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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ث

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للف –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح إلى )ُمحك

َ
حص األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ي: يرسل بدون اسم .يج
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر ل
َ
لبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)ية التقل عن نكليز واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يج
َ
ب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د يعمل الباحث على تحد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن ير
َ
اعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لف
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
قراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ة وال  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتى   أ ِ

 تعب 
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 هلي للمرأةاخلطاب اإِل
 اآيات األحكام والقصص القرآني أمنوذًج

 ــ دراسة لغوية حتليلية ــ

 َأمحد ِإبراهيم خضر اللهييّبو   نور رياض نزار 

14/11/2020 تأريخ القبول:    9/10/2020 تأريخ التقديم:     
 : المستخلص

ذا خاطب  إّن القرآن الكريم هو خطاب اهلل تعالى للناس كاّفة        الرجال والنساء، وا 
المؤمنين بالمذكر، فالمعنى أّن المؤمنات مخاطبات من باب التغليب الذي اشتهرت به 

 العرب ، وجاء القرآن بلغة العرب وأساليبها اللغوية .
، وذلك لخصوصية خطاب فيها إلى النساء بشكل مباشرإاّل أّن ثمـة مواضع توّجـه ال     

: كما في قوله تعالى، اب موّجه لفئـة محددة من النسـاءالخطـاب ، أي أّن الخط
، أو قولــه [ 228] سورة البقــرة : من اآلية  چ چڃ  ڃ     چ  چ  چچ

، [ 233] سورة البقرة:من اآلية  چ  ,,,ےھ  ھ  ھ   ھ  ے  ہچ تعالـى : 
هن  أزواج إذ يختص الخطاب بفئة خاصة لها أحكام فقهية خاصة ، كذلك المتوفى عنهن  

، وما لُهن  من خصوصية األحكام ، ، أو زوجات النبي أو القواعد من النساء
 وخصوصية الوضع االجتماعي . 

وفي القضايا الخاصة بالنساء، األمر بالحجاب واالحتشام، وجاء في آيتين، أولهما :    
ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ    ڱ  چ قوله تعالى : 

]سورة النور:من  چۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ڻڻں  ڻ  ڻ    ںڱ  ڱ

                                                 

 جامعة الموصل ./كلية اآلداباللغة العربيةقسم /طالبة دكتوراه/ 
 /كلية اآلداب/جامعة الموصل .اللغة العربيةقسم ُأستاذ/ 



                                                                                                         نور رياض نزار  و َأمحد ِإبراهيم خضر اللهييّب        ــ دراسة لغوية حتليلية ــ آيات األحكام والقصص القرآني أمنوذًجا اخلطاب اإلهلي للمرأة

 122 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  چ والثانية: قولـه:  [ 31اآلية 

 . [ 59] سورة األحزاب :من اآلية  چ ... ہ

أّما في مجال القصص القرآني فالُمالحظ قّلة النساء المخاطبات، أي في خطاب اهلل      
أم موسى، وجاء خطابها في آيتين، أولهما قوله  تعالى إليهن  وُهن  صنفين: المؤمنات

 38]سورة طه :  چ ...پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ     ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  چ   تعالى :
 7] سورة القصص :من اآلية  چ ...  ٿٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿچ ، والثانية : [  39 ـ
ن  العاصيتان امرأة نـوح وام [  ً  ...چ رأة لوط في قوله تعالى : ، أّما الصنف الثاني َفُه

، وسأنتخب للتحليل  [ 10] سورة التحريم :من اآلية  چہ  ہ  ہ    ہ  ھ  
 آية واحدة من آيات األحكام، والثانية من آيات القصص القرآني .     

 الصوت، الداللة، السياق. الكلمات المفتاحية:     
 المقدمة:

( وعلى آله لسالم على سّيد المرسلين محمد )الحمد هلل رب العالمين والصالة وا     
 وأصحابه وسّلم، أّما بعد :

فقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي في البحث، والنظر إلى شمولية النص القرآني     
، بغية استكناه مواضع اإلعجاز القرآني في نواحيه المتعددة صوتا  وصرفا  ونحوا  ولغة  

 وداللة  .
 هللا تعالى للمطلقات : أوالً ــ  خطاب 

 [228البقرة :من اآلية ] سورة چ چڃ  ڃ  چ  چ  چچ تحليل قوله تعالى:

في اآليـة الكريمة خطاٌب لفئٍة من النسـاء َلُهن  وضـٌع اجتماعيٌّ خاص               
)الُمَطّلقات( وما يترتب على أمِرِهـن  من أحكام تخّص ِعّدة الُمطلقة، وجاء الخطا ب وَهـن 

هـ ( ـ  538بصيغة الخبر وهو في معنى األمر وأصُل الكالم ـ كما ذكر الزمخشرّي )ت 
شعاٌر بَأّنُه مما يجب  خراُج األمر من صورة الخبر تأكيٌد لألمر وا  وليتربص الُمطل قاُت " وا 
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أن ُيتلقى ... بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهّن امتثلَن األمر بالتربص فهو يخبر عنُه 
 . (1)" موجودا  

فالخطاب دعوٌة للُمطلقات أن يمتثلَن أمَر اهلل تعالى وُيِطعَنه على وجه التوكيد، لذا      
 اقتضى أن ُيصاَغ األمُر بلفظ الخبر . 

ذا أنعمنا النظر في الصياغة اللغوية لآليـة الكريمة نجد في الجانب الصوتي توافقا       وا 
لتي تحمل صفة الجهر أكثر عددا  من األصوات مع المعنى العام لآلية إذ إن  األصوات ا

التي تحمل صفة الهمس، فعدد األصوات المتصفة بالجهر بلغ اثنا عشر صوتا ، أّما 
 المهموسة فعددها ستة أصوات أي ما ُيعادل الضعف .

هـ (: " حرٌف ُأْشِبع االعتماد في موضعه ومنع  180والمجهور كما حّده سـيبويه )ت     
. والصوت المجهور (2)ري معُه حتى ينقضي االعتماد عليه ويجري الصوت "الَنَفس أن يج

 .(3)"هو الصوت الذي تتذبذب األوتار الصوتية حال النطق به"
 لألصوات المجهورة قـوة إسماع تفـوق تلك التي فـي األصوات المهموسة وهـذا يعني أنّ     

كم الشرعي الذي يقتضي تربص . وقوة اإلسماع تتوافق مع قوة األمر باالمتثال للح (4)
، يمكثَن فيها في بيـت الزوجية ، وبعدهـا تصبح المطلقة  المطلقات ثالثة قروء كِعـَدٍة لُهن 

                                                 

أبو القاسم جار اهلل محمود بن  ،قاويل في وجوه التأويلوعيون األ(   تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل 1)
 1430، بيروت  3هـ ( ، اعتنى به : خليل مأمون شيحا ، دار المعرفة ، ط  538عمر الزمخشري ) ت 

أبو البركات عبد اهلل بن أحمد حافظ الدين  ، وينظر : مدارك التنزيل وحقائق التأويل 132:  م 2009هـ ـ 
/  1:م  1998هـ ـ  1412، بيروت 1يوسف علي بدوي ، دار الكلم الطّيب ، ط النسفّي ، تحقيق : 

188      . 
هـ (، تحقيق : عبد السالم 180أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بـ ) سيبويه () ت كتاب   (2)

 .     434/  4: محمد هارون ، دار التاريخ ، بيروت
 .     174: م 2000ار غريب ، القاهرة الدكتور كمال بشر ، د ،علم األصوات (3)
 2007، القاهرة ،  4الدكتور إبراهيم أنيس ، مكتبة األنجلو المصرية ، ط  ،ينظر : األصوات اللغوية (4)
 . 16: م

