنه  عناصر

  .(3)"ببعض

                                                 
(1)  �
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َمذهَب الزناد، عندما اشترط احتواَء الّنّص على جديلٍة مضفورٍة من   وذهب محمد حماسة 

المفردات والبنية الّنحوّية، وهذه الجديلُة المضفورُة مسؤولٌة عن تأليف سياق معّين، َينماُز به 

  .(1)الّنّص عن سائِر الّنصوص

إّال أّن . الّنّص وكلتا الصورتين السابقتين، تعّبُر عن صدِق العالقة ووثاقتها بين جزئّيات 

. صورَة َنسج الخيوط أكثُر مالءمًة من صورة َضفر الجديلة؛ ألّنها أبلغ وأدّل على معنى التماسك

األفقّية والعمودّية، ال : فالتحاُم الخيوط المحبوكِة، بسبب تمكينها بالنسج المتشابك، من الناحيتين

  .ة المضفورةشّك يعطيها تماسًكا أقوى وأمتَن من تماسك جزئّيات الجديل

 العالقاِت الّنحوّية، – إلى حّد كبير–وهذه الخيوُط المحبوكُة، أفقيا وعموديا، تشبه 

والعالقاِت الداللّية، اّلتي تمنُح الّنص سمَة الترابط والتماسك، وهذا ما عناه سعيد بحيري في 

  .تعريفه للّنّص 

وهذه الوحدة الكبرى . دٌة أكبُر منهاوحدة كبرى شاملٌة، ال تضّمها وح"رأِيِه هو  في فالّنّص 

 تتشّكل من أجزاٍء مختلفة، تقع من الناحية النحوّية على مستًوى أفقّي، ومن الناحية الّداللّيِة على

ويتكّون المستوى األّول من وحدات نّصّية صغرى تربط بينها عالقاٌت نحوّية، . مستًوى رأسيّ 

  .(2)"تربط بينها عالقاُت التماسك الداللّية المنطقّيةويتكّون المستوى الثاني من تصّورات كّلّية 

 َص إلى هذا التعريف بعد دراسِته آراَء علماِء الغرب حولوواضح أّن سعيد بحيري َخل

وحدة كبرى "أّنه ب  الّنص  وصفه فبدا متأّثًرا برأي هايداي ورقّية حسن، وال سّيما فيمفهوم الّنّص،

  . "شّكل وحدًة متكاملةتُ  كالمّيةٌ  ةٌ قطع" هو ؛ فهو نظير قولهما"شاملة
                                                 

(1)  �
�4�	$ وا�(	:�  ا�):�!�6 ا��ّ�ّ,ّ+ �����P:زيا�"�8اع ا����ا ��4 ا� �!0* ،X2A5�U�!	$، :ا�A5� �	>�k دار ،

�4ّ� ا����W�- و2kُ�ه *+ �5!�ء ا�$ّ2��8 �+ ھ	eه ا�SZ8	B $	- .15م، ص 2001وا���ز<Q، ا�'�ھ�ة،  ،�!ً>�Sو 

?��S �C)* Qَiا�*" :B �C=ُ8� ھ�e2B ،$=ّPھ� أو ا�eّ�8ً *+ ا�AS eTn> +*َ NَُI*َ مZا�� Qِiِوا NَI*َ �5 أّن�- وا

  .413 -412، صد=6Q ا�-4	زا����W� pٍ8� ." ،-��8AS �َ2V" <$ً وا��ةً 

(2)   ،�28U ،�20ي� ّ� ا��ّ%� ��    .119، ص -
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فهذا نظيُر وصِف . "ال تضمها وحدٌة أكبر منها"كذلك بدا متأّثًرا ببرينكر في قوله و 

 حديثُه أّما . تدخل تحت أّي وحدة لغوّية أخرىبأّنه مرّكباٌت من عالمات لغوّية، ال برينكر للّنص

حديث بوجراند، ودرسالر حول معياري ب فيه متأّثًرا، فقد بدا ستوى الرأسيّ والم عن المستوى األفقيّ 

  .الربط، والتماسك

الترابط الّنحوّي، والتماسك : ويالَحظ، لدى قراءة تعريف سعيد بحيري، عنايُته بجانَبي

فهل هذا يعني أّنه أغفل هذا الجانب؟ ). االنسجام التداوليّ (الداللّي، على حساب الركن الثالث 

:     سؤال، بعد عرض مقولة سعيد بحيري، في مقام آخر، حيث يقوليمكن اإلجابة عن هذا ال

  .(1)"أليست الجملة مجموعًة من الرموز؟ أليست تقال في سياق تواصل اجتماعّي؟"

أّن الجملة ما قيلت إّال لتؤّدَي وظيفَة : فإن كان يريد بهذا القوِل، أن ُيطلَق حكًما ُمفاده

 ألّن هناك حاالٍت خاّصًة، تؤلف فيها الجمل ألجل االّتصال الجماعّي، فهذا ليس صحيًحا؛

فهل هذا يمنع عنها . ورّبما لم َيبِنها صاحبها إّال لنفسه، ولم ُيَقّدر ألحد أن يّطلع عليها. التأليف

  ِسمَة الُجْملّية؟ 

وٕان كان َيقصُد أّن من حاالِت توظيِف الجملة، استعماَلها في سياِق تواصٍل اجتماعّي؛ 

 إن كان يقصد هذا، فقد حكم على تعريفه -ستعمل في التواصل االجتماعّي، وفي غيره أي أّنها ت

  .للّنّص بالقصور؛ ألّنه لم يراِع فيه جانب السياق، والتداول

نة لجزٍء من  وتماسك الّنّص في رأي محمد خطابي، يتحّقق باّتصاِل العناصر المكو

  .(2)لوسائِل الّلغوّيةخطاٍب، أو خطاٍب بُرّمِته، عن طريق مجموعٍة من ا

                                                 
(1)   ،�28U ،�20ي� ّ� ا��ّ%� ��  .120، ص -

(2)  �
  .5، ص��	2ّ!	ت ا��ّّ ��AT-، *0!�، : ا�
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 تؤّدي إلى ،ويرى سمير استيتّية أّن تماسك الّنص ناجٌم عن عالقاٍت لفظّيٍة أو داللّيةٍ 

  .)1(وبدونها يظهر الّنّص كأّنه أشالٌء، وُمَزٌق ال رابَط بينهاالتحام أجزاء الّنّص، 

حاطة بكّل في اإلمنه رغبًة د اختاَر تعريَف بوجراند ودرسالر؛ أّما صبحي الفقي، فق

  . ألطراف، وطلًبا للّدّقة العلمّيةالمعايير وا

وَنميل إلى األخذ بهذا التعريف األخير : "وقد بّين الفقي أسباب تبّنيه ذلك التعريف بقوله

، حيث إّنه يراعي المتحّدث أو المرسل والمستقبل، ويراعي كذلك ]تعريف بوجراند، ودرسالر[

  .)2("ّية والداللّيةالسياق، وكذا يراعي النواحي الشكل

فهو يرى تعريَفهما موافًقا للمعايير التي تولي العناية بكّل العناصر الّنّصّية، وشامًال  

، واصًفا إّياهُ ؛ وهذا ما حدا به ألن يقّر هذا التعريف)3(للسمات التي عّدها شروًطا للّنّص الكامل

   .بالّتعريف الجاِمع

أّن من  فذكر. ارسين العرب، محمد العبدمن الدّ ومّمن ُعني بموضوع التماسك الّنّصّي، 

  : )4(أدوات الّتماسك الّنّصيّ 

  .وهو ما عّبر عنه براون، ويول بالسببّية.  االرتباط السببي-1

  .  ويول بالزمنّية،وهو ما عّبر عنه براون.  االرتباط الزمني-2

  . اإلسناد إلى متقّدم-3

                                                 
)1( �		
�+ ;��+ اU		�U ،$2�2		; �2!		�X>، :  ا��	���� ?@���� �، دار واO		N �5(		:� وا���ز<		���S ،Qاءة ا����ّّ ����	زل ا��ؤ(��

 .27م، ص2003، 1�!�ن، ط
)2(   ،-'Pا��ّّ,+ّ ا� �%��� ا�- ،34 / 1. 
)3( �
 . 29/ 1ا�!��Q ا����1، :  ا�
)4(  �
� وا�"8اع اDد"+ّ  ا��48، *0!�، :ا�%� -40م، ص 1989، دار ا���P ��5راU$ وا�(ّ:� وا��ّ�ز<	Q، ا�'	�ھ�ة، ا�

43.   
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  .  الّتخصيص-4

  .  المقابلة-5

  . جابة السؤال واإل-6

  .  اإلضراب-7

 قه، كذلك، وسيلةٌ فال شّك أّن ارتباَط السبب بالمسّبب يصنُع تماسًكا، وارتباَط الزمن بمتعل 

وهذه . واإلسناُد ما هو إّال عالقات مبنّية بين المسند، والمسند إليه.  تسهم في بناء التماسكداللّيةٌ 

 في  وهي لبنات الّنّص – ّي؛ ألّن الجملَ العالقات تمتلُك يًدا طولى في صناعة التماسك الّنصّ 

  .  على عالقة اإلسناد قائمةٌ – الغالب

وِذكُر الخاّص بعد العاّم، من أجل إيصال هدٍف معّيٍن بهذا التخصيص، ُيَعّد دليًال دامًغا 

وأمثلُة التخصيص في القرآن الكريم كثيرٌة، منها . على وجود ارتباٍط وثيٍق بين السابق، والالحق

��������������m�m�m�m�����°�°�°�°�������������±�±�±�±��������������²��²��²��²���������³�³�³�³: عالىقوله ت � ��´����´����´����´��������µµµµ������� �� �� ���������� �¶��¶��¶��¶����� ��� ��� �¸̧̧̧����� �� �� �� �� �� �� �� ���¹��¹��¹��¹���� ��� ��� ����º��º��º��º����� ��� ��� �� �»��»��»��»������� ��� ���¼�¼�¼�¼�������������������½���½���½���½������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

¾¾¾¾¿¿¿¿��Ä��Ã��Â����Á��À����Ä��Ã��Â����Á��À����Ä��Ã��Â����Á��À����Ä��Ã��Â����Á��À��llll(1).� �� �� �� �

 لكّنها ُخّصت بالذكر هنا؛ لبيان عظمتها،. فالجباُل جزٌء من األرض، واألرُض تحتويها

  . ومع ذلك، أَبْت أن تحمل تلك األمانة، اّلتي حملها الظالُم الجاهل. سوخهافي شموخها، ور 

 على إقامة شبكِة عالقاٍت بين العناِصِر  - في الغالب -أّما المقاَبلُة، فهي أداٌة تعمل 

�m�m�m�m��y��x��w��y��x��w��y��x��w��y��x��w: ولك أن تتأّمل في التماسك الّنّصّي، اّلذي صنعته المقابلة في قوله تعالى. الّنّصّية

|��{��z|��{��z|��{��z|��{��z��¬��«��ª�� �©�� �̈ �§��¦��¥��¤� �£��¢��¡������~�� � �}����¬��«��ª�� �©�� �̈ �§��¦��¥��¤� �£��¢��¡������~�� � �}����¬��«��ª�� �©�� �̈ �§��¦��¥��¤� �£��¢��¡������~�� � �}����¬��«��ª�� �©�� �̈ �§��¦��¥��¤� �£��¢��¡������~�� � �}��

®®®®llll(2).  

                                                 
(1)  h.اب ا�72/ .  

(2)   N2510 -5/ ا�.  
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 إّنما تلتقي مع السؤال اّلذي – مهما كانت وجهُتها - وكذلك السؤاُل والجواب؛ فاإلجابة 

واإلضراب أداٌة تصنُع التماسَك؛ ألّنه غالًبا ما ُيستعمل . سبقها، فيشّكالن بتعاُلِقهما نسيًجا مترابًطا

وسواء أجاء يبطل حكًما أم يبقيه، . ق، أو لالنتقال من حكٍم إلى حكٍم آخرإلبطال ُحكٍم ساب

  .فالعالقة التماسكّية قائمٌة بين العناصر الّنّصّية

�m�m�m�m������t��s��r����q���p��o��n��m������t��s��r����q���p��o��n��m������t��s��r����q���p��o��n��m������t��s��r����q���p��o��n��m: ومن أمثلة اإلضراب اإلبطالّي، قوله تعالى

��y��x��w��v��u��y��x��w��v��u��y��x��w��v��u��y��x��w��v��ullll(1) . ه قوله تعالىأمثلت ، فمن)االنتقاليّ (أّما اإلضراب اآلخر :mmmm��Ñ��Ñ��Ñ��Ñ

���Ú��Ù��Ø��×����Ö��Õ������Ô��Ó��Ò���Ú��Ù��Ø��×����Ö��Õ������Ô��Ó��Ò���Ú��Ù��Ø��×����Ö��Õ������Ô��Ó��Ò���Ú��Ù��Ø��×����Ö��Õ������Ô��Ó��Ò��I��H��G��F��E��D��C��B��A��I��H��G��F��E��D��C��B��A��I��H��G��F��E��D��C��B��A��I��H��G��F��E��D��C��B��Allll. (2)� �

ومن الواضح أّن ما بعد . فاإلضراُب في المثاِل األّوِل وسيلٌة رابطٌة بين الالحق، والسابق

  .ُمنذرٌ أداِة اإلضراب رد، وٕانكاٌر لمضمون ما قبلها؛ فهو ليس شاعًرا وال مجنوًنا، بل ُمبّشٌر 

 فقد جاءت اآليتان. وفي المثال الثاني ربٌط متيٌن بين ما قبل أداة اإلضراب، وما بعدها

  .ثّم أعقبهما تفضيٌل لدار الفالح، ومحله. األوَليان تُبّشران الُمزّكين، الّذاكرين، الُمصّلين بالفالح

بناِء وأدلى محمد حماسة بدلوه في موضوع التماسك، وذلك في معِرِض حديثه عن 

وال غرابة في ذلك؛ فالجملة غالًبا هي اللبنة األساسّية للّنّص، لذا فهي تشترك معه . الجملة العربّية

  . في كثير من الظواهر

   .وذكر محمد حماسة، أّن هناك وسيلتين أساسّيتين، ُتسهمان في ربط الجملة العربّية

  .(3) الجملةاإلعراب، والرتبة بين العناصر في: هاتاِن الوسيلتاِن هماو 

                                                 
  .37 -36/ ا��B�Vت   (1)

(2)   <5�h17 -14/ ا.  

(3)  �
��4 ا�2A5	!0* ،X	� �U�!	$، : ا��� ا���"!ّ�����4�	$ وا�(	:� وا���ز<	Q، ا�'	�ھ�ة، "��	ء ا�4A5� �	>�k دار ،

  .88م، ص 2003
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فاإلعراُب له دوٌر كبيٌر في الربط بين الّدالالت، واإلفصاِح عن العالقات الجزئّية، اّلتي 

  . يؤّلف بينها التركيُب الكّلّي للجملة

  ومع أّن مسألَة داللِة عالمِة اإلعراب على معنى أو عدِم دالتها، قد شّكلت قضّيًة خالفّيًة 

 ، وصوًال إلى تمام حسان، وعلماء معاصرين)قطرب( من لدن محمد بن المستنير -قديمة 

 إّال أّن ما بين أيدينا من تراث، ال يدع مجاًال للّشّك في أّن العالمَة اإلعرابّية ذاُت - (1)آخرين

  . داللة معنوّية، ووظيفّية

ولو كان األمُر خالَف ذلك، لما تنّوَع استعماُل عالماِت اإلعراب، وفًقا للحاالت اّلتي 

علًما بأّن . يها الَكِلم في الجمل، وهذه الحاالت بدورها تكون محكومًة بالمواقع اإلعرابّيةتكون عل

  .    عالماِت اإلعراب تبقى ثابتًة في كّل موقع إعرابّي، وتتلّوُن في مواقع أخرى، بشكل مّطرد

   وهذا ما عناه محمد حماسة في حديثه عن الموقع اإلعرابّي، اّلذي يؤّهل مفرداِت الجملة

ثّم ذكر أّن كل موقٍع إعرابّي، تخّصه حالٌة إعرابّية معّينة، يظهر . ألن تؤّدَي وظائَف نحوّيًة شّتى

  .(2)أثُرها على هيئة عالمٍة إعرابّية

 مقدم -  في األصل–الَموضُع األصلّي للعنصر في الجملة؛ فالمبتدأ  فهي تبُة،أّما الرّ 

  ما لم ُيحدث هذا، آخرَ  أو تأخيرُ  عنصرٍ  ويجوز تقديمُ .على الخبر، والفاعل مقدم على المفعول

  .      (3) أو غموًضااألمر َلْبًسا

                                                 
(1)   ZًI* ،�
� ا���"!ّ�� ���	ھ�	 و�'�	ھ�	�	��ن، "!	�م، : ا��%� -183م، ص B�'I1994	$، ا�	�ار ا�24	=�ء، ، دار ا�ا�

184 .�ًّ2Oن "�#42ً� ھ�ا��و��(ّ? أB �ّS- #���? ھ	eا أّن . ? *!�+، وز�� أّن إ��ا�َ )��<� ا�!B) <)8'� أ�Xّ "!�م �

��ابq� r20Vا� �CP5> ا����ا��2k Q* �B�=�" ،$)>�S $ّ2ھ� *+ ا�'�ا�V05� ،+Oل dا $*Z8ا�  .  

(2)  �
��4 ا�X2Aّ5،:ا�  �� ا���"!ّ��  .88، ص "�	ء ا�4

(3)  �
  .93، ص ا�!��Q ا����1: ا�
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 فيها صلحُ أّما الرتبُة غيُر المحفوظة، فيَ . تبُة قد تكون محفوظًة، أو غيَر محفوظةفالرّ 

ظّل العنصر معها ، بل ي(1)وأّما الّرتبة المحفوظة، فال يجوز فيها التّقديم والتّأخير. التقديُم والتّأخيرُ 

  .وبمحافظته هذه تترّتُب العناصُر، وتتماسُك األجزاءُ . محافًظا على موقعه في الجملة

 لذا، أّكد عبد القاهر الجرجاني أثناء حديثه عن محاسن الكالم ومزاياه، أّن المزّيَة ليست

 الكالُم، ثمّ ولكن تعِرض بسبب المعاني واألغراض اّلتي يوَضُع لها "للكالم من حيث هو كالٌم، 

  .(2)"بحَسب موقع بعضها من بعض، واستعمال بعضها مع بعض

تصريٌح واضٌح، أّن الّرتبة أداٌة فاعلٌة في   "ن بعضبحسب موقع بعضها م"ففي قوله 

  .َخلِق الّتماسك، واالنسجاِم في الكالم

ردها وعّلُة هذه التسمية  مَ . (3)"التماسك الوظيفيّ "  إلى ما أسماهصالح فضل أشارقد و 

َيحدث عندما ُيعزى إلى أحد األقوال في الّنّص "إلى الوظيفة اّلتي يؤّديها هذا الّتماسك؛ فهو 

فالقول مثًال يمكن أن يقوم بوظيفِة الّتجسيد، أو . وظيفٌة محّددة، بالّنسبة إلى قوٍل آخَر سابٍق عليه

  ".Greimas.A.Jجريماس "ق وقد أطل. الّتجريد والتعميم، أو الّتضاّد لقول آخر سبقه في الّنّص 

  .(4)""روابط بالغّية"على هذه الوظائف والروابط تسمية 

تلك الوظائُف المشاُر إليها، ليست روابَط نّصّيًة سطحّيًة، وال هي أدواٌت ظاهرٌة َتربُط 

رّية وٕاّنما هي روابط داللّية وتداولّية؛ تحبك المفاهيم، وتحّقق االستمرا. عناصَر الّنّص ربًطا رصفيا

  .وتعمل على ربط الكالم بسياقه، واستعماِله بين الناطقين. فيها

                                                 
��ن، "!�م،   (1)� ،�
� ا���"!ّ� ���	ھ	 و�'�	ھ	ا�%� ا�!�L	�ل <�'	ّ�م : و*+ أ*5I$ ا��"� ا�!�P0ظ	$.207، ص ا�

�5> ا�5Vّ$، وا�!��Lف <�'ّ�م �5> ا�PVّ$، وا�!�A8ف �25? <�'ّ�م �5> ا�!�A8ف.   
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  .87، ص م1984، *��4$ ا�/��W-، ا�'�ھ�ة، ;�#�

(3)  �
� ا��
	ب ZL ،N=Bح، :ا�GH" م .243، ص�/���+ ا�	�وا�t ا�	�244ّ$ ا�!�8	�دة، ا�ّ�	- "ُ	 f�e# و"0ّ�ث 

NI* ،$Aأدوات را� �C2B:25�  .?، و��f�e� $W2، و�eCا hن، و

  .243 ا�!��Q ا�ّ���1، ص (4)



 32

 فاستعماُل قوٍل معّيٍن، من أجل أن يؤّدَي خدمًة مقصودًة لقوٍل سابق، إّنما فيه ربٌط للقول

وفيه كذلك تحقيٌق للتّفاعل بين المرسِل والمتلّقي؛ ألّن الّنص رسالٌة، وما . بسياِقه اّلذي قيل فيه

  . والمستقِبُل بتفاعله مع الّنّص، ُيَعّد شريًكا في إنتاجه. كوَن لوال أّن المستقِبَل سيتلّقاهاكانت لت

وهذه األدواُت اّلتي َيستعمُلها المرسُل في الّنّص، ُتلقي بظاللها على المتلّقي، فيتفاعُل 

  .وثمرُة كل ذلك في الّنهاية، تعوُد على الّنص بالتماسك. معها

، للحديث عن الّترابِط  )نحو الّنّص (ي المبحَث األخيَر من كتاِبه وأفرد أحمد عفيف

إعادُة اللفِظ، : هي) Cohesion(وذكَر أّن وسائَل الترابط الّنّصّي . أشكاِله، ووسائِله: الّنّصيّ 

 والّتعريُف، واإلحالُة، واالستبداُل، والحذُف، والربُط الّرصفي ،(1)والتضام.  

؛ قّية حسن ور اليدايبه تأثرٌ  في تحديِده وسائَل الّترابِط الّنّصّي، مُ وواضٌح أّن أحمد عفيفي،

 Cohesion( كّل تلك األدوات اّلتي ذكرها أحمد عفيفي، ناقشها هاليداي ورقّية حسن، في كتاِبهماف

in English(سوى أداِة الّتعريف، اّلتي ذكرها بوجراند وسيلًة من وسائل الّسبك ،.  

لألدوات، وبّين كثيًرا من تفريعاتها وأنماطها،   في َعرِضهوأحسنَ  ي أبانَ َبيَد أّن أحمد عفيف

  .، واستعان بآراء العلماء المعاصرين المختّصين التراث العربيّ أجاد في تطبيقها على نصوصِ و 

  : (2)فمثًال، في حديثه عن الّتكرار، وضع أحمد عفيفي أنواًعا مختلفًة، على الّنحو اآلتي

  : وَقَسمه إلى قسمين، هما). الكّلّي ( ض  الّتكرار المح-1

  .  التكرار مع وحدة المرجع- 

  .  الّتكرار مع اختالف المرجع- 

  .  الّتكرار الجزئيّ -2

                                                 
(1)  �
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  .  المرادف-3

  .  شبه التكرار-4

  .  تكرار لفظة الجملة-5

  . الّتضامّ -6

. قديِمه، وحديِثه: بيّ ، من القرآِن والشعِر العر  جميعهاهذه األنواع  أورَد أمثلًة كثيرًة علىثمّ 

واستعان بآراِء هاليداي ورقّية حسن، وبوجراند، واألزهر الزناد، وسعد مصلوح، ومحمد حماسة، 

  .       ومحمود فهمي حجازي، وغيِرهم

أّما صبحي الفقي، فقد نظر في ما َكتبه النّصّيوَن حول أدوات الّتماسِك الّنّصي، فوجد 

فجمع أظهَر اآلراء المّتفقة، حول أدوات . راء المتشّعبة للعلماءقواِسَم مشتركًة، تجمع بين اآل

  . الّتماسك الّنّصي، وناقَشها مناقشًة علمّيًة، ووّفَق بينها

ثّم ذكَر أّن الّنّصّيَة ال تتحّقُق إذا خال الّنّص من أدوات الّتماسك الّنّصّي؛ فهذه األدواُت 

  أن يمتلَك كل منوأّكد ضرورَة .  مرصوصًة هامدةجمًال   تبّث الحياَة في الّنّص، وبدونها يصبحُ 

  .(1)هذه األدوات؛ حّتى يتحّقق االّتصاُل والتّفاهمُ  والمتلّقي المنتجِ 

وفي محاولة من صبحي الفقي لإلحاطِة بأبرِز أدواِت الّتماسِك الّنّصّي، ورغبًة منه في 

  اخلّية، ثّم ذكر تحت كّل بندأدوات خارجّية، وأدوات د: توضيح معالمها، عمل على تقسيمها إلى

  : (2)وفي ما يلي بياُنها بإيجازٍ . منهما ما يتفّرع منه

. الّسياَق، واإلحالَة الخارجّية: فاألدواُت الخارجّيُة ُتَصنُف من األدوات الداللّية، وتضمّ 

: ا الّشكلّيُة فهيأمّ . واألدواُت الّداخلّيُة تتفّرُع إلى أدواٍت شكلّية، وأدواٍت داللّية، وأخرى مشتركةٍ 

                                                 
(1)  �
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المرجعّية، واإلبدال، والحذف، والمقارنة، : وأّما الّداللّية فهي. العطف، والتكرار، والمعجم، والّرتبة

والّتكرار بالمعنى، والّترادف، واالنضواء، والّسببّية، والّزمنّية، والّتخصيص، والّتعميم، والّتوكيد، 

  .فهي العطفوأّما األداُة المشتركُة . واإلضراب، والعطف

ما  – ه، واآلَخرُ ها تقّدم توضيحُ ها؛ فبعضُ  ذكرُ  الّسابقِ  القول في األدواتِ سطِ  لبَ وال داعيَ 

 ،ارتباط كلمة بأخرى ارتباًطا صوتيا " أّما االنضواء فهو. عن التوضيح غني – االنضواءعدا

   :في قول الشاعر) ُيغري بي(  بهما كأّنهما كلمة واحدة، مثل  فُينطقُ 

بِح ُيْغري بي                      *    (1)*"وأْنثَني وبياُض الص                                                                   

  إلى جانِب ُحسن-قّدم خدمًة قّيمًة، ذاَت طابٍع ممّيٍز؛ فهو  صبحي الفقيال شّك أّن و 

 لم ُيغفْل في عمِله مسألَة – للعناصر، وتوضيِحها تقسيِمه ألدواِت الّتماسِك الّنّصّي، وتجليِته

  .الّنحوّي، والّداللّي، والّتداوليّ : التّأليِف بين األدوات، بجوانبها الثالثة

 وفي. وأّما تمام حسان، فقد قّدم كثيًرا للدراسات الّلغوّية، وأعطاها ِمسحًة علمّيًة عصرّية

ن تطالَع آراَءه المبثوثَة في كتبه اّلتي ناقشت هذا ما يتعّلق بموضوع الّتماسك الّنّصّي، ُيمكُن أ

  : ومن هذه الكتب. الموضوع

  .  اللغة العربّية معناها ومبناها-1

  .  البيان في روائع القرآن-2

  . الخالصة الّنحوّية-3

. فموضوُع القرائِن وتفريعاِتها، يمّس جوهَر العالقاِت القائمِة بين العناصِر المؤلفِة للجملة

فُر هذه القرائن، عملّيٌة يتّم من خاللها بناُء روابَط متالحمٍة بين تلك العالقات؛ فتظهُر وتضا

                                                 
� ا���"!ّ� ا�!�، أ�!� */��ر،   (1)%�  ).   ض و ي ( *�ّدة ، ���	�Fة���4 ا�
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والجملُة نواٌة للّنّص؛ وعليه، فهذا الموضوع يدخل في باب . الجملُة على هيئِة بناٍء موّحٍد متكاملٍ 

  .الّتماسك الّنّصيّ 

: ن، كاشًفا الغطاء عن آلّيتها، بقولهوُيعرُب تمام حسان عن سر تَبّنيِه فكرَة تضاُفِر القرائ

" ُع اهتماَمها بالقسطاِس بين قرائِن الّتعليِق الّنحويها، وال تعطي للعالمة : القرائُن توزها ولفظيمعنوي

فالقرائُن كلها مسئولٌة عن أمِن . اإلعرابّية منها أكثَر مّما تعطيه ألّية قرينٍة أخرى من االهتمام

  .(1)"ح المعنىالّلبس، وعن وضو 

وال : "ثّم أّكَد ضرورَة اجتماِع هذه القرائِن مًعا، لإلفصاح عن المعنى الّنحوّي، حيُث قال

ُتستعَمُل واحدٌة منها بمفردها للّداللة على معنى ما، وٕاّنما تجتمُع القرائُن متضافرًة؛ لتدل على 

اِع مفرداِت المعدوداِت، بل كما يأتي المعنى الّنحوي وتُنتَجه، ال كما يأتي حاصُل الجمِع من اجتم

  .(2)"المرّكُب الكيماوي من عناصَر مختلفةٍ 

  إذن، فالّدافُع لقول تّمام حسان بفكرة تضافِر القرائن، هو تركيُز ُنحاِة العربّيِة القدامى على

  . ةمع أّنها، في رأيه، قرينٌة كسائِر القرائن، تشترُك معها في اإلبان. العالمِة اإلعرابّيةِ 

وأكثُر ما يّتصُل بموضوع الّتماسِك في قوِل تمام حسان، ما ذهب إليه في بيان كيفّيِة 

وهذا ذاته . اجتماِع القرائن؛ فهي تتحُد شكًال وروًحا في تفاعلها، من أجل تحقيق الغاية المقصودة

 نِة للّنّص ما أّكده علماُء الّنّص، في اشتراِطهم حضوَر عالقاِت الّتماسِك بين الجمِل المكو.  

 وال سّيما القرائنُ . وتجّنًبا لإلطالة، ستكتفي الّدراسُة بإثباِت نماذَج مختارٍة من القرائن

  . المّتصلُة بموضوع هذه الدراسِة اّتصاًال وثيًقا
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. الّتضام، والّرتبُة، والّربطُ : القرائُن العالئقّيُة، وهي: فِمن القرائِن اّلتي ذكَرها تمام حسان

فلو أّننا تأّملنا ما سبق بياُنه في قرينتي الّتضاّم والّرتبة، لوجدنا : "تي الّتضاّم، والّرتبة قالوعن قرين

أّن المقصوَد باالفتقار واالختصاِص والمناَسبِة والّرتبِة المحفوظة، إّنما هو عناصُر ُتعين على 

  .(1)"ّلذي ذكره نّقاُد األدبإحكاِم صياغة الجملة، وعلى فهِم أّن إحكاَم صياغِة الجملِة هو السبُك ا

افتقاُر لفٍظ إلى لفٍظ آخَر، واختصاُص حرٍف بالّدخوِل على اسٍم أو : فأّما العالقاُت الّثالثُ 

فعٍل بمواصفاٍت معّينٍة، والمناَسبة الّنحوّية، فهي عالقاٌت تنضوي تحت باب الّتضاّم، وهو أداةُ 

  .اّتساٍق سبَق أن تناولْته الّدراسُة بالّنقاش

لكّنها تتّفق مع قرينة الّتضاّم في أّنهما أداتاِن . أّما الّرتبُة المحفوظة، فهي قرينٌة أخرىو 

  . تسهماِن في تحقيِق الّسبكِ : تساعداِن على إحكام صياغِة الجملة، أي

وتحّدث فيها . وبعد ذلك، انتقل تمام حسان للحديث عن قرينٍة أخرى، وهي قرينُة الّربط

  : (2)نة، هيعن الّربط بطرٍق معيّ 

  .  اإلحالة-1

  . المطابقة-2

  . األداة-3

ولكّن هناك طريقًة أخرى يتوّسُع . وهذه الطرُق الّثالُث، َمداُر عمِلها ينحصُر في الجملة

  .   نطاُق عمِلها، ليشمَل العالقاِت بين الجمل، وهي الطريقُة الرابعةُ 

  : ومن أمثلتها.  عالقاٌت بين الجمل-4

 . التّفسيرّية - 

                                                 
��ن، "!�م،   (1)��� ا��ّ:�(ّFH��ا����، ا�'�ھ�ة، ا ����  .88م، ص 2000، 
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 .ببّيةالسّ  - 

 .التّفصيل - 

  .اإلبطال - 

  . تقدير الحذف–

 ومن الجدير بالّذكر في هذا المقام، أّنه يمكن التّأصيُل لمفهوم تماسك الّنص عند      

فإذا كان نحاُة العربّية قد انصرفوا إلى االهتمام بالجملة، فإّن . العرب القدامى الّلغوّيين

  .هم، ليشمَل ما هو أبعد من ذلك وّسعوا نطاَق اهتمامالمفّسرين والبالغّيين

أّما .   وال يخفى أّن جهوَد الّنحاِة العرب القدامى، كانت منصّبًة على تقويم الّلسان العربيّ 

البالغّيوَن، فقد اّتجهوا ِوجهًة، تُنبُئ عن تحّرٍر من قيود حدود الجملِة الواحدِة، وُتعبُر عن انطالٍق 

؛ لذا لم تخُل مباحُثهم من معالجاٍت نّصّية، في موضوعات ّص في دراسة العالقاِت الواسعة في النّ 

  .)1(ظمُ الن و ،  والوصلُ الفصلُ و ، اإليجازُ : معّينة تناولوها، منها

   نص كامٌل، ُتحذف فيه عبارات أو جمل، أو ُتختزل فيه - في الغالب -فَموطُن اإليجاز 

 لفصل والوصل، َيفوُق في آلّيةِ وموضوع ا. المعلوماُت، دون إحداث إخالل في المعنى المراد

  . عَمِلِه حدوَد الجملِة الواحدة، ليدرس العالقات القائمة بين الجمل في الّنّص 

ونظرّيُة الّنظم قائمة على أساس التضاّم، واالّتساِق بين مفردات التراكيب، على نحو 

  .)2(ذي وردت فيهيفّسر العالقاِت السياقّيِة اّلتي تجمُع بين هذه المفردات، في الّنّص الّ 

واعلم أّنك إذا رجعت إلى نفسك، علمت علًما ال : "فانظر في ما قاله صاحب النظرّية

َيعترُضه الّشّك، أْن ال نظم في الكلم وال ترتيب، حّتى ُيعلق بعضها ببعض، وُيبنى بعضها على 
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ْظم، والتعليق، الن (فهذه العالقات التي ذكرها الجرجاني . (1)"بعض، وُتجعل هذه بسبب من تلك

  .، هي عالقاٌت وثيقُة الّصلِة بالدراسات الّنّصّية)والبناء، والسببّية

  المعالجةُ ، من حيثُ  أوفر حظا من غيرهمجهوُدهم الّنحوّيُة كانتأّما المفّسرون، فو 

رآن النظرة إلى الّنّص القرآنّي كامًال، إلى درجة أّنهم رأوا الق"الّنّصّية؛ إذ إّن عملهم يقوم على 

الكريم كالكلمة الواحدة، كله آخذ بعضه بيد بعض؛ فأّكدوا التماسك الصوتّي، والصرفّي، والنحوّي، 

وأيًضا أّكدوا المناسبة بين حروف الكلمة الواحدة، . والمعجمّي، والداللّي، وكذلك التماسك الّنصيّ 

  .(2)"وكلمات الجملة الواحدة، وجمل الّنّص الواحد، ونصوص القرآن كّله وهكذا

، يمكن أن ُينظر إليها على أّنها  بارزةً وتلك الجهود التي بذلها المفّسرون ُتَعّد عالمةً 

  على مراعاة المستويات التي يعتمدها التحليلُ  قائمةٌ  منهجّيةٌ  الّنّصّي؛ فهي دراساتٌ  التحليلِ أّولّياتُ 

  .    التماسك الّنّصّي بكّل جوانبهالّنّصي، فضًال عن تأكيدها حقيقةَ 

في  و ، ضافّية في مجال التحليل الّنّصيّ قطعوا أشواًطا إف  الّنّص الحديث، علماءُ ّم جاءث

ِر من وراحوا يتلّمسون . الجملة ود العالقات الشكلّية، والروابط الّضّيقة التي تنسجهاقي الّتحر

ها من الدالالت الحقيقّية للجمل المنشأة؛ عن طريق رصد األواصر التي تربط الجملة بما يحيط ب

  . جمٍل في الّنّص 

  وقد أرَسوا قواعَد هذا المنهِج، لَيصُلَح تطبيُق ُمعطياِته على أّي بناٍء نّصّي، وبذلك يكون 

  .  عملهم هذا متفّوًقا على سائر األعمال السابقة

 الداللُة حديدِ  بالتّ إّن الجملة في الّنّص ذات داللة جزئّية، وال يمكن أن تتقّررَ : "لذا قيل

، إّال بمراعاة الدالالت السابقة Textganzeة لكّل جملة داخل ما ُيسّمى بكّلّية الّنص الحقيقيّ 

  .(3)"التتابع الجمليّ / والالحقة في ذلك التسلسل 

                                                 
(1)-����Wز،   ا�	6 ا�-4Q=55، ص د.  

(2)  �
� ا��ّ,+ ا�P'-، :ا�%��� ا�- ،50 / 1.    

(3)�28U ،ت،   ��20ي	ھ	ھ!� وا=�4ّ	>�� ا��ّّ ا�%� ��     .139، ص -
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فالعالقة بين الجملة والّنّص، غالًبا، هي عالقة الخاّص بالعاّم؛ إذ إّن الجملَة فيه تلتحُم 

ا متك امًال مع جاراتها، لتشّكَل برفقِتها نص .  

 منهما يشترط أشياء، ال ُتعّد واجبة بالنسبة  كل والفرق بين الجملة والّنّص يبدو في كونِ 

فهذا الشرط ليس .  الّنّص مرتبًطا بسياٍق يفّسره، ومقاٍم يالئمهإلى اآلخر؛ من ذلك مثًال، كونُ 

  . مطلوًبا في جملّية الجملة، وال يقّدم شيًئا ما دامت الجملة غير مرتبطة بنّص 

 grammaticalالجملة كيان قواعدّي "ومّما ُيسجل من فروق بين الجملة والّنّص أّن        

أّما الّنّص فحّقه أن ُيعّرف تبًعا للمعايير الكاملة . خالص، يتحّدد على مستوى النحو فحسب

  .Textuality"(1)للّنّصّية 

.  فرًقا حاسًمامن الجملِة والّنصِ  كل ، َتفرق بينلجملة دقيٍق لعريفٍ تتقديِم ولعّل محاولَة 

  : (2)ثين للجملة أّنهافِمن تعريفاِت المحدَ 

  .               فكرٌة تاّمةٌ -1

.                                                   تتاُبٌع من عناصر القول، ينتهي بسكتة-2

، ذو مكّوناٍت شكلّيٍة خاّصةٍ -3 نمٌط تركيبي                 .                                   

  .(3) أقصُر صورٍة من الكالم، تدّل على معًنى مستقّل بنفسه، وتشتمل على ُمسنٍد وُمسنٍد إليه- 4

ويبدو أّن التعريَف األخيَر هو األكثُر قبوًال؛ ألّن فيه جمًعا لصفات الجملة، ومنًعا لما قد 

. ُة قد تؤّدى بالجملة، وبما يفوُق الجملَة في الطوليشترك معها في تلك الصفات؛ فالفكرُة التامّ 

وتتابُع عناصِر القول المنتهي بسكتة، ال ُيعّد حدا دقيًقا ألطراف الجملة؛ ألّن بإمكانك أن تؤّلف 

  .سيًال من الجمل المتالحقة، بحيث يصعُب عليك أن تسكَت عند إحداها

                                                 
  .90، ص ا�� وا��
	ب وا���اءدي ����ا��، رو��ت،   (1)

(2)  �
  .88ا����1، ص ا�!��Q : ا�

� ا���"!ّ� ا���	�Fة�!�، أ�!� */��ر،   (3)%�و�� "8َُ+ ا��راU	P�� $	N2V ا�/	Zف B	- "�0<	� . 399 / 1، ���4 ا�

 ٌY>�� �ٌ>�S ٌفZT �CB 5$؛!Wم ا��CP*.  
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 المكّوناُت الشكلّيُة الخاّصُة اّلتي اولكن، م. وال خالَف على أّن الجملَة نمٌط تركيبي 

المسنُد والمسنُد إليه، أم الفعُل والفاعُل، أم االسُم والفعُل؟ وتأسيًسا : يمتلُكها هذا التركيب؟ هل هي

وهو تعريٌف يتّفق مع رؤيِة . على ما تقّدم، يمكن تفضيُل التعريِف الرابِع لألسباب المشاِر إليها

  .(1)ُنحاة العربّية القدامى

وهذا الخالُف الحاصُل في تحديد مفهوم الجملِة أمٌر طبيعّي؛ وذلك لتعدِد المعايير التي 

استُِند إليها في التحديد، بسبب اختالف وجهات نظر العلماء الذين حاولوا أن يضعوا حدوًدا 

 لتشمل من أجل ذلك، سادت الخالفاُت، قديًما وحديثًا،. للجملة، نظًرا لتعدِد مناهِجهم ومذاهبهم

  .  كثيًرا من مفاهيم العلوم والفنون

وعلُم لغة الّنّص، كغيره من العلوم والفنوِن، َشِهَد خالفاٍت كثيرًة في تحديِد مفاهيِمه، 

  : ومن هذه التحّديات.  مفاهيمه استقرارِ فرَضتها تحّدياٌت أعاقت مسيرةَ 

ة في فروع مختلفة؛ فقد الّنّص يتطّلب دراية واسع"ارتباط علم الّنّص بعلوم كثيرة، جعل  -1

 .(2)"تشّعبت المنابع التي استقى منها مفاهيمه وتصّوراته

 .(3)تعّدد معايير تعريف الّنّص، وتعّدد األشكال اللغوّية التي يمكن أن ُتعّد نصوًصا -2

  .(4)"عدم اكتمال تطوير نحوّيات الّنّص  " -3

   علت قضّية تحديد مفهوم الّنّص،فهذه التحّديات، ورّبما أضيفت إليها اعتبارات أخرى، ج         

بصورة نهائّية متَّفٍق عليها، مسألًة صعبة المنال، بل ُمحالة؛ فتعّددت تعريفات الّنّص، لَيظهر 

    .وتشّعبت مفاهيمه
                                                 

(1)�		
�4		� ا�		�Zم ھ		�رون، *��:، "0'2		1 و;		�حا��)��	ب U		�42<?، أ�		� �		:� �I!		�ن �		+ S(4		�، :  ا�  ،-W��		/$ ا�		4

  .23/ 1 م،1988، 3 طا�'�ھ�ة،

(2)   ،�28U ،�20ي� ّ� ا��%� ��  .1، ا�!'�*$، ص -

(3)  �
  .11، ص �2!? ا��ّّ  ا�.��د، اhزھ�، :ا�

(4)   ،-'Pا��ّ,+ّ ا� �%��� ا�- ،27/ 1.  
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                               بين يدي سورتي األحقاف والحديد: الثانيالمبحث 

وتهدف هذه المناقشُة . سورتي األحقاف والحديدعاّمٍة حول قشٍة ستقوُم الّدراسُة بعرض منا

  . إلى بناِء تصّوٍر عاّم حول هاتين السورتين، يؤّسُس لالنطالِق إلى المعالجِة النّصّيِة فيما بعد

   :وتتناول هذه المناقشُة محورين عاّمين من محاوِر كل من الّسورتين، وهما

  .تسمية السورة: أوًّال 

  . يجاورها من السور ما  انسجام الّسورة مع:ثانًيا

  وفي المطلِب الثّالث، ستعقُد الّدراسُة موازنًة بين الّسورتين، من حيث الّشكُل والمضمون، 

  .ُتظهُر من خاللها سر اختياِرهما للّدراسة

    سورة األحقاف:المطلب األّول

   تسمية سورة األحقاف:أوًّال 

واألحقاُف َعلٌم . هِل األحقاِف في أواخرهاُسميت سورُة األحقاف بهذا االسم؛ لورود قّصِة أ

، اّلذين تجّبروا في البالد، فاستحّقوا أن يكونوا عبرًة لغيرهم، (1))قوِم هود(ُأطلق على منازل عاٍد 

  . بعد إهالِك اهللا تعالى لهم، وانقالِب أحواِلهم

هذا تذكيٌر، يحمل وفي . ونظًرا ألهّمّية هذا الحدث، ُسّميت السورُة الكريمُة باسٍم يشير إليه

في طّياته وعيًدا، لكّل ُمعاِنٍد متكّبٍر، يقُف في وجه دعوة الحّق، منذًرا إّياه من الّتمادي، وُمعلًنا له 

  . أّن دواَم الحال من الُمحال

   انسجام سورة األحقاف مع ما يجاورها من سور القرآن الكريم: نًيااث

   سورِة األحقاِف لما يجاوُرها من سوِر القرآِن المقصوُد باالنسجام في هذا الموضِع، ُمناسبةُ 

                                                 
(1)  �
ھ	:�م ا�4/	�ري، دار : ، "0'2	1ا�4	�KD U�	م ا���آنا�'�ط4-، أ�� ��4 هللا *0!� �+ أ�!� اh��Vرّي، : ا�

��  .203/ 16م، ��2003 ا����، ا��<�ض، 
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فالمتتّبع آليات .   (1)قارَبه و شاكَلهُ  :هُ ناَسبَ ومعنى . ، ُيناسُبُه، ُمناَسَبةً ناَسَبهُ : ويقال في اللغة. الكريمِ 

 التّفّكر العميق، ال بّد أن يكتشف كثيًرا منو  الّتدّبر الّدقيقب  مقروًنارآن الكريم وسوره، تتّبًعاالق

  . والتواؤم بين هذه اآلياتاألمارات الّداّلة على االنسجام

  عاّم "وسّر ذلك االنسجاِم العجيِب، َمرده إلى تشاُبِك العالقاِت الّرابطِة بين اآليات، بمعًنى 

أو خاّص، عقلّي أو حّسّي أو خيالّي، أو غيِر ذلك من أنواِع العالقاِت، أو الّتالزم الّذهنّي، 

 (2)"ِب، والعّلِة والمعلوِل، والّنظيَرين والّضّدين، ونحوهكالّسبِب والمسب.  

وتلك العالقاُت المشاُر إليها، ُتَعّد أركاًنا راسخًة، وعالماٍت ظاهرًة، تُفِصُح عن تماسِك 

، وتجعُل  القرآني أجزاَء الكالم بعَضها آخًذا بأعناِق بعٍض؛ فيقوى بذلك االرتباُط، ويصيُر "الّنص

  .(3)"اُله حاُل البناِء الُمحَكِم الُمَتالئِم األجزاءالتّأليُف ح

، في حديِثه الّسابِق، يشيُر إلى توّفِر خاّصّيتي الّسبك، والحبك في  واإلماُم الّسيوطي

  . هاتان الخاّصّيتان الّلتان ُتعّدان ِمعيارين من َمعايير الّنّصّية. الّنّص القرآنيّ 

بعُض أجزاء الكالم بأعناق بعض، فيصيُر بناًء يأخذ : فمعنى الّسبِك ظاهٌر في قوِله

وهذا هو ذاُته ما تحّدث عنه علماُء الّنص الغربّيون، أمثاُل هاليداي، . ُمحكًما متالئَم األجزاء

  . Cohesion((4) (لت  دي بوجراند، في توضيح مفهوم اوروبر 

                                                 
(1)  �
�N2 �+ �!�د،  ،ا��Wھ�ي: ا��!Uإ�� وF:	ح ا���"!ّ%�أ�!� ��4 ا��PHر ��Aر، دار ا��58 : ، "0'�12	ج ا�

  ).ن س ب ( *�ّدة ، مZ!5�4 ،1987<2+، ��2وت، ط

 *�#		. :، "0'2		1ا�����آنا�����	ن ;��+ -����م أ�		� ا�P		� N=		Zل ا�		�<+ �4		� ا�		��!+ �		+ أ�		- ��		�، ا�		ّ��2ط-،   (2)

�4�$ ا�!X0V ا�:�<X، ا�!�<($ ا�!(�رة، دA� �CB f5!ا� Q!W* ،$ّ2�ت ا�'�آ�U1840 / 5،  ت.ا��را  .  

(3)  ?�P� 1���  .ا�!��Q ا�ّ

(4)  �
  .103، ص ا��ّّ وا��
	ب وا���اء����ا��، دي : ا�
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 ":الّتالُزم الّذهنيّ "عند الّسيوطي، في ما أطلَق عليه عالقاِت  والَحبُك واضحٌة َمعالُمه،

وهو، إلى جانب ذلك، يشير إلى عالقة الّتضاّم، بإضافته . كالّسبب والمسبب، والعّلة والمعلول

  .عالقَة الّنظيرين، والّضّدين

َلت بها عباراُت القرآِن وهذه العالقاُت الّسابقُة، وغيُرها من أدواِت الّتماسِك الّنّصّي، حفَ 

ا متماسًكا في ظاهِره وباطِنه، ومتسلِسًال في عرِض قضاياه، وكأّنه يعالج  وتراكيُبه؛ فبدا نالكريمِ  ص

  . قضّيًة واحدةً 

فهو ليس َمورًدا لكّل َمطلٍب من َمطالب . وهذا سر عجيٌب من أسراِر كتاِب اهللا تعالى

 ، بانسجامبل ُيَعّد نبًعا للجمال والتّناغم. الحياة فحسب؛ نظًرا ِلتشعب قضاياه، واختالف مسائِله

دٍ  واحٍد موح أجزائه، وتآُلف مفرداِته، اّلتي تظهر على هيئِة نص.  

 والحواميُم هي الّسوُر اّلتي تبدُأ بقوِله". الحواميم"وسورُة األحقاِف هي من الّسور الُمسّماِة 

  .(1)غافر، وفّصلت، والّشورى، والّزخرف، والّدخان، والجاثية، واألحقاف: ، وهي"a"تعالى 

. (2)"غيَر آيٍة في األحقاف، نزلت في عبد اهللا بن سالم" الّسوُر الّسبُع كلها مّكّيٌة، وهذه

إّن : وبالتّالي، يمكن القول. (3)وبعُض الّروايات تستثني ثالث آيات من األحقاف، سوى هذه اآلية

  .  الّتوافق الّشكلّي، اّلذي انتظَم تلك الّسوَر الّسبَع، َصِحَبُه توافٌق مضموني اهذ

                                                 
(1)  �
  .55/ 1، ا���	نا���2ط-، : ا�

*0!		� أ�		� ا�P		N= : ، "0'2		1ا�'�ھ�	ن ;��+ -����م ا�����آن!		� �		+ �4		� هللا �		+ �C		�در، �		�ر ا�		�<+ *0ا�ّ.ر#	:-،   (2)

�> ا�4		��- ا�450		- و;		�#�ه، ا�'		�ھ�ة، 		2� واx<		$ .202 / 1، م1957إ�		�اھ�2، دار إ�2		�ء ا���		� ا�2��8ّ		$، 

 <��8" ?��S Y2� ،ف�'�hرة ا�U +* ا��8;�ة $>xدة ھ- ا�V'!ا�" : Nَ2Oا�Uِھٌ� *+ �(- إ�; �َCِ;و."...  

(3)  �
روح ا����	2+ ;�+ �<��!� ا����آن ا��*�!� وا��ّ�'�C; Uب ا�ّ�<+ *0!�د �+ ��4 هللا ا�0�2(ّ-،  اU��h-،: ا�

+2	W���4 ا��4ري �2Aّ$، دار ا���� ا�58!2ّ$، ��2وت، : ، "0'12ا� -5�  .161 / 13 ،ھـ1415
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فِمن المعلوم أّن أهم . وهذا الّتوافُق في المضموِن، َنَسَجته أفكاٌر ذاُت أهداٍف متكافئةٍ 

وتوحيُد الهدف هذا، قّرب . األهداف اّلتي ترمي إليها اآلياُت المّكّيُة، تقريُر أُسِس العقيدة اإلسالمّية

  . المسافاِت بين مضامين األفكار، فجعلها تلتقي في طريٍق واحدةٍ 

كان يراعي تسلسَل  – صّلى اهللا عليه وسّلم –ألّن نزوَل القرآِن الكريم، على قلب الّنبّي و 

، ُيفصُح عن وجوِد التّناُسِب واالرتباِط )الحواميم ( أحداِث الّدعوة، فقد جاء تتابُع نزوِل هذه الّسور 

  .بينها

َة غافر، ثّم َوِليْتها سورُة وَتذكُر كتُب علوِم القرآِن أّن أولى الحواميم في الّنزول كانت سور 

 وبعد الحواميم. فّصلت، وبعدها سورُة الّشورى، ثّم سورُة الّزخرف، والّدخان، والجاثية، واألحقاف

  .(1)ُأنزلت سورُة الّذاريات

ومن ناحيٍة أخرى، لو نظرَت في آياِت سورِة الجاثية، وهي الّسورُة اّلتي سبقت في نزولها 

تكّشفت لك بعُض مالمح الّتماسك الّنّصي، اّلذي ينتظُم آياِت القرآن سورَة األحقاف مباشرًة، لَ 

  . الكريم جميَعها؛ فهناك ِشْبُه تطاُبٍق بين األفكار اّلتي تضّمَنتها الّسورتان

  : ومن األفكار اّلتي عّبرت عنها سورُة الجاثية

  .  بياُن مصدرّية القرآن الكريم، كتاِب اهللا تعالى- 

  .  تعالى في خلقه إثباُت قدرِة اهللا- 

  . الّدعوُة إلى الّتوحيِد، ونبِذ عقائِد الّشرك- 

  .   تأكيُد ِمصداقّيِة رسالِة خاتِم األنبياِء والمرسلين- 

  .  بياُن ثواِب الُمحسِن، وعاقبِة المسيء- 

                                                 
(1)  �
  .55 / 1، ا���	نا���2ط-، : ا�
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وهذه دعوةٌ . اتّفاًقا بين معظم أفكاِر سورتي الجاثية، واألحقاف فِمَن الواضِح أّن هناك

�m�m�m�m��B��A��B��A��B��A��B��A:(1)قال تعالى. االتّفاقذلك ي بعِض آياِت سورة الجاثية، للوقوف على َمظاهِر للتّأّمل ف

��K��J��I������H��������G��F��E���D��C��K��J��I������H��������G��F��E���D��C��K��J��I������H��������G��F��E���D��C��K��J��I������H��������G��F��E���D��C����������M�������L��M�������L��M�������L��M�������L����������N��N��N��N����������P��O��P��O��P��O��P��O����QQQQ ������R��R��R��R����������S���S���S���S����������T�T�T�T����������U���U���U���U�����������V��V��V��V��������WWWW� �� �� �� �

Z��Y�������X���Z��Y�������X���Z��Y�������X���Z��Y�������X��� llll.  

�m�m�m�m������l��k��j�i��h��g������l��k��j�i��h��g������l��k��j�i��h��g������l��k��j�i��h��g:(2)قـال تعـالى – صّلى اهللا عليه وسّلم –وحوَل رسالِة محّمٍد 

��t��s��r��q��p�����o��n����m��t��s��r��q��p�����o��n����m��t��s��r��q��p�����o��n����m��t��s��r��q��p�����o��n����mllll. كتاَبه، اّلذي يرسُم معالَم وقال جّل وعال في ما يخص 

���°���m�m�m�m: (3)هذه الّرسالة �̄�®��¬��«��ª��©��¨��°��� �̄�®��¬��«��ª��©��¨��°��� �̄�®��¬��«��ª��©��¨��°��� �̄�®��¬��«��ª��©��¨llll.  

���m�m�m�m{��z��y��x���w{��z��y��x���w{��z��y��x���w{��z��y��x���w||||��}����}����}����}: (4)ثـــّم بعـــد ذلـــك، تنتهـــي ســـورة الجاثيـــة بقولـــه تعـــالى

�̀�_�����~�̀�_�����~�̀�_�����~�̀�_�����~llll . مــا انتهــت بــه ســورُة الجاثيــِة مــن وصــٍف؛ وذلــك فــي تبــدأ ســورة األحقــاف بو

  .�m�m�m�m��i����h����g��f��e��d��c��b��a��i����h����g��f��e��d��c��b��a��i����h����g��f��e��d��c��b��a��i����h����g��f��e��d��c��b��allll: (5)قوله تعالى

 تلتقــي معهــا فــي مــا حوتــه مــن وســورُة الــّذاريات، اّلتــي أعقَبــت فــي نزوِلهــا ســورَة األحقــاف،

ناسِب بين الّسورتين وللكشِف عن جوانِب التّ . أفكاٍر ومضاميَن، تعّبُر عّما تعّبُر عنه الّسور المّكّية

  .في المضامين، تكتفي الّدراسُة بربِط أواخِر سورِة األحقاف، مع أوائِل سورِة الّذاريات

¼��½���¾���¿���m�m�m�m�������Â�����Á��À��¿���¾���½��¼�������Â�����Á��À��¿���¾���½��¼�������Â�����Á��À��¿���¾���½��¼�������Â�����Á��À: (6)فــآخُر آيــٍة نزلــت مــن ســورة األحقــاف، قولــه تعــالى

Å��Ä���ÃÅ��Ä���ÃÅ��Ä���ÃÅ��Ä���ÃÆÆÆÆÑ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È����Ç��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È����Ç��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È����Ç��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È����Ç��ÒÒÒÒÓ��Ó��Ó��Ó��ÔÔÔÔÙ��Ø��×��Ö��Õ��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ù��Ø��×��Ö��Õ��llll.� �

                                                 
(1)   $2l�W4 -1/ ا�.  

  .2l�W� /18$ ا  (2)

(3)   $2l�W20/ ا�.  

(4)  $2l�W37/  ا�.  

  .2 -1/  اh�'�ف  (5)

  .35/ اh�'�ف   (6)
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���m�m�m�m��»�����º��¹: (1)أّوُل مـــا نـــزَل مـــن ســـورة الـــّذاريات، قوُلـــه تعـــالىو  �̧�¶��µ��»�����º��¹�� �̧�¶��µ��»�����º��¹�� �̧�¶��µ��»�����º��¹�� �̧�¶��µ

���É���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��¼���É���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��¼���É���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��¼���É���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��¼llll.� �

ـــد بـــدأت آيـــاُت ســـورة الـــّذاريات، تؤّكـــُد المـــضموَن الّـــذي انتهـــت عنـــده ســـورُة األحقـــاف .  فق

 ي درجًة عاليـًة مـن التّـيّقن، أّن وعـد اهللاوعّبرت عن هذا التّأكيِد باستخدام أسلوِب القسم، اّلذي يعط

وهـــذا الوعـــُد هـــو ذاتُـــه اّلـــذي ذكَرتـــه ســـورُة األحقـــاف، موّضـــحًة معاينـــَة الكّفـــار لـــه، . واقـــٌع ال محالـــةَ 

  .مستقّلين ِسني إقاماتهم، اّلتي قَضوها في الحياة الّدنيا

  سورة الحديد : المطلب الثّاني

َت من الّضرورّي اآلن تعّلقِة بسورة األحقاف، با المحاوِر الم الوقوف على شيء منوبعدَ 

  .  الّسورِة المدنّيِة الُمقاِبلِة لها في الّدراسة، وهي سورُة الحديدشيٍء من محاورعرُض 

    تسمية سورة الحديد:أوًّال 

�m�m�m�m��A��A��A��A: وذلك في قوله تعالى. ُسّميت سورُة الحديد بهذا االسم، لورود ذكِر الحديد فيها

BBBB� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �F��E��D��CF��E��D��CF��E��D��CF��E��D��CK��J��I��H����� �G��K��J��I��H����� �G��K��J��I��H����� �G��K��J��I��H����� �G��LLLL��P���� � �O��N��M����P���� � �O��N��M����P���� � �O��N��M����P���� � �O��N��M��

Y�����X����W��V��U��T��S��R��QY�����X����W��V��U��T��S��R��QY�����X����W��V��U��T��S��R��QY�����X����W��V��U��T��S��R��QZZZZ��_�� �̂�]��\������[����_�� �̂�]��\������[����_�� �̂�]��\������[����_�� �̂�]��\������[��llll.    

وٕاطالُق هذه الّتسميِة على السورِة الكريمِة، فيه إشعاٌر بأهّمّيِة الحديِد، وٕاخباٌر بأّن فيه 

  : فمن مزاياه أّنه. قيمًة عاليًة، ومزايا كبيرةً 

 يمّثل الماّدة األساسّية لصناعة األسلحة، واألدوات اّلتي ُيستعان بها رمٌز للبأس والقّوة؛ فهو -1

 .لنصرة دين اهللا تعالى بالجهاد

                                                 
  .6/ 1/ ا�eّار<�ت   (1)
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وال شّك أّن ُمحاولَة حصِر .  جامٌع لكثيٍر من الَمنافع، والمصالِح اّلتي تهّم الّناَس في حياتهم -2

 . هما أوتي من إمكاناتالخدماِت اّلتي تقّدمها هذه الماّدُة لإلنسان، ال يقوى عليها أحد، م

رسوَل  أنّ  – رضي اهللا عنه –روى عمُر بُن الخّطاب . "من الّسماءلُمنَزلِة  من البركاِت اواحدٌ  -3

 الحديَد، :إّن اهللا أنزَل أربَع بركاٍت من الّسماء إلى األرض:  قال– صّلى اهللا عليه وسّلم –اهللا 

   .(1)"والّناَر، والماَء، والملحَ 

   رة الحديد مع ما يجاورها من سور القرآن الكريمانسجام سو : نًيااث

والمتتّبُع لطبيعِة . (2)نزَلت سورُة الحديد في المدينة، بعَد سورة الّزلزلة، وقبَل سورة القتال

  . عالقِة سورِة الحديد بالّسورتين األخريين، َيلحُظ انسجاًما واضًحا، وتناسًبا بّيًنا

 تختزُن – كغيرها من سائر سوِر القرآِن الكريم –ّنها فسورُة الّزلزلة من قصاِر الّسور، لك

وٕاذا أنعمت الّنظر في آخر آيتين من الّسورة، علمت أّنهما . معانَي غزيرًة، وتلّخُص أفكاًرا كثيرة

تمّثالن قاعدًة عاّمة ُمجَملًة، جاء تفصيلها في األفكار اّلتي عرَضْتها سورُة الحديد، وما تنّزل 

  . ن الكريمبعَدها من سور القرآ

   ال بد فٍ كل مكل :  اّلتي تضّمَنْتها آيتا سورِة الّزلزلِة المقصودتان، مضموُنه،وَنص القاعدةِ 

mmmm����������x�w����������x�w����������x�w����������x�w: (3)أن ُيحاَسَب على كل صغيرٍة وكبيرٍة تصُدُر عنه، ِمصداًقا لقوله تعالى

���d���c��b��a�� �̀�_��~��}��|�����{��z�y���d���c��b��a�� �̀�_��~��}��|�����{��z�y���d���c��b��a�� �̀�_��~��}��|�����{��z�y���d���c��b��a�� �̀�_��~��}��|�����{��z�yllll.  

 بين الفكرِة العاّمِة، اّلتي عّبرت عنها سورُة الّزلزلة، وبين  وثيقةً  صلةً هناكال يخفى أّن و 

فسورُة الّزلزلة فيها تصويٌر لطرٍف من أهوال يوم القيامة؛ حين ُتزلَزل . بدايات سورة الحديد

  . األرض، وُتخِرج ما في باطِنها من األموات، ليقوموا َفِزعين ُمتفّرقين، ُمنتظرين نتائَج أعماِلهم

                                                 
  .261 -260 / 17، ا�4	�KD U�	م ا���آنا�'�ط4-،   (1)

(2)  �
  .56 / 1، ا���	نا���2ط-، : ا�

  .8 -7/ ا�ّ.�.�$   (3)
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وهذه األهواُل كلها، َتشَهُد على افتقار المخلوقاِت إلى اهللا، وعلى حاجِتهم الّدائمِة إلى نيل 

 وهي أدّلٌة دامغٌة على أّن اهللا تعالى هو القوي الغالُب على أمره، وهو وحَدُه مالُك الُملِك،. رضاه

���m�m�m�m: ه تعالىوهذا ما نطقت به بداياُت سورِة الحديد، في قول. المتصّرُف في ُملِكه �̄ � ®� � ¬� � «�� �̄ � ®� � ¬� � «�� �̄ � ®� � ¬� � «�� �̄ � ®� � ¬� � «

±��°±��°±��°±��°²²²²��¶����µ����� �́�³����¶����µ����� �́�³����¶����µ����� �́�³����¶����µ����� �́�³�� »��º����¹��¸»��º����¹��¸»��º����¹��¸»��º����¹��¸¼¼¼¼¾��½��¾��½��¾��½��¾��½��¿¿¿¿���Å���Ä��Ã����������Â��Á��À�����Å���Ä��Ã����������Â��Á��À�����Å���Ä��Ã����������Â��Á��À�����Å���Ä��Ã����������Â��Á��À��llll.  

، فُيمكُن )القتال(أّما عن عالقة سورة الحديد بالّسورة اّلتي أعَقَبتها، وهي سورُة محّمد 

  . ُمالحظُة وثاقِتها من خالل عرِض األفكاِر المشتَركِة بين الّسورتين

   شّك أّن كل سورٍة في القرآِن الكريِم، تَنحو نحًوا معّيًنا، وتّتخُذ طابًعا ممّيًزأ، يؤّهُلها ألن وال

  .تمتِلَك شخصّيًة ُمستقّلة، ُتحدُد هوّيتها، وُتعطيها أماراٍت خاّصًة، تَفِرُقها عن سائر الّسور

 فكاُر ُسَوِره، على، وتتعاضَد أؤه، يقتضي أن تتكامَل أجزا نصوص القرآنولكّن تماسكَ 

 فانظر، على سبيل المثال ال الحصر، في الّصلة الوثيقة بين .نحٍو َيجعُلها تبدو غايًة في الّتراُبط

 من سورة 20: وكذا بالنسبة إلى اآليتين.  من سورة محمد2 من سورة الحديد، و8: اآليتين

  . من سورة محمد38 من سورة الحديد، واآلية 7ثّم اآلية .  من سورة محمد36الحديد، و

   وٕالى جانِب تصاُقِب أفكاِر هاتين الّسورتين، هناك َملمٌح جميٌل، ال بّد من اإلشارة إليه في

  . هذا الموضع، وهو اتّفاُق أواخِر سورِة الحديد، وأوائِل سورِة محّمد في مضمون الخطاب

  نيِل فضِل اهللا تعالى فِكال الموِضعين ينص على أّن اإليماَن برسالة خاتِم األنبياء، طريُق 

:  قال تعالى في أواِخِر سورِة الحديدِ . ورحمته، وسبيُل الحصوِل على المغفرة واألجِر والّصالحِ 

mmmm�����¬���«��ª��©��� �̈ �§��¦��¥��� � � � �¤��£��¢��¡������~��}��|��{�����¬���«��ª��©��� �̈ �§��¦��¥��� � � � �¤��£��¢��¡������~��}��|��{�����¬���«��ª��©��� �̈ �§��¦��¥��� � � � �¤��£��¢��¡������~��}��|��{�����¬���«��ª��©��� �̈ �§��¦��¥��� � � � �¤��£��¢��¡������~��}��|��{

®®®®¯̄̄̄¿��¾��½��¼��»��º��¹����� �̧�¶�������µ��� �́�³���²�����±��°��¿��¾��½��¼��»��º��¹����� �̧�¶�������µ��� �́�³���²�����±��°��¿��¾��½��¼��»��º��¹����� �̧�¶�������µ��� �́�³���²�����±��°��¿��¾��½��¼��»��º��¹����� �̧�¶�������µ��� �́�³���²�����±��°��ÀÀÀÀÅ��Ä���Ã���Â����Á��Å��Ä���Ã���Â����Á��Å��Ä���Ã���Â����Á��Å��Ä���Ã���Â����Á��������������

Ç��ÆÇ��ÆÇ��ÆÇ��ÆÈÈÈÈ���Í��Ì��Ë��Ê��É�����Í��Ì��Ë��Ê��É�����Í��Ì��Ë��Ê��É�����Í��Ì��Ë��Ê��É��l��l��l��l����.   
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�m�m�m�m���B��A���B��A���B��A���B��A������D��C��D��C��D��C��D��C:  محّمٍد بما انتهت به سورُة الحديد، فنزَل قوُله تعالىثّم ابتدأت سورةُ 

V���U�����T��S��R��Q��P���O��N��M��L��K���J��I��H�����G��F���������EV���U�����T��S��R��Q��P���O��N��M��L��K���J��I��H�����G��F���������EV���U�����T��S��R��Q��P���O��N��M��L��K���J��I��H�����G��F���������EV���U�����T��S��R��Q��P���O��N��M��L��K���J��I��H�����G��F���������EWWWW����Y�������������X������Y�������������X������Y�������������X������Y�������������X��

��]��\��[��Z��]��\��[��Z��]��\��[��Z��]��\��[��Zllll�.  

  

   رتي األحقاف والحديدموازنة بين سو : لثالمطلب الثّا

  تتناول هذه الموازنة عرًضا لبعض خصائص سورتي األحقاف والحديد، من حيث الّشكُل 

  :وفي ما يلي بيانها. والمضمون

  : من حيث الّشكل-1

  ولعّل أظهَر المالمح . هناك مالمُح شكلّيٌة مميزٌة لكل من التّنزيل المّكّي، والتّنزيل المدنيّ 

   :ة بالّسورتيِن الخاضعتين للّدراسة، الملمحاِن اآلتيانالّشكلّية الخاصّ 

 ومعظُم الّسور .�m�m�m�m�b�a�b�a�b�a�b�allll: افتُِتحت سورة األحقاف باألحرف المقّطعة، وذلك في قوله تعالى* 

»��¬��®��»��¬��®��»��¬��®��»��¬��®�����������������������m�m�m�m:  أّما سورُة الحديد، فقد افتُِتحت بقوِله تعالى.(1)الُمفتَتحة باألحرف المقّطعة هي مّكّية

±��°��¯±��°��¯±��°��¯±��°��¯²²²²��³����³����³����³����¶����µ�����´��¶����µ�����´��¶����µ�����´��¶����µ�����´llll.  

وهذا الّنوع من الّنداِء، . "يا أّيها اّلذين آمنوا ": من سورة الحديد بقوله تعالى28ابتدأت اآلية * 

 لذا، خلت سورُة األحقاِف من هذا الّنداء. (2)يختّص به التّنزيُل المدني.  

  

                                                 
(1)  �
، ا���;	ن ;�+ -���م ا����آن ��	ھ6*0!� ��4 ا�8
�2، ا�.ر�S�-، :  وا�
�.109/ 1، ا���	نا���2ط-، : ا�

2�> ا���4- ا�450- و;�#�ه، ا�'�ھ�ة، ط � $84A*3197/ 1 ت،. ، د .  

(2)  �
  .189/ 1، ا�'�ھ	ن ;+ -��م ا���آنا�.ر#:-، : ا�
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  :من حيث المضمون -2

. تلًفا عن اّتجاه الموضوعات المدنّيةتسلُك موضوعاُت التّنزيل المّكّي اّتجاًها واحًدا، مخ

وفي ما يلي بياٌن . ولكنها جميًعا تلتقي في الّنهاية لتحّقق أهداًفا بعيدًة، ُيجمع عليها الّنّص القرآنيّ 

  : لهذا االختالِف المضمونيّ 

وحيد اهللا تحقيِق هدِف بناِء العقيدِة اإلسالمّيِة، القائمِة على تبي سورُة األحقاف ُجّل اهتماِمها  ُتول*

وهذا الهدُف يقُع على رأِس قائمِة األهداِف، التي جاء القرآن المّكّي يدعو . تعالى في العبادة

وهناك أمثلٌة كثيرٌة تثبُت صّحَة هذه . الناَس إلى الّتمسِك بها، وُينذُرهم من اقتفاء كل ما يخالُفها

�mmmm�Ã: الخصيصة، ُيذَكر منها قوُله تعالى �Â� �Á� �À��¿��¾��½�Ã� �Â� �Á� �À��¿��¾��½�Ã� �Â� �Á� �À��¿��¾��½�Ã� �Â� �Á� �À��¿��¾��½����É� �È� �Ç� � �Æ�� � �Å� � �Ä�����É� �È� �Ç� � �Æ�� � �Å� � �Ä�����É� �È� �Ç� � �Æ�� � �Å� � �Ä�����É� �È� �Ç� � �Æ�� � �Å� � �Ä�

Ï��Î��Í��Ì��Ë��ÊÏ��Î��Í��Ì��Ë��ÊÏ��Î��Í��Ì��Ë��ÊÏ��Î��Í��Ì��Ë��Êllll .   

�����m�m�m�m��Þ���Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Þ���Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Þ���Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Þ���Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö������á: ومن األمثلة كذلك، قوله تعالى � ��à��ß��á���� � ��à��ß��á���� � ��à��ß��á���� � ��à��ß

���ã��â���ã��â���ã��â���ã��âllll. � �

 بالدعوة إلى فضائل األخالق، وتنفيِر – كغيرها من السور المّكّية – ُتعنى سورُة األحقاف *

فهناك آيات تحّث . التي تَُقض أركاَن المجتمِع اإلسالميّ الناِس من العاداِت والطبائِع السيئة، 

��m�m�m�m��x: ر، منها قوله تعالىبْ على فضيلة التواضع، وتنّفر من رذيلة الكِ  �w� �v� � �u� � �t� �s��r��x� �w� �v� � �u� � �t� �s��r��x� �w� �v� � �u� � �t� �s��r��x� �w� �v� � �u� � �t� �s��r

¤��£��¢��¡��� � ����~��}��|��{����z��y¤��£��¢��¡��� � ����~��}��|��{����z��y¤��£��¢��¡��� � ����~��}��|��{����z��y¤��£��¢��¡��� � ����~��}��|��{����z��y¥¥¥¥��®��¬��«��ª��©�� �̈ �§�� � �¦�����®��¬��«��ª��©�� �̈ �§�� � �¦�����®��¬��«��ª��©�� �̈ �§�� � �¦�����®��¬��«��ª��©�� �̈ �§�� � �¦���

¹�� �̧�¶��µ���� �́�³��²��±���°��¯¹�� �̧�¶��µ���� �́�³��²��±���°��¯¹�� �̧�¶��µ���� �́�³��²��±���°��¯¹�� �̧�¶��µ���� �́�³��²��±���°��¯ºººº¿���¾��½��¼��»��¿���¾��½��¼��»��¿���¾��½��¼��»��¿���¾��½��¼��»����Ã��Â���Á��À����Ã��Â���Á��À����Ã��Â���Á��À����Ã��Â���Á��À��llll .  

 وهناك آياٌت توصي اإلنساَن بضرورة البّر بوالديه، وتحّذُره من َمغّبة اإلساءة إليهما،

وخيُر موطٍن يمّثل الّدعوة إلى اإلحسان إلى الوالدين، اآلية . واإلعراِض عن دعاِئهما له بالخير

  .  18 و17 إليهما، فيمّثله اآليتان أّما الموِطُن اّلذي يشَهد تحذيًرا واضًحا من عقوبِة اإلساءةِ . 15



 51

:  يجُدها تحث على فضائَل كثيرٍة، منها،والمتتّبُع لدقائِق محتوى السورِة الكريمةِ �

�. األخالِق البّناءةمن  االستقامُة، والصبُر، وغيُرهما �

 له ، وتسليةً ُتظِهُر سورُة األحقاِف اهتماًما بقصص األنبياِء واألمِم الغابرة، تثبيًتا لفؤاد النبيّ * 

 إلى 21، واآليات من 12، ما ورد في اآلية ومن األمثلة على هذه الخصيصة. )1(ألصحاِبهو 

25 .   

