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مقدمة
إن مما ال خيفى عىل الواعي ما للقران الكريم من

وقع يف النفوس واثر ظاهر وباطن يف احلياة الدنيا

واآلخرة فهو كتاب األولني واآلخرين وبه أعجز

القادر خلقه عن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم
لبعض ظهريا ،إن كلامت القران وحروفه وحركاته
وسكناته هلا دور معجز فيه حتى كأن الذي يقف أمام

حرف موقف متأمل كأنه يغرق يف بحر من العلوم
املتاموجة.

إن سورة الفلق من أواخر سور القران وفيها

معان سامية ودروس خلقية واجتامعية لطيفة فكان

تناوهلا باالستعاذة صورة مجالية داللية سياقية باهرة.

اقتضت مادة البحث تقسيمه إىل مباحث تناولنا يف

املبحث الصويت الرتاكيب الصوتية الظاهرة ،كالفواصل

والكلامت املنتهية هبا كل فاصلة حرفا حرفا ،ويف
املبحث الرصيف تناولنا القضايا الرصفية بكل مظاهرها
يف السورة ،ويف املبحث النحوي تناولنا السورة كاملة

بحسب املنهج املتعارف عليه عند اللغويني ،ويف
املبحث البالغي جرد للصور البالغية يف السورة ويف
املبحث الداليل تناولنا الداللة الصوتية ودجمنا يف الداللة
الرتكيبية النحو والرصف والبالغة لرتابطهام دالليا ،هذا

باإلضافة إىل خامتة احتوت عىل مالحظات ملحت يف

السورة وتنسيقها املتناسب مع معناها.

اهلدف من هذا البحث هو الوقوف عىل يشء ولو

بسيط من رس اختيار اللفظ واحلرف واحلركة وترتيبها

وتنسيق النص يف السورة وتوافقه مع املعنى املراد،

نسأل اهلل تعاىل أن نكون قد وفقنا الن ننهل ولو شيئا

بسيطا من هذا العلم الغزير الذي ال يعد وال حيىص يف

ثنايا كتاب اهلل العزيز ،واهلل املوفق للصواب.

املبحث الأول
الظواهر ال�صوتية

أو ًال  /اإلبدال احلركي:
إبدال السكون بالضم:

قوله تعاىل ( ُق ْل)

أصله ُ(أ ْق ُول) عىل وزن ُأفعل والعرب يستثقلون

الضمة عىل الواو فنقلوها إىل القاف ألن عني الفعل

جاءت واو ًا متحركة وما قبلها حرف صحيح ساكن
وهو القاف فوجب نقل حركة الواو وهي الضمة إىل

القاف الساكنة ،كام يأيت:

أ ْق ُو ْل ==> أ ُق ْو ْل --فلام حتركت القاف حتقق

بالضم .
اإلبدال أي إبدال السكون
ّ
()1

ثانيا  /اإلشباع

َّ
إن اإلشباع حاصل من مد احلركات حتى

تصري حروفا من خالل النطق هبا وهذه احلركات يف

حقيقتها هي فروع من احلروف األصلية ،ويف السابق
كانت احلروف هي املنطوق هبا وبمرور الزمن وإيثارا

للرسعة و السهولة َّ
خف نطقها حتى صارت منها هذه
((( ُينظر :إعراب ثالثني سورة من القرآن البن خالويه،.249 :
رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك  ،571 :2حمارضات يف علم

الرصف ،عيل جابر املنصوري ،عالء الدين هاشم اخلفاجي . 202
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البحوث املحكمة

احلركات ،فهي عىل األصل أصوات فرعية نشأت

احلروف فيقولون مررت بِ ُعمري و بزيدي

صورة نطقية(.)1

وصلنا لآليات يف السورة وعدم الوقف
وعليه يف حال ْ

من جراء تعامل احلروف األساسية فيام بينها وبقيت
َّ
إن ظاهرة اإلشباع «وردت يف الكالم العريب شعرا

ونثرا ،والنثر ينبغي التوقف عنده وتفسريه وقد أفرد
ابن جني هلذه الظاهرة فصال من كتاب اخلصائص
عنوانه (باب مطل احلروف) وعزا فيه هذه الظاهرة
اىل طبيعة هذه األصوات وقدرهتا عىل االستجابة للمد

واالستطالة»...

