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َّاعنيتتتت  تتتذا الدراستتتف  ال حتتتث فتتتي ) اتهتتتا الستتتياقيف فتتتي القتتترآن ( ومواضتتتعها وداَكللل
َّا، وقد تركتزت عمتب  يتان ااستتعمال القرآنتي لتت)الكريم ( ووجتدنا أنهتا تتمحتور حتول الزجتر َكل
 الدالين عمب النفي.  والردع

َّاوكتتذلا اعتمتتدت الدراستتف عمتتب متتنه  ينظتتر إلتتب تتت  ير ) ّمتتو ومتتا ( فتتي الستتيا  كَكلل
َّا، أي إّنهتتتا تركتتز عمتتتب الدالتتف المركزيتتتف )تضتتفيو عميتتتو متتن قتتتّوة وعنتت  ( ومتتن  َتتتمن  يتتتان َكللل

 اات.ألّن الّنص  وصفو ُأف  انفتاح أسهم في توالد مجموعف من الد ،الدالف الهامشيف لها
َّاوقتتتد استتتتعممت ) ( فتتتي مشتتتا د القيامتتتف وأ والهتتتا لتتتتدل عمتتتب الزجتتتر والتتتردع لمتتتن َكللل

وجاءت في  ال ف و ال ين موضعًا من خمتس عشترة ستورة  ،ونفي الكالم الواقع ق مها ،أنكر ا
ألنهتا نزلتت فتي مكتف ألن أك تر العتتو  ،كمها فتي النصت  األخيتر لتتدّل عمتب التهديتد والوعيتد

يقاعًا عنيفًا لو غنتتو  ،سياقها يحمل أصواتًا فخمف يرسم صورة الشدة والقوة وألنّ  ،كان فيها وا 
 وم اغتتو النفس وصد ا. 
َّاوورد خطتتتاب )  ،-كمتتتا ذكرنتتتا-ووجتتتدنا أنهتتتا تتتتدّل عمتتتب الزجتتتر  ،( متتتع األن يتتتاءَكللل

ويستعمل في الشتتم والرمتي  تالق ي   ،والزجر يطم  في األصل المغوي لسو  الكالب ونهر ا
 عيتتد و تتو مّمتتا ا تميتت  مخاط تتف األن يتتاء  تتو لتتذا ا يمكتتن إطالقتتو و تتو  ،د  تتالمكرواوالتوعتت

 القرآن الكريم. واسيما في 
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 معناها:
 تتتي أداة متتتن أدوات الزجتتتر والتتتردع تتتتدلت عمتتتب النفتتتي وا تعمتتتل شتتتي ًا، و تتتي حتتتر  

، وقيتتلإ إننهتتا (ٕ) الكتتا  وتشتتديد التتالم (ٔ)( لزيتتادة م نا تتاال( غيتتر أننهتتا أوكتتد متتن )ال معنتتب )
( النافيتف وزيتدت عميهتا كتا  التشت يو وُشتددت امهتا لتقويتف المعنتب، أيإ إّنهتا المرك ف من )

مرك تتف، ولتت ال ُيتتتو م أّن كتتتل واحتتد متتن الحتتترفيين ُمستتتعمل فتتي معنتتتاا األصتتمي. وقيتتل إننهتتتا 
( بلل ولكلنو تي متن األدوات التتي تتفت  متع ) (ٖ) سيطف غير مرك ف و ذا  تو أرجت  األقتوال

 .أيإ إنها تتوسط  ين كالمين متغايرين نفيًا أو إيجا اً  ،وغير ما
َّاأّن ) خميل عملايرةويتر   أي إننهتا أداة  ستيطف وليستت مرك تف ولتم  ،( وحتدة لغويتفَكل

وقتد يضتا   ،تمر   ي من المراحل التي ذكر ا النحاة آنفًا و ي تفيد معنب النفتي فتي مواقتع
نفتتي فتنصتتر  إليتتو استتتنادًا إلتتب الستتيا  التتذي يكتتون إليهتتا معنتتب آختتر فضتتاًل عتتن معنتتب ال

َّاويتر  فتي ) ،الدليل عميتو ( متن حيتث دور تا التدالي أنهتا عنصتر تحويتل يت تي غال تًا فتي َكل
 آخر الجممف فيحولها من اإل  ات إلب الرد والرفض والنفي.

َّافالذي أريتد رّدا ورفضتو  تو متا جتاء ق تل ) د ( أمتا متا جتاء  عتد ا فهتو كتالم جديتَكل
َّايحمل معنب ويقرر حكمًا ا دور لكممف )  ( فيو.َك

َّافإن وردت ) ( في نهايتف الجممتف التتي يتراد نفيهتا كتان الوقت  عميهتا أفضتل ليكتون َك
متتتا  عتتتد ا جممتتتف استتتت نافيف جديتتتدة تتتترت ط  الستتتا قف ارت اطتتتًا يشتتتير إلتتتب أن المتتتتكمم أراد نفتتتي 

 إ(ٗ)السا   وتوكيد اآلتي
 

 توكيد )جممة(                                  جممة )النفي(      
 

َّاوالنتتاظر إلتتب استتتعمال )  ولللو وال بللل( ا يخفتتب مصتتاح تها لتتمدوات متتن نحتتو )َكلل
َّا( ويتدلت  تذا دالتف واضتحف عمتب أّن )وسوف ولوال ُتستتعمل لننكتار التذي يختمت  شتدة  (َكل

 وما يقتضيو الموق  الكالمي.  (٘)وقوة  حسب السيا 
سلليبوي  )أنن معنتتب الزجتتر والتتردع  تتو المعنتتب المعتمتتد عنتتد ) ابللن همللامد أكنتتوقتتد 

لللوالمبلللر   والخميلللل ب إننهتتتم حتنتتت ،ا عنتتتد م إّا ذلتتتاهتتتين... ا معنتتتب لوأك تتتر ال صتتتري   اجد والزج 

ا) َّ  (َك
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ب قتتال جماعتتف متتنهمإ متتتب َستتِمْعَت ا الوقتت  عميهتتا، واا تتتداء  متتا  عتتد ا، وحتنتتجيتتزون أ تتدً يُ 
َّا) فيهتتا معنتتب التهديتتد والوعيتتد، وأك تتر متتا نتتزل ذلتتا  ف، ألنن هتتا مكينتترة فتتاْحُكْم   نن ( فتتي ستتو َكلل

، فضتتاًل عتتن ذلتتا فتتإنن ))حكمتتف ذلتتا أنن نصتت  القتترآن (ٙ)و كتتان  هتتا((تتتنن أك تتر الع مكتتف، أل
وأك ر تتتا ج تتتا رة فتكتتتررت فيتتتو عمتتتب وجتتتو التهديتتتد والتعنيتتت  لهتتتم  ،األخيتتتر نتتتزل أك تتترا  مكتتتف

، فاإلسالم في مكف لم تُقَو شتوكتو  عتُد متع وجتود (ٚ)ال  النص  األول((واإلنكار عميهم  خ
 ،ُقستاة القمتتوب التتذين عمتتد التتننص إلتتب استتعمال  تتذا الصتتيا ليمينهتتا وين  هتتا   صتتمها ومكانهتتا
، (ٛ)وا نجتتد  تتذا الصتتيغف فتتي متتا نتتزل متتن القتترآن  المدينتتف لتغيتتر حالتتف المتمقتتين ونتتتوعيتهم

إذ  ،أ ميف حاسمف فتي تحديتد المصتا ر التاريخيتف لمتنص القرآنتيوكانت المرحمف المكيف ذات 
فيهتتتتا تمخضتتتتت المرحمتتتتف اانتقاليتتتتف متتتتن الخطتتتتاب الكمتتتتي اإلجمتتتتالي إلتتتتب الخطتتتتاب الجز تتتتي 

وذلا ع ر عمميف مطردة ومتصاعدة من التوتر  ذا وذاا متن كمتتا العالقتتين  ،التخصيصي
طت فيو  اتتان األخيرتتان كتان يطمت  والحقل الجغرافي واإلتني والسوسيو ال قافي الذي ان س

وكتتان  ،إلتتب الشتتمولإ فمتتن العر تتي إلتتب اإلنستتاني كافتتف ومتتن  َتتمن متتن مكتتف إلتتب الكتتون  رمتتتو
الخطاب القرآني المكتي يتماشتب اجتماعيتًا وتاريخيتًا وترا يتًا محققتًا  تذلا جدليتف المقتول التذي 

لذا فهتو نتصم ُمتفترد  (ٜ)الخفيالُمعمن جهارة وذي النزوع  ،في طور القول الناجز وااحتمالي
 األخر .  (ٓٔ)وذو خصوصيف تمنعو من أن يتما ل مع سواا من النصوص

نن معنتتب التتردع والزجتتر لتتيس مستتتمرًا فتتي أوَمتتْن وافقهمتتا  بللو حللاتمأالكسللا ي و ورأ  
َّا) وقتت  متتن دونهتتا وُي تتتدأ  هتتا  تتم اختمفتتوا فتتي يُ   انًيتتا يصتت ت عميتتو أنْ  ( فتتزادوا فيهتتا معنتتبً َكلل
 يين ذلا المعنب عمب  ال ف أقوالإ تع

(حّقاومتا عيو، قالواإ تكون  معنب ) لمكسا يإ أحدها ًً
(ٔٔ).   

 ( ااستفتاحيف. أالومتا عيو، قالواإ تكون  معنب ) بي حاتمألإ والثاني
( يْ إِ ومتتن وافقهمتتا، قتتالواإ تكتتون حتتر  جتتواب  منزلتتف ) اءلمنضللر بللن مللميل والفللر  إ والثالللث

 .(ٕٔ)ْي والقمر[ فقالواإ معنااإ إِ ٕٖ المدثر/]  ﴾رَكّاَواْلَقمَا﴿ (، وحمموا عميونعمو)
َّاإلتتب فستتاد قتتول َمتتْن يقتتول  تت ّن ) السللخاويوقتتد ذ تتب  ( و تتو حّقللا  ( تتت تي  معنتتب )َكلل

َّا(  عتتتد ا لتتذلا ا تصتتتم  )أن  ألنن حقتتتًا تُفتتت   متتتزة ) ، تتذلا يتتتردت عمتتب الكستتتا ي (  معنتتتب َكللل
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 الكسللا يوُيفستتد رأي  سلليبوي ُيؤّيتتد رأي  فالسللخاوي(، أال عتتد )( ألّن  متتزة إنن ُتكستتر حّقللا  )
 ويستشهد  قول الشاعرإ

  أحق لا  أن  ِجْيَرَتَنلا اْسَتَقمُّوا       َفِني تَُنلا َوِني تُلُهم َفِرْيللُق             
 

َّاإنن ) ابن فارسوقال  ( في كتاب ا عمب أر عف أوجو يجمعها وجهتانإ رد وردع َك
عتتّد  إلتتب (ٗٔ)وذ تتب أك تتر العممتتاء (ٖٔ)وتحقيتت  وصتتمف يمتتين و متتا ُمتقار تتان ،و متتا متقار تتان

َّا) ن إحتتب  جعمو ما متالزمتتين ولتم يفرقتوا  تين المعنيتينو  زجر،الردع و ال ( ذا دالتين  ماَك
 عيتد واستيما  –فيمتا ي تدو –ذ ب إلب القتولإ إن ))التردع  معنتب الزجتر(( و تو  (٘ٔ) عضهم
 ،جميعهتا القترآنستياقات  ، إذ لتم يترد  تذا الحتر   هتاتين التدالتين مًعتا فتيالكريمالقرآن في 
َّاالقتترآن الكتتريم خاطتتب األن يتتاء  تتت) ألنّ  فتتال يمكتتن القتتول إن  تتذا  ،ك يتترًا  هتتذا األستتموب (َكلل
َّا) ، ويستتعمل (ٙٔ)ألن الزجر يطم  فتي األصتل المغتوي لستو  الكتالب ونهر تا ،زجر لهم (َك

 .و و مما ا تمي  مخاط ف الن وة  و ،والرمي  الق ي  والتوعد  المكروا أيضًا في الشتم
عتتتن ))معنتتتب التهديتتتد  ( فتتتي  تتتذا الحتتتر ، فضتتتالً اللللرد واللللرد معنتتتب ) (ٚٔ)فتقتتتارب

، (ٕٓ)فتتتتتي مواضتتتتتع والتن يتتتتتو عمتتتتتب الخطتتتتت  (ٜٔ)التتتتتذي ُيشتتتتتعر  تتتتتو معنتتتتتب التتتتتذم (ٛٔ)((دوالوعيتتتتت
  .    (ٕٕ)الم الغف اً نفي أخر  وأحيا (ٕٔ)واإلنكار

َّا)فتتتتب  تتتذا وعمتتت متتتن غيتتتر  القتتترآن الكتتتريمكتتتون جواً تتتا ردعًيتتتا فتتتي مواضتتتع متتتن ت( َكللل
 لدالف الزجر. امالزمته

الكتافرين  مخاط تففتي مواضتع أختر  واستيما فتي مواضتع  وقد تجتمع الدالتان معتاً 
 والمعاندين.

تتتارة  اإذ يالزمهتت ،افيهتت اً ( ؛ أمتتا الزجتتر فمتتيس مستتتمر َكللَّا)توعمتتب  تتذا فتتالردع متتالزم لتت
َّا)لتت المركزيتف فدالتف ،المصتطفين مخاط تفواسيما  ،تارة أخر  اويفارقه التردع والترد   تي( َكل

   وأما الزجر فدالف  انويف وليست أساسيف في ااستعمال. ،والنفي لدعو  ُمدنعٍ 
فيهتتا ضتتر ًا متتن ))التوليتتد ين تتع متتن داختتل ال ينتتف لتحقيتت  وديناميتتف  (َكللَّا)و كتتذا فتتإّن 
 (ٕٗ)و تو تحترا تكتون فيتو ال نيتف مك فتف  نفستها (ٖٕ)متن ال نتب ت تدو جديتدة((ينتت  عنهتا عتدد 

 .(ٕ٘)من أجل إقامف تع ير إزاء َمْن ُيوّجو إليو الكالم
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فقتد ا يكتون ذا  ،و كذا تتعدد داات الخطتاب المغتوي  حستب تعتدد ستياقات التتمفظ
فيتو م ممتا الحتال فتي  ل ت تي مغايرة  حسب السيا  الذي ترد  (ٕٙ)دالف مستقرة تالزمو دوماً 

َّا) إذ إّن أغمتتب متتا تستتتعمل فيتتو الزجتتر والتتردع و تتي متتن التتداات المالزمتتف لهتتا وُرّ متتا  ،(َكلل
     ت تي  معاٍن أخر  كالّرد والنفي.