إبانة المرأة تكون بالطالق البائن ، وحينئٍذ تمتلك نفسها وال ترجع إلى زوجها إاّل بعقد جديد .  البائنـة :)*( 
 .   36/  1ـم المصطلحات واأللفـاظ الفقهية / د . محمود عبد الرحمـن عبد المنعم : ينظر : معج
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، إذ بلغ عدد األصوات  (1) ، واألمر يتكرر مع صفتي اإلصمـات وعكسها الذالقة )*(بائنـة 
لقة ستة أصوات المتصفة باإلصمات أثني عشر صوتا  في حين بلغ عدد األصوات المذ

 .(3) وعكسها اإلصمات (2) فقط ، وصفة الذالقـة هي السهولة والطالقـة في النطق
وهذا األمر يلقي بظاللِه على المعنى إذ إّن األمر بالتربص للمرأة المطلقة فيه ثقل      

على النفس ومشّقة ألّنُه كما ذكر بعض المفسرين أّن التربص بمعنى االنتظار والتصبُّر 
، فوافق تلك المشقة ثقال  في نطق حروفها ، وعلى العكـس من ذلك نالحـظ تمّيزا  لصفة (4)

االستفال في مقابل صفة االستعالء فلم ترد في اآلية الكريمة إاّل ثالثة أحرف مستعلية 
وهي ) القاف ، الطاء ، الصاد ( ، واالستعالء يؤدي إلى تضخيم الصوت أّما االستفال 

 وقـد يوافق معنى الرفق بالنساء في مخاطبتهّن . فيؤدي إلى ترقيقهِ 

                                                 

(    ُيعـد الخليل بن أحمد الفراهيدي أول من أطلق عليها الحروف الُصمُّ أو المعتمة والحروف الُذُلق أو 1)
تور مهدي المخزومي ، هـ ( ، تحقيق : الدك 170الخليل بن أحمـد الفراهيدي ) ت  المذلقة . ينظر : العين

، وينظر : الدراسات الصوتية عند  55ـ  54/  1:  والدكتور إبراهيم السامرائي ، دار ومكتبة  الهالل
هـ ـ  1428، عّمان  2الدكتور غانم قدوري الحمد ، دار عّمار للنشر والتوزيع ، ط  ،علماء التجويد

 .     254ـ  253: م 2007
الدكتور أحمد محمد قّدور ،  ،عند الخليل من خالل مقدمة كتاب العين ينظر: أصالة علم األصوات  (2)

 .       54: م 1998هـ ـ  1419، دمشق  1دار الفكر ، ط 
(   ذكر د. غانم قدوري الحمد، أّن ابن دريد نقل عن األخفش تفسيرا  للمذلق والمصمت ، وهو تلخيص 3)

شنانداني يقول : سمعت األخفش يقول : سميت لفكرة الخليل عنهما . قال ابن دريد : " وسمعت األ
الحروف ) مذلقة ( ألّن عملها في طرف اللسان ، وطرف اللسان كل شيء ذلقة ، وهي أخف الحروف 
وأحسنها امتزاجا  بغيرها وسّميت اأُلخر ) مصمتة ( ألنها أصمتت أن تختص بالبناء إذا كثرت حروفه 

هـ ( ،  321أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ) ت  ،لغةالعتياصها على اللسان " ، ينظر : جمهرة ال
، والدراسات  7/  1:  م 1987، بيروت  1تحقيق : رمزي منير البعلبكي ، دار العلم للماليين ، ط 

 .      254الصوتية عند علماء التجويد : 
ُحسين نجم الدين أبو القاسم محمود بن أبي الحسن بن ال، (   ينظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن4)

،  1هـ ( ، تحقيق : الدكتور حنيف بن حسن القاسمي ، دار الغرب اإلسالمي ، ط  550النيسابوري ) ت 
 .        153/  1: ه 1415بيروت 
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والمطّلقات جمـع مطّلقة ومعنـاه " المخل يات السبيل غيـر ممنوعات بأزواٍج وال          
ووزنها ُمَفّعَلة من قول القائـل طّلق الرجل زوجتُه فهي ُمطّلقة ، بخالف  .(1) مخطوبات "

 . (2)َفُطِلَقْت َتطُلُق طالقا  "  قولهم هي طالٌق فمن قولهم َطل َقها زوجها
أي أّن كلمة ) ُمَطل قة ( مشتقة من الفعل الثالثي المزيد ) طّلق ( فجاءت صياغة      

اسم المفعول على وزن ) ُمَفع َلة ( ، أما كلمة ) طالق ( فهي اسـم فاعل من الثالثي َطَلَق 
ن حيث الصياغة الصرفية ، إذ دّلـت ، وكالهما يعني تخلية السبيل ، إاّل أّنُه ثم ة فرق م

كلمة ) ُمَطل قة ( على أنها اسم مفعول وقع عليه فعـل الفاعل فزوجها هـو َمْن َطل َقها أما 
لفـظ ) طالـق ( فتدل على أنها َطُلَقْت ، وعلى هـذا فِبنيُة ) مطّلقة ( أدل على المعنى من 

 ِبنية ) طالـق ( . 
ف على ) المطّلقات ( فهو تعريف للجنـس أفاد االستغراق أّما دخول ) أل ( التعري     

فيه شمول لجنس النساء المطلقات ذوات القروء وُتخرج بذلك غيرُهـن  من المطلقات الالتي 
لسَن من ذوات القروء؛ إّما ِلِصَغر أو ِلِكَبر أو المطلقات وهن  ذوات أحمال فقـد ُبّيَن 

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  حكمهّن في سورة الطالق ، قال تعالى :

] سورة    چ...ۇئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ىۉ  ې  ې   ې  ې   ى
 . (3)[  4الطالق :من اآلية 

 ومن جمـال الصياغـة الصرفية في اآليـة الكريمة اختيـار جمـع الكثـرة     
 ) للمطلقات ( و ) قروء ( بخالف ) انُفس ( وهي جمع قّلة ، وجاء في تفسير ذلك وجوه

 عّدة منها :
أّن كلمة ) قروء ( جمعت جمع كثرة واأَلولى بها أن ُتجمع قّلة ألّن العدد ثالثة عدد قليل 
يناسبه ألن يكون تمييـزه جمع قّلـة وليس جمع كثـرة فقيل : إّن السـبب في ذلك هـو جمع 

                                                 

هـ ( ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ،  310أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ) ت  ،(   جامع البيان1)
 .      515/  4: م 2000ـ هـ  1420،  1مؤسسة الرسالة ، ط 

 .      515/  4(   ينظر : المصدر السابق : 2)
مر الملقب بـ فخر الدين الرازي أبو عبد اهلل محمد بن ع ،(   ينظر : التفسير الكبير ) مفاتح الغيب (3)

 ، والتحرير والتنوير 434ـ  43/  6: هـ 1420، بيروت  3، دار إحياء التراث العربي ، ط هـ(606)ت 
 .        389/  2: م 1984هـ ( ، الدار التونسية للنشر ، تونس  1393محمد الطاهر بن عاشور ) ت 
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قات ، فيكون عدد المطل (1)كلمة ) المطلقات ( جمع كثرة " ألّن كل مطلقة تتربص ثالثة 
 وقروئهّن كثير بهذا االعتبار ، واهلل أعلم .