  :أّما سورة الحديد، فكانت موضوعاتها على الّنحو اآلتي

ومن الشواهِد على . ذكُر التّفصيالِت الخاّصِة بالتشريعات، والمعاَمالِت، والعالقاِت االجتماعّيةِ * 

 . 25، 7: ورد في اآليتين، ما ذلك

ومن األمثلِة على فضِل . ذكُر فضِل الجهاِد في سبيل اهللا، ومكانِة المجاهدين عند اهللا تعالى* 

ومن الشواهِد على رفعِة منزلِة المجاهِد، الذي يقّدُم نفَسه . 10 ما ورد في اآلية الجهاِد وثواِبه،

 19 ما ورد في اآلية ابتغاَء مرضاِة اهللا،

 .15 إلى 13 ويبدو ذلك جليا في اآليات من . أحواِل المنافقين، وكشُف أالعيِبهمِذكرُ * 

مخاَطَبُة أهِل الكتاب، ودعوُتهم إلى االمتثاِل ألمِر اهللا، والتمّسِك بتعاليِم ديِنه، لينالوا األجَر * 

  .29 إلى 27، باآليات من ويمكُن التمثيُل على هذه الفكرةِ . العظيَم من رّبهم

ا عن سائر سور القرآن الكريم؛ مميزًة له، فال ُيَعّد اختياُر سورتي األحقاف والحديد وبعدُ 

فسوُر القرآن الكريم تتكامُل وال تتفاضل، وتّتحد مًعا في مزايا مشتركٍة في ما بينها، تجعُلها ترتقي 

  .إلى حيث ال يمكن أن يصل إلى درجِة تكاُمِلها ُمرتقٍ 
                                                 

)1(   ���، #�Iة إ<�اد zVS اh��24ء واh*� ا� ���م *(�ع، ا�'�Aن، : ا�
�. '$و*ّ!� <!2ّ. ا��(.<Nَ ا�!ّ�-َّ- +�; XK	'�

 *20	- ا�	�<+ ،*	PAV> د<	� و*	��� ا�H4	�، :وا�
	�. 59م، ص 1995، 7، *��4$ وھ4	$، ا�'	�ھ�ة، ط ا���آن

��م ا���آند<�، - +; YZا��ا $	��4A5� $2���	�dم ا�	ودار ا�58 Q	>:� وا���ز	وا�( $	��4A5� �2Aدار ا���5 ا� ،

  .66م، ص1998، 2وا�(:� وا���ز<Q، د*:1، ط 
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ا من بديِع النظِم ما َأبهَر كل ما من سور القرآن الكريم، فيهمكغيرهفالّسورتان الكريمتاِن، 

  . ناظٍم، ومن فصاحة الَكلِم ما أدهش كل فصيح، ومن بالغة القول ما أعجَز كل بليغ

 من بناٍء عظيٍم شاهٍق، يقف ا من نسيٍج محكٍم متماسٍك، وجزءً ا خيطً كلتا الّسورتيِن ُتمثلُ و 

  .ا أمام إحكام بنائه، وٕاتقان َصنعتهكل لبيٍب ماهٍر حائرً 

، لتكونا ماّدًة للّدراسِة المقاِرنِة بين سورتيِن متقاربتين في وقد تّم اختياُر هاتين الّسورتين

  .إحداهما مّكّية، واألخرى مدنّية: عدد الّصفحاتِ 

 المختلفِة، في المستوياتِ فيهما  والبحِث فهذا التّقارُب يسهل عملّيَة المقارنِة بين الّسورتين،

 ويكشف عن مظاهر الّتماسك في القرآن المّكّي، والقرآن المدني .وال سّيما في المستوى الّصوتيّ 

  .بصورٍة أكثَر جالءً 
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  الجانب الّتطبيقّي 

ينــَتِظُم الجاِنــُب الّتطبيقــي فــصوًال ثالثــًة، َتبحــُث فــي الّتماُســِك الّنــّصي فــي ســورَتي األحقــاِف 

، والّنحــوي :  علــى المــستوياتِ والحديــِد، والــّصرفي ، وفــي مــا يلــي َعــرٌض للفــصوِل الّثالثــة، . الــّصوتي

  :بشيٍء ِمَن التّفصيل

  : ويضّم هذا الفصُل المباِحَث اآلتية: المستوى الّصوتيّ : الفصُل الثّاني

  . في سورة األحقاف، من خالل الكتابة الّصوتّيةِ  المقطعي  الّنظامُ : األّولالمبحثُ 

  . في سورة الحديد، من خالل الكتابة الّصوتّيةِ  المقطعي  الّنظامُ : الثانيالمبحثُ 

  .ي األحقاف والحديدِ سورتَ اسٌة داللّيٌة مقاِرنٌة للّنظام المقطعّي في در  : الثالثالمبحثُ 

  .ي األحقاف والحديدِ سورتَ كل من   لفونيماتِ  المكّونةِ  السماتِ  بعُض : الّرابعالمبحثُ 

 في اإلسهام في صنع الّتماسِك ،لحديِث عن دوِر إحكاِم توزيِع المقاطِع الّصوتّيةِ وقبل ا

  .  المقطع الّصوتيّ ي الّنّص، ينبغي تعريفُ ف

فالمقطُع، وفق ما يرى علماُء الّلغة، َنَسٌق منّظٌم من جزئّيات الّتحليل الّلغوّي، وَيحوي 

:  مثل وقد يضّم المقطُع صامتين،.(1)فونيمبمعنى أّنه وحدٌة صوتّية أكبر من ال. صامتًا وحركةً 

  .ضال :  ومن المقاطع ما يشتمل على ثالثة صوامت حاَل الوقف، مثل.ِمنْ 

. في حقيقته الّنطقّية واألكوستيكّية، توزيٌع منظٌم للّطاقِة الّصوتّيةِ " وبتعبيٍر آخَر، المقطع

  .(2)"وامت والحركاِت وأنصاِف الحركاتِ ويتّم هذا الّتوزيُع على أساس التّباُيِن الكائِن بين الصّ 

                                                 
(1)  �
��4 ا��4Vر، ،;�ھ2+: ا� �� ا���"!ّ�!�'��$ ا�U�ّ	��$، �2	�وت، ا���@? ا�ّ,��ّ+ �	UE* ،1980 38م، ص .

�		
��ن، "!		�م، : وا�		����%�:  وا�
		�.138 ص م،1979، دار ا�B�'I		$، ا�		�ار ا�24		=�ء، ����	ھ? ا�':��X ;��+ ا�

� ا���"!B��ّ		�زي، ا�		:�<�، �����أ]��� ا�����ا2!� ا���,��!ّ� ;��+ "���	ء ا��		�، م���2004 ا���		� ا�0		�Y>، إر�		�، ، 

      .100 -98ص

(2)  ،$2�2�U�2،  ا!U�ّ)�%��ّ!�ن، ، ا�FDات ا� ،Q>5(ّ:� وا��ّ�ز� NO300م ص2003دار وا.  
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   وهو، F.De Saussureأّما الفونيم فمن الّتعريفات الّشائعِة له، الّتعريُف اّلذي قّدَمه سوسير

 والوحداِت  النطقّيِة، للوحدات المسموعةِ  والحركاتِ عّيةِ مجموُع التّأثيراِت الّسم" اّلذي يرى بأّن الفونيم

  .(1)"رط اآلخرالمنطوقِة، كّل منهما بش

أصغُر وحدٍة فونولوجّيٍة في الّلسان  " هو،Trubetzkoyوالفونيُم، َوْفَق ما بّين تروبتسكوي 

  . (2)"المدروس

    . (3)"صوٌت ذو ِقَيٍم خالفّية "، زميِله في مدرسة براغ،Jakobsonوهو عند ياكوبسون 

اّلذي أوحى له بنظرّية الّسمات ربما كان تصّور ياكوبسون للِقَيم الخالفّية بين األصوات هو "و

  .distinctive features "(4)المتماِيزة

  تجّمٌع  "وبناًء على هذه الّنظرّية، ُيَحلل الفونيم إلى سماٍت أو مالمَح تمييزّيٍة، وُيَعّرف بأّنه

  .  األنفّيةاالنفجارّية، واالحتكاُك، و : ومالمُح الفونيمات أو سماُتها، منها. (5)" من المالمح الّتمييزّية

  .وَيتّم الّتمييُز بين الفونيماِت بالكشِف عن َملَمٍح واحٍد على األقل من مالمحها

، اّلذي ُبِنَيت عليه اآلياُت  أّما بعد، فحّتى تقَف الّدراسُة على دالالِت الّتوزيِع المقطعي

ولّية؛ ِلما يمتاُز به هذا الّنظاُم الكريمُة، ستعَمُد إلى كتابة الّسورتين وفق نظاِم األبجدّية الّصوتّيِة الدّ 

    .وال سّيما الحركاتمن ضبٍط ودّقٍة في المعالجة، 

                                                 
�� وظ	IQ ا�FDات��ر ا�ّ�<+، ��Vم،   (1)- �ّ)�%�  .64، ص م1992ار ا���P ا�45(��-، ��2وت، ، دا�

� ا��	مّ ;+ -�� ;�ھ2+، ��4 ا��4Vر،   (2)%��$ ا���U�ّ$، ��2وت، ط ا�UE* ،6 ،1993 121م، ص.  

(3)   ،�2!U ،$2�2�Uتا	2!ّ	��  .71، ص ا�

(4)  1ِ���  .72، ص ا�!��Q ا�ّ

  .185م، ص 1997، ���� ا����، ا�'�ھ�ة، درا/� ا�,�ت ا��%�ي�!�، أ�!� */��ر،   (5)
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ــِة؛ مــن أجــل تــسهيِل  ــِة الّرســِم الُمعتَمــِد فــي الكتابــِة الــّصوتّيِة الّدولّي ــد الّدراســُة بحرفّي ولــم تتقّي

  .(1)المعاَلجِة الحاسوبّيِة للّرموزِ 

ستخداًما من المقاطع الّطويلِة في الكالم العربّي، وأّن  أكثُر ا،ال شّك أّن المقاطع القصيرةَ و 

  .توحَة أكثُر من المقاطع المغلقةِ المقاطَع المف

 أو ، الطبيعــّي للمقــاطعالّترتيــبتــي خالفــت  لــذا ستقتــصر الّدراســُة علــى معالجــة اآليــاِت الّ 

 الـّدالالت ٍة للبحـث فـي فـي محاولـاآليات اّلتي تفاوتت خيوُطها المقطعّيُة في العدد تفاوًتا ملحوًظا،

  .الكامنة وراء كّل توزيع مقطعّي لآلياِت الخاضعِة للّدراسة

  (2)الّنظاُم المقطعي في سورِة األحقافِ : المبحُث األّول

  �m�m�m�m��b��a��b��a��b��a��b��allll): 1(اآلية 

، )م. ط(، فهو مقطٌع مفتوٌح )h*aa(أّما المقطع األّول . تضّمنت اآلية مقطعين طويلين

  .حركة عند النطق، وهذا الَمطل يناسب مقام االبتداء في السورة الكريمةويتطّلب َمطًال في ال

  ًمايَ  قِ  في فواتح سور القرآن الكريم؛ فهو يحملُ  المفتوحُ  الطويلُ ستخدم المقطعُ وكثيًرا ما يُ 

   . السمعيّ  الوضوحُ :، ومن هذه القيمعّينةً  مُ ، تؤّدي وظائفَ  خاّصةً داللّيةً 

 إلـى  الـسامعِ  انتبـاهِ ه، وجذبِ ، ُيَعّد عامًال فاعًال في توضيحِ طل الصوت أثناء النطق بهفمَ 

   بطبيعتها، أقّل وضوًحا الساكنةُ األصواتُ  ":يقول إبراهيم أنيسوحول هذا  .أهّمّية ما سيلقى عليه

  .(3)"ينفي السمع من أصوات الل

                                                 
  ).أ( ا�
� ا�Lhات ا�2��8ّ$ ور*�زھ� B- ا�!105  (1)

  ).ب(
� ��U zّرِة اh�'�ف ����U�ّ ا�I8!��ّ-، و�������$ ا�ّ�و�B $ّ2- ا�!105  ا� (2)

ّ��أ�j2 إ��اھ�2،   (3))�%�وھ(	�ك دراU	$ . 88ص ، م1975، 5*��4	$ اh�5W	� *	�V<ّ$، ا�'	�ھ�ة، ط ، ا�FDات ا�

�5!2ّ	$ إ�	S�ّB ،$ّ2O�V	@ �	2+ ا�	�Vّا*@ وا��0#	�ت�	
���FDات اU	!�2،  اU	�B  :،$2�2		- در�	$ ا��i	�ح، ا�

�ّ)�%�  .175 ص ،ا�
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 مـا سـُيلقى مـن فـي التّنبيـه علـى أهّمّيـة دوًرا بـارًزا ، فـي موضـعه هـذا،وقد أّدى فونيُم الحاءِ 

ولعـــّل اجتمـــاَع ُعمـــِق َموِضـــِعه، مـــع الجهـــِد . (1)"حلقـــي احتكـــاكي مهمـــوٌس صـــوٌت "فالحـــاء . كـــالم

 المبذول أثناَء عملّيِة االحتكاِك الُمتزامنِة مع النطِق به، َأْشرَب هذا الصوَت خشونًة واضـحًة، َتمّيـزَ 

  .  اّلتي ُتدانيه موضًعابها عن بعِض األصواتِ 

ولــوال َبّحــٌة فــي الحــاء ألشــَبَهت العــيَن، ":  عنــاه الخليــُل بــُن أحمــَد الفراهيــدّي بقولــهوهــذا مــا

  .(2)"لُقرِب َمخرِجها من العين

ــةِ  ــذا، . فالحــاُء إذن صــوٌت غــائٌر، وَعــصي نــسبيا إذا مــا قــورَن بكثيــٍر مــن أصــواِت العربّي ل

  .(3)"قوَنها كما لو كانت خاًء أو هاءً وكثيٌر منهم ينط"يواِجُه غيُر العرِب صعوبًة في نطِق الحاء، 

. ولعـــّل هـــذا الوصـــَف الـــسابَق، ُينبـــُئ عـــن داللـــٍة عميقـــٍة ُمـــستكّنٍة فـــي بـــاطن هـــذا الـــصوت

ويمكن أن تَُتلّمَس داللُته من خالل النظرِة الفاحصة، في عدٍد ال بـأَس بـه مـن ألفـاِظ العربّيـِة الـوارِد 

َلُه ع لماُء العربّيِة حوَل شيٍء من خصائِصهفيها، ومن خالِل الرجوِع إلى ما أص.  

، فــي حديثــه "إمــساس األلفــاظ أشــباه المعــاني"مــن ذلــك، مــثًال، مــا قالــه ابــن جنــي فــي بــاب 

 ونحَوهمـا إذا ، وبـراثَن الـّذئبِ ، تـشبه مخالـَب األسـدِ ،والحاء ِلَصحلها": ، حيث قال"َبَحثَ "عن الفعل 

وفــي لــسان . ه الخليــُل، وهــو البّحــة فــي الــصوتوالــّصحُل هــو ذاتُــه مــا ذكــر . (4)"غــاَرت فــي األرض

حُل  (5)"ِحّدُة الّصوِت مع َبَححٍ "العرب، الص   .  

  أّما الطريُق األولى، المؤّديُة إلى استيحاء دالالِت الّصوت، وهي طريٌق قائمٌة على أساٍس       

                                                 
�4ّ�$ وا�(ّ:� وا��ّ�ز<Q، ا�'�ھ�ة، ، -�� ا�FDات�:�، #!�ل،   (1)A5� �>�k 304ص  م،2000دار  .  

. ا�!/.و*- و ا�	��*ّ�اO-، دار و*��4	$ ا�C	Zل، �2	�وت، د: ، "0'12[)	ب ا��!�ا��Pاھ�2ي، ا�/N25 �+ أ�!�،   (2)
  .57/ 1ت، 

  .304 ص ،-�� ا�FDات�:�، #!�ل،   (3)
�I!�ن �+ �(-، ا�+ �(-،   (4) r�Pأ�� ا�Q	,��ھ�ة،: ، "0'12ا�	ا�' ،$ّ>�V	!ا� �	ر، دار ا����	W)5- ا�� �!0* 

  .163/ 2 م،1952
  ).ص ح ل(*�ّدة ، ��	ن ا���با�+ *(
�ر،   (5)
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، ُيراعي الّنظَر المتأّمَل في الَجوامـِع الُمـشتركِة بـين المفـردا ت اّلتـي تـضّم الـّصوت المعنـّي إحصائي

 فقـــد كانـــت موضـــَع اهتمـــاِم بعـــِض الّلغـــوّيين المعاصـــرين، فـــضًال عـــن جهـــوِد الّلغـــوّيين -بالّدراســـة 

  .القدامى في هذا المجال

وكــان مّمـــا ســّجله بعـــُض البــاحثين الّلغـــوّيين المعاصــرين مـــن دالالِت صــوِت الحـــاء، بعـــد 

  :(1)اٍت إحصائّيًة مستفيضةً استقرائهم نماذَج كثيرًة، وتقديِمهم دراس

  . الّشّدة والِحّدة-1

  .  اإلحاطة واالحتواء-2

  .  الميل والّتحّول-3

  .  المشاعر واألحاسيس-4

واستناًدا إلى ما توّصل إليه البحُث المعاصُر من نتاجاٍت، يمكـن القيـاُم بتـصنيِف مفـرداِت 

  :سورِة األحقاف، المتضّمنِة صوَت الحاء، على الّنحو اآلتي

 .ريٌح، حاقَ : ما يتضّمُن معنى الّشّدة -1

 .(5)، حولكم، َحَضروه(4)، حياِتكم(3)، ُحِشرَ (2)الحكيم: ما يتضّمُن معنى اإلحاطِة واالحتواءِ  -2

لِ  -3 وردت مّرتين نكرة، وأربَع مّراٍت معرفة (  (7)، َحقّ (6)حم: ما يتضّمُن معنى الميِل والّتحو(، 

                                                 
(1)   ZًI	* ،�	
 ا�:��وف ا���"!ّ�� و��	2!@��	�4	�س، �		�+، : ا�Q	,�7	0ّ":1، ، ا		ب، د*�	ب ا�8�	�1998د ا���ّ ،

  .  186 -184ص
(2)  �C� �ً)'�*�2 *+ ا��58م، وI�� �Aً20*ُ أن <��ن �ّ� J �2�0��B.  

(3)  �C� t20>و �C>��0> ن��* -B ا�(�س Q!� �:0ا�.  

(4)  �C��!�  .�20��Bة ا����2 #��@ ظ�Bً� <��0ي ا�(ّ�س، و#�ن ا�(ّ�س <��Aّون �C2B أ

(5)  +!i +* ّ? #�ن�8(- أ> jَ5W!ِد ا��P=�ر ا��اھ� ���أو ا ،j5W!ا� �C!ّi +>eّاد ا��Bhا   .  

��NَّC ا�	ّ��رة <	Eّدي دوًرا �	�رًزا B	- ا��(24	?، وا��ّ(24	?ُ د�	�ةٌ �0�5	ّ�ل أو اP��J	�ت   (6)* -B ُل�A!!ُت ا��0ِء ا��L

$!2S ت. إ�> أ*� ذي�	L 8!�ل�	Uا N2��	� ،Qٍ*ِ�	Uرٍئ و�	S Nّ	�ِ� ،$ط��dاء وا���J8(> ا* ?)* �CPُ> و<!�+ أن 

�		C25��5		> ا�	��2، وB	- ھ		eا إ��ط	$ٌ �C		� وU	�A2ةٌ  Yّ	0وا� ،N		�dا �	ة �.�.!C��		� �	�ا�		+ : ا�
	�. ا�0	�ء *��4ً

  ).  ح أح أ(*�ّدة ، ��	ن ا���ب*(
�ر، 

(7)  Nھ� ��ط �* Nّ# +� Nٌ2*َ 1ّ0ا�.  
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  .(6)، حّتى(5)، أحقاف(4)ُيحيي، (3)، َيجحدون(2)، أصَبحوا(1) ِسْحر

الــــّرحيم، رحمــــة، المحــــسنين، يحزنــــون، أصــــحاب      :  مــــا يتــــضّمن معنــــى المــــشاعر واألحاســــيس-4

وقـد ظهـَر صـوُت الحـاِء بـشكٍل . ، إحساًنا، حَمَلتْـه، َحْملُـه، صـالًحا، أصـِلْح، أْحـَسنَ )وردت مّرتين (

  .سانّيَة، ممثلًة بعالقِة الولِد بوالديه، ليجّسَد بكثافِته المشاعَر اإلن15الفٍت في اآليِة 

 ومــن الّالفــِت أّن فـــونيم الحــاء، وهــو الفـــونيم األّوُل فــي ســورة األحقـــاف، طــابق فــي مـــّراتِ 

 وهو بهذا الّتطابق، يكـشُف عـن سـّر عجيـٍب مـن األسـرار اّلتـي .(7)تكراره عدَد آياِت الّسورِة الكريمة

  .الالتهاتوحي بها فونيماُت النظم القرآني بد

ثـّم .  سورِة األحقاف، يدّل على صوت الهواء على صفحة الّرمـلفصوُت الحاء، في َمطلع

يدّل على درجاٍت من الّصفير متفاوتٍة عندما يواجُه حركَة الهواِء َخرٌق؛ إذ تنحشُر كّمّيٌة من الهواء 

زيئـــاُت الهـــواء فـــي ِمنطقـــٍة ضـــّيقٍة، ثـــّم تبحـــُث وهـــي خارجـــٌة مـــن الـــضيِق عـــن مخـــَرٍج، فتتـــضارُب ج

     .فير، باإلضافِة إلى شيٍء من الحفيفِ بعُضها مع بعٍض، فُتحِدُث شيًئا من الصّ 

وبانــضماِمه إلــى المقطــع الــسابق . ، فهــو مقطــٌع طويــٌل مغلــقٌ )miim(أّمــا المقطــع الثّــاني و 

طــل، وهــذا الوضــوُح الكــائُن فيــه، مــرده إلــى مــا فيــه ِمــن مَ . لــه، يعطــي زيــادًة فــي الوضــوح الــسمعيّ 

  . وٕالى طبيعة الصامتين الّلذين احتواهما المقطع

                                                 
��رھ�  (1)* +� �C��ّ0>1 وO�'0اع <'�5 ا��Tو ،$��!�U2? اB �0�  .ا�

(2)  "r4L0ّ�ل  "أ" �C2B+*.ّا� -B.  

�+ ط�<1 اhو�2Bء ا�ُ!'ّ�<+ ���(�8ِّ  (3) �O�0ھ� ا�!(�� ا� ���Wا�.  

��س وا�'�رة �5> ا�UJ'�4ل  (4)�d$ ا��0#$ وا���ن، إ�> ���  اd��2ء 2B? "0ّ�ل *+ ���$ ا�!�ت و ا�

(5)  "N*�ّا� +* Xُ'ْ0ِر، ". ا�ُ!8َْ�جُّ : ا��
  .ّج ھ� ا�!�NOوا�!�8َ ). ح ق ف(*�ّدة ، ��	ن ا���با�+ *(

  ".أB Jً�ّ0""r4L- ا�.*+، ;n�B �C- ھeا ;nن  "��ّ>""�=ّ!+   (6)

���4ر أّن ا�4�!5$ آ<$ٌ *+ آ<�ِت ا�ّ��رة (7)J�� eThا Q* .  
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تُـشبه الحركـات فـي خاّصـٍة سـمعّية مهّمـة، تتمثّـل  "فالميم، والّنـون، والـّالم، والـّراء، أصـواتٌ 

، وذلك نتيجٌة طبيعّيٌة لحّرّيـِة مـروِر الهـواِء عنـد نطـق هـذه Sonorityفيما ُيعَرف بالوضوح الّسمعّي 

  .(1)"األصوات جميًعا

طاقـــُة الـــّصوِت الّنطقّيـــة اّلتـــي تجعـــُل الـــّصوَت واضـــًحا للـــّسامِع، غيـــَر "لوضـــوح الـــّسمعّي وا

   .(2)"ُملَتِبٍس بغيره من األصوات

��°��®®®®}��|���m�m�m�m¬��«��ª��©��¨���§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��}��|��{¬��«��ª��©��¨���§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��}��|��{¬��«��ª��©��¨���§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��}��|��{¬��«��ª��©��¨���§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��} ):4(اآلية  �̄����°�� �̄����°�� �̄����°�� �̄��

��¼��»���º�����¹�� �̧�¶��µ��´��³��²��±��¼��»���º�����¹�� �̧�¶��µ��´��³��²��±��¼��»���º�����¹�� �̧�¶��µ��´��³��²��±��¼��»���º�����¹�� �̧�¶��µ��´��³��²��±llll��������  

   مقطًعا18، و قصيًرا مفتوًحا مقطًعا17ا قصيًرا مغلًقا، و َمقطعً 23تكّونت اآليُة من  

ُل المقطـُع القـصيُر المغلـُق ارتفاًعـا ملحوًظـا، يجعلُـه صـاحَب أعلـى نـسبٍة . طويًال مفتوًحا وبذا يـسج

  .  في هذه اآلية

ويمكــُن تفــسيُر هــذا االرتفــاِع بــالّنظِر إلــى مــضموِن اآليــِة الكريمــِة؛ حيــُث يطلــُب اُهللا تعــالى 

ومثـُل هـذا الخطـاب، يناسـُبُه . يها من نبّيه أن يتوّجَه بالخطاب إلى أولئك المعاندين، موّبًخا إّياهمف

، وليفـصَح عــن (3)"انغـالق العالقـة بـين اإليمـان والكفـر "ارتفـاُع معـّدِل المقـاطِع المغَلقـة؛ ليعّبـر عـن

  .  إليهمإيصاد األبواب في وجوه المشركين، عن طريق تعجيِزهم باألمِر الموّجهِ 

  �m�m�m�m��J������������I��H��G��F��E����������D������C���B��A��J������������I��H��G��F��E����������D������C���B��A��J������������I��H��G��F��E����������D������C���B��A��J������������I��H��G��F��E����������D������C���B��Allll ):6(اآلية 

   مقاطَع طويلٍة   9 مقطًعا قصيًرا مفتوًحا، و12 مقاطَع قصيرٍة مغلقة، و4تكّونت اآلية من 

   مفتوٍح، أضواٍء على مشهدٍ اآلية تصويٌر لموقف جمع الّناس يوم القيامة، وتسليطُ ففي . مفتوحة

                                                 
  .359 -358، ص -�� ا�FDات�:�، #!�ل،   (1)

(2)  ،�2!U ،$ّ2�2�Uا �ّ)�%�  .169، صا�FDات ا�

، *	E"!� ا�'	�آن ا�	�و�- ا�	�(�ي "/��رة ا���	;�ون أ2��ذً��	" ،�آن ا����(�ا�),�!8 ;�+ ا����!�<�ة، �25!$،   (3)
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ــذين دَعــوهم مــن دون اهللاُيعلــن وهــذه .  فيــه الــشركاُء بــراءَتهم، بكــّل صــراحة ووضــوح، مــن أولئــك اّل

  .المعاني تناسبها المقاطع المفتوحة؛ لتعّبر عن حّرّية الحركة، وَتنُقَل وقائع المواجهة

. فموقـــُف حـــشِر الخالئـــق موقـــٌف مفتـــوح، بثّـــه الّتعبيـــر القرآنـــّي بـــصورة حّيـــٍة أمـــام المتلّقـــي

فـإذا . يرتقي بالّصورة اّلتي يرسمها، فيمنحها الحياَة الّشاخـصة، أو الحركـة المتجـّددة "ُن الكريموالقرآ

المعنــــى الــــّذهنّي حركــــٌة، وٕاذا الحالــــة الّنفــــسّية لوحــــٌة أو مــــشهد، وٕاذا األنمــــوذج اإلنــــسانّي شــــاخٌص 

  .(1)"...حيّ 

���m�m�m�m\���[��Z\���[��Z\���[��Z\���[��Z]]]]f��e��d��c���b��a): 8(اآلية  �̀��_�� �̂�f��e��d��c���b��a�� �̀��_�� �̂�f��e��d��c���b��a�� �̀��_�� �̂�f��e��d��c���b��a�� �̀��_�� �̂�gggg���i���h�����i���h�����i���h�����i���h��l��k��jl��k��jl��k��jl��k��jmmmm��p��o��������n����p��o��������n����p��o��������n����p��o��������n��

r���qr���qr���qr���qssss��w����v���u��t����w����v���u��t����w����v���u��t����w����v���u��t��llll   

 مقطًعـــا 17 مقطًعـــا قـــصيًرا مفتوًحـــا، و26 مقطًعـــا قـــصيًرا مغلًقـــا، و13تكّونـــت اآليـــُة مـــن 

  الحـديث فـي هـذه اآليـةمقـاطع الُمغلقـة؛ فأغلـبُ وفـي هـذا تراُجـٌع، كـذلك، لمـستوى ال. طويًال مفتوًحا

وارتَفــَع مــستوى المقــاطع القــصيرة المفتوحــة، لُيعــرَب . ليــه وســّلمصــّلى اهللا عيجــري علــى لــسان الّنبــّي، 

  .عن غضٍب وانفعاٍل شديدين، َسَكنا نفَس الّنبّي من جّراء دعوى المعاندين الباغية

  أّما المقطع الطويُل المفتوح فقد كان له دوٌر بارٌز في نقل دالالٍت معّينٍة، وتشكيل صوٍر 

  .مخصوصٍة عّبرت عنها اآليةُ 

ـــُة المفتوحـــُة فـــيفالم  مواَصـــَلة  فـــي تجـــسيد، أســـهمتْ )تُفيـــضونَ (و) يقولـــونَ  (:قـــاطع الّطويل

حركـــاِت اإليـــذاء، واســـتمرارّيِة عملّيـــاِت القـــذف واالفتـــراء، والمواظبـــِة علـــى الخـــوض فـــي كثيـــٍر مـــن 

  .ال أساَس لها من الّصّحةاّلتي األشياء، 

رِم هــؤالء الكــافرين، وبــشاعة ، بــضخامة ُجــ)تُفيــضونَ (وقــد أوحــى فــونيم الــّضاد فــي الفعــل 

  .األعمال اّلتي كانوا ينتهجونها
                                                 

(1)   ،�ّ2U ،�AS +; +ّّ�>�36م، ص 2002، 16، دار ا�:�وق، ا�'�ھ�ة، ط ا���آنا�)ّ,�(� ا.  
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   ، أسهم في إعطاء دالالٍت إيجابّيةٍ )المقطع الّطويل المفتوح (ولكّن هذا الّنوَع من المقاطع

إذ كان له دوٌر فاعٌل في الّتعبير عن استمرارّية العناية اإللهّية، وسعة   اآليِة؛ كلماٍت أخرى فيفي

     ).الّرحيم(، و)الغفور(، و)شهيًدا: (ه، في الكلماتالى ومغفرتِ  اهللا تعرحمةِ 

�¡��¢��£���m�m�m�m): 10(اآلية  � � � ����~� �}� �|��{�� � �z� �y��x� �w� �v� �u� � �t� �s��r��£��¢��¡� � � � ����~� �}� �|��{�� � �z� �y��x� �w� �v� �u� � �t� �s��r��£��¢��¡� � � � ����~� �}� �|��{�� � �z� �y��x� �w� �v� �u� � �t� �s��r��£��¢��¡� � � � ����~� �}� �|��{�� � �z� �y��x� �w� �v� �u� � �t� �s��r

¤¤¤¤¥¥¥¥��¬��«��ª��©�� �̈�§����¦�����¬��«��ª��©�� �̈�§����¦�����¬��«��ª��©�� �̈�§����¦�����¬��«��ª��©�� �̈�§����¦���llll   

 مقطًعــا، 21مفتوِحهــا وُمغلِقهــا، فبلــَغ كــل منهمــا : َتطــاَبَق فــي اآليــة عــدُد المقــاطع القــصيرة

ولعــّل هبــوَط مــستوى المقــاطع الطويلــة فــي هــذه .  مقطًعــا13 عــدُد المقــاطع الطويلــِة المفتوحــة وبلــغَ 

اآليـــة، َمـــرده إلـــى كونهـــا مـــآلى بـــالمواقف واألحـــداث والحركـــات، وهـــذا ينـــسجُم والمقـــاطَع القـــصيرَة 

  . المتتابعةَ 

  تلك المقارنة اّلتي    مفتوِحها ومغلِقها، فهو يعكس : أّما الّتوافُق بين عدد المقاطع القصيرةِ 

موقــِف َمــن فــتح اهللا علــى بــصيرته فــآمن، وموقــِف َمــن ُأحكــم اإلغــالُق : ُتجريهــا اآليــة بــين مــوقفين

  .على قلوبهم فاستكبروا

صــّلى اهللا  -ويمثّـُل دوَر المــؤِمنين فـي هــذه اآليـِة عبــُد اهللا بـُن ســالم، الّـذي شــهد رسـوُل اهللا 

أّمـــا المعانــدون المـــستكِبرون، فهـــم اّلـــذين ظلمـــوا . (1)بـــدعوة الحـــقّ بالجّنــة؛ إليمانـــه   لـــه- عليــه وســـّلم

  .أنفَسهم، ِبَتجاُهِلهم دعوَة الحّق، وتفضيِلهم أهواَءهم وما تشتهيه نفوُسهم على ما أَمَرهم به خالُقهم

�����m�m�m�m��Æ��Å��Ä��Æ��Å��Ä��Æ��Å��Ä��Æ��Å��Ä����É��È���ÇÉ��È���ÇÉ��È���ÇÉ��È���ÇÊÊÊÊ��Ò����Ñ): 12(اآلية  � ��Ð��Ï��Î��Í����� ��Ì��Ë����Ò����Ñ���� � ��Ð��Ï��Î��Í����� ��Ì��Ë����Ò����Ñ���� � ��Ð��Ï��Î��Í����� ��Ì��Ë����Ò����Ñ���� � ��Ð��Ï��Î��Í����� ��Ì��Ë��

��Õ��Ô��Ó��Õ��Ô��Ó��Õ��Ô��Ó��Õ��Ô��Óllll    

                                                 
(1)  �
ا��Pّ	ف -� ��K	��G &Qا�a ا�)ّ�`(�6 و-!��ن اSD	و(�6 ;�+ !�، ا�.*/:�ي، أ�� ا�'��U *0!�د �+ �: ا�

�4		� ا�		�Zم ;		�ھ2+، دار ا���		� ا�58!2ّ		$، �2		�وت، ط : ، ر"4ّ		? وi		A4? وL		00ّ?و����ه ا�)bّو(��6 �		!3*0 ،
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مقطًعـــا      12ًرا مفتوًحـــا، و مقطًعـــا قـــصي22 مقطًعـــا قـــصيًرا مغلًقـــا، و13ُة مـــن تكّونـــت اآليـــ

   المقاطِع الُمغلقة؛ فهي تدور حول ما أنزل اهللات ِنسبةُ  انخفض،وفي هذه اآلية.  مفتوًحاطويًال 

  . تعالى على أنبيائه من ُكُتٍب هاديٍة ُمبينةٍ 

ًال وأنبيــاَء، وأنــزل كتًبــا تُبــّين لهــم الــسُبَل     ومــن رحمــة اهللا تعــالى بعبــاده، أْن أرســَل إلــيهم رســ

ــٍة، وكــرٍم منقطــِع . الُمثلــى فــي إدارة شــؤون حيــاتهم ــرِة عــن فتوحــاٍت رّبانّي وِمثــُل هــذه المعــاني، المعّب

  .الّنظيِر، يناسُبها ارتفاُع منسوِب المقاطِع المفتوحةِ 

لمقـــاطِع الّطويلـــِة المفتوحـــة، فهـــو      واي عـــدد المقـــاطِع القـــصيرِة المغلقـــة فـــأّمـــا ِشـــبُه الّتطـــابقِ 

 ووظيفـِة ��- عليه الّسالم -يحاكي الّتطابَق الحاصَل بين وظيفِة الكتاِب الّسماوّي الُمنَزِل على موسى 

؛ فالكتـُب الـّسماوّيُة جميُعهـا ُأرسـلت لهدايـة البـشر وقيـادِتهم، ولتبـصرِتهم )القرآن الكريم(هذا الكتاِب 

هِة إليهمباألوامر والّنواهي الم وج.  

  �    �m�m�m�m���ã��â��á�����à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö���ã��â��á�����à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö���ã��â��á�����à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö���ã��â��á�����à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Öllll): 13(اآلية 

 مقـاطَع طويلـٍة    8 مقـاطَع قـصيرٍة مفتوحـٍة، و9 مقـاطَع قـصيرٍة مغلقـة، و10تكّونـت اآليـُة مـن 

فكـّل . نين المـؤموهذا الّتقارب في النَسب، ُيعّبر عّما تضّمنته اآلية من تواُزٍن، واعتـداٍل لـدى. مفتوحة

  ســواه، أّمنـه اهللا تعــالى فــي مـستقبله، وأقــّر عْيَنـه وأرضــاه؛ فلـم َيــسخط علــىمـن آمــن بـاهللا وحنــف عّمـا

  .(1)ماضيه

  ثّم إّن االنسجاَم اّلذي نجم عن اقتراب نسب المقاطع، ُيفصح عن انسجاٍم داللي عّبرت عنه 

وانــسجاٍم عــاطفي بــين مــا تــضّمنه ماضــيه وبــين مــا ؛ انــسجاٍم عملــي بــين أقــواِل المــؤمن وأفعالــه، اآليـةُ 

  .   ها في اآلخرةتائج الّدنيا ونأسبابِ  منطقي بين سيحمُله له مستقبُله، وانسجامٍ 
                                                 

(1)  <��8" ?��'B: "�C25���'�C54، و�T ZB" ?��Sٌف * -B -)8> "ن��ھ� <0. Jو" Pّ5T �* <5�ا�+ : ا�
�. �ا<8(- 

،�2I#  ،�!� +� N2��!Uاء إ�P:� : ، "0'�12<�!� ا���آن ا��*!�أ�� ا�	$ �5(ّ	دار ط42 ،$*Z	U �	!0* +	� -*�	U

  .279/ 7 م،1999، 2وا��ّ�ز<Q، ا�ّ�<�ض، ط
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  �m�m�m�m���í��ì����ë��ê���é���è��ç��æ��å��ä���í��ì����ë��ê���é���è��ç��æ��å��ä���í��ì����ë��ê���é���è��ç��æ��å��ä���í��ì����ë��ê���é���è��ç��æ��å��ällll ):14(اآلية 

 يـة؛ فبلــغتطـابَق عـدُد المقـاطِع القـصيرِة المفتوحـِة، والمقــاطِع الطويلـِة المفتوحـِة فـي هـذه اآل

 مقاطَع فقط، انسجاًما مع 5وتراجَع منسوب المقاطِع القصيرِة المغلقة، إلى .  مقاطعَ 10كل منهما 

  .مضموِن الّصورِة المرسومِة في اآلية

فـــصورُة الخلـــوِد الـــدائِم فـــي الجّنـــة، والّنعـــيِم المفتـــوِح اّلـــذي ال ُتوصـــد أبواُبـــه، يناســـُبها تـــوالي 

قــصيِرها وطويِلهــا، فهــو : وأّمــا تطــابُق المقــاطِع المفتوحــة. سيج المقطعــيّ المقــاطِع المفتوحــِة فــي الّنــ

ُيفصح عن تناسٍق واّتزاٍن لدى جماعـة المـستقيمين، عّبـر عنـه البيـضاوي بتكامـِل الفـضائِل العلمّيـِة 

، فـــي حـــين إّن هـــذا االتّـــزان، وفـــق مـــا يـــرى األلوســـي، يخـــّص الحـــسناِت القلبّيـــة (1)والعملّيـــِة عنـــدهم

  .(2)ّيةوالقالب

�m�m�m�m��v��u��t��s���r��q��p��o��n��m��l��k��j��i���h��g��v��u��t��s���r��q��p��o��n��m��l��k��j��i���h��g��v��u��t��s���r��q��p��o��n��m��l��k��j��i���h��g��v��u��t��s���r��q��p��o��n��m��l��k��j��i���h��g ):17(اآلية 

��¤����£��¢��������¡�����~���}��|��{��z��y��x��w��¤����£��¢��������¡�����~���}��|��{��z��y��x��w��¤����£��¢��������¡�����~���}��|��{��z��y��x��w��¤����£��¢��������¡�����~���}��|��{��z��y��x��wllll   

 مقطًعـــا 21 مقطًعـــا قـــصيًرا مفتوًحـــا، و31 مقطًعـــا قـــصيًرا مغلًقـــا، و19تكّونـــت اآليـــُة مـــن 

لمفتوح، تعبيًرا حيا عن الحركات واألحداث وهذا فيه تفّوٌق واضٌح للمقطع القصير ا. طويًال مفتوًحا

  : وفي ما يلي بياٌن بتفصيالِتها. المتوالية، وترجمًة صادقًة للخطابات الُمتباَدلة

ر الولِد من والَديه- تضج  .  

  .  تذكيُر الوالَدين ابَنهما بما ينتظُره بعد الموت-

  .  تنفيُذ اِهللا تعالى ُحكَمه في جميع مخلوقاِته بالموت-

                                                 
(1)  �
��4 هللا �+ �!�، : ا� �28U ا��<+ أ�� �L�� ،ويا�24=�وي	c�!'�وت، د�<�!� ا�	2� ،�	�P5ت، . ، دار ا� /

179.  

(2)  �
  .16/ 26 ،روح ا���	2+اU��h-، : ا�
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  .  استغاثُة الوالَديِن اَهللا تعالى أن ُينِقَذ ولَدهما-

  . تكذيُب الولِد ما وعَده أبواه-

    المغلق، المقطع القصير نسبةوقد ارتفعت نسبة المقطع الطويل المفتوح، على حساب

  . بذاتهاوأّدى بهذا االرتفاع دالالٍت مقصودةً 

 تــواترت المقــاطُع الّطويلــة المفتوحــة؛ ،) يــستغيثاِن اَهللا ويلــك آِمــناوهمــ: (ففــي قولــه تعــالى

لتفصَح بتواُترها هذا عن الجهـود الحثيثـِة فـي مناجـاة اهللا تعـالى، فـضًال عـن داللـة الفعـل المـضارع 

  .على معنى االستمرارّية والمداومة) يستغيثان(

  .)ما هذا إّال أساطيُر األّولين: (شابٍه، في قولهوجاء رّد االبن باستعمال نسٍق مقطعي مُ 

 لم تكن دعوًة طارئًة عابرًة، بل كانت محاوالُتهما متكّررة؛ ،وفي هذا إشارٌة إلى أّن دعوة الوالدين له

ُر  علـى الـّدعوة إلـى الخيـرفجاءت المقاطُع الّطويلُة المفتوحة تعبر عن اإلصرار والمداومة وتـصو ،

  ).لينأساطير األوّ : (ُبعَد المّدة الّزمنّية اّلتي أرادها الولد بقوله

  في حين إّن المقطع القصير المغلق، أدل على معنى ِقَصر المّدة الّزمنّية أو انغالقها؛ لذا 

    . ألّنه أراد من والديه أن يُكّفا عن نصحه، ويقطعا كالمهما؛)أف لكما(عّبر الولُد بقوله 

ــــــــــــــــــــــــــــــة  ���©���m�m�m�m³���²��±��°��¯��®��¬��«��ª ):18(اآلي �̈�§����¦��¥³���²��±��°��¯��®��¬��«��ª��©��� �̈�§����¦��¥³���²��±��°��¯��®��¬��«��ª��©��� �̈�§����¦��¥³���²��±��°��¯��®��¬��«��ª��©��� �̈�§����¦��¥´́́́���¶����µ�����¶����µ�����¶����µ�����¶����µ����������������������

��¹¸��¹¸��¹¸��¹¸llll  

   مقاطَع طويلةٍ 6 مقطًعا قصيًرا مفتوًحا، و17 مقطًعا قصيًرا مغلًقا، و15تكّونت اآليُة من 

  . مفتوحةٍ 

  في المقاطع القصيرة، على حساِب عدد المقاطع الّطويلةوهذا االرتفاُع الواضُح في نسبة

 فالمقاطُع القصيرُة أكثُر .اآلية، يتناسُب مع حتمّيِة تحقِق العذاِب للكافرين، دون أي اعتراضٍ 



 65

داللًة على الّسرعة والحركة من المقاطع الّطويلة، في حين إّن المقاطَع الّطويلة أدل على 

  .الفواصِل الّزمنّية من المقاطع القصيرة

دوًرا ظـاهًرا فــي الّداللـة علــى ) فـي كلمـة َخَلــتْ (وقـد أّدى فـونيم الخــاء فـي ســياق هـذه اآليــة 

  .)في كلمة خاسرين(عة والهبوط ضًال عن داللته على الض الحركة المتعاقبة، ف

عِة ": وحول دالالِت صوِت الخاِء يقول الفاخري في أكثِر أحواِله على الض ويدل     

   . (1)...."َخِرَب، خاب، َخِتَر، َخَمَد، َخِسَر، َخَضَع،: والهبوِط إذا كان في أّول الكلمة، نحو

�m�m�m�m������Ç��Æ��Å������Ç��Æ��Å������Ç��Æ��Å������Ç��Æ��Å��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ì���Ë�����Ê���É�����È��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ì���Ë�����Ê���É�����È��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ì���Ë�����Ê���É�����È��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ì���Ë�����Ê���É�����È): 20(اآلية 

���à��ß��������������Þ��Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø��������×��Ö���Õ���à��ß��������������Þ��Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø��������×��Ö���Õ���à��ß��������������Þ��Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø��������×��Ö���Õ���à��ß��������������Þ��Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø��������×��Ö���Õllll   

 مقطًعـــا 13 مقطًعـــا قـــصيًرا مفتوًحـــا، و28 مقطًعـــا قـــصيًرا مغلًقـــا، و27تكّونـــت اآليـــُة مـــن 

قّلِة الحاجِة إليها في سـياق هـذه وفي هذا انخفاٌض ملحوٌظ لعدِد المقاطِع الطويلة، ل. طويًال مفتوًحا

اآلية؛ فليس في اآلية مواقُف بحاجٍة إلى طول نفس، أو استقراٍر واسترخاٍء، أو نداٍء، أو غيِر هـذه 

  .الّدالالِت اّلتي تعّبر عنها عادًة المقاطُع الطويلُة المفتوحة

  : فاآلية الكريمة تتضّمن أحداثًا، َفْحواها

  . ر َعْرُض الكافرين على الّنا-

  .  تقريُع الكافرين، بسبب تفريِطهم في حياتهم الّدنيا-

    . إيقاُع العقوبِة بالكافرين، لقاَء استكباِرهم وِفسِقهم-

ددها، وأوشـــكت المقـــاطُع القـــصيرُة المغلقـــة، أن تطـــابَق المقـــاطَع القـــصيرَة المفتوحـــة فـــي عـــ

  . المفتوحةِ الفانيِة الزائلة، والّداِر الخالدةِ  بين الّداِر قاَبلةً مُ  يتضّمُن اآليِة؛ فهوانسجاًما مع مضمون 

                                                 
��4 ا�'�در،   (1) �25U r��L ،ي�T�Pا��� ا���"!ّ%�، ا�!��	� ا���8	ّ- ا�0	�Y>، اUd	�(�ر<ّ$، ا�8=�� ا�,��!ّ� ;+ ا�

  .149ت، ص .د
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ــر . القــرآِن الكــريمِ المقطعــي ألصــواِت وفــي هــذا أمــارٌة واضــحٌة علــى بــديِع الّتوزيــِع  وقــد عّب

  .(1)"الموسيقى القرآنّية ذات مغزى ":أحمد ياسوف عن هذا المعنى بقوله

، َيحمـُل فـي طّياتـه    فاإليقاُع الّناجُم عن توالي الحركاِت والسَكنات، فـي بنـاءِ  القرآنـي الـّنص 

وهــذه الــّدالالُت ال تُــدَرك مراميهــا إّال ببحــٍث وتأّمــٍل عميقــين، َيكــشفاِن مــا . دالالٍت عميقــًة مقــصودةً 

  .َخِفيت َمعالُمه لدى القراءة العابرِة غيِر الفاحصة

���m�m�m�mg��f�������������e����d����c��b���a): 22(اآلية  �̀�_��� �̂���]��\g��f�������������e����d����c��b���a�� �̀�_��� �̂���]��\g��f�������������e����d����c��b���a�� �̀�_��� �̂���]��\g��f�������������e����d����c��b���a�� �̀�_��� �̂���]��\��h����h����h����h��llll      

 مقـــاطَع 10 مقطًعـــا قـــصيًرا مفتوًحـــا، و16 مقـــاطَع قـــصيرٍة مغلقـــٍة، و7تكّونـــت اآليـــُة مـــن 

وفـي هـذا هبـوٌط لعـدِد المقـاطِع الُمغلقـة؛ فاآليـُة تكـشُف عـن موقـٍف حـوارّي، ُفتحـت . طويلٍة مفتوحـةٍ 

  . عن هذه القنواِت المفتوحةِ فيه قنواُت االّتصاِل بين الّنبّي وقوِمه، فجاءت المقاطُع المفتوحُة تعبُر 

ومن جانٍب آخَر، كانت المقاطُع المفتوحُة أكثَر انسجاًما من المقـاطع المغلقـِة فـي الّتعبيـر    

عـــن تحـــّدي الكّفـــاِر نبـــيهم؛ إذ طلبـــوا منـــه أن يـــستعِجَل بفـــتِح أبـــواٍب ُمغلقـــٍة، كـــان قـــد أنـــذَرهم ســـوَء 

  . عاقبِتها

  طُع القصيرُة المفتوحُة الّدرجَة األولى في الّترتيب، ويليها فكان من الّطبيعّي أن تحتل المقا

وبمـــا أّن . المقـــاطُع الطويلـــُة المفتوحـــُة؛ ألّنهـــا ألـــصُق بالخطـــاب الَجمعـــّي ِمـــن ســـواها ِمـــن المقـــاطع

الخطــاب الجمعــي هــو طــاَبُع اآليــِة الكريمــِة؛ لكونهــا تُــصّوُر اجتمــاَع مّلــِة الكفــِر علــى كلمــٍة واحــدٍة، 

  . اسب أن يكوَن المقطُع الطويُل المفتوُح ذا ظهوٍر واضٍح في اآليةِ فمن المن

ثــّم إّن المقــاطَع الطويلــَة المفتوحــَة، أكثــُر إفــصاًحا عّمــا كــان عليــه الجاحــدون المــستهترون 

  .من حالة الّالُمباالِة، والّراحِة، وعدِم الخوِف مّما هو آتٍ 

                                                 
  . 36م، ص 1999، 2، دار ا�!��4-، د*:1، ط ��	�!ّ	ت ا��<�دة ا���آ2!ّ�<��Uف، أ�!�،   (1)
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�  �m�m�m�mu���t��s��r��q��p��o��n�m��lu���t��s��r��q��p��o��n�m��lu���t��s��r��q��p��o��n�m��lu���t��s��r��q��p��o��n�m��lvvvvw��w��w��w���y���x��y���x��y���x��y���x�����{��z�{��z�{��z�{��z�llll): 25(اآلية  �� �� �� �

 مقاطَع طويلٍة    7 مقطًعا قصيًرا مفتوًحا، و17 مقطًعا قصيًرا مغلًقا، و12تكّونت اآليُة من 

  .فهي ذاُت ترتيٍب طبيعيّ مفتوحٍة؛ 

، )24اآلية (ولعّل الّتطابَق في عدد المقاطِع القصيرِة المفتوحِة، بين هذه اآلية وسابقِتها 

  .ضّمَنْتها اآليتاِن، وهي حركُة الّريِح الُمدمرِة بأمر رّبهاالحركِة اّلتي تيشيُر إلى تلك 

 24 مقطًعا في اآلية 13أّما الهبوُط الملحوُظ في عدد المقاطِع الطويلِة المفتوحِة، ِمن 

�m�m�m�m��w��w��w��w: ه تعالى قولُ ، حيثُ 24الّنصَف األّوَل من اآلية  مقاطَع في هذه اآلية، فتفسيُره أّن 7إلى 

��}��|��{��z��y��x��}��|��{��z��y��x��}��|��{��z��y��x��}��|��{��z��y��x_��~_��~_��~_��~`̀̀̀������������llllُر حركَة الّسحاب المّتجِه إلى أوديِة قوِم ، كاَن ُيصو

ت  تلك العقوبة اّلتي جاء. اّلتي حّلت بهم وهي حركٌة بطيئٌة إذا ما قوِرَنْت بحركة العقوبةِ عاٍد؛

  . لوصِف حركِتها الّسريعةِ ،25 باآلية ، متبوعةً 24فاصلُة اآلية 

  ِقَصِر هذه اآليِة، فرغمَ . بالغُة األهّمّيةيِة وظيفٌة وكاَن لظهوِر أصواِت الّصفيِر في هذه اآل

ـــّصفيِر علـــى نحـــٍو ُمتناســـٍق، يحمـــل إيقاًعـــا  ـــة مفرداتهـــا، إّال أّنهـــا َجَمعـــت كـــل أصـــواِت ال ومحدودّي

  .منسجًما، وُيخفي دالالٍت عميقةً 

 فـي   والـّصاد. ، تعّبر عـن شـمولّية العـذاب، وَتفَـّشيه فـي أرِض عـاد"شيء"فالّشين في كلمة 

، " مساكنهم"والّسين في . ، تعطي هيبًة وضخامًة لذلك الّصباح، الحامِل كل ألواِن العذاب"أصبحوا"

ــا عــن تخيــيِم صــمٍت وســكوٍن، وزواِل أي أثــٍر  ــا بّيًن وقــد جاورهــا صــوتا الكــاف والّنــون، ُتعــِرب إعراًب

  .لحركة، بعد ما حّل بالكافرين ما يستحّقون
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.     يهــا ترّدُدهــا العــالي ِحــّدًة، ُتجــّسُد شــّدَة العــذاِب الواقــِع بــالمجرمين، يعط"َنجــزي"والــّزاي فــي 

ُيحـدُث فـي الهـواء الــّصافِر الُمنَفلـِت ِشـبَه التّـدحرِج فــي "فـصوُت الـّزاي كثيـُر االهتـزاز، وهــو بـاهتزاِزه 

  .(1)"للّراءَمنافِذه الّضّيقِة بين خلل األسنان، فيكاُد أن يكوَن فيه ِشبُه الّتكرير اّلذي َيعرض 

ولعّل هذا الوصَف الّسابَق، اّلذي يعّبر عّمـا يـشبُه التـدحرَج والّتكريـَر للهـواء، يـوحي بـشيٍء    

  .ذي صلٍة بهما في اآلية الكريمة، وهو بعثرُة الكافرين وتشتيُتهم في َمناٍح ُمتفّرقة

ولفِت االنتباه    وتشترك األصواُت األربعُة الّسابقُة جميُعها، في العمل على َجلب األسماع، 

   . إلى ما حّل بقوم عاٍد من عذاب، ليتذّكَر َمن كان له قلٌب وَيعتبرَ 

     �m�m�m�m��Ê������É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���À��Ê������É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���À��Ê������É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���À��Ê������É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���Àllll): 27(اآلية 

ـــا، و11تكّونـــت اآليـــُة مـــن   مقـــاطَع 5 مقـــاطَع قـــصيرٍة مفتوحـــة، و10 مقطًعـــا قـــصيًرا مغلًق

  المفتوحِة، والمغلقِة؛ : ِرب عن تفّوق في عدد المقاطع القصيرةوهذه اإلحصائّيُة ُتع. طويلٍة مفتوحة

 فاآليُة  فيهـا بيـاٌن لمـا حـّل بالكـافرين مـن إهـالٍك، وقـضاٍء علـى حالـِة الراحـِة واالسـتقراِر اّلتـي كـانوا

  .يعيشونها

 تـوالَي    ولعـلّ . وٕاذا قضى اهللا تعالى أمًرا، فال راد لقضاِئه، وال شيَء يؤّخُر ُحكًما أراد تنفيـَذه

   َتبطئٍة،الّنافِذ، دون أّي اعتراٍض أو، جاَء يعّبر عن ُحكم اهللا المقاطِع القصيرة في هذه اآلية

  .�m�m�m�m����¼����¼����¼����¼�Å����Ä��Ã��Â��Á��À��¿�����¾��½�Å����Ä��Ã��Â��Á��À��¿�����¾��½�Å����Ä��Ã��Â��Á��À��¿�����¾��½�Å����Ä��Ã��Â��Á��À��¿�����¾��½ÆÆÆÆllll: (2)مصداًقا لقوله تعالى

���m�m�m�mL��K��J���I��H��G��F��E��D���C��B��AL��K��J���I��H��G��F��E��D���C��B��AL��K��J���I��H��G��F��E��D���C��B��AL��K��J���I��H��G��F��E��D���C��B��AMMMM��Q��P��O��N����Q��P��O��N����Q��P��O��N����Q��P��O��N ):29(اآلية 

��T���S��R��T���S��R��T���S��R��T���S��Rllll   

                                                 
(1)  2U +�4 هللا، ا�� +� +2� و<20	> *2	� ،*0!	� ا�2A	�ن: ، "0'2	1ر/	�� أ/'	ب 8�Kوث ا�:��وف(�، أ�� �5ّ- ا�0

�4��ت *Q!W ا�H5$ ا�$ّ2��8 ��*:1، A* ،�5�  .79 -78م، ص 1983

(2)   j> /82.  
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 مقاطَع    10 مقطًعا قصيًرا مفتوًحا، و23 مقطًعا قصيًرا مغلًقا، و14آليُة من تكّونت ا

  .طويلٍة مفتوحٍة؛ فهي ذاُت ترتيٍب طبيعيّ 

بقِة، بمقداِر سّتِة      ولكّن المقاطَع القصيرَة المفتوحَة، زاَد عدُدها في هذه اآليِة عن اآليِة الّسا

 كحركِة َصْرِف الّنَفِر  في هذه اآلية؛ِت الحركة المتنّوعةِ  حّتى ينسجَم هذا الّنسُج مع دالالمقاطَع،

  .من الِجن الستماع القرآن، وٕانصاِتهم إليه، ورجوِعهم إلى قوِمهم ألداء واجِبهم في اإلنذار

وزيادُة نسبِة المقاطِع القصيرِة المفتوحِة، تَنسجُم مع حركٍة أخرى، ُتَعد ثمرًة لتلَك الحركاِت     

فاستماُع الّنفِر من الِجّن . وهي حركُة قلِب اإلنس، بعد تأّمله حركاِت الِجّن ِمن قبلهالّسابقة؛ 

كل  "للقرآن، وٕانصاُتهم إليه بعنايٍة واهتماٍم، وعودُتهم إلى قومهم بعد هذا الحدِث مباشرًة إلنذاِرهم،

  .(1)"ذلك من شأنه أن يحّرَك قلوَب البشر

      �m�m�m�m���n��m��l��k��j��i���n��m��l��k��j��i���n��m��l��k��j��i���n��m��l��k��j��i�w��v��u��t��s��r���q��p����o�w��v��u��t��s��r���q��p����o�w��v��u��t��s��r���q��p����o�w��v��u��t��s��r���q��p����ollll ):31(اآلية 

ــا قــصيًرا مفتوًحــا، و14 مقــاطَع قــصيرٍة مغلقــٍة، و10تكّونــت اآليــُة مــن   مقطًعــا 11 مقطًع

قـصيُر المفتـوُح علـى وبذا يرتفُع عدُد المقاطع المفتوحِة الّطويلـِة، وُيحـافُظ المقطـُع ال. طويًال مفتوًحا

 إّنمـا كــان علـى حـساب عـدد المقــاطع ،ِد المقـاطِع المفتوحـةِ  وهـذا االرتفـاُع فــي عـد.ارتفاِعـه الُمطّـِردِ 

  .    المغلقة

  وِعّلُة ذلك َمردها إلى أّن مضموَن اآليِة يتحّدث عن رفِض أّيِة حواجَز، وٕازالِة أيِة عوائَق،    

لمـؤمِن مـن  دعـاٌء صـريٌح مـن الّنفـِر افاآليـُة فيهـا�����.تقُف في وجِه َمن أنـاَب إلـى ربـه، وطلـَب مغفرتَـه

الجّن إلى قومهم، لتصديِق الّرسالِة المحّمدّيِة؛ ألّن اإليماَن بهذه الّرسالِة طريٌق إلى مغفـرة الـّذنوب، 

�.(2)وستِر العيوب، والوقايِة من عذاب اآلخرة �� �� �� �

                                                 
(1)   ،�ّ2U ،�ASل ا���آنH3269/ 6م، 2003، 32، دار ا�:�وق، ا�'�ھ�ة، ط ;+ ظ.  

(2)  �
�$ : ، "�12'0	�U ا�'!	ن ;+ �bو(6ِ ا���آن� �+ ��<� اxِ*5-، ا��4Aي، *0!: ا�	UّE* ،�#�	; �	!0* �	!�أ

  .141/ 22م، 2000ا���U�ّ$، ��2وت، 
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   وهذه الفتوحاُت الّرّبانّية، اّلتي بدت مالمُحها بجالٍء، بعد استماع الّنفر من الجّن آياِت    

  .الكريِم، عّبر عنها إيقاع الّنظم القرآنّي، بَتواتر المقاطِع المفتوحِة في الّنسيج الّصوتيّ القرآِن 

��m�m�m�me��d��c): 32(اآلية  �b� �a�� � � �̀ �_� � �~��}�� �|� �{��z��y� �xe��d��c� �b� �a�� � � �̀ �_� � �~��}�� �|� �{��z��y� �xe��d��c� �b� �a�� � � �̀ �_� � �~��}�� �|� �{��z��y� �xe��d��c� �b� �a�� � � �̀ �_� � �~��}�� �|� �{��z��y� �xffff��i��h� � �g����i��h� � �g����i��h� � �g����i��h� � �g��

��kj��kj��kj��kjllll        

   مقاطَع   10 مقطًعا قصيًرا مفتوًحا، و20 مقاطَع قصيرٍة مغلقٍة، و9تكّونت هذه اآلية من 

ــٍة مفتوحــةٍ  ــا ملحوًظــا لنــوٍع ُمعــّيٍن مــن المقــاطع، وهــو . طويل وِمــن الواضــح أّن  فــي هــذه اآليــة تفّوًق

ومن الّطبيعّي أن يكون لهذا المقطع ظهوٌر بارٌز في هـذا الـّسياق؛ إذ إّن . المقطُع القصيُر المفتوحُ 

  . إلى تخّبط المعاندين وضالِلهمنص اآليِة ُيعّبر عن حركٍة انفعالّيٍة، تتضّمن قلًقا وحيرة، تنتهيان

ال ُينجـي منـه     "فإعراُض الكـافرين وعنـاُدهم، يعـود علـيهم بالخـسران الُمبـين؛ ألّن اهللا تعـالى

ِر، أن ُيِقـــر بـــأّن اهللا وحـــده هـــو . (1)"َمهـــرٌب، وال َيـــسبُق قـــضاءه ســـاِبقٌ  ويجـــُب علـــى العاقـــِل الُمتبـــص

  . ما اتخذ من دونهالمستحق للعبادة، وأن يلجَأ إليه ويذرَ 

����©���m�m�m�m®��¬��«���������ª):  34(اآلية  �̈��§��¦��¥®��¬��«���������ª��©���� �̈��§��¦��¥®��¬��«���������ª��©���� �̈��§��¦��¥®��¬��«���������ª��©���� �̈��§��¦��¥¯̄̄̄²��±��°��²��±��°��²��±��°��²��±��°��³³³³��¹��� �̧�¶��µ�� �́���¹��� �̧�¶��µ�� �́���¹��� �̧�¶��µ�� �́���¹��� �̧�¶��µ�� �́�

��º��º��º��º»l�l�l�l�   

 مقطًعا    13 و مقطًعا قصيًرا مفتوًحا،21 مقاطَع قصيرٍة مغلقٍة، و10تكّونت هذه اآليُة من 

  ِرها وطويِلها، انسجاًما معقصي: وفي هذا ارتفاٌع لمنسوِب المقاطِع المفتوحة. طويًال مفتوًحا

  .  والُمكاشفِة الحّيةِ ،مضموِن اآليِة الُمعبِر عن لحظة الَعرضِ 

فالَموِقُف المفتوُح، القائُم على الُمواَجهِة العلنّيِة، وٕاقامِة الُحَجج، والتّبكيِت للكافرين، ُيناِسـُبه   

  .َنسٌج مفتوٌح ُيجّسد معنى الفتِح والُمواَجهِة فيه

                                                 
(1)   ،�!�  .29/ 28، م2000، 1ط، ��2وت، ا���� ا�58!2ّ$، دار �<	�!Y ا�%!fا�ّ�ازي، B/� ا�ّ�<+ *0!� �+ 
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ــــ ــــشهد؛وجــــاء ارتف ــــُر عــــن ســــرعِة الَم ــــة ُيعّب ــــصيرِة المفتوحــــِة فــــي اآلي ــــاطِع الق  اُع عــــدِد المق

  .          (1)"!واآلن يذوقون. فاآلن يعترفون. لقد كانوا ُينكرون. فالمواجهة حاسمٌة، وال مجال ألخٍذ وال ردّ "

   (2)الّنظاُم المقطعّي في سورة الحديد: المبحُث الثاني

��}}}}�������m�m�m�m�v��u���t��s�v��u���t��s�v��u���t��s�v��u���t��sz��y�������x��w������z��y�������x��w������z��y�������x��w������z��y�������x��w): 6(اآلية  �̀�_����~��}�����|���� �̀�_����~��}�����|���� �̀�_����~��}�����|���� �̀�_����~��}�����|��llll  

   مقاطَع طويلةٍ 4 مقطًعا قصيًرا مفتوًحا، و15 مقاطَع قصيرٍة مغلقٍة، و6تكّونت اآليُة من 

 ولكّن المقطَع القصيَر المفتوَح في هذه اآليِة، ارتفَعْت نسبُته . مفتوحٍة؛ فهي ذاُت ترتيٍب طبيعي

  .على حساب ِنَسِب سائِر المقاطعِ 

وُيمكن ربُط هذه الّزيادِة بما احتوْته اآليُة من داللٍة على الحركِة الّدائبِة المستمّرِة، وهي    

  .حركُة تعاُقِب الّليِل والّنهارِ 

 وٕادخاَل الّنهاِر في الّليل، أو إدخاَل ما نَقَص    ،وسواٌء أكان الُمراُد إدخاَل الّليل في الّنهارِ 

، أو سوى ذلك من (3) وٕادخاَل ما نقَص من ساعاِت الّنهاِر في الّليل،ارمن ساعاِت الّليِل في الّنه

  .المعاني الُمحتَملة، فكّل تلك المعاني َتُعج بالحركِة الّدائمِة بدواِم الّليِل والّنهارِ 

فالحركُة اّلتي  هو أكثر المقاطع انسجاًما ومضامين هذه اآلية؛ ،والمقطع القصير المفتوح

 ها أعماٌل ال يشهدها الكوُن كليوٍم، واألمور اّلتي يحرُص الّناُس على إخفائها في صدورهم، كل 

  . تكلُف شيًئا، وال تحتاج إلى أّي جهٍد أو وقٍت؛ إذ إّن المّطلَع عليها هو العليم القدير

����m�m�m�mh��g): 7(اآلية  � � �f�� � �e� �d��c��b� �ah��g��� � � �f�� � �e� �d��c��b� �ah��g��� � � �f�� � �e� �d��c��b� �ah��g��� � � �f�� � �e� �d��c��b� �aiiii���o� �n� �m�� � � � �l� �k��j�����o� �n� �m�� � � � �l� �k��j�����o� �n� �m�� � � � �l� �k��j�����o� �n� �m�� � � � �l� �k��j����������������������������������

���qp���qp���qp���qpllll   

                                                 
(1)   ،�2U ،�ASل ا���آنH3275/ 6، ;+ ظ.  

  ).ت(�
� ��U zّرِة ا��U�ّ��� �>�0 ا�I8!��ّ-، و�������$ ا�ّ�و�B $ّ2- ا�!105  ا (2)

(3)  �
  .� ،23 /170	�U ا�'!	نا��4ّAّي، : ا�
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 مقطًعـــا    13 مقطًعـــا قـــصيًرا مفتوًحـــا، و20 مقطًعـــا قـــصيًرا مغلًقـــا، و13آليـــُة مـــن تكّونـــت ا

وهــذه أّوُل آيــٍة فــي الــّسورِة ترتفــُع فيهــا نــسبُة المقــاطِع الّطويلــِة المفتوحــة، إلــى درجــٍة . طــويًال مفتوًحــا

اَت الحاصــَل  وهــذا ُيناســُب تحــّوَل الخطــاب، وااللتفــ.طابقــت عنــدها نــسبَة المقــاطِع القــصيرِة المغلقــة

  . في هذا الموضع من نص اآلياِت الكريمة

ــّسابقِة، كــان حــول ــداُر موضــوِع اآليــاِت ال ــُة ثــّم جــاءت هــذه .  الكــون وُمنــشئه خــالقَفَم اآلي

ـــى اإليمـــان بـــاهللا  ـــدعوهم فيـــه إل ـــى الّنـــاس جمـــيِعهم، ي ـــا إل ًه ـــويٍن موضـــوعّي، يحمـــل خطاًبـــا موج بتل

وخيــُر مــا . (1)"طاقــٌة صــوتّيٌة ُتعّبــر عــن شــمول هــذه الــّدعوة "َيلَزُمــهوهــذا الــّدعاُء، . المــستحق للعبــادة

  .يمّثل هذه  الطاقة من بين المقاطع الصوتّية، المقطُع الطويُل المفتوحُ 

فـضًال عـن مناسـبته لخطـاِب _ ثّم إّن ارتفاَع نسبة المقطع الطويـل المفتـوح فـي هـذه اآليـة 

دّيـــة الـــّزمن؛ فاإليمـــان، واإلنفـــاُق، واالســـتخالُف مـــن ُيعبـــر أصـــدَق تعبيـــٍر عـــن المحدو _ الجماعـــة 

  .   الجماعُة المؤمنةتِ  ما بقيَ ،األمور الباقيةِ 

��m�m�m�m������g): 13(اآلية  �f��e���d���c��b��a�� �̀ �_�� �̂ � � � � � �]��\��[��Z��Y������g� �f��e���d���c��b��a�� �̀ �_�� �̂ � � � � � �]��\��[��Z��Y������g� �f��e���d���c��b��a�� �̀ �_�� �̂ � � � � � �]��\��[��Z��Y������g� �f��e���d���c��b��a�� �̀ �_�� �̂ � � � � � �]��\��[��Z��Y

��t������s�������r��q��p���o��n��m��l��k�������j��i��h��t������s�������r��q��p���o��n��m��l��k�������j��i��h��t������s�������r��q��p���o��n��m��l��k�������j��i��h��t������s�������r��q��p���o��n��m��l��k�������j��i��hllll  

 مقطًعـا    23 مقطًعا قـصيًرا مفتوًحـا، و37يًرا مغلًقا، و مقطًعا قص19تكّونْت هذه اآليُة من 

  ففي هذه اآلية، كما في اآلية الّسابعة، ارتفاٌع ملحوٌظ في عدِد المقاطِع الطويلةِ .  طويًال مفتوًحا

  . المفتوحةِ 

                                                 
(1)  �
  .13 -10، ص ا�),�!8 ;+ ا���آن ا���(��!�<�ة، �25!$، : ا�
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ولكّن نسبَة االرتفاِع في هذه اآليِة كاَنت أعلى؛ إذ جاوزت المقاطُع الطويلُة المفتوحُة عدَد    

لمقاطِع القصيرِة المغلقِة، إشارًة إلى الطاقة العالية اّلتي يبذُلها المنافقون، من أجِل الحـصوِل علـى ا

  . شيٍء من نور المؤمنين

وأكثــُر المقـــاطِع    . ثــّم إّن دعــاَءهم هــذا بحاجـــٍة إلــى وضــوٍح، وتــأن فـــي الّطلــب واالســتجداء

  .لّطويُل المفتوحُ الّصوتّية انسجاًما مع هذين المعنيين، هو المقطُع ا

، كيـــف أســـهم المقطعـــان الّطـــويالن فـــي الّداللـــة علـــى معنـــى )انظرونـــا(فـــانظر فـــي قـــولهم 

ــة اّلتــي تأّملهــا المنــافقون مــن المــؤمنين؟ وانظــر، كــذلك، فــي قولــه تعــالى بــسوٍر لــه : (المهلــة الّزمنّي

      . ، كيف أوحى طوُل المقطع بطول الّسور، وضخامة حجم الباب)باب

رتفــاُع منـسوِب المقــاطِع الطويلـِة، فــضًال عّمـا ســبَق، عـن الّراحــِة والطمأنينـِة الّلتــين ويعّبـر ا

  وهذا االرتياح تظهر مالمُحه في ردهم على المنافقين، قائلين. ُيِحس بهما المؤمنون في َمساكنهم

 والعمــل، فــاليوَم اآلَن نجنــي ثمــرَة مــا قــّدمناه، وعلــيكم أن تــستأنفوا حيــاًة جديــدًة حيــُث الّتكليــفُ  ":لهــم

  . "(1)جزاٌء ال عمل

���m�m�m�mx��w��v��ux��w��v��ux��w��v��ux��w��v��uyyyy��d��c���b��a): 14(اآلية  �̀�_��~�������}�������|��{��z����d��c���b��a�� �̀�_��~�������}�������|��{��z����d��c���b��a�� �̀�_��~�������}�������|��{��z����d��c���b��a�� �̀�_��~�������}�������|��{��z��

��j�����i��h��g��f���e��j�����i��h��g��f���e��j�����i��h��g��f���e��j�����i��h��g��f���ellll      

 مقطًعـا    11 مقطًعا قـصيًرا مفتوًحـا، و23 مقطًعا قصيًرا مغلًقا، و26تكّونت هذه اآليُة من 

المفتوحــــِة، : ظهــــُر ارتفاًعــــا ملحوًظــــا فــــي عــــدِد المقــــاطِع القــــصيرةِ وهــــذه الّنتيجــــُة تُ . طــــويًال مفتوًحــــا

  . وفي ما يلي محاولٌة للبحث عن دالالِت هذه الّنتيجِة اإلحصائّية. والُمغلقة

ــٍة، َتــْسُكُن     لقــصيرُة المفتوحــة، فارتفــاُع نــسبتأّمــا المقــاطُع ا ها ُيعــِرب عــن حركــٍة نْفــسّيٍة داخلّي

  . الخوِف والحيرِة واالضطراِب، بسبب انتظاِرهم مصيَرهم المحتومَ قلوَب المنافقين؛ وهي حركةُ 
                                                 

  .14931/ 24م، Q��A* ،1991 دار أ�4Tر ا��2م، �Uھ�ج، �<�!� ا���Pّاويا�:�8اوي، *0!� *���ّ-،   (1)
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 االضــطراب والقلــق، فــي تــصوير حركتــي ، مــّراتٍ 9وقــد أســهم تكــراُر فــونيم الــّراء فــي اآليــة 

  . الّتعبيِر بصدٍق عن حركاِت المراوغِة والّترّبصِ الّلتين سكنتا قلوب المنافقين، و 

  وهذا االرتفاعُ .  فقد سّجلت أعلى نسبٍة لها في هذه اآليةوأّما المقاطُع القصيرُة المغلقُة،

طمَس على بصائِرهم ُيناِسُب الحديَث عن المنافقين، اّلذين راَن على قلوبهم ما اجترحوه من آثاٍم، و 

  .َمعاٍص وَفواحَش  أسرفوا فيه منما 

هــم أنفــَسهم بــالكفِر    إهالكُ : (1)فِمــن ُجملــة أعمــاِلهم القبيحــِة، اّلتــي ُتــشير إليهــا اآليــُة الكريمــةُ 

والمعاصـــي، وانتظـــاُرهم الـــّدوائَر بـــالمؤمنين، وشـــكهم فـــي وعيـــد اهللا والّنبـــّوِة والبعـــِث، وتمّنـــيهم نـــزوَل 

  .الّدوائِر بالمؤمنين

 القــصيرة المغلقــة بــشكٍل جلــي فــي هــذا الجــزء مــن اآليــة، حيــث قولــه  المقــاطعُ وقــد اّطــردت

منِعــه عقَلــه ، فــي تعبيــٍر لطيــٍف عــن ِقــَصِر أفــق المنــافق، و )م وارتْبــُتمفتْنــُتم أنفــَسكم وتربــْصتُ : (تعــالى

  .وتفكيَره من االنفتاح واالستجابة لدعوة الحقّ 

وقــد أّدى تكــراُر فــونيم الغــين فــي ســياق هــذه اآليــة دالالٍت فاعلــًة؛ فــصوُت الغــين يوَصــف 

، مجهورٌ ]طبقّي : أي [من أقصى الحنِك "بأّنه صوٌت  (2)"، احتكاكي .  