 
   مواضعها في القرآن الكريم

َّا)وردت  فتتي القتترآن الكتتريم فتتي  ال تتف و ال تتين موضتتعًا فتتي خمتتس عشتترة ستتورة  (َكلل
َّا)،وحينمتتا ستت ل جعفتتر عتتن (ٕٚ)خيتتركمهتتا فتتي النصتت  األ ِلتتَم َلتتْم تقتتع فتتي النصتت  األول ( َكلل

 .  (ٕٛ)منو؟ قال ألنن معنا ا الوعيد فمم تنزل إان في مكف إيعادًا لمكفار
َّا)وقيلإ متب َسِمْعَت  و تي حتر  عمتب األصت   (ٜٕ)في سورة فتاْحُكْم   ّنهتا مكيتف( َك

ومنهتتا متتا ا  ،لموقتت  عميتتو واا تتتداء  تتووالوقتتو  عميهتتا مختمفتتف األحتتوال فمنهتتا متتا يصتتم  
 .  منها ددون اآلخر وسنذكر كال منها في السورة التي  ي فيها والوار من يص  ألحد ما 

اِملَ اقتال تعتالبإ  ملريموجتاءت فتي موضتعين فتي  َُ قُلوَُاَوَكُملُهالَل َُ لَكْكُبُ اَملَا ََ ا َّ َكل

 . (ٖٓ)[ٜٚ/مريم] اْلَعَذاِ اَمّها ا
ِهْماِضلّها اإ قولو تعتالبإ واآلخر ُْ ُكوُكوَ اَعلَ َُ ْكفُُروَ ابِِعَبََهبِِهْماَو َُ ََ ا َّ [ ٕٛ/ملريم] َك

للَكْكُب ُاَحْقللَ اوالتترد والزجتتر واإلنكتتار فيهمتتا ظتتا ر، وعمتتب ا تتتدا هما عمتتب معنتتب ) َوَحْقللَ ا( )ََ

َبْكفُُرْو َا  .  (ٖٔ)( لم يمتنعأال(، أو عمب تقديرإ )ََ
ا قال تعتالبإ  )َقْد أْفَمَح(وموضع في  اإَِكَهلَاَكلَِمل   َّ لََعلِياأَْعَمَُاَصَلِحَ افَُِمَاَبَرْكُتاَك

ُُْبَعُثلو َا ْوِما َُ اإِلَىا أيإ لتيس األمتر كمتا ، [ٓٓٔ/المؤمنلون] ُهَواَقَئِلَُهَاَوِم اَوَرائِِهماَبْرَزخ 
قمت فإّنا لو ُرددت لم تعمل صالحًا أو ليس األمر كما طم تت وتمنيتت وست لت متن الرجتوع 

(، ف ّما متن قتال  تي أالوا يمتنع اا تداء  ها عمب مذ ب َمْن قالإ  ي  معنب ) ،نياإلب الد
 .(ٕٖ) (حقا  ( تُفت   عد )أنّ ( فإّن ذلا ا ُيحسن ألّن )حقا   معنب )

ْقُبلُلوِ اإ قال تعالبإ المعراءوموضعان في  َُ اَفؤََالَُأاأَ ا َقلَََااَولَُهْماَعلَلَياَذكل  

َ َُ اَفَْذَهَبَابِآ َّ لَبِمُعو َاَك َْ َفلََملَاَبلَرا  ا: [ وقولتو تعتالب٘ٔ -ٗٔ/الملعراء] بَِكَاإَِكَاَمَعُكلماُم

لللىاإَِكلللَالَُملللْهَرُكو َا ََ ْهِهُ ِاا اْلَجْمَعلللَِ اَقلللَََاأَْصلللَحَُ اُمو َُ للل ََ اإَِ اَمِعلللَياَرِبللليا َّ  َقلللَََاَكللل
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ٔ٘ٚ 

( أال( و)حقلا  واا تتداء  تاألول عمتب معنتب ) ،والردع فيهما ظتا ر حستن [ٕٙ-ٔٙ/المعراء]
(، وا ُ تدن متن قتال ق مهمتا فتي حتال اا تتداء حقلا  ( متن دون )أالو ال تاني عمتب معنتب ) ،سا ا
 . (ٖٖ) هما

اَبللَْاُهللَواَ ُااْلَعِزُللُزاموضتتع  سللب وفتتي  َّ للَرَكَ اَكلل َُ ا َِ قُللَْاأَُروكِللياالَللِذَُ اأَْلَحْقللُبمابِلل

واا تتداء عمتب التوجهين اآلخترين  ،ار جيتد[ الوق  عميها عمب الرد واإلنكٕٚ/سب ] اْلَحِكُمُا
 .  (ٖٗ)سا ا

َِا إاألولموضتعانإ  المعلارجوفتي  ُُكِجُل َْرِ اَجِمُعلَ اُثلَما َْ اإَِكَهلَااَوَمل افِلياا َّ َكل

َّااا تداء  ت)[ ٘ٔ-ٗٔ/ المعارج] لََظى ويجتوز الوقت  عميهتا عمتب  ،(حقلا  عمتب معنتب ) (َك
 .  (ٖ٘)(أالمعنب )مذ ب الخميل وسي ويو، واا تداء  ها  

ُُلْهَاََاَجَكلَ اَكِعلُمٍاإ قولو تعتالبإ الثانيوالموضع  ْطَمُعاُكَُااْمِرٍئاِمْكُهْماأَ ا َُ ا أَ َّ َكل

ْعلَُموَ ا َُ  و و كالذي ق مو.  [ٜٖ-ٖٛ/ المعارج] إَِكَاَالَْقَكَُهماِمَمَا
ْطَملُعاأَْ اأَِزُلهَاأر عف مواضع قال تعتالبإ  المدثروفي  َُ َبَِكلَا ُثلَما َُ َِ اَكلََ ا َُ اإَِكل َّ َكل

 والقول فيو كالذي في المعارج.  [ٙٔ-٘ٔ/المدثر] َعكُِها ا
اَواْلَقَمرِاقولو تعتالبإ  الثانيوالموضع  َّ يظهتر فيتو اا تتداء عمتب  [ٕٖ/الملدثر] َك
إ ا صتتمف لمقستتم  عتتد ا الفللراءوقتتال  ،الخميللل وسلليبوي ويخفتتب متتذ ب  ،التتوجهين المتتذكورين

الوقت  عميهتا عمتب  أبلو عملر اللداني، وقتد أجتاز (ٖٙ)  عميها ك ّنتو قيتلإ إي والقمترفال يوق
َّات ويتتل لتتيس األمتتر كمتتا ظنتتوا؛ ألّنهتتم أنكتتروا أن يكتتون ذكتتر  لم شتتر فنفتتب ذلتتا  تتت)  (ٖٚ)(،َكلل

لتتب أنهتتا  معنتتب التترد الطبللريوذ تتب  ألّن ا تعتتالب لمتتا أنتتزل عميهتتا  ،إلتتب الوقتت  عميهتتا وا 
شتتد ألصتتحا وإ أنتتا أكفتتيكم ستت عف عشتتر واكفتتوني أنتتتم ا نتتين، فقتتال تستتعف عشتتر قتتال ذو األ

 .  (ٖٛ)﴾َكّاَواْلَقَمرِا تعالبإ
لَر  اإ قولو تعالب والثالث ََ ُُْإَبىاُصلُحفَ اُمَك ُُِرُُهاُكَُااْمِرٍئاِمْكُهْماأَ ا اَبلَااَبَْا َّ َكل

ِاَر َا َْ َاَفُوَ اا َُ ب أنهتا ت كيتد لمتتي ق مهتا عمت (ٜٖ)[ يجتوز الوقت  عميهتاٖ٘-ٕ٘/الملدثر] ََلا
ِاللَر َا(إ ا عمتتب أنهتتا رد لمتتا ق مهتتا متتن قولتتو ) َْ َاللَفُوَ اا َُ اَبللَاََلا َّ أبللي و تتذا قتتول  َكلل

وقتتتد أجتتتازوا  ،إ ألن الت كيتتتد ا ُيفتتترن   ينتتتو و تتتين المؤكتتتدأبلللو جعفلللر، وقتتتد استتتت عدا (ٓٗ)حلللاتم
َّاالوق  عمب )  ين المؤك د وت كيدا، وفيتو  عتد والتفرقف  ،فكي  يجوز عمب ال انيف ،( األولبَك
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وأقتتولإ إّن إجتتازة الوقتت  عمتتب األولتتب ا يمنتتع متتن الوقتت   ،أيضتتًا متتن جهتتف إشتتكال المعنتتب
ن كان ت كيداً  ألّن إجازة الوقت  عمتب األول لتيس فيهتا تعترض إلجتازة اا تتداء  متا  ،ال اني وا 

ذا لم يكتن فتي إجتازتهم الوقت  عميتو كإجتازتهم الوقت  عمتب قولت اْلَحْملُهاّهِا(إ و ) عدا، وا 

 .  (ٔٗ)[ وأما المعنب فال إشكال فيوٕ/الفاتحة] َرِ ااْلَعَلَِمُ َا
لَ ااْلَمَفلرُا  ال ف مواضع قال تعالبإ القيامةوفي سورة  ُْ ْوَمئِلٍذاأَ َُ لَُ ا ََ قُوَُااْْلِك ااَُ

اََلاَوَزرَا َّ  النحلاس أبلو جعفلروقيلإ ا يحسن الوق  عميها؛ وأجتاز  [ٔٔ-ٓٔ/القيامة] َك
 .(ٕٗ)واا تداء  ها جا ز عمب الوجهين ،الوق  عميها ويكون ردًا لطمع اإلنسان في المفر

َُاإ قولتتتتو تعتتتتالب الثللللاني ََكلللل َُ َكللللَاَب ُْ اَبللللَْاُبِحُبللللوَ ااْلَعَِجلَلللل َاا ُثللللَماإَِ اَعلَ َّ   َكلللل
 إ ا يحستتتن الوقتت  عميهتتتا ؛ ألن ذلتتا ردم لمتتتا ضتتتمنو االنحلللاسقتتتال  [ٕٓ-ٜٔ/القيامللة]
(من  يان كتا و واا تداء  ها جا ز عمب الوجهين )(ٖٗ)  . 

ُُْفَعلللََابَِهلللَاَفلللَقَِر  اإ قولتتتو تعتتتالب والثاللللث لللْتاالَبَراقِللليَااَبُظلللُ اأَ ا َْ اإَِذااَبلَ َّ  َكللل
أيضتتتًاإ ا يجتتتوز الوقتتت  عميهتتتا ؛ ألّن ذلتتتا نفتتتي لقولتتتو  النحلللاسقتتتال  [ٕٙ-ٕ٘/القياملللة]
( إ)لل َِ ْوَمئِللٍذاَبَ َُ ُوُجللو  ا ، أي إّن (ٗٗ)[ واا تتتداء جتتا ز عمتتب التتوجهينٕٗ/القيامللة] َر  اََ

ُُْفَعََابَِهَاَفَقَِر  االتمام عند قولو تعالبإ  َّاا م اا تداء  ت َبُظُ اأَ ا  .َك
َِاُمْاَبلِفُلللو َاموضتتتعان قتتتال تعتتتالبإ  نبللل وفتتي  ْعلَُمو َاا الَلللِذُاُهلللْمافُِللل َُ للل ََ ا َّ   َكللل

ا يجتوز الوقت  عميهتا لمتا فتي ذلتا متن نفتي متا ا  والضلحاكأبلو حلاتم [، قال ٗ-ٖ/النب ]
عمتب أنتو نفتي لنفتي المشتركين لم عتث أو عمتب أنهتا ردم  (ٙٗ)نصلر، وأجاز ذلا (٘ٗ)يص  نفيو

َّالتحقيتت  ااختتتال ، أيإ ) ؛ (ٛٗ)الوقتت  عميهتتا أبللو حللاتم، وقتتد أنكتتر (ٚٗ)( ا اختتتال  فيتتوَكلل
َّاو) ،ذلتتا لتتم يمفتتظ  تتو اآليتتف و تتو نفتتي المشتتركين ال عتتث فتتإنّ  الوجلل  األولأمتتا  ( إنمتتا  تتي َكلل

و و نفي تحقي  ااختال  فمتو كتان ذلتا  الثاني الوج نفي لما  و موجود في المفظ ؛ وأما 
ولكن إذا وقفت عمب كالم لم ُيعمتم متا نفيتت  ،يتعين في الوق  عميها وُيعمم أنو المنفي لجاز

أو لفتظ اآليتف التذي ا يجتوز نفيتو  أو ينافي المعنب متن إنكتار ال عتث ،من تحقي  ااختال 
 .  (ٜٗ)واا تداء جا ز عمب الوجهين
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ٜٔ٘ 

ْعلَُمو َا والثاني َُ ََ ا َّ (إ جممف مؤكدة لمجممف األولتب و تي قولتو ) [٘/النب ] ُثَماَك
ْعلَُمو َا َُ ََ ا َّ ْعلَُمو َا( فيجوز الوق  عمب ُثمَا[ ومعطوفف عميها  ت)ٗ/النب ] َك َُ ل ََ  ،األولتب

 من من التراخي.  لما في  ُ 
اَبلََهىموضعان  عبس وتولىوفي  َُ اإَِكَهلَاَبلْذِكَر  ااَفؤَكَتاَعْك َّ -ٓٔ/علبس] َكل

إ كتتال أي نصللروقتتال  ،أي ا تعتترض عنتتو ا تمهتتب ،الوقتت  عميهتتا نللافو ونصللرأجتتاز [ ٔٔ
 .  (ٓ٘)(حقا  ( من دون )أالواا تداء  ها جا ز عمب معنب ) ،ليس  ذا الح 

للَر ُااُثللمَا والثللاني: ََ للَ اأَك ََ ْقللِ اَمللَاأََمللَر ُا إَِذاا َُ الََمللَا َّ [ ٖٕ-ٕٕ/عللبس]  َكلل
 .  (ٔ٘)وا يجوز الوق  عمب ال انيف ،يجوز اا تداء  ها عمب الوجهين

للَ اَرَكَبلل َاقتتال تعتتالبإ  االنفطللاروفتتي  ََ اُصللوَرٍ اَمللَا ُِ اَبللَْاُبَكللِذُبوَ افِللياأَ َّ َكلل

 ،وفتتي الوقت   ْعتتدٌ  ،أبللي حلاتمداء جتتا ز عمتب التتوجهين عنتد [ اا تتٜ-ٛ/االنفطللار] بَِللِهُ ِا
 .  (ٕ٘)عمب معنب ليس األمر كما أردت  و نصروقد ت ّولو 

قُلوُماالَكلَُ الِلَرِ ااْلَعلَلَِمُ َامواضع قال تعالبإ  أربعة المطففينوفي  َُ ْوَما َُ ا َّ َكل

للِجُ ٍا َِ الوقتت  عمتب أنتتو نفتتي لمتتا  لطبللرياأجتتاز [ ٚ-ٙ/المطففللين] إَِ اِكَبللََ االفَُجللَِرالَفِلليا
ُظللُ اأُولَئِللَ اأََكُهللماَمْبُعوُثللو َا(إ ظتتن المشتتركون متتن عتتدم ال عتتث يتتدلت عمتتب قولتتو ) َُ  أَََلا

[، ألنتتتا إذا وقفتتتت احتمتتتل ذلتتتا، واحتمتتتل أنتتتا نفيتتتت متتتا ق مهتتتا ممتتتا ا يجتتتوز ٗ/المطففلللين]
 ،ا فتتتي أّول الستتتورة، أيإ ا يجتتتوز التتت خس فهتتتي ردم لمتتت(ٗ٘)الوقتتت  نصلللر، وأجتتتاز (ٖ٘)نعتتتتو

( فهتو ا تتداء حّقللا  واا تداء  ها جا ز عمتب معنتب ) ،والكالم عميها كالكالم عمب الوجو األول
 .   (٘٘)يتصل  ما  عدا
ََولِلَُ اإ والثاني َْ لَِطُُراا ََ َُبَكَاَقلَََاأَ َُ اآ َِ ُْ اَبلَْاَراَ اَعلَلىاقُلُلوبِِهمااإَِذااُبْبلَىاَعلَ َّ َكل

بُا َِ ْك َُ  أبلو حلاتموأجتاز  ،الوق  جيد و و ردم لقول الكافر [ٗٔ-ٖٔ/المطففين]و َاَمَاَكَُكواا
 .  (ٙ٘)اا تداء  ها عمب الوجهين

لللُبو َاإ والثاللللث َِ ْك َُ ْوَمئِلللٍذا[ ٗٔ/المطففلللين] َملللَاَكلللَُكواا َُ اإَِكُهلللْماَعللل اَرِبِهلللْما َّ َكللل

والوقت   ،(حقلا  وز  تقتديرإ )(، وا يجتأال[ اا تداء جيد  معنب )٘ٔ/المطففين] لََمْحُجوُبو َا
 .  (ٚ٘)عمب ت ويل ا يؤمنون  رين الذنوب
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َِاُبَكلِذُبو َا الرابلووكذلا الموضع  َُُقََُاَهلَذااالَلِذُاُككلُبمابِل َْبلَراِرالَفِليا ُثَما َْ اإَِ اِكَبلََ اا َّ َكل