ومنهم من ذهب إلى أّن ممّيز ) ثالثة ( جاء " على جمع الكثرة دون القّلة التي هي     
األقراء الشتراكهما في الجمعّية واتساعا ولعـّل القروء كانت أكثـر استعماال  في جمع ) قـرء 

 . (2) ستعمال منزلة المهمل "( من األقراء فأوثر عليه تنزيال  لقليل اال
هـ ( أّن " قـروءا  جمع َقرْء بفتح القاف ، فلو جاء  756وذكر السمين الحلبي ) ت     

 . (3) على أقراء لجاء على غير القياس ألن  أفعاال  ال يّطرُد في َفْعل بفتح الفاء "
الثُة أقـراء من هـ ( أّن " التقدير عند سيبويه ث 388وذكر أبو جعفر النحاس ) ت     

 .  (4) قروء ألّن قروءا  للكثير عنده "
وأرى أّن االتيان بجمع الكثرة ) قروء ( في هذا الموضع أبلُغ وأكثُر وقعا  وتأثيرا      

وارتباطا  بالمعنى ، فاألمر بالتصّبر واالنتظار لحين انتهاء الِعّدة ، فيها اِلثقل على نفـس 
زوجها الذي طّلقها وهي بين أمرين إّما أّنها راغبة المطّلقة ، فهي ساكنٌة في بيت 

باالنفصال النهائي عن هذا الزوج واألمل ببدء حياة زوجية جديدة ، أو الرغبة في الرجعة 
، وِكال األمرين ليس بيدها إنما هو من حق الزوج لذا فهي مضطرة إلى االنتظار و ) 

نما هذه المدة ستطول على نفس الترّبَص (، وهذا األمر ال يحققُـه جمع ) قرء ( جم ع قّلة وا 
 المطّلقة فيناسب أن تجمع على ) قروء ( لطولها النفسيِّ وثقلها .

أّما ورود كلمة ) أنفـس ( على جمع القّلـة والمخاطبات ُهن  نساٌء كثيرات فقـد عده       
س ( مكان المفسرون من باب االتساع َفُيستعمل كل واحد من الجمعين أي ) أْنُفس وُنُفو 

                                                 

هـ ( ، تحقيق : علي  616أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين العكبري ) ت ، (   التبيان في إعراب القرآن1)
 .      181/  1: (البابي الحلبي وشركاؤه ، )د.تمحمد البجاوي ، عيسى 

 .      188/  1مدارك التنزيل :    (2)
 756أبو العباس شهاب الدبين أحمد بن يوسف المعروف بـ السمين الحلبي ) ت  ،(   الدّر المصون3)

 .      439/  2: هـ ( ، تحقيق : الدكتور أحمد محمد الخّراط ، دار القلم ، دمشق
هـ ( ، اعتنى به :  338اس ) ت أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النح، (   إعراب القرآن4)

 .      95:  م 2008هـ ـ  1429،  2الشيخ خالد العلّي ، دار المعرفة ، ط 
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ذا نظرنا إلى هـذا الجمع من ناحية ُأخرى وجدنا  (1) اآلخر الشتراكهما في الجمعيـة " . وا 
أّن أمر التربص ثالثة أقراء ـ على الخالف إن كان ُيقصد بها الطهر أم الحيض ـ وهو 
أمر خاص بالمرأة المطّلقة ال َيّطلُع عليها أحٌد غيرها فهي مطالبة بحمل أمانة الصدق 

خبار عند انتهاء العّدة أو عن حملها إن كانت ذات حمل ، لذا اقتضى ذلك أن تجمع باإل
) أنفس ( جمع قّلة مراعاة  لمعنى خصوصية كل مطّلقة وكأّن األمر لكل واحدة منهّن 

 على حدة .
أّما الفعل ) يترب ص ( فهو على وزن ) َفع َل ، َيَتَفع ُل ( وهـذا البناء يدّل على معاٍن      

 عدة منها :
 ـ  أّنُه يفيـد المطاوعة نحو : ) َكس ْرُتُه ، فتكّسر ـ يتكسر ( ، ) قّطعتُه فتقطع ـ يتقطع ( .

 أو يدل على التكثير نحو : ) تعطينا ـ َنَتَعطى ( .   ـ
 ـ  وقد يدل على التكلف نحو : ) َتحّلم ـ يتحّلُم ، َتَجل َد ـ َيَتَجل ُد ( .

حو : ) تهيبني ، يتهيبني ( ، ويقال: ) تهيَبني البالد ( ، أي شق ت ـ  والمشّقة والتهّيب ن
 َعَلّي . 

   ـ  ومما يدل عليه هذا القياس الصرفي تكرار الفعل في مهلة ومثالُه قولهم : ) تجّرع    

َسّمَع ـ َيَتَسّمُع ( ، ويدل على معاٍن أخرى    ًَ  . (2)يتجّرُع ( ، َت
ى كلمـة القرآنية فيها من الكمـال ما يجعلهـا تؤدي معنـوالناظر المدقـق يجد أّن ال   

، تفيد معنى التكّلف لمشقة األمر على النفس ، وتدل على التهّيب ِلعظم األمر )يتربَص(
الوارد في الشارع الحكيم ثم تكرار الفعل في مهلة؛ ألّن التربص يمتد لمدة ثالثة قروء 

 فيحدث التكـرار ثم المهلة ثالث مرات .
 . (3)ربص في اللغة االنتظار والمكث والت

                                                 

 .       132(   الكشاف : 1)
الدكتورة خديجة الحديثي ، مكتبة لبنان  ،(   ينظر : أبنية الصرف في كتاب سيبويه ـ معجم ودراسة2)

 .      266: م 2003، بيروت  1ناشرون ، ط 
هـ ( ، تحقيق : أحمد عبد  393أبو نصر إسـماعيل بن حّمـاد الجوهـري ) ت ، ينظر : الصحاح   (3)

/  3) مادة َرَبَص ( : م .  1987هـ ـ  1407، بيروت  4الغفور عطار ، دار العلم للماليين ، ط 
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أما التراكيب النحوية التي اشتملت عليها اآلية الكريمة فهي اإلسـناد االسمي المكّون      
چ ثم تتمات  ( چڃ  چ چ من المبتدأ ) المطلقات ( والخبر ) الجملة الفعلية 

ّن الجملة االسمية ، وفيها مسائل عّدة أولهـا عّلة البدء باالسم دون الفعل ، أ چ چچ  چ
تدل على الثبوت والجملة الفعلية تدل على الحدوث ، ولقد عّده الدكتور فاضل السامرائي 
من باب التجّوز " أّما الصحيح فإّن االسم يدل على الثبوت والفعل يـدل على الحدوث فـ ) 

 . (1)منطلق ( يدل على الثبوت و ) ينطلق ( يدل على الحدوث والتجدد " 
ڃ  ڃ     چ ذكر المفسرون أّن البناء على المبتدأ في قوله تعالى : وقد     

زادها " فضل تأكيد ألّن الجملة االسمية تدل على الدوام والثبات  چ چچ  چ  چ
 . (2)بخالف الجملة الفعلية " 

وأشار الزمخشري من قبل إلى ذلك بقوله : " ولو قيـل يتربص المطلقات لم يكن بتلك      
 . (3)الوكادة " 

فيها مسـألتان ، أولهما : ذكر حرف الجر )  چڃ     چ  چوقولـه تعالى :      
ومنهم من عّدهـا توكيدية داخلـة على ) نفس  (4)الباء ( فمنهم من عّدها زائـدة للتوكيد 

وعين ( التي تفيد التوكيد المعنوي ، وذكر ابن هشام أّن اعتبار ) نفس ( للتوكيد في هذه 
" إذ حق الضمير المرفـوع المتصل المؤكد بالنفـس أو بالعين أن يؤكـد أوال   اآلية فيه نظر

بالمتصل نحو ) قمتم أنتم أنفسكم ( ، وألّن التوكيد هنا ضائع إذ المأمورات بالتصّبر كي 
نما ذكر  ال يذهب الوهم إلى أّن المأمور غيرُهّن ، بخالف قولـك ) زارني الخليفة نفسه ( وا 
                                                                                                                         

دار  هـ ( ، 711أبو الفضل محمد بن مكرم جمال الدين ابن منظور ) ت ، ، ولسان العرب 1041
 .      40/  7:  ه 1414، بيروت  3صادر ، ط 

الدكتور فاضل صالح السامرائي ، دار الفكر ناشرون وموزعون ،  ، (   الجملة العربية تأليفها وأقسامها1)
 .      162: م 2009هـ ـ  1430، عّمان  3ط 
 .      188/  1(   مدارك التنزيل : 2)
 .      132(   الكشاف : 3)
أبو محمد عبد اهلل جمال الدين بن يوسف بن هشام  ،ظر : مغني اللبيب عن كتب األعاريب(   ين4)