وعندما تأّمَل الباحثون العرُب المعاصرون خصائَص هذا الّصوت، والحظوا بعنايٍة طريقَة 

ــّم أتبعــوا ذلــك بدراســاٍت إحــصائّية لكثيــٍر مــن ســياقاِته ــة، َخلــإنتاجــه، ث صوا إلــى أّن مــن أهــّم  اللفظّي

  .الّستَر والخفاَء والَعَدم، واالضطراَب والبعثرة: (3)دالالِت هذا الّصوت اإليحائّية

  
                                                 

(1)  �
  .  >� ،29 /459	�Y! ا�%!fا�ّ�ازي، : ا�

  .303، ص -�� ا�FDات�:�، #!�ل،   (2)

(3)  �		
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فالَغّر والِخداع وَقلب الحقائق أموٌر خطيرة، إن َبّثت سموَمها في الّنفس البشرّية، وتمّكَنت 

  .منها، بعَثت االضطراَب والّدمار، وبعثَرت ما انتظم فيها من قيٍم ومبادئَ 

ــا مــا تكــون أعمــاُل الخــداع مــدبرًة فــي الخفــاء؛ لــئّال ُيعــاِيَن المخــدوُع ســلبّياِتها وآثاَرهــ ا    وغالًب

، تُـضاُف إلـى سـابقِتها )الخفـاء(وهـذه الّداللـة . الّضاّرَة، فيحّصَن نفـسه مـن َمغّبـة الوقـوِع فـي َشـَركها

   .، مؤكدًة معها ِصدَق تمثيِل فونيِم الغين لما سبق ذكُره من دالالت)البعثرة واالضطراب(

   �m�m�m�mÆ��Å��Ä��Ã��Â��Á��ÀÆ��Å��Ä��Ã��Â��Á��ÀÆ��Å��Ä��Ã��Â��Á��ÀÆ��Å��Ä��Ã��Â��Á��ÀÇÇÇÇ��Î��Í��Ì�������Ë��Ê��É��È����Î��Í��Ì�������Ë��Ê��É��È����Î��Í��Ì�������Ë��Ê��É��È����Î��Í��Ì�������Ë��Ê��É��È��llll  ):17(اآلية 

   مقاطَع      6 مقطًعا قصيًرا مفتوًحا، و11 مقطًعا قصيًرا مغلًقا، و13تكّونت هذه اآليُة من 

ــٍة مفتوحــة ــّيَن، بــين عــدد مقــاطِع هــذه اآليــة وعــدِد مقــاطِع اآليــِة . طويل ، 14ويبــدو أّن التّناُســَب الَب

ِع فـي كـل مـن اآليتـين، فبـالّنظِر إلـى عـدِد المقـاط. ُيفصُح عن وثاقٍة في العالقة بين َفحوى اآليتـين

  . 14يالَحُظ أّنه في هذه اآلية يكاُد ُينّصُف عدَد مقاطِع اآليِة 

  :     كانت تُقاِبُل بين فريقيِن، هما14، فَبياُنها أّن اآليَة 14أّما عن صلِة هذه اآليِة باآليِة 

  رًة حّية، َتضع فيهاثّم جاءت هذه اآليُة، بعد ذلك، ترسُم صو . فريُق المؤمنين، وفريُق الُمنافقين

فريـُق المـؤمنين الخاشـعين، وفريـُق : حدا فاصًال بين فريقين ُمماِثليِن ِلَذيِنَك الفريقيِن الّساِبقيِن، وهما

  .الفاسقين وذوي القلوِب القاسية

 القلــِب بــاألرض القاحلــِة قاســيهمــا، عــن طريــق تــشبيه وقــد أظهــرت اآليــُة بوًنــا شاســًعا بين

وَمَثُل قابلّية قـساوِة القلـب ألن َيلـين، . األرض الحّية الخصبةي القلِب الخاشِع بالجدباء، والمؤمِن ذ

فال بّد من تذكيِر هذا القلِب حّتى يذُكَر وَيخـشَع، وال ُبـّد مـن  "كَمَثل قابلّية األرض الَمْيتة ألن تحيا؛

  . )1("الطرق عليه حّتى َيِشفّ 

  
                                                 

)1( ،�2U ،�AS ل ا���آنH3489/ 6، ;+ ظ.  
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    ُيقال،14 في اآليِة ،)المفتوحِة، والمغلقِة  (  المقاطِع القصيرةِ وما قيل حول ارتفاِع نسبة

  .في هذه اآلية، نظًرا لما تقّدم من حديٍث عن تناُسِب اآليتين

  فارتفاُع عدِد المقاطِع القصيرِة المغلقِة، َيشي بصفاٍت وَنَزعاٍت تّتصل باالنغالق، وترتبط 

  . ُقساة القلوب فتٍح أو فيٍض، وهذه هي حالُ  بأي بالّرغبة عن كّل ما له آصرةٌ 

أّمـــا المقـــاطع القـــصيرة المفتوحـــة، فهـــي أدّل المقـــاطع الـــّصوتّية علـــى حركـــة َتْليـــين القلـــوِب 

  .الّنافرِة الجافيِة، وٕاحياِء األرِض الُمجدبِة القاحلةِ 

  �m�m�m�m����Û����Ú������������Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï����Û����Ú������������Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï����Û����Ú������������Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï����Û����Ú������������Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ïllll  ):18(اآلية 

   مقاطعَ 4 مقطًعا قصيًرا مفتوًحا، و16يًرا مغلًقا، و مقطًعا قص15تكّونت هذه اآليُة من 

ــٍة مفتوحــةٍ  ، تــضافرت فــي هــذه اآليــة، )المفتوحــَة، والمغلقــَة ( ويظهــر أّن المقــاطَع القــصيرَة . طويل

وارتفَع منسوُبها على حساِب المقاطِع الطويلِة؛ فالمقطُع الطويُل المفتوُح، بما َيصدر عنه من َنَفٍس 

  .ه في الّسياق اّلذي يتطّلب نداًء عاما شامًال طويٍل، َيكُثر ورودُ 

أما وٕاّن هـذه اآليـَة تتحـّدث عـن فئـٍة خاّصـٍة راقيـٍة؛ فقـد ناَسـَبها أن تتفـّوَق المقـاطُع القـصيرُة 

  . على المقاطِع الّطويلة،في عدِدها

ن؛ م الــّشأَظـالّداللـة علـى معنـى الفخامـة، وعِ فـي َمي الـّصاد والـّضاد، وقـد أسـهم تكـراُر فـوني

الـــّصاد، والـــّضاد، والطّـــاء، : ففـــي العربّيـــة الفـــصيحة ال يوجـــُد ســـوى أربعـــِة أصـــوات ُمطَبقـــة، هـــي

ـــًة ليـــست متـــوّفرًة فـــي كثيـــر مـــن األصـــوات؛ فاإلطبـــاق. والّظـــاء  ،مّمـــا ُيكـــسُب هـــذين الـــّصوَتين مزّي

  .والتّفخيم الُمراِفق له، ُيضفيان دالالٍت خاّصًة، ما كانْت ِلتكوَن في غياِبهما
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 يوحي بالقّوة والفّعالّية؛ فالقاف المنطوقُة في  في سياق هذه اآلية، فهو،ا فونيم القافأمّ 

وال شّك أّن . (1) صوًتا َلَهويا، وقفيا، انفجاريا، مهموًساابكونهوَسم العربّيِة الفصيحِة الُمعاِصرِة، ت

سُبها الّصوُت بعد توظيِفه االستعمالي أوصاَف الّصوِت الّنطقّيَة، كثيًرا ما تعِكُس آثاًرا داللّيًة، يكت

 في الواقِع الّلغوي.  

فالوقفّيُة، واالنفجارّيـُة صـفتان بالغتـا األثـِر، وبهمـا اصـطبَغ صـوُت القـاف، فأخـذ فـي كثيـٍر    

  االصطدام، أو :  يعبر عن معاٍن منها-(2) وفق ما أّصل بعُض علماء العربّية-من استعماالِته 

  .ّدة والقّوة والفّعالّية، أو القساوة والّصالبة، أو الَقطع والَقشر والَكسراالنفصال، أو الشّ 

  وقد أّدى اجتماُع بعِض فونيماِت هذه اآليِة، وتآُلُف مقاطِعها على نحٍو معّيٍن، دوًرا 

  .وظيفيا فاِعًال في نقِل دالالٍت خفّيٍة، ال يمكن أن تكشَفها القراءُة العابرة

   ، َيقرُع األسماَع،المّصّدقيَن والمّصّدقات: لمتينلمتتابعِة لدى نطِق الكفوجوُد الطَرقاِت ا

.  إلى أهّمّية الّصدقِة، بوصِفها هدًفا أساًسا من األهداف التي سعت سورُة الحديد إلى تحقيقهاوينّبهُ 

 العمـــَل  فــي اإليحــاء بــأّن هــذا،الكلمتــين، الّنــاجُم عــن َمطــِل آخــِر وُيــسهم تــرّدُد الموجــاِت الــّصوتّيةِ 

  .هم في كل زماٍن ومكانٍ العظيَم مبني على الشمولّية واالستقصاِء؛ ألّن أثَره واقٌع على الّناِس جميعِ 

   . جاءت تسميُة سورُة الحديد بهذا االسم منسجمًة مع هذا الهدِف الذي دعت إليهمن هنا،

رسُمه من تـرّدداٍت فـي الموجـاِت بما تحويه من قرٍع ناجٍم عن اجتماِع الّدالين، وبما ت" حديد "فلفظةُ 

ه ، انتباًهـا يتبُعـ القـيمِ الّصوتّيِة عند نطـِق المـّد فـي آخرهـا، تـوحي بـضرورة االلتفـاِت إلـى هـذا التّنبيـهِ 

، يعود على األمم بالخير والّنفِع على مر العصور تطبيٌق عملي.           
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المفتوحِة والمغلقِة، َعِمـَل علـى : القصيرةِ ومن الجديِر بالّذكِر أّن التّقاُرَب في عدد المقاطِع 

 .ركــٍة أخــرى مالِزمــةٍ حب  دائبـٍة لــدى المتــصدقين، متبوَعـةٍ إحـداِث تنــاُغٍم وتــواُزٍن، معّبـَرين عــن حركــةٍ 

  .وهي حركٌة أرفُع قدًرا، وأبعُد أثًرا؛ أال وهي حركُة مضاَعفِة األجِر من اهللا تعالى

�����m�m�m�mG��F��E��D��C��B��AG��F��E��D��C��B��AG��F��E��D��C��B��AG��F��E��D��C��B��AHHHHN��M��L��K��J������I��N��M��L��K��J������I��N��M��L��K��J������I��N��M��L��K��J������I��OOOO ):19(اآليــــــــــــــــــــــــــــة 

Q��PQ��PQ��PQ��P��W��V��U��T��S����R����W��V��U��T��S����R����W��V��U��T��S����R����W��V��U��T��S����R��llll  

 مقطًعـا    18 مقطًعا قـصيًرا مفتوًحـا، و34 مقطًعا قصيًرا مغلًقا، و16تكّونت هذه اآليُة من 

وهنــا، انخفـَض عــدُد المقـاطِع القــصيرِة المغلقـِة بــشكٍل ملحـوٍظ؛ فــأكثُر الخطـاِب فــي . طـويًال مفتوًحـا

، الّـــذين ســــوف تُفــــَتُح أمـــامهم األبــــواُب، وُتغــــَدُق علــــيهم الــــّدرجات الّرفيعــــةداُرُه حــــول أولـــي اآليـــة َمــــ

  .الخيراُت؛ فجاَء ارتفاُع منسوِب المقاطِع المفتوحِة ُمعّبًرا عن هذه الفتوحاِت الّرّبانّية

 أّن مــصيَرهم ذاهــٌب ُف الكــافرين الُمكــذبين، مبّينــةً ص تــ اآليــةت فاصــلةُ ثــّم، بعــَد ذلــك، جــاء

وهذه العقوبُة هي الجزاُء العادُل لكّل المكّذبين، مـن مـشركين . الّناِر، المؤصدِة األبوابإلى ُصحبِة 

  .ويهود ونصارى

      عليـه–واليهـوُد، منـُذ كـّذبوا عيـسى . فالمشركون، استحّقوا الجحيَم مـن جميـع جهـاِت كفـرهم

  .(1)نبياِء والمرسلين والّنصارى بإثباتهم هللا ابًنا، أو بتكذيبهم برسالِة خاتِم األ–الّسالم 

وقد ارتفعت نسبة المقاطع الطويلة المفتوحة، على حساب المقـاطع القـصيرة المغلقـة، ألّن 

 مـع مـضمون هـذه اآليـة؛ فهـي تتحـّدث عـن الـّصّديقين الّـذين هذا الّنوع من المقـاطِع أكثـُر انـسجاًما

  .ةآمنوا باهللا ورسِله، وُتعلي من شأن الّشهداء ذوي المقاماِت الّرفيع

                                                 
(1)  �	
، ا�		�ار ا����		�)5� $2		" ،�:		��j، ����(��<��!� ا�):�(��� وا�)ا�		+ ��;		�ر، *0!		� ا�A		�ھ� ا�		+ ��;		�ر، : ا�
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ومثـل هـذه المعـاني، . وبالمقابل، تكشف اآليـُة عـن مـصائر الّـذين كفـروا وكـّذبوا بآيـاِت اهللا

  .يناسُبها تواتُر المقاطع الّطويلِة، ال القصيرةِ 

���m�m�m�mÁ��À��¿����¾��½��¼��»��º���¹Á��À��¿����¾��½��¼��»��º���¹Á��À��¿����¾��½��¼��»��º���¹Á��À��¿����¾��½��¼��»��º���¹ÂÂÂÂ���Æ��Å��Ä���Ã�����Æ��Å��Ä���Ã�����Æ��Å��Ä���Ã�����Æ��Å��Ä���Ã): 23(اآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ÉÈÇÉÈÇÉÈÇÉÈÇllll  

ـــا    12ا مفتوًحـــا، و مقطًعـــا قـــصيرً 11 مقـــاطَع قـــصيرٍة مغلقـــٍة، و9تكّونـــت اآليـــُة مـــن   مقطًع

 وفــي هــذا ارتفــاٌع فــي عــدِد المقــاطِع الّطويلــِة المفتوحــِة، إشــارًة إلــى أّن الخطــاَب فــي. طـويًال مفتوًحــا

   .                                 اآلية غيُر ُمقتِصٍر على فئٍة ُمعّينٍة، وٕاّنما هو موّجه إلى الّناس كاّفة

ــِر ِبمــا أصــاَبه كثيــُر ال-ِبَطْبعــه –فــالمرُء  فكِف علــى مــا أوِتــَي مــن ِنَعــٍم، كثيــُر الت خــوومــا ،ت 

ِل، فـال تنـشغُل . أخطأه من ماضيه لكّن الّنفَس الُمطمئّنَة، تبقى في اّتصاٍل دائٍم مـع الُمـنِعِم الُمتفـض

  . بمتاِع الدنيا الزائلِ 

ا ُيالئــــم ُمقتــــضى وألّن هــــذه الــــّنفَس عزيــــٌز وجوُدهــــا؛ جــــاء الخطــــاُب يحمــــل نــــسًجا مقطعيــــ

  . الشمولّية، ُمنِذًرا كل ُمختاٍل َفخوٍر، وُمذكًرا تلك الفئَة الُمجتباَة أن تبقى على هدايِتها

ِة داللــــًة علـــــى الحركـــــِة  أكثـــــَر المقــــاطِع الـــــصوتيّ ،وٕاذا كانــــت المقـــــاطُع القــــصيرُة المفتوحـــــةُ 

 فإّن المقاطَع الطويلـَة المفتوحـَة أدل علـى  كحركِة األحداِث واألفعاِل واالنفعاالِت وغيِرها،بأنواِعها؛

  .معاني الهدوِء واالستقراِر وبعِث الطمأنينة، وهذا ما أسَهَمْت بإحالِله في هذه اآلية

واالســتقراُر الّنفــسي الّنــاجُم عــن الّرضــا والقناعــِة، ال يتحّقــق إّال باإليمــاِن الــّصادِق، وتــسليِم 

ـــذا  اإلنـــسان أّال يتـــأّثَر بـــالُحزِن وال بـــالفرح، تـــأثًرا ُيخِرُجـــه عـــن علـــى "األمـــِر إلـــى صـــاحِب األمـــر؛ ل

 فــــالُحزُن َيْجعلــــك تنقــــبُض، والفــــرح َيجعلــــك َتنبــــِسط، وأي عــــضٍو لــــه ِكيــــانٌ ... الطبيعــــِة واالعتــــدال

  .(1)"َمخصوٌص ال ُيِحب القبَض وال الَبْسطَ 

                                                 
  .  14955 -14954/ 24، �<�!� ا���Pّاويا�ّ:�8اوي،   (1)
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����|�m�m�m�m ):27(اآلية  � � �{��z��y��x��w��v��u��� �t��s��r��q|��� � � � �{��z��y��x��w��v��u��� �t��s��r��q|��� � � � �{��z��y��x��w��v��u��� �t��s��r��q|��� � � � �{��z��y��x��w��v��u��� �t��s��r��q��}����}� ���}� ���}� �

��n��m���l��k��j���i��h��g�����f��e��d����c��b��a�� �̀�_��~��n��m���l��k��j���i��h��g�����f��e��d����c��b��a�� �̀�_��~��n��m���l��k��j���i��h��g�����f��e��d����c��b��a�� �̀�_��~��n��m���l��k��j���i��h��g�����f��e��d����c��b��a�� �̀�_��~

ooooppppu��t��s��r��q��u��t��s��r��q��u��t��s��r��q��u��t��s��r��q��vvvv��z��y��x��w�����z��y��x��w�����z��y��x��w�����z��y��x��w���llll  

 مقطًعـــا     34 مقطًعـــا قـــصيًرا مفتوًحـــا، و48 مقطًعـــا قـــصيًرا مغلًقـــا، و30تكّونـــت اآليـــُة مـــن 

ها وطويِلهـا أكبـُر قـصيرِ : ومن الواضـح، فـي هـذه اآليـة، أّن عـدَد المقـاطع المفتوحـةِ . طويًال مفتوًحا

  .  وفي ما يلي محاولٌة إليجاد تفسيٍر لهذه الّنتيجة. من عدِد المقاطِع الُمغلقةِ 

ــّم . فاآليــة فيهــا حــديٌث عــن رحمــِة اهللا تعــالى بخلقــه، بــأْن أنــزل الرســَل ُمبــّشرين وُمنــذرين ُث

ـــْت ذلـــك بـــذكر أتبـــاع ســـّيدنا عيـــسى  ـــسالم -أتبَع ـــذين َأودع اهللا تعـــال - عليـــه ال ـــًة اّل ى فـــي قلـــوبهم رأف

  .فكافأهم لقاَء إيماِنهم، ووّفاهم أجوَرهم. ورحمًة، وَعَمَر قلوَبهم إيماًنا

  أّن تعاليَم اإلنجيل اّلذي آتاه اهللا عيسى أَمَرْتهم "وِسر اّتصاِفهم بالّرأفة والّرحمة مَرده إلى

 أرَسـَخ ذلـك فـي _عليـه الـسالم _ رة عيـسى بالّتخلِق بالّرأفِة والّرحمِة فعِملوا بها، أو أّن ارتياَضـهم بـسي

  .  (1)"قلوِبهم

  لذا، انخفضْت . أّما المسيئوَن، من ُمبتِدعين وفاسقين، فكان ذكُرهم في سياِق اآليِة عابًرا

  .سبُة المقاطِع المفتوحةِ وبالمقابل، ارتفعْت ن. نسبُة المقاطِع الُمغلقِة، المشيرِة إليهم

������m�m�m�m�¶�������µ���´�¶�������µ���´�¶�������µ���´�¶�������µ���´¿��¾��½��¼��»��º��¹ ):29(اآلية  �̧¿��¾��½��¼��»��º��¹����� �̧¿��¾��½��¼��»��º��¹����� �̧¿��¾��½��¼��»��º��¹����� �̧ÀÀÀÀÇ��Æ���Å��Ä���Ã���Â����Á��Ç��Æ���Å��Ä���Ã���Â����Á��Ç��Æ���Å��Ä���Ã���Â����Á��Ç��Æ���Å��Ä���Ã���Â����Á��ÈÈÈÈ��������

���Í��Ì��Ë��Ê��É���Í��Ì��Ë��Ê��É���Í��Ì��Ë��Ê��É���Í��Ì��Ë��Ê��É�l���l���l���l��.   

 مقـاطَع    10 مقطًعا قصيًرا مفتوًحـا، و19 مقطًعا قصيًرا مغلًقا، و19تكّونت هذه اآليُة من 

مــن وفــي هــذا ارتفــاٌع فــي نــسبة المقــاطع الُمغلقــة، انــسجاًما مــع مــا تــضّمَنْته اآليــُة . طويلــٍة مفتوحــةٍ 

  . حديٍث عن أهِل الكتابِ 

                                                 
  .421/ 27، �<�!� ا�)ّ:�(� وا�)ّ��(�ا�+ ��;�ر،   (1)
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ن الـّصّحة؛ ألّن الفـضَل  وموقـوٌف علـيهم، هـو عـاٍر عـ،َفَظنهم بأّن كـل الخيـِر محـصوٌر فـيهم

�����°��±����������������������mmmm: (1)اهللا، يؤتيه َمن يشاُء، ويـصرُفه عّمـن يـشاُء، ِمـصداًقا لقوِلـه تعـالىِبَيِد  �̄ �®��¬��«��±��°����� �̄ �®��¬��«��±��°����� �̄ �®��¬��«��±��°����� �̄ �®��¬��«

�́�³��²�́�³��²�́�³��²�́�³��²µµµµ½��¼�����»��º��¹�� �̧�¶���½��¼�����»��º��¹�� �̧�¶���½��¼�����»��º��¹�� �̧�¶���½��¼�����»��º��¹�� �̧�¶���¾¾¾¾��¿����¿����¿����¿����ÂÁ�����À��ÂÁ�����À��ÂÁ�����À��ÂÁ�����À����llll.  

َنْتها اآليـة؛      وينسِجُم ارتفاُع عدِد المقاطِع الُمغلقِة في هذه اآليِة أيًضا، مع فكرٍة أخرى تَـَضم

فـال أحـَد مـنهم . وهي الفكرُة الّناطقُة باسِتعصاِء الفضِل على كّل الَخْلق، إذا ما اسَتغَنوا عن خاِلِقهم

  .ًبا من أبواِبه، إّال بأمٍر من اهللا تعالىَيملك َمفاِتَحه، أو ُيمِكُنه أن يفتَح با

وبعــد أن عرَضــت الّدراســُة الّنظــاَم المقطعــي لكــل مــن ســورتي األحقــاِف والحديــد، غــدا مــن    

  .المالئم اآلَن تقديُم دراسٍة داللّيٍة ُمقاِرنٍة بينهما، وفي ما يلي تفصيالُتها

  (2)لمقطعّي في األحقاف والحديددراسٌة داللّيٌة مقاِرنٌة للّنظام ا: المبحُث الثالث

  بالّنظر إلى نتائج اإلحصاءاِت المقطعّية، في كل من سورتي األحقاف والحديد، ُيالَحظُ 

  .أّن هناك شبَه تطابق في نسبة ورود المقاطع القصيرة في كلتا الّسورتين

ٍة     مقطًعـــا، بنـــسب490) غ. ق(ففـــي ســـورة األحقـــاف، بلـــَغ عـــدُد المقـــاطع القـــصيرة المغلقـــة 

 468 مقطًعا فقط؛ فبلغ 22وفي سورة الحديد كان أقل بفارق . من مجموع المقاطع % 30ُتعادل 

  %.29مقطًعا، بنسبٍة ُتعادل 

 مقطًعــا، بنــسبٍة    671فــي ســورة األحقــاف، ) م. ق(وكــان عــدد المقــاطع القــصيرة المفتوحــة 

 690 مقطًعا؛ ليصَل إلـى 19  تفّوق بمقدار،وفي سورة الحديد. من مجموع المقاطع% 41تعادل 

  %.43مقطًعا، بنسبٍة تعادل 

                                                 
  .�B /2ط�  (1)

��ر"B +2- ا�!105  (2)ّ$ّ28 �5A'!ءات ا��V�dا _O��� �
  ).ث( ا�



 82

فـي سـورة الحديـد، بـالّنظر إلـى اآليـات       ) م. ق(ويمكن تفسيُر تفّوِق هذا الّنوِع من المقـاطع 

، 16، و13، و12، و11، و10، و4: أو المواضــــِع اّلتــــي كــــان لــــه ظهــــوٌر بــــارٌز فيهــــا؛ كاآليــــات

  .، وغيِرها20و

 هذا الّنوِع من المقاطِع؛ ألّنها عّبرت عن ت فيها نسبةُ ارتفعَ  ،4آليُة فعلى سبيل المثال، ا

َخلُق الّسماوات واألرض، واستواُء اِهللا على العرش، وولوُج : حركاٍت متعّددٍة، ومن هذه الحركاتِ 

�.أشياَء في األرض، وخروُج أشياَء منها، ونزوُل أشياَء من الّسماء، وُعروُج أشياَء فيها �

، فيها دعوٌة إلى الحركِة والتّفاعِل بين الّناس، عن طريِق      13و، 12و، 11و ،10 واآليات

وفيهــا، أيــًضا، تــصويٌر لحركــِة المــؤمنين والمؤمنــاِت يــوَم القيامــِة، ينــشرون . اإلنفــاِق فــي ســبيل اهللا

 لمــؤمنين  الّنــوَر مــن حــولهم، وحركــِة المنــافقين والمنافقــات يترّقبــون أي قــبٍس مــنهم، مــَع مقابلــٍة مــن ا

  .والمؤمناِت لهم بالّرفضِ 

، فكــان   )م. ط(أّمـا الّنـوُع األخيــُر مـن المقـاطِع ذاِت الــّشيوع، وهـو المقطـُع الّطويــُل المفتـوُح 

وهــذا أمــر طبيعــّي، ينــسجُم مــع الفــارِق البــسيِط بــين .  مقطًعــا47فــي ســورة األحقــاِف أعلــى بفــارِق 

  .الّسورتين في الحجِم، وعدِد اآليات

 ، ُيَعــــّد أداًة مــــن األدوات الــــّنص  أصــــواتِ  مقــــاطعِ  توزيــــعِ إحكــــامَ إّن : ، يمكــــن القــــولوأخيــــًرا

؛ فالــّدالالُت الُمــستِكّنُة خلــف بنيــِة الّنظــاِم المقطعــي آليــات القــرآِن  الّنــّصي الفاِعلــة فــي بنــاء الّتماســكِ 

               .  الكريِم، َمّكيه وَمَدنيه، خيُر شاهٍد على هذه الحقيقة

نِة لف: المبحُث الرّابع ونيماِت سورَتي األحقاِف والحديدبعُض السماِت المكو  

َتــضِرُب  بداللِتــه، تلــك القــضّية اّلتــي مــسألِة عالقــِة الــّصوتِ ال بــّد مــن اإلشــارة إلــى بدايــًة، 

ّكــَد جــذوُرها فــي أعمــاق التّــاريخ العربــّي؛ إذ إّن هنــاك َمــن انتــصر لهــذه العالقــِة ِمــن أربــاب الّلغــة، وأ

  ).ه392ت (َوثاقَتها، كابِن جني 
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ــًة، أللفــاٍظ كثيــرةٍ "َتــصاُقب األلفــاظ ِلَتــصاُقب المعــاني "ففــي حديثــه عــن      َيعــرض أمثلــًة لغوّي

، والّسحيِل والّصهيلِ ها، ِلَتشاُبٍه كان في دالالِتها؛تشابهْت في أصواتِ  والَهز (1) كاَألز .  

  هذه الّصلةَ وثاقَة ، يؤّكُد " األلفاِظ أشباَه المعانيباٌب في إمساسِ  "وفي باٍب آخَر، سّماهُ 

ه)ه175ت (فـــي َعرضـــه قـــوَل الخليـــِل  كـــأّنهم توّهمـــوا فـــي صـــوت الُجنـــُدب  ":، وفـــي مـــا يلـــي َنـــص

، وتوّهموا في صوت البازي تقطيًعا فقالوا: استطالًة وَمدا فقالوا (2)"َصرَصرَ : َصر.  

، واجتهــد فيــه كثيــًرا،    "مقــاييس الّلغــة "ع كتــابَ ، ووضــ)ه395ت (ثــّم جــاء بعــده ابــُن فــارس 

  .محاِوًال أن يوسَع دائرَة هذه العالقِة، فتكلَف وغالى في محاوالِته تقريَب ما هو بعيدٌ 

فظهـرت محـاوالٌت طّيبـٌة،  . ، إلى أن امتّدت إلـى العـصر الحـديث(3)وتوالت هذه المحاوالت

  : ومن هذه المحاوالت.  إلى إحصاءاٍت علمّيٍة منهجّيةتقدُم رًؤى لطيفًة، بعُضها كان مستنًدا

  ."فقه الّلغة وخصائص العربّية " ما َعَرَضه محمد المبارك في كتابه-

  ."أشتاٌت مجتِمعاٌت في الّلغة واألدب " ما َعَرضه عباس محمود العقاد في كتابه-

  ."خصائص الحروف العربّية ومعانيها " كتاُب حسن عباس-

  ."الّداللة الّصوتّية في الّلغة العربّية "سليم الفاخري كتاُب صالح -

الغـــرب، فِمـــن أشـــهِر َمـــن تحـــّدَث مـــنهم عـــن ى علمـــاء الّلغـــة الُمحـــدثين مـــن أّمـــا بالّنـــسبة إلـــ

ــْسِبرِسن  ــد أّن كلمــاِت الّلغــاِت تــزداُد إيحــاًء Jespersenموضــوِع صــلِة األلفــاِظ بــدالالِتها ِي ــذي أّك ، اّل

  .(4)للّدالالِت مع األّيام

                                                 
(1)  �
ا�+ �(-، : ا�Q	,��149 -146/ 2، ا.  

  .152/ 2 ا�ّ���Q�� ،1ا�!  (2)

(3) -����W�4 ا�'�ھ� ا���n� �!ً5ّن ھ(�ك د��اٍت �C=')" ً$!>�S؛ #���ة  .  

(4)  �
  .  70م، ص 1984، 5، *��4$ اh��5W ا�!�V<ّ$، ا�'�ھ�ة، ط د=�� اD�<	ظأ�j2، إ��اھ�2، : ا�
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ولكّن دعوَته هذه لم تلَق تأييًدا، كذلك التّأييِد اّلذي لقَيْته دعوُة سوسير المـضاّدُة لهـا؛ وهـي     

لَة بين األلفاظ والّدالالِت اعتباطّيٌة  غيُر منطقّيٍة، وال تخضعُ ) أو ارتجالّية(دعوٌة َتقضي بأّن الص  

   .(1)لنظاٍم ُمّطِردٍ 

    هي محل خالٍف بين العلماء، القدماِء والمعاصرين، فالوألّن مسألة عالقة الّلفظ بداللته

  . للخوض فيها، وليس المقاُم مقاَم ترجيح رأٍي على رأيٍ داعيَ 

نـــِة ِلفونيمـــاِت قل الّدراســـُة إلـــى البحـــث فـــيوبعـــَد هـــذا الَعـــرض، ســـتنت ماِت المكوبعـــِض الـــس 

  :  بصفاِت الفونيماِت من حيثُ قاِف والحديِد، وسُتعنىسورَتي األح

  . الوقفّيُة واالستمرارّيُة واالحتكاكُ -1

  .(2) الجهُر والهمُس -2

  . الّصفيرّيةُ -3

  . الّتكريرُ -4

  .  الّتركيبُ -5

  . اإلطباقُ -6

  : ، ُيمكُن تسجيُل الَملحوَظتين اآلتيتين(3)ما تّم تحصيُله من نتائَج إحصائّيةوبالّرجوِع إلى 

                                                 
(1)  �
�(C	� U�U	S ،�2	�ل ا���W	��54S -	? �ِ'ُ	�ونٍ و�	�ل ا��P	�. 71 - 70، ص ا�!��Q ا�ّ���1: ا� �	ّ4�:  ة ا�ّ�	- 

��دٍ "iََ�بَ " *��نَ  "َر��5B " َpَ أّن واQَi ا�Hّ5ِ$ #�ن �S �Sل"	B <ّدي إ�E> �* fذ� -B ن�# �!� ، ." ،-��	��Wا�

  .  49، ص د=6Q ا�-4	ز

�(�ان   (2) @0" Xَّ)Vُ�U ة.!Cرة إ�> أّن  ا��;dر ا�W"" ّت ا��20دي�Vّرة ؛ إذ"ا��CW* J �Cّ�n� �ِّ'ُ" $Uإّن ا�ّ�را 

�5!�ء ا�Lhات p8� ه�!���أ�j2، إ��اھ�2، : ا�
�. وU�!C* J$، أeًTا �!� اّ)�%�  .77، ص ا�FDات ا�

 و*	+ ا�W	���� �>	eّ#� أّن ا�ّ�راU	$َ ).ج(ا�
� ��ول �PLت أL	�ات U	�ر"- اh�'	�ف وا�>�0	�B ،	- ا�!05	1   (3)


َ� إ�> #Nّ ا��ّ�ءات *4��ط$ً #��@ أو *���ط$ً B- ر�C!U، و�� "# NِPHُ	f�e راَ�@ B- اd��Vء ا���U�0ّ- اّ)�

و<ُ	:�ُر ھ(	� إ�	> أّن �8	pَ اLh	�ات أُ�	2Vَ@ دون ا�W5	�ء إ�	> ا�U�0	�ب، . ا���4َر ا��ّ=B X28	- اd�	�Vء

ِد أ;		���B �C		- ا�U�ّ		�، وا�		�او وا�2		�ء �		�PV ا�0		�Pّ"J +2�#'�ھ!		� ;		�Zً وا: وھ		- �!		ّ�<2�ّ+، وا�!		�2 ا�C!		.ة �8�ِ		�ُّ

2ًّ� ���4 ا��ّ(�<+��U�� �!ھ�V� $��8V� وا�(ّ�ن      .  
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في كثيٍر من الّنتائِج المتعّلقِة بسماِت فونيماِتهما، وفي ما تكاُد سورتا األحقاِف والحديِد تلتقياِن * 

  : يلي بياُن جوانِب االلتقاءِ 

في سورِة األحقاف، ): األصواُت الواضحُة سمعيا(األصواُت االستمرارّيُة غيُر االحتكاكّيِة  -1

اف بلغ ، علًما بأّن مجموع صوامت سورة األحق%55بلغْت الّنسبُة التّقريبّيُة لهذه األصوات 

، علًما بأّن %57وفي سورة الحديد، َبَلغْت نسبة األصوات االستمرارّية .  صامًتا2289

 . صامتًا2202مجموع صوامت سورة الحديد بلغ 

، وفي %67في سورة األحقاف، بلغت الّنسبُة التّقريبّيُة لهذه األصوات : ُت الَمجهورةُ الّصوام -2

 %. 69سورة الحديد َبَلَغت 

 ، وفي%26قريبّيُة لهذه األصوات في سورة األحقاف، بلغت الّنسبُة التّ : وسةُ األصواُت المهم -3

 .%5,25 بلَغت الّنسبُة سورة الحديد     

، وهي %3,4في سورة األحقاف، بلغت الّنسبُة التّقريبّيُة لهذه األصواِت : األصوات الّصفيرّية -4

 .في سورة الحديد ُمطاِبقة تماًما لهذه الّنتيجة

، وهي %1في سورة األحقاف، ورد هذا الّصوت بنسبٍة تعاِدُل تقريًبا : رّكبالّصوت المُ  -5

  .مطابقة لنسبة وروده في سورة الحديد

 تُفصُح عن َمدى ُرِقي الّلغِة اّلتي َتظهُر في األداِء   ،ومّما ال شّك فيه أّن هذه القراءاتِ 

ْف عند حد إتقان إنشاِء العبارِة والّتركيب، القرآنّي؛ إذ إّن إحكاَم صياغِة آياِت القرآن الكريِم، لم َيق

 منهما، وهي األصواتُ ،بل جاوز هذا الحد إلى أن َأْولى عنايًة بالغًة لتوزيِع الماّدِة األساسّيِة لكل .  

الّسورتيِن الخاضعتين للّدراسِة بشكٍل  فونيماٍت معّينة في ِنَسُب -  نتيجًة لذلك - فتقارَبْت 

  .هما مّكّية، واألخرى مدنّية، مع أّن إحداملحوظٍ 
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الؤّكد أّن حاجة الّسورتين إلى صفاٍت معّينٍة، تّتصُف بها فونيماٌت معّينٌة، كانت ومن 

شبَه متطابقة؛ فكلتا الّسورتين تضّمنت أفكاًرا ومضامين، تطّلبت ذلك القْدر من الجهر، والوضوح 

  .السمعّي، والّصفير

لّقي إلى استقباٍل وٕادراٍك صحيحين لطبيعة أصوات وتلك الّصفاُت الّسابقُة، ُتهّيئ المت

  .فهم دالالت مفردات الّنّص وتراكيبهالّنّص؛ وهذا بدوره ينعكس إيجاًبا على 

.  استقاللّيتها، وتؤّكدومع ذلك، تبقى لكل سورٍة سماٌت تمّيُزها، وصفاٌت تمنُحها هوّيَتها

   .موضوع النقطة التّاليةهو وهذا 

وفي ما يلي بياُن هذه الجوانِب . ناٍت في سماٍت مخصوصةٍ  اإلحصائّيُة َتبايُ ُتظِهُر الّنتائجُ * 

  : الُمتباِينة

في سورة األحقاف، بلغت الّنسبُة التّقريبّيُة :  األصواُت الوقفّيُة، واألصواُت االحتكاكّيةُ -1

  %.5,24، وفي سورة الحديد كانت حوالي %27لألصوات الوقفّية 

، وفي سورة    %5,17ة، فكانت نسبتها التّقريبّية في سورة األحقاف أّما األصوات االحتكاكيّ 

  %.18الحديد كانت تقريًبا 

وزيادُة نسبِة األصواِت الوقفّيِة في سورِة األحقاِف، على حساِب نسبِة االحتكاكّياِت، فيها         

ا الّنوع من األصوات، على داللٌة على أّن سورَة األحقاف تضّمَنت قدًرا من الّسياقاِت المتطّلبِة لهذ

  .نحٍو أوسَع مّما َتَطّلبته سورُة الحديد

 من سورة األحقاف، تجْد أّن طبيعَة الموقِف، تستدعي 6 إلى 4فاقرأ، مثًال، اآلياِت من 

خطاًبا شديًدا، قاِطًعا، ال مجاملَة فيه؛ فهو موقٌف يبّين اُهللا تعالى فيه ضالَل المشركين، ويتحّداهم 

  .أّي إشارٍة، أو دليٍل ُيثبُت أّن هناك من يستحق العبادَة ِسواهبأن يأتوا ب
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وقديًما، َصّنَف علماُء . والخطاُب الّشديُد يتطّلب أصواتًا ُتوَصف بالّشّدة، وُتوحي بمعناها

، وكانوا َيعنون بالحروِف الّشديدِة مجموعَة األصواِت اّلتي (1)العربّية الحروَف إلى شديدٍة ورخوة

، وِمن علماِء العربّيِة المعاصرين َمن (2)"األصوات الوقفّية "ها العلماُء المعاصرون تسميةَ أطلَق علي

  .(3)"الوقفات االنفجارّية "سّماها

 َفَلدى إجراِء عملّيٍة إحصائّيٍة ُمقاِرنٍة، بين األصواِت الوقفّيِة واألصواِت االحتكاكّيِة، الواردِة 

 منسوِب األصوات الوقفّيِة على حساب األصوات االحتكاكّية؛ في اآليات الّسابقة، ُيلَحُظ ارتفاعُ 

  .وذلك ألّن األصواَت الوقفّيَة أكثُر انسجاًما مع مضموِن اآلياتِ 

َق نسبِة األصواِت الوقفّيِة على     وهناك َمشاهُد أخرى في سورة األحقاف، َتستدعي تََفو

لمثاِل ال الحصِر، موقُف َعرض الكافرين ُيذَكر منها، على سبيل ا. حساِب األصواِت االحتكاكّية

  .على الّنار، وتَبكيِتهم، وٕاذالِلهم

فال شّك أّنه موقٌف شديٌد عصيٌب، إلى درجة أّن الكافرين حينِئٍذ، يَرْوَنه انفجاًرا ضخًما    

عارًما في وجوههم؛ لذا كان من المالئم ارتفاُع منسوِب األصواِت اّلتي ترسُم صورَة الّشّدة 

  . من سورة األحقاف20وذلك الموقف، تصّوره اآلية . جارواالنف

أّما سورُة الحديِد، فكانت مشاهُدها ال تتطّلُب كما كبيًرا من األصواِت الوقفّيِة؛ فالّشّدُة   

  . الَمطلوبُة في ُمخاطبِة المشركين، وٕابطاِل عقائِدهم الّزائفِة ليس هنا محلها

                                                 
(1)  �
  .434/ 4، ا��)	ب�42U<?، : ا�

(2)  �
�ا2�2�U$، : ا�ّ)�%�  .128، ص ا�FDات ا�

(3)  �
  .247، ص -�� ا�FDات�:�، #!�ل، : ا�
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ّن أفكاَر سورِة الحديِد تدوُر في معظمها حول تنزيِه اهللا    وقد بّينت الّدراسُة، في ما سبق، أ

  .المالِك المتصرِف، والّدعوِة إلى البذِل والّتضحيِة، وٕاظهاِر حقيقِة الّدنيا الفانيةِ 

 األصواِت     ت نسبةوهذه األفكاُر ال تحتاُج إلى شّدٍة عاليٍة في الخطاب؛ لذا انخفضَ 

  %. 27  تعادلُ  في سورة األحقافت كانا، في حين إّنه%5,24ى الوقفّيِة في سورِة الحديِد إل

في سورة األحقاف، بلغت :  الّصوت الحيادّي، من حيث الجهُر والهمُس، وهو صوُت الهمزة-2

  %.5,5، وفي سورة الحديد كانت حوالي %7الّنسبُة التّقريبّيُة لهذا الّصوت 

، وهو البنُد اّلذي يبحُث في صفَتي الوقفّيِة       وهذا الفرُق بين الّنسبتين يفّسره البنُد الّسابق

أكثَر ، كان لها ظهوٌر  سورة األحقافُة فيفالهمزة صوت وقفّي، واألصواُت الوقفيّ . واالحتكاكّيةِ 

  .في سورِة األحقاف) الهمزة ( ؛ لذا ارتفعت نسبُة هذا الّصوِت مّما كان عليه في سورة الحديد

ر -3 4,4في سورة األحقاف، َبَلغت الّنسبُة التّقريبّيُة لهذا الّصوت ): ءالّرا( الّصوُت الُمكر% ،

  .%6,5وفي سورة الحديد كانت حوالي 

أكثَر    كانت  صوَت الّراء في سورِة الحديد، ال شّك فيه أّن الَمواطَن اّلتي استدَعت فمّما

 فسورُة الحديد صّورْت كثيًرا كما من تلك الَمواطِن اّلتي ورَد فيها ذلك الّصوُت في سورة األحقاف؛

ومن األمثلة على ذلك، . من المشاهد اّلتي تُعّج بالحركة، وتعّبر عن ُمتاَبعة األحداِث وسيروَرِتها

  .14 و،4ما ورد في اآليتين 

لذا كاَن لهذا . فالّتكريُر والحركُة الّدائبُة المستمّرُة، ِمن أبرِز إيحاءاِت صوِت الّراِء الّداللّيةِ 

  . ظهوٌر واضٌح في اآليتين الّسابِق ذكُرهما، واآلياِت المماِثلِة لهما في هذا الجاِنبِ الّصوتِ 
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 مّراٍت، ليكوَن تكراُره هذا َأمارًة 6  من سورة الحديد4 صوُت الّراء في اآليِة وقد تكّررَ 

يمِة نماذُج وفي اآليِة الكر . على إسهاِمه في الّداللة على معنى االستمرارّيِة، والحركِة الُمتواصلة

وهي حركاٌت . حّيٌة على هذا الّنوع من الحركة، ُتمثلها حركاُت الولوِج، والخروِج، والّنزوِل، والعروجِ 

  . متواصلٌة، ال تقُف إّال إذا شاء اُهللا تعالى لها أن تقفَ 

    مّراٍت، ُمعِرًبا عن ُمداومِة الُمنافقين على األعمالِ 9، َتكّرَر صوُت الّراء 14وفي اآلية 

القبيحِة اّلتي ارتكبوها في حياِتهم الّدنيا؛ من َتربٍص بالمؤمنين، وعدِم تصديٍق للّرسالِة، وانخداٍع 

  . بطوِل اآلماِل، وُمالَحقٍة لَدَعواِت الّشيطانِ 

، %2,2في سورة األحقاِف، بلغت الّنسبُة التّقريبّيُة لألصواِت الُمطَبقِة :  األصواُت الُمطَبقة-4

  %.5,2لحديد كانت حوالي وفي سورة ا

اء، الّصاد، والّضاد، والطّ ( في العربّيِة ّن األصواَت الُمطَبقةَ أوقد ذكَرت الّدراسُة سابًقا 

وهذا الّتقارب في نسبة ورود األصوات المطبقة في سورتي  .ُتوحي بالفخامِة والّضخامةِ ) والّظاء

   .  إلى هذا الّنوع من األصواتاألحقاف والحديد، يوحي بتقاُرٍب في حاجة كلتا الّسورتين

خامِة، ف في سورة األحقاف، مرتبطٌة بِعَظِم شأن الّدعوة اّلتي جاءت داللُة الفخامِة أو الض

  .بها الّسوُر المّكّيُة جميُعها؛ وهي دعوُة الّتوحيِد، والّتجّرِد من الّشرك

 كثيرٍة، تّتصُف بالفخامِة    أّما سورُة الحديد، فهي سورٌة مَدنّيٌة، وتعّبُر عن أشياَء وَمعانٍ 

الّصدقاُت وأهُلها، وأجُر المتصّدقين والمتصّدقاِت، ومغفرُة اهللا : ومن هذه األشياءِ . والّضخامةِ 

  .   منها21، و18فاقرأ، مثًال، اآليتين . تعالى وفضُله، وثواُب المؤمنين عند اهللا
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  يّ رفالصّ  المستوى: ثّالث الفصلُ ال

ـــُع أهّمّيـــة الُمـــستو  ى الـــّصرفي مـــن كونِـــه ُيَعـــد َســـقًفا للدراســـِة الـــّصوتّيِة، وبّوابـــًة للّدراســـِة تنب

في الُعرِف الّلغوي الحـديِث، أَحـُد ُمـستوياِت البحـِث اّلتـي تَتعـاَوُن  "morphologyفالّصرُف . الّنحوّيةِ 

ِعلُم األصـواِت، ِعلـُم :  هيفيما بينها للّنَظِر في الّلغِة ودراسِتها، وهذه الُمستوياُت على أشهِر اآلراءِ 

  .(1)"الّصرِف، ِعلُم الّنحِو، الدراساُت الُمعَجمّيةُ 

 َتعَتِمـــُد الكلمـــَة، بَوصـــفها المـــاّدَة األساســـّيَة للّدراســـاِت راســـاُت الّلغوّيـــُة القديمـــةُ وَقــد كانـــت الدّ 

منهجّيــِة، أَحلّـت المــورفيَم َمحــل ولكــّن اللّـسانّياِت الحديثــَة، القائمـَة علــى الّدراســِة العلمّيـِة ال. الـّصرفّيةِ 

  .الكلمِة، لَيكوَن الماّدَة الُمعَتَبَرَة  للّدراسِة الّصرفّيةِ 

  الوحدُة الّصرفّيُة الدنيا الّداّلُة على َمعًنى، بحيُث إّن َتغييَرها ُيَغيرُ  "وُيّعرُف المورفيم بأّنه

  ، الُمسَتعَملُة لتحديِد رُجٍل ما، في"الُم الّتعريفِ  "وعلى سبيل المثاِل ال الَحصِر، ُتَعد . (2)"الَمعنى

  .مورفيًما؛ ألّنها وحدٌة ُدنيا داّلٌة على َمعنى، وَتدخُل في َحيِز البحِث الّصرفي  "الّرُجل "كلمةِ 

، إذا كاَن   بل إّن الّصوائَت َتدخُل في َمجاِل البحِث الّصرفي ،وال َيِقُف األمُر عنَد هذا الَحد

  .ومثاُل ذلك، عملّيُة َتحويِل الفعل من المبنّي للمعلوِم إلى المبني للمجهول. ٌر َمعنوي لها أث

ــثًال، إلــى"َبنــى "فعنــَد َتحويــِل الفعــلِ  ــيَ  "، َم ، َتقــوُم الحركــاُت ِبَعمــٍل تحــويلي ُمــؤّثٍر، ُيلقــي  "ُبِن

 والمـستوى الّنحـوي ، ـٍر فـي  "حركـة قـد أّدى إلـىويكـون مـورفيم ال. بِظالِله على المستوى الّصرفيَتغي

الّداللِة الّصرفّيِة والّنحوّيِة، فاألولى تّتِصُل ببنيِة الفعِل، والثّانية تّتِصُل بعناصِر الّتركيـِب مـن حيـُث 

  .(3)"العالقاُت واإلعرابُ 

                                                 
��:�، #!�ل،   (1)%�  .220 -219م، ص 1986، 9، دار ا�!�8رف �!�V، ط درا/	ت ;+ -�� ا�

(2)   ،$ّ2�2�Uتا	2!ّ	��  .109، ص ا�
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، ارتَـَأْت أّنهـا تُناِسـُب المـ اّدَة وسَتختاُر الّدراسُة ثالثَة مجاالٍت من َمجـاالِت البحـِث الـّصرفي

  .  المشَتّقاُت، واألفعاُل، والُمعجُم الخاص بالّسورة القرآنّية: الخاِضعَة للّدراسِة، وهي

وقبل ُمباشرة العمل في دراسة المشتّقات، ال بـّد مـن اإلشـارة إلـى أّن هنـاك حـاالٍت تتـداخُل    

  . ُمتناهية عندها تحديُد نوِع الّصيغِة بدّقةٍ ّصرفّية، إلى درجٍة يصعبُ فيها الّصيُغ ال

ولكـّن   . ، هي القالُب الُمعتَمُد لصيغة اسم الفاعـل مـن الفعـل الّثالثـّي الـّصحيح"فاِعل "فِبنيةُ 

  ."شاِعرٍ " و"فاِضلٍ  "هذا القالَب ذاَته، ُتَصّب فيه صيغُة الّصفة المشّبهة، في مثلِ 

فة المـــشّبهة مـــع  ، تـــشترك فيهـــا صـــيغة الـــصّ "َفعـــولٌ "، و"َفعيـــلٌ "، و"َفِعـــلٌ  ":والِبنـــى الـــّصرفّية

  .وأحياًنا ال َيحُكُم إلحدى الّصيغتين باألحّقّية إّال الّسياقُ . صيغة الُمبالغة

وفي محاولٍة ِلَتجاُوِز مـا يمكـن أن ُيحـدَث َلبـًسا، بِفعـل ذلـك التّـداُخل بـين الـّصيغ الـّصرفّية،   

  : َعِملت الّدراسُة على ُمراعاِة الجوانِب اآلتية

لــصيغة اســم الفاعــل، مراعيــًة مــا اشــترطه ابــُن هــشاٍم وآخــرون  "فاِعــل "ةَ خّصــصت الّدراســُة ِبْنيــ -1

 ، وهو داللُتها على الثّبوت،"لفاعِ  "من علماء العربّية، حول مجيء الّصفة المشّبهة على زنة

 . (1)وٕاضافُتها إلى فاعِلها في المعنى، َكطاهِر القلب، وشاِحِط الّدار    

؛ "األّول، واآلِخــر، والّظــاِهر، والبــاِطن ":هة األســماَء اآلتيــةعــّدت الّدراســُة مــن الــّصفات المــشبّ  -2

ــِد ُيعّبــر ِبَجــالٍء عــن َتمجيــد اهللا تعــالى، وتنزيــِه الُمتّــصِف بكــّل  وذلــك ِلَكــون ُمفتَــتِح ســورِة الحدي

 .صفاِت الكمالِ 

َفتين -3 ان؛  مــن صــيغ المبالغــة، مــع أّنهمــا صــفتان ثابتتــ"َرحــيم"، و"َغفــور ":َصــّنفت الّدراســُة الــص

ولكــّن الّدراســة آثــرت وضــَعهما . لــداللتهما علــى المتّــصف بــصفات الكمــال فــي اآليــات الكريمــة

                                                 
(1)  �
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َغفـَر، وَرِحـَم متعـّديان، والغالـب علـى الـّصفة المـشّبهة أن : ضمن صـيغ المبالغـة؛ ألّن الفعلـين

 .تؤخذ من الفعل الّالزم

ن؛ ألّن الّرسـوَل هـو الُمرَسـُل، أو  من أسماء المفعولي"ُرُسل"، و"َرسول ":َعّدت الّدراسة االسمين -4

 .المبعوُث من جهٍة ِبرسالٍة، ِليبّلَغها إلى جهٍة أخرى

واســم الفاِعــل، اســٌم ُمــشَتق للّداللــة .  اســَم فاِعــٍل؛ ألّنهــا توَصــف بتأّخِرهــا"اآلخــرة "عــّدت الّدراســةُ  -5

  .على َمن، أو ما قاَم بالعمِل، أو اّتَصَف به

  . البتداُء بالمبحث األّول من هذا الفصلوبعَد هذه التّقدمِة، يمكن ا

   الُمشتّقاُت ودالالُتها :المبحُث األّولُ 

  بدايًة، سَتذكُر الّدراسُة معلوماٍت إحصائّيًة حول مشتّقاِت سورتي األحقاف والحديد، وبعد 

          .ذلك سُتعَقد دراسٌة مقاِرنٌة للمشتّقاِت الواردِة في الّسورتينِ 

  )1(اسٌة إحصائّيٌة لمشتّقاِت سورتي األحقاِف والحديددر : المطلُب األّول

اسًما، ) 34(صفًة، وأسماِء الفاعلين ) 14(       في سورِة األحقاف، بلغ عدُد الّصفات المشّبهة 

  ).1(، وأسماِء المكان )5(، وأسماِء التّفضيل )2(، وصيِغ المبالغة )3(وأسماِء المفعولين 

صـــفًة، وأســـماِء الفـــاعلين ) 33(عـــدُد الـــّصفاِت المـــشبهِة فيهـــا أّمـــا ســـورُة الحديـــِد، فقـــد بلـــَغ 

، وأسـماِء المكـان )3(، وأسـماِء التّفـضيل )6(، وصيِغ المباَلغِة )9(اسًما، وأسماِء المفعولين ) 17(

  ).1(، وأسماء اآللِة كذلك )1(

ـــالي، تـــتّم المقارنـــة بـــين الّنتـــائج اإلحـــصائّية لمـــشتّقات الـــّسورتي ـــًة وفـــي المطلـــب الّت ن، ُمرَفَق

  .  بالّدالالت المسَتنَبطة

                                                 
 ).ح( ا�
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  للمشتّقات الواردة في سورتي األحقاف والحديد دراسٌة مقاِرنة: المطلُب الثّاني

بإلقــاء نظــرٍة علــى الّنتــائج اإلحــصائّية لمــشتّقات ســورتي األحقــاف والحديــد، يتبــّيُن أّن اســَم 

  .في الّسورتين الكريمتينالفاعل، والّصفَة المشّبهَة كانا أكثَر المشتّقاِت وروًدا 

ولكّن هناك تباُيًنـا فـي نـسبة وروِد كـل مـن الُمـشتّقين المـذكورين فـي كلتـا الـّسورتين؛ فـسورُة    

فـي حـين إّن سـورة الحديـد، . األحقاِف، فاَق عدُد أسماِء الفاعلين فيها ِمثَلي عدِد الـّصفاِت المـشّبهةِ 

  .ِمثَلي عدِد أسماِء الفاعلينارتفع فيها عدد الّصفات المشّبهة، ليقترب من 

وللكشِف عن أسراِر هذا االستعماِل الفائِق لّلغِة، ال بّد من إنعاِم الّنظِر، وٕاعماِل العقِل في   

  .البحِث عن خفايا، ال يمكُن للّنظرِة الَعجلى أن َتكِشف الّنقاَب عن مالمِحها

    سمةً مّثلَ تُ لِ لها َتظهُر ِبَجالٍء، فاستعماُل صيغٍة ُمعّينٍة في الخطاب القرآنّي، على نحٍو يجع

، ال بّد أّنه يحمُل دالالٍت عميقـًة، مـا كانـت لتكـوَن لـوال االسـتعماُل القرآنـي ورة السّ  في نسيجِ خاّصةً 

  .الخاص لّلغة

معنى ذلك أّن أسماَء الفاِعلين في سورِة األحقاِف، قاَمـت بوظيفـٍة، ربمـا كانـت درجُتهـا فـي   

 وهـي وظيفـٌة ال شـك .فاُت المـشّبهُة فـي سـورِة الحديـدِ قـًة لتلـك الّدرجـِة اّلتـي مّثلتهـا الـصّ األهّمّيِة ُمواف

 القرآني أّنها ذاُت أثٍر فاعٍل، في خلِق االنسجاِم بين َمضاميِن الّنص .  

ـــَف االســـتعمال الخـــاّص لمفـــرداتِ  ـــل البحـــِث عـــن الـــّدالالِت الُمقيمـــِة خل  الّلغـــة، ينبغـــي وقب

فِة المـــشبهِة؛ ليكـــون ذلـــك ُمنَطَلًقـــا للَفـــصل بينهمـــا، ودلـــيًال فـــي البحـــث اســـِم اتعريــفُ  لفاعـــِل، والـــص .

  ). األحقاف(يكْن االبتداُء أوًّال باسِم الفاعِل؛ ألّنه السمُة البارزُة في الّسورِة األولى ولْ 

وهـذا المعنـى،   . (1)"اسٌم ُمشَتّق، يـدّل علـى معًنـى ُمجـّرٍد حـادٍث، وعلـى فاعِلـهِ  "فاسُم الفاعلِ 

َجّسَدْته مفرداٌت كثيرٌة في سـورِة األحقـاِف؛ إذ إّن الّطـابَع العـام، الّـذي ينـتظُم الـّسورَة الكريمـَة، َيغلـُب 

  .عليه األحداُث الّصاِدرُة عن أشخاٍص، على هيئٍة طارئٍة غيِر ثابتةٍ 

                                                 
��4س،   (1) ،+�  .   238/ 3ت، . ، د15، دار ا�!�8رف، ا�'�ھ�ة، ط ا��ّ:� ا��ا;+�
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ضًحا ِلصيغِة  حضوًرا وا، تلحظْ  األحقافورة في س9 إلى 3في اآليات من فانظر، مثًال، 

      ، "غاِفلون"، و"صاِدقين"، و"ُمعِرضون ":، ُتمّثُله الكلماتُ اسِم الفاعِل، في تشكيل الفاصلة القرآنّية

  .فاإلعراض َحَدث صاِدٌر عن الكافرين المعاِندين، ُيصّوُر رفَضهم ِلما ُأنِذروا به. "كاِفرين"و

��«(: والّصدُق الُمتَضمُن في قوله تعالى �º� � ُيَعبُر عن َموقٍف حادٍث   ، )¹

يُتم الّصدَق في زعِمكم بأّن اَهللا تعالى له : طارٍئ، يصُف َدعوى المشركيَن الباطلَة؛ أي إن كنتم تحر

  .شركاُء، فهاتوا أدّلَتكم الّشاهدَة على ِصّحِة اّدعائكم

ولئك المشركون من دون   أّما الغفلُة فهي َتِصُف َحَدثًا، ُيبّيُن َرّدَة فعِل األشياِء اّلتي دعاها أ

 ووصفت اآليُة الكريمُة هذه الجماعَة بأّنها أبعُد الجماعاِت الّضاّلِة عن الطريق القويم؛ ألّنها. اهللا

  .تترُك َمن َيسمُع ويستجيُب، وتلجُأ إلى ما ال َيسمُع وال َيعقلُ 

 دٍث أو، فهو أيًضا ُمرتِبٌط بحَ )I��H��GI��H��GI��H��GI��H��G(: وأّما الُكفُر المقصوُد في قوله تعالى

 الحشر؛ إذ َتحُصُل المواجهُة ولكّن هذا الحدَث موعُده يوم. هاموقٍف، صادٍر عن األشياء ذاتِ 

  .         والُمكاشفُة، وفيه تتبّرأ األشياُء من كّل َمن اّتخذها من دون اهللا

رًزا    يؤّدي دوًرا با،)ُمعِرضوَن، صادقين، غاِفلون، كاِفرين(وكل اسٍم من األسماِء الّسابقِة 

في تحديِد َمعاِلِم الّطابِع العام، اّلذي يحكُم البناَء الكّلي لسورِة األحقاِف؛ فأغلُب َمضاميِن الّسورِة 

اإلعراُض، والغفلُة، والّتكذيُب، : وِمن هذه األحداثِ . َيِصُف أحداثًا عاِرضًة، ُمبّيًنا دوَر ُمحِدثها

     .   والُكفُر، والّظلُم، واإلجراُم، والفسقُ 

 ُلُه الفئاُت الباغيُة، البعيدُة عن نوِر الحقوهي أحداٌث ُمرتِبطٌة بالوجِه الُمظِلم، اّلذي ُتمث   .

اإلبانُة، والتّبليُغ، واإلنذاُر، والّتصديُق، والّصالُح، : أّما األحداُث المتعّلقُة بالجانِب المضيِء، فمنها

  . واإلحساُن، واإلسالمُ 
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، لوجدَت تكثيًفا واضًحا  األحقافورة من س15 إلى 12 ندَت إلى اآليات مولو عُ 

ُمَصدٌق، والمحسنيَن، وأصحاُب، وخالديَن، (: ألسماِء فاعليَن، ُمّتصلٍة بالجانِب الُمضيِء، وهي

والّشواهُد على صيغة اسِم الفاعِل في سورِة األحقاِف . )ووالَديه، ووالدّي، وصالًحا، والُمسلمين

  .لَعها في اإلحصاِء التّفصيليّ كثيرٌة، يمكن أن ُتطا

 ِبُحضوِرها البارِز، وتفّوِقها على غيرها من    -مّما سبق، يّتضُح أّن صيغَة اسِم الفاعِل 

 أسَهَمْت في تحقيق لوٍن من - المشتّقات، إلى درجِة أّنها َغَدت سمًة واضحًة في سورة األحقاف 

غٍة من ِصَيِغ اسِم الفاعِل مع نظيراِتها، لخدمِة الفكرِة ألواِن الّتماسِك الّنّصّي؛ وذلك ِبتفاُعِل كل صي

  .  العاّمِة، وٕانتاِج البناِء الُمحَكِم الُمتكاملِ 

ومن المؤّكد    . أّما سورُة الحديد، فكانت الّصفُة المشّبهُة هي أكثَر الُمشتّقاِت حضوًرا فيها

صاءاُت الّسابقُة، َيكشُف عن دالالٍت عميقٍة، أّن وروَد الّصفِة المشّبهِة على الّنحو اّلذي بّيَنْته اإلح

  .تنسجُم وطبيعَة وروِدها

 تلك األسرارِ ، يمكن َتَفهُم ما تضّمنْته سورُة الحديد من َمضاميَن وأفكارٍ وبالّنظر في 

، بما تحوي.ذا االستعماِل الّلغوي الخاص الكامنِة وراء ه ه  فِمّما ال شّك فيه أّن لغَة الخطاِب القرآني

  .من تراكيَب وُجزئّياٍت، هي خيُر أداٍة معّبرٍة عن الَمقاصِد والَمضامين

وقبَل البحِث في المضاميِن واألفكاِر، وُمحاولِة الّربط بينها وبين الّصيِغ والِبنى الُمعّبرِة    

فاِت، َتجري عنها، تجدُر اإلشارُة إلى أّن الّصفَة المشّبهَة باسِم الفاعِل ُتعّرُف بأّنها َضرٌب من الصّ 

على الموصوفيَن في إعراِبها َجْرَي أسماِء الفاِعليَن، وهي ُمشَتقٌة من الفعِل الّالِزِم، وَتُدل على 

  .(1)معًنى ثابتٍ 
                                                 

(1)  �
����Pيّ �28 �+ �5ّ- �	+ <8	�2 ا�!�L	5ّّ-، ا�+ <�28، أ�� ا�4'�ء <: ا� ّ̀ �� 6,ّ�>�إ*2	S ، : N	ّ�م �	?��hح ا�

�5			- �			+ *0!			�،  ،ا���W			��-: وا�
			�. 108 -106/ 4، م2001<8'			�ب، دار ا���			� ا�58!2ّ			$، �2			�وت، 

  .138م، ص �U 1985�$ ر<�ض ا�r5V، ��2وت، -، *��4$ �4(�ن ا�)��(<	ت
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 الفصُل بين الّصفِة المشّبهِة واسِم     إذ به يتم - وأكثُر ما َيُهم الّدراسَة في الّتعريف الّسابق 

  . هو داللُة الّصفِة المشّبهِة على الثّبوت- الفاعل، أو صيغِة المبالغة 

وتلك الّداللُة، ُتَعّد دليًال واضًحا، يدعو الباِحَث ِألَْن ُينِعَم الّنظَر في أماراِت الثبوِت اّلتي   

عّبرْت عنها سورُة الحديد، ُمفتًشا عن األسماِء الُمشتَّقِة اّلتي أسهمْت في تكريِس معنى الثّبوِت، 

  .ِر شروِط هذا الّنوِع من الُمشتّقاتِ واحتفظْت بسائ

وهذا األمُر ال ُيَحمل الباِحَث كبيَر َعناٍء؛ فسورُة الحديِد حاِفلٌة بالّصفاِت الُمَشبهِة، إلى    

  . سمًة بارزًة فيهادرجِة أّنها َغَدت الُمشَتق اّلذي ُيَمثُل 

دعو اآلياُت إلى َتنزيُه الخالِق، المالِك، وُيمكُن أن ُيْلَحَظ ذلك في ُمسَتَهل الّسورِة، حيُث ت

وهي، . لذا، جاءت اآلياُت بذكر صفاٍت ثابتٍة، ال تتغّيُر، وال تزولُ . الُمتصِف بصفاِت الكمالِ 

  .)العزيُز، الحكيُم، قديٌر، األّوُل، اآلِخُر، الّظاهُر، الباطُن، عليمٌ (: بحسب ورودها

 الحديد، ُوظفْت صيغُة اسم الفاِعل في بعِض ومن أجل تأكيد حقيقِة الثّبوِت في سورةِ 

  .اآلِخر، والّظاِهر، والباِطن: المفرداِت الّسابقِة للّداللة على الّصفاِت الّدائمِة؛ وذلك في

 حضوًرا واضًحا للّصفاِت المشّبهة؛، َتِجْد 12 إلى 9في اآليات من _ كذلك _ انظر و 

ويمكن تفسيُر سر االستعماِل المكثِف . ) كريٌم، العظيمُ َبّيناٍت، رءوٌف، َحَسًنا،(: وذلك في الّصفات

  .للّصفاِت المشّبهِة في هذا الموضِع من الّسورِة الكريمِة، بالّنظر إلى ما تضّمَنْته اآلياُت من َمعانٍ 

.    مُ ُن الكـري، َمداُرها حول اآلياِت والّدالئِل الُمؤيـدِة للّنبـّي الكـريِم، ومنهـا القـرآ"بّيناتٍ  "فالّصفة

  . ووضوُحها ثابٌت دائٌم، ال شيء ُيوِقُف َديمومَته فيها، ال َلبسوهي آياٌت واضحةٌ 

 أرســـــل األنبيـــــاَء والّرســـــَل، وأّيـــــدهم ، اّلـــــذياهللا تعـــــالىمـــــرتبٌط بـــــ" رءوفٌ "الوصـــــُف الثّابـــــُت و 

لغـي الحـواجَز،  وبـيَن َمـن ُأرِسـَل إلـيهم، وتُ أو الّنبـي ّرُب المسافاِت بـين الّرسـول بمعجزاٍت ودالئَل، تق

  .ورحمِته بهموكل ذلك ُيَعّد من باِب رأفِة اهللا بعباده، . وُتسّهل الَمهامّ 
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، فهو ُمرتِبٌط بالَقرِض الُمقدِم من ِقَبل تلك الفئـِة الَخّيـرِة، اّلتـي بـذلت مـا    "َحَسًنا "أّما الوصف

أن ُيوَصَف بالُحسِن والّطيـِب، وصـًفا ثابتًـا َتمِلُك في سبيِل اِهللا تعالى؛ لذا استحق هذا الماُل الُمنَفُق 

 ليكــوَن - علــى ُحبــه لــه -دائًمــا غيــَر ُمنقطــٍع؛ ألّن صــاِحَبه قّدَمــه، واســتغنى عــن خدمِتــه العاجلــِة 

  .ُذخًرا آِجًال 

 اّلذي ُيقدم َطمًعـا فـي َمرضـاة اهللا تعـالى ُيوَصـُف بالخيرّيـِة والُحـسِن، فِمـن    وٕاذا كان القرُض 

ــه أكثــَر ُحــسًنا، وأعظــَم قــدًرا؛ ألّن الُمكــافَئ علــى هــذا الَجميــل هــو أكــرُم بــاِب َأوْ  لــى أن تكــوَن عاقبُت

  .لذا، ُوِصَف األجُر بالكرم، وصًفا ثابًتا ُمالزًما. األكرمين

ثّم جاء البياُن الواضُح لذاك األجِر الكريِم، وفيه َعْرٌض لصورِة المـؤمنين والمؤمنـاِت، وهـم    

فهـل هنـاك .  بما َحبـاهم اهللا تعـالى مـن نـوٍر، إلـى جّنـات الُخلـد اّلتـي أعـّدها لهـميسَعون ُمستضيئينَ 

حقا إّن ذلك الجزاَء، اّلذي َيعَجُز اللـساُن عـن وصـِف َمالمِحـه، ويَتعـذُر علـى ! أعظُم من هذا الفوز

  .العقِل تصوُر وقائِعه، جديٌر بأن يأُخَذ صفَة الفوِز العظيمِ 

أّن الـّصفَة المـشّبهَة  _ شكٍل جلـي بـ_  في سورِة الحديِد من ُمـشتّقاٍت، َيظهـُر وِبَتتّبِع ما وردَ 

وهذا الحضوُر الواضـُح، َمـرده إلـى أّن الّطـابع العـام للـّسورة الكريمـة . أكثَر المشتّقاِت حضوًراكانت 

جاًما مـــع يقتـــضي اســـتعماَل هـــذا الّلـــوِن مـــن الـــّصيغ علـــى هـــذا الّنحـــو؛ لكونـــه أكثـــَر المـــشتّقات انـــس

  .دالالِت الّلزوِم والثّباِت، المتضمنِة في كثيٍر من َمعاني اآلياِت وأفكاِرها

   فجاءت تسميُة الّسورة ُمّتسقًة مع تلك الّدالالِت الّسابقِة؛ ألّن الحديَد من أكثِر الموجوداتِ 

ــا بأســه ف������������������������.�m�m�m�mS��R��Q��P������O��N��MS��R��Q��P������O��N��MS��R��Q��P������O��N��MS��R��Q��P������O��N��M��������llll:  علــى هيئتِــه، مــصداًقا لقولــه تعــالىثبوًت

  .الشديُد ُيبقيه على هيئته قروًنا ِطواًال، ومناِفُع الّناِس تقتضي الشمولّيَة لهم في كل األزمانِ 

  أّما سورُة األحقاف، فناسَبها تواُتُر صيغ اسم الفاعِل؛ للّداللِة على أّن األحقاَف بكل ما 

  .عليها، ال ثبوَت فيها، بل كانت أحداثًا آنّيًة وزالت
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 هـا فـي إنـشاِء دالالٍت    ل صيُغ الـّصفِة المـشّبهِة تفّوًقـا واضـًحا، وتتـضافُر جميعُ وعندما تسج

 ال تكون إّال بوجوِدها، عندئٍذ َيكوُن لها دوٌر فاِعٌل في خلـِق االنـسجاِم فـي مـا يحـوي الـّنص خاّصةٍ 

  .من بًنى، وَتكوُن أداًة أساسّيًة من أدواِت َتماُسِكه

َجز، حـوَل أثـِر اطّـراِد صـيغٍة ُمـشتّقٍة بعينهـا، فـي اإلسـهام فـي   وبعد تقديم هـذا العـرِض المـو 

صنع الّتماُسِك الّنّصّي، أصبح من المالئـم االنتقـاُل إلـى الموضـوِع الـّصرفي اآلَخـِر، وهـو موضـوُع 

  .األفعاُل وأثُرها

  األفعال ودالالُتها :المبحُث الثّاني

في سورَتي األحقاِف والحديـِد، مـن حيـُث داللـُة  سُتعنى الّدراسُة بالَبحِث في األفعال الواردِة 

ثـّم سـتقوُم . الفعِل على الّزمِن، ومن حيُث ِبناؤه للمعلوِم والمجهـوِل، ومـن حيـُث لـزوُم الفعـِل وَتَعّديـه

 بربِط الّنتائِج اإلحصائّيِة بدالالِتها، ُمظِهرًة أثَر ذلك في تحقيِق الّتماسِك الّنّصي.  

  ُت الفعِل الّزمنّيُة دالال: المطَلُب األّول

  صّنف سيبويِه الفعَل في العربّية، من حيُث داللُته الّزمنّيُة، إلى ثالثِة أصناٍف؛ فاألفعاُل،

  .(1)"ُبنَيت لما َمضى، وِلما يكوُن ولم يقْع، وما هو كائٌن ولم ينَقطعْ  "َوفَق تقسيِمه،

ــا مــاٍض، أو حاِضــٌر، أو ُمــستقَبل ــَف،: فِمثــاُل الماضــي. معنــى ذلــك أّن زَمــَن الفعــل إّم  َوَق

): مـا لـم يقَـعْ (ومثـاُل الُمـستقَبِل . َيِقـُف، وَيْعلَـُم، وَيْبنـي): ما لم َينقِطعْ (وِمثاُل الحاِضر . وَعِلَم، وَبنى

  . َيِقُف، وَيعَلُم، وَيبني: ِقْف، واْعَلْم، واْبِن، وكذلك

ـــّزمِن  ـــسمَة فـــي َمعـــِرِض تحديـــِده لل ـــا   ":الحاِضـــِر قـــائًال وقـــد أوَضـــح ابـــُن يعـــيش هـــذه الِق وأّم

الحاِضــُر فهــو اّلــذي َيــِصُل إليــِه الُمــسَتقَبُل، ويــسري منــه الماضــي، فيكــوُن زمــاُن اإلخبــاِر عنــه هــو 

  .(2)"زماَن وجوِده

                                                 
(1)   ،?>�42Uب	)�12/ 1، ا�.  

  .�h ،4 /207ح ا��<ّ,�6، ا�+ <28  (2)
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.   وفي العصر الحديِث، تاَبَع الّلغوّيون ما وقَف عنـده سـاِبقوهم، وفـّصلوا القـوَل فـي المـسألةِ 

  .ّية اّلذين اهتّموا بهذا الجاِنِب، ونّظروا لهوكان تمام حسان من علماِء العرب

وهــذا الِقــسُم قــائٌم علــى معــاييَر   ). time(طلَق علــى التّقــسيِم الّزَمنــّي الــّساِبِق اســَم الّزمــان فــأَ 

، وتفِرق الُمسَتقَبَل عن الّزمانيِن الّسابقيِن  زمنّيٍة دقيقٍة، َتفصُل ما مضى من زمٍن عن الّزمن الحالي

  .(1)تيا حاِسًما؛ فهو تقسيٌم سياقي ُمعتِمٌد على موقع الفعل، وعلى قرينته في الّسياقله فرًقا وق

وبــّين أّنــه ال ُيعنــى ِبــساعِة حــدوِث الفعــِل أو   ). tence(ثــّم ذكــَر الِقــسَم اآلَخــَر، وهــو الــّزَمن 

 كـصيغة الماضـي تاريِخه، بل يلَتِفُت فقط إلى نظاٍم ُمعّيٍن، َيفصل صيغَة الفعِل عن صيغٍة أخرى،

  .(2)والمضارِع، ُمعِرًضا عّما ُعِني به التّقسيُم الّساِبق من تحديٍد وقتّي دقيقٍ 

  وسيكونُ . وستُفيُد الّدراسُة مّما قّدمه تمام حسان من تفصيٍل؛ نظًرا لدّقته، وسهولِة َمأخِذه

والفعــُل مــن  ":ولــهالُمنَطَلــُق اّلــذي ُيبنــى عليــه الّتــصنيُف فــي اإلحــصاء، مــا ذكــره تمــام حــسان فــي ق

  .(3)"حيُث الَمبنى الّصرفي ماٍض، وُمضارٌع، وأمرٌ 

، ســـَتعَتِمُد الّدراســـُة القـــسَم اآلَخـــَر  دلـــيًال للبحـــث   )الّزمـــان(وبعـــد تقـــديِم الَعـــرِض اإلحـــصائي ،

ـــِر الـــّدالالِت الّزمنّيـــة فـــي اإلســـهاِم فـــي صـــنع  ـــًة ذلـــك ببيـــان أث فـــي دالالِت األفعـــال الّزمنّيـــِة، ُملِحق

 الّتماسِك الّنّصي.  

  (4)دراسٌة زمنّيٌة إحصائّيٌة لألفعاِل الواردة في سورتي األحقاِف والحديد: أّوًال 

  : في ما يلي بياٌن باإلحصاءاِت المتعّلقِة باألزماِن الّسياقّية ألفعال الّسورتين

                                                 
(1)  �
��ن، "!�م، : ا��X:'�ھ? ا	211، ص �� .�
� ا���"!ّ� ���	ھ	 و�'�	ھ	"!�م، ���ن، : وا�%�  .  105، صا�

(2)  �
��ن، "!�م، : ا��X:'�ھ? ا	211، ص �� .  

� ا���"!ّ� ���	ھ	 و�'�	ھ	���ن، "!�م،   (3)%�  .104، ص ا�

(4) �8B2ّ�ِت أز*�ِن أO�V�إ �
  ).خ(ِل �Uر"- اh�'�ف، وا�B �>�0- ا�!105  ا�
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   سورة األحقاف: أوًّال 

  الُمسَتِمرّ   الُمسَتقَبل  الحاِضر  الماضي  زَمن الفعل

  -  51  13  101  ُرهتكرا

النسبة المئوّية 

  التّقريبّية

101 /165  

 =61%  

13 /165  

 =8%  

51 /165  

 =31%  

  

-  

  

   

  سورة الحديد: ثانًيا

  

  الُمسَتِمرّ   الُمسَتقَبل  الحاِضر  الماضي  زمن الفعل

  22  43  6  54  تكراُره

الّنسبة المئوّية 

  التّقريبّية

54 /125  

 =43%  

6 /125  

 =5%  

43 /125  

 =4,34%  

22 /125  

 =6,17%  
   

  دراسٌة زمنّيٌة مقاِرنٌة لألفعال الواردة في سورتي األحقاف والحديد: ثانًيا

لــدى اســتعراض نتــائج اإلحــصاءاِت المتعّلقــِة بأزمــاِن األفعــاِل الــّسياقّيِة، الــواردِة فــي ســورَتي   

  :األحقاِف والحديِد، ُيمكن تسجيُل الَملحوظتيِن اآلتيتينِ 

  : ا األحقاف والحديد في ِنَسِب وروِد األفعاِل الخاّصة بالّزمنينِ  تشاَبهت سورت-1

، وفي سورة %8َبلَغت الّنسبُة التّقريبّيُة ألفعاِل الّزمن الحاِضِر في سورة األحقاف . الحاِضر - 

 %. 5الحديد 

 بَلَغت ، وفي سورِة الحديدِ %31َبلَغت الّنسبُة التّقريبّيُة ألفعاِلِه في سورة األحقاف . الُمسَتقَبل - 

  %.4,34الّنسَبُة 

  : تباَيَنت سورتا األحقاف والحديد في ِنَسِب وروِد األفعاِل المتعّلقِة بالّزمنين-2
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، وفي سورة %61َبلَغت الّنسبُة التّقريبّيُة ألفعاِل الّزمان الماضي في سورة األحقاف . الماضي - 

 %.43الحديد 

الّــة علـى االسـتمرارّية، أّمــا سـورُة الحديـد فكــان فـسورُة األحقـاف خَلــت مـن األفعـال الدّ . الُمـسَتِمرّ  - 

  %.6,17هذا الّنوع من األفعال فيها حاِضًرا، وسّجل نسبًة مقداُرها 

ـــِسُم إحـــداُهما، أو   ـــه مـــا َي ـــه الـــّسورتاِن؛ فلـــيس في ـــذي تـــشابهت في ـــِب اّل وال داعـــَي لُمناقـــشِة الجان

  .ُيعطيها عالمًة فاِرقًة ُتمّيُزها

ــذي ُيَمثــل َمــوِطَن العنايــة فــي الّدراســِة؛ إذ إن   أّمــا الجانــُب اّلــذي تب اَينــْت فيــه الــّسوَرتاِن، فهــو اّل

  .به ما ُيعطي كل سورٍة منهما ُهوّيًة شخصّيًة، َتمنُحها استقاللّيَتها

الــّزمِن  الماضــي، والفعــِل الــّدال علــى إَذن، ســتكوُن المناَقــشُة ُمتعلقــًة بالفعــِل الــّدال علــى الــّزمنِ 

نفيِن، ُيمثُل ِسـمًة ُمميـزًة، َتفـِرُق إحـدى الـّسورتيِن عـن الـّسورِة ال واِحٍد من هذين الص ؛ ألّن ُكل ُمسَتِمر

  .اُألخرى

  : الّزمن الماضي* 

الفعُل الّداُل على الّزمِن الماضي، كاَن له ظهوٌر بارٌز فـي سـورِة األحقـاف، إلـى درجـِة أّنـه  

  . فيهان ُيَمّثل سمًة بارزةً يمِكُن أ

 ،11، 10، 8، 7، 3: ويمكُن مالحظُة ارتفاِع نسبة هذا الّنوِع مـن األفعـال بقـراءة اآليـاتِ 

18،20 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 .  