ُُِ َا  [.  ٛٔ-ٚٔ/المطففين] ِعلِ
َّ ُافَاموضتعان  والفجر قُلوَُاَرِبلياأََهلََك ِاَوأََمَاإَِذااَمَااْبَب َُ اَف َُ َِاِرْزَقل ُْ اا َقَهَراَعلَ َّ َكل

بُِمَا َُ اا تتداء عمتب معنتب  األخفلشوأجتاز  ،[ الوق  جيتدٚٔ-ٙٔ/الفجر] َبَاََلاُبْكِرُموَ ااْل
 .  (ٛ٘)(أال( و)حقا  )

َْرُ اَهّكلَ اهَاا َوُبِحُبوَ ااْلَمَََاُحّبَ اَجّمَ ا والثاني َْ اإَِذااُهَكلِتاا َّ -ٕٓ/الفجلر] ّكلَ اَك
َوُبِحُبللوَ ااْلَمللَََاُحّبللَ اَجّمللَ ا أبللي حللاتموالوقتت  عنتتد  ،اا تتتداء جتتا ز عمتتب التتوجهين [ٕٔ

  
َّاا ُحّبَ اَجّمَ انصر والوق  عند   .  (ٜ٘)عمب ا يغرنكم جمع المال وتك يرا َك
ْعلَلمْا ال ف مواضعإ  العمقوفي  َُ ََ اَمَالَْما ََ اإِاااَعلََمااْْلِك َّ لىاَكل َْ ْط َُ لََ الَ ََ  َ ااْْلِك

( عّمتتم أّول شتتيء نتتزل  تتو خمتتس آيتتات متتن ستتورة القمتتم روي أّن ج ريتتل ) [ٙ-٘/العمللق]
ْعلَم( آيف آيف فمّما قال مكتو ف في نمط فمقننها الن ي ) َُ ََ اَمَالَْما ََ [ ٘/العملق] ًْ َعلََمااْْلِك

للطتتو  التتنمط  تتم نتتزل  عتتد ذلتتا  متتدة  ََ اإَِ ااْْلِك َّ للىَكلل َْ ْط َُ [ وأجتتاز  عضتتهم ٙ/العمللق] ََ الَ
 عمب معنبإ ا يعمم اإلنسان إنن ا عميم.  (ٓٙ)الوق 

لللَر إ والثلللاني َُ ْعلَلللْمابِلللؤََ اَ َا َُ َُ ِااا أَلَلللْما لللَفعَ ابَِلَكَِصللل َْ َِالََك كَبللل َُ الَلللئِ الَلللْما َّ  َكللل
ْعلَللْمابِلاالوقت  عمتب معنتب ) أبلو حللاتم[ أجتاز ٘ٔ-ٗٔ/العملق] َُ لَر لَلْما َُ واإلنستتان  (،ؤََ اَ َا

 .  (ٔٙ)واا تداء جيد عمب الوجهين ، نا أ و جهل
لل َا إوالثالللث َُ للَكْهُ االَزَبَكِ ََللُجْهاَواْقَبللِر ْاا َْ اَوا َُ اََلاُبِطْعلل َّ  [ٜٔ-ٛٔ/العمللق] َكلل

ََُعمب معنتب  (ٕٙ)أجيز الوق  ْهُ اَكَِه َُ ْل ََ [العملق/ٔٚ ]َّا  ،، أيإ ا يقتدر عمتب ذلتاَكل
  تداء جيد عمب الوجهين. واا

َحَبللىاُزْرُبللُمااأَْلَهللَُكُماالَبَكللَُثرُا ال تتف مواضتتع قولتتو تعتتالبإ  ألهللاكم التكللاثروفتتي 

ْوَأاَبْعلَُملو َاااْلَمَقَبِرَا ََ ا َّ لْوَأاَبْعلَُملو َااَك ََ ا َّ قِلُ ِااُثلَماَكل َُ الَلْواَبْعلَُملوَ اِعْللَمااْل َّ  َكل
 (ٖٙ) ال تتف جيتتد عمتتب التتوجهين والوقتت  عميهتتا قتتد أجتتازا  عضتتهم[، اا تتتداء  ال٘-ٔتكللاثر/ال] 

عمب معنب ا يؤمنون  هذا الوعيد والكالم في الموضعين األولين كتالكالم الستا   فتي ستورة 
 الن  . 
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اأَْالَللَه ُاقولتتو تعتتالب  الحطمللةوفتتي  َُ للُ اأََ اَمَلَلل ََ ْح َُُُكَبللَذَ افِلليااْلُحَطَمللِ ا الَ َّ  َكلل
 .  (ٗٙ)والوصل جا ز عمب الوجهين ،حسن لتصّور الزجر واإلنكار [ الوق ٗ-ٖ/الهمزة]
 

 استعمالها القرآني:
 ،يستتعمل القتترآن الكتتريم متن األلفتتاظ متتا يال متو  حيتتث ا تنتتدت لفظتف وا تختمتت  كممتتف

وأ مغهتتتا فتتتي التصتتتوير ؛  ، ُتتتمن استتتتعمال أمّستتتها رحمتتتًا  تتتالمعنب وأفصتتتحها فتتتي الدالتتتف عميتتتو
ومتتتن ذلتتتا  ، تتتدعها ستتتناء ؛ وأك ر تتتا غنتتتاء ؛ وأصتتتفا ا رونقتتتًا ومتتتاءً وأحستتتنها فتتتي النستتت  ؛ وأ

َّا)استتتتعمالو لتتتتت إّنتتتتو يستتتت مر متتتتا فتتتتي المغتتتف العر يتتتتف متتتن طاقتتتتات تصتتتتويريف  ودالتهتتتا إذ (َكلللل
فاختيتتتار المفتتتردة الدالتتتف عمتتتب المعنتتتب المتتتراد والهيتتت ة المصتتتورة لمنمتتتوذج المتتتادي  ،وتع يريتتتف
الموضتع ردعتًا وزجترًا لمتن يظتنت ظنتًا ضتعيفًا تو ميتًا أّن ( في  تذا َكَّاوقد جاءت ) ،المتكرر

لذا نمحظ أن الستيا  القرآنتي يرستم ااستتهزاء  النتاس  صتورة  ،مالو سينفعو ويخمدا  ال نهايف
قولتو تعتالب  عنيفف صورة اإلنسان المتعال المتك ر في حياتو حسًا وشعورًا وفكرًا وستموكًا فتي

اأَْالَللهَا َُ للُ اأَّ اَمَلَلل ََ ْح حتتتب  ،ن ))طتتّول المتتال أممتتو ومّنتتاا األمتتاني ال عيتتدة، مخ تتًرا عّمتت ُاَُ
إذ  ،(٘ٙ)المتتال تركتتو خالتتدًا فتتي التتدنيا ا يمتتوت(( أصتت   لفتترط غفمتتتو وطتتول أممتتو يحستتب أنّ 

( ليصفو وصفًا مذمومًا و و يتصّور أّنو مع كل زمن يتجتدد لتو أَْالََه ُاجاء  الفعل الماضي )
و تو  ، قتاا فيمتا مضتب حتّتب لحظتف الحاضتر عزيتزًا فتي قومتوفي الحياة أن مالتو  تو التذي أ

وأّنتتو  تتو التتذي ُيخم تتُد صتتاح و  التتّذكر الجميتتل وفتتي اآلختترة وفتتي  ،تعتتريض  العمتتل الصتتال 
. فتتالهمزة والختتاء حمقيتتان والتتالم ل تتوي، فالشتتدة والت اعتتد  تتين (ٙٙ)النعتتيم المقتتيم ا ك تترة المتتال

صاحب المتال المتذكور والخمتود مستافف متنا يتف األصوات واضحف كي ت ين أّن المسافف  ين 
 .(ٚٙ)تشّ  اإلحاطف  ها
ُُكَبللَذّ افِلليااْلُحَطملل ِاإ تعتتالب  تتم قتتال [ لتتذا كانتتت صتتورتو فتتي ٗ-ٖالهمللزة/ ]َكللّّالَ

يتتتترا لمنتتتار تحطتتتم ك ريتتتاءا وتعاليتتتو  ،( المهمتتتل ا قيمتتتف لتتتوالمنبلللوذمشتتتهد القيامتتتف صتتتورة )
رد ا تعالب  تذا الحست ان ال اطتل والظتن يًا و اطاًل ولما كان  ذا الحس ان وا  ،(ٛٙ)وغرورا

أو تكتتون ردًعتتا ))عتتن كتتل متتا  ،وحستت انو ال اطتتل (ٜٙ)، رادًعتتا وزاجتتًرا لمقالتتتوَكللَّاالكتتاذب  تتت
   .(ٓٚ)تضمنتو اآليات السا قف من الصفات الق يحف((
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صتل  تين ( م اشرة حتّتب ا يكتون  متف فاأَْالََه ُا(  جرسها الشديد عقب )َكَّاومجيء )
 تتم أرد   تتذا التتردع  تهديتتٍد  ،( فتتي جرستتها ودالتهتتاويللل  ظنتتو وحقيقتتتو و تتي تتناستت  متتع )

ْكَبذتعالبإ ووعيٍد مؤكند، فقال َُ  واِ َلُيْطتَرَحنن  إ، و و جتواب لقستم محتذو  قُتد ر  ع تارة َاََ لَ
 .(ٔٚ) عد موتو ما  و خفي   ّين جدًا عمب كل طارح  س ب تعاطيو لمفعال المذكورة

واألول  ،فقامتتتت مقتتتام القستتتم ،( ومتتتا أشتتت ههاحّقلللا  (  نتتتا  معنتتتب )َكلللَّاإ إّن )(ٕٚ)وقيتتتل
 أرج  فيما ي دو. 
ُُْكَبللللَذ َاوقولتتتتو  أو عتتتتدم  ،طتتتترح الشتتتتيء أمامتتتتا أو وراءا لعتتتتدم فا دتتتتتوإ النبللللذ لَ

واختيتتتار  تتتذا الكممتتتف جتتتاءت موحيتتتف  تتتالجزاء والعقتتتاب  ،(ٖٚ)أو الطتتترد أو القتتتذ  ،ااكتتتتراث
فكانتتت تحقيتترًا يقا تتل  ،لهمتتزة والممتتزة التتذي يهتتزأ  النتتاس ويممتتز م   عراضتتهم وأنفستتهملصتتورة ا

و تذلا تتكامتل صتورة الجتزاء فتي  ،تحقيرًا وتع يرًا يقا ل تع يترًا وغمتزًا ولمتزًا يقا تل  متزا ولمتزا
وروعتف تهذي تو  ،المفظ والحركف واإلشارة والهي ة واإليقتاع فتي ستمو األستموب القرآنتي وتستاميو

والصور المدركف متن ظتالل المفتردة  ،جيهو مع الممسات الخاطفف الموحيف  شتب المعانيوتو 
والتهديد يجيء في صورة مشتهد متن مشتا د القيامتف . (ٗٚ)القرآنيف ومدلواتها المغويف المتعددة

حتتظ فيهتتا التقا تتل يموقتتد  ،يم تتل صتتورة لمعتتذاب ماديتتف ونفستتيف، وصتتورة لمنتتار حستتيف ومعنويتتف
 .(٘ٚ)ف الجزاء وجو العقاب ين الجرم وطريق

مشتعر  اإل انتف لممن توذ ))لقمتف  ،( دالتي مضتا  إلتب التتراإيحلاءو ي لفظف ذات )
و تذا الجممتتف ))استت نا  م تين لعمتف  (ٙٚ)ولذلا يقالإ ن ذتو ن ذ النعتل الَخِمت  (( ،ااعتداد  و

ل التع يتر  تذا ،(ٚٚ)الردع، أيإ وا ليطترحن  ست ب أفعالتو المتذكورة(( الن تذ والطترح  وقتد  تون
توحي  الغرا ف كغرا تف  تذا الستموا،  (ةُفَعمَ ، والُحَطمفإ )فياالُحَطَم ِافقالإ  ، تحديد مكانو

فضتاًل عتن ذلتا  .(ٛٚ)فجرس الكممف يوقع أ ر الغرا ف والنفور من  ذا السموا و ذا األنموذج
 تذا الهمتز والممتز . وكذلا تدلت ))عمتب أّن (ٜٚ)فإّنها تدلت عمب حدوث الفعل  ك رة من فاعمو

 .(ٓٛ)قد صارا عادة فيو وط عًا مترسخًا وسموكًا دا مًا((
( ترستتم  جرستتها صتتورة متحركتتف ستتريعف همللزة ولمللزةكمتتا أّن  تتذا ال نيتتف ااشتتتقاقيف )

خاطفف تتناسب مع دالتها المعجميف والسياقيف، فكما أّن الهمز أو الممتز يتتمت  حركتف خاطفتف 
 تتي و)) فاختتتار كممتتف ستتريعف خاطفتتف كتتذلا ،متتع  تتذا المعنتتب ستتريعف فتتالتع ير جتتاء متناستتقاً 
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 ،صورة ل يمف حقيرة من صتور النفتوس ال شتريف حتين تخمتو متن المتروءة وتعتر  متن اإليمتان
وقتد نهتب عتن  ،واإلسالم يكرا  ذا الصورة الها طف من صور النفوس  حكم ترفعو األخالقي

 نتتتا  هتتتذا التشتتتنيع والتق تتتي  متتتع إا أن ذكر تتتا  ،الستتتخريف والممتتتز والعيتتتب فتتتي مواضتتتع شتتتتب
الوعيتتد والتهديتتد يتتوحي   نتتو كتتان يواجتتو حالتتف واقعيتتف متتن  عتتض المشتتركين تجتتاا رستتول ا 

() والتهديد الرعيب ،. فجاء الرد عميها في صورة الردع الشديد..وتجاا المؤمنين))(ٛٔ). 
هما تختمفتان ولكن ،وتتحد الكممتان في المغف في الدالف عمب معنب ااستهزاء  الناس

إذ تشتير  ،في الطريقتف والكيفيتف والتع يتر  جمتع كتّل الطرا ت  والكيفيتات والوستا ل فتي كممتتين
ومتتا أيستتر حركتتف التتنفس متتن  ،( استتتخفافًا وستتخريف  تتاآلخرالعللين( إلتتب حركتتف )همللزةكممتتف )

 الحنجرة إلب الشفتين إلب األسنان الم ويف إلب الحنجرة  ت اعد أروح عتن المتتكمم وأخت  عمتب
وفيهتا  ،( فقتد يكتون لمتزًا  اليتد أو لمتزًا  المستان فتي تحقيتر النتاس وعيت همالمملزأّمتا ) ،المتمقي

تطتتتوا  متتتري   تتتين مختتتارج األصتتتوات يجستتتد ستتتموا الهتتتامز والالمتتتز فتتتي ستتتهولف إطتتتال  
 .(ٕٛ)اإلشاعات ولص  العيوب  الناس من غير روّيف أو تكّم  أو حجف أو إ  ات

مهتتتا  َوَملللَاأْهَرا َا هتتتذا ااستتتتفهام التجهيمتتتي التهتتتويميإ   تتم صتتتّعد فتتتي تهويمهتتتا وفخن
فينطمتتت  التخييتتتل فتتتي شتتتتب الصتتتور  ،و تتتذا الع تتتارة ت يتتتر فتتتي التتتذ ن حركتتتف تصتتتوريف قويتتتف

لي متتا التتت  ير المرعتتب متتداا حتتين  ،ولكتتّن التع يتتر يستتتمر فتتي تحريتتا المخيمتتف لهتتا ،واألشتتكال
َكلَُرا م فسر ا   نهاإ  ،س التصورات( الذي  و أسااإلدراكتعتمد الجممف األولب عمب فعل )

( اهللف شتتعر أنهتتا نتتار ليستتت كستتا ر النيتتران حتتين أضتتافها إلتتب ) [ٙالهمللزة/ ] ِاالُموَقللَه ُا
 تعالب،  م وصفها  اات قاِد تفخيًما لش نها.