هـ ( ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة المدني ، القاهرة ، ) د .  761األنصاري ) ت 
 .      111ـ  106/  1: ت (
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. وعدها أبو السعود للتعدية " أي يقدمنها  (1)دة البعث على التصّبر األنفـس هنا لزيا
 . (2)ويجملنها على ماال تشـتهيه بل يُشقُّ عليها من التربص " 

هو ذكر األنُفس ، وذلك " هزّوا   چڃ  چ چ والمسألة الثانية في تركيب       
فقال بأنفسهّن فال  إلى االحتياط في كمـال التربص واالسـتحياء مما يوهم االستعمال

 . (3) يطمعها في مواصلة رجل آخر قبل انقضاء العدة "
، أي " يتربصَن  (4)فله وجهان ، أولهما على أنه مفعول به   چچ  چأّما انتصاب      

 . (5) مضي ثالثة قروء أو على الظرف أي مدة ثالثة قروء "
رك اللفظي إذ " قْد يكون ؛ألنها من المشت چ چچ چواْخُتلف في بيان داللة كلمة     

للكلمة أكثر من معنى وليس في العبارة ما ينص على أحدها فتكون داللة الجملة احتمالية 
 "(6) . 

جاء في لسان العرب أّن " الَقرء والُقرء : الحيض ، والُطهُر ضد وذلك أّن القرء الوقت     
ن أقرأت النجوم إذا غابت فقد يكون للحيض والُطهـر ، ) القُـرء ( يصلح للحيض والطهر م

ويدل كذلك على االنتقال أي من الطهر إلى  . (7) والجمع أقراء وقروء على ُفُعول "
. " فالمفردة بفتح القاف  (8) الحيض أو يفيد معنى االجتماع أي اجتماع الدم في الحيض

ليه ذهب الشافعي  ) ت ُتجمع على أقـراء وُقروء وهـو من األضـداد ويقع على الُطهر وا 
 هـ ( وأهل الحجاز . 204

                                                 

 .      111/  1(   مغني اللبيب : 1)
 .      132، وينظر : الكشاف :  25/  1:  (   إرشاد العقل السليم2)
 .       295/  5(   نظم الدرر : 3)
 .      132(   ينظر : الكشاف : 4)
أبو سـعيد ناصر الدين عبد اهلل بن عمـر ، ، وينظر : أنوار التنزيل 188/  1(   مدارك التنزيل : 5)

، بيروت  1، دار إحياء التراث ، ط  هـ ( ، تحقيق : محمد عبد الرحمن المرعشلي 685البيضاوي ) ت 
 .      141/  1: ه 1418

 .      12(   الجملة العربية والمعنى : 6)
 .      130/  1(   لسان العرب : 7)
 .      153/  1(   ينظر : إيجاز البيان : 8)
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ليه ذهب أبو حنيفة ) ت      هـ ( وأهل العراق واألصل في  150ويقع على الحيض وا 
 . (1) الَقرء الوقـت المعلوم ولذلك وقع على الضدين "

ولعلماء اللغة والمفسرين واألصوليين كالٌم كثير في هذا الباب ، وأصل اختالفهم هو    
ن بمعنى الطهر أو الحيض ولكل فريق أدلتُه اللغوية التي استند تفسير معنى القرء ،إن كا

 . (2)عليها في ترجيح معنى على آخر 
وجاء في نظم الـدرر أّن )قروء( تعني جموع الـدم ويرجح البقاعي معنى القروء      

بالطهر فيقول : " والمراد بالقروء األطهار ألنها زمن جمع الدم حقيقة  ، أما زمن الحيض 
. ثم يذكر سبب ترجيحه لمعنى القـرء أّنُه  (3)ما يسمى بذلك ألّنه سبب تحقق الجمع " فإن

الطهر فيقول : " والمشهور من كالم أهل اللغة أّن جمع القرء بمعنى الطهر) أقراء وقروء 
( وأّن جمعه إذا أطِلَق على الحيض أقـراء فقط ، وذلك ألّن المـادة لّما كانت للجمع كانت 

  . (4)هر هي المتحققة بذلك وكان جمع الكثرة في الجمع كان بالطهر أولى " أيـام الط
أّما من ذهب إلى أّن القرء معناه الحيض وليس الطهر فقد استدل على أدلة كثيرة         

المستحاضة تدُع ( : ))  عليه الصالة والسالممنها ما ورد في السّنة المطهرة ، قال ) 
أي حيضها ، واستندوا على رأي جمع غفير من أهـل اللغة في  (5)((  الصالة أيام اقرائها

 . (6) معنى أقرأت المرأة أي حاضت فهي مقريء

                                                 

حمد بن أبو إسحاق أ، وينظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن :  131/  1(   لسـان العرب : 1)
 1هـ ( ، تحقيق : اإلمـام أبو محمد بن عاشـور ، دار إحيـاء التراث العربي ، ط 427محمد الثعلبي ) ت 

 .      171ـ  170/  2:  م 2002هـ ـ  1422، بيروت 
عبد القادر (   ينظر : أثر الداللة النحوية واللغوية في اسـتنباط األحكام من آيات القرآن التشريعية : 2)

، الجمهورية  1رحمن السعدي ، وزارة األوقاف والشؤون الدنية ، إحياء التراث اإلسالمي ، ط عبد ال
 .      307ـ  303:  م 1986هـ ـ  1406العراقية 

(3   )3  /297             . 
 .      297/  3(   نظم الدرر : 4)
 ح منتقى األخبار / الشوكاني : (   رواه أبو داؤود وابن ماجه والترمذي . ينظر : نيل األوطار وشـر 5)
 10  /341      . 
 .      132(   ينظر : الكشاف : 6)
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وذهبوا إلى أّن القُـرء حقيقة في معنى الحيض ، مجاٌز في الُطهـر ، وحمل اللفظ على     
 . (1) الحقيقة أولى من حمله على المجاز

 ثانياً : خطاب هللا تعالى ألم موسى : 

ٹ  ڤ      ڤ           ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺٺ     ٺ   ٿ  ٿچ  تحليل قوله تعالى :

 [ . 7] القصص :   چڦ    ڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ   ڤ   ڦ

اجتمع في هذه اآلية الكريمة من عناصر اإلعجاز اللغوي واأُلسلوبي مما ليس لها      
ا من اإلعراب أمران ونهيان وخبران نظير فيما سواها من النظم العربي شعرا  ونثرا ، ففيه

وبشارتان في أوجز لفظ وأدق مْقِصد ، وهـذا الكالم قالته أعرابية لألصمعي حيـن ُأْعِجَب 
 بنظمها حين قالت : 

لِّه    أستغفُر اهلَل ألمـري ُكلِّه    َقبَّْلُت إ ْنسانًا بغيـر  ح 
مًا في َدلِّه    َوَلْم ُأَصلِّه   اْنَتَصَف اللَّْيلُ   مْثَل الَغزال  ناع 

فقال لها األصمعي : قاتلـك اهلل ما أفصحك ) متعجبا  من بالغتها ( فقالت له : "       
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿچ أوُيعـَدُّ هذا فصاحة  مع قوله تعالى : 

، فجمع في آيٍة واحدِة  چڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ    ڦٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦ
 . (2)، وأمرين ، ونهيين ، وبشارتين "  خبرين

هذا على مسـتوى األساليب ، أما بنـاؤها التركيبي والصرفي والصوتي ففيه من         
 أوجه اإلعجاز ما سنبينه في تحليل هذه اآلية إن شاء اهلل .