ِق األفعال الّدالّـِة علـى الـّزمن الماضـي إلـى كـوِن هـذا  فـي سـورِة االحقـافويعود سَبُب تفو ،

: َمّكـــي فمـــن الخـــصائِص المـــضونّيِة للقـــرآن ال. زيـــِل المّكـــي الّنـــوِع مـــن األفعـــاِل  ينـــسجُم وطبيعـــَة التّن

 واالعتنــاُء بأخبــاِر األمــِم الماضــيِة،  وأهواِلهــا ، والّنــاِر وعــذاِبها، وذكــُر القيامــةِ الــّدعوُة إلــى الّتوحيــِد،

  .وقصِص األنبياِء مع أقواِمهم
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ا مـــن مواِقـــِف الكـــافريَن   وهـــي آيـــٌة تُبـــين َموقًفـــ. مـــن ســـورِة األحقـــافِ 11ًال، اآليـــة فـــاقرأ، مـــث

���m�m�m�m��¶��µ: المتكّبرين، ِحياَل دعوِة الّتوحيد اّلتي جاَء بها اإلسالمُ  �́�³��²��±���°�� �̄�®��¶��µ�� �́�³��²��±���°�� �̄�®��¶��µ�� �́�³��²��±���°�� �̄�®��¶��µ�� �́�³��²��±���°�� �̄�®

¹��¸¹��¸¹��¸¹��¸ºººº��Ã��Â���Á��À��¿���¾��½��¼��»����Ã��Â���Á��À��¿���¾��½��¼��»����Ã��Â���Á��À��¿���¾��½��¼��»����Ã��Â���Á��À��¿���¾��½��¼��»��llll.   

األحداِث الُمرتبطِة بمواقِف الُمشركين الُمعانديَن، والمعاديَن للّدعوِة وهكذا، َتِجُد تصويَر 

  .ِة، يتَطّلُب أفعاًال ُتشير إلى أزماٍن ماضيةٍ الُمحّمديّ 

َتستدعي زيادًة في   – صّلى اهللا عليه وسّلَم –وٕاذا كانت األحداُث اّلتي وقعت في زمِن محّمٍد 

ِنسبِة األفعاِل الّداّلِة على الّزمِن الماضي، فِمن باِب أْولى أن تكوَن األحداُث األبعُد زمًنا أكثَر 

  .حاجًة لها

 –ع ُمعّدُل هذا الّنوِع من األفعاِل بشكٍل الِفٍت، عند ذكِر قّصِة عاٍد، قوِم هوٍد لذا، ارتف

  . من سورِة األحقافِ 28 إلى 24وال سّيما اآلياُت من  –عليه الّسالم 

ثّم بعد ذلك، َقّصْت آياُت سورِة األحقاِف قّصًة، ذاَت َمشاهَد حاِفلٍة باألحداِث الُمتتاِبعِة،  

ومثُل هذه األحداِث، ُيناِسُبها تواُتُر األفعاِل الّداّلِة على الّزمن . لِجن المؤِمنِ وهي قّصُة نفِر ا

���������m�m�m�mL��K��J���I��H��G��F��E��D���C��B��AL��K��J���I��H��G��F��E��D���C��B��AL��K��J���I��H��G��F��E��D���C��B��AL��K��J���I��H��G��F��E��D���C��B��AMMMM: فاقرأ قوله تعالى. الماضي

��T���S��R��Q��P��O��N��T���S��R��Q��P��O��N��T���S��R��Q��P��O��N��T���S��R��Q��P��O��Nllll.   

 * الّزمُن الُمسَتِمر:  

 من الّزمِن، في سورة الحديد لم تكْن مع أّن نسبَة وروِد األفعاِل الّداّلِة على هذا الّنوعِ 

عاليًة، إّال أّنها ُيمكن أن ُتمّثَل سمًة تمّيزها عن سورة األحقاِف، تلك اّلتي َخَلت من هذا الّنوِع من 

  .األفعاِل نهائيا

وهناك آياٌت ُمعّينٌة في سورِة الحديد، ُيمكن أن ُيلحَظ فيها ارتفاُع نسبة هذا الّنوِع من  

  .29، 24، 6، 4، 2، 1:  اآلياتاألفعال، وهي
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، ارتفَعت فيهما نسبُة األفعاِل الّداّلِة على االستمرارّية في الّزمِن؛  لكوِنهما "2، 1 "فاآليتانِ 

تتحّدثاِن عن حركٍة في الكوِن دائبٍة مستِمّرٍة، وهي حركُة تمجيِد المخلوقاِت لخالِقها؛ فهو المالُك 

  .ذَكَر، وُيَسبَح ِبَحمِده، في كّل وقٍت وفي كل حينٍ الُمتصرُف القديُر، الجديُر بأن يُ 

وهذاِن  . ، تَتحّدثاِن عن علِم اهللا تعالى، وتدبيِره لحركِة الكوِن الّدائبةِ "6، 4 "واآليتانِ 

   : 6، في اآلية ه تعالىفاقرأ قولَ . اللَة االستمرارّيِة في الّزمنِ الَمعنياِن، ُيناسُبهما أفعاٌل ُتعطي د

�m�m�m�mt��st��st��st��su���u���u���u���������������z��y�������x��w�����vz��y�������x��w�����vz��y�������x��w�����vz��y�������x��w�����v{{{{�� �̀�_����~��}�����|���� �̀�_����~��}�����|���� �̀�_����~��}�����|���� �̀�_����~��}�����|��llll.� �

، فهي ُتصوُر ِصنًفا َمقيتًا من الّناس، باَت الُبخُل من سجاياهم الُمرافقِة  "24 "أّما اآلية

لهم؛ فهم ال َيقتنعوَن بما تّدِخُره نفوُسهم من ُبخٍل، بل يحاولون أن َينقلوا َعدوى داِئهم إلى َمن 

  . هذه العاداِت الُمالِزمِة، ُيناِسبها أفعاٌل تُفِصُح عن هذه الُمالَزمةِ ومثُل . حوَلهم

.   ، فَمداُر الحديِث فيها عّما اختص اُهللا تعالى به نفَسه من َفضلٍ "29 "وأّما اآلية

كمٍة في وال َيمِلُك أحٌد ِسواُه َمفاتيَحُه، وهو الُمَتَصرُف بحِ  فالَفضُل كل الَفضِل ِبَيِد اهللا الماِلِك،

  . وهذه المعاني، تسَتدعي بالّضرورِة أفعاًال تُفيُد االستمرارّية في الّزمنِ . إعطائه وَمنِعه

قةً َوَبعُد فقد تَبّيَن أّن هن ُر عن أحداٍث ُمّطردٍة، اَك ِبضَعَة َمواِطَن ُمَتفرفي سورِة الحديد، ُتَعب 

ٍة ِبَفرٍع زمني ُمعّينٍ  لذا كان للفع. غيِر ُمختص ِل الّداّل على الّزمِن المسَتِمّر ُحضوٌر غيُر أساسي

ولكّنه، قياًسا بُحضوِره في . فيها؛ فهو حضوٌر يتناسُب حجُمه الكّمّي مع الّدالالِت اّلتي يؤّديها

  .  سورِة األحقاف، ُيَعّد سمًة ظاهرًة ُتميُز سورَة الحديد عنها

عاِل َمَحل فيها؛ ألن المواِضَع الُمتضمنَة أحداثًا  َفسورُة األحقاِف، ليَس ِلذلك الّنوِع من األف

وبالُمقاِبل، كانت األفعاُل . ُمالِزمًة، غيَر َمحدودٍة بزمٍن، ال ُيوَجُد في سورِة األحقاِف أي ذكٍر لها

نسجاًما الّداّلُة على الّزمِن الماضي َتحتّل الّصدارَة فيها؛ إذ إّن هذا الّنوَع من األفعاِل، كاَن أكثَر ا

  .مع َمضامينها
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وهذا الّنظاُم اّلذي ظَهَرْت بعُض مالِمِح اّتساِقه ِبَجالٍء، من خالِل ُمناَقشِة أزمان األفعاِل  

 ، الواردِة في سورتي األحقاِف والحديِد، إّنما ُيفصُح عن أداٍة جديدٍة من أدواِت الّتماُسِك الّنّصي

  . َتمنُحه دالالٍت عميقًة، ال يؤّديها اّطراُد ِصَيٍغ غيِرهامادُتها صيغٌة صرفّيٌة بارزٌة في الّنّص،

  دالالُت بناِء الفعِل للمجهوِل : المطلُب الثّاني

بدايًة، تجدُر اإلشارُة إلى أّن ِبناَء الفعِل ِلفاِعٍل َمجهوٍل في الُجملِة، ال َيكون إّال في أحواٍل  

  .ًة ال تكوُن بحضوِر الفاِعِل في الُجملةَمخصوصٍة وَمقصودٍة؛ إذ إّن هذا البناَء ُيعطي دالل

وُيكَتفـى  . فالُجملُة الفعلّيُة في أصـِل َوضـِعها، ال ُبـّد أن ُيـذَكَر فيهـا الفاِعـُل إلـى جانِـِب ِفعِلـه

  . به إذا كاَن الفعل الِزًما، وٕاّال فالمفعول به َيكون ركًنا أساًسا من أركاِن الُجملةِ 

ِلَغـــَرٍض، كِعلـــٍم، وَجْهـــٍل،  " مـــن الجملـــة؛ فهـــو ُيحـــَذفُ وهنـــاك حـــاالٌت معّينـــٌة لحـــذف الفاعـــل

  . (1)"وَضَعٍة، وِرفعٍة، وخوٍف، وٕابهاٍم، ووزٍن، وَسْجٍع، وٕايجازٍ 

 َكِعلِم الُمَتلّقي به، أو َجهِل الُمرِسِل،؛َفَحذُف الفاِعِل ال َيكون ُجزاًفا، وٕاّنما ِلَغَرٍض معنوي   

، كإقامِة الوزِن في الشعِر، أو السْجِع في النثرِ أو. أو ِلَتعظيِم الفاِعِل، أو تحقيِره ِلَغَرٍض لفظي ....  

ـــة، أي ـــة الفعلّي ـــّد طريقـــًة مـــن ُطـــُرِق    : وَحـــذُف الفاعـــِل ِمـــن الُجمل ـــاُء الفعـــِل للَمجهـــوِل، ُيَع بن

  . الحصوِل على ُجَمٍل فرعّيٍة تنتمي إلى جملٍة واِحدٍة، هي أساٌس ِلهذه الجمِل الفرعّية

 تحويــٍل َيطــرُأ علــى الجملــِة، بزيــادٍة َتلَحــُق ِبنَيَتهــا، أو نقــصاٍن َيجــري عليهــا، أو تغييــِر  وأي 

وهــذا مــا تــسعى الّدراســُة لتوضــيِحه، فــي مــا . ترتيــٍب فيهــا، ال ُبــد وأن يلحَقــه تغيــٌر فــي داللــِة الجملــةِ 

  .الماّدِة المدروسةِ يتعّلُق باألثِر اّلذي ُيلِحُقه بناُء الفعل للمجهول، في حدوِد إطاِر 

                                                 
، "0'2	1 َھْ��U ا�@�ا��h +�; U��ِح َ���Uِ ا��4اU��ِا�ّ��2طّ-، �Zل ا�ّ�<+ ��4 ا�ّ��!+ �+ أ�- ��ٍ� ا�ّ��2طّ-،   (1)

�$ ا���U�ّ$، ��2وت، : و;�حUّE* ،م��* ���U �4 ا��8ل�  .262/ 2م، 1992
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وِحرًصا على عدم الّتكراِر، ستكَتفي الّدراسُة ِبَعرِض األفعاِل المبنّيِة للمجهول، فـي سـورَتي 

ــة(1)األحقــاِف والحديــد ــا بالمناقــشِة والبحــث فــي اآلثــار الّداللّي ــم ســيتّم ربــُط نتــائِج . ، عرًضــا مقروًن ُث

  .هو الّتماُسُك الّنّصي الّدراسِة الُمسَتخَلَصِة بالموضوِع الّرئيِس، و 

وقد تبّين من إحصاءات الّدراسة أّن النسبَة التّقريبّيَة ِلألفعاِل المبنّيِة للمجهوِل، في سورِة 

النسبَة التّقريبّيَة ِلألفعاِل المبنّيِة وأّن %. 5,11األحقاِف، قياًسا ِبمجموِع األفعاِل التّاّمِة فيها َبَلَغت 

  %.8,5يِد، قياًسا ِبمجموِع األفعاِل التّاّمِة فيها َبَلَغت للمجهوِل في سورِة الحد

أي أّن النسبَة المئوّيَة لألفعاِل المبنّيِة للمجهوِل في سورِة األحقاِف، كادت ُتطاِبُق ِمثَلي 

  ي مّما يؤّكُد أّن الَمواِطن اّلتي استدَعْت الفعَل المبن. ِنسَبِة ذلك الّنوِع من األفعاِل في سورة الحديدِ 

  .للمجهوِل في سورِة األحقاِف كانْت أكثَر، بما ُيعاِدُل هذا الَقْدرَ 

والسر في ذلك يعوُد إلى أّن سورَة الحديِد جاءْت بأفكاٍر َتتضّمُن َمواِقَف، أكثُرها َيستدعي  

  .ذكَر الفاِعِل، ال َحذَفه

  والحديُث عن. َسبِح، ال إخفاؤهفاإلشادُة بالمخلوقاِت الُمسّبحِة هللا تعالى، َيلزُمها إظهاُر المُ 

وَتصويُر الَبوِن . صفاِت الكماِل وَمظاِهِر فضِل اهللا ورحمِته، َيقتضي ذكَر الُمتِصف بذلك كله

  .الّشاِسِع بين المؤمنين وغيِرهم، َيستدعي َتعييَن ِكال الّطرفين

هداِف اّلتي صّوبت سورُة وهذا ما جعَل ذكَر الفاِعِل، بل الّتركيَز عليه، هدًفا رئيًسا من األ

من ُمجَمِل % 6ولم ُيحَذف الفاِعُل إّال في مواِضَع قليلٍة، لم َتبُلْغ نسبُتها . الحديِد األنظاَر إليها

  .األفعاِل التّاّمِة فيها

                                                 
  ).د(�U -Bر"- اh�'�ف وا�B ،�>�0- ا�!105  ا�
� O�S!$ ا�8Bhل ا�!�CW!5� $ّ2)4ل،  (1)
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، اّلذي َلِعَبه وجوُد الفاِعِل في سورِة الحديد، أّنه حّتى في ِبضعِة  ُد الّدوَر الِمحوريوِمّما يؤك

 وِرفعِة شأِنه، انسجاًما مع ما تضّمَنته اِعُل، لم ُيحَذْف إّال ِلُعلو قدِرهاِطِن اّلتي ُحِذَف فيها الفالَمو 

  .سورُة الحديِد من معاٍن كثيرٍة، ُتَعبُر عن العظمِة والّرفعةِ 

 رضواِن  َفِفكرُة تسبيِح المخلوقاِت هللا الُمّتِصِف بصفاِت الكماِل، وفكرُة الّتضحيِة والَبذِل لنيلِ 

، وفكرُة األمِر بخشوِع القلوِب لذكِر اهللا وما نزَل من ِلهاهللا، وفكرُة الدعوِة إلى اإليماِن باِهللا ورسو 

الحّق، وفكرُة الُمسابقِة إلى مغفرِة اهللا وٕالى جّنِته، وفكرُة إقامِة العدِل بيَن الّناِس، وغيُرها من 

  .    أفكاٌر ُتَعّبُر عن العظمِة والرفعةِ األفكاِر الَمبثوثِة في سورِة الحديِد، كلها 

 فكاَن َأظَهَر أهداِفها َدحُض عقائِد الُمشركيَن    -  وهي سورٌة َمّكّيٌة -أّما سورُة األحقاِف 

فهذه الغايُة المبنّيُة على أساٍس . الباِطلِة، والّرد على ُشُبهاِتهم الَمزعومِة حوَل الّرسوِل والّرسالةِ 

لذا، ارتفَعْت نسبُة .  أي أَثٍر لدَعواِت الشرك وأهِله، ُيناِسُبها حذُف الفاِعِل ال إظهاُرهيدعو إلى إزالةِ 

  .األفعاِل المبنّيِة للمجهوِل في سورِة األحقاِف، قياًسا بما كانْت عليه في سورِة الحديدِ 

ِع األفعاِل في بناِء إّن إحكاَم توزي: واستناًدا إلى ما َتقدَم، ُيمكن الُخلوُص إلى نتيجٍة تقولُ 

 ُتسِهم في يالّنّص، وفَق معاييَر مضبوطٍة، واعتباراٍت مقصودٍة، ُيَعد أداًة فاِعلًة من األدواِت اّلت

 توزيُع األفعاِل المبنّيِة للمعلوِم، واألفعاِل المبنّيِة للمجهوِل : وِمن هذه االعتباراتِ . تماُسِك الّنص

  . يقةً توزيًعا دقيًقا يؤّدي دالالٍت عم

  دالالُت تعّدي الفعِل ولزوِمه: المطلُب الثّاِلث

، والِزٍم  (1)ُمَتَعــد، والِزٍم، وواِســطةٍ : ُيقــَسُم الفعــُل مــن حيــُث الّتعــّدي والّلــزوُم إلــى أربَعــِة أقــسامٍ 

 غـِة، القـدامى والُمعاِصـرين. ُمَتَعدلتّقـسيُم وهـو ا. وسُتعنى الّدراسُة بالتّقسيِم اّلذي شاَع عند دارسـي الل

  . الَموقوُف على الّنوعيِن األّوليِن وَحْسب

                                                 
وا�(ّ		�ُع ا�ّ�ا�ِ		Qُ ھ		� ا�ّ		eي .  ا�8P		N ا�ّ		eي Lَ�ُ> J		X �		��5ّ.وِم وا��8ّ		ّ�ي، #�8Bh		�ِل ا�(ِS�ّ		V$:���اUِ		A$ا�!'		�Vد �  (1)

NI* ،�*ًِزJ ى�Tوأ ،�ً> ��Nُ!َ8َ "�رةً ُ*��8ُِّ> : َrVََ�و ،�َ�َ;َ .�
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ــا، . أّمــا الِقــسُم األّول، فهــو الِفعــُل الُمَتعــّدي وهــو الِفعــُل اّلــذي ال يــؤّدي مــَع فاِعلــه معًنــى تام

بمعنـى أّنـه بحاجـٍة إلـى ِذكـِر . (1)"َيفتِقُر وجوُده إلى َمَحـل غيـِر الفاِعـلِ  "وٕاّنما. َيحُسُن الّسكوُت عليه

  . لمفعوِل به إلتماِم المعنىا

وهــو الفعــل الُمكتفــي بفاِعلــه فــي إنــشاِء ُجملــٍة، ذاِت  . وأّمــا القــسم الثّــاني، فهــو الفعــُل الــّالِزمُ 

 عـن طريـِق االســتعانِة (2)"َتوِسـعة َمجاِلـهِ  "وُيمِكـن العمـُل علـى. معًنـى تـام ،بتحويلـه إلـى فعـٍل ُمَتعـد ،

  .(3)بطريقٍة من ُطُرِق الّتعدية

قد قامت الّدراسُة بإحصاء ما ورد في سورتي األحقاف والحديد من أفعال الزمـٍة، وأخـرى و 

  :، فتوّصلت إلى الّنتائج اآلتية(4)متعّدية

  سورُة األحقاف: أوًّال 

  

  

  

  الفعُل الّالِزمُ   الفعُل المتعّدي  نوُع الفعل

  42  108  تكراُره

  %28  %72  الّنسبة المئوّية
  

  سورُة الحديد : ثانًيا

  

  

  

  

  الفعُل الّالِزمُ   الفعُل المتعّدي  نوُع الفعل

  39  79  تكراُره

  %33  %67  الّنسبة المئوّية التّقريبّية
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ُل إليه من نتائَج إحصائّيٍة، أّن نسبَة وروِد األفعاِل الُمَتعّدية،   الّتوص ويبدو من خالِل ما تم

ِزمِة بما يزيـد علـى ِمثَلـي عـددها فـي كـل مـن في سورَتي األحقاف والحديد، فاَقت نسبَة األفعاِل الّال 

  .الّسورَتينِ 

؛ فــالَمواِطن اّلتــي اســتدَعت الّتعبيــَر بُجَمــٍل فعلّيــٍة أفعاُلهــا ُمتَعديــٌة، كاَنــت  وهــذا أمــٌر طبيعــي

  .ِنسَبُتها أعلى من ِنسبِة الَمواِطن الُمستدعيِة أفعاًال الِزمةً 

 من استعراِض أهم األفكاِر الّرئيسِة اّلتـي تـضّمَنتها الـّسورتاِن، وٕابـراِز  ولتوضيِح ذلك، ال ُبد 

دوِر ُكل من الفعِل الُمتعّدي والفعِل الّالِزم في تحديِد معاِلِم األفكاِر؛ فالِفعُل ُركُن الجملِة اّلتي ُتَعبـُر 

  .األفكاروفي ما يلي َعرُض أهم . عن الفكرِة، بُمفرِدها أو بائِتالِفها مع غيِرها من الُجَمل

  سورة األحقاف: أوًّال 

ــْت نــسبُة األفعــاِل الُمتعّديــِة فــي ســورِة األحقــاِف  وِســّر هــذا  . مــن األفعــال التّاّمــة% 72بلَغ

  :االرتفاِع، َمَرده إلى أّن سورَة األحقاِف َتَضّمَنتْ 

  : فكارِ ومن هذه األ.  أفكاًرا ومضاميَن شّتى، ُيَمثلها الفعُل المتعّدي أكثَر من الّالِزم-1

ه اّلتــي حَمَلتـــه، ووَضــَعته، إلـــى أن بَلـــَغ  اإلنـــساَن بوالديــه، وال ســـّيما أّمـــفكــرُة إيـــصاِء اهللا تعــالى - 

 . َأُشده، فراَح َيشُكُر ربه على ما أنعَم عليه من ِنَعٍم، ويدعوه أن ُيصلَح ُذّرّيَته

 . تكبرٍ فكرُة تدميِر اهللا تعالى القوَم الكافرين، وٕابادِته لكل ُمجِرٍم مُ  - 

ليـسمعوا كـالَم اهللا تعـالى، _  صـّلى اهللا عليـه وسـّلم _ فكرُة َبعِث الّنَفِر من الِجن إلى الّنبـي محّمـٍد  - 

 فينطلقوا إلنذاِر قوِمهم، وتبليِغهم بما سمعوه من كالٍم ُمنَزٍل لهدايِة الّناِس إلى الحق.  

  .      )أرأيُتم(، )فْأِتنا بما َتِعُدنا(، )نيائتو (، )أروني(:  عباراٍت تحمُل معنى الّتحّدي، مثل-2
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ــه ُعنــصُر الِحــوارِ -3 وقــد كــان الِحــواُر حــاِفًال باألفعــاِل اّلتــي تُفــِصح عــن .  َعْرًضــا َقَصــِصيا يتخّلُل

ــّصٍة مــن الَقــصِص الَمعروضــِة فــي الــّسورة، ومــن هــذه األفعــال ــِة صــاِحِبه، فــي كــل ِق ، )قــالَ (: ُهِوّي

 وهي كثيـرٌة فـي سـورِة -وِمثُل هذه األفعاِل . )قالوا(، )أنَذرَ (، )َيقولُ (، )َيستغيثانِ (، )ُقلْ (، )يقولون(

  . ُتسِهم بشكٍل كبيٍر، في رفع نسبِة األفعاِل المتعّديِة في الّسورة-األحقاف 

، ِبنـسبٍة بَلَغـْت  مـن مجمـوِع  % 28أّما الفعُل الّالِزُم، فكـاَن حـضوُره فـي سـورِة األحقـاِف أقـل

ــي مــع المــضاميِن اّلتــي َعّبــَر عنهــا. اِل التّاّمــةِ األفعــ ــْدِره الَكم فــأكثُر . وهــذا الحــضوُر، ُمنــسِجٌم فــي َق

  :األفعاِل الّالِزمِة في الّسورِة، ُوظَفْت للحديِث عن

  . واسِتكبارٍ  اإليماِن واالستقامِة، وَنقائِضهما من ُكفٍر وِشركٍ -1

فنمـوَذُج اإليمـاِن ُيَمثلـه أنبيـاُء . يمـُة، لُتجـسَد كـال الطّـرفينوهناَك نماِذُج َذَكَرتهـا اآليـاُت الكر 

 وشـاِهِد - صـّلى اهللا عليـه وسـّلم -اِهللا، وَمـن سـاَر علـى درِبهـم، كالـّسابقيَن إلـى اإليمـان برسـالِة محّمـٍد 

  .بني إسرائيَل، واإلنساِن الُمقر بفضِل اهللا عليِه، والُمظِهِر حاجَته وافتقاَره إليه

 الطّـَرُف اآلَخـُر، فُيَمثلُـه الُمعانــدون مـن قبيلـِة قـريٍش، الّــذين َرَفـضوا االنـِصياَع إلـى ديــِن  أّمـا

 ـُع عـن سـماِع ). قوم عبِد اهللا بِن سـالم(وبنو إسرائيَل الُمكاِبرون . الَحقلوالديـه، المَترف والولَـُد العـاق

 وعاٌد قوُم هوٍد عليه الّسالمُ . كلمِة الحق.  

 َعرِض الكاِفريَن على الّناِر، ثم تعذيِبهم لقـاَء اسـِتمتاِعهم بَملـّذاِت الـدنيا، مـع ُكفـِرهم ِنَعـَم  موقفِ -2

  . وِفسِقِهم، واستكباِرهم،اِهللا عليهم

ثــّم بعــد .  موقــِف اســتماِع نفــر الِجــن إلــى القــرآِن، وٕانــصاِتهم إلــى آياِتــه، إلــى أن ُفــِرَغ مــن ِقراَءِتــه-3

  .ى َقوِمهم للقياِم بواِجِب الّدعوةِ ذلك، َتَوّليِهم إل

يّتِضُح ِمّما سَبَق، ارتفاُع نسبِة المقاماِت اّلتي َتطلُب الفعَل الُمتعّدي، للقياِم بـأداِء وظيفتِـه،  

  .في الّتعبير عن أفكاِر سورِة األحقاِف وَمضاميِنها، وذلك عل حساِب الفعِل الّالِزم



 110

  حديدسورة ال: ثانًيا

  وسبُب االرِتفاِع . من األفعاِل التّاّمةِ % 67اِل الُمتعّديِة في سورِة الحديِد بلَغْت نسبُة األفع

هذا َمـَرده إلـى أّن سـورَة الحديـِد تَـَضّمَنْت أفكـاًرا، كانـت الّنـسبُة الغاِلبـُة فيهـا تقتـضي إيـراَد هـذا الّنـوِع 

  .من األفعاِل، على نحٍو يفوُق نسبَة األفعاِل الّالِزمةِ 

  : عّدي أكَثُر تمثيًال، وأفضُل تجسيًدا للمعاني اآلتيةفالفعُل الُمتَ 

 إظهــار ُقــدرة اهللا تعــالى فــي أفعاِلــه، اّلتــي تَقــُع آثاُرهــا علــى َخلِقــه، والحــديث عــن رحمِتــه تعــالى -1

فهو اّلذي ُيحيي وُيميُت، وُيوِلج الّليَل فـي الّنهـاِر، وُيـوِلُج الّنهـاَر فـي الّليـِل، وُيحيـي األرَض . ِبعباِده

لمْيتَــَة، وُيعيــُد إلــى القلــِب َصــحوَته بعــَد طــوِل ُجمــوٍد، وُيرِســُل الّرُســَل، وُينــِزُل الكتُــَب، وُيخــِرُج الّنــاَس ا

  . من الّظُلماِت إلى الّنوِر، وَيغِفُر ُذنوَب الُعصاِة من عباِده، وُيضاِعُف األجورَ 

   ، في الوقِت اّلذي ُتلقي بظالِلها أّداهاالحسنِة، اّلتي ُيرضي بها العبُد ربه إذااألفعاِل  ذكر -2

الحــرُص علــى تقــوى اهللا فــي كــل األعمــاِل، : ومــن هــذه األفعــالِ . عليــه، ويقِطــُف هــو ثماَرهــا الياِنعــةَ 

  .والعمُل على َنصِر اهللا ورُسِله، وٕانفاُق الماِل في سبيِل اهللا

لّرأفـِة والّرحمـِة الّلتَـين أودَعهمـا  لنبيهم، وعن ا- عليه الّسالُم - الحديث عن اتباِع أنصاِر عيسى -3

  .اُهللا في قلوِبهم، وعن ابتداِعهم الّرهبانّيَة اّلتي لم يكتْبها اُهللا عليهم، ولم ُيراعوها حق ِرعايِتها

أّمـــا الفعـــل الـــّالِزُم، فقـــد  . فالفعــُل الُمتعـــّدي أكثـــُر انـــسجاًما مــع تلـــك المعـــاني الـــّسابِق ذكُرهــا

؛ َنَظــًرا ِلَمحدودّيــِة المعــاني اّلتــي أســهَم فــي اإلفــصاِح عنهــا، قياًســا بالمعــاني كانــت نــسبُة وروِده أقــل 

  . الّساِبقة

ٍق فـي   تفـو ْل أي ولدى إنعاِم الّنَظِر في آياِت سورِة الحديد، يّتِضح أّن الفعَل الـّالِزم لـم ُيـَسج

  :نسبِة وروِده، إّال عنَد الحديِث حول الموضوعيِن اآلتيين
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 الطبيعّيـــِة اّلتـــي أودَعهـــا اُهللا تعـــالى فـــي الَكـــوِن، كحركـــِة ُولـــوِج األشـــياِء فـــي األرِض،  الحَركـــاتِ -1

  .وُخروِجها منها، وحركِة ُنزوِل أشياَء من الّسماِء، وُعروِجها فيها

  .  وَتَول  اإليماِن وُخشوِع القلِب، ونقائِضهما من ُكفٍر وَقساوِة َقلٍب وُبخلٍ -2

ــُة،  تلتقــي مــع َمعــاٍن، أســهَم الفعــل الــّالِزُم فــي الّتعبيــِر عنهــا فــي ســورِة  وهــذه المعــاني الَقلبّي

مّمــا يــدل علــى أّن َمعــانَي اإليمــاِن واالســتقامِة ومــا يــرتبُط بهمــا، وَمعــانَي الكفــِر والــّشرِك . األحقــافِ 

  .واإلعراِض وما يرتِبُط بها، هي من اختصاصاِت الفعِل الّالِزِم، ال الُمَتعّدي

نُة بين سورتي األحقاف والحديد، في نسبة األفعـال الّالزمـة والمتعّديـة، عـن وتكشف المقار 

نـسبة األفعـال المتعّديـة فـي سـورة ألفعال الّالزمـة فـي سـورة الحديـد، مقابِـَل ارتفـاِع ارتفاٍع في نسبة ا

  .األحقاف

حقـاف وذلك َمَرده إلى حاجة سـورِة الحديـد إلـى األفعـال الّالزمـة، أكثـَر مـن حاجـِة سـورة األ

فالَمواِطُن اّلتي ُوظَفـت فيهـا األفعـاُل الّالزمـُة فـي سـورة األحقـاف، لـم تتطلّـب نِـَسًبا عاليـًة مـن . إليها

فــي حــيِن إّن المــوِطنيِن الّلــذيِن ُوّظَفــت فيهمــا األفعــاُل الّالزمــة فــي ســورِة الحديــد، . األفعــاِل الّالزمــة

  .ما موطُن الحركاِت الطبيعّيِة الُمْودعِة في الكونأخَذا نسبًة عاليًة من األفعال الّالزمة، وال سيّ 

وتلك الِقسمُة العاِدلُة، اّلتي حِظَي بها الفعُل الُمَتَعـّدي والفعـُل الـّالِزم، فـي سـورتي األحقـاِف  

يِن؛ إذ إّن األفكـاَر والمعـاني  أداًة جديدًة من األدواِت اّلتـي صـنَعت الّتماُسـَك فـي الّنـص والحديِد، ُتَعد

  . لِفعِل الّالِزمِ تي استدَعت الفعَل الُمَتعّدي في كل من الّسورتيِن، فاَقْت ِمثلي نظيرِتها الُمتَعلقِة باالّ 

ــٌل فعلّيــٌة، بعــُضها َيحــوي أفعــاًال ُمتعديــًة، وبعــُضها اآلَخــُر   ــه ُجَم ــّصيِن كانــت ُتواِفُق َفِكــال الّن

تعّديُة نسبُتها أعلى من ِمثلي ِنسبِة األفعاِل الّالِزمة، َيحوي أفعاًال الِزمًة، على أن تكوَن األفعاُل المُ 

وهــذا الَحبــُك، هــو الّــذي أســهَم فــي ُصــنِع الّتماُســِك بــين . ثُــّم جــاَء الــّنص َمحبوًكــا علــى هــذا األســاسِ 

  .أجزاِء ُكل من الّنّصين
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  المعجم الخاّص بالّسورة القرآنّية :المبحُث الثّالث

بعـُضها كـاَن لـه حـضوٌر غيـَر مـّرٍة فـي غيـِر : غوّيـٌة قليلـُة الـّذيوعفي القرآن الكريم مفرداٌت ل

ـــم يتجـــاوْز حـــدوَد الـــّسورِة الواحـــدةِ  وغـــدا       . ســـورٍة مـــن ســـَوِره، وبعـــُضها اآلَخـــُر كـــاَن أقـــّل حـــضوًرا، فل

  . بها الّسورُة عن سائِر الّسَورتمّيز  عالمًة بارزًة، وسمًة خاّصًة ت- بحضوره الّنادِر -

 أّن المفـــردَة الّلغوّيـــة، بورودهـــا فـــي ســـياِق الخطـــاب القرآنـــّي، تمتلـــُك قيمـــًة عاليـــًة، وال شـــك 

  ذلك. وتؤّدي وظيفًة ِمحورّيًة، ال يمكن أن تؤّدَيها أي مفردٍة أخرى، مهما بلغت صلُة القربى بينهما

  :(1)ألّن المفردَة القرآنّية تمتاز بمجموعٍة من الخصائِص، ومن بينها

  .اصِرها، وجماُل وقِعها في الّسمِع، وخلوها من التّناُفر انسجاُم عن-1

  . إيحاُء جرسها الموسيقي بما تحمله من مضامين-2

  .  خلوها من الّلفِظ الغريِب المستنَكر، أو الوحشي المستكَره-3

 ثالثّيــٍة،  اعتــداُل تركيِبهــا مــن حيــُث َتعــداُد أصــوِلها؛ فمعظــُم مفــرداِت القــرآِن الكــريِم ذاُت أصــولٍ -4

 وقليٌل منها ذاُت أصوٍل رباعّيٍة، وال وجوَد لما أصُله خماسي.  

  . دّقُتها في االستعماِل، ومناسبُتها لموِضِعها أو مقاِمها دوَن غيِرها من المفرداتِ -5

  وبقراءِة أي سورٍة من سَوِر القرآن الكريِم، يمكُن أن تتبّين تلك الخصائَص، ال بل ما يزيد 

ولتحقيق هذا الهدف، ارتأت الّدراسُة أن تبحَث في مـا اختـّصت بـه سـورتا . ن كبير عناءعليها، دو 

  .وفي ما يلي تفصيُل ذلك. األحقاِف، والحديد من مفرداتٍ 

  
                                                 

(1) �
�–S	��س ا���آن ا���(� �!�، أ�!� */��ر، :  ا�ّ!ّ�; �ّ!�![�� ��$ ا���<	@ ��5'	ّ�م  �%� ا���آن درا/	UE* ،

إ-���4	ز ا������آن ا��ا8B			* ،-			L <PAV			�دق، : وا�
			�. 144 -141م، ص1997، 2طا�58!			ّ-، ا���<			@، 

�� ا��'�(ّGH'�229، ص1973، 9، دار ا����ب ا���8ّ-، ��2وت، طوا.  
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  المعجُم الخاص بسورِة األحقاف : المطلُب األّول

ا بها، ال تشارُكها فيه اختّصت سورُة األحقاف بمفرداٍت لغوّيٍة معّينٍة، شّكلْت معجًما خاص   

  :(1)وفي ما يلي بياٌن موَجٌز حول هذه المفردات. سورٌة أخرى من سائِر سور القرآن الكريم

 جـــاءت هـــذه المفـــردُة فـــي ســـياق الّتحـــّدي، ُمعلنـــًة عـــن تـــصعيٍد فـــي ُمواجهـــةِ . )4: آيـــة(أثـــارٍة،  -1

  إن لم يتسن لكم: ئلةً فهي تطلُب منهم قا. عتَقداتهم، وعجَز شركائهمالمشركيَن، وُمظهرًة ضعَف مُ 

  . بكتاٍب شاهٍد على صدق دعواكم، فال بأَس بأي شاهٍد حّتى وٕان كاَن أثارًة من علم أن تأتوا

مــن معــاٍن فــي ســياِقها، فــضًال عّمــا عّبــَرت عنــه مــن ) أثــارةٍ (فــانظر فــي مــا أفادْتــه المفــردُة 

َمن يـأِثُر : (3)عاني اّلتي أّدتها القراءتانومن جملة هذه الم. (2)"َأَثَرة "معاٍن أخرى في قراءِة من قرأها

علًما، أو شيٌء ُيثاُر وُيسَتخَرُج، أو َبقّيٌة، أو عالمٌة، أو َخط مكتوٌب، أو خاّصٌة من علٍم، أو خَبـٌر 

  .عن بعض األنبياءِ 

 وهــي بهــذا المعنــى ُمــستعَملٌة .الخــط فــي التّــراب: وروي عــن ابــن عّبــاٍس أّن المــراَد باألثــارة

وٕان استطعتم أن تأتوا بدليٍل على زعمكم هذا بصّحة عبادة األصنام، :  أي.(4)ّكِم بهم وبأقوالهمللّته

  .وٕان كان مضروًبا على الّترابحّتى فهاتوه، 

                                                 
(1)  �		
، *84A		$ دار ا���		� ا�!		�V<ّ$، ا������4 ا��<@���س D�<��	ظ ا�����آن ا�����(��4		� ا�4		�!0* ،-S		� B		Eاد، : ا�

  ).ق ب ل(و*�ّدة ، )ع ر ض(و*�ّدة ، )ح ق ف(و*�ّدة ، )ب د ع(ّدة و*�، )أ ث ر(*�ّدة م، 1939ا�'�ھ�ة، 

(2) �
  .50/ 3م، 1983، 3، ���� ا����، ��2وت، ط��	2+ ا���آنا��Pاء، أ�� ز#�<� <20> �+ ز<�د، :  ا�

(3) �
�5	- ا�	���V�-، : ، "0'2	���1	2+ ا����آن ا����(�ا�(�0س، أ�� ��P8 أ�!� �	+ *0!	� ا�!	�ادي، :  ا� �	!0*

  .440 -438/ 6م، 1988، 1 إ��2ء ا��ّ�اث اZUd*ّ-، *ّ�$ ا�!�ّ�*$، ط*�#.

(4) �
�ّ-، :  ا����hا ،XU�> +� �!0* �2ن�أ�� k!:�، دار ا��P	�!0* -S�L ،	� �2!	N: "0'12 ،�<�!� ا�':� ا�

  .432/ 9 ،  ھـ�2�1420وت،  
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، يــوحي بمعنــى الّتحــّدي )مــن علــمٍ (نّونــًة، ومتبوعــًة بالوصــف مُ ) أثــارةٍ ( هــذه المفــردة وورودُ 

ك أّنكــم عــاجزون، ال يمكــن أن تــأتوا بكتــاٍب يــشهد لكــم، وال  والمــراُد بــذل.والّتعجيــز لهــؤالء المــشركين

  .بأقل من ذلك؛ إذ إّن هذا الّسياَق يتضّمن معنى التّقليل

ِلبنــي فــالٍن أثــارٌة مــن شــرٍف، إذا كانـــت : "ُيقـــال. فــي بقّيــة الــّشرف) ثــارةأ(وتُــستعمُل كلمــة 

لعلــم؛ فــالعلُم يمــنُح صــاحَبه شـــرًفا  وفــي اآليــة الكريمــِة، أضـــيفت األثــارة ل.)1("عنــدهم شــواهُد قديمــةٌ 

  .ورفعًة، في حين إّن الجهَل يضُع صاحَبه، ويحّط من قدره

ـــك بإيراِدهـــا مـــورَد االفتـــراءات  ـــُل الحكـــيُم، ال يمكـــُن أن َيرضـــى لنفـــسه بالـــّضعِة؛ وذل والعاق

       . واالّدعاءاِت الكاذبِة، غيِر المشفوعِة باألدّلِة العلمّية

ــْدًعا -2 ــْدُع والبــديُع هــو األّول).9: آيــة(، ِب لــسُت مبتكــًرا لمــا جئــُت بــه، ولــم آِت : والمعنــى. )2( الِب

فمـا أروَع هـذه المفـردَة اّلتـي قـّل عـدُد حروِفهـا، مـع . بعقيدٍة مخاِلفٍة لما جاء به الّرسُل من بـين يـديّ 

  !.االحتفاِظ بدالالٍت كبيرٍة مقصودٍة في ثناياها

  ما كنُت ذا : اُف معًنى آَخُر، بتقديِر ُمضاٍف ُمناِسب، أي، ُيض"ِبَدًعا "وفي قراءِة َمن قرأَ 

  .)3(ِبَدعٍ 

ومجيُء هذا الوصـف فـي ). ِصْفرٌ (، و)ِملحٌ : (، مثل)ِفْعلٌ (صفة مشّبهة على ِزنة ) عٌ ِبدْ (و

آيـاٍت عجيبـًة، ويـسألونه عـن المغيبـاِت "مقاِم الّرّد على المشركين، يـوحي بـأّنهم كـانوا يطلبـوَن منـه 

   .)4("ومكابرةً عناًدا 

                                                 
)1(  ،-ّ����hا k!:� .432/ 9، �<�!� ا�':� ا�
)2(  �
��8ة، ا�PTh، أ��: ا�	* +	� �28U +�ھ	�ى *0!	�د �Sا�	$، *��4	$ ا�/	��W-، : ، "0'2	���1	2+ ا����آن ا�0

 .519/ 2م، 1990، 1ا�'�ھ�ة، ط
)3(  �		
�4		� ا�2A5		X، : وا�
		�. 9/ 26، روح ا�����	2+اU��h		-، : ا� ،�		2A/<+ �����4 ا�����اءاتا��		�8 ا�		U دار ،

�4�$ وا�(ّ:� وا��ّ A5د*:1، ط� ،Q>483/ 8م، 2000، �1ز. 
)4(  ?�P� 1��� .اU��h-، ا�!��Q ا�ّ
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 والــــدّكاوات جمــــعُ . (1)"رمــــاٌل مــــستطيلٌة مرتفعــــٌة كالــــدّكاوات "األحقــــاف). 21: آيــــة(، األحقــــافِ  -3

، فيـه إيحـاءاٌت بمـضاميَن )األحقـاف(وٕايراد هذه المفـردِة الّلغوّيـِة . (2)، وهي الّرابيُة من الّطين"َدّكاء"

 فقــد كانــت منــازُلهم. ذي كــان القــوُم ُيقيمــون فيــهتقــديم وصــٍف دقيــٍق لطبيعــِة المكــاِن الّــ: شــّتى، منهــا

  .(3)"وفي منتهى األحقاِف أرُض حضرموت. ُمشرفًة على البحِر، بين ُعمان وعَدن"

   على ذلك الّصوت) الحاء، والقاف، والفاء(فضًال عن داللِة اجتماِع األصواِت المهموسِة 

دة تنقـُل واقـَع داللِتهـا نقـًال صـادًقا حيـا،  من حركـة الهـواء علـى صـفحة الّرمـاِل؛ فهـذه المفـر المنبعثِ 

   .ه أمامككأّنك تشاهدُ 

وهذه مفـردٌة أخـرى مـن مفـردات المعجـم الخـاّص بـسورِة األحقـاف، وفيهـا ). 24: آية(، عاِرًضا -4

الـــّسحاِب اّلـــذي َيعـــِرُض فـــي ناحيـــِة الـــّسماِء، ثـــّم ُيطِبـــُق  "مـــن اإليجـــاز مـــا فيهـــا؛ فهـــي تحمـــُل داللـــةَ 

  . (4)"الّسماء

  وفيها، إضافًة إلى معنى االنتشاِر واإلطباِق، داللٌة زمنّيٌة تُنبُئ عن بدايِة تكّوِن الّسحاِب، 

الّـذي َيعـِرُض فـي : العـارُض مـن الـّسحابِ  ":يقـول ابـُن سـيده. وما يعِقُبها من تكاُثٍر في جّو الـّسماء

، ثّم ُيصِبُح وقد َحبا واستوى (5)"ُقطٍر من أقطاِر الّسماء من العشي.  

                                                 
��4ه ;45-، ���� : ، ;�ح و"0'��12	2+ ا���آن وإ-�ا"gا�.��ج، أ�� إ10U إ��اھ�2 �+ ا��َِّ�ي،   (1) N25W�4 ا��

  .444/ 4م، 1988، ����1، ��2وت، طا

(2) �
  .)د ك ك (*�ّدة ،ا�,:	ح، ا��Wھ�ي:  ا�

  .45/ 26، ا�)ّ:�(� وا�)ّ��(� ا�+ ��;�ر،  (3)

(4)  ،�!0* +� -5���4 ا�ّ�Zم *0!� ;�ھ2+، دار ا���� : ، A4i? و00ّL?�<�!� ا��	زن ا��H4ادّي، �Zء ا�ّ�<+ 

  .133/ 4م، 2004، 1ا�58!2ّ$، ��2وت، ط

(5)  ،N2��!		U+ إ		- �		5� +� ا�		+ U		�2ه، أ�		� ا�0		َّ,����. 94 -93/ 9ت، . ، دار ا���		� ا�58!2ّ		$، �2		�وت، دا�

�
م، !0*1954	� B	Eاد، *��4	$ ا�/	��W-، ا�'	�ھ�ة، : ، "0'2	4�1	ز ا����آن ا�!I(>، أ�� ��24ة، *8!� �+: وا�

2 /213.  
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. (1)الَعــراُض والعـــاِرُض، والَعـــْرُض، والَعـــروُض : ومــن األســـماء اّلتـــي ُتطلَــُق علـــى الـــّسحاب

، هي األكثُر انسجاًما في موقِعها؛ لداللِتها على الفاعلّية ولكّن المفردَة الواردَة في الّنّص القرآني  .  

. فعمًة باألسى اّلذي يعِقبه فـرٌح غـاِمرٌ ُتصوُر هذه الُمفردة حالًة نفسّيًة، مُ . )24: آية( ُمستقِبَل، -5

ـــت  ـــاِرهم؛ فـــانحبَس المطـــُر، وجّف ـــذلك الغائـــِب عـــن دي فمـــن الواِضـــح أّن القـــوَم قـــد طـــاَل انتظـــاُرهم ل

ثــّم جــاَء ضــيٌف عزيــٌز علــى قلــوِبهم، ظّنــوا أّنــه يحمــُل الفــرَج بعــد الــّضيِق الــّشديِد اّلــذي ألــّم . األرض

  .ابَ بهم، وٕاذا به يحمُل العذاَب والعق

  فمجيُء هذه المفردِة على صيغة اسم الفاعل، ُيعبُر عن صورٍة حركّيٍة، ُيشخُص فيها 

ــه يبحــُث عــن القــوم ليالقــيهم فــي أوديــتهم وهــذه الــّصورُة، تحمــُل بعــًدا نفــسيا . العــاِرُض، فيبــدو وكأّن

  .   ُيفصح عن مدى تلّهفهم لمالقاة الّزائرِ 

   بسورِة الحديدالمعجُم الخاص : المطلُب الثّاني

   مفرداٌت لغوّيٌة، فشّكلْت واها من سائِر سور القرآن الكريم،وردْت في سورة الحديد، دون س

ا بالّسورة الكريمة ُمعجًما (2)وفي ما يلي بيان هذه المفردات. خاص:  

،  مـن سـورِة طـه10، مـّرًة فـي اآليـة "قَـَبس "وردت فـي القـرآن الكـريم لفظـةُ ). 13: آيـة(، نقَتِبس -1

  . من سورة الّنمل، وهي في الموِضعين بمعنى الّنار الُمقتَبسة7وأخرى في اآلية 

  وداللُته ُمقتَبسٌة .  ، فهو من ضمن مفرداِت المعجم الخاص لسورِة الحديد"نقَتِبس "أّما الفعلُ 

اُت، عنــدما وهــذا مــا أراده المنــافقون والمنافقــ. (3)"أَخــَذ مــن معظــِم الّنــارِ  "مــن الَقــَبس؛ فمعنــى اقتــَبَس 

  .شاهدوا نوَر المؤمنيَن ساعًيا معهم حيُث حّلوا

                                                 
(1) �		
أ�!		� �4		� ا��ّ		�اب : ، دراU		$ و"0'2		���4��1 أ/���	ء ا��hD!	ءا�2��45		�ي، أ�!		� �		+ *		PAV> ا�ّ�*		:'ّ-، :  ا�

  .39ت، ص. ��ض، دار ا�P=52$ �5(:� وا��ّ�ز<Q وا���Vّ<�، ا�'�ھ�ة، د

(2) �
��4 :  ا� ،-S�4(�ا����ظ ا���آن ا�	>�D س�@>�س و (و*	�ّدة ، )ل م س(و*	�ّدة ، )ق ب س(*	�ّدة ، ا����4 ا�

  ).ف خ ر(، و*�ّدة )أ ن ي(و*�ّدة ، )ر

  ).ق ب س(*�ّدة ، �	ج ا���وس ا�ّ.��2ي،  (3)
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  ولعّل استخداَمهم هذه المفردَة بعينها، يوحي باعتراِفهم بذنبهم، وٕاقراِرهم بتقصيرهم، وتيّقِنهم

  .من حقيقِة أفضلّية فريِق المؤمنين

، ولــم يقولـــوا )سنقتَـــبِ (وقــالوا ... ال ُيــنِقُص مـــن الُمقتــَبِس منــه، بخـــالِف األخــذ  "فاالقتبــاُس 

ــْبس، وذلــك دليــٌل علــى ِعَظــِم نــوِر المــؤمنين، وهــو ال َيــنقُص )نقــِبس( ؛ ألّن االقتبــاَس أبلــُغ مــن الَق

  .   (1)"باالقتباس

بعد أن َطلَب المنافقون مـن المـؤمنين شـيًئا يستـضيئوَن بـه؛ ليخّففـوا عـن ). 13: آية(، التمسوا -2

وهـذا . الّرد على هيئٍة تحمُل كل معاني الّتهّكِم والتّنديمأنفسهم ما هم فيه من ظلمٍة حالكٍة، جاءهم 

  .هو الجزاء العادل ألولئك اّلذين لم يستثمروا عطايا الكريِم في ُدنياهم

  أطلبوه من حيُث ُأعطيناه، أو ارجعوا إلى الّدنيا : ، أي"التمسوا الّنور من ورائكم "فقيَل لهم

، غايـًة فـي الّدقّـة؛ فهـي أكثـر التـصاًقا )التِمـسوا( فـي الخطـاب وكانت المفـردُة المـستخدمةُ . (2)وآِمنوا

، (3)"طلَـٌب بـالّلمس "ألّن االلتمـاس، أصـًال،. بهـذا الموقـف مـن الّطَلـب، أو البحـث، أو مـا يـشاكلهما

  .وهذا ما يناسب حالَة الّظلمِة اّلتي ُيعانيها المنافقونَ 

: ، أي"تــسّوروا المحــرابَ  ":ولــه تعــالى ق"ص " مــن ســورة21ورد فــي اآليــة ). 13: آيــة(، ســور -3

  .(4)تسّلقوا سوَره، ودخلوا من أعاله

ــا كلمــةُ  وخــصوصّيُتها هــذه    . ، فهــي مــن مفــرداِت المعجــِم الخــاّص بــسورة الحديــد"ســور "أّم

 تمنُحها قيمًة بالغَة األهّمّيـة؛ فهـي تكـشُف، بـشكٍل - فضًال عن وقوِعها في سياِق الّنص الحكيم -

                                                 
(1)  ،r��L Ni�B ،-ّOّ�ا*��م، 2002ا�	ّ:�رS$،  ��*8	$ ا�	ّ:�رS$، –، ا�(ّ:� ا�58!ّ- -�$ ط�(& ا�)ّ<�!� ا�'!	2+ّ  ا�

1 /258.  

(2) �
  .463/ 4، �<�!� ا��Pّ	فا�.*/:�ي، :  ا�

��4 هللا، أ�� ھZل ا�8���ي، (3) +� +��  ا�0ّ)�%��25	?ا�<�وق ا� 1	5�*0!	� إ�	�اھU �2	�25، دار ا�58	� : ، �''	? و

  .289م، ص1997وا�B�'I$ �5(:� وا��ّ�ز<Q، ا�'�ھ�ة، 

(4) �
  .12906/ 21، ي�<�!� ا���Pّاوا�:�8اوي، :  ا�
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، عن ص ورِة جداٍر ضخٍم ال يمكن اقتحاُمه، ُأقيَم ليؤّدَي وظيفَة حجِز المنافقين عن نيِل رحمِة جلي

  .اهللا تعالى

وٕاضافُته إلى المدينِة، تُفصُح عن ضخامٍة في ُبنيانه، . (1)"حائُط المدينةِ  "فالّسوُر في الّلغةِ 

وَر حـائًال بيـنهم وبـيَن رؤيـِة ومـن رحمـِة اِهللا تعـالى بـالمؤمنين، أن جعـَل هـذا الـسّ . وثباٍت في أركانه

  .ما يحل بالمنافقيَن من عذابٍ 

  وهذا هو الجزاُء العادُل ألولئك اّلذين كاَن َديدُنهم إظهاَر الّصورِة الحسنِة، وٕاخفاَء الّصورِة 

ن،  وهـي صـو اختيرت لهم صورٌة تنسجُم وحاَلهم؛ف. القبيحة وكـان هنـاك "رُة الـّسوِر ذي البـاِب المتلـو

  .     (2)"لطيٌف بين الّسوِر والمنافقيَن في اختالِف الّظاهِر عن الباِطنِ تناظٌر 

وهـي تلتقـي مـع هـذه المفـردة .  غيـَر مـّرة"آنـاء "وردت في القرآِن الكـريم كلمـةُ ). 16: آية(، يأنِ  -4

  .(3)في الّداللِة على الحين أو الوقت، مع كونهما مختلفتين في الماّدة الّلغوّية

��m��m��m��m�j��i��h��g��f��e�j��i��h��g��f��e�j��i��h��g��f��e�j��i��h��g��f��e��������������l��k������l��k������l��k������l��k:  لّصريُح للفعِل، في قوله تعالىوورَد المصدُر ا

t��s��r���q�����p��o��n���mt��s��r���q�����p��o��n���mt��s��r���q�����p��o��n���mt��s��r���q�����p��o��n���mllll (4)(5)"غيَر ُمنتظريَن إنضاَجه ":، أي.� �

، ُمصطِبٍغ بِصبغٍة عاطفّيٍة، فأسهمت بدوٍر ) يْأنِ (وقد جاءت هذه المفردُة  في سياٍق خاص  

 فــي نقــل صــورِة العتـــاِب لمــن قــّصروا فـــي -ّسياق  إلــى جانــب المفـــرداِت المحيطــِة فــي الـــ-فاِعــٍل 

  .عباداِتهم، بأسلوٍب متلطٍف بّناٍء، ُتراعى فيه مسألُة شحِذ الهمم، وبناِء الّنفوسِ 

                                                 
  ).س و ر(*�ّدة ، ��	ن ا���ب ا�+ *(
�ر،  (1)

(2)  ،-ّOّ�ا*���$ ط�(& ا�)ّ<�!� ا�'!	2+ّ  ا�- ،259/ 1.  

(3) �
  ).أ ي ن(*�ّدة ، و)أ ن ي(*�ّدة ، ��	ن ا���با�+ *(
�ر، :  ا�

  .53/  اh�.اب  (4)

��4 ا���<�،  (5) ،�2A/آن ا����  .745/ 11م، 1967 ا���8ّ-، ا�'�ھ�ة، ، دار ا���Pا�)ّ<�!ُ� ا���آ2ّ+ �
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فمجـــيُء هـــذه المفـــردِة علـــى هـــذا الّنحـــو، مـــسبوقًة بـــأداتي االســـتفهام والّنفـــي، يـــستميُل قلـــَب 

 فيها حالوَة الّطاعَة، أكثَر مـن اسـتعماِل أسـلوٍب المؤِمن، ويحّرُك كوامَن في داخله، على هيئٍة يجدُ 

  .آخَر، كاألمر الُملِزِم مثًال 

  ، غالًبا ما ُتستعَمل في مقاماِت الّدعوِة إلى التّفّكِر )الفعل المضارع+ ألم (فهذه الّصياغُة 

  .  اتبِة الّلطيفةوالّتدّبر واستثارِة الهمم، أو التّقريِر واإلعالم والتّنبيِه على أمٍر ذي شأٍن، أو المع

وِصـــياغُة المفـــردِة علـــى هـــذا الّنحـــو مـــن البنـــاء . (1)التّفـــاُخر هـــو الّتعـــاُظم). 20: آيـــة(، تفـــاُخر -5

  .، تُنبٌئ عن اشتراٍك في الفخِر، وذكِر المحاِمد بين طرفيِن أو أكثر)تفاُعل(

نُ  وأهَلــه، ويهــو الــّشح مــن شــأِن ُمتَــِع الــّدنيا وقــد وردت هــذه المفــردُة الخاّصــُة، فــي َمقــاٍم يــذم 

فجاءت الُمفردُة في سياٍق جاِمٍع لمفرداٍت متسلـسلٍة فـي الوقـوع؛ . الّزائلِة، مقارنًة بنعيِم اآلخرة الباقي

ينُة، والتّفاخُر، والّتكاُثرُ : وهي الّلِعُب، والّلهُو، والز.  

 بمرحلــِة الـّشباِب، أّمــا فالّلعـُب يغلــُب علـى أعمــاِل األطفـاِل والــّصبيان، والّلهـُو أكثــُر اتّـصاًال 

الّزينــُة فتكثُــُر فــي طــوِر الفتــّوِة حــين يــشعُر الّرجــُل والمــرأُة بــزواِل محاســِنهما، والتّفــاُخر أَخــّص بطــوِر 

  .(2)الكهولِة وزمِن اإلقباِل على األفعاِل اّلتي ُيقَصُد منها الفخر

  جمِع األمواِل واألوالِد، من أهم وأّما الّتكاُثر، فهو يعقُب كل تلك األموِر؛ ألّن التّنافُس في 

  .(3)المقاِصد الّدنيوّية اّلتي ينشغل بها الّناُس، ويجّدوَن في طلِبها

 الخاّصـِة وبعُد، فليـست هـذه إّال محاولـًة للكـشف عـن بعـِض مالِمـح جمـاِل المفـردِة القرآنّيـة

  .م، وٕابراِز بعِض األدواِر اّلتي تؤّديها في نص الذكر الحكيبالّسورةِ 

                                                 
(1) �
  ).ف خ ر(*�ّدة ، ��	ن ا���با�+ *(
�ر، :  ا�

(2) �
  .403 -401/ 27، ا�)ّ:�(� وا�)ّ��(�ا�+ ��;�ر، :  ا�

(3) �
�$ ط�(& ا�)ّ<�!� ا�'!	2+ّ ا�ّ��*ّ�اO-، :  ا�- ،275/ 1.  
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وهناك مفرداٌت شبُه خاّصٍة، تكـّررت بـضَع مـّراٍت فـي غيـر سـورٍة مـن سـور القـرآن الكـريم، 

ال بــــل إّن هنـــاك مفـــرداٍت معجمّيـــًة عاّمـــًة، وردت فــــي . وهـــذه المفـــرداُت ال يتّـــسع المقـــاُم لدراســـِتها

هــذا الّنــوُع مـــن و . ســياقاٍت قرآنّيــٍة خاّصــٍة، فَلِبـــسْت بــذاك ُحًلــى جديـــدًة، أكــسبتها خــصوصّيًة وتفـــّرًدا

  . رِق باِبه في هذه الّدراسةالمفرداِت، يمكن تطبيُقه على نحٍو واسٍع ال مجاَل لطَ 

ــسِهُم فــي إعطــاِء صــورٍة جلّيــٍة،ومــن المعلــومِ     أّن كــل مفــردٍة مــن مفــرداِت القــرآِن الكــريِم، ُت

اها مـن مقاِمهـا، دوَن سـو مع كوِنهـا هـي الفُـضلى فـي .  الكريمُ  للمقاِصد اّلتي جاء بها القرآنُ وجميلةٍ 

لـى  دوًرا بـارًزا فـي تحقيـق الّتماُسـك الّنـّصّي؛ ألّن الـّنّص القرآنـّي قـائٌم عوبذا، فهي تؤّدي. المفردات

  .   جميِعها مفرداِتهعالقاٍت مترابطٍة، تؤّلف بين

  المستوى الّنحويّ : الفصُل الرّاِبع

، والُمــستوى : مــستويينِ وبعــَد دراســِة َجواِنــِب الّتماُســك الّنــّصّي، فــي ِكــال ال المــستوى الــّصوتي

 في سورتي األحقاِف والحديِد، غدا من الُمالئِم اآلَن، االنِتقاُل إلى المستوى الّنحوي ، رفيالص.  

وفــي هــذا المــستوى، ســُتعنى الّدراســُة بالبحــِث فــي مــا يؤلــُف بــين عناِصــر الــّنص الّظاهرّيــِة  

ناِتهcohesion ماسك ما ُيحقُق التّ : من أدواٍت، أي ُمناقشُة الجملِة، بَوصـِفها الّلبنـَة . بين ُمكو وسَتتم

  .األساسّيَة لماّدة الّنّص الخاِضِع للّدراسةِ 

وليَس البحُث في ُمَتعلقـاِت ظـاِهِر الـّنص هـدًفا تَـسعى الّدراسـُة إلـى تحقيِقـه، بـل هـو وسـيلٌة 

الـّربط بـيَن ُمعطيـاِت هـذا الَبحـِث، ومـا ُيمِكـُن تحـصيُله مـن َتعَمُد إليها الّدراسـُة، عـن طريـق ُمحاَولـِة 

 دالالٍت عميقٍة، في محاولٍة للوصوِل إلى غايِة الكشِف عن جواِنِب الّتماُسِك الّنّصي.  

، لما ورد في سورتي األحقاِف والحديِد من أدواتِ  وستبدُأ الّدراسُة بإجراِء عمٍل إحصائي  

، ثّم ستُتِبُع ا (1)إلحصاَء بدراسٍة ُمقاِرنٍة ِلما ورَد في ِكلتا الّسورتين من هذه األدواتتماسك نحوي .  
                                                 

-213، ص ���	2!ّ	ت ا���ّّ ا�/A	��-، : ا�
	�.  B	- "5250	? ا�/A	��eّ�-ي ا��!�هاU$ُ *+ ا��ّ'��2 او2Pُ�Uُ� ا�ّ�ر  (1)

ّ�� ;�+ ��Zء / ا�)ّ�	/L ا��ّّ,ّ+ ;�+ /��رة ا�)ّ�"��Bّ�اج، PAV* j2!T ���T>، : ا�
�و. 239!�!'
� �درا/�

 ّ�� ا�Hّ5$ ا�2��8ّ$، ��*8$ ا��2*�ك، اhردّن، ��	2!ّ	ِت ا��ّS -B د#��راه $��U83م، ص 2009، ر  .  
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  (1)بياناٌت إحصائّيٌة ألدوات الّتماسك الّنحوّي في األحقاف والحديد: المبحُث األّول

 وِنَسَب وروِدها في كل ، يبّيُن تكراَر أدواِت الّتماسك الّنحوي في ما يلي عرٌض إحصائي  

  : ألحقاف، والحديدمن سورتي ا

  

  الّرقم

  

  ِك الّنحويّ أداُة الّتماسُ 

تكراُر األداة 

في سورة 

  األحقاف

  الّنسبة 

المئوّية 

  التّقريبّية

تكراُر األداة 

في سورة 

  الحديد

الّنسبة 

المئوّية 

  التّقريبّية

  %40  194  %41  256  اإلحالة الّضميّرّية الَقبلّية  1

  %6,0  3  ___  ___  اإلحالة الّضميرّية الَبعدّية  2

  %2  9  %2  13  اإلحالة اإلشارّية  3

  %7  34  %7  46  اإلحالة بالموصولِ   4

  %4  19  %5,4  28  اإلحالة الخاِرجّية  5

  %4,1  7  %4,1  9  اإلحالة بالُمقاَرنة  6

  %6  30  %7,5  36  االسِتبدال  7

  %10  48  %12  77  الحذف  8

  %3,2  11  %3,4  27  الوصل اإلضافيّ   9

  %5  24  %5,6  41  الوصل الّسببيّ   10

  %4  19  %3,4  27  الوصل الّزمنيّ   11

  %4,0  2  %1  7  الوصل العكسيّ   12

  %5,17  85  %4,9  59  العطف  13

  ___  ___  %2,0  1  عالمة اإلعراب  14
  

  .وبعد هذا العرض اإلحصائّي، يمكن االنتقاُل إلى الّدراسِة الُمقاِرنة بين الّسورتين
                                                 

  ).ر(�ّ!�fU ا�(�0ّّي، �U -Bر"- اh�'�ف وا�B ،�>�0- ا�!105  ا�
� أدوات ا� (1)
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  ِرنٌة بين سورَتي األحقاِف والحديد ِدراسٌة إحصائّيٌة ُمقا: المبحُث الثّاني

تلتقــي ســورُة األحقــاِف فــي كثيــٍر مــن نتائِجهــا الــّساِبقِة مــع نتــائِج ســورِة الحديــِد؛ فهنــاك ِشــبُه  

وكــــذا بالّنــــسبِة إلــــى االســــِتبداِل، والحــــذِف، . تطــــاُبٍق بــــين الــــّسورتيِن فــــي ِنــــَسِب اإلحــــاالِت بأنواِعهــــا

  .والوصِل الّزمنّي، وعالمِة اإلعرابِ 

، والوصـِل الـّسببّي،    ِمـَن الوصـِل اإلضـافي وهناك تبـاُيٌن بـين الـّسورتيِن فـي نِـَسِب ُوروِد ُكـل

، والعطفِ  والوصِل العكسي.  

 ا بينهمـا فـي كـلولكْن، ال يعني التقاُء الّسورتيِن في كثيٍر من الّنتائِج، أّن هناك اّتحاًدا تام

 - وهــي أكثــُر األدواِت َتمــاُثًال بينهمــا فــي اإلحــصاءاِت الكّمّيــِة - مــا يتعلــُق بهــذه الّنتــائِج؛ فاإلحالــةُ 

، َينجم عنه ِصبغٌة خاّصٌة، تمتلُكهـا كـل سـورٍة مـن الـّسورتيِن، فتجعُلهـا تأخـُذ  تُفِصُح عن َفرٍق نوعي

  .طابًعا ممّيًزا، يمنُحها استقاللّيَتها

،  لذا، ستكوُن اإلحالُة ُمنطَلًقا للبحِث فـي مـا تمّيـزتْ  بـه الـّسورتاِن ِمـن أدواِت تماسـٍك نحـوي 

َفــــضًال عــــن أدواِت الّتماســــِك الّنحــــوي األخــــرى، اّلتــــي كانــــت ِنــــَسُب ورودهــــا ُمتباِينــــًة فــــي ُكــــل ِمــــَن 

، والوصُل العكسي : الّسورتيِن، وهي والوصُل الّسببي ، العطُف، والوصُل اإلضافي.  

    اإلحالة-1

    نص عناِصُر ُمعّينٌة َيعتني بها أكثَر ِمن غيِرها، وهذه العنايةُ طبيعي أن يكوَن لكل من ال

َقها في ِنَسِب األدواِت اّلتي ُتحيُل إليهاهي اّلتي تمنُح تلك العناصَر تفو .  

فسورُة األحقاِف سورٌة مّكّيٌة، وموضوعاُتها هي موضوعاُت الّسوِر المّكّيِة، المعنّيِة بالـّدعوِة 

ـُص هـذه . يِد، وٕاثباِت صدِق رسالِة خاتِم األنبياءِ إلى عقيدِة الّتوح الـّسورِة الكريمـِة، ُيلخ وِمفتـاُح َنـص

وعليــه، فجملــُة المحــوِر فــي . �m�m�m�m��i����h����g��f��e��d��c��i����h����g��f��e��d��c��i����h����g��f��e��d��c��i����h����g��f��e��d��cllll: الوجهــَة، حيــُث قوُلــه تعــالى

      ."َتنزيُل الِكتاِب ِمَن اهللاِ  ":نص الّسورِة الكريمِة هي
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 في الّسورِة، ِلتكوَن في أغلـِب الَمـواِطِن ُمـسّددًة إلـى أهـداٍف بعيِنهـا، وهذا ما وّجَه اإلحاالتِ 

  . جالُله، والقرآُن، والكاِفرونَ ل اُهللا جَ : وهي أهداٌف تمّثُل أطراًفا أساسّيًة في التّنزيِل المّكّي، وهي

حـاالِت  إحالة، وعـدُد اإل57_ ى اختالِف أنواِعها عل_ إلى الكاِفريَن فكاَن عدُد اإلحاالِت 

  . إحالة24 إحالة، وعدُد اإلحاالِت إلى القرآِن الكريِم 27إلى لفِظ الجاللِة 

 ورفـضوا - صّلى اُهللا عليه وسـّلَم -والكاِفروَن الَمعنّيوَن في ما سَبَق، هم اّلذيَن عاَندوا محّمًدا 

المّكـي خطـاَب التّنزيـِل وقد احتلّـت اإلحـاالُت إلـيهم أعلـى نِـسبٍة؛ ألّن . االستجابَة إلى دعوِة الّتوحيدِ 

  . إلقامِة الُحجج عليهم، وتقريِعهم، وَتْبكيِتهمُيكِثُر ِمن ُمواجهِتهم،

ويلتقــي أولئــَك الكــاِفروَن مــَع قــوِم هــوٍد، اّلــذيَن ورَد ذكــُرهم فــي الــّسورِة الكريمــِة، فــي اجتمــاِع  

 عدُد اإلحاالِت الُمشيرِة إلـى قـوِم الفريقيِن على الِعناِد، ورفِض االنصياِع إلى دعوِة الحق؛ لذا ارتفعَ 

  . إحالة29هوٍد، ِلَيِصَل إلى 

وقد ُعنيت سورُة األحقاِف باإلنساِن، ُمظِهرًة ضعَفُه وشّدَة حاجِته، وُمعِلنًة عن انقياِده إلى 

ِل عليِه، في قوِلِه تعالى ِه المتفضرب :�m�m�m�mn��n��n��n����r��q��p��o����n��m��r��q��p��o����n��m��r��q��p��o����n��m��r��q��p��o����n��mllll.   