()2

ابن جني رأى َّ
أن اإلشباع يقتضيه الوصل(،)6

ِ
(الفلق)
عند الفواصل يصبح اإلشباع واردا يف قوله:
ِ
و(العقد).

ثالث ًا  /اإلمالة:

يف قوله تعاىل( :حاسد)( ،النفاثات)

ذكر سيبويه اإلمالة حتت باب (هذا باب ما تمُ ال

فيه األلفات) ثم بني سببه بقوله« :فاأللف تمُ ال إذا كان

ٌ
حرف مكسور وذلك قولك عابِد وعامل  ...وإنام
بعدها

1ـ إشباع الضمة

قوله تعاىل (أعوذ) باإلشباع أعوذو

َّ
إن ما وصل عن أزد الرساة أهنم يقولون هذا

زيدو ،وهذا عمرو وجعلوه قياسا واحدا

()3

َّ
إن اإلشباع هنا له سمة داللية أكثر من كوهنا

صوتية وهلجية خاصة بعد علمنا إن اإلشباع ليس

ظاهرة هلجية وإنام هو ظاهرة شائعة عند العرب(.)4
2ـ إشباع الكرسة

أمالوها للكرسة التي بعدها أرادوا أن يقربوها منها...
وكذلك إذا كان احلرف الذي قبل األلف مفتوحا أو

مضموما نحو باب»(.)7

اتفق ابن جني مع سيبويه بتفصيل قال« :أال

قربت فتحة العني من عالمِ إىل كرسة الالم منه،
تراك َّ
بأن نحوت بالفتحة نحو الكرسة فأملت األلف نحو

الياء»...

()8

ِ
يف قوله تعاىل(من ِّ
و(النفاثات) بإشباع
رش)

أوجز الزجاجي تعريف اإلمالة بقوله «هي أن

نقل لنا سيبويه عن قوم من العرب كانوا ُيشبعون

(عالمِ وعابِد) ،واإلمالة لغة شائعة عند الفصحاء من

الكرسّ ،
رشي ،النفاثايت

((( ينظر :إعراب القران املنسوب للزجاج حتقيق إبراهيم األبياري

متيل األلف نحو الياء والفتحة نحو الكرسة كقولك
العرب وتنسب إىل متيم و أسد طيء و بكر بن وائل

 ،322 :1األصوات اللغوية ،غالب فاضل املطلبي .162

((( الظواهر اللغوية يف قراءة احلسن البرصي ،صاحب أبو
جناح53 :

((( ينظر :كتاب سيبويه حتقيق عبد السالم هارون . 167 :4

((( ينظر :إعراب القران للزجاج  ،322 :1األصوات اللغوية
 ،212الظواهر اللغوية يف قراءة احلسن البرصي53 :
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()5

((( ُينظر كتاب سيبويه 167 :4

((( اخلصائص ،البن جني حتقيق315 :2 :
((( كتاب سيبويه 118 ،117 :4
((( اخلصائص 141 :2

م.د.حسني جليل علوان  ...م.م .مكارم خشان حيون
وعبد القيس و تغلب»

()1

اإلدغام هو «أن تصل حرفا بحرف مثله من غري

َّ
إن الدرس احلديث مل خيتلف كثريا عام جاء يف

أن تفصل بينهام بحركة أو وقف فينبو اللسان عنهام

الدكتور فاضل املطلبي يعرفها بقوله« :عدول باأللف

وكان األصل فيه شدد وردد إال أنَّه ملا اجتمع حرفان

التعريف عند القدماء لإلمالة إال أنَّه أكثر دقة ،فهذا

عن استواءه وجنوح به إىل الياء فيصري خمرجه بني
خمرج األلف املفخمة وخمرج الياء وبحسب قرب ذلك
املوضع من الياء تكون شدة اإلمالة وبحسب بعدها

تكون خفتها»

()2

بناء عىل ما تقدم نجد اإلمالة واردة يف سورة الفلق

يف لفظتي (النفاثات) يف ألفها الثانية و(حاسد) وهذه

اإلمالة تسمى الطويلة( )3و كذلك إمالة (غاسق).