وفي اآلية الكريمة إلماٌح إلى الحالة النفسية واالجتماعية التي كان يعيشها بني       
سرائيل في تلك الحقبة إذ إنهم عاصـروا فرعون في فراعنة المصـريين الذي اشتهر إ

إذ هم من ذرية  بطغيانـه وقهرٍه لبني إسرائيل بسبب إنكار عبادة فرعون وعبادتهم هلل 
، والسبب اآلخر هو رؤيا رآها فرعون كان تعبيرها أنه سيولد من بني إسرائيل  يوسف 

قرر قمع هذه األقلية خوفا  من احتمال وصولها إلى السلطة ،  َمْن ُيذِهب ملكُه ، لذا
حدى أساليب القمع التي ُمورست ضدهم هو " قتل العنصر الذكري العامل على تجديد  وا 

                                                 

 .       305(   ينظر : أثر الداللة النحوية واللغوية في استنباط األحكام من آيات القرآن التشريعية : 1)
 .       252/  13(   ينظر : الجامع ألحكام القرآن : 2)
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القوة البشرية ، ما يجعلها دوما  في مركز ضعف حتى إّن تمردت سياسيا  يسهل إقصاؤها 
حية ، ومن ناحية أخرى الحد من احتمال ظهور ُكُليا  لقّلة عددها وقوتها البشرية هذا من نا

 .(1)زعيم لها تنتظم المعارضة على يدِه " 
ومن أجل أن ال يمتهن المصريون المهن الدونية كما يسمونها كـ ) الزراعة ،       

 والبناء( وما شاكل ذلك ، تقرر قتل المواليد ذكورا  عاما  وتركهم عاما  ، فولـد هارون
 في العام الذي يقتل فيه المواليد. يقتل فيه المواليِد، وولد موسى  في العام الذي ال

وهذه اآلية من سورة القصص ، والتي تحدثت في بدايتها عن ظلم فرعون لبني     
إسرائيل واستضعافه لهم ، كما احتلت هذه السورة مرتبة الصدارة من بين السور التي 

 اصيل مرحلة مبكرة من حياتِه من حيث ذكر تف ُذكرت فيها قصة سيدنا موسى 
وهي مرحلة الوالدة وسنّي الرضاعة ، والمفارقة الكبرى في حياته ، إذ أصبح ربيب آل 

 . (2)فرعون ليكون لهم عدوا  وحزنا  
فالواو هنا عاطفة وهي  چٺ چ وأول ما ُيطالعنا من هذه اآلية قوله تعالى :     

چ جملـة التي تسبقها من قولـه تعالى : إحدى أدوات الربط فعطفت هذه الجملة على ال

ٱ  ٻ  ٻ     ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  

 6ـ  5] سورة القصص :  چٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ 
[ فُأولى َأمارات ِمّنة اهلل على عباده وتمكينهم في األرض والدة نبي  هذه األمة وحفظه 

 ورعايته .
، قال ابن منظـور  : " الوحي اإلشارة والكتابة  (3): يعني اإلشارة  فاإليحاء في اللغة    

والرسالة ، وااللهام والكـالم الخفّي ، وكلُّ ما ألقيتـَُه إلى غيرك يقال : وَحْيُت إليه الكالَم 
 (1) ، فاإليحاء    چ ...ٺ  ٺ     ٺ     ٺ  چ . وقوله تعالى في اآلية الكريمة :  (4) َوأْوَحْيُت "

                                                 

 جتماعية في النّص القرآني ـ دراسة سوسيولوجية لعمليات االتصال في القصة (   أنماط العالقات اال1)
 .      171القرآنية ، قصة موسى تطبيقا  / د . محمد موسى باباعمي :   
 .         173(   أنماط العالقات االجتماعية في النص القرآني : 2)
 .        320/  3(   العين : 3)
 .      379 / 15(   لسان العرب : 4)
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ا من باب اإلشارة ال التبليغ الذي يكون لألنبياء إذ أّن جمهور العلماء مجمعون أّن هن
اإليحاء الذي أوحاه اهلل إلى أم موسى لم يكن من النوع الذي أوحي فيه إلى األنبياء ، فهو 

، وهو ما رّجحـه ابن حيان بقوله :  (2)إّما وحي إعالم عن طريق َمَلك كما يذكر القرطبي 
. وقد جاء في  (3)"  چڦ    ڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ    چـو الظاهر لقوله : " وهـذا ه

 القرآن الكريم تكليم المالئكة ألُناس ليسوا بأنبياء أمثال مريم بنت عمران أم عيسى )
 ( ، وزوج إبراهيم وغيرهم . عليهما السالم

في  أما الرأي اآلخر فيذهب أصحابه إلى اعتبـار الوحي هنـا وحَي إلهام وقذفٍ        
القلب " يوجد عنده من انشراح الّصدر ما يحقق عندها أنه خاطر من الواردات اإللهية 
فإّن اإللهام الصادق يعرُض للصالحين فيوقع في نفوسهم يقينا  ينبعثون به إلى عمل ما 

 أو رؤيا منام .  (4) ألهموا إليه "
: " أي أوصلنا  بقوله چٻ   چوذكر صاحب نظم الدرر كالما  جميال  في تفسير     

بعظمتنا بطريق خفّي ، اهلل أعلم بِه هل هو َمَلٌك أو غيرِه ، إذ ال بدع في تكليم المالئكة 
 . (5)الولي  من غير نبّوة " 

وأرى أّن لفظ اإليحاء ُهنا أبلغ من أّي لفظ آخر كالقول أو البالغ إلى آخره من األلفاظ    
. قال  َفاء والتكتيم اإلعالمي لوالدة موسى  التي في معناها ، وذلك مراعاة  لمعنى الخَ 

صاحب روح البيان : " وأصل الوحي اإلشارة السريعة ويقع عن كل تنبيٍه َخِفيٍّ ، واإليحاء 
 . (6) إعالٌم في َخَفاء " 

مع الحالة النفسية ألم موسى ، فحتى هذا النبأ الذي أتاها  چٻ   چداللة الفعل      
فّية أال وهي الوحي ، أّما داللة الفعل الزمنية ، فهو فعٌل ماٍض جاء بطريقة خَ  من اهلل 

                                                                                                                         

 .      375/  1(   مفردات ألفاظ القرآن : .1)
 .      250/  13(   الجامع ألحكام القرآن : 2)
 .      286/  8(   البحر المحيط : 3)
 .        73/  20(   التحرير والتنوير : 4)
(5   )14  /243      . 
 .      382/  6(   روح البيان : 6)
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ې  ې  ې  ې  ى  چ لكنه معطوف على أفعال مضارعة سابقة في قوله تعالى : 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     ى      ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  

، فإذا كان   [ 6ـ  5]سورة القصص :  چپ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ 
ذا كان اإليحاء  (1)دته وقالُه قوٌم اإليحاء أُلم موسى قبل وال ، فداللتـه الزمنية ماضية ، وا 

ألم موسى بعد الوالدة ، فإّن الفعل ماٍض بصيغتِه أما داللتُه فهي الحـال أي حال والدتها 
، وجاء بصيغة الماضي لتوكيد محتواه وما تضمنتُه رسالته فهو واقع ال  چٻ   چ

 محالة .
ن بعد الوالدة هو أقرب للَفهم ، إذ إّن أم موسى لم تكن تعلم والقول بأّن اإليحاء كا    

، علمت أنه ذكر وعندها أحست بالخوف  أذكٌر في بطنها أم أنثى، فعند مولده 
 . (2)والرعب على حياة وليدها ألنها سنة الَذبح ، فالخوف كان عقيب الوالدة ال قبلها 

لى أّن اإليحاء كان بعد الوالدة ، وعليه ويرى أبو حيان األندلسي أن  الظاهر يشير إ     
 . (3) يكون ثمـة جملة محذوفـة أي ووضعت أم موسى وليـدها في زمـن الذبح وخافت عليه 

على الحال لوصف حال أم موسى في   چٻ   چوالفائدة التعبيرية من داللة الفعل     
اللغة العربية ال ُتعاني من  تلك األثناء ، وألّن زمن الفعل " يحدده السياق ال الصيغة ، وأنّ 