 إحالًة، وهذا االرتفاُع يحمُل في طّياِته رسالًة، تحوي 28إلنساِن َفبلَغ عدُد اإلحاالِت إلى ا

تعريًضا بأولئك الجاحديَن، اّلذين لم ُيِقّروا ِبفضِل اِهللا عليهم، ليرجَع الخطاُب بعَد ذلك، ُمسّدًدا ِمن 

  .وجوٍه عّدٍة، نحو هدِف إبطاِل ما ابتدَعه الُمشركوَن، ودحِض ما تبّناُه الّراِفضونَ 

لذا، ارَتفَع عدُد . ِب الّرسالِة دوٌر كبيٌر في التّبليِغ، والُمواَجهِة، ورد الَمزاِعِم الباِطلةوِلصاحِ 

 إحالًة، وكاَن عدُد اإلحاالِت 20 ليبُلَغ - صّلى اُهللا عليه وسّلَم -اإلحاالِت العائدِة إلى الّرسول ُمحّمٍد 

  . إحالةً 16 -  عليِه الّسالم -العائدِة إلى الّنبي هوٍد 

أّما سائُر اإلحاالِت في سورِة األحقاِف، فكانت ُمرتِبطًة بَمرجعّياٍت غيِر أساسّيٍة؛ لذا كاَن 

، وعدُد اإلحاالِت إليهم "ُمنِكرو الَبعث ":وِمَن المرجعّياِت الواردِة في نص الّسورةِ . وروُدها أقل َكما
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، وعدُد .  إحالة13 إليهم ، وعدُد اإلحاالتِ )اّلذيَن آَمنوا(والمؤِمنون .  إحالة14 ونفُر الجن

  . إحاالتٍ 10والّشركاُء في العبادِة، وعدُد اإلحاالِت إليهم .  إحالة11اإلحاالِت إليهم 

: وموضوعاُت الّسوِر المدنّيِة، تتناوُل غاِلًبا. (1)أّما سورُة الحديِد، فهي من الّسوِر المَدنّيةِ 

فصيالِتها، والُمعامالِت وحيثّياِتها، والِجهاَد وأحكاَمُه، والُمنافقيَن الّتشريعاِت وُجزئّياِتها، والعباداِت وت

  .وأحواَلهم

والُمتتبُع آلياِت سورِة الحديِد، يجُد أّنها َطَرَقِت الموضوعاِت الّساِبقَة، في غضوِن حديِثها 

  . في سبيِلهعن المحوِر الّرئيِس اّلذي جاَءت ُتعاِلُجه؛ وهو اإليماُن باِهللا تعالى، واإلنفاقُ 

، أو الِمحَوِر  وُيمِكن االسِتدالُل ِبما استهّلت به الّسورُة الكريمُة، على معرفِة ِمفتاِح الّنص

�«�m�m�m�m: اّلذي تدوُر حولُه األفكاُر الّرئيسُة فيِه، وذلك في قوله تعالى � º� � � � ¹� � ¸»� � º� � � � ¹� � ¸»� � º� � � � ¹� � ¸»� � º� � � � ¹� � ¸¼¼¼¼¾� � ½� �¾� � ½� �¾� � ½� �¾� � ½� �¿¿¿¿��������

� Å� Ä� � Ã� � Â� � Á� � À� Å� Ä� � Ã� � Â� � Á� � À� Å� Ä� � Ã� � Â� � Á� � À� Å� Ä� � Ã� � Â� � Á� � Àllll . ِالّسورِة الكريمة لُه ُملُك الّسماواِت  ": هيوعليه، فجملُة نواِة َنص

  ."واألرضِ 

، ُأعيَد ذكُر هذه الجملِة المحورّية؛ ِلما لها ِمن أهّمّيٍة باِلغٍة في نص الّسورِة 5وفي اآلية 

ٌل، فقد لجأْت إليِه المخلوقاُت . الكريمة ٌر، وُمنِعٌم متفضٌف، وخاِلٌق ُمدبوألّن اَهللا تعالى ماِلٌك ُمتصر

  .ِمن َفضِلِه، وسّبَحتُه ُمِقّرًة بكماِل صفاِتهسائلًة إّياُه 

وبما أّن المالَك الحقيقي لكل ما ُيمتَلُك هو اُهللا، فقد وجَب على اإلنساِن أن ُينفَق ما َوهَبُه 

وبناًء على . وهذه الفكرُة، كانت مداَر حديِث كثيٍر ِمن آياِت سورِة الحديد. اُهللا إّياُه في ما شرَعه

  : حاالُت موّزعًة على هيئٍة ُمعّينٍة، وفي ما يأتي بياُنهاذلك، جاءت اإل

اِت األخرى احتلت نسبُة اإلحالِة إليهم أعلى ُمستًوى، قياًسا بالمرجعيّ : المؤِمنوَن الُمتصّدقونَ  - 

 يدل على وال يخفى أّن هذا.  إحالةً 70  فبلغ عدُد اإلحاالِت المرتبطِة بهمفي الّسورِة الكريمِة؛
                                                 

ِ*+ ذ�f *� ذ#�ه ا�+ .  ِ*+ i!ِ+ ا��ّ(.<Nِ ا�!ّ�-ّ ،�pُ8 ا�58!�ِء ذھَ� إ�> "Qِ=� Xِ2)V آ<�ٍت *+ �Uرِة ا��0<�ِ   (1)

  .367/ 27، �)ّ��(�ا�)ّ:�(� واا�+ ��;�ر، : ا�
�.  أّن أّول Uِ@ِّ آ<�ٍت B- ا�ّ��رِة ھ- آ<�ٌت *$ّ2�ٌّ ،��;�ر
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 إلى اإليماِن باِهللا -  في أغلِب الَمواِطِن -ساسي في ِخطاِب الّسورِة الكريمِة، الّداعي دوِرهم األ

 . تعالى، واإلنفاِق في سبيِله

وسّر االرِتفاِع .  إحالةً 55ارتفع كذلك عدُد اإلحاالِت إلى لفِظ الجاللِة، فبَلَغ : اُهللا جل جالُله - 

 ه إلى كوِن اإليماِن والّتصدِق هذا، َمَرد - ِق -  وهما ُيمّثالِن محوَر الَنصالّتعل َقين كلُمتعل 

باِهللا جل وعال؛ فالمرُء غيُر َقِمٍن بأن ُينَعَت بالمؤِمِن، إّال إذا اعتقَد اعتقاًدا جاِزًما بأّن اَهللا 

  .وحده يستِحق العبادَة والّطاعَة، وٕاذا ابتغى في أعماِله مرضاَة ربهِ 

ولكّنها . الِت في سورِة الحديِد، فكانت ترجُع إلى مرجعّياٍت غيِر أساسّيةٍ أّما سائُر اإلحا

  .تتفاوُت في درجِة أهّمّيِتها، تََبًعا ِللَمحاوِر اّلتي ُيعاِلُجها َنص الّسورِة الكريمةِ 

 الُت إلى الُمنافقيَن بلَغْت  إحالًة، واإلحا16 بلَغْت -  عموِم الّناِس - فاإلحاالُت إلى الّناِس 

 إحاالٍت، واإلحاالُت إلى 8 بلَغت - عليه الّسالُم - إحالًة، واإلحاالُت إلى ُمتِّبعي عيسى 16

  .... إحاالتٍ 6 إحاالٍت، واإلحاالت إلى اّلذيَن كفروا بَلَغت 6اّلذين أوتوا الكتاَب بلَغت 

 قد - حوي  بوصِفها أداًة فاِعلًة ِمن أدواِت الّتماسك النّ -ِمّما سَبق، تبّيَن أّن اإلحالَة 

، وأّدْت دالالٍت مقصودًة بذاِتها؛ وذلك بتوزِع اإلحاالِت في الّنّص  واِضًحا فيهأسهَمت إسهاًما

بالّنسبِة إلى الَمضاميِن بِنَسٍب ُمتباِينٍة، وُمواِفقٍة لدرجِة أهّمّيِة كل مرجعّيٍة ِمن مرجعّياِت الّنّص، 

  .ؤّديهااّلتي ت

 اإلحاالِت الُمتعّلقِة بالكافريَن والُمشركين في سورِة األحقاِف، من أجل ذلك، ارَتَفَعت نسبةُ 

  .ُمقاِبَل ارتفاِع نسبِة اإلحاالِت اّلتي تعوُد إلى المؤمنيَن المتصدقيَن في سورِة الحديدِ 

 -  بجالٍء - فسورُة األحقاِف ُتعاِلُج قضّيَة العقيدَة، وترد مزاِعَم الكافريَن والُمشركين، وتُثبُت 

  .أّما سورُة الحديد، فأبرُز َمضاميِنها الّدعوة إلى اإليماِن باِهللا، واإلنفاِق في سبيِله.  ُمعتقداِتهمخطأَ 
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   الَعطف والوصل اإلضافيّ - 2

ِمن أدواِت تماُسِك الّنّص؛ فهو يعمُل على ربِط الكلمة أو العبارِة أو الجملِة  الَعطُف أداةٌ 

 العطِف، ربًطا يؤلُف بيَن الّساِبِق والّالِحِق، فيجعُلهما بما َسَبَقها، باستخداِم أداٍة ِمن أدواتِ 

  .يشَتركاِن في تأديِة هدٍف محددٍ 

والعطُف ُيعد فرًعا ِمن ُفروِع الوصِل اإلضافّي؛ إذ إّن الوصَل اإلضافي يكون بالعطِف أو 

عّينٍة َتِصُل الّالِحَق بالّساِبِق،  ِمنها استخداُم تعابيَر مُ ط الّداللي بيَن الُجمل؛بأشكاٍل أخرى ِمن الّرب

  ....ِمثل، وبتعبيٍر آَخرَ ، و نحو :مثل

، ارتفَعت ِنسبُتها في  ويبدو أّن المواِضَع اّلتي اقَتَضِت العطَف، بوصفِه أداَة تماسٍك نحوي

في حيِن إّن المواِضَع اّلتي اقتَضْته في سورِة األحقاِف . %5,17  ما نسبتهسورِة الحديِد، فبلغت

، فبلَغت 4,9  ما نسبتهكانت نسبُتها أقل%.  

  : فسورة الحديِد تتَمحوُر َحول ُبؤرٍة َمعنوّيٍة واِحدٍة ال تكاُد ُتغاِدُرها، وَمضموُن هذِه البؤرِة هو

  .اإليماُن باِهللا تعالى، واإلنفاُق في سبيِله

ا ُمتماِسًكا  ثّم جاَءت أفكاُر الّسورِة الّرئيسُة والفرعّيُة خاِدمًة ِللهدِف الّسابِ  ِق، ُمكّونًة نص

  .ُمحَكًما، َترِبُط بيَن أجزائه أدواٌت ُمتنوعٌة، وِمن هذه األدواِت العطف

ُد  ارِتفاِع نسبِة أدواِت العطِف في سورِة الحديِد، إلى فكرِة الَجمِع اّلتي ُيوح سر وُيمِكُن َرد

 دٍ فيها العطُف بيَن المعطوِف والمعطوِف عليِه، ُمَصوًبا إّياهما نحو هَدٍف ُمحد.  

وهناَك نماِذُج كثيرٌة في سورِة الحديِد، ِلعباراٍت تقتضي الجمَع بيَن ُمفرداِتها، ُيذَكُر ِمنها   

  : الجمعُ -  على سبيِل المثاِل ال الحصِر - 

 .هُ ا ُيسّبحُ ا، وفي أّن جميَع ما فيِهمبْيَن الّسماواِت واألرِض، في أّن اَهللا تعالى خاِلُقهما ومالُكهم •
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األّوُل، واآلِخُر، والّظاِهُر، والباِطُن، والعليُم بكل خفايا : ومنها. بيَن صفاِت اِهللا تعالى •

 .الّسماواِت واألرِض وما بينهما

����m�m�m�mz��y: ِمن ذلك قوله تعالى. بيَن ِعلِم اِهللا تعالى، وقدرِته • � � � �x��w����� � �v��u���t��sz��y��� � � � �x��w����� � �v��u���t��sz��y��� � � � �x��w����� � �v��u���t��sz��y��� � � � �x��w����� � �v��u���t��s{{{{�����|�������|�������|�������|��

�� �̀�_����~��}�� �̀�_����~��}�� �̀�_����~��}�� �̀�_����~��}llll. 

 . اِهللا تعالى ورسوِله في اإليمانِ بينَ  •

 .بيَن اإليماِن باِهللا تعالى، واإلنفاِق في سبيِله •

  .بيَن محتوياِت الحياِة الّدنيا؛ ِمن لِعٍب، ولهٍو، وزينٍة، وتفاُخٍر، وتكاُثرٍ  •

، . أّما سورُة األحقاِف، فقد حَوْت َمشاِهَد ُمتباِعدًة، وصَوًرا متفرعةً  فجاَء الوصُل اإلضافي

، لَيجمَع شمَل هذه الَمشاِهِد والّصَوِر، فسِهًما مَع غيره ِمَن أدواِت الّتماُسِك المُ  َل ّنّصيُتَشك

  .بمجموِعها نص الّسورِة الُمتكاِملَ 

  : وِمَن الَمشاِهِد اّلتي ُرِبطت بالوصِل اإلضافي في سورِة األحقاف

��¾��¿��mmmm½�½�½�½���Ç���Æ����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾����Ç���Æ����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾����Ç���Æ����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾����Ç���Æ����Å���Ä��Ã��Â��Á��À: ومنها قوله تعالى. ما ُرِبَط بأداِة االستئناف* 

�Ï��Ê��� �É��È�Ï��Ê��� �É��È�Ï��Ê��� �É��È�Ï��Ê��� �É��Èllllوقوله ، :�m�m�m�m� �r�D��C��B��A��r�D��C��B��A��r�D��C��B��A��r�D��C��B��Allllوقوله ، :mmmm½��¼��»��º½��¼��»��º½��¼��»��º½��¼��»��º¾¾¾¾����������������

� �Ä� �Ä� �Ä��Ällllوقوله ، :mmmm� �[��H��G�� � �F� �E� �D� � �C� � �B��� �[��H��G�� � �F� �E� �D� � �C� � �B��� �[��H��G�� � �F� �E� �D� � �C� � �B��� �[��H��G�� � �F� �E� �D� � �C� � �B��llllوقوله ، :mmmm��z��y��x��w��z��y��x��w��z��y��x��w��z��y��x��w

��k�{��k�{��k�{��k�{llll،وقوله  :�m�m�m�m��¿���¢��¡�������~��}��|��¿���¢��¡�������~��}��|��¿���¢��¡�������~��}��|��¿���¢��¡�������~��}��|llll��.��   

، ُتسِهُم في وأداُة االستئناف، تِصُل الّتركيَب بالتّ  ركيِب الّساِبِق له؛ فهي أداُة وصٍل إضافي  

، وتحقيِق الّتماُسِك بيَن أجزائه ربِط مكّوناِت الّنص.  
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�½��¾��¿��mmmm����É��È��Ç���Æ����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½�����É��È��Ç���Æ����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½�����É��È��Ç���Æ����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½�����É��È��Ç���Æ����Å���Ä��Ã��Â��Á��À: ومنها قوله تعالى .ُرِبَط بواِو الحالما * 

� �Ë��Ê��Ë��Ê��Ë��Ê��Ë��Ê��� �� � � �� � � �� � � �� �Ì� �Ì� �Ì� �Ì�� � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � ��Í�Í�Í�Í��� �� � � �� � � �� � � �Ï�ÎÏ�ÎÏ�ÎÏ�Îllll (1)وقوله ، :mmmmo��n��m��l��o��n��m��l��o��n��m��l��o��n��m��l����t��s�� �r� �q��p����t��s�� �r� �q��p����t��s�� �r� �q��p����t��s�� �r� �q��p��

��¤����|��{��z��y��x��w��v��u��¤����|��{��z��y��x��w��v��u��¤����|��{��z��y��x��w��v��u��¤����|��{��z��y��x��w��v��ullll (2)،وقوله  :�m�m�m�m½��¼��»��º½��¼��»��º½��¼��»��º½��¼��»��º¾¾¾¾��Â���Á��À��¿����Â���Á��À��¿����Â���Á��À��¿����Â���Á��À��¿��

��Ä���Ã��Ä���Ã��Ä���Ã��Ä���Ãllll��(3)وقوله ، :��mmmm��[��P��O��N��M��L������K��J��I��H��G����F��E�����[��P��O��N��M��L������K��J��I��H��G����F��E�����[��P��O��N��M��L������K��J��I��H��G����F��E�����[��P��O��N��M��L������K��J��I��H��G����F��E���llll.  

حًة الكيفّيَة، أو الهيئَة الّ  تي فواُو الحاِل أداٌة راِبطٌة، ُتضيف ما بعدها إلى ما قبَلها، موض

  .وقَع الحَدُث بُمصاَحَبِتها

   الوصل الّسببّي - 3

 أّما في سورِة الحديِد، %.5,6ارتفعت نسبُة الوصل الّسببّي في سورِة األحقاِف، فبَلَغت 

  .  فقط%5فبلغت النسبُة 

ي لِة فولدى تتَبِع َمواِضِع الوصل الّسببي في كلتا الّسورتين، ُيالَحُظ تنوُع األدواِت المستعم

  .وأدواِت الّشرطِ والِم الّتعليِل، الفاِء، والباِء، وِمن، وفي، وٕاذ، هذا الّنوِع ِمَن الوصِل؛ ك

  : وِمنها. وهناَك َمواِطُن في ِكلتا الّسورتيِن، ُوِصَلت وصًال سببيا بدوِن أداةٍ 

  في سورِة األحقاف  * 

  .�m�m�m�mD��C��B��AD��C��B��AD��C��B��AD��C��B��AEEEEJ���I�������H��G��F��J���I�������H��G��F��J���I�������H��G��F��J���I�������H��G��F��KKKK��r����r����r����r��llll(4): قوله تعالى

                                                 
(1)  �C)�  .  <ُ:ِ�#�َن ���ِ، وا�:�#�ُء �5ِB�kَن 

َ���ا�- �q<!�ِن ���Y84، وا��0ُل أّن ا�ّ���ِ'�I8َ4ُ> �� +َ2ا  (2)" .�!Cَ)اِن ا���  .lّ� �2ّ(@ اx<$ُ ��َل ا��ا�َِ�<ِ+، وھ!� <�

(3)   <��8" ?��S -PB"5َ!�ن
ُ> J ط�<1ِ �"وھ� +� ، ٌّ-B�iإ NٌLبُ ، و��  .�2ِن ا���0ِ$ ا�ّ�- <ُ�ا�> �C2B ا�0

��ِن إ�> وا��<?؛ �ِ!� Sّ�*�هُ �?، و<ُ'�ِّ*�نِ   (4)�d�� َن���dأ*َ� هللا "��8> ا.  
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   في سورِة الحديدِ *

�m�m�m�m��Ú������������Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï��Ú������������Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï��Ú������������Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï��Ú������������Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï: قوله تعالى

ÛÛÛÛllll.(1)  

أّما ِسر ارِتفاِع نسبِة الوصل الّسببي في سورِة األحقاِف، ُمقاَرنًة بنسبِتِه في سورِة الحديِد، 

  .رطَفَمردُه إلى الفرق الواِضِح بين الّسورتيِن في نسبِة وروِد أسلوِب الشّ 

 "َمن"، و 8 الّشرطّية في اآلية "إنْ  ":ففي سورِة الحديِد، لم َتِرد إّال أداتا شرٍط فقط؛ وهما

فضًال عن أسلوب الطلِب، اّلذي يؤّدي غرَض الّشرط، ويدل على ما يدل . 24الّشرطّية في اآلية 

: ذلك في قوله تعالىولم يِرد إّال شاِهٌد واِحٌد في سورِة الحديد على أسلوِب الّطلب، و . عليه

mmmm��³���¦��¥�������¤��£��¢��¡������~��}��|��{��³���¦��¥�������¤��£��¢��¡������~��}��|��{��³���¦��¥�������¤��£��¢��¡������~��}��|��{��³���¦��¥�������¤��£��¢��¡������~��}��|��{llll.  

وهي .  مواِضعَ 7أّما سورُة األحقاِف، فقد بَلَغ عدُد الَمواِضِع اّلتي ورَد فيها أسلوُب الّشرِط 

وهناك شاِهٌد واِحٌد على أسلوِب الّطلب، . 32، 29، 24، 22، 11، 10، 8: مَوّزعٌة على اآلياتِ 

��m�m�m�m��u: ه تعالىحيُث قولُ  �t� �s� �r� � �q� �p� � � �o� � �n� �m� �l� �k� �j� �i��u� �t� �s� �r� � �q� �p� � � �o� � �n� �m� �l� �k� �j� �i��u� �t� �s� �r� � �q� �p� � � �o� � �n� �m� �l� �k� �j� �i��u� �t� �s� �r� � �q� �p� � � �o� � �n� �m� �l� �k� �j� �i

wvwvwvwvllll.  

ولكْن، ما اّلذي جعَل سورَة األحقاِف تَفوُق سورَة الحديِد، في حاجِتها إلى تضميِن أسلوِب 

  الّشرط في ِخطاِبها؟

على وهي َمشاِهُد قائمٌة . أّن كثرَة َمشاِهِد سورِة األحقاِف، كانت وراَء هذا التّفوقِ ال يخفى 

، يتضّمُن وعًدا ووعيًدا إلى الّطَرِف الُمقاِبلِ . الحواِر الُمتواِصِل بيَن األطراف َمشَهٍد حواري وكل .

وخيُر أسلوٍب لغوي . والوعُد أو الوعيُد ُينبُئ عن نتيجٍة قاِبلٍة، َمبنّيٍة على أسباٍب حاِضرٍة وماضيةٍ 

  .يؤّدي هذا المضموَن، أسلوُب الّشرطِ 

                                                 
�Xَ هللاُ "��8> أ��َرھ�  (1)َ�i ،ا�Sَّ�V" �Cّ�h.  
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  لعكسيّ  الوصل ا- 4

بالوصِل العكسي َيِتم ربُط الّالِحِق بالّساِبِق، على أن َيكوَن الّالِحُق ُمخاِلًفا في مضموِنه 

  .ِلما هو ُمتَوقٌع أن يكوَن، باالسِتناِد إلى ما سَبَقهُ 

، والوصُل العكسي بهذا المفهوِم الّساِبِق، إّنما يكوُن أكثَر ُمالءمًة لَمقاماِت الجحوِد، والُكفر

ِل عن جاّدِة الّصواِب الواِضحة الَمعاِلمِ  والّنكراِن ، والّتحو.  

في . %1في سورِة األحقاف، فبلغت ) الوصل العكسيّ (لذا، تفّوَقت نسبُة أداِة الّربِط هذه 

  %.4,0حين إّنها بَلَغت في سورِة الحديِد 

 اّلذي عّبرُت عنه الّسورُة وسر ارتفاِع نسبِتها في سورِة األحقاِف، َيرِجُع إلى طبيعِة الهدفِ 

  .الكريمُة، وٕالى المشاِهِد اّلتي صّوَرتها

؛ ، َحَضَر الوصُل العكسِر والُجحوِد في سورة األحقاففي كل َمشهٍد ِمن َمشاِهِد الكفف ي

  . لرسالِة الحق وحاِمِلهاالجماعاِت الّظاِلمةِ ليعبَر عن سوِء استقباِل 

وخطاُبها . حوُر حول موضوِع اإليماِن باِهللا، واإلنفاِق في سبيِلهأّما سورُة الحديِد، فهي تتم

ٌه أغَلُبه للمؤمنيَن، على اختالِف درجاِتهم في اإليمانِ  فيها الُمعاِندوَن،  والجاِحدوَن . موج ولم يحتل

  : ولذا، غاَب الوصُل العكسي في سورِة الحديِد، إّال في موضعين. َمركًزا رئيًسا

��m�m�m�mx��w��v: تِبٍط بموقِف المنافقين، وذلك في قوله تعالى موضٍع ُمر -  �ux��w��v� �ux��w��v� �ux��w��v� �uyyyy�������|��{� �z� ��������|��{� �z� ��������|��{� �z� ��������|��{� �z� �

~�������}~�������}~�������}~�������}..��j������j������j������j����llll.  

���m�m�m�m��a:  موِضٍع ُمرتِبٍط بُمبَتِدعي الّرهبانّية، وذلك في قوله تعالى-  �̀�_��~��}��|����� ���a�� �̀�_��~��}��|����� ���a�� �̀�_��~��}��|����� ���a�� �̀�_��~��}��|����� �

��z����k��j���i��h��g������������f��e��d����c��b��z����k��j���i��h��g������������f��e��d����c��b��z����k��j���i��h��g������������f��e��d����c��b��z����k��j���i��h��g������������f��e��d����c��bllll.  
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  الخاتمة

ســُة أن تقــدَم عرًضــا تحليليــا لــسورتي األحقــاِف والحديــد، للكــشِف عــن َمظــاهِر    حاوَلــت الّدرا

نــِة . الّتماُســِك الّنــّصي فــي الــّسورتينِ  اّلــذي يمّثــُل أدّق التّفــصيالِت المكو ، فبــدَأت بالمــستوى الــّصوتي

، ثّم المستوى الّنحويّ  للّنّص، وأتبعْته بالمستوى الّصرفي .  

ستًوى ِمن المستوياِت ُة جاِهدًة على ربِط نتائِج اإلحصاءاِت، المتعلقِة بكل موعِمَلت الّدراس

، ُمبّينًة أثَر ذلك في ُصنِع البناِء الُمتماِسكِ الّساِبقةِ  بالمستوى الّداللي     .  

ٌن وفــي مــا يلــي بيــا. وبعــد الّتحليــل والمناقــشة، توّصــلت الّدراســُة إلــى مجموعــٍة مــن الّنتــائجِ 

  . بأهم الّتوصياتِ ذه الّنتائِج، ُمرَفًفابأبرِز ه

  نتائج الّدراسة : أّوًال 

1.  ــًة فــي بنــاِء الّتماُســِك الّنــّصي ، أداًة فاِعل إحكــاُم توزيــِع مقــاِطِع أصــواِت الــّنص ــد وذلــك بمــا ؛ ُيَع

 .ُيفِصُح عنه الّتوزيُع الُمحَكُم لمقاِطِع األصواِت ِمن دالالٍت عميقةٍ 

صائّيُة لتكــراِر فــونيِم الحــاِء، فــي ســورة األحقــاف، عــن شــيٍء مــن األســرار تكــشُف الّنتيجــُة اإلحــ .2

 وهــو الــّصوُت األّوُل فــي -متــاُز بهــا لغــة القــرآن؛ فقــد جــاء عــدُد أصــواِت الحــاء الخفّيــِة اّلتــي ت

ًقــا لعــدد آيــاِت الــّسورِة الكريمــة، فــي إشــارٍة لطيفــٍة إلــى طبيعــة ذلــك المكــاِن اّلــذي  مطابِ -الــّسورة 

وهـو مكــاٌن تكثـُر فيـه الّرمــاُل، اّلتـي يــضرُب الهـواُء صــَفحاِتها، . ن فيــه أهـُل األحقــافِ كـان يـسك

    .فُيحدُث صوًتا مخصوًصا، يجّسده صوُت الحاءِ 

:  ومـن األمثلــة علـى ذلــك.، إيحــاُء فونيمـاِت الــّنّص بـدالالِتها فـي صــنِع الّتماُسـِك الّنـّصي ُيـسِهمُ  .3

:  مـــن ســـورة الحديـــد14 فــي اآليـــة ،حـــداث، فـــي قولـــه تعـــالىداللــُة فـــونيم الـــّراِء علـــى تكــرار األ

وكــذلك بالّنــسبة إلــى داللــة األصــواِت المفّخمــة علــى ...). وترّبــصتم وارتبــتم وغــّرتكم األمــانيّ (



 132

إّن الُمـّصّدقين والُمـّصّدقاِت : ( مـن سـورة الحديـد18 فـي اآليـة ،ِعَظِم األفعـال، فـي قولـه تعـالى

  ...).وأقرضوا اهللا قرًضا حسًنا 

ــِد، فــي كثيــٍر مــن ســماِت فونيماِتهمــا، بــشكٍل الفــت .4 ن هــذه ومــ. تتماثــُل ســورتا األحقــاِف والحدي

 وُتظهــر ســـورُة األحقـــاف ارتفاًعـــا فـــي نـــسبِة .الجهـــُر، والهمـــُس، والـــّصفيُر، والّتركيـــبُ : الــّسماتِ 

 . ها فيوروِد األصواِت الوقفّية؛ ِلما لهذه األصواِت من انسجاٍم ومضامين الخطاِب الّشديد

ُيعبُر ظهوُر صيغٍة صرفّيٍة، بشكٍل بـارٍز فـي الـّنّص، عـن دالالٍت معّينـٍة، َتمنُحـه خـصوصّيًة،  .5

وهــذا مــا صــَنَعه االنــسجاُم بــين صــيِغ اســِم الفاِعــل فــي . وتــؤّدي دوَرهــا فــي صــنِع الّتماُســك فيــه

فِة المـشّبه. سورِة األحقاِف، لخدمِة الفكرِة العاّمة ِة، تـضافَرت فـي سـورة في حيِن إّن صيَغ الـص

  . الحديد، لتؤّدَي دالالٍت خاّصًة، ال تكوُن إّال بها

 للمعلـــوِم أو البنــاءُ مُن، و زّ الــ: ، مــن حيــثإحكــاُم توزيــِع األفعــالِ فــي تماُســك بنــاِء الــّنص ُيــسِهُم  .6

 لـــــذا، ارتفعـــــت نـــــسبُة األفعـــــاِل الماضـــــية فـــــي ســـــورِة األحقـــــاف؛ .مُ الّتعـــــّدي واللّـــــزو للمجهـــــوِل، و 

 األفعـــال الّدالّـــِة علـــى الـــّزمن وبالمقابـــل، ارتفعـــت نـــسبةُ .  التّنزيـــِل المّكـــيّ  ومـــضامينَ امهالنـــسجا

 في سورة الحديد؛ لمناسبِتها لمعاني الّتجّدِد والمالَزمِة فيهاالمستمر. 

   ، النّص مضامينَ  ليكوَن أمارًة على االنسجاِم و وللّسبِب ذاِته، وهو إحكاُم توزيِع األفعالِ           

ــِة للمجهــوِل فــي ســورِة ا األفعــاِل وكــذلك، ارتفعــت نــسبة . األحقــافرتفعــت نــسبُة األفعــاِل المبنّي

     .الّالزمِة في سورِة الحديد

      فمفردات المعجم الخاّص . لّسورِة عن مّكّية اآلياِت أو َمَدنّيِتها المعجم الخاّص باتعبر مفرداتُ . 7

 .ّدعوِة إلى الّتوحيد، ونبِذ عقائِد الّشركبسورِة األحقاِف كلها مرتِبٌط بال    

  : َمداُرها موضوعاُت التّنزيل المدنّي، ومنهاأّما مفرداُت المعجم الخاّص بسورِة الحديد، ف 

 .         ُت، والكشُف عن أحوال المنافقينالّتشريعاُت، والعالقاُت والمعامال    
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؛-ّتماسك الّنحوي  بوصِفها أداًة من أدواِت ال-ُتسِهُم اإلحالُة . 8 في تحقيِق الّتماُسِك الّنّصي    

 ُع بنـاًء علـى أهّمّيـِة المرجعّيـاِت فـي الـّنصوذلك بتأديِتها دالالٍت مقصودًة بذاِتها، عندما تتـوز .

مــن أجــل ذلــك، ارَتَفَعــت نــسبُة اإلحــاالِت الُمتعّلقــِة بالكــافريَن والُمــشركين فــي ســورِة األحقــاِف، 

 . نسبِة اإلحاالِت اّلتي تعوُد إلى المؤمنيَن المتصدقيَن في سورِة الحديدِ ُمقاِبَل ارتفاعِ 

9.   العطُف إلى زمرِة األدواِت اّلتي أسهمت في صنِع الّتماُسِك الّنّصي ففي سورِة الحديِد، . ينضم

اّلتـــي رّكـــزْت علـــى قـــضّيِة اإليمـــاِن والتّـــصّدِق، َعِمـــل العطـــُف علـــى جمـــِع األفكـــاِر وتوحيـــدها، 

، قياًســا  ترتفــعُ  أدواِت العطــِف فــي ســورِة الحديــدِ لخدمـِة هــذه الفكــرِة العاّمــِة؛ وهــذا مــا جعــَل نـسبةَ 

فجـاَء الوصـُل . حَوْت َمشاِهَد ُمتباِعـدًة، وصـَوًرا متفرعـةً  في سورِة األحقاِف، اّلتي بما هي عليه

، مع غيره من األدواِت، لي رِبَط بين عناِصِرهااإلضافي. 

    وقد ارتفعت نسبُته في سورِة . صُل الّسببي أداًة أخرى من أدواِت الّتماُسِك الّنّصيّ ُيَعد الو  . 10

     األحقاِف، نتيجًة الرتفاِع نسبِة وروِد أسلوِب الّشرِط فيها، قياًسا بما ورَد من نماذَج ُتمثُله في    

 .سورِة الحديدِ     

   حقاِف، فمَردُه إلى كثرِة المشاهِد القائمِة علىأّما عن سر ارتفاِع نسبِة وروِده في سورِة األ

                               افَعْل ُتالِق،:  وهو حواٌر يتضّمُن غاِلًبا وعوًدا مستقبلّيًة، ُيعبُر عنها بقول.  المتباَدِل فيها    الحوار

  .أو إن تفَعْل ُتالقِ     

. دواِت اّلتـي حّققـت الّتماُسـَك فـي الـّنص ينضوي الوصُل العكسي كذلك، تحت مجموعِة األ . 11

وقــــد عّبــــَر بارتفــــاِع نــــسبتِه فــــي ســــورِة األحقــــاِف عــــن معــــاني الجحــــوِد، والكفــــِر، وســــوِء اســــتقباِل 

  . الجماعاِت الّظاِلمِة لرسالِة الحق وحامليها
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  الّتوصيات : ثانًيا

  : توصي الّدراسُة بالعمِل على

 نصوِص القرآِن الكريِم، والّتراِث العربي القـديِم، دراسـًة نـّصّيًة دراسةِ تكثيِف جهود الباحثيَن في  -1

 .مستندًة إلى أسِس منهجّيٍة حديثٍة، وأساليَب بحثّيٍة علمّيٍة معاِصرةٍ 

، : اتّباِع المنهجّيِة القائمـِة علـى دراسـِة الّتماُسـك الّنـّصّي، علـى المـستويات -2 والـّصرفي ، الـّصوتي

، على نحٍو أ وسعَ والّنحوي. 

ـــًة فـــي بنـــاء الّتماســـِك توســـيِع دائـــرةِ  -3 ، بوصـــفه أداًة فاعل البحـــث فـــي موضـــوِع الّنظـــاِم المقطعـــي 

 الّنّصي. 

مـا يـنجُم عــن هـذه اآلثـاِر مــن بحــِث ، و ِت الخاّصـِة للمـشتّقاتِ  لالســتعماالدراسـِة اآلثـاِر الّداللّيـة -4

 صــرفّيٍة لــم تتناوْلهــا فــي جوانــَب ٕاكمــاِل البحــث  و .إســهاٍم واِضــٍح فــي تحقيــق الّتماُســِك الّنــّصي

ًهـــا للكــشِف عـــن دوِر البنـــى والــّصَيِغ المّطـــردِة، و الّدراســُة، المعجـــِم  علـــى أن يكــوَن البحـــُث موج

 ، وشبِه الخاص الخاص في صنِع الّتماُسِك في الّنص. 

، الخاّصـِة بالجانـِب الّتركيبـّي، علـى نـصوِص العربّيـ -5 ِة، بـشكٍل تطبيِق معطياِت لـسانّياِت الـّنص

  .                 على أن يتم الفصُل بين المفاهيِم المتعلقة بأدواِت الّتماسك، بشكٍل تطبيقي . أوسعَ 
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  : ّيةنّص سورة األحقاف بالّرسم العثمانّي، وبالكتابة الّدول

  �m�m�m�m��b��a��b��a��b��a��b��allll:  قال تعالى
                    

miim   h*aa 

  (1)م. ط  غ. ط

�m�m�m�m��i����h����g��f��e��d��c��i����h����g��f��e��d��c��i����h����g��f��e��d��c��i����h����g��f��e��d��cllll   

  

nal mi bi taa ki lul zii tan 

  غ. ق  م. ط  غ . ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  غ. ق

  kiim h*a  zil zii <a hil laa 

  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  غ. ط  

                                                 
ر*	. ا�!'A	Q ا�'	�2V ) م. ق(ر*. ا�!'QA ا�N>�A ا�!15H، و) غ. ط(ر*. ا�!'QA ا�N>�A ا�!��Pح، و) م. ط(  (1)
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>ar wal ti waa maa sa nas laq ah  maa 

  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق

bil laa  >il maa hu na bay maa wa d*a 

  م. ق  م. ق  م. ط  غ.ش.ق  م. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ط  غ. ق

wal maw sam mu lim ga  >a wa qi h*aq 

  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  غ.ش.ق  غ. ق

id  >un maa <am ruu fa ka na iid  la 

  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ط  غ. ق  م. ق

            d*uun  ri mu< ruu 

  م. ط  غ. ق  م. ق  غ. ط            
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duu min na <uu tad maa tum >ay ra >a qul  

  غ. ق  م. ق  م. ق  غ.ش.ق  غ. ق  م. ط  غ. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ط

quu la ah aad maa nii ruu >a hi laa nil 

  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ط  م. ط  م. ط  م. ط  م. ق  م. ق  م. ط
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  م. ط  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  غ. ط      

  

�m�m�m�m��Y��X��W���V��U��T��S��������R��Q��P��O��N��M��L���K��Y��X��W���V��U��T��S��������R��Q��P��O��N��M��L���K��Y��X��W���V��U��T��S��������R��Q��P��O��N��M��L���K��Y��X��W���V��U��T��S��������R��Q��P��O��N��M��L���Kllll   
  

tu yaa >aa him lay <a laa tut aad >i wa 

  م. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ط  م. ق  غ.ش.ق  غ. ق  م. ط  م. ط  م. ق

ka na iid la lal qaa tin naa yi bay naa 

  م. ط  غ.ش.ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق

haa hum >a gaa maa lam qi h*aq  lil ruu fa 

  م. ق  م. ط  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ط

            biin mu rum sih* aad 

  م. ط  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ط            
  



 140

�m�m�m�m\���[��Z\���[��Z\���[��Z\���[��Z]]]]f��e��d��c���b��a�� �̀� �_�� �̂ �f��e��d��c���b��a�� �̀� �_�� �̂ �f��e��d��c���b��a�� �̀� �_�� �̂ �f��e��d��c���b��a�� �̀� �_�� �̂ �ggggl��k��j���i���h��l��k��j���i���h��l��k��j���i���h��l��k��j���i���h��mmmmr���q��p��o���� ��� �n��r���q��p��o���� ��� �n��r���q��p��o���� ��� �n��r���q��p��o���� ��� �n��ssss��������

��w����v���u��t��w����v���u��t��w����v���u��t��w����v���u��tllll  

   

nif >i qul hu raa ta naf luu quu ya >am 

. ق

  غ

. ق  م. ق

  غ

  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق

lii na kuu li tam laa fa huu tu ray ta 

 .ط

  م

  م. ق  غ.ش.ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق

mu la >a< wa hu >an šay hi laa nal mi 

. ق

  م

. ق  م. ق

  غ

. ق  م. ق  م. ق

  غ

  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  غ.ش.ق

bi faa ka hi fii na d*uu fii tu maa bi 

. ق

  م

  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  م. ط  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ط

wa kum na bay wa nii bay dam hii ša hii 

. ق

  م

. ق

  غ

  م. ط  م. ق  م. ط  غ. ق  غ.ش.ق  م. ط  م. ق  غ.ش.ق  م. ق

        h*iim  ra rur fuu g*a wal hu 

  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  غ. ط        

  

� �� �� �� �



 141

�m�m�m�md���c��b���a�� �̀�_��~����}��|���{���z��y��xd���c��b���a�� �̀�_��~����}��|���{���z��y��xd���c��b���a�� �̀�_��~����}��|���{���z��y��xd���c��b���a�� �̀�_��~����}��|���{���z��y��xeeee��q��p��o�����n���m��l��k��j��i��h��g�����f����q��p��o�����n���m��l��k��j��i��h��g�����f����q��p��o�����n���m��l��k��j��i��h��g�����f����q��p��o�����n���m��l��k��j��i��h��g�����f��llll   

li su ru nar mi <am bid tu kun maa qul 

  غ. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ق

laa wa bii lu <a yuf maa rii >ad maa wa 
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  غ.ش.ق  غ. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ط      
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>an nii ni daa <i ta >a maa ku la fil 

  غ.ق  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  غ.ق

nu ruu qu til la ah qad wa ga ra hu> 

  غ.ق  م. ق  م. ق  م. ق  غ.ق  م. ق  م. ق  غ.ق  م. ق  م. ط  م. ق

nil aat g*ii ta yas maa hu wa lii qab min 

  غ.ق  غ.ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ط  غ.ق

dal wa< na >in min >aa ka la way ha laa 

  م. ط  م. ق  غ.ش.ق  م. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  غ.ق  م. ق  غ. ق  غ.ق

aad haa maa lu quu ya fa qun h*aq hi laa 

  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  م. ط  م. ط

    liin wa >aw  rul t*ii saa >a laa >il 

  غ.ق  م. ط  م. ق  م. ط  م. ط  غ. ق  غ.ش.ق  م. ق  غ. ط    



 148
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lay <a  qa  h*aq na iid la kal >i laa >u 

  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  غ.ش.ق

lat  ah  qad  min  ma >u fii lu qaw  mul hi 

  م. ق  غ. ق  غ.ش.ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق

si  >in  wal  ni  gin  nal  mi  him  li  qab  min  

  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق

      riin  si  aah  nuu  kaa  hum  na  >in  

  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ط  م. ط  م. ق  غ. ط      
� �� �� �� �

�m�m�m�m½��¼��»��º½��¼��»��º½��¼��»��º½��¼��»��º¾¾¾¾��Ä���Ã��Â���Á��À��¿����Ä���Ã��Â���Á��À��¿����Ä���Ã��Â���Á��À��¿����Ä���Ã��Â���Á��À��¿��llll   
  

<a  maa  mim  tum  gaa  ra  da  lin  kul  li  wa  

  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  غ. ق  م. ط  م. ق

maa >a< hum ya fi waf yu  li wa luu mi 

  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ط

      muun la yuz* laa hum wa hum la 

  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  غ. ط      
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���à��ß��������������Þ��Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø���à��ß��������������Þ��Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø���à��ß��������������Þ��Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø���à��ß��������������Þ��Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Øllll   

  

fa ka na iid la d*ul ra yu< ma yaw wa 

  م.ق  غ.ش.ق  م. ق  غ.ق  م.ق  غ.ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق

baa yi t*ay tum hab da> ri naa lan <a ruu 

  م.ط  م. ق  غ. ق  م.ط  م.ق  غ.ق  غ. ق  غ. ق  غ.ش.ق  م. ق  م. ط

was yaa dun mud ku ti yaa h*a fii kum ti 

  م.ق  غ. ق  م. ط  م.ق  م.ط  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ط  غ.ق

na zaw tug ma yaw fal haa bi tum ta< tam 

  .ش.ق  م. ق  غ. ق  غ.ش.ق  م. ق

  غ

  غ.ق  غ. ق  غ. ق  م.ق  م.ط  غ.ق

tak  tas tum kun maa bi ni huu bal aad <a 

  م.ق  م. ط  غ. ق  م. ط  م.ق  م. ق   م.ط  غ. ق  غ. ق  غ. ق  غ.ق

qi h*aq ril g*ay bi d*i >ar fil na ruu bi 

  م.ق  م. ط  م. ق  غ.ق  غ.ق  م. ق  م. ق  غ.ش.ق  غ. ق  غ. ق  م. ق

      quun su taf tum kun maa bi wa 

  م.ق  م. ق  م. ط  غ.ق  غ.ق  غ.ق  م. ق  غ. ط      
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��[���Z������Y��X��[���Z������Y��X��[���Z������Y��X��[���Z������Y��Xllll  
  

qaw ra ad >an di> din <aa aah >a kur dwa 
  غ.ق  غ. ق  م.ق  م. ط  م. ط  غ.ق  غ.ق  غ. ق  م. ق  م.ق  غ.ش.ق

tin la  ah qad wa fi qaa >ah*  bil huu ma 
  م. ق  م. ط  غ.ق  غ. ق  م. ط  م.ق  م.ق  غ. ق  م. ق  م.ق  غ. ق

min wa hi day ya ni bay mim ru ud nu 
  م. ق  م. ق  م.ق  غ. ق  غ.ش.ق  م.ق  م.ق  غ.ش.ق  م. ق  م.ق  غ. ق

laa lal >il duu bu ta< laa >al hii fi alh 
  غ.ق  م. ق  م.ط  غ. ق  م. ط  غ.ق  م.ق  م. ط  غ.ق  غ.ق  م. ط

aad <a kum lay <a fu aah >a nii >in ha 
  م. ق  غ. ق  م.ط  م. ق  م. ط  م.ق  م.ق  غ.ش.ق  غ.ق  م.ق  م. ط

            z*iim <a min yaw ba 
  م. ق  غ.ش.ق  غ.ق  م. ق  غ. ط            

  

�m�m�m�m��h��g��f���������e����d����c��b���a�� �̀�_��� �̂���]��\��h��g��f���������e����d����c��b���a�� �̀�_��� �̂���]��\��h��g��f���������e����d����c��b���a�� �̀�_��� �̂���]��\��h��g��f���������e����d����c��b���a�� �̀�_��� �̂���]��\llll   

naa ka fi ta> li naa ta gi>  >a luu  qaa 

  م. ط  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ط

maa bi naa ti fa> naa ti ha li >aa <an 

  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط

di s*aa nas* mi ta kun >in naa du <i ta 

  م. ق  م. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ق

                    qiin 

  غ. ط                    
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hi laa dal <in mu <il mal na >in la qaa 

  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ط  م. ق

bi tu sil >ur maa kum g*u li bal >u wa 

  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ط  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ق

tag man qaw kum raa >a nii kin laa wa hii 

  م. ط  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ط  غ. ق  غ.ش.ق  غ. ق  غ. ق

                  luun ha 

  م. ق  غ. ط                  

   

�m�m�m�m_��~��}��|��{��z��y��x��w_��~��}��|��{��z��y��x��w_��~��}��|��{��z��y��x��w_��~��}��|��{��z��y��x��w`̀̀̀e��d��c���b��a���e��d��c���b��a���e��d��c���b��a���e��d��c���b��a���ffff��k��j��i��h��g����k��j��i��h��g����k��j��i��h��g����k��j��i��h��g��llll� �� �� �� �

  

  

taq mus d*am  ri <aa hu >aw ra maa lam fa 

  م. ق  غ.ق  م. ط  م. ق  غ.ش.ق  م.ق  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق

aad haa luu qaa him ti ya di >aw la bi 

  م. ق  م. ق  غ.ش.ق  م. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ط  م. ط  م. ط

mas wa hu bal naa ru t*i mum d*um ri <aa 

  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ط  غ.ق  م. ق  م. ق  غ. ق

aad <a haa fii h*un rii hii bi  tum gal ta< 

  غ.ق  غ.ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ط  غ. ق  م. ط  م. ط  م. ق  م. ط

                liim >a bun 

  غ.ق  م. ق  غ. ط                
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ri >am bi >im šay la kul ru mi dam tu 

  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  غ.ش.ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ق

>il raa yu laa h*uu ba >as* fa haa bi  rab 

  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ط  م. ق  م. ط  غ. ق

nag ka li aad ka hum nu ki saa ma laa 

  م. ط  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  غ. ق

          miin ri mug mal qaw zil 

  غ. ق  غ.ش.ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ط          
� �� �� �� �
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mak >im maa fii hum naa kan mak qad la wa 

. ق

  غ

  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق  م. ط  غ. ق  م. ط  م. ط  غ.ق

hum la naa <al ga wa hi fii kum naa kan 

. ق

  غ

. ق

  م

  غ. ق  م. ط  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ط

tan da >i >af wa raw s*aa >ab wa <aw  sam 

. ق  غ.ق

  م

. ش. ق  م. ق  غ. ق  م. ط  غ.ش.ق  م. ق  غ. ق  م. ق

  غ

  غ. ق

laa wa hum <u sam hum <an naa >ag* maa fa  
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. ق  م. ط

  م

. ق

  غ

  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ط  غ. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق

hum tu da >i >af laa wa hum ru s*aa >ab 

. ق

  غ

. ق

  م

  غ. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ق

bi na duu h*a yag nuu kaa di> >in šay min 

. ق  م. ق

  م

  غ. ق  غ.ش.ق  غ. ق  غ. ق  م. ط  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ط

maa him bi qa h*aa wa hi laa til yaa >aa 

. ق  م. ط

  غ

  م. ط  م. ط  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق

      >uun zi tah yas hii bi nuu kaa 

  م. ط  م. ط  م. ق  م. ط  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ط      
� �� �� �� �

�m�m�m�m��Ê������É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���À��Ê������É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���À��Ê������É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���À��Ê������É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���Àllll   

  

mi kum la h*aw maa naa lak >ah qad la wa 

  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق   غ.ق  م. ط  م. ط  غ.ش.ق  م. ق  غ. ق  م. ق

la ti yaa >aa nal  raf s*ar wa raa qu nal 

  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق  م. ط  م. ط  م. ق  م. ق

          <uun gi yar hum la <al 

  غ. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ط          
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nat iid la mul hu ra s*a na laa law fa 

  م. ق  غ.ش.ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  غ. ق

nan baa qur hi laa nil duu min uud ah ta 

  م. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ط  غ. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ط  غ. ق

aad wa hum <an luu d*al bal tam ha li >aa 

  م. ط  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق  م. ط  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ط

ta  yaf  nuu kaa maa wa hum ku >if ka li 

  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ط  م. ط  غ. ق  م. ق

                    ruun 

  غ. ط                    
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��T���S��T���S��T���S��T���Sllll   

ram fa na ka lay >i naa raf s*a di> wa 

  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  غ.ش.ق  م. ق  م. ق  م. ق  غ. ق

>aa qur nal <uu mi ta yas ni gin nal mi 

  م. ق  غ. ق  غ.ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ط  غ.ق  غ. ق  م. ط

>an luu qaa hu ruu d*a h*a maa lam fa na 

  م. ق  م. ق  غ.ق   م.ط  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  م. ط  غ. ق
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>i law wal ya d*i qu  maa lam fa tuu s*i 

  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق  غ.ق  غ.ش.ق  م. ق

        riin id mun him mi qaw laa 

  م. ط  غ.ش.ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ط        
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naa mi< sa naa >in naa ma qaw yaa luu qaa 

. ق  غ. ق  م. ط

  م

  م. ط  م. ط  م. ط  غ.ش.ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ط

saa muu di ba< mim la zi >un ban taa ki 

. ق  م. ط  م. ط

  م

. ق

  غ

. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  غ. ق

  غ

  م. ق  م. ط

hi day ya na bay maa li qal di s*ad mu 

. ق  غ.ش.ق  م. ق

  م

  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  غ.ش.ق  م. ق

rii t*a laa >i wa qi h*aq lal >i dii yah 

. ط  م. ق  م. ط

  م

. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ق

  غ

              qiim ta mus qim 

. ق  غ. ق  م. ق  غ. ط              

  غ
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laa yal <i daa buu gii >a naa ma qaw yaa 

  م. ط  غ.ش.ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  م. ط  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ط

kum la fir yag* hii bi nuu mi >aa wa hi 

  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق

<a min kum gir yu wa kum bi nuu ud min 

  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق

              liim  >a bin aad 

  م. ط  غ. ق  م. ق  غ. ط              
  

�m�m�m�me��d��c��b��a���� �̀�_���~��}���|��{��z��y��xe��d��c��b��a���� �̀�_���~��}���|��{��z��y��xe��d��c��b��a���� �̀�_���~��}���|��{��z��y��xe��d��c��b��a���� �̀�_���~��}���|��{��z��y��xffff��kj��i��h���g����kj��i��h���g����kj��i��h���g����kj��i��h���g��llll   
  

fa hi laa yal <i daa gib yu laa mal wa 

  م. ق  غ.ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق

lay wa d*i >ar fil zin gi mu< bi sa lay 

  غ.ش.ق  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  غ.ق  غ. ق  م. ق  م. ق  غ.ش.ق

>u yaa li >aw hii ni duu min huu la sa 

  م. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ط  غ.ش.ق  م. ق  م. ط  م. ق

  biin mu lim laa d*a fii ka >i laa >u 

  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  غ.ط  
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��¤����£��¢��¤����£��¢��¤����£��¢��¤����£��¢llll  
  

iid la hal laa nal >an raw ya lam wa >a 

. ق  م. ق  م. ط

  غ

. ق  م. ط

  غ

  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  غ.ش.ق  غ. ق

wa d*a >ar wal ti waa maa sa qas la ah 

. ق   م.ق  م. ق

  غ

  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ط  م. ق  غ. ق

di qaa bi na hin qi alh bi ya ya< lam 

. ق  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق

  غ

  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق

laa ba taa maw yal yi yuh* >ay laa <a rin 

. ق  غ.ش.ق  م. ط  م. ق  م. ط

  غ

  غ. ق  م. ق  م. ط  غ.ش.ق  غ. ق  م. ق

diir qa >in šay  li kul laa <a huu na >in 

. ط

  غ

. ق  م. ق

  غ

  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  غ.ش.ق

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �
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fa ka na iid la ul*d  ra yu< ma yaw wa 

  م. ق  غ.ش.ق  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق

bil aad haa sa lay >a ri naa lan <a ruu 

  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق  غ.ش.ق  م. ق  م. ط  م. ط  غ. ق

qaa naa bi rab wa laa ba luu qaa qi h*aq 

  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ط  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ط

tum kun maa bi ba aad <a qul uud fa la 

  م. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  غ. ق

                ruun fu tak 

  غ. ق  م. ق  غ. ط                
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ÓÓÓÓÔÔÔÔ���Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ�����Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ�����Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ�����Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��llll.  

  

mi <az lul >u ra ba s*a  maa ka bir fas* 

  غ. ق  غ.ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق   م.ق  غ. ق  غ.ق  م. ق

la gil ta< tas laa wa li su ru nar mi 

  م. ق  غ.ق  م. ق  م. ق  م. ق  م. ق  م. ط  غ.ق  غ. ق  غ.ق  م. ق
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maa na raw ya ma yaw hum na >an ka hum 

  غ. ق  م. ق  غ.ق  م. ق  غ. ق  غ.ش.ق  م. ق  م. ق  غ.ش.ق  م. ق  م. ط

saa laa >il uut ba yal lam na duu <a yuw 

  غ.ش.ق  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ط  م. ط

hal fa g*un laa ba rim haa na min tam <a 

  م. ق  غ.ق  غ.ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  غ. ق

  quun si faa mul qaw lal >il ku la yuh 

  غ. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  غ.ش.ق  غ.ق  م. ط  م. ق  غ. ط  

  
  )ت(الملحق 

  :نّص سورة الحديد بالّرسم العثمانّي، وبالكتابة الّدولّية

��°��±�m�m�m�m: قال تعالى �̄�®��¬��«±��°�� �̄�®��¬��«±��°�� �̄�®��¬��«±��°�� �̄�®��¬��«²²²²��¶����µ����� �́�³����¶����µ����� �́�³����¶����µ����� �́�³����¶����µ����� �́�³��llll  
  

ti  waa maa sa  fis maa hi laa lil h*a ba sab 

  غ. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ط  م. ق

  kiim h*a zul zii <a wal hu wa d*i >ar wal 

  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  غ. ط  

 � �
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d*i >ar wal ti waa maa sa kus mul huu la 

  م. ق  م. ط  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق

laa <a wa hu wa tu mii yu wa yii yuh* 

  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق  م. ق  م. ق  م. ط

          diir qa >in šay li kul 

  غ. ق  م. ق  غ.ش.ق  غ. ق  م. ق  غ. ط          

  

�m�m�m�mÊ��É��È��Ç����ÆÊ��É��È��Ç����ÆÊ��É��È��Ç����ÆÊ��É��È��Ç����ÆËËËË���Ð��Ï��Î��Í��Ì�����Ð��Ï��Î��Í��Ì�����Ð��Ï��Î��Í��Ì�����Ð��Ï��Î��Í��Ì��llll  

  

waz* ru ih >aa wal lu wa >aw wal hu 

  م. ق  غ. ق  غ.ش.ق  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق  غ. ق

wa hu wa nu t*i baa wal ru hi z*aa 

  م. ط  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق  م. ق  م. ق

      liim <a >in  šay  li kul bi 

  م. ق  غ. ق  م. ق  غ.ش.ق  غ. ق  م. ق  غ. ط      

� �� �� �� �
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\��[��Z��Y����X\��[��Z��Y����X\��[��Z��Y����X\��[��Z��Y����X]]]]� �̂�� �̂�� �̂�� �̂�b��a�� �̀�_�b��a�� �̀�_�b��a�� �̀�_�b��a�� �̀�_�cccc��h��g����f����e��d����h��g����f����e��d����h��g����f����e��d����h��g����f����e��d��llll  

ti waa maa sa qas la ah iid la wal hu 

  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ط  م. ق

umt min yaa >ay ti ta sit fii d*a >ar wal 

  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ق  غ.ش.ق  م. ط  غ. ق  غ. ق

maa mu la ya< ši <ar lal <a waa ta mas 

  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ط

gu ru hya maa wa d*i >ar fil gu li ya 

  م. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ق

maa sa nas mi lu zi yan maa wa haa min 

  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط

wa hu wa haa fii gu ru ya< maa wa >i 

  م. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ط  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق

hu laa wal tum kun maa na >ay kum <a ma 

  م. ق  م. ق  غ. ق  غ.ش.ق  م. ق  م. ط  غ. ق  غ. ق  غ. ق  م. ط  م. ق

      s*iir ba na luu ma ta< maa bi 

  م. ق  م. ط  غ. ق   م.ق  م. ط  م. ق  م. ق  غ. ط      
  

� �� �� �� �
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�m�m�m�ml��k��j��il��k��j��il��k��j��il��k��j��immmm��r��������q��p��o���n����r��������q��p��o���n����r��������q��p��o���n����r��������q��p��o���n��llll  
  

d*i >ar wal ti waa maa sa kus mul huu la 

  م. ق  م. ط  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق

  muur >u <ul ga tur hi laa lal >i wa 

  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ط  

  

�m�m�m�mt��st��st��st��sz��y�������x��w�������v��u���z��y�������x��w�������v��u���z��y�������x��w�������v��u���z��y�������x��w�������v��u���{{{{�� �̀�_����~��}�����|���� �̀�_����~��}�����|���� �̀�_����~��}�����|���� �̀�_����~��}�����|��llll  

  

  

wa ri haa na fin la lay gul li yuw 

  غ.ش.ق  م. ق  غ. ق  غ.ش.ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق

wa li lay fil ra haa na gun li yuw 

  غ.ش.ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  غ.ش.ق  م. ق  م. ق

duur s*u  tis* aad bi mum lii <a wa hu 

  م. ق  م. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  غ. ط

  

�m�m�m�mh��g������f����e��d��c��b��ah��g������f����e��d��c��b��ah��g������f����e��d��c��b��ah��g������f����e��d��c��b��aiiii���o��n��m������l��k��j�����o��n��m������l��k��j�����o��n��m������l��k��j�����o��n��m������l��k��j�������������������������������������qp���qp���qp���qpllll  

  

  

  

li suu ra wa hi laa bil nuu mi >aa 

  م. ط  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق

la <a ga maa mim quu fi >an wa hii 
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  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق

la fal hi fii na fii la hta mus kum 

  غ. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق

fa >an wa kum min nuu ma >aa na iid 

  م. ط  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ق

      biir ka run >ag hum la quu 

  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ط      

  
� �
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bil na nuu mi tu> laa kum la maa wa 

  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق

li kum <uu yad lu suu ra war hi laa 

  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق   غ.ق  م. ط  غ. ق  م. ق

>a qad wa kum bi rab bi nuu mi tu> 

  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ق

mu> tum kun >in kum qa aat mii ad ah 

  م. ق  م. ق  م. ط  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق

                niin mi 

  م. ق  غ. ط                
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<ab laa <a lu zi naz yu iid la wal hu 

  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ق  م. ط  غ. ق

hyu li til naa yi bay tim yaa >aa hii di 

  م. ق  م. ط  م. ط  م. ط  غ. ق  غ.ش.ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  غ. ق

lan >i ti maa lu z*u  naz* mi kum ga ri 

  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  غ. ق

ra la kum bi ha laa nal >in wa ri nuu 

  م. ط  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ق

              h*iim ra fur >uu 

  م. ط  غ. ق  م. ق  غ. ط              
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sa fii quu fi tun laa >al kum la maa wa 

  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ط  م. ق

ust raa  mii hi laa lil wa hi laa lil bii 

  م. ط  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ط  م. ط  غ. ق

wii ta yas laa d*i >ar wal ti waa maa sa 
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  م. ق  م. ط  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ط

h*i fat lil qab min qa fa >an man kum min 

  غ. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق

mu z*a >a< ka >i laa >u la ta qaa wa 

  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ق

fa >an na iid la nal mi tam ga ra da 

  م. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق

law kul wa luu ta qaa wa du ba< mim quu 

  م. ط  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  غ.ش.ق

bi hu laa wal naa h*us hul laa dal <a wa 

  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ط  غ. ق  غ. ق  م. ط  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق

        biir ah na luu ma ta< maa 

  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  غ. ط        

�m�m�m�m���������������î��í��ì��ë��ê��é��è��ç���æ��å����ä��ã���������������î��í��ì��ë��ê��é��è��ç���æ��å����ä��ã���������������î��í��ì��ë��ê��é��è��ç���æ��å����ä��ã���������������î��í��ì��ë��ê��é��è��ç���æ��å����ä��ã���ï���ï���ï���ïllll  

d*an qar ha laa d*ul ri yuq iid la ald man 

  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق

huu la huu fa <i d*aa yu fa nan sa h*a 

  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط

        riim ka run >ag huu la wa 

  م. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ط        
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mi mu> wal na nii mi mu> ral ta ma yaw 

. ق

  م

. ق  غ. ق  غ. ق  م.ق  م. ط  م. ق  غ.ق  غ. ق

  م

  غ.ش.ق  م.ق

dii >ay na bay hum ru nuu <aa yas ti naa 

. ط

  م

  م. ط  م.ق  غ.ق  م. ط  م. ط  م.ق  غ. ق  غ.ش.ق   م.ق  غ.ش.ق

mul ku raa buš him ni maa >ay bi wa him 

. ق  غ.ش.ق  م. ط  م.ق  غ. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  غ.ق

  م

  غ. ق  م.ق

hal ti tah* min rii tag tun naa gan ma yaw 

. ق  م. ط  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ.ق

  غ

. ق  م. ط  غ. ق

  غ

. ق

  م

  غ.ش.ق

li aad haa fii na dii li aah ru haa >an 

. ق

  م

. ط  م. ق  م. ط  م. ط  م. ط

  م

. ق  م. ط  م. ق

  م

. ط

  م

  غ. ق

        z*iim <a zul faw wal hu ka 

. ق  غ. ط        

  م

. ق  غ.ش.ق  غ. ق

  غ

. ق

  م

  م. ق
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wal na quu fi naa mu lul quu ya ma yaw 

  غ.ش.ق  م. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق

ma >aa na iid la lil tu qaa fi  naa mu 

  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  م. ق

kum ri nuu min bis ta naq naa ruu z*u nun 

  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ط  غ. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  غ. ق

mi ta fal kum >a raa wa <uu gi lar qii 

  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ق

bi hum na bay ba ri d*u fa ran nuu suu 

. ق  م. ق  م. ق  م. ق  م. ق  غ.ش.ق  م. ق  غ. ق  م. ق

  غ

  م. ط  م. ط

fii huu nu t*i baa bum baa huu la ril suu 

  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ط  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ط  م. ط

qi min huu ru hi z*aa wa tu ma rah* hir 

  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق

            aabd <a hil li ba 

. ق  م. ق  غ. ط            

  غ

  م. ق  م. ق
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��j�����i��h��j�����i��h��j�����i��h��j�����i��hllll  
  

<a ma kum na  lam >a hum na duu naa yu 
  م. ق  م. ط  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ق

fa kum na kin laa wa laa ba luu qaa kum 
  غ. ق  م. ط  م. ط  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ق

tum bas* rab ta wa kum sa fu >an tum tan 
  غ. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق

niy maa >a mul ku rat g*ar wa tum tab war 
  غ. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  غ.ش.ق

g*ar wa hi laa rul >am >a gaa taa h*at yu 
  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ط   م.ق  م. ق  غ. ق

        ruur g*a hil laa bil kum ra 
  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  غ. ط        
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fid kum min ud ah yu> laa ma yaw fal 

  غ. ق  غ.ش.ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق

ka na iid la nal mi laa wa tuw ya 

  م. ق  غ.ش.ق  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق

ya hi ru naa mun Ku  waa ma> ruu fa 

  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق

    s*iir ma sal bi> wa kum laa maw 

  غ.ش.ق  م. ط  غ. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ط    
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nuu ma >aa na iid la lil ni ya> lam >a 

  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط

ril ikd li hum bu luu qu <a ša hta >an 

  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق

qi h*aq nal mi la za na maa wa hi laa 

  م. ط  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق

tul >uu na iid la kal nuu kuu ya laa wa 

  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  م. ط  غ. ق   م.ق  م. ط  م. ق  م. ط  غ. ق

lay <a la t*aa fa lu qab min ba taa ki 

  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  غ.ش.ق

bu luu qu sat qa fa du ma >a mul hi 

  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق

  quun si faa hum min rum iit ka wa hum 

  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  غ. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  غ. ط  
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d*a >ar yil yuh* ha laa nal >an muu la >i< 

  غ. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق

ku la  naa yan bay qad haa ti maw da ba< 

  غ. ق  م. ق  غ.ش.ق  م. ق  م. ط  غ. ق  غ.ش.ق  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق

luun qi ta< kum la <al la ti yaa >aa mul 

  غ. ق  م. ط  م. ط  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ط
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s*ad  mus*  wal na qii di s*ad mus* nal >in 

  غ. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق

qar ha laa  d*ul ra >aq wa ti qaa di  

  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  غ. ق

hum la fu  <a d*aa yu  nay sa h*a d*an 

  غ. ق  م. ق  م. ق  غ.ش.ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق  غ. ق

      riim ka run >ag hum la wa 

  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ط      
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wa hi  laa bil nuu ma >aa na iid la wal 

  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق

s*id  mus* hu ka >i laa >u hii li su ru 

  م. ق  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق

rab da <in >u daa ha šu  waš na quu dii 

  م. ط  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق

hum ru nuu wa hum ru >ag hum la him bi 

  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق

buu ad dka wa ruu fa ka na iid la wal 

  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط

h*aa >s* ka >i laa >u naa ti yaa >aa bi 

  م. ق  م. ط  م. ط  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ط

                h*iim ga bul 

  غ. ق  م. ق  غ. ط                
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yaa dun tud ya

a 

h*a mal na >an muu la >i< 

. ط  غ.ق  غ. ق  م. ط

  م

  غ. ق  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ق

wa tuw na zii wa wuw lah wa buw <i la 

.ش.ق  م. ق

  غ

. ط  م.ق

  م

.ش.ق  م. ق

  غ

.ش.ق  م. ق  غ. ق

  غ

  م. ق  م. ق

ut kaa ta wa kum na bay rum uh faa ta 

. ق  م.ق  م. ط  م. ق

  م

.ش.ق  م. ق  غ. ق

  غ

  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق

ma ka di laa >aw wal li waa >am fil run 

. ط  م.ق  م. ق  م. ق

  م

.ش.ق

  غ

  غ. ق  غ. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  غ. ق

na ra faa kuf bal ga >a< int g*ay li at 

. ق  م.ط  م. ق  م. ق

  غ

.ش.ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق

  غ

  م. ق  م. ق
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raa ta fa gu hii ya ma umt huu tu  baa 

. ق  م.ق  م. ق  م. ط

  م

  م. ط  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ط

t*a

a 

h*u nu ku

u 

ya ma umt ran far mus

* 

hu 

. ط  م.ق  م. ق  م. ط

  م

  م. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ق

ša  bun ad

a 

<a ti ra ih >aa fil wa maw  

. ط  غ. ق  م. ق

  م

. ق

  م

.ش.ق  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق

  غ

hi laa nal mi tum ra fi mag

* 

wa duw dii 

. ق  م. ط  م. ق

  غ
. ق

  م

.ش.ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  غ. ق

  غ
  م. ط

yaa dun tud ya

a 

h*a mal wa nuw waa rid* wa 

. ق  غ. ق  

  غ
. ط

  م

.ش.ق  م. ق  غ. ق  م. ق

  غ
  م. ق  غ. ق  م. ط

        ruur g*u <ul taa ma laa >il 

  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  غ. ط        
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rab mir tim ra fi mag* laa >i quu bi saa 

  م. ط  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق

<ar ka haa d*u <ar tin na gan wa kum bi 

  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق

lil dat <id >u d*i >ar wal >i maa sa d*is 

  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق

wa hi laa bil nuu ma >aa na iid la   

    م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق

laa lul fad* ka li aad hii li su ru   

    م. ق  م. ق  م. ق  م. ط  م. ط  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ط

laa wal >u šaa  ya may hi tii yu> hi   

    م. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  غ.ش.ق  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ط

        z*iim <a lil fad* uld hu   

    م. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ط        
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>ar fil tin ba s*ii mu mim ba s*aa >a maa 

  م. ط  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق   م.ق  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق

fii laa >il kum si fu >an fii laa wa d*i 

  م. ق  م. ق  م. ط  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ط  م. ط

haa >a ra nab >an li qab min bim taa ki 

  م. ق  م. ط  غ. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ط

siir ya hi laa lal <a ka li aad na >in 

  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق  غ. ط
  

  

�m�m�m�mÁ��À��¿����¾��½��¼��»��º���¹Á��À��¿����¾��½��¼��»��º���¹Á��À��¿����¾��½��¼��»��º���¹Á��À��¿����¾��½��¼��»��º���¹ÂÂÂÂÉÈÇ���Æ��Å��Ä���Ã��ÉÈÇ���Æ��Å��Ä���Ã��ÉÈÇ���Æ��Å��Ä���Ã��ÉÈÇ���Æ��Å��Ä���Ã��llll  

kum ta faa maa  laa <a saw ta> laa kay li 

  م. ق  غ.ش.ق  م. ط  غ. ق  غ.ش.ق  م. ق  م. ط  م. ط  م. ط  م. ق  غ. ق

wal kum taa >aa maa bi h*uu ra taf laa wa 

  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  م. ط  م. ط  غ. ق  غ. ق

lin taa hmu la kul bu h*ib yu laa hu laa 

  م. ط  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ط  غ. ق

                  uurh fa 

  م. ق  غ. ط                  
� �
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� �

�m�m�m�mÎ���Í����Ì��Ë��ÊÎ���Í����Ì��Ë��ÊÎ���Í����Ì��Ë��ÊÎ���Í����Ì��Ë��ÊÏÏÏÏ���×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð�����×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð�����×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð�����×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��llll  

  

mu ya> wa na luu ah yab na iid la >al 

  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق

ta ya may wa li hbu bil sa naa nan ruu 

  م. ط  غ. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  غ.ش.ق  م. ق  م. ق

niy g*a wal hu ha laa nal >in fa la wal 

  غ. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق   م.ط  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  غ.ش.ق

                miid h*a yul 

  غ. ق  م. ق  غ. ط                

�m�m�m�m�K��J��I��H������G��F��E��D��C��B��A�K��J��I��H������G��F��E��D��C��B��A�K��J��I��H������G��F��E��D��C��B��A�K��J��I��H������G��F��E��D��C��B��A�L�L�L�L������O��N��M��������O��N��M��������O��N��M��������O��N��M��

Y�����X����W��V��U��T��S��R��Q��PY�����X����W��V��U��T��S��R��Q��PY�����X����W��V��U��T��S��R��Q��PY�����X����W��V��U��T��S��R��Q��PZZZZ��_�� �̂�]��\������[�������_�� �̂�]��\������[�������_�� �̂�]��\������[�������_�� �̂�]��\������[�����llll� �� �� �� �

  

bay bil naa la su ru naa sal >ar qad la 

. ق  غ.ش.ق

  غ

. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق  م. ط

  غ

. ق

  غ

  م. ق  غ. ق

mul hu <a ma naa zal >an wa ti naa yi 

. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق  غ. ق

  غ

. ق

  غ

  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق

man quu ya li na zaa mii wal ba taa ki 
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. ق  م. ط  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق  م. ط  غ. ق

  غ

  م. ق  م. ط  م. ق

dii h*a nal zal >an wa t*i qis bil su naa 

. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ط

  غ

. ق  م. ق  م. ق

  غ

  م. ط  م. ق  غ.ق

naa ma wa duw dii ša  sun ba> hi fii da 

. ق  غ.ق  م. ق  م. ط  غ.ش.ق  م. ق  م. ق  م. ط

  غ

  م. ق  م. ط  م. ق

laa mal la ya< li wa si na lin <u fi 

. ق  م. ط

  غ

  م. ق  م. ق  غ.ق  م. ق  م. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق

huu la su ru wa huu ru s*u yan may hu 

  م. ق  غ.ش.ق  غ.ق  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق  م. ق  م. ط

<a yun wiy qa ha laa nal >in bi g*ay bil 

. ق  م. ق

  غ

. ق  غ.ق  م. ط  م. ق  م. ق  غ.ش.ق

  غ

. ق  غ.ش.ق  م. ق

  غ

                    ziiz 

. ط                    

  غ
� �� �� �� �
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� m�m�m�mh���g� �f� �e� �d� � � �c� �b� �a� �`h�� �g� �f� �e� �d� � � �c� �b� �a� �`h�� �g� �f� �e� �d� � � �c� �b� �a� �`h�� �g� �f� �e� �d� � � �c� �b� �a� �`iiii����k� �j�k� �j�k� �j�k� �j�llll��n� �m� � ���n� �m� � ���n� �m� � ���n� �m� � �

popopopollll  
  

raa >ib wa h*aw nuu naa sal >ar qad la wa 
  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق  م. ط  م. ط  غ.ش.ق  م. ق  غ. ق  م. ط

ya riy urd fii naa <al ga wa ma hii   
. ق  غ.ش.ق  م. ق

  غ
    م. ط  م. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ط

taa ki wal ta wa buw nu man hi ti   
. ق  م. ق  م. ط

  غ
    م. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  غ.ش.ق  م. ق  م. ق

iit ka wa diw ta muh hum min fa ba   
    م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ.ش.ق  م. ق  م. ق  م. ط

        quun si faa hum min rum   
. ق  غ. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  غ. ط        

  غ
  

  

�m�m�m�m��_��~��}��|��� � � � �{��z��y��x��w��v��u��� �t��s��r��q��_��~��}��|��� � � � �{��z��y��x��w��v��u��� �t��s��r��q��_��~��}��|��� � � � �{��z��y��x��w��v��u��� �t��s��r��q��_��~��}��|��� � � � �{��z��y��x��w��v��u��� �t��s��r��q

`̀̀̀o��n��m���l��k��j���i��h��g�����f��e��d����c��b��a��o��n��m���l��k��j���i��h��g�����f��e��d����c��b��a��o��n��m���l��k��j���i��h��g�����f��e��d����c��b��a��o��n��m���l��k��j���i��h��g�����f��e��d����c��b��a��pppp��q����q����q����q��

u��t��s��ru��t��s��ru��t��s��ru��t��s��rvvvv��z��y��x��w�����z��y��x��w�����z��y��x��w�����z��y��x��w���llll  
  

  

  

  

  

ri aat >aa laa <a naa  fay qaf ma umt 

  غ. ق  م. ق  غ. ق  غ.ش.ق  م. ط  م. ق  م. ط  م. ط  م. ط  م. ق

naa fay qaf wa naa li su ru bi him 

  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  غ.ش.ق  م. ط
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tay >aa wa ma ya mar ni sab <ii bi 

  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ق  م. ط  غ.ش.ق

fii naa <al ga wa la gii >in hul naa 

  م. ط  غ. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ط

hu <uu ba ta nat iid la bil luu qu 

. ق  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق

  غ

  م. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ط

baa rah wa taw ma rah* wa taw fa ra> 

  غ. ق  م. ق  غ.ش.ق  م. ق  غ. ق  م. ق  غ.ش.ق  م. ق  غ. ق  م. ط

ka maa haa <uu da ta nib ta ya niy 

  غ.ش.ق  م. ق  م. ق  غ.ق  م. ق  م. ق  م. ط  م. ط  م. ط  م. ق

g*aa ti lab >il him lay <a haa naa tab 

. ق   غ.ق  غ. ق  م. ق  م. ط

  غ

  غ. ق  م. ط  م. ط  م. ق  غ.ش.ق

<aw ra maa fa hi laa nil waa rid* >a 

  م. ق  غ. ق  م. ط  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  غ.ش.ق

>aa fa haa ti ya <aa ri qa h*aq haa 

  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط

hum min nuu ma >aa na iid la nal tay 

  غ.ش.ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  غ. ق  غ. ق

quun si faa hum min rum iit  ka wa hum ra >ag 

. ق  غ. ق  م. ق  م. ق  م. ط  غ.ق  غ.ق  غ. ق  م. ط  م. ق  غ. ط

  م

  غ.ق
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�m�m�m�m���������¬���«��ª��©��� �̈ �§��¦��¥���¤��£��¢��¡������~��}��|��{���������¬���«��ª��©��� �̈ �§��¦��¥���¤��£��¢��¡������~��}��|��{���������¬���«��ª��©��� �̈ �§��¦��¥���¤��£��¢��¡������~��}��|��{���������¬���«��ª��©��� �̈ �§��¦��¥���¤��£��¢��¡������~��}��|��{

®®®®¯̄̄̄��³���²�����±��°����³���²�����±��°����³���²�����±��°����³���²�����±��°��llll  
  

  

ta nut ma >aa na iid la hal yu >ay yaa 

  م. ط  غ.ش.ق  م. ق  غ. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ق

li suu ra bi nuu mi >aa wa ha laa qul  

  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق  م. ط  م. ق  م. ق  م. ط  م. ق

ti ma rah* mir ni  lay kif kum ti yu> hii 

  م. ط  غ. ق  م. ق   غ.ق  غ. ق  غ.ش.ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ق

na šuu  tam ran nuu kum la <al yag wa hii  

  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  م. ط  غ. ق  غ. ق  م. ط  م. ق

g*a hu laa wal kum la fir yag* wa  hii  bi  

  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق

              h*iim ra rur fuu  

  م. ط  غ. ق  م. ق  غ. ط              
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�m�m�m�m¿��¾��½��¼��»��º��¹����� �̧�¶�������µ���´¿��¾��½��¼��»��º��¹����� �̧�¶�������µ���´¿��¾��½��¼��»��º��¹����� �̧�¶�������µ���´¿��¾��½��¼��»��º��¹����� �̧�¶�������µ���´ÀÀÀÀÇ��Æ���Å��Ä���Ã���Â����Á��Ç��Æ���Å��Ä���Ã���Â����Á��Ç��Æ���Å��Ä���Ã���Â����Á��Ç��Æ���Å��Ä���Ã���Â����Á��ÈÈÈÈ��Ë��Ê��É����Ë��Ê��É����Ë��Ê��É����Ë��Ê��É��

���Í��Ì���Í��Ì���Í��Ì���Í��Ì�l���l���l���l��.   

taa ki lul >ah ma la ya< laa >al li 

  م. ق  غ. ق  م. ط  غ. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق  م. ط

šay  laa <a na ruu di yaq laa >al bi 

  م. ق  غ. ق  م. ط  غ. ق  م. ق   م.ط  م. ق  م. ق  م. ط  غ.ش.ق

fad*  nal >an wa hi laa lil fad* min >im 

  غ. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  م. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق

may hi tii yu> hi laa dil ya bi la 

  م. ق  م. ق  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  غ.ش.ق

<a lil fad* uld hu laa wal >u šaa  ya 

  م. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  م. ط  م. ق  غ. ق  غ. ق  غ. ق  م. ق

                  z*iim 

  غ. ط                  
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  )ث(الملحق 

  :نتائج اإلحصاءات المقطعّية

  : سورة األحقاف: أوًّال 

  غ. ش. ق  م. ط  غ. ط  م. ق  غ. ق  رقم اآلية

1  _  _  1  1  _  

2  5  6  1  4  _  

3  13  18  1  10  2  

4  23  17  1  18  2  

5  12  15  1  10  2  

6  4  12  1  9  1  

7  10  12  1  13  2  

8  13  26  1  17  4  

9  14  20  1  12  1  

10  21  21  1  13  2  

11  8  21  1  16  3  

12  13  22  1  12  3  

13  10  9  1  8  2  

14  5  10  1  10  _  

15  37  62  1  25  8  

16  14  23  1  11  2  
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17  19  31  1  21  3  

18  15  17  1  6  2  

19  10  14  1  5  _  

20  27  28  1  13  5  

21  19  24  1  11  5  

22  7  16  1  10  _  

23  13  13  1  7  1  

24  14  17  1  13  2  

25  12  17  1  7  2  

26  31  27  1  23  3  

27  11  10  1  5  1  

28  14  17  1  12  1  

29  14  23  1  10  3  

30  13  18  1  13  3  

31  10  14  1  11  1  

32  9  20  1  10  3  

33  17  23  1  10  4  

34  10  21  1  13  2  

35  23  27  1  10  4  

  79  399  35  671  490  المجموع
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  :سورة الحديد: ثانًيا
  

  غ. ش. ق  م. ط  غ. ط  م. ق  غ. ق  رقم اآلية

1  7  10  1  5  _  

2  7  13  1  6  1  

3  6  15  1  3  2  

4  23  41  1  18  2  

5  7  9  1  4  _  

6  6  15  1  4  4  

7  13  20  1  13  _  

8  15  17  1  9  _  

9  13  23  1  10  1  

10  29  40  1  24  1  

11  9  13  1  6  _  

12  19  21  1  15  6  

13  19  37  1  23  2  

14  26  23  1  11  1  

15  11  16  1  7  3  

16  20  38  1  16  1  

17  13  11  1  6  2  

18  15  16  1  4  1  

19  16  34  1  18  _  

20  32  51  1  23  9  

21  23  29  1  15  1  
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22  14  18  1  11  _  