نبوة واحدة  ...و إدغام احلرف يف مثله فنحو شدّ و ر ّد
متحركان من جنس واحد سكنوا األول منهام وادغموه

يف الثاين ،)6( »...وجيب أن يكون األول منهام ساكنا
ويتصل بام يامثله مبارشة من غري الفصل بينهام بحركة أو

وقف فريتفع اللسان عنهام ارتفاعة واحدة

()7

اتفق اللغويون القدماء عىل تعريف اإلدغام

كونه عملية تقريب أو دمج للصوتني املتامثلني وفق

رشوطهام

()8

اإلمالة بني بني «ناجتة من النحو بالفتحة نحو

ابن جني فصل فيه القول وفرق بني نوعني :أكرب

(رب) بإمالة فتحة الراء نحو الكرسة حتت الباء.
لفظة ِّ

املثلني الساكن أوهلام واملتحرك ثانيهام ،ورأى أن غايته

الكرسة وتسمى باإلمالة القصرية»( ،)4ونجدها يف
اإلمالة نوع من أنواع اإلدغام األصغر وهو أن

تقرب احلرف من احلرف وتدنيه منه من غري أن يكون
هناك إدغام فهي عملية تقريب (.)5
رابعا  /اإلدغام

ّ
(رش) مكررة أربع مرات،
تعاىل(رب)،
قوله
ّ

ِ
(النفاثات)

و أصغر ،وحدد اإلدغام األكرب برضبني احدمها التقاء

تقريب الصوت من الصوت وسهولة النطق به (.)9

الرضب الثاين عند ابن االنباري هو «إدغام حرف

من مقاربه بعد القلب...فتبدل احدمها من جنس
اآلخر وتدغمه يف الثاين»( ،)10وهو ما وضعه ابن جني

يف الرضب الثاين من رضيب اإلدغام األكرب وهو عنده
التقاء املتقاربني يف األحكام التي يسوغ معها اإلدغام

()11

((( ُينظر :رشح ابن عقيل  ،523 :2حمارضات يف علم الرصف

((( أرسار العربية ،كامل الدين أيب الربكات عبد الرمحان بن حممد

السلمي ،جميد محيد سعيد الفتيل .95

((( حمارضات يف علم الرصف 211

 ،225 ،224الظواهر اللغوية والنحوية يف قراءة أيب عبد الرمحن

بن سعيد األنباري  ،165و ينظر رشح ابن عقيل  586 :2وما بعدها

((( األصوات اللغوية .163 ،162

((( كتاب سيبويه 437 :4

((( نفسه

( ((1أرسار العربية 165

((( نفسه 163

((( ينظر اخلصائص .142 ،141 :2

((( اخلصائص  139 :2وما بعدها
( ((1اخلصائص 140 :2
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نجده واضحا يف النفاثات إذ إن الالم والنون

متقاربان« ،الالم :هو احلرف الثالث والعرشون من

حروف اهلجاء وهو جمهور متوسط ،وخمرجه من

طرف اللسان ملتقيا بأصول الثنايا والرباعيات ،قريبا
من خمرج النون ،...النون :احلرف اخلامس والعرشون
من حروف اهلجاء وهو جمهور متوسط وخمرجه من
طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا»(.)1

بناءا عىل ما تقدم تدغم الالم يف النون.

الــن َّفاثات  --فتقلب الالم نونا لتقارهبا من
ْ

الالم فتصبح-ا ْننَفاثات -فالتقى متامثالن أوهلام ساكن
و اآلخر متحرك فأدغام إدغام املتامثلني (أ ّن ّفاثات).

واللغة العربية «متيل إىل اإلدغام لتحقيق حد

أدنى من اجلهر عن طريق جتنب احلركات النطقية التي

يمكن االستغناء عنها»

()2

البحوث املحكمة
سأيه و رأيه ونحومها »...