أي نقص في التعبير عن جميع المراحل ، بشرط أن يرتبط الزمن بالسياق، أما الصيغة 
. واإلعجاز البياني في القرآن يأتي بالصيغة الماضية لتوكيد الحدوث ،  (4)فدورها ثانوي " 

 أما السياق فيشير إلى الداللة على حال أم موسى عند والدتها .
اللطيف اجتماع َحرَفّي الّلين وهما ) الواو الساكنة المفتوح ما قبلها ، والياء  ومن     

وفيه إشـارة إلى الرّقـة والليـن في الخطاب الموجه  چٻ   چالساكنة المفتـوح ما قبلها ( 
ألم موسى  فعلى القـدر الذي فيه من األهمية والقـوة فيه أيضا  من الرّقـة واللين ما يمحي 

 ع وُيطمئن قلبها .عنها الفز 
                                                 

 .        286/  8محيط : (   ينظر : البحر ال1)
 .      250/  3(   ينظر : الجامع ألحكام القرآن : 2)
 .      287/  8(   ينظر : البحر المحيط : 3)
 .       32(   الزمن في القرآن الكريم ـ دراسة داللية لألفعال الواردة فيه / د . بكري عبد الكريم : 4)
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، وعلى هذا يكون المعنى اإليحاء منتٍه إلى  (1)إنتهاء الغاية  چٺ چوأصل معاني      
هنا بمعنى ) الالم ( أي وأوحينا ألم موسى ، وعليه تكون بمعنى الم  چٺ چأم موسى أو 

ُه وأذنُت التبليغ " وهي الالم الجاّرة اسم سامع قول أو فيما معناُه نحو : قلُت له ، وفسرت ل
 . (2)له " 
لى ( وارد في القـرآن الكريم ، فقد تفيد الالم معنى       أي   چٺ چفالتبـادل بين ) الـالم وا 

 . (3)، أي إليها  چچ  چ  چ  ڇ چ انتهاء الغاية في قوله تعالى : 
هي أصل  چٺ چأّن  أولها :فثمة داللة متحققة من العدول عن الالم وذكر الالم ،     

تهاء الغاية خالفا  لـ ) الالم ( التي لها معاٍن أصيلة وهي الملك ويأتي معنى انتهـاء باب ان
مكونـة من   چٺ چهو أّن الـالم حرف واحد بينما  وثانيها :الغاية من المعاني الفرعية . 

ُيوحي بوصول أبطأ   چٺ چثالثـة حروف ، فاستعمال الالم يوحي بالسرعة ، أما استعمال 
ذا البـطء والتطويل في زمـن الكالم يتناسب مع معنى اإليجـاد في التسهيل لإليجاد ، وه

والهدوء في مواجهة اضطراب وخوف أم موسى ، فإلقاء الوحي إليها ببطء وهدوء يؤدي 
إلى تسكين نفسها وتهدئة روعها . وهذه ِسَمٌة بارزٌة في اآليـة ، أي تطويل زمن النطق ، 

ء وثبات وتقصيره في المواضع األخرى ، وهذا ما سنبينه في المواضع التي تحتاج إلى هدو 
 في ثنايا التحليل .
كل شيء ُيَضمُّ إليه سـائر ما يليِه ُيسمى ُأّما  ، فمـن ذلك أم الرأس وهو واألمُّ في اللغـة : 

الدماغ  واأُلمُّ األصل ، فالوالدُة ُأمٌّ ألنها تضم إليها أبناءها ، وهي أصلهم وسبب وجودهم 
(4) . 

فمنهم من  چٿ    چفيه أقوال ، منها ما يتعلق بمعنى  چ ٿٿ  ٿ   چوقوله تعالى :     
ذهب إلى أنها تفسيرية أي تفسير هذا الوحي األمر باإلرضاع ، وقيل أنها مصدرية ، 

                                                 

 .     19، واألدوات النحوية ومعانيها في القرآن الكريم :  74/  1:  ينظر : مغني اللبيب عن كتب األعاريب  (1)
 .      99/  1(   الجنى الداني في حروف المعاني : 2)
 .      99/  1(   ينظر : المصدر السابق : 3)
، واألصول الثالثية المضعفة في القرآن  31، ومعجم مقاييس اللغة :  426/  8(   ينظر : العين : 4)

 .       77يم / دراسة ومعجم : ) رسالة ماجستير ( تقدمت بها نور رياض العابد . مادة ) أمم ( : الكر 
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، إلى )  چ ٻ   چفي محل جر بباء محذوفة متعلق بـ  چ ٿٿ  ٿ   چوالمصدر المؤول 
 . (1)أوحينا بأْن أرضعيه ( 

ن الطبيعي لكل أم أن ترضَع وليدها ويأتي األمر بإرضاع موسى لسبب خفّي ، ألّن م    
بعد الوالدة مباشـرة  ، أّما األمر باإلرضاع ألم موسى فقـد جاء لتهدئتها وكأنها لخوفها 
الشديد فقدت تركيزها ، وعند إرضاعها لموسى ستتهدأ نفسها أوال  ثم يقوى وليـدها ويرتبط 

ِه ارتباطا  نفسيا  فال يقبل أّي مرضعٍة غيرها ، ويتض من األمر معنى اإلخفاء أي أخفيه بأمِّ
 عن عيون القوم مدة  ترضعيِه فيها .

بتسكين النون ، وهذا يؤدي إلى ظاهـرة صوتية ، وهي    چ ٿٿ  ٿ   چوقرأ الجمهور      
اإلظهار أي نطق النـون الساكنة كاملة مع زمن ُغّنتهـا التي في جسمها ثم االنتقال إلى 

. وهذا الشيء ُيوحي بإطالة زمن النطق  (2)ف الحلق نطق الهمزة التي هي حرف من حرو 
وفيه إشارة إلى إطالة مدة اإلرضاع ليتعرف موسى على ُأمه جيدا  ومن أجل تهدئة نفس 

 أم موسى وتطمينها .
ووردت قراءة أخرى لآلية ، وهي قراءة " عمرو بن عبد الواحد وعمر بن عبد العزيز      

ف الهمزة على غير قياس ، ألّن القيـاس فيِه َنقُل بكسر النون بعد حذ چ ٿٿ  َأن    چ
 . (3)حركة الهمزة ، وهي الفتحة ، إلى النون ، كقراءة ورش " 

أي إذا اشتد الخطر ورأيت أّن إخفاء موسى عن  چ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ
نه األعين لم َيُعد ممكنا  عندها ألقيِه في اليم ، ألّن الخوف موجود منـذ والدتها لموسى ، لك

يزداد بازدياد فقدانها القدرة على إخفائه ، وهنا المفارقة الجميلة في اآلية ، ألّن األم إذا 
خافـت على وليدها بالَغْت في احتياطها ورعايتها له ومراقبتها إّياُه ، إاّل أّن أم موسى إذا 

عايتها ، فتنقله بذلـك من ر  اشتد خوفها ألقته في نهر النيل موكلة  رعايته وحفظه هلل 
القاصرة إلى عناية اهلل الفائقة  " قال الُجنيد : إذا ِخْفـِت حفظه بواسطٍة فسلميه إلينـا بإلقائه 

                                                 

 .      24/  20، والجدول في إعراب القرآن :  255/  10(   ينظر : روح المعاني : 1)
 .      362(   ينظر : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد : 2)
 .        7/  5، ومعجم القراءات القرآنية :  286/  8(   البحر المحيط : 3)
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. فجعل اهلل تعالى " عاطفـة األمومة  (1)في البحر ، واقطعي عنك شفقتك وتدبيرك " 
 .  (2) تتالشى أمـام وارد الرحمن الذي أتاهـا والذي ال يؤثر فيِه وارد شيطان "