23  9  11  1  12  2  

24  11  17  1  5  2  

25  24  42  1  17  5  

26  14  19  1  9  4  

27  30  48  1  34  9  

28  18  24  1  14  2  

29  19  19  1  10  2  

  63  352  29  690  468  المجموع
  

  :الّنسب المئوّية التّقريبّية لمقاطع سورة األحقاف: ثالثًا
  

  

  

  غ. ش. ق  غ. ق  م. ق  غ. ط  م. ط  اسم المقطع

  79  490  671  35  399  تكراره

الّنسبة المئوّية 

  التّقريبّية

5,24%  2%  41%  30%  8,4%  

  

  :ة لمقاطع سورة الحديدالتّقريبيّ الّنسب المئوّية  :رابًعا
  

  غ. ش. ق  غ. ق  م. ق  غ. ط  م. ط  اسم المقطع

  63  468  690  29  352  تكراره

الّنسبة المئوّية 

  التّقريبّية

22%  8‚1%  43%  29%  4%  
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  )ج(الملحق 

  :صفات األصوات في سورتي األحقاف والحديد

  سبة التّقريبّيةالن   سورُة الحديد  النسبة التّقريبّية  سورُة األحقاف  صفاُت األصوات

 األصواُت -1

              الوقفّيةُ 

  (1))االنفجارّية(

  624 /2289  

27%  

  542 /2202  

 =5,24%  

    123    157  الهمزة

    94    99 الباء

    103    103  التّاء

    26    25  الجيم

    43    61  الّدال

    25    18  الّضاد

    5    4  الّطاء

    49    80  القاف

    74    77  الكاف

األصوات 

  االحتكاكّية

  403 /2289   

 =5,17%  

  399 /2202  

 =18%  

    13    7  الثّاء

    27    34  الحاء

    16    16  الخاء

    31    48  الّذال

                                                 
(1)  "  �	)�� *ّ�ةً *	+ ا�	ّ.*+،  ً*ّ�" �ًPُّS�" اء�C2ّ�ر ا�" XُُّS�" ار<ّ$، ھ��!�UJ2ّ$ واPSات ا���Lh2+ ا� -ّU�Uhُق ا�Pا�

		�ِ�A'�م ا�		��2ّ$، اU		�2. "?، *		ّ�ةَ �A		1 ا�		�Vّت اUJ		�!�اريّ إ��		�ج اLh		�ات ا��2PSّ		$، واU		�!�اُر "�Bُّ'ِ		? و

�ّ)�%�  .128، ص ا�FDات ا�
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    13    13  الّزاي

    53    50  الّسين

    13    13  الّشين

    16    23  الّصاد

    10    5  الّظاء

    12    10  الغين

    75    66  الفاء

    120    118  الهاء

األصوات 

ُة غيُر االستمراريّ 

  (1)االحتكاكّية

  1262/  

2289  

 =55%  

  1261/  

2202  

 =57%  

    124    101  الّراء

    61    79  العين

    377    336  الّالم

    235    257  الميم

    204    257  الّنون

    w(   125    153( الواو 

    y(   107    107( الياء 

 الّصوامُت -2

  المجهورة

  1541 /2289  

 =67%  

  1515 /2202  

 =69%  

    94    99  الباء

    26    25  الجيم

                                                 
(1)  +2!�		S <		إ� ��، وا�		�Vُّت اUJ		�!�اريُّ <('		  -2.  ا���		�#-ّ -ِ��'ُ> :1		N ا�		�Vَّت ا�		�PS-َّ ا�		�Vُّت اUJ		�!�اريُّ

�ًّ28!U riوا .�
�ا2�2�Uّ$، : ا�ّ)�%�  .  130، ص ا�FDات ا�
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    43    61  الّدال

    31    48  الّذال

    124    101  الّراء

    13    13  الّزاي

    25    18  الّضاد

    10    5  الّظاء

    61    79  العين

    12    10  الغين

    377    336  الّالم

    235    257  الميم

    204    257  الّنون

    w(   125    153( الواو 

    y(   107    107( الياء 

ات األصو 

  المهموسة

591 /2289  

 =26%  

    564 /2202  

 =5,25%  

    103    103  التّاء

    13    7  الثّاء

    27    34  الحاء

    16    16  الخاء

    53    50  الّسين

    13    13  الّشين

    16    23  الّصاد

    5    4  الّطاء

    75    66  الفاء
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    49    80  القاف

    74    77  الكاف

    120    118  الهاء

 الّصوت الحياديّ 

  )مزةاله(

157  157 /2289  

 =7%  

123  123 /2202  

 =5,5%  

األصوات  -3

  الّصفيرّية

  99 /2289  

 =3,4%  

  95 /2202  

 =3,4%  

    13    13  الّزاي

    53    50  الّسين

    13    13  الّشين

    16    23  الّصاد

الّصوت  -4

  المكّرر

  101 /2289  

 =4,4%  

  124 /2202  

 =6,5%  

    124    101  الّراء

الّصوت  -5

  بالمركّ 

  25 /2289  

 =1%  

  26 /2202  

 =1%  

    26    25  الجيم

األصوات  -6

  المطبقة

  50 /2289  

 =2,2%  

  56 /2202  

 =5,2%  

    16    23  الّصاد

    25    18  الّضاد

    5    4  الّطاء

    10    5  الّظاء
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   )ح(الملحق 

  :مشتّقات سورة األحقاف: أوًّال 

  

  رقم اآلية
الّصفة 

  المشّبهة

  

  اسم الفاعل
اسم 

  ولالمفع

صيغة 

  المبالغة

اسم 

  التّفضيل

  

  اسم المكان

1-  _____  _____  _____  _____  _____  _____  

   الَعزيز -   -2

   الَحكيم- 

  

_____  
  

_____  
  

_____  
  

_____  
  

_____  

  _____  _____  _____  ُمَسّمى  ُمعِرضون  _____  -3

  _____  _____  _____  _____  صاِدقين  _____  -4

  _____  َأَضل   _____  _____  غاِفلون  _____  -5

  _____  _____  _____  _____  كاِفرين  أْعداءً   -6

  _____  _____  _____  _____  ُمبين  بّيناتٍ   -7

8-    

  َشهيًدا
  

_____  
  

_____  
   الَغفور- 

   الّرحيم- 

  

  أْعَلمُ 
  

_____  

   ِبْدًعا-   -9

   َنذيرٌ - 

  

  ُمبين
  

  الّرُسلِ 
  

_____  
  

_____  
  

_____  

   شاِهدٌ -   _____  -10

  مين الّظالِ - 

_____  _____  _____  _____  

  _____  _____  _____  _____  _____  َقديم  -11
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12-    

_____  
   ُمَصدقٌ - 

          

  الُمحِسنين- 

  

_____  
  

_____  
  

_____  
  

_____  

13-  _____  _____  _____  _____  _____  _____  

14-    

_____  
   أصحابُ - 

   خاِلدينَ - 

  

_____  
  

_____  
  

_____  
  

_____  

15-    

  

_____  

   واِلديه- 

   واِلديّ - 

   صاِلًحا- 

   الُمسلمين- 

  

  

_____  

  

  

_____  

  

  

_____  

  

  

_____  

  _____  أْحَسنَ   _____  _____  أصحابِ   _____  -16

  _____  األّولين  _____  _____  واِلديه  _____  -17

  _____  _____  _____  _____  خاِسرين  _____  -18

19-  _____  _____  _____  _____  _____  _____  

  _____  الدنيا  _____  _____  _____  يباتطَ   -20

  _____  _____  _____  _____  _____  َعظيم  -21

  _____  _____  _____  _____  الّصاِدقين  _____  -22

23-  _____  _____  _____  _____  _____  _____  

24-    

  

     عاِرًضا- 
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   ُمسَتقِبل-   أليمٌ 

   عاِرٌض - 

   ُممِطرُ - 

_____  _____  _____  _____  

  َمساِكنُ   _____  _____  _____  ُمجِرمين  _____  -25

26-  _____  _____  _____  _____  _____  _____  

27-  _____  _____  _____  _____  _____  _____  

28-  _____  _____  _____  _____  _____  _____  

  _____  _____  _____  _____  ُمنِذرين  _____  -29

30-    

_____  
   ُمَصدًقا- 

   ُمسَتقيم- 

  

_____  
  

_____  
  

_____  
  

_____  

  _____  _____  _____  _____  داِعيَ   أليم  -31

32-    

  أولياءُ 

   داِعيَ - 

   ُمعِجزٍ - 

   ُمبينٍ - 

  

_____  

  

_____  

  

_____  

  

_____  

33-  
  

   َموتى- 

   َقدير- 

  

  قاِدرٍ 
  

_____  
  

_____  
  

_____  
  

_____  

34-  _____  _____  _____  _____  _____  _____  

  _____  _____  _____  ُسلِ الر   الفاِسقون  _____  -35

  1  5  2  3  34  14  المجموع
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   :مشتّقات سورة الحديد: ثانًيا
  

الّصفة   رقم اآلية

  المشّبهة

اسم   اسم الفاعل

  المفعول

صيغة 

  المبالغة

اسم 

  التّفضيل

اسم 

  المكان

  اسم اآللة

   الَعزيزُ -   -1

   الَحكيمُ - 

  

____  
  

____  
  

____  
  

____  
  

____  
  

____  

 ____ ____ ____  ____  ____  ____  َقديرٌ   -2

   األّولُ -   -3

   اآلِخرُ -

  الّظاِهرُ -

   الباِطنُ -

   َعليمٌ -

  

  

____  

  

  

____  

  

  

____  

  

  

____  

  

  

____  

  

  

____  

 ____ ____ ____ ____ ____ ____  َبصيرٌ    -4

5-   ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

 ____ ____ ____ ____ ____ ____  َعليمٌ    -6

7-    

  َكبير
  

____  

 َرســــــــــــوِله         -

  ُمسَتخَلفين_

  

____  

  

____  

  

____  

  

____  

 ____ ____ ____ ____  الّرسولُ   ُمؤمنين  ____  -8

   بّيناتٍ -   -9

   َرءوفٌ -

  

____  

  

____  

  

  َرحيمٌ 
  

____  

  

____  

  

____  

10 -     

  َخبيرٌ 
  

____ 

  

____ 

  

____ 
   أعَظمُ -

  الُحسنى_

  

____  
  

____  

   َحَسًنا-  -11

   َكريمٌ -

  

____ 

  

____ 

  

____ 

  

____ 

  

____ 

  

____ 

            ُمؤمنين_    -12
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  ُمؤمنات_  الَعظيمُ 

  خاِلدين_

____ ____ ____ ____ ____ 

13-    

____  
  الُمناِفقون_

  الُمناِفقاتُ _

  

____ 

  

____ 

  

____ 

  

____ 

  

____ 

 ____ ____ ____  الَغرورُ  ____ ____ ____  -14

  ____  َمأوى ____ ____ ____ ____  َمولى  -15

 ____ ____ ____ ____ ____  فاِسقون  ____  -16

17-  ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

   َحَسًنا-  -18

   َكريمٌ -

  الُمّصدقين_

دقات_ الُمص  

  

____ 

  

____ 

  

____ 

  

____ 

  

____ 

ّديقون  ُرُسِلهِ   أصحابُ   الشهداء  -19 الص  ____ ____ ____ 

20-    

  َشديدٌ 

   ُمصَفرا- 

   الُكّفارَ - 

   اآلِخرة- 

  

____  

  

____  

  

  الدنيا

  

____  

  

____  

 ____ ____ ____ ____  ُرُسِله  ____  الَعظيمِ   -21

 ____ ____ ____ ____ ____  ُمصيَبةٍ   َيسيرٌ   -22

 ____ ____ ____ َفخورٍ  ____ ____ ____  -23

   الَغنيّ -   -24

   الَحميدُ - 

  

____  

  

____  

  

____ 

  

____ 

  

____ 

  

____ 

  البّيناتِ _  -25

  َشديدٌ _

_ َقِوي  

  َعزيزٌ _

  
  

____  

  

  ُرُسَلنا_

  ُرُسَله_

  
  

  

____ 

  
  

  

____ 

  
  

  

____ 

  
  

  الميزانَ 

26-    

  َكثيرٌ 
      ُمهَتدٍ - 

____ 

  

____ 

  

____ 

  

____ 

  

____ 
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   فاِسقون-

 ____ ____ ____ ____  ُرُسِلنا  فاِسقون  َكثيرٌ   -27

28-    

____ 

  

____ 

  

  َرسوِله
   َغفورٌ - 

   َرحيمٌ - 

  

____ 

  

____ 

  

____ 

 ____ ____ ____ ____ ____ ____  الَعظيمِ   -29

  1  1  3  6  9  17  33  المجموع
  

  :ريبّية لمشتّقاِت سورِة األحقافالنَسب التّق: ثالثًا

اسم 

  المشتقّ 

الّصفة 

  الُمشّبهة

اسم 

  الفاِعل

اسم 

  المفعول

صيغة 

  الُمبالغة

اسم 

  التّفضيل

اسم 

  المكان

  اسم اآللة

  ___  1  5  2  3  34  14  تكراُره

الّنسبة 

المئوّية 

  التّقريبّية

14 /59  

 =

7,23%  

34 /59  

 =

6,57%  

3 /59  

 =  

5%  

2 /59  

 =  

4,3%  

5 /59  

 =  

5,8%  

1 /59  

 =  

7,1%  

  

___  

  

  :قريبّية لمشتّقاِت سورِة الحديدالنَسب التّ : رابًعا
  

اســـــــــــــــــــــــــــــم 

  المشتقّ 

الـــــــــــــــــّصفة 

  الُمشّبهة

اســـــــــــــــــــــــــــــم 

  الفاِعل

اســـــــــــــــــــــــــــــم 

  المفعول

صـــــــــــــــــيغة 

  غةالُمبال

اســـــــــــــــــــــــــــــم 

  التّفضيل

اســـــــــــــــــــــــــــــم 

  المكان

  اسم اآللة

  1  1  3  6  9  17  33  تكراُره

الّنسبة 

المئوّية 

  التّقريبّية

33 /70  

 =  

47%  

17 /70  

 =  

24%  

9 /70  

 =  

13%  

6 /70  

 =  

5,8%  

3 /70  

 =  

3,4%  

1 /70  

 =  

4,1%  

1 /70  

 =  

4,1%  
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   )خ(الملحق 

  : سورتي األحقاف والحديدفي أزمان األفعال 

  :رة األحقافسو : أوًّال 
  

  زمُنه الّسياقيّ   زمُنه الّصرفيّ   الفعلُ   رقم اآلية

  ماضٍ   ماضٍ   َخَلْقنا  -3

  ماضٍ   ماضٍ   َكَفروا  

  ماضٍ   ماضٍ   ُأنِذروا  

  ُمسَتقَبل  أمر  ُقل  -4

  ماضٍ   ماضٍ   َرَأيُتم  

  حاِضر  ُمضاِرع  َتدعونَ   

  ُمسَتقَبل  أمر  َأروني  

  ماضٍ   ماضٍ   َخَلقوا  

  لُمسَتقبَ   أمر  اْئتوني  

  ماضٍ   ماضٍ   ُكنتُم  

  حاِضر  ُمضاِرع  َيدعو  -5

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َيسَتجيبُ   

  ُمسَتقَبل  ماضٍ   ُحِشرَ   -6

  ُمسَتقَبل  ماضٍ   كانوا  
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  ُمسَتقَبل  ماضٍ   كانوا  

  (1)ماضٍ   ُمضاِرع  تُْتلى  -7

  ماضٍ   ماضٍ   قالَ   

  ماضٍ   ماضٍ   َكَفروا  

  ماضٍ   ماضٍ   جاَءُهم  

  (2)ماضٍ   مضارع  يقولونَ   -8

  ماضٍ   ماضٍ   افَتراه  

  ماضٍ   ماضٍ   افَتَريُته  

  ُمستقَبل  مضارع  َتمِلكونَ   

  حاِضر  مضارع  تُفيضونَ   

  ُمسَتقَبل  أمر  ُقلْ    -9

  (3)ماضٍ   ماضٍ   ُكنتُ   

  حاِضر  ُمضاِرع  أدري  

  ُمسَتقَبل  ُمضارع  ُيفَعلُ   

  ُمسَتقَبل  ُمضارع  َأتِبعُ   

  ُمستقَبل  ُمضارع  ُيْوحى  

                                                 

(1)   $			>xا -			B7 رة�� "إذا" @�َ�َTَ			 K L NM O�P Q SR UT V W X(،( *			+ ا�			ّ

ُر �!�S �0ً24S Zًَم �? ا�!:�#�ن B- ا�.ّ  ِّ�V" ُ$>x�B �4ل؛'�UJا $�Jد +� $ّ2B�
   .*�ن ا�!�i-ا�ّ

(2)  N8Pن" ا����'>"  $>xا -B8-i�!5> ا�ّ.*�ن ا���8	�  ": و��2ُن ذ���S �* f	? ا�	ّ:�8اوّي B	- ;	�ح اx<	$. ، دّل 

 ٌ�!ّ0* ?� �َ0َUَ ،�ٌ0Uِ ?ّ�ا�'�آن أ +��<�!� ا�ّ:�8اوّي، . "إ�ّ? ا��Bاٌء ا��Bاهُ : �?، ���Sا أ�B ?َ��0L*(�ا أن ���Sا 

  .   14161/ 23، ا���Pّاويّ 

(3)   ُN4S +* �5َنUَ�!ُا� �C24'(- إ�U ًة���-، وإ�ّ!� أ"2ُ@ ��P� 254ٍ� *+ "5'�ِء" +* ?� ��ُ�g� �!� أي �� آِت.  
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  سَتقَبلمُ   أمر  ُقل  -10

  ماضٍ   ماضٍ   َرَأْيُتم  

  ماضٍ   ماضٍ   كانَ   

  ماضٍ   ماضٍ   َكَفْرُتم  

  ماضٍ   ماضٍ   َشِهدَ   

  ماضٍ   ماضٍ   آَمنَ   

  ماضٍ   ماضٍ   اسَتكَبرتُم  

  (1)ماضٍ   ُمضاِرع  َيهدي  

  ماضٍ   ماضٍ   قالَ    - 11

  ماضٍ   ماضٍ   كَفروا  

  ماضٍ   ماضٍ   آَمنوا  

  ماضٍ   ماضٍ   كانَ   

  ماضٍ   ماضٍ   َسَبقونا  

  (2)ماضٍ   ُمضاِرع  هتدوايَ   

  ماضٍ   ُمضاِرع  َيقولون  

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  ُينِذر   - 12

  ماضٍ   ماضٍ   َظَلموا  

                                                 
 اx<	$، دّل �5	> ا�ّ.*	�ن U -B	�2ق "<�Cي" C> �� .N8P��Bِ�ھ� هللاوظ�C!ِ5، و��2ُن ذ�f أ�P�ُِ� �Cِّ�ھ� وا�4��Uِرھ�   (1)

ر ��ل ا�!�8��<+ ا�eّ<+ زاَدھ� هللا JًZi  ا�!�i-؛ ِّ�Vُ" َ$>xّن اh . �َ	CُِB ،?ِS�2U +* اeھ $ِ>xا Nُ2>e" ِ�َجTُوإذا أ

  .ّ.*��2Pُ�� ُ$ّ2َ� ا�UJ!�ار<ّ$َ �5> أ�ّ? ُ��ٌ� داiُ�َِ�8َ> J ،�ٌO? زَ*�ٌن؛ و�(�Vُ"  eٍOَ�ُف د�J$ُ ا�Nِ8P ا�

�َء �?، �	�َدوه �ّ!� �� <�42Vُا ا��Cى ���'�آِن، وJ �َ!+ � ": ا��Zم �5> ا�ّ.*�ن ا�!�B -i- ا�ّ��2ق، وا�!'�Vدُ   (2)

  .  190/ 16، ا�4	�KD U�	م ا���آنا�'�ط4ّ-، . "و���4ه إ�> ا��eب
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  ماضٍ   ماضٍ   قالوا   - 13

  ماضٍ   ماضٍ   استقاموا  

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َيحَزنون  

  ماضٍ   ماضٍ   كانوا   - 14

  (1)ماضٍ   ُمضاِرع  َيعَملونَ   

ينا   - 15 ماضٍ   ماضٍ   َوص  

  ماضٍ   اضٍ م  َحَمَلْته  

  ماضٍ   ماضٍ   َوَضَعْته  

  ُمسَتقَبل  ماضٍ   َبَلغَ   

  ُمسَتقَبل  ماضٍ   َبَلغَ   

  ُمسَتقَبل  ماضٍ   قالَ   

  ُمسَتقَبل  أمر  َأوِزعني  

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َأشُكرَ   

  ماضٍ   ماضٍ   أْنَعْمتَ   

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  أْعَملَ   

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َترضاهُ   

  ُمسَتقَبل  أمر  َأْصِلح  

  ماضٍ   ماضٍ   تُْبتُ   

                                                 
  . َدأَ��ا ��QِO�)Lَ +* ?25.اًء �!� َ�ِ!�5ا B- ا�ّ���2، و�'�َء *�: أي  (1)
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  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  نتََقبلُ    - 16

  ماضٍ   ماضٍ   َعِملوا  

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َنَتجاَوزُ   

  ماضٍ   ماضٍ   كانوا  

  )1(ماضٍ   ُمضاِرع  ُيوَعدون  

  ماضٍ   ماضٍ   قالَ    - 17

  حاِضر  ُمضاِرع  َتِعدانني  

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  ُأْخَرجَ   

  ماضٍ   ماضٍ   َخَلت  

  حاِضر  ُمضاِرع  َيستغيثان  

  ُمسَتقَبل  أمر  آِمنْ   

  حاِضر  ُمضاِرع  َيقولُ   

18 -    ماضٍ   ماضٍ   َحق  

  ماضٍ   ماضٍ   َخَلتْ   

  ماضٍ   ماضٍ   كانوا  

  ماضٍ   ماضٍ   َعِملوا   - 19

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  ُيَوفَيهم  

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  ُيظَلمون  

                                                 
�ِق ا�eّي وَ����ھُ� إ<ّ�ه  -B��C"�2 ا�ّ���2:وا�!8(> )1( ِّVا� �َ�  . وْ
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  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  ُيعَرُض   -20

  ماضٍ   ماضٍ   كفروا  

  ماضٍ   ماضٍ   َهبتُمأذْ   

  ماضٍ   ماضٍ   اسَتْمَتعُتم  

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  ُتجَزْونَ   

  ماضٍ   ماضٍ   ُكنتم  

  )1(ماضٍ   ُمضاِرع  َتسَتكِبرونَ   

  ماضٍ   ماضٍ   ُكنتم  

  ماضٍ   ُمضاِرع  َتفُسقون  

  ُمسَتقَبل  أمر  اذُكْر    - 21

  ماضٍ   ماضٍ   أنَذرَ   

  ماضٍ   ماضٍ   َخَلت  

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َتْعبدوا  

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َأخافُ   

  ماضٍ   ماضٍ   قالوا   - 22

  ماضٍ   ماضٍ   ِجئتَنا  

  حاِضر  ُمضاِرع  َتْأِفَكنا  

  ُمسَتقَبل  أْمر  َفْأِتنا  

  حاِضر  ُمضاِرع  َتِعُدنا  

                                                 
�'ِ�� ا�eّي #�ن:ا�ُ!�اد )1(ِB �ِ4�  . ���4��Uِر#� ا���B +ِO- ��2"ِ�� ا�!�2iِ$، و�
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  ماضٍ   ماضٍ   ُكنتَ   

  ماضٍ   ماضٍ   قالَ    - 23

  حاِضر  ُمضاِرع  ُأَبلُغكم  

  ماضٍ   ماضٍ   ُأرِسلتُ   

  ِضرحا  ُمضاِرع  َأراُكم  

  حاِضر  ُمضاِرع  َتجَهلونَ   

  ماضٍ   ماضٍ   رَأْوه   - 24

  ماضٍ   ماضٍ   قالوا  

  ماضٍ   ماضٍ   اسَتْعَجلتُم  

  (1)ماضٍ   ُمضاِرع  ُتَدمرُ    - 25

  ماضٍ   ماضٍ   أصَبحوا  

  ماضٍ   ُمضاِرع  ُيرى  

  (2)ماضٍ   ُمضاِرع  َنجزي  

  ماضٍ   ماضٍ   َمّكّناهم   - 26

  ماضٍ   ماضٍ   َمّكّناكم  

  ضٍ ما  ماضٍ   َجعلنا  

  ماضٍ   ماضٍ   أغنى  

                                                 
��#(��Cُ.<(�ھ� �.اًء ��ِدJً ودّ*���ھ�؛ �04LnBا أlً�ا ��8 �2+، و�� <1َ4 إJّ : أي  (1)*.  

(2)   <		5�  ،: "¦ § ¨ © ª�2		��S Yُ		? "8		��>10 ا>x		L�B $		5$ ھ		eه اx<		ِ$ *		� �		�ى �5		L�B <		Wَ>$5		�ي 

«" . ُN		8ِP��B "ي.		Wَ�"  ِ�2ق		U -		B $		>x25 ا-		B ً�ى		�0*ُ ،�C�5		L�B   )�y���x�w�z���( ّل�		< �		وھ ،

، أB	�َد ا�8P	Nُ اU	�!�ار<ّ$َ ��	+ U	CِS�2 @ ا�L�P	5$ُ وإذا ُ�.�	. ��> �'	�م �	�د�5> ��ث ا�8'��ِ$ ا�ّ�- أو�C8ََS هللا "8

   . ا��0ثِ 
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  ماضٍ   ماضٍ   كانوا  

  ماضٍ   ُمضاِرع  َيجَحدونَ   

  ماضٍ   ماضٍ   حاقَ   

  ماضٍ   ماضٍ   كانوا  

  ماضٍ   ُمضاِرع  َيسَتهزئونَ   

  ماضٍ   ماضٍ   أْهَلكنا  -27

  ماضٍ   ماضٍ   صرفنا  

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َيرِجعونَ   

  ماضٍ   ماضٍ   َنَصَرُهم   - 28

  ماضٍ   ماضٍ   اّتَخذوا  

  ماضٍ   اضٍ م  َضّلوا  

  ماضٍ   ماضٍ   كانوا  

  ماضٍ   ُمضاِرع  َيفَترون  

  ماضٍ   ماضٍ   َصَرفنا  -29

  ماضٍ   ُمضاِرع  َيسَتِمعون  

  ماضٍ   ماضٍ   َحَضروه  

  ماضٍ   ماضٍ   قالوا  

  ُمسَتقَبل  أمر  َأنِصتوا  

  ماضٍ   ماضٍ   ُقِضيَ   
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  (1)ماضٍ   ماضٍ   َولوا  

  ماضٍ   ماضٍ   قالوا  -30

  ماضٍ   ماضٍ   سِمعنا  

  ماضٍ   اضٍ م  ُأنِزلَ   

  (2)ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َيهدي  

  ُمسَتقَبل  أمر  َأجيبوا  -31

  ُمسَتقَبل  أمر  آِمنوا  

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َيغِفرْ   

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  ُيِجْرُكم  

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  ُيِجب   - 32

  (3)ماضٍ   ُمضاِرع  َيَروا  -33

  ماضٍ   ماضٍ   َخَلقَ   

  ماضٍ   ُمضاِرع  َيْعيَ   

  ُمسَتقَبل  ضاِرعمُ   ُيحِييَ   

                                                 
 �eا، #�ن ا�ّ.*�ُن ا�	ّ�5L – ُّ-S�2ّ> هللا �25? و5Uّ� –ا ُ$>x��h�� ٌ$5B��اِث، ا�ّ�- "C:*َ XُVًِ�ا َ;Cَِ�هُ ر�Uُل هللا   (1)

B وإن ��ء <ّ�� ،-i�!5> ا�� ?ُ��Jُغ د��َ��ُ" J �ِ*hا Nَ8B أّن Jّ2ً�، إi�* اِث���� @	WََC� اe� ا؛eC# �2ٍقU -

Nَ4'َ���Vِ�'* ?ِ58�َ <5ً�ا �5> ا�ُ! ُ$Uا�ّ�را.  

�C��Bا<	$ُ *	:�وط$ٌ ����ّ	�V<1ِ، وز*��Cُ	� واِS	B Qٌ	- . إذا L	�S�ُّ� ا�U�ّ	��$َ ھُ	�<�ُ�: ���ُن ��ِل ا�(�Pّ ا�	ّ�ا�2َ+ <'	�ل  (2)

 َ4'َ����ِّ ز*ِ+ ا�N .N8Pا�ُ!َ -B َسn� Jي" و�Cَ>" ا؛ إذ ً�ّ!َِ�� إّن ھ�ا<$َ ھeا ا����ِب �Uر<$ٌ B- ا�/5	1 *	� ;	�ء هللا ُ*

  .��C أن "َ��ي

�5	S <	�رِة هللا : أ�� <58ْ� ھJEِء أّن هللاَ Wِ8ُ> Jُ.ه ;-ء؟ أي: وا�!8(>  (3) NِOJ�ّ	ِح ا��	i�� ؛fذ� �C!ِ5� -B QSو �'�

�N# <5ِّ ;-ء.  
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  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  ُيعَرُض    - 34

  ماضٍ   ماضٍ   َكَفروا  

  (1)ُمسَتقَبل  ماضٍ   قالوا  

  ُمسَتقَبل  أمر  ذوقوا  

  ماضٍ   ماضٍ   ُكنتُم  

  ماضٍ   ُمضاِرع  َتكُفرونَ   

  ُمسَتقَبل  أمر  اْصِبرْ    - 35

  ماضٍ   ماضٍ   َصَبرَ   

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َتسَتعِجل  

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َيَرْونَ   

  (2)حاِضر  ُمضاِرع  ُيْوَعدونَ   

  ماضٍ   ُمضاِرع  َيلَبثوا  

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  ُيهَلكُ   

  

  

  

  

                                                 
(1)   Nَ8Pأّن ا� Qَ!ََB"ا���S" ،-i�!ا�ّ.َ*ِ+ ا� َ$Hَ2L �َ2Lَم ا��8َِض؛ أي�> Q'> ف�U َ�ٍث�َ َ$�Jد N!0> ?ّ�أ Jّإ  : -	B

  .ا�ُ!��َ'Nَِ4 ا��28َ4

�ُ� ���8ِ'�ِب #� -B +ٌO��C"�2 ا�ّ���2، أي  (2)���B :" ا�	Iَ45َ> �	� ،�	C� ?	ُ�.ِ)*ُ ?	ّ�ي <8َُِ�ھ� أeّاَب هللا ا�e�#n��Cّ <�َم <َ�ون 

 +* ً$��U Jّ�2 إ�ا�ّ� -B ٍر�C�" . ،�4ّيAا� ُU�ِ	ن�	146/ 22،  ا�'!.  
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  :سورة الحديد: ثانًيا

  زمُنه الّسياقي   زَمُنه الّصرفي   الفعلُ   رقم اآلية

  (1)ُمسَتِمرّ   ماضٍ   َسبحَ   -1

  (2)ُمسَتِمرّ   ُمضاِرع  ُيْحيي   -2

  رّ ُمسَتمِ   ُمضاِرع  ُيميتُ   

  ماضٍ   ماضٍ   َخَلقَ    -4

  (3)ماضٍ    ماضٍ   استوى  

  ُمسَتِمرّ   ُمضاِرع  َيعَلمُ   

  ُمسَتِمرّ   ُمضاِرع  َيِلجُ   

  ُمسَتِمرّ   ُمضاِرع  َيخُرجُ   

  ُمسَتِمرّ   ُمضاِرع  َينِزلُ   

  ُمسَتِمرّ   ُمضاِرع  َيعُرجُ   

  (4)ُمسَتِمرّ   ماضٍ   ُكنتُم  

                                                 
�5		L <		H2$ ا�		ّ.*ِ+ ا�!�i		- <8َ(		- أّن ا��ّ		�rَ24 َ*		=> وا��C		� ،<		N إّن "		�rَ24 هللا   (1) rَّ4		Uَ Nِ		8Pُء ا�-		W* j2		5B

�H2V "rِّ4$ ا�!�ًBZT ،-i	� �	H2V$ ا�8P	rّ4U" �Nَ " و��َل *W-ء ا�2W .N8Pَ�ه ���2Sنِ و"!َ	ُ>"  �َ	Tَطٍ+ آ�	* -	B

��P5�" ُrِّ4 ا�!�i-، و "rّ4Uََ "وأ"> " :�2ّ�ن#��ب هللا "�S ،<��8ل أ�� ِ*+ َ	ُ>"  <	5��P5	� ا�ُ!	=�ِرِع، و#5ّ	? <َ	ُ�لُّ 

�-ّ ". َ�ُن َ*	+ B	- ا�	ّ�!�واِت واhرضِ ا�ّ�<!�*ِ$ وا�UJ!�اِر، وأّن ذ�f َدْ<		���hا ،k!�:�/ 10، �<��!� ا�':�� ا�

100.  

 َ�َ�ٌث َ*=>، وھ� َ�َ�ٌث B �ٌO�S- ا��S@ ا�iِ�0ِ�، وُ*!�َ�ٌّ -  وِ*5Iُْ? َ�َ�ُث ا0ََB- ِ$"�*dَ�ُث إ��2ِء هللا "��8> �/5'?   (2)

N4'َ�����U +*  :�md��c��b��a���`��_��^e��fرة ا�0َ	_ّ 66وا�Sأ B <��8" ?��S- اx<$ . إ�> ا�ُ!

���i��h��gl.    

  .14904/ 24، �<�!� ا���Pاويا�:�8اوي، : ا�
�. أْ�Wَ. ا�َ��َن، وا��Uَ�َّ �? اh*�ُ : و*8(> ا��Uى  (3)

، B	# -	Nِّ وS	ٍ@، وB	# -	* ِّN	# Q	Nّ أَ�	ٍ�، و*	# Q	Nِّ ;	-ءٍ  " :B	�� "8	��>. وھ� * ��8�I2!� ��5َ5ُ�، أو أSَ!	�ُ�: أي  (4)

و*		� داَ*		@ #2(��		$ُ ا�/5		1ِ وأ�!		��A4"�* �Cُ		$ً �!28ّ		ِ$ هللا . 3481/ 6، ;��+ ظ��Hل ا�����آنAS		�U ،		�2، . "*�		�نٍ 

J824-ٌّ أن "��َن اAB ،ِ�هV5ِ!? و���U!�ار<ّ$ُ B- ا�ّ.*�ن ھ- ا�!'�Vدةَ؛ �B��ط$ُ هللا "8	��> #��	@، و"�	�ُن، و

 ٌ$2S�� -وھ  .  
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  ُمسَتِمرّ   ُمضاِرع  َتعَملونَ   

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  ُتْرَجعُ   -5

  ُمسَتِمرّ   ُمضاِرع  ُيوِلجُ   -6

  ُمسَتِمرّ   ُمضاِرع  ُيوِلج  

  ُمسَتقَبل  أمر  آِمنوا   -7

  ُمسَتقَبل  أمر  أنِفقوا  

  ماضٍ   ماضٍ   َجَعَلكم  

  ماضٍ   ماضٍ   آَمنوا  

  ماضٍ   ماضٍ   َأنَفقوا  

  حاِضر  ُمضاِرع  تؤِمنونَ    -8

  حاِضر  ُمضاِرع  َيدعوكم  

  ُمسَتقَبل  عُمضارِ   ُتؤِمنوا  

  ماضٍ   ماضٍ   َأَخذَ   

  ماضٍ   ماضٍ   ُكنتُم  

  حاِضر  ُمضاِرع  ُيَنزلُ    -9

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  ُيخِرَجكم  

  (1)حاِضر  ُمضاِرع  تُنِفقوا  10

   (2)ُمسَتِمرّ   ُمضاِرع  َيستوي  

  ماضٍ   ماضٍ   َأْنَفقَ   

  ماضٍ   ماضٍ   قاَتلَ   

                                                 
�� "!�"	�َن أيُّ ;-ٍء <!(��8 *+ اd��Pِق Nِ24U -B هللا، و2B!� <'ّ���� *+ ر�ِّ�	� وأ�	 ": ا�CP�Uٌم "��2/-ٌّ َ*=!��ُ?  (1)

  .239/ 17، ا�4	�KD U�	م ا���آنا�'�ط4-، . !"و"َُ/�Pّ5َن أ*�ا���

(2)  �P1 *+ ��8 ا�P�ي أeّا� +*ِ �ُ
َ�  .+ٌ وھeه ا�!J $5i�P <0َُّ�ھ� ز*. Brَ!+ أ�N4S +* 1P ا�r�P وNََ"�S، ھ� �(� هللا أ
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  ماضٍ   ماضٍ   أنَفقوا  

  ماضٍ   ماضٍ   قاَتلوا  

   (1)ماضٍ   ماضٍ   دَ َوعَ   

   ُمسَتِمرّ   ُمضاِرع  تعَملونَ   

  حاِضر  ُمضاِرع  ُيقِرُض   -11

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  ُيضاِعَفه  

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َترى   - 12

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َيسعى  

  ُمسَتِمرّ   ُمضاِرع  َتجري  

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َيقولُ   -13

  ماضٍ   ماضٍ   آَمنوا  

  َبلُمسَتق  أمر  اْنُظرونا  

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َنقتَِبس  

  ُمسَتقَبل  ماضٍ   قيلَ   

  ُمسَتقَبل  أمر  اْرِجعوا  

  ُمسَتقَبل  أمر  الَتِمسوا  

  (2)ُمسَتقَبل  ماضٍ   ُضِربَ   

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  ُينادوَنهم   - 14

                                                 
(1)  �ّIوإن #�َن ا� ،�ٌ>�S ةnB��!��� <��8" هللا ��ْ�ََB اُب)$ّ)Wا�ّ.*) ا� -B �*ًِد�SNَ4'َ��  .ِ+ ا�ُ!

(2)   ِ�  .ُ� ��iَِ? �2+ ا�!E*(2+ وا�!(�B'2+ <�م ا�'eCB$*�2ا ا�ّ��ُر ا��0ِ�ُ.، *�
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  ماضٍ   ُمضاِرع  َنُكنْ   

   (1)ُمسَتقَبل  ماضٍ   قالوا  

  ماضٍ   ماضٍ   َفَتْنتُم  

  ماضٍ   ماضٍ   َتربصتم  

  ماضٍ   ماضٍ   ارَتبتُم  

  ماضٍ   ماضٍ   َغرتكم  

   (2)ماضٍ   ماضٍ   جاءَ   

  ماضٍ   ماضٍ   َغركم  

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  ُيؤَخذُ    - 15

  ماضٍ   ماضٍ   َكَفروا  

  (3)حاِضر  ُمضاِرع  َيْأنِ    - 16

  ماضٍ   ماضٍ   آَمنوا  

   (4)ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َتخَشعَ   

  ماضٍ   ماضٍ   نَزلَ   

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  يكونوا  

                                                 
�		�دةً إ�		> ا�0		�Y> ا�ّ		eي U		�ف <		�ور �		2+ ا�!(		�!0> +2'B		N د�J		$َ ا�		ّ.* "S		���ا" 8P		Nا�  (1) ?		2B ّنh ؛Nَ4'َ��+ ا�!		

> +2)*E!�2وا��ا��20ة ا�ّ� -B ز*ٍ+ *�ٍض +� Yٍ>�0م ا�'�2*ِ$، ��8  ا��.     

+ وا�!		�ُت ���(ّ		�4$ �		.*. 18/ 8، �<���!� ا�����آن ا��*��!�ا�		+ #2I		�، : ا�
		�. �تُ �		�ء أ*		ُ� هللا، أي �		�ء#� ا�!		  (2)

  .   *�2iً�(?ا�!E*(2+ وا�!(�B'2+، <8َُّ� ز*ا�Yِ>�0 ا��Wري �2+ 

  .     َ#��B <Pًرا و"�4طEًا، و��َن اxَن وSُ@ ا�Nِ!8 ا��Wّد، ZَBَت ��Cَ" +َ2ُونٍ : �5> أّن ا�!8(>  (3)

(4)  ��I!ُع وا��:/��B�	2َ+ أن <0ُ'ّ'�ھ)*E	!+ ا�	ٌب *�	5A* ٌل�!��4$ . �ةُ وا�I�*Jُل hوا*� هللا، �Cُّ5# أ	ّ)��� f	ذ� N	I*و

 N8Pا "إ�> ا���ِة ا�'�5بِ  "<�����+ ا��ّ:4ُّ? �'ُ �ًّ254'َ��*ُ �ً2C� +!ّ=�َ> �CB ؛�C�ِP� $>xا -B  .  
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  ماضٍ   ماضٍ   أوتوا  

  ماضٍ   ماضٍ   طالَ   

  ماضٍ   ماضٍ   َقَستْ   

  ُمسَتقَبل  أمر  اعلموا  -17

   (1)ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  ُيحيي  

  ماضٍ   ماضٍ   َبيّنا  

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َتعِقلون  

  ماضٍ   ماضٍ   َأقَرضوا  -18

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  ُيضاَعفُ   

  ماضٍ   ماضٍ   آَمنوا  -19

  ماضٍ   اضٍ م  َكَفروا  

  ماضٍ   ماضٍ   َكّذبوا  

  ُمسَتقَبل  أمر  اعَلموا  -20

  ماضٍ   ماضٍ   أْعَجبَ   

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َيهيجُ   

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َتراهُ   

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َيكونُ   

  ُمسَتقَبل  أمر  ساِبقوا  -21

                                                 
(1)  �		C"�* َ�َث		�ُ� َ		رض، <8َ'ِ�		> ���		ُء هللا "8�		2��B .		5'ا ا�e		#هللا و �#e		� ،Zًِ��		S +َ2		5" أن +		�!ُ> ،@�َ		َS -		�ُّب ا��

(2ّ	$َ  وآ<�"ِ	?، B	�ّن ا��J�ّ	$ ا�ّ.*أّ*� إذا �
�َت إ�> إ��2ِء اhرض ا�!	�ات، �5	> أ�ّ	? *	+ Uُ	(َ+ هللا. وا�/:�ِع إ�2?

  .�0ََِ�ث اd��2ء "(�Vف إ�> ا�UJ!�ار<ّ$ وا�ّ�وام
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  ماضٍ   ماضٍ   ُأِعدتْ   

  ماضٍ   ماضٍ   آَمنوا  

  (1)ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  ُيؤتيه  

   (2)ُمسَتِمرّ   ُمضاِرع  َيشاءُ   

  ماضٍ   ماضٍ   َأصابَ    - 22

  ماضٍ   ُمضاِرع  َنْبَرَأها  

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  تأَسوا   - 23

  ماضٍ   ماضٍ   فاَتكم  

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َتفرحوا  

  ماضٍ   ماضٍ   آتاُكم  

   ُمسَتِمرّ   ُمضاِرع  ُيِحب  

  (3)ُمسَتِمرّ   ُمضاِرع  َيبَخلونَ   -24

  ُمسَتِمرّ   ِرعُمضا  يْأُمرونَ   

   ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  يَتول  

  ماضٍ   ماضٍ   أرَسلنا   - 25

  ماضٍ   ماضٍ   أنَزلنا  

  

                                                 
(1)  2)*E!5� �ُ>ّ�ه ا����  .+ B- ا��20ِة ا�'�ِد*$I��Bّ�اُب ا�8
2ُ� أ

(2)  �	�h> ا	2$ٌ إ�S�� ،زلhا e)* ٌ$)O�# <��8" هللا ُ$g2:!B 0َُّ�ھ� زَ*ٌ+؛> J ،�)ار<ّ$َ ھ�!�UJ5> أّن ا� . ?ُ�g2:	* @�و�2	

 ?!ُ58َِB د؛�'P* �2ِبH� 58َِّ'$ً �ُِ���د َ*���ٍد، أو�*- ?ُ�n; Nّ� -?َّ5# fوَز ذ��W"    .  

  .  /Nَ واِ�ٌ� *+ ا�َ!��Iِ�، ا�ّ�- Sّ�ت  -B��Pِس ھJEء، HBَ�ت *+ ِط�4ِ��C ا�ّ�- �P" JرB�CS!+ ا��اri أّن ا�4ُ   (3)
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  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َيقومَ   

  ماضٍ   ماضٍ   أنَزلنا  

  (1)ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َيعَلمَ   

  ُمستقَبل  ُمضاِرع  َينُصُره  

  ماضٍ   ماضٍ   َأرَسلنا   - 26

  ماضٍ   ماضٍ   َجعْلنا  

  ماضٍ   ماضٍ   َقفينا  -27

  ماضٍ   ماضٍ   َقفينا  

  ماضٍ   ماضٍ   آتَيناهُ   

  ماضٍ   ماضٍ   َجَعلنا  

  ماضٍ   ماضٍ   اتَّبعوه  

  ماضٍ   ماضٍ   ابَتَدعوها  

  ماضٍ   ماضٍ   َكتَبناها  

  ماضٍ   ماضٍ   َرَعوها  

  ماضٍ   ماضٍ   آتَينا  

  ماضٍ   ماضٍ   آَمنوا  

                                                 

ا�'�ط4	Vُ)َ> " . ،-ُ� د<(َ? و<َ(	Vُُ� ُرUُ	5َ?�2َ�ى هللا َ*+: "mT� U V W X lوا�!'�Vُد �'��? "��8>   (1)

    .261/ 17، ا�4	�KD U�	م ا���آن
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  ماضٍ   ماضٍ   آَمنوا  -28

  ُمسَتقَبل  أمر  اتقوا  

  قَبلُمستَ   أمر  آِمنوا  

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  ُيؤِتكم  

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َيجَعلْ   

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  تمشونَ   

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  َيغِفر  

  ُمسَتقَبل  ُمضاِرع  يعَلمَ   - 29
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   )د(الملحق 

  :األفعال المبنّية للمجهول في سورتي األحقاف والحديد

سورُة 

  األحقافِ 

الفعُل 

 المبني

  جهولِ للمَ 

الَغَرُض من بناِء الفعِل 

  للمجهولِ 

 سورُة 

  الحديدِ 

الفعُل 

 المبني

  للَمجهولِ 

الَغَرُض من بناِء الفعِل 

  للمجهولِ 

   (2)َتعظيُم الفاِعل  ُتْرَجعُ   5آية   (1)َتعظيُم الفاِعل  ُأنِذروا  3آية 

   (3)َتعظيُم الفاِعل  قيلَ   13آية   َتعظيُم الفاِعل  ُحِشرَ   6آية 

  َتعظيُم الفاِعل  ُضِربَ   13آية    (4)َتعظيُم الفاِعل  ْتلىتُ   7آية 

  َتعظيُم الفاِعل  ُيْؤَخذُ   15آية   الِعلُم بالفاِعل  ُيفَعلُ   9آية 

  َتعظيُم الفاِعل  أوتوا  16آية   (5)الِعلُم بالفاِعل  ُيوحى  9آية 

  (6)َتعظيُم الفاِعل  ُيضاَعفُ   18آية   الِعلُم بالفاِعل  ُيْوَعدون  16آية 

                                                 
(1)  0ُ> ?� �!ً2
8" Nُ�ِ�Pُف ا�eَ)$	8Bر(P!ا� �ِ	U�� اِن�	�SJا +	* ?!ُ	Uَن ا�V	ُ> َ� أن	ل، إذا أُر<�	? . 8	ً�ا �	ُف "0'2eَ	0ُ>و

)$8َiَ(?� اِن��SJ�8ِل *+ اP!ا� �ُUَن ا�Vُ> إذا أُر<َ� أن ، .�
  .    262/ 2، ھ�U ا�@�اU�ِا���2ط-، : ا�

ھ� ) ا�!/�S�5ت(�?، أو أّن أ�0Lَب اh*�ِر > �P، أ�ّ? "�C8�ِ�ُ> <��8 إ�""Qُ�َ�ُ اh*�رُ ": ا�!'�Vد �'��? "��8>  (2)

�Cِ'��Tو �Cِ'��T <إ� �C�ّدو�> +>eّا� .�	
�-، : ا�	���hن ا�	2� �	أ�k!�:�وS	� أT	eت . 346/ 2، �<��!� ا�':�� ا�

�*ً�W�  .ا�ّ�راU$ُ ���ّ�أي اhّول، ����? أ#Iَ� ا�

�(	� ر�Cِّ	�؛ �	eا �2	Nَ �	2+ ذ#	�ِ   (3) ً$	!2
��	N ا�	ّ�اّل �5	�C2، و�	2+ ذ#	ِ� ا�!(		�B	��E!*(�ن <5�0َّ	�َن *���	$ً ِ�P2+ ا�'B .

. "�ّ		> J <�		�َن B		- ا�!�ِS		Xِ ;		!�"$ٌ و�		� <َ'ُ		S N		�ل ا�!Eِ*(		�َن �)!5		�B'2+، �" :و�		�َل ھ		eا <'		�ل ا�		:�8اويّ 

  .14932/ 24، �<�!� ا���Pاويّ ا�:�8اوي، 

�B Nُ- ا�W!5$، وھ� *0ّ!ٌ�   (4)ِ�Pا� �#َeُ> ��- �ّ5U25? و�  .   <َ'��َن اn� ?!ُUو�fg ا�ُ!�5L - Zّg� +2�ِّeّ> هللا 

8
2َ!	?؛ B	��!��> إ�2	? ھ	� رU	�ُل هللا  (5)" N	�ِ�Pِف ا�e� +* ُض�Hا� j2� . ن�	إذا # Jّ$ً إ	8Bِر Nُ	�ِ�Pُف ا�eَ	0ُ> Jو

?8* ?8ُ!� +ُ�َ0َ��ُ> J 2ً�ا، أو ھ2ِّ(ً�، أو'� Nِ�ِ�P4ِ$ إ�> ا��  .  ا�!�8Pُل ���(ّ

(6)  S @��# َ�ُض، وإن'��B<��	8" اِب هللا�	Iِ� �	Uً�2S ،�	ً)ِّ2ّ� ھ	$ً، <8َُ	2��� و#	eا ���(ّ	�8P5� $4	N . 2!�ُ? ا�!�ّد<ّ$ُ أو ا�!8(�<ّ	$ُ 

  .B21- اx<$  "أُِ�ّ�ت"
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  َتعظيُم الفاِعل  ُأِعدتْ   21آية   (1)الَجهل بالفاِعل  ُأْخَرجَ   17 آية

  _______  __  __  الِعلُم بالفاِعل  ُيْظَلمون  19آية 

  _______  __  __  تعظيُم الفاِعل  ُيْعَرُض   20آية 

  _______  __  __  تعظيُم الفاِعل  ُتْجَزْونَ   20آية 

  _______  __  __  العلُم بالفاِعل  ُأرِسْلتُ   23آية 

  _______  __  __  (2)اإلبهام  ُيرى  25آية 

  _______  __  __  الِعلُم بالفاِعل  ُقِضيَ   29آية 

  _______  __  __  الِعلُم بالفاِعل  ُأنِزلَ   30آية 

  _______  __  __  تعظيُم الفاِعل  ُيْعَرُض   34آية 

  _______  __  __  َتعظيُم الفاِعل  ُيْوَعدونَ   35آية 

  _______  __  __  لَتعظيُم الفاعِ   ُيهَلكُ   35آية 

    7      17  الَمجموع

  

  

  

  

                                                 
ٌب �!� <ُ/4ُ�ه أ�	�اه �	+ ا�20	�ِة اTِx	�ِة، و*	� <W	�ي C2B	� *	+ إ�2	�ٍء   (1) ِّe�َ*ُ وھ� ،Y8َ4��� +ٍ*E* �ُ2k ُّا��8ق �ُ����B


	�T . Nّاٍج ����C*�اِت، وإB ،�	Uً�Uَده أ�	ِ�ُض و�	�P> J ?ّ�h 2َ� *�8وٍف؛k �ِ4ِ$ إ�> ا����ّ)��� Nُ�ِ�Pا #�ن ا�e�

?ِ� ?)*ِ ً$��C�Uا ،Jً�CW* ?24ِ$ إ��ّ)���   .  

��#(�Cَ؛   (2)* Jّإ �C)* 1ِ4ُ> �� ?ّ�ٍد، إ�> در�$ أ���	B j25B Nِ- "228ِ+ ا��ءت اXVِ" ُ$>x "�*2َ� هللا "��8> �'�ِم ِ�P�

  .أيُّ �O�Bٍة "ُ=�ُف إ�> *8(> ا�W!5$) ا�(ّ�ِظ� إ�> ا�'�م(
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   )ذ(الملحق 

  :األفعال من حيث الّتعّدي واللزوم، في سورتي األحقاف والحديد
  

  سورُة الحديدِ   سورُة األحقافِ 

الِفعُل 

  الُمتَعّدي

رقُم 

  اآليةِ 

رقُم   الفعُل الّالِزمُ 

  اآليةِ 

رقُم   الِفعُل الُمتَعّدي

  اآليةِ 

رقُم   الفعُل الّالِزمُ 

  يةِ اآل

  4  اسَتوى  1  (1)َسبحَ   3  َكَفروا  3  َخَلقنا

  4  َيِلجُ   2  ُيحيي  5  َيسَتجيبُ   3  ُأنِذروا

  4  َيخُرجُ   2  ُيميتُ   7  َكَفروا  4  ُقل

  4  َينِزلُ   4  َخَلقَ   8  تُفيضونَ   4  رَأيُتم

  4  َيعُرجُ   4  َيعَلمُ   10  َكَفرُتم  4  َتدعونَ 

  7  (2)آِمنوا  4  َتعَملونَ   10  َشِهدَ   4  َأروني

  7  آَمنوا  5  ُترَجعُ   10  آَمنَ   4  َلقواخَ 

  8  ُتؤِمنونَ   6  ُيوِلجُ   10  استكَبرتُم  4  اْئتوني

  8  ُتؤِمنوا  6  ُيوِلجُ   11  َكَفروا  5  َيدعو

  10  َيسَتوي  7  َأنِفقوا  11  آَمنوا  6  ُحِشرَ 

  12  َيسعى  7  َجَعَلكم  11  َيهَتدوا  7  تُتلى

                                                 

(1)  N8Pا� "rّ4U"<5�hرة ا�U -B <��8" ?��S �0� ،�ً>�ّ8�*ُ -"n>ِزً*�، وJ �)َء ھ�� ، :�ms��r��q��p��ol.  

(2)  N8Pا ا�!8(>  "آِ*(�ا" ا�eC�)1>�Vِّزً*�)ا��J Jّن إ��> J ، . ،ا�!�8ّ�ي Nُ8Pأّ*� ا� -B <��8" ?��S NِI* -B $	>x4ا 

 +*�>�S رة�U :m���U��T��S��R��l8(�ه!B ، :ن�*hوا +*hھ� ا�A�  .   �CP2/ُ> �!ّ* �CVّ5T، أو أ
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  12  َتجري  7  َأنَفقوا  12  َظَلموا  7  قالَ 

  13  ارِجعوا  8  َيدعوكم  13  استقاموا  7  (1)جاَءُهم

  14  َتَربصتُم  8  َأَخذَ   13  َيحَزنون  8  يقولونَ 

  14  ارَتبتُم  9  ُيَنزلُ   15  تُبتُ   8  افَتراهُ 

  14  جاءَ   9  ُيخِرَجكم  16  َنتجاَوزُ   8  ُقل

  15  َكَفروا  10  تُنِفقوا  17  َخَلت  8  افَتَريُته

  16  َيْأنِ   10  َأنَفقَ   17  آِمنْ   8  َتمِلكونَ 

  16  آَمنوا  10  قاَتلَ   18  َحق   8  (2)َكفى

  16  َتخَشعَ   10  أنَفقوا  18  َخَلت  9  ُقلْ 

  16  َنَزلَ   10  قاَتلوا  20  َكَفروا  9  أْدري

  16  طالَ   10  َوَعدَ   20  اسَتمَتعُتم  9  ُيفَعلُ 

  16  َقَستْ   10  َتعَملونَ   20  َتسَتكِبرونَ   9  أتِبعُ 

  19  آَمنوا  11  ُيقِرُض   20  َتفُسقونَ   9  ُيوحى

  19  َكَفروا  11  ُيضاِعَفه  21  َخَلت  10  ُقل

  20  َيهيجُ   12  َترى  23  َتجَهلونَ   10  َرَأيُتم

  21  آَمنوا  13  َيقولُ   26  َيجَحدونَ   10  َيهدي

  23  َتْأَسوا  13  انُظرونا  26  حاقَ   11  قالَ 

                                                 
(1)  N8P5> ا�� �ِ5Hَ> "ء��" �ً>   .ا�5ّ.وُم، وB- ھeه اx<$ ��َء ُ*��8ََِّ

(2)  N8Pا� "<P#" <��8" ?��S -B :"2ً�اC; ?� <P#"*ء، و�C5? ا��ِ�B ،<	)8!�2ق، وا��#�P�	� ھ	� : �CP* ?ُ��8Pٌم *	+ ا�	ّ

  .�U +*  :�m��X��W�����V��Ulرِة ا�95�W0و<8َِ=� ھeا *� ��ء B- ا2C; . $>xً�ا
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  23  َتفَرحوا  13  (1)َنقتَِبْس   26  َيستهزئون  11  َسَبقونا

  24  َيبَخلونَ   13  قيلَ   27  َيرِجعونَ   11  َيقولونَ 

  24  َيَتَول   13  الَتِمسوا  28  َضّلوا  12  ُينِذرَ 

  25  َيقومَ   13  ُضِربَ   29  (2)َيسَتِمعونَ   13  قالوا

  27   (3)َقفينا  14  ُينادوَنهم  29  َأنِصتوا  14  َيعَملون

ينا ينا  14  فَتنتُم  29  ُقِضيَ   15  َوص27  َقف  

تُكم  29  ولوا  15  حَمَلته 27  آَمنوا  14  َغر  

  28  آَمنوا  14  َغرُكم  31  آِمنوا  15  وَضَعته

  28  آِمنوا  15  ُيؤَخذُ   33  َيْعيَ   15  َبَلغَ 

  28  َتمشونَ   16  أوتوا  34  َكَفروا  15  َبَلغَ 

  29  َيقِدرونَ   17  اعَلموا  34  َتكُفرونَ   15  قالَ 

  __  ____  17  ُيحيي  35  اصِبرْ   15  َأوِزعني

  __  ____  17  َبيّنا  35  َصَبرَ   15  َأشُكرَ 

                                                 
(1)  N8Pا� "jِ4َ�'َ�" <	)8!وا� ، ٍّ�8ََ�*ُ Nٌ8B : ًg2	; jِ4	�'��#ر�	�+ 	ب. � *�	ن ا�8��	� -	B ء�	58$ٌ : "�	;ُ jَُ4	َ'ٍر ا��	� +	* 

�
َ8*ُ +* �C�  ).  ق ب س ( *�ّدة ، ��	ن ا���ب ا�+ *(
�ر، .""َ'�4َُِ

ور�!	� #	�ن U	� ُّ�	eِف �	�ِف ا�Wَ	�ِّ ). س م ع ( *	�ّدة ، ��	ج ا����وسا�.��2ي، . "أHL>: اQَ!ََ�U �?، وإ�2? "  (2)

�!�8َن، �+ ط�<1 إزا�ِ$ أيِّ ���ٍ.، و�� #�َن ;	�25ًّ�> �!� �Pّ)2ِ� اھ�!�ِم ا�
� <5�َ� و�25	 ،?�ُ	Vِ . ھ(�، ا��ّ(24?َ 

 ُ�P�" ا�'�آن"  pB�/إ�> / لِ ( �ِ(.ع ا�    .(  

(3)  N8P2ّ(�" ا�PS"  ?AِUو Xُ28="زٌم، وJ Nٌ8B" ُت�	PS ّنh ،+2	)l�8ّ�5<$؛ إذ �� #�َن ��8ّ�5<$ ���ن <�8ّ�ى إ�> ا� j2�

و��(ّ	? ...  ا�Uُ�ّ	Nَ و2ّPS(	�ه *	+ �8	�ه: �PSُت ز<ً�ا، أي "�5B ،?ُ�8ِ4َ ��ء �5> ا���8ّ<	$ ��	�ن: "'�ل. <�8ّ�ى إ�> وا��

َ+ *n# ،�)g� <)8��S ?ّل ِّ!iُ : ِ�8� +*ِ �)g8ً=�و�� �C=ُ8� �P'َ> ،NUُ�ّ��� ه" . ،-�	���h�2ن ا�ا�':�� أ��  �!��>�

k!:�  . 480/ 1، ا�
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  __  ____  17   (2)َتعِقلونَ   35  َيلَبثوا  15  (1)أنَعمتَ 

  __  ____  18  َأقَرضوا  __  ____  15  أعَملَ 

  __  ____  18  ُيضاَعفُ   __  ____  15  َترضاهُ 

  __  ____  19  (3)َكذبوا  __  ____  15  َأصِلحْ 

  __  ____  20  اعَلموا  __  ____  16  َنتَقبلُ 

  __  ____  20  َأعَجبَ   __  ____  16  َعِملوا

  __  ____  20  َتراهُ   __  ____  16  ُيوَعدونَ 

  __  ____  21   (4)ساِبقوا  __  ____  17  قالَ 

  __  ____  21  ُأِعدتْ   __  ____  17  َتِعداِنني

  __  ____  21  ُيؤتيهِ   __  ____  17  ُأخَرجَ 

  __  ____  21  يشاءُ   __  ____  17  َيستغيثانِ 

  __  ____  22  أصابَ   __  ____  17  َيقولُ 

                                                 
(1)  N8P8!@َ " ا��فُ  "أeَ0ُ> ، ٍّ�8َ�*ُ Nٌ8Bز�	W>q� �ً45��8ُ? طP*  . ُل�	: "<ُ'	َ� هللاُ ا�(8ّ!	8�? أ	25�] أي: [ ��(8ّ!	$أ�8َ!	? �/ $َ 

� ا���"!ّ� ا���	�Fة�!�، أ�!� */��ر، . "أو�Cَ5L إ�2?%�  ).    ن ع م ( *�ّدة ، ���4 ا�

(2)  N8P��8>. ُ*��8ٍََّ  ""8َ'�5ِن" ا�" ?��S -Bو :�m��Î��Í��Ì�������Ë��Ê��É��Èl ُا�ُ!�اد ، :�	C��5'8" . �8َ4َ��و<ُ	

���ٌب �E!5*(2+أن <��َن ا�J Nُ8Pِزً*� B- ھeا ا�!'�م؛ �A/��Bبُ  ?2B  . َن�	�� ،+َ>�B�	�5� �	ًC�ّ�* ُب�A/و�� #�ن ا�

 Zً!َ�0* اeھ . Nُ'ْ8َ��B ) ِزِمZّا� N8Pُر ا��V* ( -)8َ>" !�> ?� يeّانِ ا��ّ!22. ا��	ا�20 �ِO�	U +	* ُن��	�dُ. ا	+ . "2ّ	ا�

/ ا�4'		�ة . �m�l���k��j��i��h��g��f�l: واS		�أ ��S		? "8		��>). ع ق ل ( *		�ّدة ، ����	ن ا�����ب*(
		�ر، 

171.  

(3)  N	8Pبَ " ا�eَ	#َ" زمJ Nٌ		8B .�ً>�ّ	8�* ا�		k ،?ُA	Uو Xَ8ّ		iُ إذا ،+	�� .N	8P> ا�		5� "َ#		eَبَ " و*	+ ا�		:�اھ� ا�'�آ�2ّ	$ 

<��8" ?��S ،�ًP َّ8=*ُ :�m��t��s��r������ql.123/  ا�:�8اء.  

�4َْ'�ُ ": <ُ'�ل  (4)ََB ?ُ�'َ��U? ... َfُ'4ْUَو :fُ'ِ���  ).س ب ق ( *�ّدة ، ��	ن ا���ب(
�ر، ا�+ *. "ا�eّي <ُ



 219

  __  ____  22  َنْبَرَأها  __  ____  19  َعِملوا

  __  ____  23  فاَتُكم  __  ____  19  ُيَوفَيهم

  __  ____  23  آتاُكم  __  ____  19  ُيظَلمون

  __  ____  23  ُيِحب   __  ____  20  ُيعَرُض 

  __  ____  24  َيْأُمرونَ   __  ____  20  أْذَهْبتم

  __  ____  25  َأْرَسْلنا  __  ____  20  ُتجَزْونَ 

  __  ____  25  َأنَزلنا  __  ____  21  اذُكْر 

  __  ____  25  َأنَزلنا  __  ____  21  أْنَذرَ 

  __  ____  25  َيعَلمَ   __  ____  21  َتعُبدوا

  __  ____  25  َينُصُرهُ   __  ____  21  َأخافُ 

  __  ____  26  َأرَسْلنا  __  ____  22  قالوا

  __  ____  26  َجَعْلنا  __  ____  22  جئتَنا

  __  ____  27  آتَيناهُ   __  ____  22  َتْأِفَكنا

  __  ____  27  َجَعْلنا  __  ____  22  اْئِتنا

  __  ____  27  اتَبعوهُ   __  ____  22  َتِعُدنا

  __  ____  27  ابَتَدعوها  __  ____  23  قالَ 

  __  ____  27  َكتَْبناها  __  ____  23  ُأَبلُغكم

  __  ____  27  َرَعوها  __  ____  23  ُأرِسلتُ 

  __  ____  27  آتَينا  __  ____  23  أراُكم

  __  ____  28  اتّقوا  __  ____  24  هرَأوْ 
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  __  ____  28  ُيْؤِتُكم  __  ____  24  قالوا

  __  ____  28  َيجَعلْ   __  ____  24  (1)اسَتعَجلتُم

  __  ____  28  َيغِفرْ   __  ____  25  ُتَدمرُ 

  __  ____  29  َيعَلمَ   __  ____  25  ُيرى

  __  ____  29  ُيؤتيهِ   __  ____  25  َنجزي

  __  ____  29  اءُ َيش  __  ____  26  َمكّناهم

  __  ____  __  ____  __  ____  26  َمكّناكم

  __  ____  __  ____  __  ____  26  َجَعْلنا

  __  ____  __  ____  __  ____  26  أْغنى

  __  ____  __  ____  __  ____  27  َأهَلكنا

  __  ____  __  ____  __  ____  27  َصرفنا

  __  ____  __  ____  __  ____  28  َنَصَرهم

  __  ____  __  ____  __  ____  28  اتَخذوا

  __  ____  __  ____  __  ____  28  (2)َيفَترونَ 

  __  ____  __  ____  __  ____  29  َصَرْفنا

  __  ____  __  ____  __  ____  29  َحَضروه

  __  ____  __  ____  __  ____  30  قالوا

  __  ____  __  ____  __  ____  30  َسِمعنا

                                                 
(1)  N8P�5ُ�" ا�Wَ8َ�Uا" ، ��4S +َ>�ّ :�m���e����d����c��b���a	Nَ ذ�	fھeا *� ا�5W8�Uُ� �24َّ�� �?؛ وذ��C��S -B f ُ*�0ََ :  أيُ*��8ٍََّ

��h��g��fl .f�e# و*+ ا�:�اھ� :�m��U��T��S��R��Q���P��Ol . 54/ ا�8(��4ت.  

(2)  N			8Pى" ا��			�Bٍّ  "ا�			8َ�* . $			>xا -			Bو�m���Þ��Ý�����Ü��Û����Ú��Ùl <			5� �ُ			O�8ّ=!2ُ� ا�			ا� ،"�			*" 

���mG��F��E����D��C��B���AH��I: و*+ ا�:�اھ� ا�'�آ�$ّ2 �5> ھeا ا�N8P ا�!�8	ّ�ي. <��Pَو�?: *e0وف، وا��ّ'�<�

��R��Q��P��O��N���M��L��K��Jl . n4U /8.  
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  __  ____  __  ____  __  ____  30  ُأنِزلَ 

  __  ____  __  ____  __  ____  30  َيهدي

  __  ____  __  ____  __  ____  31  َأجيبوا

  __  ____  __  ____  __  ____  31  َيغِفرْ 

  __  ____  __  ____  __  ____  31  ُيِجْركم

  __  ____  __  ____  __  ____  32  ُيِجبْ 

  __  ____  __  ____  __  ____  33  َيَروا

  __  ____  __  ____  __  ____  33  َخَلقَ 

  __  ____  __  ____  __  ____  33  ُيْحِييَ 

  __  ____  __  ____  __  ____  34  ُيعَرُض 

  __  ____  __  ____  __  ____  34  قالوا

  __  ____  __  ____  __  ____  34  قالَ 

  __  ____  __  ____  __  ____  34  ذوقوا

  __  ____  __  ____  __  ____  35  َتسَتعِجلْ 

  __  ____  __  ____  __  ____  35  َيَرْونَ 

  __  ____  __  ____  __  ____  35  ُيْوَعدونَ 

  __  ____  __  ____  __  ____  35  ُيهَلكُ 
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   )ر(الملحق 
  : أدوات الّتماسك الّنحوّي في سورة األحقاف: أوًّال 

رقم 
  اآلية

عدد 
  الّرواِبط

  

 أداة الّسبِك الّنحوي  
  

  نوُع األداةِ 
  

  الُعنُصُر الُمفَتَرض

1-  ___  ______  ______  ______  

  هذه اآلياتُ   حذف  َتنزيلُ   1  -2

  َخَلَق اهللاُ   إحالة ضميرّية قبلّية  )نا(َخَلقْ   12  -3

  َخَلَق اُهللا األرَض   َعطف  )األرَض (و    

  َخَلْقنا ما بينهما  عطف  )ما(و    

  بين السماواِت واألرضِ   إحالة ضميرّية قبلّية  )ُهما(بيَن     

     على   حذف  بالَحق بنظاٍم دقيٍق، دال

  (1)الحكمِة والقدرِة والعلم

خلقناُهما إلىِ أجٍل   عطف، َحذف  )أَجلٍ (و    

بتقديِر أَجٍل  "ُمسّمى، 

  (2)"ُمسّمى

اإليماُن نتيجٌة حتمّيٌة،   وصل عكسي  ...)اّلذين كفروا(و    

  ومع ذلك ُيعِرضونَ 

إحالة بعدّية، وٕاحالٌة   (3)اّلذينَ     

  )َمقامّيةٌ (خاِرجّيٌة 

  ، ُكّفاُر قريش)وا( َكَفر

                                                 
(1)  �
  .14152/ 23، �<�!� ا���Pاويا�:�8اوي، : �
�وا. 310/ 8، ا�4	�Uا�'�ط4-، : ا�

(2)   ،-U��h2+ا	��  .4/ 26، روح ا�

(ّ�ُع *+ ، 2B? إ���$ٌ *+ ��ٍع آB j25B ،�Tَ- ا�(rٌ>�L ٌ�P� zّّ <�8َُُّ *��8ً�ِ �?؛ وھeا ا�)ا�eّ<+َ (ا�UJ ا�!��Lل   (3)

?25� 1َُ5Aُ> $ِ���dا�/�ر�2ّ$، أو ا�!'�*2ّ$" ا $���d�2قُ . "اUو -	B Q	�ِ�!ا� +��+ ا�VBdِح  Nُ2Pِت ھ� ا���>xا 

  .    ُ#Pّ�ر �S<�- ھ(� -*NِI ھeه ا���0ِ$، وھ� 
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  ّلذينا  إحالة ضميرّية قبلّية  ا) و(كفر    

  (1)أَجٍل ُمسّمى  إحالة قبلّية  )ما(عن = عّما     

  اّلذين  إحالة ضميرّية قبلّية  ا) و(ُأنِذر    

  ُأنِذروه  حذف  ُأنِذروا    

  )ُمحّمد(َرسوُل اهللا   إحالة ضميرّية خاِرجّية  ُقلْ   22  -4

  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  م) تُ (َأَرَأيْ     

  رونيأخبِ   اسِتبدال  أَرَأيُتم    

  الشركاءُ : ، أيْ )ُه(َتدعونَ   إحالة بعدّية  ما    

  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  ن) و(َتْدع    

  َتدعوَنه  َحذف  َتدعونَ     

  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  ني) و(أر    

  )محّمد(رسول اهللا   إحالة ضميرّية خارجّية  )ي(أرون    

  )ُه(َخلقو  إحالة بعدّية  )ذا(ما    

  الّشركاء في الِعبادة  إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(َخَلق    

  َخلقوه  حذف  َخَلقوا    

وليس لهم ِشركٌة مع اهللا   وصٌل إضافي   أمْ     

  (2)في َخلِق الّسماواتِ 

                                                 
�!�ِر ا�!/�S�5ِت، <(�C- <�َم ا�'�2*$  (1)h <!ّ���i	�ا . اN�h ا�ُ!nB ،?	� وا�	P# +>e	َّر ا�eِ�ُي أeّا ا��2ُم، ھ� ا�eوھ

?)�.  

(2)  �
  .5/ 26، روح ا���	2+اU��h-، : ا�
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  الشركاُء في العبادة  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُه(لَ     

  َخْلِق الّسماواتِ   حذف  الّسماواتِ     

  اّلذيَن كفروا  رّية قبلّية  إحالة ضمي  ني)و(اْئت    

  )محّمد(رسول اهللا   إحالة ضميرّية خارجّية  )ي(اْئتون    

بكتاٍب ُمنَزٍل يأمُركم   حذف  ِبكتابٍ     

  (1)بعبادِة األصنامِ 

  كتاب ساِبق زمنيا  وصل زَمنيّ   ِمن َقْبلِ     

  )القرآن(الكتاب   إحالة ضميرّية قبلّية  هذا    

  ةٍ ائتوني بأثار   عطف  أو أثارةٍ     

  ِعلم َيشهُد لكم  حذف  علمٍ     

  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية    م)تُ (ُكنْ     

  صادقيَن في دعواُكم  حذف  صاِدقين    

  فهاتوا ما ِعندكم  حذف  إن كنتم صاِدقين    

  أنتم كاِذبوَن وضاّلونَ   وصل إضافيّ   ...َمن أَضل ِمّمن)وَ (  13  -5

     أكَثُر ضالالً   ُمقاَرنة  أَضل  

إحالة بعدّية، إحالة   )َمن(ِمن    

  خاِرجّية مقامّية

  ، كّفار قريش)هو(يدعو 

  َمنْ   إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(َيدعو    

                                                 
(1)  �
  .274/ 7، �<�!� ا���آن ا��*!�ا�+ #�2I، : ا�
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إحالة قبلّية، إحالة   َمنْ     

  بعدّية

الشركاُء في العبادة، 

  )هو(َيسَتجيُب 

الشركاُء في = (َمْن   إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(يسَتجيُب     

  )العبادة

  يستجيُب دعاَءه  حذف  جيبُ يستَ     

  كّفار قريش: الّداعي، أي  إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(لَ     

  لن يستجيَب في أّي وقت  وصل زمنيّ   يوِم القيامةِ ) إلى(    

  أبًدا، وال حّتى يوم القيامة  اسِتبدال  يوِم القيامةِ     

هم عن دعائهم )وَ (    

  غاِفلونَ 

يدعونهم من دون اهللا،   (1)وصل إضافيّ 

  غاِفلون وهم 

  الّشركاء في العبادة  إحالة ضميرّية قبلّية  ُهم    

  الّداعونَ   إحالة ضميرّية قبلّية  م)ه(دعائِ     

إذا ُحِشَر الّناُس كانوا )وَ (  8  -6

  ...لهم أعداءً 

ال يستجيبوَن لهم أبًدا،   عطف

  وُيعادوَنهم عند الَحْشرِ 

  بعَد الَحْشِر ُيعادونهم  وصل زمني  إذا    

  (2)الُمشِركونَ   ِتبدالاس  الّناُس     

  الّشركاء في العبادة  إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(كان    

                                                 
(1)   ٌّ-B�iإ NٌLو XA8ا� . J َّ-B�	idا Nَ	Lرت ا���	�T$ٌ، ا	2ّ��� Qِ	iِ�!ا ا�e	ھ -	B او�	ى أّن ا��	" َ$Uّن ا�ّ�راhو

 َXA8ا�.  