()3

1ـ تسهيل اهلمز

ورد يف (الفلق ،النفاثات ،العقد)

هذه اهلمزات تسمى مهزات وصل «وهي التي

يتصل ماقبلها بام بعدها يف الوصل ولذلك سميت

مهزة الوصل...وتدخل...عىل...الم التعريف نحو

الرجل والغالم وما أشبه ذلك  ،)4(»...وإنام دخلت
مهزة الوصل عىل الالم كي ال يبتدأ بالساكن وهذا
الرأي ذهب إليه سيبويه ،أما اخلليل فذهب إىل أن

األلف والالم زيدتا معا للتعريف إال أهنم جعلوا
اهلمزة مهزة وصل لكثرة االستعامل (.)5

قال سيبويه« :هذه األلفات ألفات الوصل حتذف

مجيعا إذا كان قبلها كالم»( ،)6فهمزة الوصل» تثبت
ابتداء وحتذف وصال.)7(»...

نجد اإلدغام يف سورة الفلق واضحا يف لفظة

تعد اهلمزة «من أشق األصوات عىل جهاز النطق

(رب ِ
ب) فأدغمت الباء األوىل يف الثانية،
متحرك
ْ

من األصوات؛ وبسبب هذه الصعوبة مالت أغلب

(رب) إذ إن أصل الباء حرفان األول ساكن والثاين
ّ
وكذلك ّ
(رش) إذ إن األصل ْ
(رش ر) فأدغمت الراء

يف أختها .

خامسا  /اهلمز

َّ
إن ظاهرة اهلمز تدخل حتت ما يسمى التخلص

من التقاء الساكنني «عند القدماء واالستعاضة عن

املقطع الطويل املقفل ذي الصوت الطويل بمقطعني
قصريين وقد ورد نظريه عند العرب يف مهزه كلمة

((( فقه اللغة حاتم صالح 151/150

((( دراسة الصوت اللغوي  /امحد خمتار عمر 332

26

إذ إن النطق هبا حيتاج إىل جهد عضيل يفوق غريه

اللهجات إىل تسهيلها»...

()8

إن «اللهجات احلجازية كانت تلفظ الكلامت

التي من قبيل بئر و شؤم وكأس مثلام تفعل يف الكلامت
((( الظواهر اللغوية للبرصي 145
((( أرسار العربية 158

((( ينظر :نفسه ،رشح ابن عقيل 545 :2 ،177 :1
((( كتاب سيبويه .150 :4

((( رشح قطر الندى وبل الصدى البن هشام األنصاري. 368 :
((( املحيط يف أصوات العربية ونحوها ورصفها ،حممد األنطاكي
117 ،113 :3

م.د.حسني جليل علوان  ...م.م .مكارم خشان حيون
التي من قبيل أسل و ابل و هذا يعني أن اهلمزة كانت

اهلمزة فيهام تسمى مهزة قطع ،وهي «يف األفعال

قانون صويت أطلق عليه قانون الوقوع بني صويت مد

كانت مضمومة فهي مهزة قطع نحو أمجل و أحسن

جتيء بني صويت مد قصريين فكان أن خضعت إىل
إذ إن موقعا من هذا القبيل قد يؤدي بالصامت إىل

بأن تكون ياء املضارعة منه مفتوحة أو مضمومة فان

وما أشبه ذلك ألنك تقول يف املضارع جيمل وحيسن و

االضمحالل أو الضعف أو االنحراف عن خمرجه»(.)1

ما أشبه ذلك  ،)4( »..فألن الفعل(أعوذ) جاء مضارعا

–الفلق -جاء قبلها باء ناجتة من إشباع الكرسة يف

معنى نحوي وهو الظرفية فهمزته أصل فيه

يف سورة الفلق نجد مهزة ال التعريف يف كلمة

(ربــلفـلق) نالحظ
ِّ
رب وصورهتا بحسب النطق ّأن اهلمزة اضمحلت .

ِّ
(رش)
كذلك-النفاثات -فام قبلها مكسور

ِّ
(رش
و بإشباع الكرسة فعند النطق تسهل اهلمزة

ِ
ـفاثات)
ّنـ

()2

كذلك (العقد) وتقرأ ِ
(فلعقد) ألن ما قبلها ياء

حرف اجلر (يف) .