ألّن إيتتالم النتتار الُمحط متتف أقتتو  وا  ،وكتتذلا فقتتد عتتدل عتتن اإلحتترا  إلتتب التحطتتيم
 .(ٖٛ)كما ُعدل عن الرؤيف إلب الظم  لُعم  الصمف  الجسم ،ُيحيط  و تصّور

( فتتي مشتتا د معروضتتف الحطمللة( فتتي )المنبللوذ( لتعّ تتر عتتن صتتورة )َكللَّاوجتتاءت )
وتمتتتد متتّدة العتترض لمشتتهد  ، تتتتا ع وتتتدّرج حتتتب ترتستتم صتتورتو النها يتتف وجتتزاءا عمتتب جرمتتو

 في العذاب و و يتمّو  ويصرخ وا مجيب لو وا منقذ.
( تتصل اتصاًا و يقتًا  ت  م وظتا   المغتف َكَّاا تقّدم أنن الدالف المركزيف لت)ونمحظ مم

، ألّن التّنص  وصتتفو ُأفتت  انفتتاح أستتهم فتتي (٘ٛ)إذ إننهتتا تتعمت    نيتتف الجممتتف (ٗٛ)و تي اإل تتداع
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( َكللَّافتإذا كتتان الن تر عمتب كممتتف ) ،ويعتتدت الن تر أحتد الفونيمتتات ،توالتد مجموعتف متتن التداات
فتتإّن ذلتتا يكتتون ن تترًا ستتياقيًا داليتتًا نستتميو التنغتتيم وا  ، تتا عمتتب  قيتتف كممتتات الجممتتفإلظهار 

، إذ إنن اإليقتتاع العتتام لمتتّنص قتتوي جتتدًا يتناستتب متتع (ٙٛ)يكتتون التنغتتيم فتتي الجمتتل إّا لمعنتتب
وقتتد  ،الستتموا ااجتمتتاعي المشتتين وااعتقتتاد الفاستتد فتتي إعتتالء المتتادة عمتتب القتتيم اإلنستتانيف

، إذ إّنهتا تعطتي اإليقتاع (ٚٛ)( مع سياقها في ت لي   ذا اإليقاع العنيت  الشتديدَّاكَااشتركت )
 ،وفتي  تذا ا تتزاز لمتنفس يصتح و إيقتاع طويتل وشتتديد ،رنتتو وغنتتو وم اغتتف التنفس وصتد ا

 .(ٛٛ)وصورة مكشرة وصوت يتصاعد من أعما  الحنجرة إلب درجف الض  وال  
ألّن  ،اظ القتترآن الكتتريم متتن ختتالل إيقاعتتوو كتتذا نمحتتظ وحتتدة التناستت  التتتي تستتود ألفتت

( التتتتي تفيتتتد التتتردع والزجتتتر ونغمتتتف ااحتقتتتار َكلللَّافتتتإّن إيقتتتاع ) ،نجتتتد إيقاعتتتًا متوازيتتتًا متناستتتقاً 
ُُْكَبَذ َاوالمهانف يتض  من  وت كيتد وصت  الحطمتف  َوَملَاأْهَرا َاوتعظيم ش ن الحطمتف  لَ

 .(ٜٛ)وحال الهمزة الممزة فيها
اإ تعتتالبولتتو ق وشتت يو متتا تقتتدم َُ اَوَكّعَملل َُ اَفؤَْكَرَملل َُ اَرّبلل َُ لل َُ اإَِذااَمللَااْبَبلَ َلل  ََ َفؤَّمللَااْلِك

قُوَُاَرّبَياأَْكَرَمِ ا َُ قُلوَُاَرّبلَياأََهلََك ِااَف َُ اَف َُ َِاِرْزَقل ُْ اَفَقَهَراَعلَ َُ َكلّّاَبلَْااَوأَّمآاإَِذااَمَااْبَبلَ َ 
بَُِما َُ لِكُ ِاَوَلَاَبَحَّضواَلّاُبْكِرُموَ ااْل َْ لَااَ اَعلََىاَطَعلَِمااْلِم اَوَبلؤُْكلُوَ االُبلَراَ اأَْكلّ الّّم 

َا  َوَجآَ اَرّبَ اَواْلَملَُ اَصّف َاَصلّف َاَكّّاإَِذااُهّكِتااَْرُ اَهّكَ اَهّكَ ااَوُبِحّبوَ ااْلَمَََاُحّبَ اَجّم 

[/٘ٔالفجللر-ٕٕ،] تتا هم عمتتب التتدنيا انك فهتتو ردم األمتتر، يكتتون  متتا  كتتذا ين غتتي أنْ  إأي 
لتو  ويتمنتب أنْ ، (ٜٓ)ينفتع النتدموا ، األرضفعتل ذلتا ينتدم يتوم تتدا  نْ َمت فتإنّ  ؛ وجمعهم لها

 تتم  (ٜٔ)كتتان أفنتتب عمتترا فتتي التقتترب  األعمتتال الصتتالحف والمواستتاة متتن المتتال إلتتب ا تعتتالب
 .(ٕٜ)أتب  الوعيد وذكر تحسر م عمب ما فرطوا فيو في دار الدنيا

أننهتتتا واردة فتتتي التع يتتتر عتتتن القتتتوة والعنتتت  واستتتيما  (كلللَّا)قات والممحتتتظ عمتتتب ستتتيا
 ،لهتتذا يحمتتل ستتياقها أصتتواتًا فخمتتف لُتع  تتر عّمتتا تتتدّل عميتتو متتن شتتدة وعنتت  ،مشتتا د القيامتتف

نكار فعمهم  ُتمن أتتب  الوعيتد وذكتر تحّستر م عمتب متا  ،فاآليف آنفف الذكر تع  ر عن ردع لهم وا 
رة، أيإ ا ين غي األمتر  كتذا فتي الحترص عمتب التّدنيا وقصتر فرطوا فيو حين ا تنفع الحس

الهمف والجهاد عمتب تحصتيمها وااتكتال عميهتا وتترا المواستاة منهتا وجمعهتا متن حيتث تتهيت  
 من حل  أو حرام وتو م أن ا حساب لو وا جزاء.
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 ( الدال عمب وقوع األمر وتحققو فضتالً إَِذا ُّم جاء   سموب الشرط  عد ا  استعمال )
، أيإ إنكم ستس لون في ذلا اليوم حينما تتدا األرض، أيإ تمتتد وتكستر (ٖٜ)عن ااستق ال

( مؤك تتدًا لي تتين َهّكللَ ا ُتتمن يتت تي  المصتتدر ) ،وتتنتتا ر ج الهتتا وذ تتب كتتّل مرتفتتع  ال ستتط والتستتويف
ولم ي تَ  عمتب وجههتا شتيء حتتب  ،شدة المدا وقوتو فهو رسم شدة تحطم األرض ومعالمها

 تم  ،ولعلن في  ذا الت كيد وتكترارا مترة  عتد مترة دالتف عمتب الفنتاء ،صخرة الممساءصارت كال
اختيتتتار التتتدا متتتن دون غيتتترا متتتن األفعتتتال يشتتتعرا   صتتتواتو اانفجاريتتتف التتتتي ينحتتت س عنتتتد 

 ، تم ا يكتاد ينستاب حتتب ينحت س فتي صتوت انفجتاري آختر ،النط   ها الهواء انح اسًا تاماً 
األرض واإلط تتا  عميهتتا حتتتب ا يفمتتت منهتتا جتتزء متتن األجتتزاء أا يشتتعرا  تتذا  اإلحاطتتف  تت

و تتذا اانتقتتال متتن صتتوت التتدال ذلتتا الصتتوت المجهتتور الصتتامت  ،حتتال  تتذا التتدا المتتتوالي
 تم يتترا فجت ة ليعتود إلتب  ،الذي ينح س معو الهواء فترة من الزمن عند أصتول ال نايتا العميتا

فيحتتدث نوعتتًا متتن التتنغم  (ٜٗ)ا المتتيناانح تتاس متترة أختتر  عنتتد أقصتتب المستتان وأقصتتب الحنتت
 .(ٜ٘)الموسيقي العذب  التقاط صد  الصوت األول وترديدا

تكترار  ويفيتد. (ٜٙ)(، وأرد   تع يتر فيتو تخويت  ووعيتدكلَّافقد كرر التع ير التردع  تت)
َاَصلّف ََوَجآَ اَرّبلَ اَواْلَملَلُ اَصلّف ااَكّّاإَِذااُهّكِتااَْرُ اَهّكَ اَهّكَ اإ في قولو تعالب الصيا

 

زيتادة تحقيت  إرادة متدلول عمتب )) وفيتو دالتف ت كيد الفكرة ويزيد من تك يت  الصتور ال الغيتف
دا األرض العظيمتتف أمتتر عجيتتب فمغرا تتتو اقتضتتب إ  اتُتتو زيتتادة تحقيتت   ألنن  ،التتدا الحقيقتتي
ة ومتتن ختتالل موستتيقا ا الحتتاد ،متتا يرتستتم متتن وراء  تتذا اآليتتاتإنّ ، و))(ٜٚ)((لمعنتتاا الحقيقتتي

واألرض تتتدا  ؛وتخشتتع لتتو األ صتتار ؛مشتتهد ترجتت  لتتو القمتتوب  ؛الشتتديدة األستتر  ؛التقستتيم
 تم  ؛ ويقت  المال كتف صتفًا صتفاً  ؛دكًا دكا! والج تار المتك تر يتجمتب ويتتولب الحكتم والفصتل 

 .(ٜٛ)((يجاء  جهنم فتق  مت   ف  ي األخر !
و تو ))يصتور ، (ٜٜ)ع((و ذا التع ير ))است نا  جتيء  تو  طريت  الوعيتد تعمتياًل لمترد

الّدا  ما فيو من عن  وقد أكس و التشديد المتتالي جرًسا يتناسب و ذا العنت  التذي يتطم تو 
 .(ٓٓٔ)دا األرض وتفتيتها وجعمها ا شيء فو  أن تكرار الدا نفسو يوحي جرُسُو  ذلا((

انتف ا اإلكرام واإل  ألنّ  ،وتن يًها عمب خط  ظنو (ٔٓٔ)( ردًعا لو وتكذيً اكَّا)وجاءت 
تتتُع عمتتب الكتتتافر و تتتو مهتتتين ،يتتدوران عمتتتب ستتتعف المتتتال وضتتتيقو وقتتتد ُيَضتتتين  عمتتتب  ،فقتتتد ُيوسن
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. وقتتد أرد  (ٕٓٔ)المتتؤمن و تتو ُمْكتتَرٌم ؛ لالخت تتار واامتحتتان حستت ما تقتضتتيو الحكمتتف اإللهيتتف
الجتتواب  تع يتتر فيتتو تقريتتع وتتتو يق ؛ إذ انتقتتل متتن ذمتتو  تتالق ي  متتن القتتول المحكتتي عنتتو إلتتب 

فكان االتفتات متن الغي تف إلتب الخطتاب فتي  ،من األفعال التي  ي أشد شرًّا مما قالواألق   
فجتاء  ،لهتم (ٖٓٔ)فيو دالف عمب تشديد التقريع وت كيتد التشتنيع َبَْاَلَاُبْكِرُمو َا تعالبإ قولو

متتن القتتول المحكتتي عتتنهم ))و تتو أن ا يكتترمهم  ك تترة  التع يتتر  اإلضتتراب ؛ ألن  نتتاا شتتّراً 
وحتتض  أ متتو عمتتب طعتتام  ،فتتال يتتؤدون متتا يمتتزمهم فيتتو متتن إكتترام اليتتتيم  التفقتتد والم تترنة ،المتتال

 .  (ٗٓٔ)وي كمونو أكل األنعام ويح ونو فيشحون  و(( ،المسكين
متم متف  هتذا  ،ويمحظ أن  ذا التع ير الزاجر قد ))افتت   شتيء متن القتوة فتي الجترس

المست وقف فتي الستيا   كممتف  َجَملَكممتف وأختُتِتم  م تل ذلتا فتي  َّ َكلّالتشديد الذي فتي 
َلََم ليتصاعد  عد ذلا إلب  ذا الصورة من صور التغير الكتوني يتوم القيامتف متن حيتث ،

 .  (٘ٓٔ)الحسرة والندامف عمب ما فرط أول ا المفرطون((
( تستتعمل فتتي ستتياقات تحمتتل قتتوة وعنفتًا وأك تتر متتا يكتتون ذلتتا َكللّو كتذا وجتتدنا أّن )

وتقتتوي  ،و)) تمتتا ستتمف تحيتتي  تتذا المشتتا د فتتي التتنفس ،القيامتتف وأ والهتتا فتتي  يتتان مشتتا د
 .   (ٙٓٔ)أ ر ا في الحس وتتحق   وسا ل شتب((

اا قولو تعالبإ  ما تقدمونحو  ّ اَملََل اَوَولَله  َُ ل َبَِكَاَوَقلَََاَلُوَبل َُ لَتاالّلِذُاَكَفلَرابِآ ُْ أََفَرَ 

اأَِمااَبَاَذاِعْكَهاالرَاا َ ُْ َْ اِملَ ااْلَعلَذاِ ااْحَم َِ اَعْهها اأََطلََعااْل َُ قُوَُاَوَكُمّهالَ َُ َكْكُبُ اَمَا ََ َكّّا

 ،مستت وًقا فتتي الستتيا   ستتخريف واستتتخفا ( َكللَّا)فقتتد جتتاء التتردع  تتت  .[ٜٚ-ٚٚ]مللريم/َمللّها ا
وقتد  ، تهديتد ووعيتد ؛ إذ أرد   فعتل مشتعر  هتذا التهديتد والوعيتد و تو فعتل الكتا تف ومت وعتاً 

، فهتو فعتل مستتمر َلككُب ُاالخ تر المستتق ل المشتعر  استتمرار الحتدث و تو ورد   سموب 
أيإ ))ستنكتب متا يقتول فنستجمو عميتو ليتوم  ،تتجدد فيو الكتا ف لمتا يقتول متن ال اطتل والكفتر

ا فالمغالطتتتتف  ،فتتتتال ينستتتتب وا يق تتتتل المغالطتتتتف ،الحستتتتاب و تتتتو تع يتتتتر تصتتتتويري لمتهديتتتتد وا 
 .(ٚٓٔ)غيرة وا ك يرة((وعمم ا ا تنّد عنو ص ،مستحيمف

 ،ردٌع لتتو عتتن التفتتّوا  تمتتا العظيمتتِف وتن يتتٌو عمتتب خْط تتتو فيمتتا يقولتتو ويتمنتتااو تتذا التت
فالستتيا   ،وتعقي تتًا عمتتب متتن ادعتتب أنتتو اطمتتع عمتتب الغيتتب أو أّنتتو اتختتذ عنتتد التترحمن عهتتداً 

لتم يطمتع عمتتب ( تهكمتًا واستتخفافًا أّنتو َكلَّاوالزجتر  تت) ،القرآنتي يستتنكر ادعتاءا   ستموب النفتي
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فالتهديتتد إذن والوعيتتد  تتو الال تت   ،الغيتتب ولتتم يتختتذ عنتتد ا عهتتدًا إّنمتتا  تتو يكفتتر ويستتخر
َكْكُب ُالت ديب الكافرين الساخرين ) ََ  .(ٛٓٔ)(َكّّا

إّن قوة التصتوير فتي  تذا اآليتف  تي تمتا ااستتحالف فتي اطالعتو عمتب الغيتب لمتذين 
ومتتا تحد تتو عنتتد  ،و تتو متتا ع تترت عنتتو الع تتارات متتن إيقتتاع  وجتترس قتتوي ،كفتتروا  ايتتات ا