(2)    N2��� ،�8ً2!� ا�(ّ�ُس J ،ا��4اءِة ھ� ا�ُ!:ِ�#�َن XِS�!� 8(2ّ�ن!َ��B" ًاء��  "....#���ا ��C أ
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  المشركون: الّناُس، أي  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُه(ل    

غِفلوا عن دعائهم،   عطف  وَ     

  وعاَدوهم عند الَحشرِ 

  الّشركاء في العبادة  إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(كان    

  الّناُس   ة قبلّيةإحالة ضميريّ   م)ِه(ِبعبادتِ     

إذا تُتلى عليِهم آياتُنا )وَ (  10  -7

  ...قاَل اّلذيَن كفروا

يدعوَن من دون اهللا،   عطف

  وُيَكذبوَن آياِته

ُيكّذبوَن اآلياِت بعَد   وصل زمنيّ   إذا    

  سماِعها

  الُمشِركونَ   إحالة ضميرّية قبلّية  م)ِه(علي    

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )نا(آياتُ     

  ا)و(َكَفر  إحالة بعدّية  ّلذيَن ا    

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(كَفر    

     عن، اآلياتِ   اسِتبدال، اسِتبدال  ِللَحق  

عندما جاءهم الحق،   وصل زمنيّ   لّما    

  وصفوه بالسحرِ 

  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)هُ (جاءَ     

  الَحقّ   إحالة إشارّية قبلّية  هذا    

  وصفوه بالسحِر واالفِتراِء   وصل إضافيّ   َأم  24  -8
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  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  نَ )و(يقول    

  )القرآن(الحّق   إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(افترا    

  رسول اهللا  إحالة ضميرّية خارجّية  )هو(افتراه     

  رسول اهللا  إحالة ضميرّية خاِرجّية  )أنتَ (ُقل     

و افتريُته، فاهللا ل  وصل سببيّ   إنْ     

  سُيعاقبني

  رسول اهللا  إحالة ضميرّية خاِرجّية   ُه)تُ (افَتَريْ     

  الحّق أو الكتاب  إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(افَتَريتُ     

  (1)إن افتريُته، فسُأعاَقبُ   وصل سببيّ   فَ     

ال تملكون لي من اهللا     

  شيًئا

  اهللا سُيحاِسُبني  استبدال

  اّلذيَن كفروا  ّية قبلّيةإحالة ضمير   نَ )و(تمِلك    

  رسول اهللا  إحالة ضميرّية خاِرجّية  )ي(ل    

  (2)شيًئا من عقاِبه  حذف  شيًئا    

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  هو    

  أكثر علًما بأعماِلكم  ُمقاَرنة  أعَلمُ     

  )ِه(في  إحالة ضميرّية بعدّية  )ما(بِ     

  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  نَ )و(تُفيض    

                                                 
  .�C54S؛ ��5�B اhدا"W2�)� �ً44U ُtِ��" +2ٍ$ ��8ه ر�A)* �Aً'2ًّ� "إنْ " ��Pء ��ظP2$ ا�t��ّ ا�ّ��SNI* ،-44*@ ا  (1)

(2)  �
  .8/ 26، روح ا���	2+اU��h-، : ا�
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  ما  إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(في    

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(بِ     

  رسول اهللا  إحالة ضميرّية خارجّية  )ي(َبْين    

  يشهد لي، ويشهد عليكم  عطف  وَ     

  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)كُ (بين    

فهو الّشاهد بيني وبينكم،   عطف  وَ     

  وهو الغفور الّرحيم

  اهللا  لة ضميرّية قبلّيةإحا  هو    

  (1)يغِفر لكم إذا تُبتُم  حذف  الَغفوُر الّرحيمُ     

  رسول اهللا  إحالة ضميرّية خاِرجّية  )أنتَ (ُقْل   16  -9

  رسول اهللا  إحالة ضميرّية خاِرجّية  )تُ (ُكنْ     

ما أدري ما ُيفَعُل بي )وَ (    

  ...وال ِبكم

لسُت أّوَل رسوٍل، وال   عطف

  عندي ِعلُم الغيبِ 

  رسول اهللا  إحالة ضميرّية خارجّية  )أنا(أْدري     

  (2))هو(ُيفَعُل   إحالة ضميرّية بعدّية  ما    

  ما  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(ُيفَعُل     

  رسول اهللا  إحالة ضميرّية خارجّية  )ي(ب    

أجَهُل ما سُيصيبني، وما   َعطف  ال ِبكم)وَ (    

                                                 
(1)  �
  .276/ 7، �<�!� ا���آن ا��*!�ا�+ #�2I، : ا�

ھ� ا��L�* .P�U$ً  "*�" و�eِا، "��ن  (2) ُّ��  .291/ 4، ا��P	فا�.*/:�ّي، : ا�
�. �C*2ّ$ً و<�Wُز َ
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  سُيصيُبكم

  ذيَن كفرواالّ   إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُک(بِ     

  ما  استبدال  إنْ     

  رسول اهللا  إحالة ضميرّية خارجّية  )أنا(أتِّبُع     

إحالة ضميرّية قبلّية،   ما    

  إحالة ضميرّية بعدّية

،      )الحقّ (آياتُنا 

  )هو(ُيوحى 

  ما  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(ُيوحى     

     رسول اهللا  إحالة ضميرّية خارجّية  إَلي  

  تِّبٌع وُمنِذرٌ أنا مُ   عطف  وَ     

  رسول اهللا  إحالة ضميرّية خارجّية  أنا    

  رسول اهللا  إحالة ضميرّية خارجّية  )أنتَ (ُقْل   21  -10

  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)تُ (َأَرَأيْ     

  أخِبروني  اسِتبدال  أَرَأيُتم    

إن كان ُمنَزًال وكفرُتم به،   وصل سببيّ   إن    

  (1)فقد كّذبُتم

  ما ُيوحى من القرآنِ   إحالة ضميرّية قبلّية  )هو (كانَ     

اجتَمَع كوُنه من عنِد اهللا   عطف  كَفرُتم به)وَ (    

  وكفُركم

                                                 
(1)  �		
أ�!		� *0!		� : ، "0'2		1ا���8ّّر ا�َ���,�ن ;��+ -����ِم ا��)��	ِب ا�������نا�		ّ�!2+ ا�450		ّ-، أ�!		� �		+ <�U		X، : ا�

  .644/ 9، ـھ1406ا�/�اط، دار ا�'�5، د*:1، 
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  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)تُ (َكَفْر     

  ما ُيوحى من القرآنِ   إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(بِ     

َشِهَد شاِهٌد من بني )وَ (    

  ...إسرائيلَ 

ّنه ُمنَزٌل، وشِهَد ثبَت أ  عطف

  الّشاِهدُ 

  عبد اهللا بن سالم  إحالة خاِرجّية  شاِهدٌ     

  (1)شاِهٌد عظيُم الّشأنِ   حذف  شاِهدٌ     

  الّتوراة  إحالة خاِرجّية  ِمثلِ     

التوراُة كالقرآن في كونها   ُمقارنة  ِمثِله    

  من عند اهللا

  ما ُيوحى من القرآنِ   إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(ِمثلِ     

َشِهَد على صدِق الّتوراِة،   عطف  فَ     

  فآَمن بالقرآنِ 

  شاِهدٌ   إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(آَمَن     

  اجَتَمَع إيماُنه واسِتكباُركم  عطف  وَ     

  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)تُ (اسَتكَبْر     

  (2)عن اإليمان  حذف  اسَتكَبرتُم    

إّن اَهللا ال َيهدي القوَم     

  الّظاِلمين

فَمن أظَلُم منكم   استبدال

 (3)!وأَضل  

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(َيهدي     

                                                 
(1)  �2/Pّا "(�<ُ+ ا��e2ِ� ھ
  .  11/ 26، �	2+روح ا��اU��h-، : ا�
�. ودلَّ �5> *8(> ا��8ّ

(2)  �
  .189/ 16، ا�4	U�ِا�'�ط4-، : ا�

(3)  �		
�-، : ا�		���hاk!��:�أو أّن أداةَ ا�		ّ�f4 ا�(0ّ		�يِّ B		- ھ		eا ا�!�iِ		Qِ ھ		- ا�0		eف؛ . 52/ 8، �<���!� ا�':��� ا�


� إ�> ��اِب ا�ّ:�ِط ا�!e0وفِ ّ)���.  
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  َكّذبوا، واستكبروا، وقالوا   عطف  ...قاَل اّلذيَن كفروا)وَ (  20  -11

  ا)و(َكفر  إحالة بعدّية  اّلذينَ     

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(َكفر    

  (1)نواألجِل اّلذين آمَ   حذف  لّلذيَن آَمنوا    

  ا)و(آَمن  إحالة بعدّية  اّلذينَ     

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(آَمن    

كاَن خيًرا ما سَبقونا )لو(    

  ...إليه

  

  وصل سببيّ 

سبقونا إلى : قالوا

اإليمان، ألّنه ليس فيه 

  خيرٌ 

  ما يوحى إلى الّرسول   إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(كاَن     

  اّلذين آمنوا  ة قبلّيةإحالة ضميريّ   نا)و(َسَبق    

  اّلذين كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  )نا(سَبقو    

  ما يوحى إلى الّرسول  إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(ِإَلي    

َكّذبوا واستكبروا وزعموا   عطف  وَ     

  أّنه إفٌك ُمفَترى

زعموا أّنه إفك، ألّنهم لم   وصل سببيّ   إذ    

  يهتدوا

  اّلذين كفروا  ةإحالة ضميرّية قبليّ   ا)و(يهتد    

                                                 
. 293/ 4، ا���Pّ	فا�.*/	:�ي، : ا�
	�. *'	����Cَ ھ	eهh��Cّ رأوا ا�!E*(2+ *ّ!+ <8ُّ�و�Uُ  �C	'ّ�ًط�؛ S	���ا : أي  (1)

�
  .190 -189/ 16، ا�4	U�ِا�'�ط4-، : و��UZ.ادة ��ل أ�4Uب �.ول ھeه اx<$، ا�
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  ما يوحى إلى الّرسول  إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(بِ     

  (1)َظَهَر عناُدهم  حذف  وٕاذ لم َيهتدوا بهِ     

: بسبب عنادهم، قالوا  وصل سببيّ   فَ     

  هذا إفكٌ 

وصفوه بكونه إفًكا، بعد   وصل َزَمنيّ   َس     

  انِتفاِء هدايِتهم

  فروااّلذين ك  إحالة ضميرّية قبلّية  نَ )و(يقول    

  ما يوحى إلى الّرسول  إحالة إشارّية قبلّية  إفٌك قديمٌ ) هذا(    

ِمن َقْبِلِه كتاُب موسى )وَ (  14  -12

  إماًما ورحمةً 

شهد شاِهُد بني إسرائيَل،   عطف

  (2)وشِهَد كتاُب موسى

َشِهَد كتاُب موسى قبَل   وصل زمنيّ   ِمن َقبِله    

  عبد اهللا بن سالم

ما يوحى إلى الّرسول   رّية قبلّيةإحالة ضمي  )ِه(ِمن َقبلِ     

  )القرآن الكريم(

شِهد كتاُب موسى قبَل   َحذف  ِمن قبِله ِكتاُب موسى    

  (3)نزوِل القرآن

  الّتوراُة إماٌم ورحمةٌ   عطف  رحمةً )وَ (إماًما     

                                                 
(1)  hا� ،-���k!:�؛ �P��� NVP5	�ء، "�ن<'�� "ا�N8P "إذ" وJ <!�+ أن <��َن ا�B N*ِ�8-. 51/ 8، �<�!� ا�':� ا�

�+ ز*+ ا�P "إذ" وZ�TJف ز*+N8 .�
�?!��Q ا�:ا�P� 1���  . ا�ّ

(2)  �
  .15/ 26، روح ا���	2+اU��h-، : ا�

(3)   �Tَx2ِ� ا�Pّ5> ا���  ).#�) +ٌO ، <��ُن ا�!e0وُف ا�/4َ� ...(ا��ّ�راةُ أُ�.�ْ@ Nَ4S ا�'�آن إ*�ً*�( و�(�ًء 
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هذا كتاٌب ُمصدٌق )وَ (    

  ...لساًنا عربيا

الّتوراُة إماٌم ورحمٌة،   عطف

   َقبَلهوالقرآن ُمَصدٌق ِلما

إحالة إشارّية قبلّية،   هذا    

  إحالة إشارّية بعدّية

ما يوحى إلى الّرسول، 

  ِكتابٌ 

لكتاِب موسى، أو الكتِب   حذف  ُمَصدقٌ     

  الّسماوّيِة الّساِبقةِ 

  من أجل اإلنذاِر والُبشرى  وصل سببيّ   ُينِذرَ )لِ (    

  )القرآن(الكتاب   إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(ُينِذَر     

  ا)و(َظَلم  إحالة بعدّية  ّلذينَ ا    

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(َظَلم    

  (1)أساءوا  اسِتبدال  َظَلموا    

  بشيٌر ونذيرٌ   عطف  ُبشرى للُمحِسنينَ )وَ (    

قالوا ربنا اُهللا ) اّلذين(إّن   14  -13

  ...ثّم استقاموا

  إحالة قبلّية، 

  إحالة بعدّية

أو اّلذين  (2))الُمحسنين(

  ا )و(وا، قالآمن

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(قال    

     اّلذين آمنوا أو الُمحِسنون  إحالة ضميرّية قبلّية  )نا(َرب  

                                                 
��نَ   (1)	�dا Nُ	ِ��'ُ" ُءة�Ud�B . 
ّ��	� +َ2g2��	+ إU	�ءِة ا�ُ!	 ُ$	>xت ا�	4ّ�5ِ�؛ ����2	? ا�8(�<	ِ$ إ�	> أّن اUd	�ءةَ "Aُ	�ِرُد وَ

�? 4S		Nَ أن <
5	2k �َ		َ�هَ		P� ُء-�وھ(	�َك ا��!		�ٌل آTَ		L . �ُ	���Cَ4، و"0'ِّ		1 �	? ا�ُ/		��اَن ا�!4		2+، و�C	eا <َ
5		ُ� ا�ُ!	

-B �َTَ�4اٍل آ�UJ �ِBن إ�> ا����C�ّ�* اَر وا�4ُ:�ىe�dُدهُ، أّن ا�P*ُ �ٍCB <5�  .<َ+ وا�!Eِ*(2+اx<ِ$، وھ� ا�!4(-ُّ 

؛ 25/�B	�CV *	+ ا�/	�ف . �5> أّن ا�ُ!0�(2+ ھ� ا�!E*(�َن ا�ُ!��'2!�ن  (2) ٍّ-B�	iإ NٍL�� +2�>xا ُtا، <ُ!�ُ+ ر�e�

$'ِ���  .وا�0.ن، <ُ=�ُف إ�> ا�4ُ:�ى B- اx<ِ$ ا�ّ
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  آَمنوا باهللا وحَده َربا  اسِتبدال  قالوا ربنا اهللاُ     

      

  ثُمّ 
آمنوا، وألحقوا إيماَنهم   )وصل زمنيّ (عطف 

  باالستقامةِ 

  اّلذين آمنوا أو الُمحِسنون  ّية قبلّيةإحالة ضمير   ا)و(استقام    

      

  استقاموا
  

  حذف
على أواِمِر العقيدة  "

  (1)"ونواهيها

      

ال خوٌف عليهم وال )فَ (

  هم يحزنون

  

  وصل سببيّ 

إليماِنهم واسِتقامِتهم، 

َأّمنهم اُهللا من الخوف 

  والحزن

  اّلذين آمنوا أو الُمحِسنون  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ِه(عَليْ     

  (2)"فيما َيسَتقِبلون "  حذف  فال خوٌف عليهم     

  ال يخافوَن وال يحزنونَ   عطف  ال هم يحَزنونَ )وَ (    

  اّلذين آمنوا أو الُمحِسنون  إحالة ضميرّية قبلّية  ُهم    

  اّلذين آمنوا أو الُمحِسنون  إحالة ضميرّية قبلّية  نَ )و(َيحَزن    

  (3)"على ما َخّلفوا "  حذف  وال هم َيحزنونَ     

  اّلذين آمنوا أو الُمحِسنون  إحالة إشارّية قبلّية  أصحاُب الجّنةِ ) أولئكَ (  7  -14

  الَجّنة  إحالة ضميرّية قبلّية  )ها(خاِلديَن في    

                                                 
  .14178/ 23، �<�!� ا���Pاويا�:�8اوي،   (1)

(2)   ،�2I# +279/ 7، �<�!� ا���آن ا��*!�ا�.  

(3)  ?�P� 1���  .ا�!��Q ا�
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  ُيجَزونَ   َحذف  َجزاءً     

  أعماُلهم سبٌب للجزاءِ   وصل سببيّ   بِ     

  )ُه(يعملونَ   إحالة بعدّية  (1)ما    

  ذين آمنوا أو الُمحِسنونالّ   إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(كان    

  اّلذين آمنوا أو الُمحِسنون  إحالة ضميرّية قبلّية  نَ )و(َيعَمل    

  

15-  

  

  

55  

  

ينا اإلنسانَ )وَ ( ّوص...  

  

  وصل إضافيّ 

، األمر بالّتوحيد

 وطاعة واالستقامة،

  الوالدين

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )نا(َوّصيْ     

  (2)ألَزْمنا  استبدال  َوّصْينا    

  اإلنسان  إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(والَديْ     

ِلما كاَن ِمنُهما إليه  "  وصل سببيّ   ...حَمَلْته أّمه ُكرًها    

  (3)"َحْمًال ووليًدا وناشًئا

  اإلنسان  إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(َحَمَلتْ     

     اإلنسان  إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(ُأم  

 ذا ذاَت ُكرٍه، أو َحْمًال  "  حذف  ُكرًها    

   (4)"ُكره

  حَمَلته، ووَضَعته بمشّقة  عطف  وَ     

                                                 
ھ� ���V* �ًBر<ًّ� "*�"�5> أّن   (1) ُّ��  .َ*���L$، و<!�+ 

(2)  �
�ّ-، : ا����hاk!:�، "أ�.*(	�" *8(	> ا�8P	N "وLّ	2(�" و�(�ًء �5	> "	=!2ِ+ ا�8P	N. 51/ 8، �<�!� ا�':� ا�

�?��5Q!$، ا�
� ا�!وھ(�ك "���C2ٌت إ��ا�2ّ$ٌ أ�Tى ��l Jً�8P* .�5�2ً� "إ����ً�""8َُ�ب 5#!$ P� 1���  . ا�

  .� ،22 /112	U�ِ ا�'!	نا��4Aّي،   (3)

(4)   ،-U��h2+ا	��  .  17/ 26، روح ا�
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  اإلنسان  إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(َوَضَعتْ     

  أمهُ   إحالة ضميرّية قبلّية  )هي(َوَضَعْته     

ذاَت ُكرٍه، أو َوضًعا ذا   حذف  ُكرًها    

  ُكرهٍ 

  ْمُل والوْضُع شاّقاِن، الحَ   وصل إضافيّ   وَ     

   (1)"ُمّدة حمِله وِفصاِله"  َحذف  وَحمُلُه وِفصاُله    

  اإلنسان  إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(َحْملُ     

الَحْمُل والفصاُل ُمّدُتهما   عطف  وَ     

  ثالثوَن شهًرا

  اإلنسان  إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(ِفصالُ     

عاَش واستمّرت حياُته  "  حذف  حّتى إذا َبَلَغ أُشده    

   (2)"حّتى إذا بَلَغ أُشده

  عاَش إلى بلوِغ أُشده  صل زمنيّ و   حّتى    

  بعَد البلوِغ، شكَر ربه  وصل زمنيّ   إذا    

إحالة ضميرّية قبلّية،   )هو(َبَلَغ     

  )مقامّية(إحالة خاِرجّية 

بكر اإلنسان، أبو 

   (3)الّصّديق أو سعد

     اإلنسان  إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(َأُشد  

، ثّم بعدها (1)بلَغ أُشدهُ   َعطف  وَ     

                                                 
  .294/ 4، ا��P	فا�.*/:�ي،   (1)

�5ّ- ا�0(54ّ-، ا�+ ��دل،   (2) +� �!� zP� بأ��	'�  .393/ 17 ت،. ار ا���� ا�58!2ّ$، ��2وت، د، د�<�!� ا�

(3)  �
���1،  ا���Qا�!: ا�ّ394/ 17.�
�5	ّ- �	+ أ�!	�ا��ا��ي، :  وا� +� `ول�2أ/�'	ب  ا�(2	����رّي، أ�	� ا�0	

  .396 -395م، ص1991، 1#!�ل ���2�- ز�5kل، دار ا���� ا�58!2ّ$، ��2وت، ط: "0'12 ودراU$، ا���آن
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  بلغ األربعين

  اإلنسان  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(َبَلَغ     

  اإلنسان  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(قاَل     

  اإلنسان  إحالة ضميرّية قبلّية  )ي(َربّ     

  اإلنسان  إحالة ضميرّية قبلّية  )ي(أوِزْعن    

  َرب   إحالة ضميرّية قبلّية  )أنتَ (أوِزعني     

  دَم الشكرَ ألِهمني ِألقَ   وصل سببيّ   أن    

  اإلنسان  إحالة ضميرّية قبلّية  )أنا(أشُكَر     

  على نعمتك) ك(أشكر  حذف  أشُكَر ِنعَمَتكَ     

  (2)ِنَعَمك  اسِتبدال  ِنعَمَتك    

  إحالة قبلّية،   اّلتي    

  إحالة بعدّية 

  )ها(ِنعمتك، أنعمتَ 

  رب   إحالة ضميرّية قبلّية  )تَ (أنعمْ     

  نعمتك  ة قبلّيةإحالة ضميريّ   )ها(أنعمتَ     

     اإلنسان  إحالة ضميرّية قبلّية  )ضمير الياء(عَلي  

النعمُة غَمَرت اإلنساَن   عطف  وَ     

                                                                                                                                            
(1)   ِّ�;ُh2ّ$ِ : ��5ُغ ا�Z'8ا�'ّ�ِة وا��ّ!22ِ. وا� ِّ+U ل�Lو .�
  .294/ 4 ،ا��P	فا�.*/:�ي، : ا�

(2)  <��	8" ?	��S <	)8* :�m�]��\��[��Z���l ،" +		* ، �5	-َّ و�5	> وا�	�يَّ �	C� @َ	!8�- أ		(�8َِّ ا�ّ�	ا� �َ�	;ُ -	)!Cِأ�

�<��!� ا�):�(�� ا�	+ ��;	�ر، . "#��	0ّVِّ$ وا�Wِ	�ة:  ا�ّ��d�# ِ$ّ>�2<!�ِن وا��12B�ّ، و*+ ا�(Q2!� : ِ�8َِّ ا�(8َِِّ� ا�ّ�<($ّ2ِ 

*�Pًدا، 2B? إ;�رةٌ إ�> أّن ا�(8ّ!$ ا�!'�Vدة ھ	- �8!	$ ا��Cا<	$، ) �f�!8(Nّ ورود ا��Pّ5 و�8. 33/ 26، وا�)ّ��(�

$!8� +* �C� <P#و    .  
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  ووالَديه

     اإلنسان  قبلّيةضميرّية إحالة   )ضمير الياء(واِلَدي  

ألهمني أن أشكرك، وأن   عطف  وَ     

  ...أعمَل صالًحا

  ألِهمني ِألَعمَل صالًحا  وصل سببيّ   أن    

  اإلنسان  إحالة ضميرّية قبلّية  )أنا(َل أعم    

  (1)صالًحا كثيًرا  حذف  صالًحا    

  صالًحا  إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(َترضا    

  َرب   إحالة ضميرّية قبلّية  )أنت(َترضاه     

  ألهمني، وأصِلح ذّرّيتي  عطف  وَ     

  َرب   إحالة ضميرّية قبلّية  )أنتَ (أصِلح     

  (2)ُالُطفْ   استبدال  أصِلحْ     

  اإلنسان  إحالة ضميرّية قبلّية  )ي(ل    

  (3)أصلح ذّرّيتي، ِلَمنفعتي  وصل سببيّ   ي)ل(    

  اإلنسان  إحالة ضميرّية قبلّية  )ي(ُذّرّيت    

  اإلنسان  إحالة ضميرّية قبلّية  )ياء الّضمير(إّني    

                                                 
(1)  �
  .19/ 26، روح ا���	2+اU��h-، : ا�

َ+ *8(		> ا�P)أL		S)rِ5		� <�		�ن ا�8P		N ا�!�8		ّ�ي   (2) ِّ!		iُ ، زمZ		ا� N		8)X		ُAف ). ا��		وورود ا�0"-		B" $		>xا -		B ،

  . 19/ 26، روح ا���	2+اU��h-، : ا�
�. <�َن وا��U�َّخ �ZVّ5ح�Bد د�J$ً "'�=- ا�ّ��ا���<!$، أ

(3)  �
  .34/ 26، �<�!� ا�):�(� وا�)ّ��(�ا�+ ��;�ر، : ا�
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  اإلنسان  إحالة ضميرّية قبلّية  )تُ (ُتبْ     

  َرب   إحالة ضميرّية قبلّية  )كَ (إَليْ     

أعَلَن اإلنساُن توبَته إلى   عطف  وَ     

  ربه، واسِتمساَكه بديِنه

  اإلنسان  إحالة ضميرّية قبلّية  )ياء الّضمير(إّني    

  (1)اإلنسان   قبلّية إشارّيةإحالة  أولئك  17  -16

  ، إحالة قبلّية  اّلذينَ     

  بعدّيةإحالة 

  م)ُه(اإلنسان، َعنْ 

  اهللا  ةإحالة ضميرّية قبليّ   )نحن(نتَقّبُل     

  اإلنسان  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُه(َعنْ     

  أفضل أعمالهم  ُمقاَرنة  أحَسنَ     

  )ُه(َعِملو  بعدّيةإحالة   ما    

  ما  إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(َعِملو    

  اإلنسان  إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(عِمل    

  َتَقبٌل وَتجاُوزٌ   عطف  وَ     

  اهللا  ّيةإحالة ضميرّية قبل  )نحن(َنتجاَوُز     

  اإلنسان  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ِه(َسيئاتِ     

كائنين في أصحاب "   حذف  في    

  (2)"الجّنة ومعدوديَن فيهم

  
  

                                                 
(1)    fg> "أو�	+ *8(	2? *B �*و ،?)���ن، وا�h Q!Wّن ا�ُ!�اد �? ا�jُ)Wِ ا�ُ!�XُVِّ ���!8(> ا�َ!�0-ِّ �dإ;�رة إ�> ا

�?اU��h-، ". ِ�؛ �q;�8ِر ��8ُ4 *(.��ِ? وُ�5ُ�ِّ در��ِ?ا�8ُ4P� 1���  .ا�!��Q ا�ّ

  .295/ 4، ا��P	فا�.*/:�ي،   (2)
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نعدهم بالتّقبِل والّتجاُوِز   عالمة اإلعراب  ) َ (َوعد    

  (1)وعَد صدقٍ 

  ، إحالة قبلّية  اّلذي    

   بعدّيةإحالة

  )ُه(وعد الّصدق، ُيْوَعدون

  اإلنسان  حالة ضميرّية قبلّيةإ  ا)و(كان    

  اإلنسان  إحالة ضميرّية قبلّية  نَ )و(ُيوَعد    

  اّلذي  إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(ُيوَعدونَ     

يتقّبل اهللا من المحِسن،   وصل إضافيّ   وَ   29  -17

  وُيعّذُب المسيَء المعاِند

إحالة خارجّية مقامّية،   اّلذي     

  إحالة بعدّية

عبد الّرحمن بن أبي 

  )هو(، قاَل (2)بكر

  اّلذي  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(قاَل     

  اّلذي  إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(واِلديْ     

عند دعوتهما إّياه  "  حذف  قاَل لواِلديِه ُأف لكما    

  (3)"لإليمان

  والديه  إحالة ضميرّية قبلّية  )ُكما(لَ     

                                                 
�5		> أّن   (1)" َ�		��		�اب S		� أّدت دورً  "وdا ُ$		*Z�		ٌ� �!		� U		)* ?'4		�Vب، و�(		�ًء �25		? "�		�ُن  ِّ#E* ٌر�V		* �		ًّ2�Jا د

�ً'2!� .�
�?��Qا�!: ا�P� 1ِ����+ طeCB �Cِ�824ا ا��ّ .  ا�ّ $ِ*Z8ا� -B ل ُّ�0)QB ، <P5َ@ اJ���4هَ إ�> أّن ا���َ� )ا��َّ

  .�jَ2 و�ً�ا ��د<ًّ�

(2)  �
  .198 -197 / 16، ا�4	�KD U�	م ا���آنا�'�ط4ّ-، : ا�

(3)   ،-U��h2+ا	��  .20/ 26، روح ا�
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يه، تضّجر الولُد من أبوَ   وصل سببيّ   أتِعداِنني أن ُأخَرجَ     

  ألّنهما يِعداِنه بالبعث

  والديه  إحالة ضميرّية قبلّية  ِنني)ا(َتِعد    

  اّلذي  إحالة ضميرّية قبلّية  )ي(َتِعداِنن    

  اّلذي  إحالة ضميرّية قبلّية  )أنا(ُأخَرَج     

  !أُأخَرُج، ولم ُيخَرج غيري  وصل إضافيّ   وَ     

  ولم ُيخَرج الّساِبقون  استبدال  وقد خَلت القرونُ     

  قضى الّساِبقوَن قبَلنا  وصل زمنيّ   )ِمن قبلي(، )قد(    

  اّلذي  إحالة ضميرّية قبلّية  )ي(َقْبل    

      

  وَ 

  

  وصل إضافيّ 
الولد يتضّجُر، والوالداِن 

  يستغيثاِن اهللاَ 

  والديه  إحالة ضميرّية قبلّية  هما    

  والديه  إحالة ضميرّية قبلّية  نِ )ا(َيْسَتغيث    

  (1)النِ يسأ  استبدال  يستغيثانِ     

  اّلذي  إحالة قبلّية  )كَ (َوْيلَ     

  اّلذي  إحالة قبلّية  )أنتَ (آِمْن     

                                                 
(1)   N8Pّ�ي ا��ُ"Y2H���nل"��=!8* ?)2(>  "<>" .�
ا�)ّ'!�	ن ;�+ �ء �4	� هللا �	+ ا�0	�2+، ا��4�8ي، أ�	� ا�4'	: ا�

و<�Wز . 1157/ 2م، 1976*0!� �5- ا��W4وي، دار إ��2ء ا���� ا�2��8ّ$، ا�'�ھ�ة، : ، "0'12إ-�اب ا���آن

pِB�/ع ا�.)� �ً��V)* $�ZWا� �P� أن <��ن.  
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  يستغيثاِن اَهللا َويَلَك آِمنْ 

  

  حذف

 يستغيثاِن اَهللا أن ُيِقر

: بالبعِث، ويقوالن له

   (1)آِمنْ 

     آِمْن ِلَئّال تَناَل العقابَ   وصل سببي  إّن وعَد اهللا َحق  

: ، فيقولآِمن: يقولون  عطف  فَ     

  الوعُد كاِذبٌ 

  اّلذي  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(يقول     

ما هذا إّال أساطيُر     

  األّولينَ 

  

  وصل عكسيّ 

األبواِن يدعَواِنه إلى 

الحّق الُمبين، ولكّنه 

  ُيكذُب ما ثَبَتْت ِصّحتُه

  وعد اهللا  إحالة إشارّية قبلّية  هذا    

  َكِذب  استبدال  أساطيُر األّولين    

  األَمم األسَبق مّنا  ُمقاَرنة  ّولينَ األ    

  (2)اّلذي  إحالة إشارّية قبلّية  أولئك  12  -18

  إحالة قبلّية،   اّلذينَ     

  إحالة بعدّية 

  م)ِه(أولئك، َحق عَلي

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  م)ِه(عَلي    

                                                 
(1)  �
  .  � ،22 /118	�U ا�'!	نا��4Aّي، : ا�

(2)   ِpBّ�ا	رة أُ;2َ� إ�> ا��8قِّ ��ا��<? ا��	? ��;	ّ:�#ِ� ���ِّ	ا� +ِ*E	!ِن ا���	�d> ا	2َ� إ�	أ; �	!# ،Q	!Wرة ا��	1ّ ��;	05� 

�f5 ھeا ا�ّ��5كَ > +* َّN# N!:" َ$��'85> أّن ا�� $�J�ّ5� أ<ً=�؛ Q!Wا�.  
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  الَقولُ 

  
  
  

  حذف

هؤالء في الّناِر وال  "

ألمألن  "، أو(1)"أبالي

ّنَم منك ومّمن َتِبَعَك جه

  (2)"منهم أجمعين

  كائنين في األَمم الخاليةِ   حذف  في     

  ُأَممٍ   إحالة ضميرّية قبلّية  )هي(َخَلْت     

  سبَقْتهم األمُم زَمنيا  وصل زمنيّ   ِمن قبِلهم    

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  م)ِه(ِمن قبلِ     

     الّسابقون   عطف  اإلنسِ )وَ (ِمَن الِجن ، من الِجن

  والّساِبقوَن من اإلنسِ 

      

  إنهم كانوا خاِسرينَ 

  

  وصل سببيّ 

ألّنهم خسروا أنفَسهم 

بعناِدهم؛ حّق عليهم 

  القولُ 

  ُأَممٍ   إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُه(إنّ     

  ُأَممٍ   إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(كان    

  

19-  

  

  

15  

  

  

  
  

  وَ 

  
  

  وصل إضافّي 

يتقّبل اهللا من الُمحِسن، 

عّذُب الُمسيَء الُمعاِند، ويُ 

وَيرَفع درجاٍت، وَيضُع 

  دركاٍت، بحسب األعمال

                                                 
  .198/ 16، ا�4	�Uا�'�ط4-،   (1)

(2)   ،-U��h2+ا	��  .21/ 26، روح ا�
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     من الفريقين الّسابقين  حذف  ِلُكل  

تبايَنْت مصائُرهم، ِلتباُيِن   وصل سببيّ   ِمّما َعِملوا    

  (1)أعماِلهم

  )ُه(عملو  إحالة بعدّية  ما    

  ما  إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(عملو    

رفع اُهللا ووضَع، وأعطى   وصل إضافيّ   وَ     

  كل ذي حق حقه

جازاهم أو عاقَبهم؛   حذف  ليوفَيهم أعماَلهم    

  (2)لُيَوفَيهم جزاَء أعماِلهم

حاَسَبهم، ِلما أحسنوا أو   وصل سببيّ   ُيوفَيهم أعماَلهم)لِ (    

  أساءوا

  ُكل   إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُه(ُيوفيَ     

  اهللا  ة ضميرّية قبلّيةإحال  )هو(ُيوفَيهم     

  جزاَء أعماِلهم  حذف  أعماَلهم    

  ُكل   إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُه(أعمالَ     

  ُيحاسبهم، وال َيظلُمهم  وصل إضافيّ   وَ     

  ُكل   إحالة ضميرّية قبلّية  هم    

  ُكل   إحالة ضميرّية قبلّية  نَ )و(ال ُيظلم    

  َحقْت كلمُة العذاِب على   ويوم ُيعَرُض اّلذين ) وَ (    

                                                 
�!5		�ا *(C!		�+ �		.اِء *		� �ِ!5		�ا *		+ ا�/2		� وِ*		": "ِ*ّ!		� َ�ِ!5		�ا"<ُ		�اُد �'��		? "8		��>   (1) �		* Nِ		+ أ�		ّ:ّ�، و*		ا�" .

  .297/ 4، ا��Pّ	فا�.*/:�ّي، 

(2)  �
  .1157/ 2، ا�)ّ'!	نا��4�8ي، : ا�
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20-  27  

  

الخاِسريَن، وُعذبوا في   وصل إضافيّ   ...ى الّناركفروا عل

  الّنار

  االنتقال إلى زمٍن آَخرَ   وصل زمنيّ   يومَ     

ويوم ُيعَرُض اّلذين كفروا     

على الّناِر أْذهبُتم 

  ...طيباِتكم

  

  حذف

وُيقاُل لّلذيَن كفروا يوَم  "

على الّناِر : ُيعَرضونَ 

  )1( "طيباِتكمأْذَهبُتم 

  )2(ُيَعذب  اسِتبدال  ُيعَرُض     

  إحالة قبلّية،   اّلذينَ     

  إحالة بعدّية

  ا)و(، َكَفر)3(ُأَمم

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(َكَفر    

  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)تُ (أْذَهبْ     

  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُک(َطيباتِ     

  حّققُتم َشَهواِتكم ساِبًقا  وصل زَمنيّ   في حياِتكم الّدنيا    

  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُک(حياتِ     

بالّنسبِة إلى اآلِخرِة هي   ُمقاَرنة  الدنيا    

  أقرُب، أو أقل شأًنا

قَضيُتم َمآرَبكم، وتَمّتعتم   عطف  وَ     

  بها

                                                 
  .42/ 26، ا�)ّ:�(� وا�)ّ��(�ا�+ ��;�ر،  )1(
)2(�	C)� �	C� Xَ:َ	�ُ2B ،�	C2إ� �C� َء�Wُ> أن ،�C25� �Ciِ�8َ� ز أن <��َن ا�!�اُد�W>و .�	
، ا���Pّ	ف ا�ّ.*/	:�ي، : ا�

4 /297.   
)3(  ُ$	!5# �C25��(h�� �ً'��U �C*� ا�/��2$، ا�ّ�- �'ّ@  �َِّ4�ُ +>eّھ� ا� ،$ِ>xا -B وا، ا��ارَد ذ#ُ�ھ��P#  َ+>eّ5> أّن ا��

  .ا�e8ابِ 
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  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)تُ (اسَتمَتعْ     

أْذهبُتم طيباِتكم في     

حياِتكم الّدنيا واستمتعتم 

  بها

  

  حذف

  

  فلم تُبقوا شيًئا 

  طيباِتكم  إحالة ضميرّية قبلّية  )ها(بِ     

ألّنهم اتّبعوا شهواِتهم؛   وصل سببيّ   فَ     

  استحّقوا العذاب

بعَد استمتاِعكم، ستنالون   وصل زمنيّ   اليومَ     

  عقاَبكم العادل

  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  نَ )وْ (ُتجزَ     

ُتَعّذبوَن بسبِب   وصل سببيّ   بِ     

  استكباِركم، وِفسقكم

  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)تُ (ُكنْ     

  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  نَ )و(تستكِبر    

  في حياِتكم الّدنيا،   وصل زمنيّ   في األرضِ     

  على األرضِ 

استكبروا على الّناِس،   وصل سببيّ   غيِر الحق )بِ (    

  (1)دوَن داعٍ 

                                                 
، وھ� ا��4�ُُّّ� �5> ا�!��4ِّ�ِ   (1)   .  14223/ 23، اوي�<�!� ا���Pا�:�8اوي، : ا�
�. وھ(�ك "�4ٌُّ� ���10ِّ
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  استكبرتم، وفَسقتم  عطف  وَ     

ُتَعّذبوَن بسبِب   وصل سببيّ   بِ     

  استكباِركم، وِفسقكم

  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)تُ (ُكنْ     

  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  نَ )و(َتفُسق    

ومثلما كّذبَك قوُمك،   إضافيّ وصل   وَ   19  -21

  َكذَب قوُم عاٍد نبيهم

  رسول اهللا  إحالة ضميرّية خارجّية  )أنتَ (اذُكر     

  قّصَته لقوِمك  حذف  اذُكر أخا عادٍ     

  (1)هود عليه الّسالمُ   استبدال  أخا عادٍ     

  عندما أنذَرهم  وصل زمنيّ   إذْ     

  أخا عادٍ   إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(أنَذَر     

  أخا عادٍ   إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(قومَ     

أنَذر قوَمه، وأنَذَرت   وصل إضافيّ   وَ     

  الّرسُل قبَله وبعَده

  مضت الّنذُر قبله وبعَده  وصل زمنيّ   َخَلت) َقد(    

  َقبَله وبعَده  وصل زمنيّ   من بيِن يديه ومن خلِفه    

  أخا عادٍ   إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(َيَديْ     

                                                 

$ �'	�<ٍ�، �	n��Cّ أ*I	�ُل  "  (1)��(? ھ(� �PL�َِ? دون اUِ!? ا�58َ�؛ hّن ا�!�اَد ���eِّ#ِ� ھ(� ِذ#ُ� ا��َّ!Nِ2I وا�!� �َِّ4�وُ

�dا -B ٍد���Cِ�*ٍُّل *+ أ�Uِة ر��  .45/ 26، ا�)ّ:�(� وا�)ّ��(�ا�+ ��;�ر، . "�اِض �+ د
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  ّدَمْتُه، وَلِحَقْتهُ تقَ   عطف  وَ     

  أخا عادٍ   إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(َخْلفِ     

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  ا إّال اهللاَ )و(أّال َتعُبد    

إّني أخاُف عليكم عذاَب     

  يوٍم عظيمٍ 

ال ُتشِركوا باهللا، ِلَئّال   وصل سببيّ 

  تستحّقوا العذاَب الَمخوف

  ا عادٍ أخ  إحالة ضميرّية قبلّية  )ي(إنّ     

  أخا عادٍ   إحالة ضميرّية قبلّية  )أنا(أخاُف     

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُک(عَليْ     

  يوم القيامة  استبدال  يوٍم عظيمٍ     

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(قال  18  -22

  أخا عادٍ   إحالة ضميرّية قبلّية  نا)تَ (ِجئْ     

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  )نا(ِجئتَ     

هل جئَت لكي َتصرَفنا   وصل سببيّ   تأِفَكنا)لِ (    

  )1(!عن عبادِتها

  أخا عادٍ   إحالة ضميرّية قبلّية  )أنتَ (تأِفَكنا     

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  )نا(تأِفكَ     

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  )نا(آِلَهتِ     

  عن عبادِة آِلهِتنا  حذف  ِلتأِفَكنا عن آِلهِتنا    

ل   وصل سببيّ   فَ      إن كنَت صاِدًقا، َفَعج  

                                                 
)1(�
 .298/ 4، ا��Pّ	ف ا�ّ.*/:�ي، : ا�
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  أخا عادٍ   إحالة ضميرّية قبلّية  )أنتَ (َفْأِتنا     

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  )نا(َفْأتِ     

  إحالة قبلّية،   ما    

  إحالة بعدّية

  عذاَب يوٍم عظيٍم، 

  )ِه(َتعُدنا بِ 

  أخا عادٍ   إحالة ضميرّية قبلّية  )أنتَ (َتِعُدنا     

  قوَمه  ضميرّية قبلّيةإحالة   )نا(َتِعدُ     

  ما  إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(َتعُدنا بِ     

  العذاب   استبدال  )ما َتِعُدنا(بِ     

إن كاَن وعيُدك صاِدًقا،   وصل سببيّ   ُكنَت من الّصاِدقينَ ) إنْ (    

ل بتحقيقه فَعج  

  أخا عادٍ   إحالة ضميرّية قبلّية  )تَ (ُكنْ     

  أخا عادٍ   ةإحالة ضميرّية قبليّ   )هو(قالَ   16  -23

َتستعجلونني بالعذاِب،   وصل عكسيّ   إّنما الِعلُم عند اهللا    

  لكّن األمَر ليس بيدي

      

  الِعلمُ 

  

  حذف

الِعلُم بجميع األشياء، 

ومن جملتها وقُت نزوِل 

  )1(العذابِ 

  اهللا العاِلُم، وأنا ُمَبلغٌ   وصل إضافيّ   ...ُأَبلُغكم)وَ (    

  أخا عادٍ   رّية قبلّيةإحالة ضمي  )أنا(ُأَبلُغكم     

                                                 
)1( �
  .25/ 26، روح ا���	2+ اU��h-، :ا�
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  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُک(ُأَبلغُ     

  )ِه(ُأرِسلُت بِ   إحالة بعدّية  ما    

  أخا عادٍ   إحالة ضميرّية قبلّية  )تُ (ُأرِسلْ     

  ما  إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(بِ     

أنا لسُت إّال نذيًرا، وأنتم   وصل إضافيّ   وَ     

  َجَهلٌة في ما تطلبون 

َتسألوَنني ما ال علم لي   وصل عكسيّ   أراكم قوًما َتجَهلونَ لكّني     

  به، وأنتم تعلمون 

  أخا عادٍ   إحالة ضميرّية قبلّية  )ي(لكنّ     

  أخا عادٍ   إحالة ضميرّية قبلّية  )أنا(أراُكم     

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُك(أرا    

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  نَ )و(َتجَهل    

تجهلوَن حقيقَة الوظيفِة   حذف  تجهلون    

  اّلتي يؤّديها الّرُسلُ 

َفلّما رَأْوه عاِرًضا ُمستقِبل   19  -24

  ...أوديِتهم

  

  حذف

وبعَد َتكذيِبهم، وَتحّديهم 

نبيهم، أصاَبهم قحٌط 

ثّم أتاهم ما . شديٌد سنينَ 

  (1)...ُوِعدوا، فلّما رَأوه

كّذبوا نبيهم، وأصابهم ما   وصل إضافيّ   َلّما)فَ (    

                                                 
(1)  �
  .49/ 26، ا�)ّ:�(� وا�)ّ��(�ا�+ ��;�ر، : ا�
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  أصاَبهم، ثّم رَأوا عاِرًضا 

  ...حين رَأوُه قالوا  وصل زمنيّ   لّما    

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  ُه)وْ (َرأَ     

  َتِعُدنا) ما(  (1)إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(َرَأو    

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ِه(أودَيتِ     

  قوُلهم نتيجٌة لسبٍب،   وصل سببيّ   ...قالوا هذا عاِرٌض     

  هو رؤيُتهم العاِرض

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(قال    

  عاِرًضا  إحالة إشارّية قبلّية  هذا    

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  )نا(ُممِطرُ     

  (2)...بل: فقال نبيهم  حذف  بل هو ما استعجلُتم به    

  ظّنوُه غيثًا، لكّنه عذابٌ   وصل عكسيّ   بل    

  عاِرًضا  إحالة ضميرّية قبلّية  هو    

  )ِه(استعجلُتم بِ   إحالة بعدّية  ما    

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  م)تُ (اسَتعَجل    

  ما  إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(بِ     

  من العذاب  حذف  ما اسَتعَجلُتم ِبه    

                                                 
��ِر�iً"أو إ���$ i!�2<ّ$ ��8<ّ$ إ�>   (1)".  

ا�	+ �(	-، أ�	� . " �?ھeا ��ِرٌض ُ*!�ُAِ�� �Sَل ھ�د �N ھ� *� ا�5W8�Uُ�": و<8=ُ� ھeا ا�ّ�أَي �Sاءةُ ا�+ *��8د  (2)

�I!�ن �+ �(-، ا r�P�	�@�- ح	c�)اّذ ا����اءات وا���h و���ه �!�!'� +�; f�ََ(:��5	- ا�(Wّ	�ي، : ، "0'2	1ا�ُ

�W� ،N2($ إ��2ء ا��ّ�اث اZUd*ّ-، ا�'�ھ�ة، �!Uح إ��P�4 ا��  .   265/ 2م، 1994و
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  (1)هي/ هو  حذف  ريحٌ     

  ريحٌ   إحالة ضميرّية قبلّية  )ها(في    

  ريحٌ   ّيةإحالة ضميرّية قبل  )هي(ُتَدمُر   14  -25

  (2)أشياَء كثيرة جدا  استبدال  ُكل شيءٍ     

تدميًرا عجيًبا بسبِب  "  حذف  بأمِر ربها    

  (3)"أمِر ربها 

تدميُرها عجيٌب؛ ألّنها   وصل سببيّ   أمِر ربها)بِ (    

  مأمورٌة من ربها بذلك

     ريحٌ   إحالة ضميرّية قبلّية  )ها(َرب  

فأصبحوا ال ُيرى إّال     

  ُنُهممساكِ 

  

  حذف

فجاءتهم الّريُح،  "

  فدّمَرتهم، 

  (4)"...فأصبحوا

دّمَرتهم الّريح، ولم تُبِق   وصل إضافيّ   أصبحوا)فَ (    

  إّال مساِكَنهم

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(أصبح    

  َهلكى  استبدال  ال ُيرى إّال مساِكُنهم    

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُه(َمساِكنُ     

مثَل تلك العاقبِة، نوِقُع   ُمقاَرنة  كذل)َك(    

  بكل ُمجِرمٍ 

                                                 
�5> أّن   (1)" ٌr>�4 "رTوفe0* ز أن "8َُ�بَ .  �!��4أ�W>و " ٌr>ر" +* Jً�� "�*" ٍeg)2�ف، وe� J .  

(2)  �
  .  أو أّن ھ(�ك �J �!� �ًBe دا�َ- �e#�ه؛ #��(�Pِّس وا�!!���5ت واh*�ال. 299/ 4، ا��Pّ	فا�.*/:�ي، : ا�

  .50/ 26، ا�)ّ:�(� وا�)ّ��(�ا�+ ��;�ر،   (3)

(4)   ،-U��h2+ا	��  .26/ 26، روح ا�
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  عذابٌ   إحالة إشارّية قبلّية  ذلك    

كذلك نجزي القوَم     

  الُمجرمينَ 

كذلك العذاِب الكبيِر   حذف

  ...نجزي

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )نحن(نجزي     

  مّكّناهم ثّم دّمرناهم  وصل إضافيّ   ...لقد مّكّناُهم)وَ (  32  -26

  واهللا لقد  حذف  قدول    

  مّكّناهم ِمن قبلُ   وصل زمنيّ   قد    

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )نا الفاِعل(مّكّناهم     

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُه(مّكّنا    

  )ِه(مّكّناُكم في  إحالة بعدّية  ما    

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )نا الفاِعل(مّكّناُكم     

ُمشِركو ( اّلذيَن كفروا   رّية قبلّيةإحالة ضمي  م)ُك(مّكّنا    

  )أهِل مّكة 

  ما  إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(في    

مكّناهم، وأنعمنا عليهم   عطف  جَعْلنا)وَ (    

  تلك الّنعم 

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )نا(َجعلْ     

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُه(لَ     

مع أنعمنا عليهم بالسّ   عطف  أبصاًرا)وَ (سمًعا     

  واألبصار
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أعطيناهم الّسمَع   عطف  أفئدةً )وَ (سمًعا وأبصاًرا     

  واألبصاَر واألفئدةَ 

مع أّن اهللا أتّم عليهم   وصل عكسي  ...ما أغنى عنهم)فَ (    

  الّنعم، إّال أّنهم جحدوا

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُه(عنْ     

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُه(َسمعُ     

لم ينفْعهم سمُعهم، وكذا   عطف  ُرهمال أبصا)وَ (    

  لم تنفْعهم أبصاُرهم

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  م)هُ (أبصارُ     

  وكذلك لم تنفْعهم أفئدُتهم  عطف  ال أفئدُتهم)وَ (    

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُه(أفئدتُ     

  شيًئا من اإلغناء  حذف   ِمن شيءٍ     

كانوا يجحدوَن ) إذ(    

  بآياِت اهللا

خسروا كل شيٍء، بسبب   ل سببيّ وص

  جحوِدهم وُنكراِنهم

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(كان    

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  نَ )و(يجحد    

لم تنفْعهم حواسهم،   عطف   ...حاَق بهم)وَ (    

  وحاَق بهم العذابُ 

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ِه(بِ     

  )ِه(كانوا بِ   إحالة بعدّية  ما    
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  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(كان    

  ما  إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(بِ     

  قوَمه  إحالة ضميرّية قبلّية  نَ )و(ئيستهزِ     

  العذاب  استبدال  ما كانوا به يستهزئونَ     

أحاط ِبعاٍد العذاُب،   عطف  وَ   14  -27

  وأهلكنا القرى الكاِفرة

  واهللا لقد  حذف  ولقد    

  تم إهالُك الكافرين  وصل زمنيّ   َقد    

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )نا(کأْهلَ     

      

  ما

  

  إحالة بعدّية

الّضمير (حوَلكم 

الُمسَتِكّن في جملة 

  )هو(كاَن ) = الّصلة

  ما  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(كاَن     

ُمشِركو ( اّلذيَن كفروا   إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُک(حولَ     

  )أهِل مّكة 

ما حولكم من    أهلكنا     

  )القرى(

  أهل القرى  حذف

أهلكنا الكافريَن، وأقمنا   عطف  صّرفنا اآلياتِ ) وَ (    

  عليهم الُحَججَ 
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  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )نا(صّرفْ     

  (1)لكي  استبدال  م ُه)لعلّ (    

  القرى  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُه(لعلّ     

  القرى  إحالة ضميرّية قبلّية  نَ )و(يرِجع    

  عن عناِدهم وكفرهم  حذف  يرِجعونَ     

أهلكناهم فلم يجدوا   عطف  لوال َنَصَرهم)فَ (  19  -28

  ناِصًرا

  القرى  إحالة ضميرّية قبلّية  م)هُ (َنَصرَ     

  )العائد المحذوف(اّتَخذوا   إحالة بعدّية  اّلذين    

  (2)األصنامُ   استبدال  اّلذين    

  القرى  إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(اّتَخذ    

  )األصنام(اّلذيَن   إحالة ضميرّية قبلّية  )ُهم(خذواتّ     

تقّربوا إليها، لكّنا تنّكبت   وصل عكسي  ضّلوا عنهم) بل(    

  عنهم

  غابوا  استبدال  ضّلوا    

  )األصنام(اّلذين   إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(َضلّ     

  القرى  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُه(عنْ     

                                                 
  .28/ 26،  ا���	2+روح: اU��h-: ا�
� .ّن ا��ّ�ّ�- *�Vوٌف ��2Hه "��8>أو أ  (1)

<�ّل �5> ا�NS�8، وھ� ھ(� <:�2 إ�> �2k ا�NS�8؛ ��Bُ!:ِ�#�َن ��C5CW و�(	�دھ� أ�.�	�ا ) ا�eّ<+َ (ا�U ا�!��Lل   (2)

�	C� �	!ً ُّ�C" �	0ّ)ا ا�e	5> ھ�و#	Nّ . أ�C*�)L *(.�$َ ا�N� J ،NِS�8 *(.�$ اC�x$ ا�ّ�- "=ّ� و"(�WB ،QPء ا�/�Aُب 

، "ا"ّ/	eوھ�"B	-  "ھ	� "B- ا�(N*َ�8ُ> ،zّّ *�8*5	$َ ا�ِS�8	N، و*I	�ل ذ�	f ) ا��L)+>eّل *� <�8د �5> ا�UJ ا�!�

 -B 5ّ�ا"وا��اوi".  



 257

، ولم يجدوا ُمعيًنا؛ ُأهلكوا  وصل سببيّ   ذلك إفُكهم)وَ (    

  ألّنهم كانوا يفَترون

: في قوله( الّضالل   إحالة إشارّية قبلّية  ذلك    

  (1))ضّلوا عنهم

  (2)أَثُر إفكهم  حذف  إفُكهم    

  القرى  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُه(إفكُ     

  َهَلكوا إلفِكهم وافتراِئهم  عطف  ما كانوا يفترونَ )وَ (    

 العائد (يفتروَن   إحالة بعدّية  ما    

  )المحذوف 

  القرى  إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(كان    

  القرى  إحالة ضميرّية قبلّية  نَ )و(يفتر    

  ما  إحالة ضميرّية قبلّية  ) ُه(يفترونَ     

اذُكر قّصَة عاٍد، واذُكر   عطف  إذ)وَ (  24  -29

  قّصَة نفر الِجنّ 

  اذكر ذلك الحينَ   وصل زمنّي   إذ    

  اهللا   قبلّيةإحالة ضميرّية  )نا(صَرفْ     

  رسول اهللا  إحالة ضميرّية خاِرجّية  )كَ (إليْ     

  (3)نفًرا  إحالة ضميرّية قبلّية  نَ )و(يسَتِمع    

                                                 
(1)  �		
+ B		��S -		? "8		��> . 302/ 4، ا����P	فا�.*/		:�ي،  :ا�  و<W		�ز أن "�		�ن اd;		�رةُ إ�		> ا�		ّ:�ك ا�ُ!�		=!َّ

"$Cآ� �ً����S وا *+ دون هللاe/ّ"ا" .�
  .56/ 26، � وا�)ّ��(�ا�)ّ:�(ا�+ ��;�ر، : ا�

(2)  �
�?: ا�P� 1���  .ا�ّ.*/:�ي، ا�!��Q ا�ّ

(3)  Q!W�8*5$َ ا�* N*َ�8" ،ع�!Wء ا��!Uأ +* �C"Z2I*و ،tو;�8، ورھ ،�َP�  .  
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  ُصِرف الّنَفُر لالستماعِ   وصل سببيّ   يستِمعوَن القرآنَ     

  يستمعوَن له أو إليه  حذف  يستمعوَن القرآنَ     

ُصِرفوا ليستِمعوا القرآَن،   عطف  لّما حضروه)فَ (    

   حضروهثمّ 

: بعَد حضورهم إّياه، قالوا  (1)وصل زمنيّ   حضروه) لّما(فَ     

  أنصتوا

  نفًرا  إحالة ضميرّية قبلّية  ُه)و(حَضر    

  القرآن  إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(َحضرو    

رسول (حضروا قارئه   حذف  )ُه(َحضرو    

  (2))اهللا

  (3)"قال بعُضهم لبعضٍ "   استبدال  ا أنصتوا)و(قال    

  نفًرا  إحالة ضميرّية قبلّية  أنصتواا )و(قال    

  نفًرا  إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(أنِصت    

  الستماِعه وفهمه  حذف  أنِصتوا    

حَضروه وأنَصتوا، ثّم   عطف  لّما ُقِضيَ )فَ (    

  انتهت القراءة

                                                 
(1)   ّ-44U NL؛أو و$W2��4ٍ� وU +2� ً$ّ2'A)* ً$SZ�  . hّن �!5$َ ا�ّ:�ط "�=ّ!+ 

(2)  " >�8"N8B $ "َ=�وا��2 ا�'�آنِ  "!i <ز<ّ$؛ إ��W* ٌ$>�8" آن�	رَئ ا�'�	S =�وا	� �	ّ!�إ �	Cّ�h" . ،ر�	;��ا�	+ 

�5	i <	!�2 ا��	�ف، B	��S -	? "8	��>. 58/ 26، ا�)ّ:�(� وا�)ّ��(� �O��، "Lَ	B�َ(� إ�2	f": أو أّن i!�2 ا��Cء 

  .  30/ 26، ، روح ا���	2+اU��h-: ا�
�. وB- ا��48رة ا���Pت

  .303/ 4، ا��P	فا�.*/:�ي،   (3)
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  بعَد االستماِع ولوا  (1)وصل زمنيّ   ُقضيَ ) لّما(فَ     

  (2)آنالقر   إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(ُقِضَي     

  ُقِضَيت تالوُته  حذف  ُقِضيَ     

  انطلقوا ِلينذروا قوَمهم  وصل سببيّ   )ُمنِذرينَ (َوّلوا إلى قوِمهم     

     نفًرا  إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(َول  

  نفًرا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ِه(ِمقو    

  (3)إلى بني جنِسهم  استبدال  مِه)ِمقو(إلى     

ولوا، فوَصلوا إليهم،   حذف  ...قالوا يا قومنا إّنا  18  -30

  ...فقالوا إّنا

وّلوا لُينِذروا قوَمهم، فقالوا   وصل إضافيّ   قالوا يا قومنا    

  ...إّنا: لهم

  نفًرا  إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(قال    

  نفًرا  إحالة ضميرّية قبلّية  )نا(َمقو    

  نفًرا  إحالة ضميرّية قبلّية  )الّضمير نا(إّنا     

  نفًرا  حالة ضميرّية قبلّيةإ  )نا(َسِمعْ     

                                                 
  ).�!5$ ;�ط(و و44U NLّ- أ  (1)

(2)   �		2� �4		� هللا �		+ ا�.ُّ +		� �		24T، و�		!2�+ 		1 �		�J اءة�		S -		Bو" <=		َS �		!ّ5B" .�		
         ،ا���4	U�ِا�'�ط4		-، : ا�

��O	� إ�	> ا��	�ف B	- "�	َ=�وه"�ّ�أي ا�'�n� NOّن i!�2 ا�C	�ء B	- وھeه ا�'�اءة "8َِ=� ا. 216/ 16 "f	2إ�" .

�O�� $���dه ا�'�اءة، اeھ -Bل هللاو�Uة إ�> ر.  

(3)   $ِ	��0� ٌ$C24	; هe	ھ �Cَ���	� ّنh ؛jِ	�dا َ$	�.ِ)* �	C� Nٌ>.)" ?2B ،+ّWِ5> ا�� Nُ4S +* �ِPّ)ا ا�e#ا�'�ِم، و �ِP� قZإط

  .59 -58/ 26، ا�)ّ:�(� وا�)ّ��(�ا�+ ��;�ر، : ا�
�. ا�(ّ�س
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  (1)"كتاًبا جليَل الّشأنِ  "  حذف  ِكتاًبا    

  ِكتاًبا  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(ُأنِزَل     

  الِحًقا له  وصل زمنيّ   موسى) ِمن َبعدِ (    

  من الكتِب الّسماوّية  حذف  )ما بيَن يديه(ُمصدًقا لِ     

  الّضمير المستكّن بعدها  إحالة بعدّية  ما    

  سَبَقه  وصل زمنيّ   َن يديهبي    

  كتاًبا  إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(ييدَ     

فهو ُمصّدٌق للكتب   وصل إضافيّ   يهدي إلى الحقّ     

  الّسابقِة، وهاٍد ِمثُلها

  ِكتاًبا  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(يهدي     

     من أموِر االعتقاِد،   حذف  َيهدي إلى الحق 

  (2)واألخالِق، وغيِر ذلك

يدعو الكتاُب إلى الحق   عطف  لى طريٍق ُمستقيمٍ إ)وَ (    

  واالسِتقامةِ 

  أعمال صالحة  استبدال  طريٍق ُمستقيم    

  نفًرا  إحالة ضميرّية قبلّية  )نا(َمقو    

  قومنا  إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(َأجيب    

                                                 
(1)   ،-U��h2+ا	��  .32/ 26، روح ا�

، �<��!� ا��َّ�َ�<+ا�(ّ	�P-، أ�	� ا��4#	�ت �4	� هللاِ �	+ أ�!	�، : ا�
	�.  �	�Z� Nّ	? ھ	� هللاَ <��َن ا�0	1ُّ و<ُ!ِ�+ أن   (2)

وB- ھeه ا� �ُ��> J $ِ��0�eٌف، وإ�ّ!� . 1114/ 4ت، . د ا��4ز، *ّ�$ ا�!�ّ�*$، 2Uّ� ز#�<ّ�، *��4$ �.ار: "0'12

 ٍ�P5� �ٍP� �4ِاُل�Uا.  
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  (1))القرآن الكريم(كتاًبا   إحالة ضميرّية قبلّية  اهللا) داعيَ (    

  استجيبوا له وصدقوه  طفع  آِمنوا به)وَ (    

  قومنا  إحالة ضميرّية قبلّية  ا به)و(آِمن    

  داعَي اهللاِ   إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(بِ     

إن ُتجيبوا وتؤِمنوا، يغِفْر   وصل سببيّ   ...َيغِفر لكم    

  ... لكم من ذنوِبكم

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(َيغِفْر     

  قومنا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُک(لَ     

  قومنا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُک(ذنوبِ     

يغِفر من الّذنوب، وُينِقذ   عطف  ُيِجركم)وَ (    

  من العذابِ 

  قومنا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُك(ُيِجْر     

  (2)"ُمَعد للَكَفرة "  حذف  ِمن عذاٍب أليمٍ     

َمن ال ُيِجب داعَي )وَ (  14  -32

  ...اهللا فليَس ِبُمعِجزٍ 

ا ُيغِفْر لكم، وٕاّال فلن آِمنو   عطف

  تفلتوا من عذاِب اهللا

  )هو(ال ُيِجْب   إحالة بعدّية  (3)َمنْ     

                                                 
(1)   ?25�  .و5Uّ�أو أّن ا�ّ�ا�- ھ� *5L �!ّ0ّ> هللا 

(2)   ،-U��h2+ا	��  .32/ 26، روح ا�

و��ّ+ ا�ّ�راUh�� ?'0ِ5ُ�U َ$U!�ِء ا�!�L	��B $ِ	- اd�	�Vِء؛ !CِS�Pّ"Jِ	� B	- ا��J�ّ	$، وا���0	ِ$ . ا�U ;�ط "َ*+ْ  "  (3)

 ِ�O�8إ�> ا�.  
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ال ُيِجب داِعَي اهللا ) َمن(    

  ...فليَس ِبُمعِجزٍ 

  

  وصل سببيّ 

إذا أعرضَت، كاَن 

إعراُضك سبًبا 

  السِتحقاقك عقاَب اهللا

  َمنْ   إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(ال ُيِجْب     

رفُض دعوِة اهللا سبٌب في   (1)وصل سببيّ   ُمعِجزٍ ليَس بِ )فَ (    

  نيِل عقاِبه

  ليَس بُمعِجٍز اهللاَ   حذف  فليَس ِبُمعِجزٍ     

  َمنْ   إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(فليَس ِبُمعِجٍز     

  فسُيدرُكه عقاُب اهللا  استبدال  فليس ِبُمعِجزٍ     

  حيُثما حل   استبدال  في األرضِ     

ليَس له من دوِنه )وَ (    

  لياءُ أو 

ال ينفُعه الفراُر، وال   عطف

  يحميه أَحدٌ 

  َمنْ   إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(لَ     

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(دونِ     

  َمن  إحالة إشارّية قبلّية  أولئك    

  (2)ضاّلون  استبدال  في ضاللٍ     

                                                 
ا����4$ ا���8ّا� + +��; +2		U�S +		�، ا�!		�ادي، ا�0		�. "ا�		t��ُّ، و"Zُِزُ*C		� ا�		ّ�B ُ$ّ244!8(�ھ		� : وأّ*		� ا�P		�ُء ا��Wا�2ّ		$ "  (1)

+2	����م، 1992ا���		� ا�58!2ّ		$، �2		�وت، B/		� ا�		ّ�<+ 4S		�وة، و*!0		� �		�iِ�B �>		N، دار : ، "2'0		���K1وف ا�

  .66ص

(2)   ٍ���� ِّN# +* �CA20> ،�C� �ًBُل ظ�Z=ّا ا��k.  
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أنكرُتم البعَث ولم تنظروا   عطف  لم يَروا)وَ (أَ   13  -33

  (1)في قدرة الخالقِ 

  (2)ُمنِكرو البعث  إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(يرَ     

  إحالة قبلّية،   اّلذي    

  إحالة بعدّية

  )هو(اهللا، َخَلَق 

  اّلذي  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(َخَلَق     

خلق اهللا الّسماواِت،   عطف  األرَض )وَ (الّسماواِت     

  وَخَلق األرَض 

 خلَق الخلَق، ولم ُيعِجزه  عطف  ...لم َيعيَ )وَ (    

  ذلك

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(ولم َيعَي     

  الّسماوات واألرض  إحالة ضميرّية قبلّية  )ِهن (ِبَخلقِ     

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(ُيحيَي     

بلى إّنه على كل شيٍء     

  قديرٌ 

  

  وصل إضافيّ 

اهللا قادٌر على إحياء 

 الموتى، بل على كل

  شيءٍ 

  اهللا  رّية قبلّيةإحالة ضمي  )ُه(إنّ     

                                                 

(1)   ٍ1ِ��		U <		5� ٌ$		B�A8* $		5!Wا� :�m��u��t��s���r��q��p��o��n��m��l��k��j��i���h��g��v

���²��±��°��¯��®��¬��«��ª��©���¨��§����¦��¥��¤����£��¢��������¡�����~���}��|��{��z��y��x��w

³´��¹��¸���¶����µ��l.�
  .    63/ 26، ا�)ّ:�(� وا�)ّ��(�ا�+ ��;�ر، :  ا�

(2)  �>�S ّ�رP�� pٌ>�8" اeوھ.  
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  إحياء الموتى  استبدال  كل شيءٍ     

  (1)قاِدر  استبدال  قديرٌ     

  
  

34-  

  
  

18  

  
  

  ...يوَم ُيعَرُض ) وَ (

  
  

  عطف

اهللا قاِدٌر على أن يحيَي 

الموتى، ويستنطَقهم، 

: ُمقيًما الُحّجَة عليهم

  (2)أليَس هذا بالَحق؟

ويوَم ُيعَرُض اّلذين كفروا     

  ... هذاعلى الّناِر أليس

أليَس هذا : ُيسَألونَ   حذف

  بالَحق؟

  في ذلك الوقت  وصل زمنيّ   ُيعَرُض ) يومَ (وَ     

  ا)و(َكَفر  إحالة بعدّية  اّلذينَ     

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(َكَفر    

  الَعذاب  إحالة إشارّية بعدّية  بالحق ) هذا(أليس     

  (3)" ُتَكذبونهاّلذي ُكنُتم "  حذف  )الَحق (أليَس هذا بِ     

أليس هذا حقا؟ : ُسئلوا  وصل إضافيّ   قالوا بلى َوَربنا    
  بلى وربنا: فأجابوا

  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(قال    

     اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  )نا(وَرب  

: لهمأقّروا بأَحقيِته، فقال   وصل إضافيّ   ...قاَل فذوقوا الَعذابَ     

  ذوقوا العذابَ 

                                                 
(1)   N�ِ�Pا� �Uِدر(ا�S (�2ء ا�!�">، وا�5> إ�  ."ُ(�Uُِ� ا�'�رة �N# <5َّ ;-ءٍ ) Uِ�)ُ> $PVّ�)�>�Sُ� ا�'�رة 

(2)  �
  .  66/ 26، ا�)ّ:�(� وا�)ّ��(�ا�+ ��;�ر، : ا�

  .14266/ 23، �<�!� ا���Pّاويا�ّ:�8اوّي،   (3)
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ُر من المالئكةِ   )مقامّية(إحالة خارجّية   )هو(قاَل      (1)الُمقر  

ما دمُتم قد اعترفُتم بما   حذف  ...قال فذوقوا العذابَ     

  قّدمُتموه، فذوقوا العذابَ 

  ألّنكم أنكرُتموه، وكفرتُم  وصل سببيّ   ...ذوقوا الَعذابَ )فَ (    

  اّلذيَن كفروا   قبلّيةإحالة ضميرّية  ا العذابَ )و(قذو    

  ذوقوا العذاَب ِلُكفِركم  وصل سببيّ   ما كنتم تكفرون)بِ (    

  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُت(ُكنْ     

  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  نَ )و(َتكُفر    

فاصِبْر كما َصَبَر أولو   25  -35

  ...العزِم من الّرُسلِ 

رِة إذا كانت عاِقبُة الَكفَ   حذف

  (2)...كذلك، فاصِبر

إْطالُعك على مصائِرهم،   وصل سببيّ   ...اصِبْر كما)فَ (    

  ُيعيُنك على الّصبرِ 

  رسول اهللا  إحالة ضميرّية خاِرجّية  )أنتَ (اصِبر     

  اصِبْر ِمثَلما صبروا  مقاَرنة  ...ما َصَبرَ )َك(    

أولو ) كما صَبرَ (فاصِبر     

  العزِم من الّرُسلِ 

  ًرا َكَصبِرهماصِبْر َصب  حذف

      

  أولو العزِم من الّرُسلِ 

  

  )مقامّية(إحالة خارجّية 

نوٌح، وٕابراهيُم، وموسى، 

وعيسى، وُمحّمٌد عليهم 

  (3)الّصالُة والّسالمُ 

                                                 
(1)  �
�-، : ا����hاk!:�  .451/ 9، �<�!� ا�':� ا�

(2)  �
  .34/ 26، روح ا���	2+اU��h-، : ا�

  .220/ 16، ا�4	U�ِا�'�ط4-، : ا�
�. (�ك أ�Sاٌل أ�Tى، �h- ا�2��8$ وُ*'�"Nِ و2kِ�ھ!�وھ. وھeا �Sل ُ*�Wِھ�  (3)
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اصِبر، وال تطلْب تعجيَل   عطف  ال تستعِجل لهم) وَ (    
  العذاِب 

  العذابَ   حذف  وال َتسَتعِجل لهم    
  رسول اهللا  يرّية خاِرجّيةإحالة ضم  )أنتَ (َتسَتعِجْل     
  من أجِلهم  وصل سببيّ   ُهم)َل(وال َتسَتعِجل     
  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُه(َلوال َتسَتعِجل     
  (1)وال تسَتعِجل لهالِكهم  استبدال  م)ُه(َلوال َتسَتعِجل     
مّدة حياِتهم في الّدنيا   مقارنة  ...م يوَم يَرونَ ُه)ّنَكأَ (    

  ساعةكأّنها 
  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  ...م يوَم يَرونَ )ُه(ّنَكأَ     
  عندئٍذ، استقصروا الُمّدة  وصل زمنيّ   َيَرونَ ) يومَ (كأّنهم     
  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  نَ )و(َيرَ     
  )ُه(يوَعدونَ   إحالة بعدّية  ما    
  روااّلذيَن كف  إحالة ضميرّية قبلّية  نَ )و(ُيوَعد    
  ما  إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(يوَعدونَ     
  من العذاب  حذف  ..يوم يرون ما يوَعدونَ     
  اّلذيَن كفروا  إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(لم َيلَبث    
  في الّدنيا  حذف  لم يلبثوا     
  (2)قليلةً   حذف  ...إّال ساعةً     
  (3)هذا  حذف  بالغٌ     
ل ُيهَلُك إّال القوُم َه)فَ (    

  الفاِسقونَ 
  

  وصل سببيّ 
ما تقّدم بالٌغ، نتَج عنه 
أّن الهالك ال يكون إّال 

  للقوِم الفاسقينَ 
  

                                                 
(1)  �
  .67/ 26، ا�)ّ:�(� وا�)ّ��(�ا�+ ��;�ر، : ا�

(2)   ّ4� $����$ً *	: "وB	- ا�5	��ن. �ت �	+ ِS	�Vَ ا��S	@ا�ّ�	U ك�	)� @ُ�	5�?	)* Zً2	5S �	ً�Sِر، أي و�	Cّ)+ . "+ ا�	ا�

  ).س و ع ( �ّدة *، ��	ن ا���ب*(
�ر، 


$" :أي  (3)�
�ُ� �? #B $>�P- ا�!�ِ�، ا���Pّ	فا�ّ.*/:�ي، . ""254ٌ� *+ ا��U�ِّل �25? ا�ّ�Zمأو ھeا . ھeا ا�eّي ُوِ

4 /305.  
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  :أدوات الّتماسك الّنحوّي في سورة الحديد: ثانًيا

رقم 

  اآلية

عدد 

  الّرواِبط

  

 أداة الّسبِك الّنحوي  
  

  نوُع األداةِ 
  

  الُعنُصُر الُمفَتَرض

في الّسماواِت ) هو(كاَن   إحالة بعدّية  )ما(سبَح هللا   6  -1

  واألرضِ 

  ما  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(كاَن     

  سّبح هللا ما في     

  األرضِ )وَ (الّسماواِت 

سّبحت اَهللا موجوداُت   عطف

  الّسماواِت واألرِض 

  سّبح هللا ما في     

  الّسماواِت واألرضِ 

  وما في األرض  حذف

ِمُل، وهو اهللا الغني الكا  وصل إضافيّ   هو العزيُز الحكيم)وَ (    

  العزيُز الحكيمُ 

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  العزيُز الحكيمُ ) هو(و    

له ُملُك الّسماواِت   11  -2

  واألرِض ُيحيي وُيميتُ 

سّبَحْته الموجوداُت؛ فهو   وصل سببيّ 

  وحده الماِلُك الُمتصرفُ 

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  ...ُملُك الّسماواتِ ) ُه(لَ     

اُهللا مالُك الّسماواِت   عطف  األرضِ )وَ  (الّسماواتِ     

  واألرضِ 

  (1)ماِلٌك، وُمحٍي ُمميتٌ   وصل إضافيّ   وُيميتُ ) ُيحيي(    

                                                 
(1)   َ$"�*d�2َء وا�dا Nُ!:> ?ّ�5> أ� fِ5!ُإ�> ا� �ُ
  .359/ 26، ا�)ّ:�(� وا�)ّ��(� ا�+ ��;�ر، : ا�
�.و<�Wز ا�(ّ



 268

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(ُيحيي     

  األمواتَ   حذف  ُيحيي    

  اإلحياُء واإلماتُة بيِد اهللا  عطف  ُيميت)وَ (ُيحيي     

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(ُيميُت     

  األحياءَ   حذف  ُيميت    

  ويقِدُر على كل شيءٍ   وصل إضافيّ   ...هو على)وَ (    

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  ...على ُكل ) هو(و    

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  ...األّولُ ) هو(  12  -3

لُ (هو      (1)ليَس قبله شيءٌ   وصل زمنيّ   )األو  

  في الوجودِ   حذف  هو األّولُ     

  فهو القديُم، وهو الباقي  عطف  اآلِخرُ )وَ (األّوُل     

  ليَس بعَدُه شيءٌ   وصل زمنيّ   )اآلِخرُ (هو األّوُل و    

  بعَد كل شيٍء، ِبال  "  حذف  واآلِخرُ     

  (2)"نهاية

هو األّوُل     

  الّظاِهرُ )وَ (واآلِخرُ 

َلُه األّولّيُة واآلِخِرّيُة   عطف

  والظهورُ 

                                                 
ا�Cّ5		ّ� أ�		َ@ اhّوُل 5B		َ54S jَ2		fَ ;		-ٌء، وأ�		َ@ اTِx		5B �ُ		jَ2 �8		َ�َك " - L		5ّ> هللا �25		? وU		5ّ� - رU		�ل هللا S		�لَ   (1)

��5 �+ ا��W0ج ا�(2ّ	����رّي، ...". ;-ءٌ *ُ +2���5، أ�� ا�0*����� Y!:�F ق�	Bxوت ودار ا�	2� ،N	2Wدار ا� ،

�5	> أ�Cّ!	� اU	P" �!	B ،Nٍ2=	�ّن أداة )اhّول واTِx	� (وإذا �ُِ
َ� إ�	> اUJ	!2+. 78/ 8ت، . ا��W<�ة، ��2وت، د 

  .  ا�ّ�f4 ا�(�0ّّي B- ھeه ا���0$ ھ- ا�ُ!'�َر�$

  .� ،23 /168	U�ِ ا�'!	نا��4ّAّي،   (2)
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  (1)"اّلِة عليهباألِدّلِة الدّ  "  حذف  والّظاِهرُ     

  وهو الباِطُن كذلك  عطف  الباِطنُ )وَ (والّظاِهُر ...     