2ـ حتقيق اهلمز

فهمزته مهزة قطع ( ،)5و(إذا) مهزته قطع ألنه دال عىل
()6

سادسا  /التنوين

ٍ
ٍ
حاسد)
(غاسق،

إن التنوين وحدة صوتية من الناحية النطقية

وله أحكامه اخلاصة يف اإلظهار واإلخفاء واإلدغام،
ٍ
وحاسد هنا نكرتان (.)7
فغاسق

املكونات الصوتية للفواصل

ِ
(...الفلق... ،خلقَ ،
فواصل سورة الفلق:

ِ
...العقد... ،حسدَ )
...وقب،
َ

اهلمزة «صوت شديد خمرجه من احلنجرة وال

الفاصلة “يف القرآن الكريم هلا مزية هامة ترتبط

أول حروف اهلجاء وتسمى أيضا األلف ويغلب

وكأن ما سبقها مل يكن إال متهيدا هلا ،بحيث إذا حذفت

يوصف باجلهر أو اهلمس ويف ذلك خالف ،وهي
إطالق اهلمزة عليها يف حالة النطق واأللف يف حالة

الكتابة»(.)3

وردت يف سورة الفلق يف (أعوذ ،إذا)

((( األصوات اللغوية 180

بام قبلها من الكالم بحيث تنحدر عىل األسامع انحدارا
ألختل املعنى يف اآلية ولو سكت عنها القارئ الستطاع
السامع أن خيتمه هبا انسياقا مع الطبع والذوق السليم،

...فواصل القرآن هلا عالقة وثيقة بام قبلها من نص يف
((( أرسار العربية  ،160و ُينظر معاين احلروف أليب احلسن
عيسى الرماين170 :

((( يف النفاثات حصل إدغام لالم يف النون ألهنام متقاربان يف

((( ينظر قطر الندى 368

اهلمز عىل النون املشددة ،ثم اضمحل ألنه وقع بعد حرف لني .

((( ينظر :التفسري الكبري لفخر الدين الرازي ،375 :32 :منة

ْ
ساكن(ل) وثانيهام متحرك َ
(ن) فأدغام فصار دخول
املخرج وأوهلام
((( فقه اللغة 149

((( ينظر :نفسه ،املحيط 89 ،88 ،87 :3

املنان يف الدفاع عن القران حممد حممد صادق الصدر 81 ،80 :1
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البحث الداليل يف سورة الفلق
اآلية...ونحن نحس عندما نسمع القرآن الكريم أو

نتلوه أن هلذه الفواصل نغامت نفسية ومعنوية و إيقاعا
يعطي اإلنسان روحا وحيس عندها بمتعة فنية مؤثرة
تثبت يف الفؤاد الطمأنينة و االرتياح...و هبا يتم املعنى
و يزداد وضوحا وجال ًء»...

()1

البحوث املحكمة
 /1اجلهر:

يعرف بأنّه «انحباس جري النفس عند النطق

باحلرف لقوة االعتامد عىل املخرج»...

()2

املجهورة يف فواصل السورة:

واحلروف

الالم  --وردت يف (فلق وخلق)

أهم ما يمكننا مالحظته يف فواصل سورة الفلق

الواو  --يف (وقب)

-1الفاصلة األوىل والثانية جاءت بالقاف (فلق

الدال  --يف (العقد و حسد)

الفاصلة الرابعة واخلامسة جاءت بالدال (عقد ـ

هو «النطق باحلرف ضعيفا...جريان النفس عند

ما يأيت:

ـ خلق)
حسد)

توسطتهام الثالثة وجاءت بالباء (وقب).

الباء  --يف (وقب)
 /2اهلمس:

النطق باحلرف لضعف االعتامد عىل املخرج»( ،)3وما
ورد من حروفه يف فواصل السورة:

ِ
(الفلق)
 -2الفاصلة األوىل مكسورة القاف

الفاء يف (فلق)

الفاصلة الثانية مفتوحة القاف (خلقَ )

اخلاء يف (خلق)

ِ
(العقد)
الفاصلة الرابعة مكسورة الدال
الفاصلة اخلامسة مفتوحة الدال(حسدَ )

أما الفاصلة املتوسطة فجاءت بالباء املفتوحة التي

توائم فتحة الفاصلة الثانية (وقب) واخلامسة(حسدَ ) .
 -3تكرار حرف القاف يف كل فواصل السورة

ماعدا الفاصلة األخرية (حسد)( ،فلق ،خلق،

وقب ،عقد).