مشتددة تتارة  ،وانتهاء كل ع ارة  نغمف الدال ،النط  من قوة في الضغط عمب المسان والنفس
ا( و)َمللّها اومخففتتف أختتر  كتتت) ( ومتتا فتتي عتتدد متتن مفرداتهتتا متتن قتتوة فتتي الجتترس َعْهللها ا( و)َولَلله 
َكُمهّا( و )اَبَاذَا( و)أََطلَعَاكت) ،واإليحاء والمعنب ( ومتا تضتفيو  تذا المفتردات متن معتاٍن عمتب ََ

خراجتتو إلتتب مجتتال (ٜٓٔ)الستتيا  ، واألداء التع يتتري  تتو المحتتا الحقيقتتي فتتي إ تتراز المعنتتب وا 
 .  (ٓٔٔ)الت  ير إخراجًا ُيعطي فا دة مؤ رة

يتو أنكتر عم ،ولما كان ما ادعاا ا عمم لو  و إا   حد أمرين ا عمم لو  واحد منهما
ُْ َاقولو ذلا  قولوإ  َْ فهو فتي  عتدا عتن الخمت   ،الذي  و غا ب عن كل مخمو  أََطلََعااْل

 إأي ،أَِمااَبَالذَاوتفترد  تو الواحتد القهتار  ،كالعالي الذي ا يمكن أحدًا منهم ااطتالع عميتو
نتقتتتام متتتن العتتتام الرحمتتتف  اإلنعتتتام عمتتتب الطتتتا ع واا ِعْكلللَهاالَرْحَمللل َِ اَعْهلللها ا غايتتتف جهتتتدا 

عا دا عميو   نو يؤتيو ما ذكر  طاعف فعمها لتو عمتب وجههتا  َعْهها االعاصي  وا ًا لمطا ع 
 .(ٔٔٔ)ليق  س حانو فيو عند قولو

والجمتتع  تتين اإلطتتالع واتختتاذ عهتتد عنتتد التترحمن حصتتر لمقستتام التتتي  تتي طريقتتان 
ظهر كتذب التدعو   لتحصيل العموم لما يختص ا وحدا  عممو ولما نفيت  اتان الوسيمتان

 .(ٕٔٔ)والمدعي معاً 
لللَتاالّلللِذُاَكَفلللَرااتصتتتدرت  تتتذا اآليتتتات  جممتتتف استتتتفهاميف فتتتي قولتتتو تعتتتالبإ ُْ أََفَرَ 

لل َبَِكَ َُ لل َاا تتم كتترر ااستتتفهام فتتي قولتتو تعتتالبإ بِآ ُْ َْ والمتتراد متتن  تتذا ااستتتفهام  أََطلَللَعااْل
الغرا تف والشتناعف  حيتث يجتب  (، واإليذان   نها منالتعجب من أمر المكذب  ايات ا )

 ويقضب منها التعجب. ،أن ُتر 
وكتتتذلا دّل ااستتتتفهام أّن أّيتتتًا متتتن األمتتترين لتتتم يحتتتدث ا اإلطتتتالع عمتتتب الغيتتتب وا 

وحتتري  تت ن يكتتون  تتذا ااستتتفهام فتتي الصتتورتين لمتتا  تتو أشتتد متتن  ،اتختتاذ عهتتد عنتتد التترحمن
قرآنتي يتذكر العواقتب متن اآلليتات ، فالخطتاب ال(ٖٔٔ)مجرد اإلنكار، أعنيإ التكذيب واإلفحام
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الم اشتتترة ومتتتن  َتتتمن الصتتتريحف و تتتذا يستتتتمزم غيتتتر متتتا يتتتدل عميتتتو المعنتتتب المركتتتزي لتتتمداة أو 
 .      (ٗٔٔ)السيا 

استحضتتار مدلولتتو أجتتدر فتتي وفا تتو  متتا  ، ألنّ الَرْحَملل َ ِاواختيتتر  نتتا متتن أستتما و 
ذا ااستم توركتًا عمتب المشتركين فتي ذكتر  ت وألنّ  ،عهد  و متن النعمتف المزعومتف لهتذا الكتافر

، فضاًل عتن ذلتا فتإّن إيحتاءات الكممتف تترت ط (٘ٔٔ)[ٓٙ/]الفرقان َوَمَاالَرْحَم ُاالذين قالوا 
 .(ٙٔٔ)فهي توقظ في الذ ن صورة  هيجف ، مجموعف األصوات المكونف لها

ومتا  ،وكتذا متا ادعتاا لنفستو ،ولما كان كل من األمرينإ إطالع الغيب واتختاذ العهتد
 ،لم يقع شتيء متن  تذين األمترين إأي ،َكّّامنتفيًا قالإ  ،زم عن اتخاذ العهد من القربيم

 .(ٚٔٔ)وا يكون ما ادعاا فميرتفع عنو صاغراً 
ذلتتا  ولمتتا ردّ  ،ولمتتا كتتان النفتتي  نتتا عتتن الواحتتد مفهمتتًا لمنفتتي عمتتا فوقتتو اكتفتتب  تتو

الستتين لمتوكيتتد فتتي  تتذا  استتت ن  الجتتواب لستتؤال متتن ك نتتو قتتالإ فمتتاذا يكتتون لتتو؟  قولتتو م  تتتاً 
قُوَُا التهديدإ َُ َكْكُبُ اَمَا ََ، نحفظو عميو حفظ من يكت و لنو خو  و ونعذ تو عميتو  عتد  إأي

 ،المتتوت فيظهتتر لتتو  عتتد طتتول الزمتتان أن متتا كتتان فيتتو ضتتالل يتتؤدي إلتتب الهتتالا ا محالتتف
 عمتتب ضلمحتت  تتذلا واإلعتتالم ،الكتا تتف وكتتذا ،تكتتون الستتين عمتتب  ا هتتا متتن المهمتتف ويجتتوز أنْ 

اِملَ ااْلَعلَذاِ اَملّها ا الرحمتف عموم من وذلا ،الكتا ف ق ل التو ف َُ    ست ا و  استتدراجو َوَكُمّهالَ
 فتتي  الكتتدح ،فيهتتا لتتو المعذ تتف ،التتدنيا فتتي لتتو المح  تتف واألواد األمتتوال متتن التتنعم ك تترة متتن

 .(ٛٔٔ)خرةاآل لعذاب الموجب الكفر في التمادي لو الموج ف عميها والمخاصمف جمعها
نمحتتتتتظ أّن الستتتتتيا  يتتتتتوّفر العوامتتتتتل أو المحتتتتتددات التتتتتتي تستتتتتهم فتتتتتي تحديتتتتتد معتتتتتاني 

                . ًً  التع يرات المغويف  وصفها سياقًا
أو متن كتالم  ،حر  ردع وزجر عتن مضتمون كتالم ستا   متن متتكّمم واحتد َكّّاو

ْلَجْمَعلَِ اَقلَََاأَْصلَحَُ اَفلََملَاَبلَرا  اايحكب عن متكمم آختر أو مستموع منتو كقولتو تعتالبإ 

ىاإَِكَالَُمْهَرُكوَ ا ََ ْهِهُ ِااُمو َُ ََ اإَِ اَمِعَياَرِبيا َّ  .[ٕٙ- ٔٙ/المعراء ] َقَََاَك
الكالم الم َطل لال تمتام  اإل طتال و  ،تكون عقب آخر الكالم الم َطل  ها واألك ر أنْ 

اَواْلَقَملِراي قولتو تعتالبإ وتعجيمو والتشوي  إلتب ستماع الكتالم التذي ستيرد  عتد ا كمتا فت َّ َكل

اإِْذاأَْهَبللرَااا َِ لل ُْ للَفَراااَواللَ َْ [ ٖ٘-ٕٖ/المللدثر] إَِكَهللَاَْلِْحللَه ااْلُكَبللرِاااَوالُصللْبِ اإَِذااأَ
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 (إيْ )فهتي نقتيض  ،وِلما فيها متن معنتب اإل طتال كانتت فتي معنتب الّنفتي ،عمب أحد ت ويمين
، فتتتالقرآن الكتتتريم ينتتتّوع (ٜٔٔ)ر الكتتتالم الستتتا  ونحو متتتا متتتن أحتتتر  الجتتتواب  تقتتتدي (أجللللْ )و

 وينتقل من مقصد إلب آخر في ترا ط قوي وتماسا متين. ،مقاصدا تنوعًا عجي اً 
فهتتو يختتتار المفتتردة  ،ومعنتتب ذلتتا أنتتو ينتتو ع المعتتاني  طرا تت  مختمفتتف وأستتاليب شتتتب

حكتام  طتف متتع متا ق مهتتا م نيتف  نتتاء محكمتًا ؛ ومرت ،اختيتارًا مناست ًا لتتتؤدي معانيهتا فتي دقتتف وا 
 ل انسجام وتماسا يحق  المقاصد الستاميف فتي أعمتب  ،وما  عد ا ارت اطًا قويًا ا تفكا فيو

 .  (ٕٓٔ)درجات ال الغف والفصاحف
َّاونمحتتظ فتتي  تتذا اآليتتات الكريمتتف وقعتتت ) ( التتتي تحمتتل معنتتب النفتتي والزجتتر فتتي َكلل

 ركين. خطئ في عقول المشماآليات، فهي نافيف لكالم سا   أو مفهوم 
نتتزل عميتتو (، ومتتا أُ ن يتتردن أقتتوال المشتتركين  تكتتذيب الرستتول )أ (ولتتو أراد ا )

نكار ال عتث والقيامتف عمتب لكتان األولتب أن يكتون  ،هتا نفتي لمتا ست   متن أقتوال الكتافرينأنن  وا 
َّا ت)   م.( لما فيها من معنب الردع والزجر الذي يناسب طغيان الكافرين وصدن َك

ا اآليتتات الكريمتتف مكينتتٌف إذ الحاجتتف قا متتف إلتتب ت  يتتت األمتتور المعنويتتف  تتذ ويمحتتظ أنن 
َّا تتت) النتتاس أنكرو تتا  ألنن ، ( فتتي مشتتا دة المحستتوس متتن مخموقتتات ا وآياتتتو فتتي الكتتونَكلل

ورفضتتوا تصتتديقها، لتتذا دل الجتترس عمتتب صتتورة معنتتاا فتتي  عتتض األحيتتان وليؤل تت  متتع  قيتتف 
فتتإذا الموستتيقب المصتتاح ف لممشتتهد  ،فتتي جميتتع األحيتتان األلفتتاظ إيقاعتتًا يناستتب جتتو المشتتهد

واتستتتا   ،وتناستتتب أحاسيستتتو وتشتتتترا متتتع األلفتتتاظ فتتتي تصتتتوير الغتتترض العتتتام ،تكمتتتل جتتتّوا
يقاعو مع السيا  الذي يعرض فيو سواء جاء تعقي تًا  ،المشهد كّمو   لفاظو ومعانيو وجرسو وا 

 .      (ٕٔٔ)مانأو مقدنمف ل ر ان أو ت كيدًا لقضّيف أو ت  يتًا لني
 

 الخاتمة
  أداة متن أدوات الزجتر والتردع تتدلت عمتب النفتي وا تعمتل شتي ًا، و تي  (َكَّا)أوضتحنا أن

 ( لزيادة م نا ا  الكا  وتشديد الالم.ال( غير أننها أوكد من )الحر   معنب )



 في القرآن الكريممواضعها وسياقاتها  (كال)
 حازم ذنون اسماعيل د.  

ٔٚٓ 

  َّا)وردت فتي القترآن الكتريم فتي  ال تف و ال تين موضتعًا متن خمتس عشترة ستورة كمهتا  (َك
ألنن معنا تتا الوعيتتد فمتتم تنتتزل إان فتتي مكتتف إيعتتادًا لمكفتتار وكتتذلا  ،فتتي النصتت  األخيتتر

 كانت المرحمف المكيف ذات أ ميف حاسمف في تحديد المصا ر التاريخيف لمنص القرآني.
  استعمل القرآن الكريم األلفاظ ووضعها وضًعا مكنَنها فيو من التع ير عن المعنتب المتراد

ا يوافت  عتدًدا متن نصتوص  ،عمب متا قتالوا متن كونهتا ردًعتا وزجتًرا (َّاكَا)فاألداة  ، دقف
التع ير القرآني الذي كان من الواجب اعتماد ا أصوًا أولب  دًا من غير تا عنتد وضتع 

 القواعد أو المعاني الُمعّ ر عنها  األدوات.
  تين المعنيتين من غير تفري (َكَّا)َقرَن ك ير من العمماء  ين معنيي الردع والزجر في   

الموجتو لممعانتدين والجاحتدين والكتافرين غيترا الموّجتو إلتب ( َكَّا)إذ إّن  ،في  ذا الحر 
 ،الذي تممت  فيتو معتاني النصت  واإلرشتاد والتن يتو والترغيتب أو الحتض ،األن ياء والرسل

جتر فميس  و ردًعا  تالمفهوم المتعتار  عميتو لتد  النحتاة التذي ك يتًرا متا قُتِرن  معنتب الز 
أو يستتتتعمل فتتتي الشتتتتم والرمتتتي  تتتالق ي  والتوعتتتد  ،ومتتتا يستتتتعمل لزجتتتر الكتتتالب ونهر تتتا

 ،واستيما أن المخاطتب  تو ا تعتالب لهتم ،و و مما ا تمي  مخاط ف الن وة  و ، مكروا
َّا)لت المركزيف دالفالف وأمتا الزجتر فدالتف  انويتف  ،الردع والرد والنفي لدعو  ُمتدنعٍ   ي( َك

   سيف في ااستعمال.وليست أسا
  تتعتتدد  تتداات الخطتتاب المغتتوي  حستتب تعتتدد ستتياقات التتتمفظ( َكللَّا)وجتتدنا أن داات، 

 ل ت تي مغايرة  حسب السيا  الذي ترد فيتو  ،فقد ا تكون ذا دالف مستقرة تالزمو دوماً 
َّا)م مما الحال في  ات إذ إّن أغمتب متا تستتعمل فيتو الزجتر والتردع و تي متن التدا ،(َكل

 المالزمف لها وُرّ ما ت تي  معاٍن أخر  كالرد والنفي.
 ( َّات ين لنا أّن استعمال ( يكون مصاح ًا لمدوات من نحو ) ل وا ولو ولتوا وستو ( َك

َّاويدلت  ذا دالف واضحف عمب أّن ) ُتستعمل لننكار الذي يختم  شتدة وقتوة  حستب  (َك
     السيا  وما يقتضيو الموق  الكالمي. 