   (2) ِبُكنِهه  حذف  والباِطنُ     

  ...هو األّوُل واآلِخرُ     

  هو ِبُكل شيٍء عليمٌ )وَ (

وهو، إضافًة إلى ما   عطف

  (3)سَبَق، عليٌم بكل شيءٍ 

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  ِبُكل شيٍء عليمٌ ) هو(    

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  ...اّلذي َخَلقَ ) هو(  29  -4

  إحالة قبلّية،   اّلذي    

  إحالة بعدّية

  )هو(، َخَلَق )اهللا(هو 

  اّلذي  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(َخَلَق     

اهللا خاِلُق الّسماواِت   عطف  األرَض )وَ (الّسماواِت     

  واألرضِ 

    ) خَلَق الَخْلَق، فُأنِجَز   طفوصل زمنّي، وع  استوى على الَعرشِ ) ُثم

  (4)الكوُن، واستَتب األمر

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(استوى     

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(َيعَلُم     

  )هو(َيِلُج   إحالة بعدّية  ما    

                                                 
(1)   ،-P�  .1192/ 4، �<�!� ا��ّ�<+ا�(

(2)  ?Cِ)#ُ إدراِك +�  .166/ 27، روح ا���	2+اU��h-، : ا�
�. أي أّن ا�8'�ل �Lِ�Sةٌ 

�N�� �ٌ25ِّ د1ِO�S اh;�2ء  (3) �CB ؛?)� �Cَ��Aُ� 5َِ.ُم��َ> J �2ِء;hا +� ?ُ��Aُو� .�
  .167/ 27 ا�ّ���Q��! ،1ِا�: ا�

(4)  �
  .14904/ 24، �<�!� ا���Pاويا�ّ:�8اوي، : ا�
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  ما  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(َيِلُج     

َيعَلُم ما َيِلُج في األرِض     

  ما يخُرُج منها)وَ (

اهللا عليٌم بما يدخُل في   عطف

  األرِض وما يخرج منها

  )هو(َيخُرُج   إحالة بعدّية  ما    

  ما  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(َيخُرُج     

  األرض  إحالة ضميرّية قبلّية  )ها(ِمن    

واُهللا عليٌم بما َينِزل من   عطف  ما َينِزُل من الّسماء )وَ (    

  الّسماءِ 

  )هو (َينِزلُ   إحالة بعدّية  ما    

  ما  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(َينِزُل     

والّله عليٌم بما َيعُرُج في   عطف  ما َيعُرُج فيها)وَ (    

  الّسماءِ 

  )هو(َيعُرُج   إحالة بعدّية  ما    

  ما  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(َيعُرُج     

  الّسماء  إحالة ضميرّية قبلّية  )ها(في    

  ِضٌر معكمهو عليٌم، وحا  عطف  ...هو معكم)وَ (    

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  َمَعُكم) هو(    

  (1)الّناس  إحالة خاِرجّية مقامّية  م)ُک(َمعَ     

                                                 
�(? ;-ء  (1) �ُ2H> J �ٌ2Sر �ٌiِ�� ،ٍء-; ِّN�� ٌt20*ُ <��8" . هللا	َب ھ(�	A/و أّن ا��	+، <4	2َ+ و��Pَّ5�!ُ��	� ٌّص�	T �

 -B <��8" ?��S N2��� ،2ِ�ھ�k 5$دوَنL�B$>x�2ٌ : " اV� وهللاُ �!� "8!�5َن."  
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  الّناس  إحالة خاِرجّية مقامّية  م)تُ (أينما ُكن    

اهللا بما تعملون )وَ (    

  بصيرٌ 

اهللا تعالى عليٌم،   عطف

  وحاِضٌر، وبصيرٌ 

بما تعملون ) اهللاُ (و    

  بصيرٌ 

  (1)هو  استبدال

  )ُه(تعملونَ   إحالة بعدّية  تعملوَن بصيرٌ ) ما(بِ     

  الّناس  إحالة خاِرجّية مقامّية  نَ )و(َتعَمل    

  ما  إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(تعملونَ    

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(لَ   4  -5

لُه ُملُك الّسماواِت     

  األرضِ )وَ (

اُهللا مالُك الّسماواِت   عطف

  واألرضِ 

  هو الماِلُك، وٕاليِه الَمرِجعُ   عطف   ُترَجُع األمورُ إلى اهللا)وَ (    

  (2))ِه(وٕالي  استبدال  ُترَجُع األمورُ ) اهللاِ (وٕالى     

الّليَل في ) هو(ُيوِلُج   8  -6

  الّنهاِر 

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية

ُيدِخل الّليَل في الّنهاِر،   عطف  يوِلُج الّنهاَر في الّليلِ )وَ (    

   الّليلِ وُيدِخُل الّنهاَر في

                                                 
��'5ِّ$ً �!	� د�ّ	ْ@ �25	L ،?	��W�� ً$0ِ	�َي *W	�ى ا�!َI	Nِ ؛ور�!� ُذِ#َ� ��Pُ ا��ZW$ دون ا�ّ=!�2ِ   (1)	*ُ ُ$	5!Wَن ا��	���  .

�
  .366/ 27، ا�)ّ:�(� وا�)ّ��(�ا�+ ��;�ر، : ا�

(2)   $ِ�ZWا� �P5� َح ِّ�Lُ �!2ّ$ ا��48رة -ور��Z'�Uدِة ا�Bإ +� Zً=B –� ?24)ّ5> .<�دة ا���  $��8L2ِ� ا�V!ا��
ََ�)!.  
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الّنهاَر في ) هو(يوِلُج     

  الّليلِ 

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية

هو عليٌم ِبذاِت )وَ (    

  الّصدورِ 

اُهللا ُمَتَصرٌف ِبشؤوِن   عطف

  الكوِن، وعليٌم بالخفايا

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  عليمٌ ) هو(و    

  (1)الّنوايا  اسِتبدال  )ذاِت الّصدور(بِ     

  (2)ُمالِزمة  اسِتبدال  رِ الّصدو ) ذاتِ (بِ     

  (3)القلوب  اسِتبدال  )الّصدورِ (ِبذاِت     

أمٌر باإليماِن باهللا، بناًء   وصل سببيّ   آِمنوا باهللا   21  -7

  على ما تقّدَم من أسبابٍ 

  الّناس  إحالة خاِرجّية مقامّية  ا باهللاِ )و(آِمن    

أمٌر باإليماِن باهللا   عطف  َرسوِله)وَ (آِمنوا باهللا     

  ورسوِله

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(آِمنوا باهللا وَرسولِ     

آِمنوا باهللا وَرسوِلِه     

  ...أنِفقوا ِمّما)وَ (

  األمر باإليماِن وباإلنفاقِ   عطف

  الّناس  إحالة خاِرجّية مقامّية  )وا(أنِفق    

                                                 
�<����!� ا�			:�8اوي، : ا�
			�. ، وھ			- ا�(2ّّ			$" �(			@ ا�			�Vور"'��			? و�4ّ			� ا�			ّ:�8اوي �			+ ذاِت ا�			�Vّور �ِ   (1)

  .14909/ 24  ،ا���Pاوي

(2)   ُ$!Oِزمِ ا�(2ّّ$ُ داZ!ُا� �ِ�ِ�Vّا� NَُI*َ fذ� -B �C5َI*َر، و�Vّ5� $َِ'َBا�ُ!�ا.  

  .وhّن ا��Vَّر َ*Nّ0َ ا�' ،�ِ5َ�B ?َّ50َ* Nّ- ا��48رة، �N24U <5 ا�!�Wز. Z* $ّ2ّ)��Bِز*$ٌ �5'�5  (3)
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 جَعَلكم (1))ما(وأنِفقوا ِمن     

  ُمسَتخَلفيَن فيهِ 

  )ِه(يَن فيجَعَلكم ُمسَتخَلف  إحالة بعدّية

  الّناس  إحالة خاِرجّية مقامّية  م)ُک(َجَعلَ     

  ...َجَعلكم) ما(ِمن   إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(ُمسَتخَلفيَن في    

ما َجَعَلكم (وأنِفقوا ِمن     

  )ُمسَتخَلفيَن فيه

  (2)أمواِلكم  اسِتبدال

اّلذيَن آَمنوا ِمنكم )فَ (    

  وأنفقوا لهم أجٌر كبيرٌ 

وأنِفقوا؛ لكي تنالوا آِمنوا   وصل سببيّ 

  أجًرا كبيًرا

َفاّلذيَن آَمنوا ِمنكم وأنفقوا (    

  )لهم أجٌر كبيرٌ 

  (3)ُيعِطهم أجًرا كبيًرا  اسِتبدال

َفاّلذيَن آَمنوا ِمنكم وأنفقوا     

  أجٌر كبيرٌ ) لهم(

فِلّلذين آَمنوا ِمنكم وأنفقوا   اسِتبدال

  (4)أجٌر كبيرٌ 

  ا)و(آَمن  ةإحالة بعديّ   ...آَمنوا) اّلذينَ (ف    

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(آَمن    

  الّناس  إحالة خاِرجّية مقامّية  م)ُک(ِمنْ     

  باهللا ورسوِله  حذف  فاّلذيَن آَمنوا منكم    

                                                 
(1)  �2* NِVP� Xُ28=ّا�� َّfُB "�*" �C� 1ِِ����+ *�2 ��ف ا��Wِّ ا�ّ.  

ِف B- اh*	�اِل، ��	ّ+ ا�!��ِ	fَ ا�'2'0	C� َّ-	� ھ	� هللا ا�ُ!A8	- ا�!	��Qُِ، و�2	�@ اh*	�اُل ا�(ّ�ُس <!��5نَ   (2) ُّ�Vّ1َّ ا��� 

 َQOودا Jّإ �C>�>n�.  

(3)   ً$	ّ258B ً$	5!� َن�	? أن <�	25� �	ِ5Hَ> ،�ِ	َ5Aّأو ا� �ِ*hاُب ا�� .�	
وS	� . 169/ 27، روح ا����	2+اU��h	-، : ا�

 َّN0* �)2ّ$ ھ!UJ5$ ا!W5ّ@ ا��$H��4*�4ٍت وl +* <)8!5> ا�� ?2P=" �!ِ� ،$ِّ258P5$ ا�!Wا� .  

(4)  �
�?: ا�	P� 1����	+ ط�<	1 ا�	ّ=!�2 ا�O�8	� B	- (وB	- "�	�ار ذ#	� ا�ّ	e<+ آ*(	�ا . ا�!��	Q ا�	"�	C�("، ُدة�	ز<  

�2
  .  ا��(�ٍء �eCه ا�gP$، و"n#�2 ا�C�ّ2S�'0ِ�U ���� ا�8
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من يؤِمْن وُينِفْق، يَنْل   عطف  أنَفقوا)وَ (    

  أجًرا كبيًرا

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(أنَفق    

   أمواِلهممن  حذف وأنَفقوا    

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  م أجٌر كبيرٌ )ُه(لَ     

  الّناس  إحالة ضميرّية خاِرجّية   ...م)ُک(وما لَ   17  -8

ما حَصل لكم غيَر   حذف  وما لكم ال تؤِمنوَن باهللاِ     

  )1(!مؤمنينَ 

  الّناس  إحالة ضميرّية خاِرجّية   نَ )و(وما َلُكم ال تؤِمن    

 باهللا وما لكم ال تؤِمنونَ     

  الّرسوُل يدعوُكم)وَ (

الّرسوُل يدعوكم لإليماِن،   وصل إضافيّ 

  وأنتم ُمحِجمونَ 

  الّرسولُ   إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(يدعوُكم     

  الّناس  إحالة ضميرّية خارجّية  م)ُك(َيدعو    

  يدعوكم من أجِل اإليمانِ   وصل سببيّ   تؤِمنوا ِبربكم)لِ (يدعوُكم     

  الّناس  ة ضميرّية خاِرجّيةإحال  ا)و(ِلتؤِمن    

     الّناس  إحالة ضميرّية خارجّية  م )ُک(ِلتؤِمنوا ِبَرب  

وما َلُكم ال تؤِمنوَن باِهللا     

والّرسوُل يدعوُكم ِلتؤِمنوا 

  قد أَخَذ ميثاَقكم)وَ (بربكم 

  

  وصل إضافيّ 

ما يمنُعكم من اإليماِن، 

والّرسوُل يدعوكم، واُهللا 

  !أَخَذ ميثاَقكم باإليمانِ 

                                                 
)1( �
  .370/ 27، �ا�)ّ:�(� وا�)ّ��( ا�+ ��;�ر، :ا�
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  َأَخَذُه قديًما  وصل زمنيّ   أخَذ ميثاَقكم) َقد(و    

  اهللاِ / ربكم   إحالة ضميرّية قبلّية  ميثاَقكم) هو(وقد أَخَذ     

  (1)الّناس  إحالة ضميرّية خارجّية  م)ُک(ميثاقَ     

      

  إن كنُتم مؤمنينَ 

  

  حذف

لموِجٍب  "إن كنتم ُمؤمنينَ 

ما، فإّن هذا الموِجَب ال 

  (2)"َمزيَد عليه

إن كنتم ستؤِمنوَن، فآِمنوا   وصل سببيّ   كنتم مؤمنين) إن(    

  اآلَن 

  الّناس  إحالة ضميرّية خارجّية  م)تُ (ُكنْ     

  إن كنتم ستؤِمنون  اسِتبدال  )مؤِمنينَ (إن ُكنُتم     

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  ...اّلذي ُيَنزلُ ) هو(  13  -9

  إحالة قبلّية،   اّلذي    

  إحالة بعدّية

  )هو(َنزُل هو، يُ 

ُل      اّلذي  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(ُيَنز  

  ِه)َرسولِ (  اسِتبدال  (3)ِه)َعبدِ (على     

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(على َعبدِ     

                                                 

(1)  <��	8" ?��S <إ;�رة إ� :�mc��b��a��`���_��^��]��\��[��Z��Y��X��W��Vdf��e��g�l. 

��افh172/ ا   .  

  .�� "ُ ��� �8َُ�B ٌ$Wّ- "�ك اd<!�ِن، ���Hّ5َ� �* �8 ر�Uُل هللا: وا�!8(>. 461/ 4، ا��P	فا�.*/:�ي،   (2)

(3)   ُ�P� �َ2�T�4"ا�إذ إّن . !�2 ا�O�8	� إ�	> �P	� ا��ZW	$؛ �ِ!	� B	- ذ�	* f	T +	2L�Vٍّ$ ور8B	*ُ ، ٍ$	B�=ً� إ�	> ا�	=ّ "

?	ِّ��َِ� zٌ	ِ5/*ُ ،� $ِ	ّ>ِدُق ا��48د�L ?ّ�5> أ� ٌ$�J2? دB ،XLا ا��eC� -ّ4ّ)ا� XَLو .�	
�<��!� ا�	ّ:�8اوي، : ا�

  .8315، 8314/ 13، ا���Pّاوي
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ُيخِرَجُكم من الظُلماِت )لِ (    

  إلى الّنورِ 

يؤيُد اهللا نبيه باآلياِت،   وصل سببيّ 

  لكي ُينيَر قلوَبكم

  (1)اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(م ُيخِرَجكُ     

  الّناس  إحالة ضميرّية خارجّية  م)ُک(ُيخِرجَ     

ُكم من الظُلماِت )ُيخِرجَ (    

  إلى الّنورِ 

  ُكم)ُيخلَص (  اسِتبدال

) الظُلماتِ (ِلُيخِرَجُكم من     

  إلى الّنورِ 

  الُكفر  اسِتبدال

ُيخِرَجُكم من الظُلماِت     

  )الّنورِ (إلى 

  اإليمان  بدالاستِ 

إّن اهللا بكم لرءوٌف )وَ (    

  رحيمٌ 

ُل اآلياِت، وهو   عطف هو ُمَنز

  الّرءوُف الّرحيمُ 

م لرءوٌف )ُک(وٕاّن اهللا بِ     

  رحيمٌ 

  الّناس  إحالة ضميرّية خارجّية

م أّال تُنِفقوا في )ُک(وما لَ   36  -10

  ...سبيِل اهللا

  (2)المؤِمنونَ   إحالة خاِرجّية مقامّية

  وما َحَصَل لكم  حذف  أّال تُنِفقوا) مما َلكُ (و    

                                                 
  .ِء أ*���ِ?، <ُ/�ُج ا�(ّ�َس *+ ا�ّ
5!�ِت إ�> ا�(ّ�رِ ؛ n� �CBدا)��4ه(أو أّن ا�ُ!�0َل إ�2? ھ� ا��U�ّل   (1)

(2)   <		5���		�ِد ا�CW	�ِد، وھ	eا ُ> J	Zُم ا�ُ!	:ِ�#�َن َ <	5��5	> اd�P	�ِق  $	�J�ّ5� هللا N24		U -	B ق�	P�d8!�ُل ا�	Uَ� ا	5kَ

CB		� ا�ّ		e<َ+ ;		�0ّا "َ�ِ#		?، �		N ا�ُ!(		�Bِ'�َن ا�ّ		e<َ+ أظC		�وا إ<!		���Cَ، و#		���ا ُ*(/		ِ�طB +َ2		L -		�Pِف ا�ُ!		�5ِ!2َ+؛ 

		?ٌ �!5		E*(2+، ��		ّ+ . 372/ 27، ا�)ّ:�(��� وا�)ّ����(�ا�		+ ��;		�ر، : ا�
		�. ��d�P		�قِ  وL		rٌ20 أّن ا�/A		�َب ُ*��َّ

�C)2� +َ2Uّ�)!ُ2َ+ ا�'B�)!ا� ُ$gB ?� َد�V'!ا�.  
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  (1)في أّال تُنِفقوا  حذف  )أّال تُنِفقوا(وما َلُكم     

  أمواَلكم  حذف  )تُنِفقوا(وما لكم أّال     

  المؤِمنون  إحالة خاِرجّية مقامّية  ا)و(تُنِفق    

) في(وما لكم أّال تُنِفقوا     

  ...سبيِل اهللا

م ِلَم ال تُنِفقوَن أمواَلك  وصل سببيّ 

  !ابتغاَء َمرضاِة اهللا

  َمرضاته  اسِتبدال  اهللا) سبيلِ (في     

وما لكم أّال تُنِفقوا في     

هللا ميراُث )وَ (سبيل اهللا 

  الّسماواِت واألرض

  

  وصل إضافيّ 

أنتم ال تُنِفقوَن أمواَلكم، 

 -  وٕاّياكم - مَع أّنها 

  صائرٌة إليه

وِهللا ميراُث الّسماواِت     

  واألرضِ 

 الّسماواِت ميراُث ما في  حذف

  (2)واألرضِ 

ميراُث الّسماواِت     

  األرضِ )وَ (

يرُث ما في الّسماواِت   عطف

  وما في األرضِ 

  المؤِمنون  إحالة خاِرجّية مقامّية  ...م)ُک(ال َيسَتوي ِمن    

  )هو(َمْن أنَفَق   إحالة َبعدّية  )...َمن(ال َيسَتوي ِمنكم     

  َمن  إحالة ضميرّية قبلّية   )هو(أنفَق     

                                                 
(1)  �
��ِم إ�S�Pِ : وا�ُ!�ادُ . 237/ 10، ا�8ّّر ا�َ�,�نا�ّ�!2+ ا�450ّ-، : ا� -B ��� NَVَ�َ �*��.  

(2)  �
  .��B و��هُ ��ٍق، و#B �* ُّN- ا�ّ�!�واِت واhرِض O�Lٌ� إ�2?ِ . 171/ 27، ، روح ا���	2+اU��h-: ا�
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  الُمنِفُق قبَل الفتِح أفضلُ   وصل زمنيّ   )1(الَفتحِ ) ِمن قبلِ (    

ال يستوي ِمنكم َمن أنفَق     

  قاَتلَ )وَ (ِمن قبِل الفتِح 

َمن أنفَق، وقاَتَل قبَل   عطف

  الفتِح َخيرٌ 

  َمن  إحالة ضميرّية قبلّية   )هو(وقاَتَل     

  أعداَء اهللا  حذف  وقاَتلَ     

ال يستوي ِمنكم َمن أنفَق     

  ن قبِل الفتِح وقاَتلَ مِ 

  وَمن أنفَق من بعِد الفتح  حذف

  )2(َمن أنفق  اسِتبدال  أعَظُم درجةً ) أولئكَ (    

  ...أنفق من قبلِ ) َمن(  إحالة إشارّية قبلّية  أولئك    

  الّساِبقوَن خيٌر   ُمقاَرنة  )أعَظُم درجًة ِمن(أولئَك     

  َقْدًرا  استبدال  )درجةً (أولئَك أعَظُم     

أنفقوا ِمن ) ّلذينَ ا(ِمَن     

  بعُد وقاَتلوا

  ا)و(أنَفق  إحالة بعدّية

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(أنَفق    

الّساِبقوَن أفضُل من   وصل زمنيّ   وقاَتلوا) ِمن َبعدُ (أنَفقوا     

  اّلذيَن َلِحقوُهم بعَد الفتح

  من بعِد الفتح  حذف  أنَفقوا من بعدُ     

  أنفقوا أمواَلهم، وقاَتلوا  عطف  لواقاتَ )وَ (أنَفقوا ِمن َبعُد     

                                                 
)1( ?54S $24>�0ا� r5L أو ،َ$�ّ* rُ�B ھ� rُ�Pا�.�
   .12/ 8، ، �<�!� ا���آن ا��*!� ا�+ #�2I: ا�
  .<A8ُ- ز<�دةً �B �C- ا�!���$ "أو�fg" وا8�U!�ل )2(
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  أعداَء اهللا  حذف  وقاَتلوا    

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(وقاَتل    

الّساِبقوَن خيٌر، وفي كل   وصل إضافيّ   ُكال َوَعَد اُهللا الُحسنى)وَ (    

  خيرٌ 

  من الُمنِفقيَن المقاِتلين  حذف  َوَعَد اُهللا الُحسنى) ُكال (و    

     1(الَمثوبَة الحسنى  حذف  )الُحسنى( َوَعَد اُهللا وُكال(  

  الّدرجة الُعليا  ُمقارنة  )الُحسنى(وُكال َوَعَد اُهللا     

تعَملوَن ) ما(واُهللا بِ     

  خبيرٌ 

  )ُه(تعملونَ   إحالة بعدّية

  )2(ُكال   إحالة ضميرّية قبلّية  نَ )و(تعَمل    

  ما  إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(تعملونَ     

َمن ذا اّلذي ُيقِرُض اَهللا   13  -11

  ...َقرًضا َحَسًنا

َمْن أنفَق في سبيِل اِهللا،   وصل سببيّ 

  وَعَده اُهللا الُحسنى

  اّلذي  إحالة إشارّية بعدّية  ذا    

  )هو(ُيقِرُض   إحالة بعدّية  اّلذي    

  اّلذي  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(ُيقِرُض     

  نِفق ماَله في سبيل اهللاِ يُ   اسِتبدال  ُيقِرُض اَهللا َقرًضا َحَسًنا    
  

  

  

  

  

                                                 
)1( �Cِ"ُوِت در���P" Q* ،$ّ)Wأي ا�.�
  .262/ 4، ا��Pّ	ف ا�ّ.*/:�ي، : ا�
)2(  ُ��		B" ُ2B <َ+؛�		ھ�W!ُا� �		ا<��ِد، و�		CWاَل ا��		�ُ� أ		?<58		5!� $ِ		ّ2� <		5� Nٍ		*ِ�� َّN		# -		A8" . ،ر�		;��ا�)ّ:�(��� ا�		+ 

 .376/ 27، وا�)ّ��(�
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إنفاُق الماِل في سبيِل اهللا   وصل سببيّ   ُيضاِعَفه لهُ )فَ (    

  سبُب ُمضاَعَفِة األجرِ 

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(ُيضاِعَفه     

  َقرًضا  إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(ُيضاِعفَ     

  (1)ُيضاِعَف جزاَءه لهُ   حذف  ُيضاِعَفه    

  اّلذي  إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(لَ َفُيضاِعَفه     

      

  له أجٌر كريمٌ )وَ (

  

  عطف

الُمنِفق في سبيِل اهللا، 

ُيضاَعُف جزاؤه، ويناُل 

  األجَر الكريمَ 

  اّلذي  إحالة ضميرّية قبلّية  أجٌر كريمٌ ) ُه(ولَ     

  عظيمٌ   اسِتبدال  )كريمٌ (أجٌر     

ترى المؤمنيَن ) يومَ (  17  -12

  ...والمؤِمناِت َيسعى

ُيضاَعُف الجزاُء، وتُناُل    زمنيّ وصل

  (2)األجوُر في ذلك اليومِ 

  (3)رسول اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  ...المؤمنينَ ) أنتَ (َترى     

يوَم َترى المؤمنيَن     

  ...المؤِمناتِ )وَ (

الرؤيُة تشمُل المؤمنيَن   عطف

  والمؤِمناتِ 

  ِمناتِ المؤمنيَن والمؤ   إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُه(َيسعى نورُ     

                                                 
(1)  �
  .378/ 27، ا�)ّ:�(� وا�)ّ��(�ا�+ ��;�ر، : ا�

�5> أ��Cّو  (2) $5!Wإ�> ا� �ُ
وھ(�، "ُ=�ُف أداة fٍ4U أ�Tى، . �Cَ54S "اذُ#�"  ُ*��n�Pَ$ٌ، وذ�f ��'�<� ا��W>N8Pز ا�(ّ

  .وھ- ا�e0ف

(3)   ُّN# ا�ّ�ؤ<$َ أو أّن ا�!/�طََ� ھ� f5" �C*َ�> أن <�ى ?� rَ2"ُ2ّ$ً .  *+ أ*�'* $���dه ا���0$، "��ن اeھ -Bو.  



 281

  (1)إذا سَعوا  حذف  َيسعى نوُرهم    

  المؤمنيَن والمؤِمناتِ   إحالة ضميرّية قبلّية  م)ِه(يبيَن أيد    

  الّنوُر يسعى من الجهتينِ   عطف  بأيماِنهم)وَ (بيَن أيديِهم     

  المؤمنيَن والمؤِمناتِ   إحالة ضميرّية قبلّية  م)ِه(ِنبيَن أيديِهم وبأيما    

  (2)عن أيماِنهم  الاسِتبد  أيماِنهم)بِ (و    

ويقول لهم اّلذيَن  "  حذف  ...ُبشراُكُم اليوَم جّناتٌ     

  (3)"يتلّقونهم من المالئكةِ 

ُيقاُل لهم هذا بسبِب   وصل سببيّ   ...ُبشراُكُم اليوَم جّناتٌ     

  إيماِنهم

  المؤمنيَن والمؤِمناتِ   إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُك(ُبشرا    

  ُيَبشروَن في ذلك اليومِ   وصل زمنيّ   ...جّناتٌ ) اليومَ (ُبشراُكُم     

) ها(َتجري من تحتِ     

  األنهارُ 

  جّناتٌ   إحالة ضميرّية قبلّية

  جّناتٌ   إحالة ضميرّية قبلّية  )ها(خاِلديَن في    

  الفوزُ   إحالة إشارّية بعدّية  هو الفوُز العظيمُ ) ذلك(    

  الفوزُ   إحالة ضميرّية بعدّية  الفوُز العظيمُ ) هو(ذلك     

                                                 
(1)  �
��	2+روح ا�اU��h-، : ا� ،174/ 27.  

(2)  "�C� �ًP>�:" ِن�!>h5> ذ#ِ� ا� �َVُِ�Sءِ ،وا�	P�#J+ ا	أي؛ وھ� * :�C24��	Wِ�  ." ،ر�	;��  ،ا�)ّ:�(�� وا�)ّ���(�ا�	+ 

27 /380 .<��8" ?��S -B ز أن <��َن�W>و :"�Cِ��!>n5> أّن ا�!8(> "و��ا�	+ : ا�
�. و��!>n�َ :�Cُ4�# �Cِ�eٌف، 

 ،�2I#*��16/ 8، !��<�!� ا���آن ا  .  

  .463/ 4، ا��Pّ	فا�ّ.*/:�ّي،   (3)
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يقوُل الُمناِفقوَن ) يومَ (  21  -13

والمناِفقاُت لّلذيَن آَمنوا 

  ...انُظرونا نقتَِبْس 

  

  وصل زمنيّ 

يطلُب المناِفقوَن من 

المؤمنيَن الّنوَر، في ذلك 

  (1)اليوم

يوم يقوُل المناِفقوَن     

  ...المناِفقاتُ )وَ (

يشتِرُك المناِفقوَن   عطف

  والُمناِفقاُت في القولِ 

  ا)و(آَمن  إحالة بعدّية  نواآمَ ) ّلذينَ (لِ     

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(آَمن    

  اّلذيَن آَمنوا  إحالة ضميرّية قبلّية  نا)و(انُظر    

  المناِفقوَن والُمناِفقاتُ   إحالة ضميرّية قبلّية  )نا(انُظرو    

  المناِفقوَن والُمناِفقاتُ   إحالة ضميرّية قبلّية  )نحن(نقتَِبْس     

  اّلذيَن آَمنوا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُك(ِمن نورِ     

  (2)اّلذيَن آَمنوا  إحالة ضميرّية قبلّية  ...ارجعوا) قيلَ (    

  المناِفقوَن والُمناِفقاتُ   إحالة ضميرّية قبلّية  ا وراَءكم)و(ارِجع    

  المناِفقوَن والُمناِفقاتُ   إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُك(وراءَ     

  المناِفقوَن والُمناِفقاتُ   ضميرّية قبلّيةإحالة   ا نوًرا)و(فالَتِمس    

  ُفِصل بيَنهم على الفور  وصل زمنيّ   ُضِرَب بينهم بسوٍر )فَ (    

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  ُضِربَ     

  بين المؤمنيَن والُمناِفقيَن   إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُه(بينَ     

                                                 
  ".اذُ#�ْ " fٍ ��0يٍّ B- ھeا ا�!�Qi؛ �5> أّن ا�ُ!=َ!َ� ھ� ا�U�!"N8Pُ و<�Wُز ا��!�ُد ا�e0ِف أداةَ   (1)

(2)   ُ$�OZ!ھ� ا� NَO�'أو أّن ا� .�
  .176/ 27، روح ا���	2+اU��h-، : ا�
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  سورٍ   إحالة ضميرّية قبلّية  بابٌ ) ُه(ِبسوٍر لَ     

  الباب أو الّسور  إحالة ضميرّية قبلّية  فيه الّرحمةُ ) ُه(باِطنُ     

  باِطُنه  إحالة ضميرّية قبلّية  الّرحمةُ ) ِه(باِطُنُه في    

باِطُنه فيه الّرحمُة     

ظاِهُرُه من ِقَبِلِه )وَ (

  العذاب

  

  عطف

الّرحمُة في باطِنه، 

  والعذاُب من ِقَبِل ظاِهِره

من ِقَبِلِه ) ُه(وظاِهرُ     

  العذابُ 

  الباب أو الّسور  إحالة ضميرّية قبلّية

) ِه(وظاِهُرُه من ِقَبلِ     

  العذابُ 

  ظاِهُرهُ   إحالة ضميرّية قبلّية

فلّما أيَقنوا أّن العذاَب   حذف  ُينادوَنهم أَلْم َنُكن َمَعُكم  25  -14

  واِقٌع بهم، أخذوا ُينادوَنهم

  لمناِفقوَن والُمناِفقاتُ ا  إحالة ضميرّية قبلّية  َنهم ألم َنُكْن َمَعكم)و(ُيناد    

م أَلْم َنُكن )ُه(ُينادونَ     

  َمَعُكم

  اّلذين آَمنوا  إحالة ضميرّية قبلّية

  المناِفقوَن والُمناِفقاتُ   إحالة ضميرّية قبلّية  )نحنُ (ألم َنُكْن     

  اّلذين آَمنوا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُک(ألم َنُكْن َمعَ     

  نيافي الدّ   حذف  ألم َنُكْن َمَعكم    

  اّلذين آَمنوا  إحالة ضميرّية قبلّية  ا بلى)و(قال    

  بلى، كنتم معنا  حذف  قالوا بلى    
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أحسنُتم بظاِهِر أعماِلكم،   عطف  لكّنكم فتنُتم أنُفَسكم)وَ (    

  وأسأُتم باتّباِع أهوائكم 

كنتم معنا، ولكّنكم لم   وصل عكسيّ   ولكّنكم فتنُتم أنُفَسكم    

  تؤِمنوا إيماًنا صاِدًقا

  المناِفقوَن والُمناِفقاتُ   إحالة ضميرّية قبلّية  م فتنُتم أنُفَسكم)ُک(ولكنّ     

  المناِفقوَن والُمناِفقاتُ   إحالة ضميرّية قبلّية  م أنُفَسكم)تُ (ولكّنكم فتن    

  المناِفقوَن والُمناِفقاتُ   إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُک(ولكّنكم فتنُتم أنُفَس     

م بين فتنِتُكم أنفَسكم َجَمعتُ   عطف  َترّبصُتم)وَ (    

  وتربِص الدوائِر ِبنا

  المناِفقوَن والُمناِفقاتُ   إحالة ضميرّية قبلّية  م)تُ (َترّبص    

ناَفقُتم، وأسأتم للمؤمنين،   عطف  ارتبتُم)وَ (    

  وشَككُتم في الّدينِ 

  المناِفقوَن والُمناِفقاتُ   إحالة ضميرّية قبلّية  م)تُ (وارَتبْ     

تُكم ا)وَ (     َغر ناَفقُتم، وأسأُتم لنا،   عطف  ألماِني

  وارتَبُتم، وطِمعُتم

     تكم األماِنيالفاِرغة "  حذف  وغر 1("األماني(  

  المناِفقوَن والُمناِفقاتُ   إحالة ضميرّية قبلّية  م األماِني )ُک(وغرتْ     

بقيُتم على ِنفاِقكم إلى أن   وصل زمنيّ   جاَء أمُر اهللاِ ) حّتى(    

                                                 
)1(  ،-U��h2+ا	�� .177/ 27، روح ا�
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  لموتُ جاَءُكُم ا

  الموتُ   استبدال  )أمُر اهللا(حّتى جاَء     

، وغّركم   عطف  َغّرُكم باهللا الَغرورُ )وَ (     غّرتُكم األماني

  الّشيطانُ 

      

  اِهللا الَغرورُ )ب(وَغّركم 

  

  وصل سببيّ 

خدَعُكم الشيطاُن، ُمسوًغا 

لكم المعاصي، ومصغًرا 

  إّياها، إزاَء رحمِة اهللا 

  بَعفِو اهللاِ   حذف  لَغرورُ ا) اهللا(وَغّرُكم بِ     

اليوَم ال يؤَخُذ منكم )فَ (  11  -15

فديٌة  وال ِمَن اّلذين 

  ...كفروا

  

  وصل سببيّ 

ألّنكم بالغتم في 

المعاصي في الّدنيا؛ لن 

  تُقَبَل توبُتكم اليومَ 

  ال تُقَبل فديُتهم آنذاك  وصل زمنيّ   ...ال يؤَخذُ ) اليومَ (ف    

  المناِفقوَن والُمناِفقاتُ   لة ضميرّية قبلّيةإحا  م فديةٌ )ُک(ال يؤَخُذ ِمن    

فاليوَم ال يؤَخُذ منكم فديٌة      

  ال ِمَن اّلذين كفروا)و(

ال تُقَبُل فديُة الُمنافقيَن   عطف

  والكاِفرينَ 

  ا)و(كفر  إحالة بعدّية  كفروا) اّلذينَ (وال ِمَن     

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(كفر    

  المناِفقوَن والُمناِفقاتُ   إحالة ضميرّية قبلّية  م الّنارُ )ُك(مأوا    

  الّنارُ   إحالة ضميرّية قبلّية  موالُكم) هي(    
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  المناِفقوَن والُمناِفقاتُ   إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُك(هي موال    

  )1(َمقركم  استبدال  )موالُكم(هي     

  وبئَس الَمصيُر الّنارُ   حذف  وبئَس الَمصيرُ     

  ا)و(آَمن  إحالة بعدّية  ...آَمنوا) ّلذينَ (أَلم يْأِن لِ   20  -16

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(آَمن    

  اّلذيَن آَمنوا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُه(أن تخَشَع قلوبُ     

أْن تخَشَع قلوُبهم     

  ...ِذكِر اهللاِ )لِ (

أما آَن للقلوِب أن تخشَع   وصل سببيّ 

  ألجِل ذكِر اهللا

ِلِذكِر أن تخَشَع قلوُبهم     

  ما َنَزل ِمَن الحق )وَ (اِهللا 

أما آَن لها أن تخَشَع   عطف

  ِلذكِر اهللا والقرآنِ 

أن تخَشَع قلوُبهم ِلِذكِر     

  َنَزل ِمَن الحق ) ما(اِهللا و

  )هو(نَزَل   إحالة بعدّية

  ما  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(نَزَل     

أن تخَشَع قلوُبهم ِلِذكِر     

 الحق اِهللا وما َنَزل ِمنَ 

  ...ال يكونوا كاّلذينَ )وَ (

  

  عطف

أما آَن لهم أن تخشَع 

قلوبهم، وال تقسَو كقلوِب 

  غيِرهم من أهِل الكتابِ 

وال يكونوا كاّلذيَن أوتوا     

  الكتاَب ِمن قبلُ 

وأْن ال يكونوا كاّلذيَن   حذف

  أوتوا الكتابَ 

                                                 
)1(  <��8" ?��S -Bو"�#J�* -ھ"�	C� ٌ$>�/Uو �ٌ�ّC" ،.	C� ٌ?24	;و $	>xا -	B ،<��	8" ?	��S اe 9 $	�  :*	+ U	�رة ا�'�ر

? ھ�و<$" ُّ*nB" . ِY2H�� .n�Bّن ا�(ّ�َر أ04L@ اhمَّ ا��- <nوي إ��C2 أ�(�ؤھ�، أو ا�(2Vَّ� ا�eّي <!ّ� <َ� ا��8ِن إ�> ا�ُ!
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  نوااّلذيَن آمَ   إحالة ضميرّية قبلّية  ...ا كاّلذينَ )و(نوال يكو    

اّلذيَن أوتوا )ك(وال يكونوا     

  ...الكتابَ 

آَن للمؤمنيَن أن يكونوا   مقاَرنة

  خيَر الّناسِ 

أوتوا ) اّلذينَ (كوال يكونوا     

  ...الكتابَ 

  ا)و(أوت  إحالة بعدّية

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(أوت    

  ّيينَمن سَبَقهم من الِكتاب  وصل زمنيّ   )ِمن َقْبلُ (أوتوا الكتاَب     

      

  طاَل عليِهُم اَألَمدُ )فَ (

  

  عطف

أرسَل اهللا إليهم الّرُسَل، 

وأّيدهم بالُكتِب، ثّم طاَل 

  العهد بيَنهم وبيَن أنبياِئهم 

  اّلذيَن أوتوا الكتابَ   إحالة ضميرّية قبلّية  م األَمدُ )ِه(يفطاَل علَ     

طاَل العهُد، فقَست   عطف  َقَسْت قلوُبهم)فَ (    

  الُقلوبُ 

  اّلذيَن أوتوا الكتابَ   إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُه(ت قلوبُ َفَقسَ     

قست قلوُبهم، وَفَسَق   وصل إضافيّ   كثيٌر منهم فاِسقونَ )وَ (    

  كثيٌر منهم 

  اّلذيَن أوتوا الكتابَ   إحالة ضميرّية قبلّية  م فاِسقونَ )ُه(وكثيٌر ِمن    

ا أّن اَهللا ُيحيي )و(اعَلم  11  -17

  األرَض بعَد موِتها

  اّلذيَن آَمنوا  ة ضميرّية قبلّيةإحال
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  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(ُيحيي     

) بعدَ (ُيحيي األرَض     

  موِتها

يحيي اُهللا األرَض َعِقَب   وصل زمنيّ 

  موِتها

يخلُص القلوَب من   استبدال  ُيحيي األرَض بعَد موِتها    

  )1(القساوة

  األرَض   إحالة ضميرّية قبلّية  )ها(بعَد موتِ     

  تم توضيُح اآلياتِ   وصل زمنيّ   بّيّنا لكم اآلياتِ ) قد(    

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )الّنا(قد بّيّنا لكم اآلياِت     

  اّلذيَن آمنوا  إحالة ضميرّية قبلّية  م اآلياتِ )ُک(قد بّيّنا ل    

تّم توضيُح اآلياِت، من   وصل سببيّ   َتعِقلونَ ) لعّلُكم(    

  أجِل أن تتدّبروا

  اّلذيَن آمنوا  إحالة ضميرّية قبلّية  م َتعِقلونَ )ُک(لّ لع    

  اّلذيَن آمنوا  إحالة ضميرّية قبلّية  نَ )و(لعّلُكم َتعِقل    

إّن الُمّصّدقيَن   11  -18

  ...الُمّصدقاتِ )وَ (

األجُر للُمتصدقيَن   عطف

  والُمتصدقاتِ 

إّن الُمّصّدقيَن     

أقَرضوا )وَ (والُمّصدقاِت 

  ...حَسًنااَهللا قرًضا 

  

  عطف

األجر ِللمتصّدقين، وِلمن 

  أقرَض اَهللا قرًضا حسًنا

                                                 
)1(،+َ2)*E!ا� ُ$>xا .ُِّP0ُ"  ط� +�  .<N2I!" 1 ا�'h�� �5رض ا�ّ�- "!�ت، و��C220> �Cِ"�* �8 هللا
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اّلذين تصّدقوا، والّالئي   إحالة ضميرّية قبلّية  ا اهللاَ )و(وأقَرض    

  تصّدقَن، وَمن أقرَض اهللا

أنفقوا أمواَلهم في سبيِل   استبدال  وأقرضوا اَهللا قرًضا َحَسًنا    

  اهللاِ 

  أجُرهم  حذف  ُيضاَعُف لهم    

  أجرٌ   إحالة ضميرّية بعدّية  لهم) هو(ضاَعُف يُ     

  بسبب الّتصدِق واإلنفاقِ   وصل سببيّ   ُيضاَعُف لهم    

اّلذين تصّدقوا، والّالئي   إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُه(ُيضاَعُف لَ     

  تصّدقَن، وَمن أقرَض اهللا

لهم )وَ (ُيضاَعُف لهم     

  أجٌر كريمٌ 

  أجُرهم كريٌم وُمضاَعفٌ   عطف

م )ُه(ُف لهم ولَ ُيضاعَ     

  أجٌر كريمٌ 

اّلذين تصّدقوا، والّالئي   إحالة ضميرّية قبلّية

  تصّدقَن، وَمن أقرَض اهللا

  عظيم  اسِتبدال  )كريمٌ (ولهم أجٌر     

اّلذيَن آمنوا باِهللا )وَ (  20  -19

ورُسِله أولئك هم 

  الّصّديقونَ 

  

  وصل إضافيّ 

المتصدقوَن تتضاعُف 

أجوُرهم، واّلذين آمنوا 

   ورُسِله ِصّديقونَ باهللا

  ا)و(آَمن  إحالة بعدّية  ...آَمنوا) اّلذينَ (و    

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(آَمن    
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جمعوا بيَن اإليماِن باِهللا،   عطف  رُسِله)وَ (آَمنوا باِهللا     

  وبرُسِله جميًعا

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(آَمنوا باِهللا ورُسلِ     

رّية قبلّية، إحالة إشا  أولئكَ     

  إحالة إشارّية بعدّية

اّلذيَن آَمنوا باهللا ورُسِله، 

  هم الّصّديقونَ 

إحالة ضميرّية قبلّية،   هم    

  إحالة ضميرّية بعدّية

اّلذيَن آَمنوا باهللا ورُسِله،  

  الّصّديقونَ 

الّشهداُء عند ربهم )وَ (    

  لهم أجُرهم ونوُرهم

  

  )1(عطف

المؤِمنوَن ِصّديقوَن، 

 ينالوَن األجر والشهداءُ 

  العظيَم، والمنزلَة العاليةَ 

     الّشهداءُ   إحالة ضميرّية قبلّية  م)ِه(الّشهداُء عند رب  

  الّشهداءُ   إحالة ضميرّية قبلّية  م أجُرهم ونوُرهم)ُه(لَ     

  الّشهداءُ   إحالة ضميرّية قبلّية  م ونوُرهم)هُ (َلُهم أجرُ     

  الّشهداءُ   ة قبلّيةإحالة ضميريّ   م)هُ (َلُهم أجُرهم ونورُ     

اّلذيَن َكفروا وَكّذبوا )وَ (    

بآياِتنا أولئَك أصحاُب 

  الجحيمِ 

  

  عطف

المؤِمنوَن والّشهداُء لهم 

أجٌر عظيٌم، واّلذين كفروا 

  لهم عقاٌب أليمٌ 

  ا)و(كَفر  إحالة بعدّية  َكفروا) اّلذينَ (و    

                                                 
)1(  XُA� :ا�
	� .، �!8(> أّن ا�eّ<َ+ آ*(�ا �	��ِ ورUُ	5ِ? ھ	� L	ّ�<'�َن و;	�Cاءُ "ا�Vّّ�<'�نَ " �5> "ا�ّ:�Cاء"و<�Wز 

   .466/ 4، ا��Pّ	فا�.*/:�ي، 
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  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(َكَفر    

جمعوا بين الكفر باِهللا   عطف  َكّذبوا)وَ  (واّلذيَن كفروا    

  والّتكذيِب بآياِته

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  ا ِبآياِتنا)و(وَكّذب    

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )نا(وَكّذبوا ِبآياتِ     

  اّلذين كفروا وكّذبوا  إحالة إشارّية قبلّية  أصحاُب الجحيمِ ) أولئكَ (    

  خاِلدون في الّنار  اسِتبدال  )أصحاُب الجحيمِ (أولئَك     

ا أّنما الحياُة )و(اعَلم  28  -20

  ...الّدنيا َلِعٌب ولهوٌ 

  اّلذيَن آَمنوا  إحالة ضميرّية قبلّية

بالّنسبِة إلى اآلِخرِة هي   ُمقاَرنة  )الدنيا(الحياُة     

  أقرُب، أو أقل شأًنا

َلِعٌب ولهٌو (الحياُة الّدنيا     

وزينٌة وتفاُخٌر بينكم 

تكاُثٌر في األمواِل و 

  )واألوالدِ 

  
  

  استبدال

  

َمألى بما َيشَغُل اإلنساَن 

  عن غاياِته الِعظامِ 

  الّدنيا فيها اللِعُب والّلهوُ   عطف  َلهوٌ )وَ (الحياُة الّدنيا َلِعٌب     

يكثُر في الّدنيا الّلعُب   عطف  زينةٌ )وَ (لِعٌب ولهٌو     

  واللهُو والّزينةُ 

فيها اللعُب واللهُو والزينُة   عطفلِعٌب ولهٌو وزينٌة     
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  والتّفاخُر بين الّناس  َتفاُخٌر بينكم)وَ (

  (1)اّلذيَن آَمنوا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُک(وتفاُخٌر بينَ     

تكاُثٌر )وَ (وتفاُخٌر بينكم     

  في األمواِل واألوالدِ 

  

  عطف

ومّما يشغُل اإلنساَن 

كذلك، الّتكاثُر في 

  األمواِل واألوالدِ 

  تتكاثُر األمواُل واألوالدُ   عطف  األوالدِ )وَ (مواِل في األ    

غيِث أعجَب ) َمَثلِ َك(    

  ...الكّفاَر نباُتهُ 

حاُل الّدنيا كحاِل الّنباِت   مقاَرنة

  المتحطِم بعَد ُنضرةٍ 

كمَثِل غيٍث أعجَب     

  )...ُه(الكّفاَر نباتُ 

  غيثٍ   إحالة ضميرّية قبلّية

باُت ُمعِجًبا كاَن النّ   (2)عطف  َيهيجُ ) ُثمّ (    

  (3)للّزاِرِع، ثّم َيِبَس 

  نباُته  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(ثّم يهيُج     

  َييَبُس فَيصَفر   (4)عطف  تراُه ُمصَفرا)ف(ثّم يهيُج     

  (5)الّناِظر  إحالة ضميرّية خارجّية  )أنتَ (فتراُه     

                                                 
(1)  )*E!5� ٌ? rُ أّن ھeا ا�/�Aَب ُ*��َّ ِّ��ُ" ُ$Uّ�را��B�C!ّC> �* <ا إ���P�52� ؛�C!ِ!إ<'�ِظ ھ Nِ2َ+، *+ أ�.  

  .ا��8ط2P" ُ$Pُ� ا��ّ�"2َ� وا��ّ�اB -T- ا�ّ.*+" �lَّ "أو ا��NL ا�ّ.*(ّ-، فَ   (2)

(3)  " ِj4ُ2ا� -B eَTَإذا أ Nُ'َ4ھ�َج ا� ." ،�!��ا�ّ.*/:�ّي، أ�� ا�'��U *0!�د �+ GH'�س ا	�2 : ، "0'12أ/��4 ا�ّ��

  .490م، ص B�8!1982$، ��2وت، *0!�د، دار ا�

  .، *�# Q��Cِ "�ّل �5> *ّ�ٍة أ�l" َ�VَSّ " ا��8طn; $P�n; �Cُنُ  "ا��Pء"َف . أو ا��NL ا�.*(-ّ   (4)

  .�j2 ا�!'�Vد ;/�Vً �28(?، وإ�ّ!� #Nّ *+ "ُ��ُح �? ا�ّ�ؤ<$ُ   (5)
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  نباُته  إحالة ضميرّية قبلّية  ُمصَفرا) ُه(َفَترا    

  َيْيَبُس فيصَفر ثّم يتحّطمُ   (1)عطف  كوُن حطاًماي) ثمّ (    

  نباُته  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(ثّم يكون     

في اآلِخرِة عذاٌب )وَ (    

  ...شديٌد ومغِفرةٌ 

الّدنيا داُر المتاِع والّلهِو،   وصل إضافيّ 

  واآلِخرُة داُر الحسابِ 

  وقِت الحساُب في ذلك ال  وصل زمنيّ   ...عذابٌ ) في اآلِخرةِ (و    

عذاٌب شديٌد ومغفرٌة من     

  اهللاِ 

  (2)عذاٌب شديٌد مَن اهللا  حذف

مغفرٌة )وَ (عذاٌب شديٌد     

  من اهللاِ 

يكوُن في اآلخرِة عذاٌب   عطف

  ومغفرةٌ 

  مغفرٌة عظيمةٌ   حذف  )مغفرةٌ (عذاٌب شديٌد و    

ومغِفرٌة من اِهللا     

  ِرضوانٌ )وَ (

المغفرُة والرضواُن ينالهما   عطف

   له ذلكمن قّدَر اهللاُ 

ما الحياُة الدنيا إّال )وَ (    

  متاُع الُغرورِ 

الحياُة الدنيا لعٌب، ولهٌو،   وصل إضافيّ 

  ، ومتاُع الُغرورِ ...و

بالّنسبِة إلى اآلِخرِة هي   ُمقاَرنة  )الدنيا(الحياُة     

                                                 
  .أو ا��NL ا�ّ.*(-ّ   (1)

(2)  #e� -َPُ�#ةُ إ�> هللاِ، وا�PH!ِ�ْت ا�)Uُ!$ هللا أ�8ِ$ رU Q* fذ� �W�ِ� ا�e8اِب ا�ّ:�<ِ� دون إU(�ٍد �e8َ!ُ5ِِّب؛ ر�!� �2(

?ِ4=H� $ِ'����iاِن، �ِ�ُ'���P*ُ Zدةَ ا�e8ابِ . ا�ّ ��P* <5د"- ا�!�PHِة وا��ِّ $>xاُء ا���ا اeھ �ّ>E>و    .  
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  أقرُب، أو أقل شأًنا

  (1)أحواُل الحياِة الّدنيا  حذف  ...وما الحياُة الّدنيا    

ا الحياُة الدنيا إّال متاُع وم    

  الُغرورِ 

متاُع الُغروِر ِلَمن اطمأّن   حذف

  (2)بها، وَرَكَن إليها

  اّلذيَن آَمنوا  إحالة ضميرّية قبلّية  ...ا إلى مغفرةٍ )و(ساِبق  20  -21

  (3)ساِرعوا  اسِتبدال  ...إلى مغفرةٍ ) ساِبقوا(    

  مغفرٍة عظيمةٍ   حذف  ساِبقوا إلى مغفرةٍ     

  اّلذيَن آَمنوا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُک(رٍة من رب إلى مغف    

ساِبقوا إلى مغفرٍة من     

  ...َجّنةٍ ) وَ (ربكم 

تنافسوا للحصوِل على   عطف

  مغفرِة ربكم وَجّنِته

  جّنةٍ   إحالة ضميرّية قبلّية  (4))ها(وجّنٍة َعرُض     

َعرِض )َك(َعرُضها     

  الّسماِء واألرضِ 

 مثُل َعرِض عرُض الجّنةِ   ُمقاَرنة

  الّسماواِت واألرضِ 

  َعرُضها كَعرِض     

  األرضِ )وَ (الّسماِء 

  َكَعرِض الّسماِء   عطف

  واألرِض ُمجتِمعةً 

                                                 
(1)  �
  .407/ 27، ا�)ّ:�(� وا�)ّ��(�ا�+ ��;�ر، : ا�

(2)  �
  .24/ 8، �<�!� ا���آن ا��*!� ا�+ #�2I،: ا�

(3)  $ّ20>�Vّ�8رِة ا���UJا N24U <5�  .ُ;Cِّ4@ ا�ُ!��َر�$ إ�> ا�/�2ات ���ُ!���َ'ِ$ B- ا�!�2اِن، 

(4)  $8َّ�و�eCا ا��2��ّ? <��ن B	- . 466/ 4، ا��Pّ	فا�.*/:�ي، : ا�
�. �S <��ن ا�!'�Vد ����8ِض ا�4َ�A$ وا�

<��8" ?��S "�8َِض ا�# �Ciُ���Cِ�8!�: ا�4�Uاٌل؛ أي "ّ�!�واِت واhرضَ# �Cُ�8U.  
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  جّنةٍ   إحالة ضميرّية قبلّية  )هي(ُأِعّدْت     

  ا)و(آَمن  إحالة بعدّية  آَمنوا) ّلذينَ (ُأِعّدت لِ     

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(آَمن    

حّققوا اإليماِن باِهللا   عطف  ُرُسِله)وَ (باِهللا آَمنوا     

  وِبجميِع ُرُسِله

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(آَمنوا باِهللا وُرُسل    

  ذلك العطاءُ   حذف  ذلَك فضُل اهللاِ     

إحالة إشارّية قبلّية،   فضُل اهللاِ ) ذلك(    

  إحالة إشارّية بعدّية

الوعُد بالمغفرِة والجّنِة، 

  فضُل اهللاِ 

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(ُيؤتيِه     

  فضُل اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(يؤتي    

  َمن يشاُء إيتاَءه  حذف  يؤتيِه َمن يشاءُ     

  )ُه(َمن يشاُء إيتاءَ   إحالة بعدّية  يشاءُ ) َمن(يؤتيِه     

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(يؤتيه َمن يشاُء     

ما أصاَب من مصيبٍة   8  -22

في األرِض وال في 

  ...أنفِسكم إّال في كتابٍ 

  

  وصل سببيّ 

ال تقَنْط أيها المؤِمُن ِمّما 

قد ُيصيُبك في الجهاِد؛ 

  ألّن كل عمٍل مكتوبٌ 

  ما أصاَبكم  حذف  ما أصابَ     

كل ما أصاَب األرَض   عطفال في )وَ (في األرِض     
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  أو أنفَسكم ُمسطرٌ   أنفِسكم

  اّلذيَن آَمنوا  حالة ضميرّية قبلّيةإ  م)ُک(وال في أنُفسِ     

  (1)كتاٍب عظيمٍ   حذف  )ِكتابٍ (إّال في     

َل كل شيٍء قبَل   وصل زمنيّ   أن نبرَأها) ِمن َقبلِ (     ُسج

  خلِق الّناسِ 

  (2)الّنفوس  إحالة ضميرّية قبلّية  )ها(ِمن َقبِل أن نبرأَ     

  إلثبات في الكتابِ ا  إحالة إشارّية قبلّية  على اِهللا يسيرٌ ) ذلكَ (إّن     

ِلكيال تأَسوا على وال   12  -23

  ...َتفرحوا بما آتاُكم

أخبرناُكم بذلك لكيال   حذف

  (3)...تأَسوا على ما فاَتكم

  ...قلنا ذلك لئّال تحزنوا  وصل سببيّ   ...ِلكيال تأَسوا على    

  اّلذيَن آَمنوا  إحالة ضميرّية قبلّية  ...ا على)و(ِلكيال تأَس     

  )هو(فاَتكم   إحالة بعدّية  اَتكمف) ما(على     

  اّلذيَن آَمنوا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُک(على ما فاتَ     

  ما  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(فاَتكم     

حّتى ال تحزنوا على ما   عطف  ال تفرحوا بما آتاُكم)وَ (    

  مضى، وال تفَرحوا باآلتي

                                                 
(1)  $!5# �ِTآ -B ،�2/Pّبٍ " ودلَّ "(�<ُ+ ا����#" f5> ذ��  .وا�!'�Vد ������ِب، ا��5ُح ا�!�P0ظُ . 

(2)   َQ2!Wرَض، أو ا�hأو ا ،�َO�V!ُد ا��V'!ز أن <��َن ا��W>و .�
وإذا #	�َن . 257/ 17، ا�4	U�ِا�'�ط4-، : ا�

  .   اhرض، d�B����T $ِر�2ّ$ا�!'�Vُد 

(3)  �
  .187/ 27، روح ا���	2+اU��h-، : ا�
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  ّلذيَن آَمنواا  إحالة ضميرّية قبلّية  ا بما آتاُكم)و(حوال َتْفرَ     

  )ُه(آتاُكمو  إحالة بعدّية  آتاُكم) ما(وال تفرحوا ب    

  اّلذيَن آَمنوا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُك(وال تفرحوا بما آتا    

  ما  إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(آتاُكمو    

     اهللاُ   إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(واُهللا ال ُيِحب  

  قبلّية، إحالة   ...يبخلونَ ) اّلذينَ (  9   - 24

  إحالة بعدّية

، (1)كل ُمختاٍل فخورٍ 

  نَ )و(يبَخل

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  نَ )و(يبَخل    

يأُمروَن )وَ (اّلذيَن يبخلوَن     

  الّناَس بالُبخلِ 

يبَخلوَن ويدعوَن غيَرهم   عطف

  إلى الُبخلِ 

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  ...َن الّناَس )و(ويأُمر    

ل فإّن اَهللا هو يتو ) َمن(و    

  الغني الحميدُ 

  (2))هو(يتول   إحالة بعدّية

     َمن  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(يتول  

     (3)عن اإلنفاقِ   حذف  َمْن َيَتَول  

  

  

                                                 
(1)  $'���rُ ا�ّ�راU$ُ #�َن ا�UJ ا�!��Lِل ��Jً *+ اUJِ� ا�ّ���B ،1ِِ- اx<ِِ$ ا�ّ ِّ��ُ".  

  .ا�U ;�ط، وھ� �!8(> ا�eّي، و�? ��Oٌ� �8َ�ه *e0وف "َ*+ْ "  (2)

 ��ء B- اx<$ ا�ّ���ِ'$؛ 2B	=�َّ إ�	> ���	� ا��ّ	��ّ- �	+ اd�P	�ِق، ا��ّ	��ّ- �	+ أ*	ِ� هللا و<!�ُ+ أن <:!Nَ ا��ّ��ّ- *�  (3)

-HA!ُِح ا��Pوا� ،<Uhا +� �84���.  
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إّن اَهللا )فَ (َيتول ) َمن(و    

  هو الغني الحميدُ 

إذا أعرضَت عن اإلنفاِق   وصل سببيّ 

فاَهللا غني عنك وعن 

  إنفاِقك 

الغني ) هو(فإّن اَهللا     

  الحميدُ 

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية

  تم إرساُل الرُسلِ   وصل زمنيّ   أرسلنا ُرُسَلنا) َقد(لَ   24  -25

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  ُرُسَلنا) نا(َلَقد أرسلْ     

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )نا(َلَقد أرسْلنا ُرُسلَ     

أرسَل اُهللا الّرسَل، وأنزَل   عطف  لِكتابَ أنزْلنا َمَعُهم ا)وَ (    

  الكتابَ 

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  َمَعُهم الِكتابَ ) نا(وأنزلْ     

  ُرُسَلنا  إحالة ضميرّية قبلّية  م الِكتابَ )ُه(وأنزْلنا َمعَ     

وأنزْلنا َمَعُهم الِكتاَب     

  الميزانَ )وَ (

  أنزَل اهللا الكتاَب والميزانَ   عطف

ُهم الِكتاَب وأنزْلنا َمعَ     

  والميزانَ 

  

  استبدال

ُبلغوا وحَي ربهم، واألمَر 

بتحقيِق العدِل، بواِسطِة 

  (1)المالئكةِ 

                                                 
(1)  �		
ا�		+ : وا�
		�. 27/ 8، �<���!� ا�����آِن ا��*��!�ا�		+ #2I		�، : وا�
		�. 467/ 4، ا����Pّ	فا�ّ.*/		َ:�ي، : ا�

�5	> ا�0'2'	$؛ B'	�  <�	�ن إط	Zُق �P	� ا�!2	.انِ و�S . 416/ 27، وا�)ّ��(� ا�)ّ:�(���;�ر، " N	>�4� ُروَي أّن

�?!��Qا�.*/:�ي، ا�". ُ*ْ� fَ*َ�S <َِ.��ا �?: �25? ا�ّ�Zُم �.ل ���!2.ان، 8ََB�B? إ�> ��ٍح و�SلP� 1ِ���  .    ا�ّ
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ُأرِسَل الّرسُل بالكتاِب   وصل سببيّ   يقوَم الّناُس بالِقسطِ )لِ (    

  والميزاِن؛ لتحقيِق العدلِ 

  تستقيَم أحواَلهم  استبدال  الّناُس بالِقسطِ ) يقومَ (لِ     

أرسَل اُهللا الّرسَل بالكتاِب   عطف  زْلنا الحديدَ أن)وَ (    

  والميزاِن، وأنزَل الحديدَ 

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  الحديدَ ) نا(وأنزلْ     

  (1)َخَلقنا  استبدال  نا الحديدَ )أنزلْ (و    

  الحديد  إحالة ضميرّية قبلّية  بأٌس شديدٌ ) ِه(في    

مناِفُع )وَ (فيِه بأٌس شديٌد     

  للّناسِ 

  سَتعَمُل في القتاِل، يُ   عطف

  وفي المصالِح العاّمة

وِلَيعلَم اُهللا َمن ينصُرُه     

  وُرسَله بالغيبِ 

  لَينَفَعهم وليعلَم  "  حذف

  (2) "...اهللاُ 

ِلَيعلَم اُهللا َمن ينصُرُه )وَ (    

  وُرسَله بالغيبِ 

أنزَل اُهللا الحديَد؛ لينفَع   عطف

  الّناَس ِبه، وِليختبَرهم

 َمن ينصُرُه َيعلَم اهللاُ )لِ (و    

  وُرسَله بالغيبِ 

أنزَل اُهللا الحديَد؛ لَيظهَر   وصل سببيّ 

  المجاِهدوَن والُمتخلفونَ 

                                                 
وS	� <�	�ُن اd�	.اُل . 188/ 27، روح ا����	2+اU��h	-، : ا�
	�. N�Bُّ َ*/�5ٍق ُ*(َ.ٌل، �����4ِِر B ?ِِ"�4l- ا�5ّ	�حِ   (1)

 ُ�!��+ رU	�ِل هللا  �5> ا�0'2'$، و��2ُن ذ�f *� رواه - �ّ5	U? و	25�إّن هللا أ�	.َل أر�َ	Qَ " : أ�ّ	? S	�ل- L	5> هللا 

  .261 -260/ 17، ا�4	U�ِا�'�ط4-، ". ا��0<ِ� وا�(ّ�ِر وا�!�ِء وا�ِ!r5ِ : ��#�ٍت *+ ا�ّ�!�ِء إ�> اhرضِ 

(2)   ،-U��hا�  .189/ 27، �	2+روح ا�
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  )هو(َينُصرُه   إحالة بعدّية  ينصُرهُ ) َمن(وِلَيعلَم اُهللا     

  َمن  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(َينُصرُه     

  اهللاُ   إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(َينُصرُ     

ُرسَله )وَ (َمن ينصُرُه     

  بالغيبِ 

ليظهَر َمن ينصُر اَهللا   عطف

  ورسَلُه 

  اهللاُ   إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(َمن ينصُرُه وُرسلَ     

      

  إّن اَهللا قوي عزيزٌ 

  

  وصل سببيّ 

أنزل اهللا الحديَد لينتفَع 

 الّناُس به؛ فهو غني

  عنهم

لقد أرَسلنا نوًحا )وَ (  11  -26

  ...وٕابراهيمَ 

  

  عطف

 الّرسَل أرسَل اهللاُ 

بالبّيناِت، وأرَسَل نوًحا 

  )1(وٕابراهيمَ 

  ُأرِسَل في ما َمضى  وصل زمنيّ   ...أرَسْلنا نوًحا) َقد(ولَ     

  اهللاُ   إحالة ضميرّية قبلّية  نوًحا) نا(أرَسلْ     

  نوٌح وٕابراهيُم رسوالنِ   عطف  إبراهيمَ )وَ (أرسْلنا نوًحا     

ّيِتهما )وَ (     جَعْلنا في ُذر

  تاَب الّنبّوَة والك

أرسَلهما اُهللا، وجعَل من   عطف

  نسِلهما األنبياءَ 

  

                                                 
)1(  ِXA8� ٌ?24; XُA8ا ا�e��8> "ا�ّ�وح" وھ" ?��S -B: m]�����\�������[��Z��Y���X��W���V��U��Tl.4/  ا�'�ر.  
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  اهللاُ   إحالة ضميرّية قبلّية  )نا(وجَعلْ     

ّيتِ      نوًحا وٕابراهيمَ   إحالة ضميرّية قبلّية  )ِهما(في ُذر  

    
  

ّيِتهما  وجَعْلنا في ُذر  

  الكتابَ )وَ (الّنبّوَة 

  

  عطف

 جَعَل اُهللا من نسِلهما 

ى األنبياَء، وأنَزَل عل

  ذّرّيِتهما الُكُتبَ 

ّيِتهما  إحالة ضميرّية قبلّية  م ُمهَتدٍ )ُه(فِمن     ُذر  

  فِمنهم ُمهَتٍد     

  كثيٌر منهم فاِسقونَ )وَ (

  القليُل ُمهتدوَن،   عطف

  والكثيُر فاِسقونَ 

ّيِتهما  إحالة ضميرّية قبلّية  م فاِسقونَ )ُه(وكثيٌر ِمن     ُذر  

م قفْينا على آثاِره) ثمّ (  34  -27

  ...بُرُسِلنا

أرسَل اُهللا نوًحا وٕابراهيَم،   عطف

  ثّم أنزَل ُرُسًال ُمتتابعينَ 

  اهللاُ   إحالة ضميرّية قبلّية  )نا(ثّم َقفيْ     

  ُثم قفْينا على     

  )نا(آثاِرهم بُرُسلِ 

  اهللاُ   إحالة ضميرّية قبلّية

ّيتهمانوًحا وٕاب  إحالة ضميرّية قبلّية  م)هِ (ُثم قفْينا على آثارِ      راهيَم وُذر  

  ألحْقناُهم ِبُرُسٍل ُمتتابعينَ   استبدال  ) قّفْينا على آثاِرهم(    

وألحقنا الّرسَل بعيسى بن   عطف  قّفينا بعيسى بِن مريم)وَ (    

  مريم

  اهللاُ   إحالة ضميرّية قبلّية  بعيسى بِن مريم) نا(َقّفيْ     
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  وأنزْلنا عليه اإلنجيلَ   عطف  آتْيناُه اإلنجيلَ )وَ (    

  اهللاُ   إحالة ضميرّية قبلّية   اإلنجيلَ ُه)نا(وآتيْ     

  عيسى بن مريم  إحالة ضميرّية قبلّية  اإلنجيلَ ) ُه(وآتْينا    

جعْلنا في قلوِب اّلذيَن )وَ (    

  ...اتّبعوُه رأفةً 

أرسَل اُهللا عيسى، وأودَع   عطف

  ...في قلوِب ُمتِّبعيِه رأفةً 

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )...نا(وَجَعلْ     

  ُه)و(اتَّبع  إحالة بعدّية  اتَّبعوهُ ) اّلذينَ (في قلوِب     

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  ُه)و(اتَّبع    

  عيسى بن مريم  إحالة ضميرّية قبلّية  )ُه(اتَّبعو    

وجعْلنا في قلوِب اّلذيَن     

  رحمةً )وَ (اتّبعوُه رأفًة 

ُأْوِدَع في قلوِب ُمتِّبعيه   عطف

  رأفٌة ورحمٌة 

جعَل اهللا في قلوبهم رأفًة   عطف  رهبانّيًة ابتدعوها)وَ (    

  ورحمًة، وابتدعوا رهبانّيةً 

  اّلذيَن اتَّبعوهُ   إحالة ضميرّية قبلّية  ها)و(ورهبانّيًة ابتدع    

  رهبانّية  إحالة ضميرّية قبلّية  )ها(ورهبانّيًة ابتدعو    

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  ها عليهم)نا(ما كَتبْ     

  رهبانّية  إحالة ضميرّية قبلّية  عليهم) ها(كتَْبناما     

  اّلذيَن اتَّبعوهُ   إحالة ضميرّية قبلّية  م)ِه(ما كتَْبناها علي    

لم يكتِب اُهللا عليهم     ما كتَْبناها عليهم     
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الّرهبانّيَة، بل كتَب عليهم   وصل عكسيّ   )إّال ابتغاَء رضواِن اهللاِ (

  )1(أن يبتغوا رضواَنهُ 

َعوها حق ما ر )فَ (    

  ِرعايِتها

ابتدعوا الّرهبانّيَة ولم   عطف

  يرعوها حق رعايِتها

  اّلذيَن اتَّبعوهُ   إحالة ضميرّية قبلّية  ها)و(فما رعَ     

  رهبانّية  إحالة ضميرّية قبلّية  )ها(فما رَعو    

  رهبانّية  إحالة ضميرّية قبلّية  )ها(حق رعايتِ     

آتْينا اّلذيَن آَمنوا )فَ (    

  جَرهممنهم أ

  

  عطف

جعَل اُهللا في قلوِبهم رأفًة 

ورحمًة، وابتدعوا رهبانّيًة، 

  فآتى اُهللا المؤمنيَن أجَرهم

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  اّلذينَ ) نا(فآتيْ     

  ا)و(آَمن  إحالة بعدّية  آَمنوا) اّلذينَ (فآتْينا     

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(آَمن    

وا فآتْينا اّلذيَن آَمن    

  م أجَرهم)ُه(ِمن

  اّلذيَن اتَّبعوهُ   إحالة ضميرّية قبلّية

فآتْينا اّلذيَن آَمنوا ِمنُهم     

  م)هُ (أجرَ 

  اّلذيَن اتَّبعوهُ   إحالة ضميرّية قبلّية

  لم يأخذوا أجًرا لِفسِقهم  وصل سببيّ   كثيٌر منهم فاِسقونَ )وَ (    

                                                 
)1( Q	A')!ع ا��	+ ا�(	ِم *�	ا ا�!'e	ھ -	B َء�)I�	UJا Xِّ)V	ُ> يeّ2ِ�، ا�ّ�أَي ا��Pّا ا��eC� ُ$U2ُ� .و"�4(ّ> ا�ّ�را�	P" +	�!>و 

�		A� 1ِِ���. " ا��		���ھ� ا��H		�َء ِرi		�اِن هللاِ و��		(�C" :ٍق أT		�ى، وردت B		- #�		� ا��U�Pّ		C)* ،�2		�ا�!8(		> ا�		ّ

 ،-P���2 <��ن ا��244U NُLًّ�.1199/ 4، �<�!� ا��ّ�<+ا�(ّPّا ا��eCو� .  
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   اتَّبعوهُ اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  م فاِسقونَ )ُه(وكثيٌر من    

  ا)و(آَمن  إحالة بعدّية  ...آَمنوا) اّلذينَ (يا أيها   20  -28

  اّلذينَ   إحالة ضميرّية قبلّية  ا)و(آَمن    

  اّلذيَن آَمنوا  إحالة ضميرّية قبلّية  ا اَهللا )و(اّتق    

آِمنوا ِبرسوِله )وَ (اتّقوا اَهللا     

  ...يؤِتكم كفلينِ 

اجمعوا بيَن تقوى اِهللا   عطف

   برسوِلهواإليمانِ 

ا )و(اتّقوا اَهللا وآِمن    

  ...ِبرسوِله يؤِتكم ِكفلينِ 

  اّلذيَن آَمنوا  إحالة ضميرّية قبلّية

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(وآِمنوا ِبَرسولِ     

اتّقوا اَهللا وآِمنوا ِبرسوِله     

  يؤِتكم كفليِن ِمن رحمِتهِ 

    

  وصل سببيّ   

إن اتّقيُتم اهللا وثََبتم على 

ِنكم، أعطاُكم كفليِن إيما

  )1(من رحمِتهِ 

  اّلذيَن آَمنوا  إحالة ضميرّية قبلّية  ...م ِكفلينِ )ُک(يؤتِ     

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(يؤِتُكم     

يؤِتكم كفليِن ِمن     

  )ِه(رحَمتِ 

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية

يؤِتكم كفليِن ِمن رحَمِتِه     

  ...يجعْل لكم نوًرا)وَ (

  

  عطف

اتّقيُتم وآَمنتم، ِنلُتم إن 

ِكفليِن من الّرحمة، وجعَل 

  اهللا لكم نوًرا

                                                 
هُ إ�	> #	���C آَ*(	�ا ��U	��T $	�"� اh�24	�ء وا�!�U	25َ+، و�َِ!	 )1( . + 54Sَ	?ُ وUِّ� اU	� �CِS�'0ِ�َ	2َْ42Vِ+ *	+ ا�ّ��!	$، *	�دُّ

�
   .470/ 4، ا��P	فا�ّ.*/:�ي، : ا�
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  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  لكم نوًرا) هو(ويجعْل     

  اّلذيَن آَمنوا  إحالة ضميرّية قبلّية  م نوًرا)ُک(ويجعْل لَ     

  يوَم القيامة  حذف  ويجعْل َلُكم نوًرا    

  اّلذيَن آَمنوا  لّيةإحالة ضميرّية قب  َن بهِ )و(نوًرا َتمش    

  نوًرا  إحالة ضميرّية قبلّية  )ِه(نوًرا َتمشوَن بِ     

يؤِتكم كفليِن ِمن رحَمِتِه     

ويجعْل لكم نوًرا تمشوَن 

  َيغِفْر لكم)وَ (به 

  

  عطف

إذا اتّقيُتم وآَمنُتم، ِنلُتم 

كفليِن من الّرحمة، وجعل 

  اُهللا لكم نوًرا، وَغَفَر لكم

  اهللا  لة ضميرّية قبلّيةإحا  لكم) هو(وَيغِفْر     

  اّلذيَن آَمنوا  إحالة ضميرّية قبلّية  م)ُک(وَيغِفْر لَ     

  ذنوَبكم  حذف  وَيغِفْر َلُكم    

َئّال يعلَم أهُل الكتاِب )لِ (  7  -29

أّال َيقِدروَن عل شيٍء 

  ...من فضِل اهللاِ 

  
  

  

  وصل سببيّ 

أعطى اُهللا األجَر 

والمغفرَة لَمن يستِحق؛ 

 فهو وحَده صاِحبُ 

  الفضِل العظيمِ 

من اليهوِد والّنصارى   حذف  ِلَئّال يعلَم أهُل الكتابِ     

  اّلذيَن لم ُيسِلموا

  أهل الكتابِ   إحالة ضميرّية قبلّية  ...نَ )و(أّال َيقِدر    

أّال َيقِدروَن على شيٍء     

أّن )وَ (من فضِل اِهللا 

  

  عطف

ليعلموا أّنهم ال يملكوَن 

ضِل اِهللا، وأّن منَع ف
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  الفضَل بيده وحده  ...الفضَل ِبَيِد اهللاِ 

  الفضلَ   إحالة ضميرّية قبلّية  َمن يشاءُ ) ِه(ُيؤتي    

  اهللا  إحالة ضميرّية قبلّية  )هو(يؤتيِه     

  )ُه(يشاُء إيتاءَ   إحالة بعدّية  يشاءُ ) َمن(ُيؤتيِه     
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Abstract 

Ahmad. Hani Mohammad Deeb. Textul cohesion in the Quran. Surat's 
(AL'AHQAF& ALHADID) as a model. PhD dissertation, Yarmouk 
University, 2015. ( Supervisor: Professor. Haleemah AL Amayrih). 
  

This thesis examines the two Qur’an Suras: Al-Ahqaf and Al-
Hadid, in an attempt to investigate some aspects of textual cohesion at 
the phonological, morphological and syntactic levels. 

Using the Analytical Descriptive Approach, the study shows the 
syllabic distribution as well as the main features constructing the 
phonemes in each sura. Then, it highlights their semantic effect.  

After that, it moves to the morphological level where it examines 
the connotations of derivations and verbs, and the special dictionary of 
the lexical items included in each sura. At the syntactic level, it 
statistically examines the syntactic cohesion tools contained in each 
suras in companion with their sematic effects.  

The thesis includes four chapters: the first chapter is a theoretical 
one which shows the definition of text and cohesion, and it discusses 
particular points which represent general information about the two 
Qur’an suras: Al-Ahqaf and Al-Hadid.  

The practical research work begins with the second chapter which 
investigates the textual cohesion in both suras at the phonological level. 
The third chapter studies the textual cohesion in the two suras at the 
morphological level, and, finally, forth chapter attempts to show the 
syntactic tools which contribute to forming textual cohesion in both 
suras. 

The study concluded that the tools detecting textual cohesion are 
various as they start with its most detailed components (phonemes), 
and ends with more complicated formation tools (syntactic and structural 
tools). 
Keywords: Text, Cohesion, Textual Cohesion Tools, Al-Ahqaf, Al-
Hadid 