وفيام يأيت صفات أصوات احلروف الواردة يف

الفواصل:

القاف يف (فلق و خلق و وقب و العقد)

احلاء يف (حسد)

السني يف (حسد)

العني يف (العقد)

بنا ًء عىل ما تقدم نجد مكونات الفواصل واضحة

يف املخطط التايل:

املجهورة :ل ل و ب عـ د د
\|\/\//\/

املهموسة :ف ق خ ق ق ق حـ سـ

((( الفاصلة القرآنية ،عبد الفتاح الشني  38 ،37وينظر :إعجاز

((( فقه اللغة  ،152وينظر :خصائص احلروف العربية ومعانيها،

.294 ،282 ،188

((( نفسه

القران الباقالين ،284 :دالئل اإلعجاز عبد القاهر اجلرجاين:
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حسن عباس 49

م.د.حسني جليل علوان  ...م.م .مكارم خشان حيون
فـــلـــق خــلــق و قـــب عــقـــد حــســـد

بنته ما يقتضيه قياس كالمهم»( ،)1ورأى ابن احلاجب

ثم نزلت إىل اهلمس ،وكذلك(خلق) بدأت مهموسة

من أصالة و زيادة وحذف وصحة و إعالل و إدغام و

نجد أن كلمة (فلق) تصاعدت من اهلمس إىل اجلهر

«أن الترصيف علم بأبنية الكلمة وبام يكون حلروفها

ثم تصاعدت للجهر ثم عادت للهمس ،أما الفاصلتني

إمالة وبام يعرض آلخرها مما ليس بإعراب وال بناء من

ومالتا نحو اهلمس ثم عادتا للجهر صعودا ،أما الفاصلة

ُيبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية وما حلروفها

(وقب ،العقد) فنجدمها عىل العكس بدأتا جمهورتني
األخرية (حسد) فنجدها سارت يف خط اهلمس ثم

تصاعدت للجهر فبدأت مهموسة و انتهت جمهورة.

الوقف وغري ذلك»( ،)2فالترصيف عبارة عن علم»
من أصالة و زيادة وصحة وإعالل وشبه ذلك»(.)3
 -8األسامء:

يمكننا أن نالحظ يف السورة أن حرف القاف

االسم «هو ما دل عىل معنى يف نفسه غري مقرتن

مكررا يف اآلية األوىل ويف هذا األمر لفتة لطيفة هي

ودل عىل معنى أو حدث غري مقرتن بزمن ...ويدل

ورد يف كل آياهتا ماعدا األخرية منها يف حني نجده

أن السورة بدأت بحرف القاف وهو مهموس (قل)
وانتهت بحرف الدال وهو جمهور(حسد) ،وسيأيت

بيانه يف مبحث الداللة إن شاء اهلل.

يف حني نجد اآلية األوىل تبدأ بمهموس وتنتهي به

(قل ...فلق)

بزمن وهو نوعان :أـ جامد :وهو ما مل يؤخذ من غريه

حس مثل شجر ،و رجل و أما
إما عىل اسم جنس يّ

عىل اسم جنس معنوي يدرك بالعقل مثل األخالق
والفضائل...الخ ذلك نحو علم وفهم ،ب -مشتق:
وهو ما ُاشتق من غريه ويكون عىل صيغ كثرية.)4(»...
بني النكرة واملعرفة

()5

واآلية الثانية تبدأ بمجهور وتنتهي بمهموس (من...

1ـ التنوين:

والثالثة تبدأ بمجهور وتنتهي بمجهور (ومن  ...وقب)

يأيت التنوين «وحدة رصفية تدل عىل النكرة وقد

واخلامسة تبدأ بمجهور وتنتهي بمجهور (ومن ...