 ألّن نجتد إيقاعتًا  ،لحظنا وحدة التناس  التي تسود ألفاظ القرآن الكتريم متن ختالل إيقاعتو
( التتتي تفيتتد التتردع والزجتتر ونغمتتف ااحتقتتار والمهانتتف َكللَّافتتإن إيقتتاع ) ،متوازيتتًا متناستتقاً 
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ُُْكَبلللَذ َايتضتتت  متتتن  وت كيتتتد وصتتت  الحطمتتتف  َوَملللَاأْهَرا َاوتعظتتتيم شتتت ن الحطمتتتف  لَ
 الممزة فيها. وحال الهمزة

 (تتصتل اتصتاًا و يقتًا  ت  م وظتا   المغتف و تي اإل تداعَكلَّا ينا أنن الدالف المركزيف لتت )، 
إذ إنن اإليقتتاع العتتام لمتتّنص قتتوي جتتدًا يتناستتب متتع الستتموا  ،إذ إننهتتا تتعمتت    نيتتف الجممتتف

وقتتتتد  ،ااجتمتتتتاعي المشتتتتين وااعتقتتتتاد الفاستتتتد فتتتتي إعتتتتالء المتتتتادة عمتتتتب القتتتتيم اإلنستتتتانيف
 ( مع سياقها في ت لي   ذا اإليقاع العني  الشديد.َكَّااشتركت )

 
 هىامش البحث 

                                           

أ تتو محمتتتد ع تتد ا جمتتال التتتدين  تتن يوستت   تتتن  مغنتتي الم يتتب عتتن كتتتتب األعاريتتبإ( ٔ)
التتدين ع تتد  يتحقيتت  محمتتد محيتت  تتت(،ٔٙٚ)تمحمتتد ا تتن ع تتد ا  تتن  شتتام األنصتتاري

، وينظتترإ رصتت  الم تتاني فتتي ٖٛٚ/ٔ، يتتروت )د. ت( =دار الكتتتاب العر تتي  ،الحميتتد
تحقيت إ أحمتد محمتد   تت(،ٕٓٚ)ت أحمتد  تن ع تد النتور المتالقي شرح حترو  المعتاني،

الجنتتتتتتب التتتتتتداني فتتتتتتي حتتتتتترو  ، و ٕٚٛ، مٕٕٓٓ ،دمشتتتتتت  = ، دار القمتتتتتتمٖط ،الختتتتتتراط
فختر التدين ق تاوة ومحمتد نتديم تحقي  إ  ، ت(ٜٗٚ)ت  حسن  ن قاسم المرادي إالمعاني
 .ٚٚ٘م، ٕٜٜٔ، ٔ يروت= ل نان، ط ،العمميفدار الكتب  فاضل،

 ت(، تحقي إ طو ع دالرؤو  سعد، ٜٔٔينظرإ اإلتقان في عموم القرآن، لمسيوطي)ت ( ٕ)
، وفي التحميل المغوي، خميل أحمد ٜٕٗ/ ٔالمكت ف التوفيقيف، القا رة، )د.ت(، 

  .ٕٙٓم، ٜٚٛٔالزرقاء، -، مكت ف المنار، األردنٔعمايرة، ط

ل ) اب الحرو (إ عمي  ن محمد السخاوي )تالُمفضن ( ٖ)  ت(، ٖٗٙل في شرح الُمفصن
 .ٖٓٙم، ٕٕٓٓتحقي إ يوس  محمد الحكشي، وزارة ال قافف، عمان، 

، وينظرإ أسمو ا النفي وااستفهام في العر يف، خميل أحمد ٕٙٓفي التحميل المغوي إ  (ٗ)
  .ٜٓٔم، ٜٓٛٔعمايرة، جامعف اليرموا، 

  .  ٖٚٓم، ٕٗٓٓاألردن،  –ويف إ  ادي نهر، دار اليازوري، عمان التراكيب المغ( ٘)

 .  ٖٛٚ/ٔ( مغني الم يب إ ٙ)
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دار إحيتاء الكتتب  ،ٖط، محمتد ع تد العظتيم الزرقتاني منا ل العرفان فتي عمتوم القترآنإ( ٚ)
 .ٖٛٔ م،ٖٜ٘ٔ القا رة، –العر يف 

شكاليف تحديد المعنب في النص القرآني إ  (ٛ)  محمد  ن أحمد جهالن،فعاليف القراءة وا 
  .ٕٜ، مٕٛٓٓ، صفحات لمدراسات والنشر، سوريف، ٔط

، دار الينا يع، دمش ، ٕالنص القرآني أمام إشكاليف ال نيف والقراءة إ طيب تيزيني، ط( ٜ)
 .ٕٗٙ-ٖٕٙم، ٕٛٓٓ

 .ٖٕٙالمصدر نفسوإ ( ٓٔ)

كمتتال  ،والكتتوفيين اإلنصتتا  فتتي مستتا ل الختتال   تتين النحتتويين إ ال صتتريين( ينظتترإ ٔٔ)
تحقيتت  إ محمتتد محيتتي التتدين ع تتد الحميتتد،    تتت(،ٚٚ٘)ت التتدين أ تتو ال ركتتات األن تتاري

 .٘ٚٔ م،ٜٔٙٔ، مصر =مط عف السعادة  ،ٗط

 .  ٖٛٚ/ ٔ( مغني الم يب إ ٕٔ)
لمرماني والخطا ي وع د القتا ر الجرجتاني، تحقيت  إ  إ الث رسا ل في إعجاز القرآن (ٖٔ)

   . ٚٔ ت (، ٓمصر، ) د  =دار المعار محمد خم  ا، ومحمد زغمول سالم، 
تحقيتت  إ ع تتد  –  تتت(ٓٛٔ)ت أ تتو  شتتر عمتترو  تتن ع متتان  تتن قن تتر ستتي ويو إ( الكتتتابٗٔ)

ينظتتترإ ، و ٖٕ٘/ٗ م،ٜٚٚٔ ،مصتتر =مكت تتتف الختتانجي   ،ٕط ،الستتالم محمتتد  تتارون
، الط اعتتف  تت(ٖٗٙ)ت موفتت  التدين يعتيش ا تتن عمتي  تن يعتتيش النحتوي، شترح المفصتل

، والجنتتتب ٛٛٔ/ٔ إ، ومغنتتتي الم يتتتبٙٔ/ٜمصتتتر ) د. ت (،  =صتتتادر  دار المنيريتتتف،
  تتتدر التتتدين محمتتتد  تتتن ع تتتد ا الزركشتتتي إ، وال ر تتتان فتتتي عمتتتوم القتتترآنٚٚ٘/ إالتتتداني
 –دار إحيتتاء الكتتتب العر يتتف  ،ٔط  ،تحقيتت  إ محمتتد أ تتو الفضتتل إ تترا يم  تتت(،ٜٗٚ)ت

 .  ٖٖٔ/ٗ ،مٜٚ٘ٔ ت / ٖٙٚٔمصر 
جمتتال التدين أ تتو عمتترو ع متتان  –فتي النحتتو ا تتن الحاجتتب كافيتف شترح الرضتتي عمتتب  (٘ٔ)

إ رضتتتي التتتدين محمتتتد  تتتن الحستتتن  تتتت( ٙٗٙ)ت  تتتن عمتتترو المعتتترو   تتتا ن الحاجتتتب
م، ٜٜٚٔ = تت ٜٜٖٔ ، يروت –دار الكتب العمميف  ،ٕط  ت(،ٙٛٙ)ت  ااسترا ادي

ٕ/ٗٓٓ  . 
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دار  ،ٕط ،عا شتتتف ع تتتد التتترحمن )  نتتتت الشتتتاطئ ( لمقتتترآن الكتتتريمإ ( التفستتتير ال يتتتانيٙٔ)
 .  ٗٔٔ/ٔ ،مٜٜٙٔ ،مصر –المعار  

مط عتتتف  –مف محمتتتد ع تتتد الختتتال  عضتتتي –دراستتتات ألستتتموب القتتترآن الكتتتريم  إينظتتتر (ٚٔ)
 .  ٖٚٛ/ٕ ،(مصر ) د.ت –السعادة 

 .  ٛٛٔ/ٔ إ( مغني الم يبٛٔ)
 .  ٜٙٔ/ٔ في عموم القرآنإ ( اإلتقانٜٔ)
 .  ٙٔ/ٜ ،شرح المفصلينظرإ ( ٕٓ)
  تت(، ٖٛ٘)ت  أ و القاستم محمتود  تن عمتر الزمخشتري إ( المفصل في صنعِف اإلعرابٕٔ)

، ٚٗٗ ،مٖٜٜٔ ل نتتان، - يتتروت ، دار الهتتالل ،ٔط ،قتتدم لتتو و و تتوإ عمتتي  تتو ممحتتم
 .  ٖٔٚ/ٔ ،ال ر ان في عموم القرآنينظرإ و 

فتتتي تفستتتير القتتترآن العظتتتيم والستتت ع الم تتتانيإ أ تتتو الفضتتتل شتتتهاب التتتدين  ( روح المعتتتانيٕٕ)
 - يتتتروت ، دار إحيتتتاء التتتتراث العر تتتي ،ٔ، ط تتتت(ٕٓٚٔالستتتيد محمتتتود اآللوستتتي )ت

 .  ٔٗ/ٖٓ م،ٜٜٜٔ ت = ٕٓٗٔ، ل نان
األردن، -، عتتالم الكتتتب الحتتديث، إر تتدٔ( المستتانيات وتحميتتل التتنص إ را تت   وحتتوش، طٖٕ)

 .  ٕٜم، ٕٚٓٓ
 .ٖٜ( المصدر نفسو إ ٕٗ)
 .  ٜٙ( المصدر نفسو إ ٕ٘)
، ع تتدالهادي  تتن ظتتافر الشتتهري، -مقار تتف لغويتتف تداوليتتف – ( استتتراتيجيات الخطتتاب إٕٙ)

 .  ٛٚم، ٕٗٓٓل نان،  –، دار الكتب الجديدة المتحدة،  يروت ٔط
 .ٖٛٚ/  ٔ( مغني الم يبإ ٕٚ)
 .ٖ٘ٛ/ ٕ( وينظرإ دراسات ألسموب القرآن، ٕٛ)
 .ٓٙٔ/ ٔ( مغني الم يبإ ٜٕ)
 ينظرإ القطع واا تنا  أو الوق  واا تداءإ أ و جعفر أحمد  تن محمتد  تن إستماعيل( ٖٓ)

، مط عتتتف العتتتتاني، ٔ تتتت(، تحقيتتت إ أحمتتتتد خطتتتاب العمتتتر، طٖٖٛالنحتتتاس المتتتتوفب )
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، والمكتفتب فتي الوقت  واا تتدا، أ تو عمترو التداني ٛ٘ٗم، ٜٚٛٔ ت = ٜٖٛٔ غداد، 
 ت(، دراستف وتحقيت إ د. جايتد زيتدان مخم ،مط عتف وزارة األوقتا  والشتؤون ٗٗٗ)ت 

 .ٕ٘ٗم، ٖٜٛٔ ت = ٖٓٗٔالدينيف، العرا ، 
 .ٕ٘ٗ، والمصدر نفسو، ٛ٘ٗرإ المصدر نفسو، ينظ( ٖٔ)
 .ٕٓٙ، والمصدر نفسو، ٗٓ٘، ٛ٘ٗينظرإ المصدر نفسو، ( ٕٖ)
 .ٛ٘ٗ - ٚ٘ٗينظرإ القطع واا تنا ،  (ٖٖ)
 .ٗٛ٘ينظرإ المصدر نفسو،  (ٖٗ)
 .ٖٔٙ – ٖٓٙينظرإ المفضل في شرح المفصل ) اب الحرو (، ( ٖ٘)
 .ٕٔٓ/  ٜٕينظرإ روح المعاني، ( ٖٙ)
 .ٖٓٛالمكتفب في الوق  واا تدا،  ينظرإ (ٖٚ)
أ تتو جعفتتر  ي(:جتتامع ال يتتان عتتن ت ويتتل آي القتترآن المعتترو  )تفستتير الط تتر( ينظتترإ ٖٛ)

، دار ٔ تتتت(، ضتتت ط وتعميتتت إ محمتتتود شتتتاكر، طٖٓٔ)ت  محمتتتد  تتتن جريتتتر الط تتتري
 .ٜٓٔ، ٗٛٔ/ ٜٕ، إ مٕٔٓٓ ت = ٕٔٗٔل نان،  –إحياء التراث،  يروت 

، وغيتتث النفتتع فتتي القتتراءات الستت عإ عمتتي النتتوري  تتن ٜٗٚ، ينظتترإ القطتتع واا تنتتا  (ٜٖ)
، دار الكتتب ٔ تت(، تحقيت إ أحمتد محمتود ع دالستميع، طٛٔٔٔمحمد السفاقسي )ت 

 .  ٚٓٙم، ٕٗٓٓ ت = ٕ٘ٗٔل نان،  –العمميف،  يروت 
 تتت( متتن ك تتار ٕٛٗ( أ تتو حتتاتم  تتو ستتهل  تتن محمتتد  تتن ع متتان السجستتتاني المتتتوفب )ٓٗ)

عر متتن كت تتوإ متتا تمحتتن  تتو العامتتف، وألضتتداد، والوحتتوش، والشتتو  العممتتاء  المغتتف والشتت
قتتاموس تتتراجم ألشتتهر الرجتتال والنستتاء متتن  إلتتب التتوطن وغيتتر ذلتتا، ينظتترإ األعتتالم

 تتت = ٜٖٛٔ،  يتتروت، ٖالعتترب والمستتتعر ين والمستشتترقين إ خيتتر التتدين الزركمتتي، ط
 .ٖٗٔ – ٕٗٔ/ ٖم، ٜٜٙٔ

 .ٛٓٔينظرإ القطع واا تنا ،  (ٔٗ)
 .ٔ٘ٚظرإ المصدر نفسو، ين (ٕٗ)
 .ٔ٘ٚينظرإ المصدر نفسو،  (ٖٗ)



 مجمف جامعف تكريت لمعموم اإلنسانيف
 (ٜٕٓٓ) رآذا(                     ٖ(                  العدد )ٙٔالمجمد )
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 .ٕ٘ٚ - ٔ٘ٚينظرإ المصدر نفسو،  (ٗٗ)
 .ٙ٘ٚينظرإ المصدر نفسو،  (٘ٗ)
 تتتتت( متتتتن أوا تتتتل واضتتتتعي )النحتتتتو( قتتتتال ٜٛ(  تتتتو نصتتتتر  تتتتن عاصتتتتم المي تتتتي المتتتتتوفب )ٙٗ)

، و تو ياقوتإ)) كان فقيهًا، عالمًا  العر يف، من فقهاء التا عين، ولو كتاب في العر يتف
أّول متن نقتتط المصتح ، كتتان يتتر  رأي الختوارج  تتم تترا ذلتتا، ولتتو فتي تركتتو أ يتتات، 
وقيتتلإ أختتذ النحتتو عتتن يحيتتب  تتن يعمتتر العتتدواني، وأختتذ عنتتو أ تتو عمتترو  تتن العتتالء، 

 .ٕٗ/ ٛمات  ال صرة(( ينظرإ األعالم، 
 .ٙ٘ٚينظرإ القطع واا تنا ،  (ٚٗ)
 .ٙ٘ٚينظرإ المصدر نفسو،  (ٛٗ)
 .ٙ٘ٚمصدر نفسو، ينظرإ ال (ٜٗ)
 .ٖٙٚينظرإ المصدر نفسو،  (ٓ٘)
 .  ٛٔٙينظرإ غيث النفع في القراءات الس عإ  (ٔ٘)
 .ٙٙٚينظرإ القطع واا تنا ،  (ٕ٘)
 .ٚٔٔ/  ٖٓ( ينظرإ تفسير الط ري، ٖ٘)
 .ٖٚٙ - ٖٙٙينظرإ المفضل في شرح المفصل ) اب الحرو (،  (ٗ٘)
 .ٗٛ/  ٖٔينظرإ التفسير الك ير،  (٘٘)
 .ٛٙٚالقطع واا تنا ، ينظرإ  (ٙ٘)
 .ٖٙٙينظرإ المفضل في شرح المفصل ) اب الحرو (،  (ٚ٘)
 .ٔٛٚينظرإ القطع واا تنا ،  (ٛ٘)
 .ٔٛٚينظرإ المصدر نفسو،  (ٜ٘)
 .ٔٛٚأجازا أ و حاتم، ينظرإ المصدر نفسو، ( ٓٙ)
 .ٔٛٚينظرإ المصدر نفسو،  (ٔٙ)
 .ٔٛٚأجازا أحمد  ن موسب إ ينظرإ المصدر نفسو، ( ٕٙ)



 في القرآن الكريممواضعها وسياقاتها  (كال)
 حازم ذنون اسماعيل د.  
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قتتال فتتي اا تتتداء أ تتو حتتاتم، والوقتت  عنتتد محمتتد  تتن عيستتب، ينظتترإ المصتتدر نفستتو،  (ٖٙ)
ٖٚٛ. 