ذا ظرٌف للمستقبل متضمنة معنى الشرط     فعٌل ماٍض " فيه  چٹ  چ، والفعل  (3)وا 
إعالل بالحذف لمناسبة البناء على السـكون ، أصله خاْفت بسكون الفـاء ، فلّما التقا 
ساكنان حذف حرف العّلة، وكسرت الخاء لمناسبة حركة عين الفعل فهو من الباب الرابع 

. واإلعالل " تغيير حرف العّلـة للتخفيف ويجمعه القلب  (4)فاء " ، ووزنه ) ِفلت ( بكسر ال
. ومثلـه في اآلية الكريمة الفعل )  (5)والحذف واإلسـكان وحروفه األلف والـواو والياء " 

فيه إعالل بالحذف لمناسبة التقاء الساكنين وهو التقاء ياء الفعل مع ياء المخاطبة ألقيِه ( 
 الم الفعل ووزن الفعل ) أفعيه ( . ـ وكالهما ساكن ـ فحذفت

ونالحظ أّن الحذف يعني اختصار وقت النطق ، وهو مناسب تماما  للجّو النفسي     
ٹ  چلآلية إذ إّن السـرعة تدل على الحركة واالضطراب صّورت قلـق نفسية أم موسـى 

اهلل أفعال ألم موسى منها ما حدث ومنها ما سيحدث . أما ما صدر من  چألقيه  چو  چ
  چ فيمتاز بتطويل زمن التكلم من حيث كثرة حروف المد واللين وكثرة المدود، فـ

كلها مدود منفصلة مقدارها من أربع إلى ست  چٺ   ٿ  چ،  چٺٺ چ ،  چٺ  ٺ 
حركات بحسب علم التجويد ، فضال  عن كثرة حروف المد مما يعطي إيقاعا  داخليا  يفيد 

ت بحرٍف من حروف المـد ، أو بحرف من حروف اللين التطويل ، فالمد هو إطالة الصو 
 .(6) ، فتطويل صوت الحرف إلشباع مخرجه وهو زيادة في مط الحرف 

                                                 

 .       287/  8(   البحر المحيط : 1)
 .      19879/  17هـ ( :  1418(   تفسير الشعراوي ـ الخواطر / محمد متولي الشعراوي ) ت 2)
 .      93ـ  92/  1(   ينظر : مغني اللبيب عن كتب األعاريب : 3)
 .      228/  20لقرآن : (   الجدول في إعراب ا4)
 (   الشـافية في علم التصريف ) ومعها الوافيـة نظم الشافية للنيسـابوري المتوفى في القرن الثاني 5)
 .      94/  1هـ ( :  646عشر ( / أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي ت   
 ،  69، والمنير في أحكام التجويد :  38:  (   ينظر : علم التجويد أحكام نظرية ومالحظات تطبيقية6)
 .       523ـ  522والدراسات الصوتية عند علماء التجويد :   
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ويذكر أحد الدارسـين أّن " أصوات المد من أكثر األصوات تأثيرا  في المسار       
اإليقاعي لكونها تمتاز بخصائص موسيقية تجعلها أقدر من الصوامت على إحداث 

يرات نفسية أشبه بالتأثير الذي ُيحدثه اللحن الموسيقي ، ... ، وتبدو فاعلية أصوات تأث
المد فيما تحدثه من تنوع في اإليقاع بين االنخفاض واالرتفاع ، ينجـم عن طولها المقطعي 
الُمنساب مع هواء الزفير ، مما ُيبطيء حركة اإليقاع ويهديء ، دون أن تؤثـر تلك 

 . (1) ألصوات الصامتة المجاورة لها "األصـوات في صفات ا
وما ُدمنا نتحدث عن أثر المـد فالبد أن نذكر نوعا  من المـدود ورد في اآليـة وهو ما      

 چڦ    چأصطلح عليه علماء التجويد المـد الالزم المثقل الكلمـي في قولـه تعالى : 
وأول الحرف ويحدث حين يلتقي حرف المـد مع حرف مشدد ، وحرف المـد ساكن 

المضعف ساكن " فيجفو عليهم أن يلتقي سـاكنان حشوا  في كالمهم ، فحينئـٍذ ينهضون 
باأللف بقوة االعتماد عليهـا ، فيجعلون طولها ووفـاء الصوت بها عوضا  مما كـان يجب 

. ومقدار مّدِه ست حركات واجبة ، وجاء في اآلية  (2)إللتقـاء الساكنين من تحريكها " 
من أروع ما يكون إذ جاء مع صيغة اسم الفاعل الدالة على الحال واالستقبال  الكريمة

ويأتي التطويل والمد ليؤكد عودة موسى إلى ُأمه مع سرعة إنجاز الوعد؛ ألنُه مد يتبعه 
مباشرة  النطق بحرف مشدد ، فداللة اسم الفاعل على الحال وورود المد المثقل أسهمت 

، فأسلوب الكالم في اآلية عموما  يأتي رتيبا  مطمئنا  ، في نبرٍة في توكيد الداللة وثبوتهـا 
هادئة ، ألّن المقام مقام نصح وتمهيٍد ال مقام أحداث وتنفيذ إذا ما جرى موازنتها مع قوله 

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  چ تعالى : 

[ ، فهذا الوحي الثاني فيه سرعة ونبرة حاّدة ،  39ـ  38] سورة طه / چٿ     ٿ  ٿ    ٹ 
  . (3)فالعجلة في اللفظ تدل على أّن المقام مقاَم مباشرٍة للحدث 

                                                 

 .         298(   جماليات اإلشارة النفسية في الخطاب القرآني / د . صالح مال عزيز : 1)
 .      126/  3هـ ( :  392(   الخصائص / ابن جني ) ت 2)
هـ ( ، مطابع أخبار اليوم ، القاهرة  1418محمد متولي الشعراوي ) ت  ، الشعراوي(   ينظر : تفسير 3)

 .      10883/  17: م 1997
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واليم هو نهر النيل ، واليم هو : " البحُر الذي ال ُيدرْك َقْعُرُه ، وال شّطاُه ... ويقال       
 . (1) : اليمُّ الّلّجُة .."

كلمة اليّم ُتطلق على البحـر إذا كان ماؤه ملحا  ُزعافا  وعلى  أما األزهري فيرى أنّ     
 . (2) النهر الكبير ذي الماء العذب

وجاء في المقاييس أّن " الياء والميم : كلمة تدلُّ على الشيء وَتَعُمِدِه وَقْصِدِه ... فأّما     
 . (3) البحر فليس من هذا القياس "

ـم " ألّن المستنفعين به وتأييدا  لهذا الكالم ذكـر الز      مخشري أّن اشـتقاق اليّم من الَتَيمُّ
 . (4) َيْقُصدوَنه "

ونهر النيل هو من أعظـم األنهار وأكبرها ، لـذا ُأطلق عليه اليم لسعته وتباعد شطيه       
 .(6) . والعدول إلى لفظ اليم ، ألّن المعنى الُمراد هو الَقْصد فضال  عن السعة (5)

فهما متشابهان من حيث البنية  چ ڦڤ  ڤ   ڤ   ڦ چا النهيان بقوله تعالى : أمّ        
الداخلية واإليقاع مبدؤهما ال الناهية ثم الفعل المجزوم ثم ياء المخاطبة فنسقهما واحد . 
أّما االختالف فهو من حيث الداللة ، والنهي من األساليب اإلنشائية " وهو طلب الكف 

عالء ، وصيغته واحدة ، وهي المضارع المقرون بـ ) ال الناهية عن الفعل على وجه االست
. والفرق بين الخوف والحزن ، أّن الخوف توقع الضـرر المشكوك في وقوعـه ومن  (7) ( "

                                                 

 .   431/  8(   العين : 1)
هـ ( ، تحقيق : محمد  -37أبو منصور محمد بن أحمد األزهري ) ت ، (   ينظر : تهذيب اللغة2)