وهو دليل عىل متكني االسم من االسمية متام التمكني

خلق)

والرابعة تبدأ بمجهور وتنتهي بمجهور (ومن  ...عقد)
حسد).

املبحث الثاين
الظواهر ال�صرفية

الرصف عند سيبويه «هو أن تبني من الكلمة بنا ًء

مل تبنه العرب عىل وزن ما بنته ثم تعمل يف البناء الذي

ٍ
ٍ
حاسد)
(غاسق،

سمي التنوين الذي يلحق االسم املعرب (رصف ًا)

((( املهذب يف الترصيف ،هاشم طه شالل وغريه 27
((( نفسه

((( رشح ابن عقيل  ،529 :2وينظر املهذب يف الترصيف 28
((( حمارضات يف علم الرصف 9

((( ينظر رشح ابن عقيل 87 ،86 :1
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البحث الداليل يف سورة الفلق
ويقال التنوين :ال التعريف الذي يدل عىل املعرفة»(.)1
2ـ اجلر:

أـ اجلر بحرف:

البحوث املحكمة
املشتقات:

1ـ الفعل املايض:

يعرف «بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه عىل

ِ
(برب ،من ِّ
العقد) فكل منهن جمرورة
رش ،يف
ِّ

الفتح ،)6(»...وكذلك تاء الفاعل...وللثالثي املجرد

ّ
ورش) اسامن جمروران ومضافان ومها عىل وزن

املفعول ،ففعل الفاعل عىل صيغة املايض املبني عىل

و(رب،
بحروف جر وهي من عالمات االسم (،)2
ّ
( َف ْعل) (.)3

ب ـ اجلر باإلضافة:

غاسقِّ ،
رش ما خلقِّ ،
الفلقِّ ،
ِ
ٍ
رش
رش
(رب
ِّ

ٍ
ِ
النفاثاتِّ ،
حاسد) فكل من(الفلق ،واالسم
رش
املوصول (ما) ،وغاسق ،ونفاثات ،وحاسد) ُج ّرت
باإلضافة (.)4

3ـ قبول ال:

(الفلق ،النفاثات ،العقد)

أربعة أوزان :ثالثة لفعل الفاعل وواحد لفعل
وقب،
الفتح ( َف َع َل)( ،)7وورد يف سورة الفلق (خلقَ َ ،
حسدَ )

فـــــعــــل ،خـــلــق ،وقـــب ،حــســد
2ـ فعل األمر:

يقبل «ياء املخاطبة وبناؤه عىل السكون»...

()8

صيغة فعل األمر (اِفعل) وجاء يف سورة الفلق

ومر بمراحل
(قل) فعل أمر ِصيغَ من مصدرهّ ،
فمصدره ( َق ْول)عىل وزن ( َف ْعل) صيغ منه األمر عىل

من عالمات االسم قبول األلف و الالم أي

افعل فأصبح (أ ْق ُول) ،فاستثقلوا الضمة عىل الواو

و تقدم أن من عالمات اسميتها اإلضافة يف(فلق

ألف الوصل التي أتوا هبا أصال للتخلص من البدء

دخوهلا عليه( ،)5ونجده يف (الفلق ،النفاثات ،العقد)
والنفاثات) وحرف اجلر يف(العقد).

فنقلت إىل القاف وعندما حتركت القاف استغنوا عن

بالساكن فصارت ( ُق ْو ْل) فالتقى ساكنان الواو و الالم

فحذفوا الواو للتخلص من التقاء الساكنني فأصبح

((( الظواهر اللغوية والنحوية يف قراءة السلمي  ،122وينظر

الفعل ( ُق ْل)( )9وبيانه يف املخطط التايل:

((( ينظر رشح ابن عقيل17 ،16 :1

((( قطر الندى  ،46وينظر :رشح شذور الذهب مجال الدين

رشح ابن عقيل. 17 :1

((( ينظر حمارضات يف علم الرصف 10

بن يوسف األنصاري ومعه كتاب منتهى األدب بتحقيق شذور

((( ينظر :إعراب ثالثني سورة،236 ،235 ،234 ،233 :