، وينظتتتتترإ القطتتتتتع ٖٚٙ – ٖٓٙالمفضتتتتتل فتتتتتي شتتتتترح المفصتتتتتل ) تتتتتاب الحتتتتترو (إ ( ٗٙ)
 .ٗٛٚواا تنا ، 

عن حقا   التنزيل وعيتون األقاويتل فتي وجتوا الت ويتل إ جتار ا أ تو القاستم  ( الكشا ٘ٙ)
 –،  يتتتتروت مميتتتتفدار الكتتتتتب الع ،ٖط  تتتتت(،ٖٛ٘ي )ت محمتتتتود  تتتتن عمتتتتر الزمخشتتتتر 

   .ٜٛٚ/ٗ م،ٖٕٓٓ ت = ٕٗٗٔ ل نان،
 الشتافعي الترازي محمتد  تن عمتر مفاتي  الغيبإ فختر التدين وينظرإ التفسير الك ير أ( ٙٙ)

م، ٕٓٓٓ تتتتت = ٕٔٗٔ، ل نتتتتان - يتتتتروت  ،، دار الكتتتتتب العمميتتتتفٔط ، تتتتت( ٗٓٙ)ت 
، ٔإ ع تد الترحمن حستن ح ّنكتف الميتداني، ط، ومعارج التفكر ودقا   التد ر ٛٛ/ ٕٖ

  .ٖٗ٘/ ٕم، ٕٕٓٓ ت = ٖٕٗٔدار القمم، دمش ، 
(، ٜٕإ أحمتتد فمتتي ، مجمتتف دراستتات، متت )-مقار تتف تكامميتتف ولغويتتف–فتتي ستتورة الهمتتزة  (ٚٙ)

، وينظرإ أصالف عمم األصوات عند الخميل متن ختالل مقدمتف ٜٕٚم، ٕٕٓٓ(، ٕع)
 .ٖٙم،  ٖٕٓٓدار الفكر، دمش ، ، ٕكتاب العين، أحمد محمد قدور، ط

، ٔالدراستتف األد يتتف النظريتتف والتط يتت  نصتتوص قرآنيتتفإ ع تتد الستتالم أحمتتد الراغتتب، ط( ٛٙ)
   .ٖٕٔم، ٕ٘ٓٓدار القمم، سوريا، 

إ  (الستتعود يتفستتير أ تتالمستتمب )إرشتتاد العقتتل الستتميم إلتتب مزايتتا القتترآن الكتتريم ينظتترإ ( ٜٙ)
إ ع تتتد وضتتتع حواشتتتيو تتتت(، ٜٜٛ)ت  يالحنفتتت محمتتتد  تتتن محمتتتد العمتتتاديأ تتتو الستتتعود 

 تتتتتت = ٜٔٗٔل نتتتتتان،  –، دار الكتتتتتتب العمميتتتتتف،  يتتتتتروت ٔط ع تتتتتد التتتتترحمن، المطيتتتتت 
 .ٓٚٗ/ ٙم، ٜٜٜٔ

    .ٜٖٙ/ٖٓ إ( روح المعانيٓٚ)
 ر تان التدين أ تو الحستن إ ترا يم  تن  ينظرإ نظتم التدرر فتي تناستب اآليتات والستور إ( ٔٚ)

 م،ٜٜٙٔ تتت = ٜٖٛٔف، القتتا رة، ، مكت تتف ا تتن تيمّيتتٔط ، تتت(٘ٛٛعمتتر ال قتتاعي )ت 
  .   ٓٚٗ/ ٙ، وتفسير أ ي السعودإ ٕٙٗ/ ٕٕ



 مجمف جامعف تكريت لمعموم اإلنسانيف
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ٔٚٚ 

                                                                                                        

 .  ٖٔٗ/ٕ إكافيف شرح الرضي عمب  (ٕٚ)
ينظتتترإ تهتتتذيب المغتتتف، األز تتتري، متتتادة )ن تتتذ(، تحقيتتت إ ع دالستتتالم  تتتارون، راجعتتتوإ ( ٖٚ)

 .ٔٗٗ/ ٗٔمحمد عمي النجار، 
 .ٕٗٔ-ٖٕٔفإ ينظرإ الدراسف األد يف النظريف والتط ي  نصوص قرآني( ٗٚ)
، دار الشتتتتتترو ، القتتتتتتا رة، ٕٓط  م(،ٜٙٙٔ)ت ستتتتتتيد قطتتتتتتب  فتتتتتتي ظتتتتتتالل القتتتتتترآن إ( ٘ٚ)

 .ٖٜٖٚ/ ٙ ،مٜٜٙٔ
 تتتت(، ضتتت طو وراجعتتتوإ ٕٗ٘إ الراغتتتب األصتتتفهاني )ت ( المفتتتردات فتتتي غريتتتب القتتترآن ٙٚ)

   .ٖٛٗم، ٕٙٓٓ ت=ٕٙٗٔل نان، –، دار المعرفف،  يروت ٗمحمد خميل عيتاني، ط
   .ٜٖٙ/ٖٓ إ( روح المعانيٚٚ)
، و الغتتتف ٕٗٔ-ٖٕٔينظتتترإ الدراستتتف األد يتتتف النظريتتتف والتط يتتت  نصتتتوص قرآنيتتتفإ ( ٛٚ)

دالتتف التصتتري  أولتتب متتن دالتتف ولفتتظ التكتترارإ –تصتتري  القتتول فتتي القتترآن الكتتريم 
 .ٜٓٚ/ ٕم، ٕٕٓٓ، دار قتيا ف، دمش ، ٔع دا محمد النقراط، ط

، دار العمتتوم العر يتتف، ٔمتتف، طينظتترإ دراستتات قرآنيتتف فتتي جتتزء عتتم، محمتتود أحمتتد نح( ٜٚ)
 .ٕٔ٘م، ٜٜٛٔل نان، – يروت 

 .ٕٕٔالدراسف األد يف النظريف والتط ي  نصوص قرآنيفإ  (ٓٛ)
   . ٕٜٖٚ/ ٙفي ظالل القرآنإ ( ٔٛ)
إ أحمتتتد فمتتتي ، مجمتتتف دراستتتات، -مقار تتتف تكامميتتتف ولغويتتتف–ينظتتترإ فتتتي ستتتورة الهمتتتزة  (ٕٛ)

رآنيتتتتف الواحتتتتدة فتتتتتي جتتتتزء )عتتتتتم ، و نيتتتتف الستتتتتورة القٜٕٙم، ٕٕٓٓ(، ٕ(، ع)ٜٕمتتتت )
   .ٕ٘ٙيتساءلون( إ عزة عدنان أحمد عزت، 

 ،دمشتتت  - ستتتوريف ،، دار المكت تتتيٕطجماليتتتات المفتتتردة القرآنيتتتف إ أحمتتتد ياستتتو ،  (ٖٛ)
   .ٜٕٛ – ٜٕٚ، مٜٜٜٔ ت =ٜٔٗٔ

، دار ٕالمعنب وظالل المعنب أنظمف الدالف العر يف إ محمد محمد يونس عمي، ط( ٗٛ)
 .ٛٚٔم، ٕٚٓٓل نان  - يروت  المدار اإلسالمي،

 .ٖٕٓالمصدر نفسوإ  (٘ٛ)



 في القرآن الكريممواضعها وسياقاتها  (كال)
 حازم ذنون اسماعيل د.  
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، عالم ٔإ خميل احمد عمايرة، ط -في نحو المغف وتراكي هاإ منه  وتط ي  ( ٙٛ)
 –، وينظرإ استراتيجيات الخطاب ٕٚٔم، ٜٗٛٔ ت = ٗٓٗٔالمعرفف، جدة، 

 .ٔٚ، -مقار ف لغويف تداوليف

 .ٕٙٔص قرآنيفإ ينظرإ الدراسف األد يف النظريف والتط ي  نصو ( ٚٛ)
تتتونس،  ،مؤسستات ع تتد الكتريم ع تد ا اإلعجتاز الفنتي فتي القتترآن إ عمتر الستالمي، (ٛٛ)

   .ٕٗ٘  ،مٜٓٛٔ ت = ٓٓٗٔ
 .ٕٛ٘ – ٕٚ٘ينظرإ المصدر نفسو،  (ٜٛ)
حمتتتتد األنصتتتتاري القرط تتتتي )ت أأ تتتتو ع تتتتد ا  تتتتن  ينظتتتترإ الجتتتتامع ألحكتتتتام القتتتترآن،( ٜٓ)

/ ٕٓ، مٜٜٜٔ تتتت = ٜٔٗٔ ل نتتتان، –روت  يتتت الكتتتتب العمميتتتف، ، دارٔ تتتت(،  طٔٚٙ
   .  ٖٚ/ ٕٕ، ونظم الدررإ ٖٚ

   . ٚ٘ٔ/ ٖٔالتفسير الك يرإ ( ٜٔ)
الشتهير  ت  ي حيتان  أ و حيتان محمتد  تن يوست   تن عمتي الغرنتاطي ال حر المحيط إ( ٕٜ)

دراستتتف وتحقيتتت  وتعميتتت  الشتتتيقإ عتتتادل أحمتتتد ع تتتد الموجتتتود  تتتت(، ٗ٘ٚ)ت  األندلستتتي
شتتارا فتتي تحقيقتتوإ د زكريتتا ع تتد المجيتتد النتتوتي ود. والشتتيقإ عمتتي محمتتد معتتوض، 

 –، دار الكتتتب العمميتتف،  يتتروت ٔأحمتتد الجمتتل، قرظتتوإ أ.د ع تتد الحتتي الفرمتتاوي، ط
   .  ٙٗٗ/ ٙم، ٕٔٓٓ ت = ٕٕٗٔل نان، 

الظتتر  خصا صتتو وتوظيفتتو النحتتوي، المتتتولي عمتتي المتتتولي األشتترم، مكت تتف جزيتتترة ( ٖٜ)
      .ٛ٘ٔم،  ٖٕٓٓالورد، القا رة، 

، دار الفكتر العر تي، القتا رة، ٕمحمود الستعران، ط : عمم المغف مقدمف لمقارئ العر ي( ٜٗ)
، وينظرإالدراسات الصوتيف عند عممتاء التجويتد، غتانم قتدوري الحمتد، ٛٙٔم، ٜٜٜٔ

، والمتتتتدخل إلتتتتب عمتتتتم ٓٛٔ – ٜٚٔم، ٖٕٓٓ تتتتت= ٕٗٗٔ، دار عمتتتتار، عمتتتتان، ٔط
م، ٕٗٓٓ تت= ٕ٘ٗٔعمتار، عمتان،  ، دارٔأصوات العر يفإ غتانم قتدوري الحمتد، ط

،  دار ٔ، والمصتتطم  الصتتوتي فتتي الدراستتات العر يتتف، ع تتد العزيتتز الصتتيا، طٛٔٔ
   .ٜٓم، ٕٓٓٓالفكر، دمش ، 
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   .٘ٙٔ -ٖٙٔ، -في جزء عم –ينظرإ دراسات قرآنيف ( ٜ٘)
   .ٜٚٗ/ٖٓ روح المعاني،ينظرإ ( ٜٙ)
ختصتتارًا )التحريتتر والتنتتوير(إ المستتمب ا ،تحريتتر المعنتتب الستتديد وتنتتوير العقتتل الجديتتد (ٜٚ)

 - يتتتروت  مؤسستتتف التتتتاريق العر تتتي، ،ٔم(، طٖٜٚٔ)تمحمتتتد الطتتتا ر  تتتن عاشتتتور
 .ٜٕٚ/ ٖٓم، ٕٓٓٓ ت = ٕٓٗٔ ل نان

  .ٜٖٙٓ/ ٙفي ظالل القرآنإ ( ٜٛ)
   .ٜٚٗ/ٖٓ( روح المعاني ٜٜ)
 –مجمتتتف آداب الرافتتتدين  –د. كاصتتتد الزيتتتدي إ ( الجتتترس واإليقتتتاع فتتتي تع يتتتر القتتترآن ٓٓٔ)

 .  ٜٖٙ، ٜٛٚٔ(  ٜالعدد )  –وصل الم
   .ٜٚٗ/ٖٓ ينظرإ روح المعاني،( ٔٓٔ)
   .ٙ٘ٔ/ ٖٔينظرإ التفسير الك ير، ( ٕٓٔ)
   .ٚٚٗ/ٖٓ ،روح المعانيينظرإ ( ٖٓٔ)
   .ٖٛٚ/ٗ إ( الكشا ٗٓٔ)
 .  ٜٖٙ إ( الجرس واإليقاع في تع ير القرآن٘ٓٔ)
 .ٖٖٚ/ٕ الغف تصري  القول في القرآن الكريم إ  (ٙٓٔ)
 .ٕٖٕٓ-ٜٖٕٔ/ٗ إرآنفي ظالل الق (ٚٓٔ)
 .ٕٚ٘/ ٗينظرإ تفسير أ ي السعود،  (ٛٓٔ)
  .ٕ٘ٔ – ٔ٘ٔينظرإ اإلعجاز الفني في القرآن، ( ٜٓٔ)
، الهي تتتف ٕمتتن جماليتتات التصتتتوير فتتي القتترآن الكتتتريمإ محمتتد قطتتب ع تتتد العتتال، ط (ٓٔٔ)

 .ٚ٘، ٕٙٓٓالمصريف العامف لمكتاب، القا رة، 
 .ٖٕٕ/ ٜإ نظم الدرر  (ٔٔٔ)
، مكت تتف ٕغتتي فتتي القتترآن الكتتريم إ ع تتد العظتتيم إ تترا يم المطعنتتب، طالتفستتير ال ال( ٕٔٔ)

   .ٕٜٕ/ٕم، ٕٚٓٓ ت= ٕٛٗٔو  ف، القا رة، 
   .ٜٕٔ-ٜٕٓ/ٕالمصدر نفسو، ( ٖٔٔ)
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   .ٖٔٙإ -مقار ف لغويف تداوليف –استراتيجيات الخطاب ( ٗٔٔ)
 .ٖٜٕإ ، وينظرإ وااستفهام ال الغي في القرآن الكريمٛٚ/ ٙٔالتحرير والتنوير إ (٘ٔٔ)
   .ٜٔٔالمعنب وظالل المعنب أنظمف الدالف العر يفإ ( ٙٔٔ)
   .ٖٕٕ/ ٘نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، ( ٚٔٔ)
   .ٖٕٕ/ ٘المصدر نفسو، ( ٛٔٔ)
 .ٛٚ/ ٙٔالتحرير والتنوير إ ( ٜٔٔ)
دالتتف التصتتري  أولتتب متتن دالتتف ولفتتظ – الغتتف تصتتري  القتتول فتتي القتترآن الكتتريم  (ٕٓٔ)

 .ٕٚ – ٔٚ/ٔالتكرارإ 
، وينظتترإ التع يتتر القرآنتتي والدالتتف النفستتيف، ع تتدا محمتتد ٖٚ/ ٔالمصتتدر نفستتوإ ( ٕٔٔ)

   .٘ٗٔ -ٗٗٔم، ٕٙٓٓ، دار الغو اني لمدراسات القرآنيف، دمش ،ٔالجيوسي، ط
 

 املصادر واملراجع
، تحقيت إ طتو  تت( ٜٔٔجتالل التدين ع تد الترحمن الستيوطي )ت  اإلتقان في عموم القلرآن:

 المكت ف التوفيقيف، القا رة، )د.ت(. ع دالرؤو  سعد،
أ تو الستعود  :(السلعود يتفسلير أبلالمسلمى )إرماد العقل السلميم إللى مزايلا القلرآن الكلريم 

 ع تد الترحمن، إ ع تد المطيت وضتع حواشتيو ت(، ٜٜٛ)ت  الحنفي محمد  ن محمد العمادي
 م.ٜٜٜٔل نان،  –، دار الكتب العمميف،  يروت ٔط

، ٔع تتدالهادي  تتن ظتتافر الشتتهري، ط ،-مقاربللة ليويللة تداوليللة – اسللتراتيجيات الخطللاب :
 م.  ٕٗٓٓل نان،  –دار الكتب الجديدة المتحدة،  يروت 
 م.ٜٓٛٔخميل أحمد عمايرة، جامعف اليرموا،  أسموبا النفي واالستفهام في العربية:

، ٕأحمتد محمتد قتدور، ط أصالة عمم األصوات عند الخميل من خالل مقدملة كتلاب العلين:
 م.ٖٕٓٓدار الفكر، دمش ، 

تتتتتونس،  ،مؤسستتتتات ع تتتتد الكتتتتريم ع تتتتد ا عمتتتتر الستتتتالمي، اإلعجللللاز الفنللللي فللللي القللللرآن:
 .مٜٓٛٔ
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 األعللالم قللاموس تللراجم ألمللهر الرجللال والنسللاء مللن العللرب والمسللتعربين والمستمللرقين:
 م.ٜٜٙٔ،  يروت، ٖخير الدين الزركمي، ط

كمتتتال التتتدين أ تتتو  ،والكلللوفيين لبصلللرييناإلنصلللاف فلللي مسلللا ل الخلللالف بلللين النحلللويين: ا
مط عتتتف  ،ٗطتحقيتتت إ محمتتتد محيتتتي التتتدين ع تتتد الحميتتتد،   تتتت(،ٚٚ٘)ت ال ركتتتات األن تتتاري

 .مٜٔٙٔ، مصر =السعادة 
الشتتتهير  تتت  ي حيتتتان  أ تتتو حيتتتان محمتتتد  تتتن يوستتت   تتتن عمتتتي الغرنتتتاطي البحلللر المحللليط:

 تد الموجتود والشتيقإ دراسف وتحقي  وتعمي  الشتيقإ عتادل أحمتد ع(، هل ٗ٘ٚت ) األندلسي
عمتتي محمتتد معتتتوض، شتتارا فتتي تحقيقتتتوإ د زكريتتا ع تتد المجيتتتد النتتوتي ود. أحمتتد الجمتتتل، 

 م.ٕٔٓٓل نان،  –، دار الكتب العمميف،  يروت ٔقرظوإ أ.د ع د الحي الفرماوي، ط
تحقيتت إ   تتت(،ٜٗٚ)ت  تتدر التتدين محمتتد  تتن ع تتد ا الزركشتتي :البرهللان فللي عمللوم القللرآن

   .مٜٚ٘ٔ، مصر –دار إحياء الكتب العر يف  ،ٔط  ،إ را يم محمد أ و الفضل
إ داللة التصريف أوللى ملن دالللة ولفلت التكلرار –بالغة تصريف القول في القرآن الكريم 

 م.ٕٕٓٓ، دار قتيا ف، دمش ، ٔع دا محمد النقراط، ط
   –بنيللة السللورة القرآنيللة الواحللدة فللي جللزء )عللم  يتسللاءلون( بروايللة حفللص عللن عاصللم 

عتتزة عتتدنان أحمتتد عتتزت،  إشتترا  أ.م.د رافتتع متتالو، أطروحتتف دكتتتوراا /  :-دراسللة صللوتية 
  م.ٕ٘ٓٓكميف اآلداب / جامعف الموصل / 

محمتد  المسلمى اختصلارا  )التحريلر والتنلوير(: ،تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد
 م.ٕٓٓٓ ل نان، – يروت  مؤسسف التاريق العر ي، ،ٔم(، طٖٜٚٔ)تالطا ر  ن عاشور
 م.ٕٗٓٓاألردن،  – ادي نهر، دار اليازوري، عمان  التراكيب الميوية:

، دار الغو تتاني لمدراستتات ٔع تتدا محمتتد الجيوستتي، ط التعبيللر القرآنللي والداللللة النفسللية:
   م.ٕٙٓٓالقرآنيف، دمش ،

و  تتف،  ، مكت تتفٕع تتد العظتتيم إ تترا يم المطعنتتب، ط التفسللير البالغللي فللي القللرآن الكللريم:
 م.ٕٚٓٓالقا رة، 
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دار المعتار   ،ٕط ،عا شتف ع تد الترحمن )  نتت الشتاطئ ( لمقرآن الكريم: التفسير البياني
   .مٜٜٙٔ ،مصر –

 ٗٓٙ)ت  الشتتافعي التترازي محمتتد  تتن عمتتر فختتر التتدين مفللاتيح الييللب: والتفسللير الكبيللر أ
 م.ٕٓٓٓ، ل نان - يروت  ،، دار الكتب العمميفٔط ، ت(

ع دالستتتالم (، تحقيتتت إ هللللٖٓٚتأ تتتو منصتتتور محمتتتد  تتتن احمتتتد األز تتتري ) إتهلللذيب الميلللة
 )د.ت(. ،القا رة ،، الدار المصريف لمت لي  والترجمفراجعوإ محمد عمي النجار،  ارون

لمرماني والخطا ي وع د القا ر الجرجتاني، تحقيت  إ محمتد  :ثالث رسا ل في إعجاز القرآن
 ت(. .مصر، )د = خم  ا، ومحمد زغمول سالم، دار المعار 

 ، دارٔط  ، تت(ٔٚٙأ و ع د ا  ن احمتد األنصتاري القرط تي )ت  الجامو ألحكام القرآن:
 .مٜٜٜٔ ل نان، – يروت  الكتب العمميف،

 أ و جعفتر محمتد  تن جريتر :(جامو البيان عن ت ويل آي القرآن المعروف )تفسير الطبري
 –دار إحيتتاء التتتراث،  يتتروت ، ٔ تتت(، ضتت ط وتعميتت إ محمتتود شتتاكر، طٖٓٔالط تتري )ت 

 م.ٕٔٓٓ ت = ٕٔٗٔل نان، 
 –الموصتل  –مجمتف آداب الرافتدين  –د. كاصد الزيتدي  :الجرس واإليقا  في تعبير القرآن

   م.ٜٛٚٔ(  ٜالعدد ) 
 .مٜٜٜٔ ،دمش  - سوريف ،، دار المكت يٕطأحمد ياسو ،  جماليات المفردة القرآنية:

فختتر تحقيت  إ  تت(، ٜٗٚ)ت  ستن  تن قاستم المتتراديح :الجنلى اللداني فللي حلروف المعللاني
 م.ٕٜٜٔ، ٔ يروت= ل نان، ط ،دار الكتب العمميف الدين ق اوة ومحمد نديم فاضل،
ل نتان، –، دار العمتوم العر يتف،  يتروت ٔمحمود أحمد نحمف، ط دراسات قرآنية في جزء عم:

 م.ٜٜٛٔ
مصتتتر  = عتتتف الستتتعادةمحمتتتد ع تتتد الختتتال  عضتتتيمف، مط :دراسلللات ألسلللموب القلللرآن الكلللريم

 .ت(د.)
، دار عمتتار، عمتتان، ٔ، غتتانم قتتدوري الحمتتد، طالدراسللات الصللوتية عنللد عممللاء التجويللد

 م.ٖٕٓٓ ت= ٕٗٗٔ
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، دار ٔع تتد الستالم أحمتتد الراغتتب، ط الدراسلة األدبيللة النتريللة والتطبيللق نصللوص قرآنيلة:
   م.ٕ٘ٓٓالقمم، سوريا، 

  تتتت(،ٕٓٚ)ت د النتتتور المتتتالقيأحمتتتد  تتتن ع تتت رصلللف المبلللاني فلللي ملللرح حلللروف المعلللاني:
 .مٕٕٓٓ ،دمش  = ، دار القممٖط ،تحقي إ أحمد محمد الخراط

أ تتو الفضتتل شتتهاب التتدين الستتيد  روح المعللاني فللي تفسللير القللرآن العتلليم والسللبو المثللاني:
، ل نتتتتتان - يتتتتتروت ، دار إحيتتتتتاء التتتتتتراث العر تتتتتي ،ٔ، ط(هللللللٕٓٚٔتمحمتتتتتود اآللوستتتتتي )

     م.ٜٜٜٔ
جمال الدين أ و عمرو ع مان  تن عمترو  :في النحوابن الحاجب كافية مرح الرضي عمى 

 إ رضتتتتتي التتتتتدين محمتتتتتد  تتتتتن الحستتتتتن ااستتتتتترا ادي تتتتتت( ٙٗٙ)ت المعتتتتترو   تتتتتا ن الحاجتتتتتب
 .مٜٜٚٔ ، يروت –دار الكتب العمميف  ،ٕ ت(، طٙٛٙ)ت

، الط اعتتتف  تتتت(ٖٗٙ)ت موفتتت  التتتدين يعتتتيش ا تتتن عمتتتي  تتتن يعتتتيش النحتتتوي :ملللرح المفصلللل
 .مصر ) د. ت ( =ر دار صاد، المنيريف

المتتتولي عمتتي المتتتولي األشتترم، مكت تتف جزيتترة التتورد،  التللرف خصا صلل  وتوتيفلل  النحللوي:
 م.ٖٕٓٓالقا رة، 

، دار الفكتتتر العر تتتي، القتتتا رة، ٕمحمتتتود الستتتعران، ط عملللم الميلللة مقدملللة لمقلللارئ العربلللي:
 م.ٜٜٜٔ

 تت(، تحقيت إ ٛٔٔٔإ عمي النوري  تن محمتد السفاقستي )ت غيث النفو في القراءات السبو
 .ٕٗٓٓ=  تٕ٘ٗٔ ل نان، –، دار الكتب العمميف،  يروت ٔأحمد محمود ع دالسميع، ط

 تت= ٕ٘ٗٔ، دار عمار، عمتان، ٔإ غانم قدوري الحمد، طالمدخل إلى عمم أصوات العربية
 مٕٗٓٓ

،  دار الفكتر، دمشت ، ٔع تد العزيتز الصتيا، ط المصطمح الصوتي فلي الدراسلات العربيلة:
 م.ٕٓٓٓ

مكالية تحديد المعنلى فلي اللنص القرآنلي:فعا ، ٔط محمتد  تن أحمتد جهتالن، لية القراءة وا 
 .مٕٛٓٓ صفحات لمدراسات والنشر، سوريف،
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   م.ٜٚٛٔالزرقاء، -، مكت ف المنار، األردنٔخميل أحمد عمايرة، ط في التحميل الميوي:
(، ٜٕ )أحمتتتد فمتتتي ، مجمتتتف دراستتتات، متتت :-مقاربلللة تكامميلللة وليويلللة–فلللي سلللورة الهملللزة 

 م.ٕٕٓٓ(، ٕع)
 .مٜٜٙٔ، دار الشرو ، القا رة، ٕٓط  م(،ٜٙٙٔ)ت سيد قطب  في تالل القرآن:

، عتتالم المعرفتتف، ٔخميتتل احمتتد عمتتايرة، ط : -فللي نحللو الميللة وتراكيبهللا: مللنه  وتطبيللق 
 م.ٜٗٛٔجدة، 

أ تتو جعفتتر أحمتتد  تتن محمتتد  تتن إستتماعيل النحتتاس  القطللو واال تنللاف أو الوقللف واالبتللداء:
 تت = ٜٖٛٔ، مط عتف العتاني،  غتداد، ٔ ت(، تحقي إ أحمد خطتاب العمتر، طٖٖٛتوفب )الم

 م.ٜٚٛٔ
تحقيتت  إ ع تتد الستتالم   تتت(،ٓٛٔ)ت أ تتو  شتتر عمتترو  تتن ع متتان  تتن قن تتر ستتي ويو :الكتللاب

 م.ٜٚٚٔ ،مصر =مكت ف الخانجي   ،ٕط ،محمد  ارون
ر ا أ تتو القاستتم جتتا الكمللاف عللن حقللا ق التنزيللل وعيللون األقاويللل فللي وجللو  الت ويللل:

، ل نتتتان –،  يتتتروت مميتتتفدار الكتتتتب الع ،ٖط  تتتت(،ٖٛ٘محمتتتود  تتتن عمتتتر الزمخشتتتري )ت 
 م.ٖٕٓٓ

األردن، -، عتتتتالم الكتتتتتب الحتتتتديث، إر تتتتدٔرا تتتت   وحتتتتوش، ط المسللللانيات وتحميللللل الللللنص:
 م. ٕٚٓٓ

، دار القمتم، دمشت ، ٔع د الرحمن حستن ح ّنكتف الميتداني، ط معارج التفكر ودقا ق التدبر:
 م.ٕٕٓٓ

، دار المتدار ٕمحمتد محمتد يتونس عمتي، ط المعنى وتالل المعنى أنتمة الدالللة العربيلة:
 م.ٕٚٓٓل نان  -اإلسالمي،  يروت 

أ و محمد ع د ا جمال الدين  ن يوس   ن محمتد ا تن  ميني المبيب عن كتب األعاريب:
دار  ،الحميتتتدالتتتدين ع تتد  يتحقيتت  محمتتتد محيتت  تتتت(،ٔٙٚ)ت ع تتد ا  تتن  شتتتام األنصتتاري

 . يروت )د. ت( =الكتاب العر ي 
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 تتتت(، ضتتت طو وراجعتتتوإ محمتتتد ٕٗ٘الراغتتتب األصتتتفهاني)ت  :المفلللردات فلللي غريلللب القلللرآن
 م.ٕٙٓٓل نان، –، دار المعرفف،  يروت ٗخميل عيتاني، ط

قتدم لتو   تت(، ٖٛ٘)ت أ و القاسم محمتود  تن عمتر الزمخشتري :المفصل في صنعِة اإلعراب
 .مٖٜٜٔ ل نان، - يروت ، دار الهالل ،ٔط ،مو و وإ عمي  و ممح

ل )باب الحروف(: ل في مرح الُمفص   تت(، تحقيت إ ٖٗٙعمي  تن محمتد الستخاوي)ت الُمفض 
 م.ٕٕٓٓيوس  محمد الحكشي، وزارة ال قافف، عمان، 

 ت(، دراسف وتحقي إ د. جايتد زيتدان ٗٗٗأ و عمرو الداني)ت  المكتفى في الوقف واالبتدا:
 م.ٖٜٛٔ ت = ٖٓٗٔوزارة األوقا  والشؤون الدينيف، العرا ،  مخم ، مط عف

دار إحيتتاء الكتتتب  ،ٖط ،محمتتد ع تتد العظتتيم الزرقتتاني مناهللل العرفللان فللي عمللوم القللرآن:
 م.ٖٜ٘ٔ القا رة، –العر يف 

، الهي تف المصتريف ٕمحمتد قطتب ع تد العتال، ط من جماليلات التصلوير فلي القلرآن الكلريم:
 .ٕٙٓٓ، العامف لمكتاب، القا رة

، دار الينتتا يع، دمشتت ، ٕطيتتب تيزينتتي، ط الللنص القرآنللي أمللام إمللكالية البنيللة والقللراءة:
 م.ٕٛٓٓ

 ر تان التدين أ تو الحستن إ ترا يم  تن عمتر ال قتاعي  نتم الدرر في تناسب اآليلات والسلور:
   .  مٜٜٙٔ، مكت ف ا ن تيمّيف، القا رة، ٔط ، ت(٘ٛٛ)ت 
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The research deals with 'nay', its positions and its contextual 

significations in the Glorious Qur'an. The study found to be 

concentrated on prevention and repulsion which indi cate negation. 

The study tackled the effect of 'nay' in the context as a whole. Its 

focused primarily on the central signification of 'nay' and then on its 

secondary one. 'Nay' was used in Viewing the resurrection day and 

what implies of horribleness in order to deter those who deniy it 

from doing so. 'Nay' was used in 33 positions of 15 Mekkan Surahs 

to refer to threat and menace. These Surahs were sent down in 

Mekkan in which the most arrogant people live and their context 

include penetrating sounds with fierce rhythm which reflect strength 

and power. 'Nay' is also used in addressing prophets. It also refers to 

prevention as it is mentioned above. Linguistically 'Az Zajru' (to 

deter and repulse) is used to move and stop dogs. It is also in 

abusing and threatening and this dose not fit the prophets to be 

addressed with. So it is necessary to take its context into 

consideration especially in the Glorious Qur'an. 

 

 