 .          642/  15:  م 2001يروت ، ب 1عوض مرعب ، دار إحياء التراث العربي ، ط 
هـ ( ، اعتنى به : الدكتور محمد عوض  395أبو الحسين أحمد بن فارس ) ت ، (   مقاييس اللغة3)

 م2000هـ ـ  1412، بيروت  1مرعب ، واآلنسة فاطمة محمد أصالن ، دار إحياء النراث العربي ، ط 
 :1069      . 
 .      382(   الكشاف : 4)
 .      74/  20نظر : التحرير والتنوير : (   ي5)
 .      244/  14(   ينظر : نظم الدُّرر : 6)
هـ  1399، بيروت  2عبد السالم هارون ، دار الجيل ، ط ، (   األساليب اإلنشائية في النحو العربي7)
 .        15: م 1979ـ 
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تيقَن الضرر لم يكن خائفا  لـُه ، والخوف خالف الطمأنينة ، وهو َغمٌّ يلحق اإلنسان ألمر 
 . (1) مكروه متوقٍع في المستقبل

أما الحـزن فهو " تكاثف الغم وغلظـه ، مأخـوذة من األرض الَحـْزن وهو الغليظ     
، وهو حالة نفسية تنشأ من حادث مكروٍه للنفس كفوات أمر محبوب ، أو  (2)الُصلب " 

فقد حبيبه أو ُبْعِدِه ، والمعنى ال تخافي عليِه الهالك من اإللقاء في الَيم ، وال تحزني لما 
 . (3) لقاؤه في اليم من ُبْعٍد َعْنَك واشتياقك لهسيؤدي إليِه إ

فتأمل دقة تصوير شعور أم موسى بنهيها عن الخوف والحزن ، فقّدم الخوف مع أنُه      
مشكوك في وقوعه ألنُه أمر مستقبلي وأّخر الحزن وهو غم ِلما هو حاصل بالفعل ، وذلك 

قادر على أن يحميه في حاضرِه لقطعية الداللة ، ألّن الذي سيحافظ عليِه مستقبال  
 سواء فُنهيت عن األمرين معا  وبالصيغة والتركيب ذاتها .  ومستقبلِه على حدٍّ 

ويرى علماء اللغة أّن هذا التركيب البليغ هو قسٌم نادر من أجمل أقسام اإلطناب "      
يصة وهو أن يذكر الشيء فُيؤتى به بمعاٍن متداخلـة ، إاّل أّن كّل معنى مختص بخص

ليست لآلخر ، فالخوف غمٌّ يلحق اإلنسـان لمتوقع والحزن غـمٌّ يلحقه لواقع وهو فراقه 
. وفي اآلية مسألة أخرى من هذا القبيل ، فقد ذكر الخوف  (4)واألخطار المحدقة بـه " 

فكيف  چڤ  ڤ  چفي  والثانية :.  چٿ  ٹ  چفي قوله تعالى :  أولها :مرتين ، 
 موسى ونهيها عنه ؟ . يحصل إثبات الخوف ألم

وهذا األمر يعود إلى دقة تجسيد إحساس أم موسـى ألّن شعورها بالخوف على       
وليدها أمٌر مؤكد مفروغ منه ، فعند ازدياد األخطار يزداد إحسـاسها بالخوف فإثباته أوال  
ة هو خوف الذبح . أما الخوف الثاني فهو الخوف على مصيره بعد إلقائه في اليم ، فثم

 فرق بين الخوفين ، فهما ال يتشابهان من حيث السبب وشدة الخوف .
                                                 

هـ ( ، عّلق  400سهل العسكري ) ت  أبو هالل الحسن بن عبد اهلل بن، (   ينظر : الفروق اللغوية1)
عراب القـرآن  270: م 2010، بيروت  2عليه : محمد باسل عيون السود ، دار الكتاب العلمية ، ط   ، وا 

 .      281/  7وبيانه :   
 .       297(   الفروق اللغوية : 2)
 .      75/  20(   ينظر : التحرير والتنوير : 3)
 .      228/  20القرآن : (   الجدول في إعراب 4)
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ومنهم من رأى أّن في اآلية نوٌع من االحتباك ، حيث " ذكر اإلرضاع أوال  دليـال       
على تركه ثانيا  ، والخوف ثانيا  دليال  على األمن أوال  ، وِسرُُّه أنه ذكر المحبوب لها تقوية  

ڦ ڦ  ڄ ڄ  ڄ  چ . وُختمت اآلية بذكر البشارتين  (1)عبها " لقلبها وتسكينا  لر 

 . چڄ  
والخصيصة األولى التي تميزت بها هاتـان الجملتان َأن هما جملتان اسميتان ، والجملة      

االسمية تدل على الثبوت على العكس من الجملة الفعلية ، وهذا من باب التوكيـد التركيبي 
األولى بالحرف وهو ) إّن ( التوكيدية ، والتوكيد الصوتي في ، فضال  عن توكيد الجملة 

بالمد المثقل الكلمي كل هذا يشير إلى حتمية الخبر وثبوته ، ألنه كالم  چڦ    چكلمة 
 اهلل تعالى وبشارتُه ألم موسى بعد كل المخاوف واالرتباك النفسي الذي مّرت به .

يثـار الجملة االسمية     وتصديرها بحرف التحقيق لالعتناء بتحقيق  قـال اآللوسي : " وا 
 . (2)مضمونها ، أي إّنا فاعلون رّده ، وجعلُه من المرسلين ال محالة " 

أما الخصيصة الثانية للجملتين االسميتين أنهما تعليل للنهي عن الخوف والحزن ،     
  ة خلق اهللإلزالة مقتضاهما ثم تبشير أم موسى بجعـل ابنها من المرسلين الذيـن هم صفو 

(3). 
وداللة التعبير باسم الفاعل في كّل من الجملتين تفيد تحقيق األمـر في الحال مع      

ال تتعـدى أكثر من يومين ، أما جاعلـوه فداللتها  چڦ   چالفارق الزمني بين األمرين فـ 
 . (4)على االستقبال أكثر من داللتها على الحال 

 
 
 
 

                                                 

 .      245/  14(   نظم الدرر : 1)
 .         256/  10(   روح المعاني : 2)
رشاد العقل السليم :  245/  145(   ينظر : نظم الدرر : 3)  .      3/  7، وا 
 .      256/  10(   ينظر : روح المعاني : 4)
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Verses of Rulings and Quranic Stories as a Model 
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Abstract 
     The Koran is the speech of God to all men and women, and if he 

addressed the faithful to the masculine, the meaning that the believers 

addressed the door of the popularization of the Arabs, and the Koran 

came in the language of the Arabs and their language. 

However, there are places where the speech is addressed to women 

directly, because of the specificity of the speech, that is, the speech 

addressed to a specific group of women as in he says: ( And tell the 

believing women to lower their gaze and be modest, and to display of 

their adornment only that which is apparent, and to draw their veils 

over their bosoms, and not to reveal their adornment save to their own 

husbands or fathers or husbands fathers, or their sons or their husbands' 

sons) [An-Nur:31] The second His saying (O Prophet! Tell thy wives 

and thy daughters and the women of the believers to draw their cloaks 

close round them (when they go abroad). That will be bette…) [Al-

Ahzab:59] In the area of Quranic stories, there are few women who 

speak, ie, in the speech of Allaah to them, and they categorize them: 

the believers or the mother of Moses he says:( When We inspired in 

thy mother that which is inspired, Saying: Throw him into the ark, and 

throw it into the river, then the river shall throw it on to the bank, and 

there an enemy…) [Ta-ha:38-39] Second: (And We inspired the 

mother of Moses, saying: Suckle him and…) [Al-Qasas:7] As for the 

second category, the two women are the wives of Noah and the woman 

of Lot in he says (…, who were under two of our righteous slaves yet 

betrayed them so that they…) [At-Tahrim:10] I will elect for analysis 

the first verses of the verses and the second verses of the Quranic 

stories.  
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