الذهب حممد حمي الدين عبد احلميد  ،20رشح ابن عقيل 24 :1

الربهان يف إعراب آيات القران امحد ميقري بن امحد حسني شميلة

((( قطر الندى  ،46وينظر :رشح شذور الذهب  ،20رشح ابن

إعراب القران الكريم وبيانه حمي الدين الدرويش،452 :8
األهديل 555 :6

((( ينظر رشح ابن عقيل 21 :1
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((( ينظر رشح ابن عقيل 533 :2
عقيل 26 ،25 :1

((( ينظر :إعراب ثالثني سورة  ،232قطر الندى  ،51 ،50رشح

م.د.حسني جليل علوان  ...م.م .مكارم خشان حيون
مصدر( َف ْعل) ...أمر(أ ْف ُعل)  ...إبدال السكون

(بالضمة)  ...االستغناء (عن مهزة الوصل)...

التخلص من التقاء الساكنني(بحذف الواو).

صوت غري ثابت»( ،)5واسم الفاعل من «الفعل

الثالثي يأيت عىل وزن (فاعل) وهو مقيس يف كل فعل

عىل وزن ( َف َعل) بفتح العني متعديا كان أو الزم ًا»(،)6

َق ْول ....أ ْق ُول  ...أ ُق ْول ُ ....ق ْو ْل ُ ....ق ْل

«وأن يدل مصدره عىل معنى غري دائم»(.)7

ما جاء يف أوله أحد حروف املضارعة (نأيت)

وزن فاعل والفعل منهام عىل وزن َف َعل يف املايض.

-3املضارع:

ورشطها يف املضارع أن تكون زائدة ،وأن تكون

األلف دالة عىل املتكلم ( )1ومن وجوه املضارع « َف َع َل:
َي ْف َع ُل بفتح عني املايض واملضارع مجيعا ومل جييء هذا
الوجه إال حيث تكون عني الفعل أو المه حرفا من
حروف احللق الستة وهي اهلمزة واهلاء والعني واحلاء
والغني واخلاء ،)2(»...واألمر مقتطع من املضارع (،)3

والفعل (أعوذ) ماضيه (عا َذ) أجوف العني باأللف
واصل عينه واو ًا يف املصدر(عوذة) صيغ منها مضارع

(أع ُوذ) فنقلت الضمة
املتكلم (أعوذ) واألصل فيه ْ

من الواو إىل الساكن الصحيح قبلها وهو العني

فصار(أعوذ) (.)4
ُ

-4اسم الفاعل:

هو «االسم املشتق الذي يدل عىل صفة فيها

ورد يف سورة الفلق لفظتي(غاسق وحاسد) عىل

َف َع َل :فاعلَ ...غ َسقَ  :غاسق َ ...ح َسدَ  :حاسد .

 -5صيغة املبالغة:

هي صيغة ملحقة باسم الفاعل «تدل عىل الوصف

بإيقاع احلدث بكثرة وتصاغ من الفعل الثالثي أو
مصدره رشط أن يكون هذا الفعل متعديا تاما مترصفا

(فعال) فيجوز أن
وشذت صيغة واحدة وهي صيغة ّ

تصاغ قياسا من الالزم ،)8(»...وقد وردت يف السورة

(فعاالت).
(ن ّفاثات) مجع مؤنث سامل عىل وزن ّ
 -6الصفة املشبهة و اسم املفعول:

قيل «الفلق صفة مشبهة بمعنى اسم املفعول»(،)9

وقد جاءت الفلق صفة مشبهة عىل وزن َف َع ْل و إذا
أريد حدوث الصفة ال ثبوهتا حولت صيغتها إىل فاعل

(فالق) واسم الفاعل قد يستعمل بمعنى اسم املفعول

شذور الذهب  ،22رشح ابن عقيل ،630 ،575 ،571 ،567 :2

((( حمارضات يف علم الرصف20 :

امحد بن عبد اهلل بن هشام األنصاري ومعه كتاب بغية السالك إىل

الرصف.21 :

 ،633أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك مجال الدين يوسف بن
أوضح املسالك عبد املتعال الصعيدي .329/311

((( ينظر قطر الندى 53

((( رشح ابن عقيل ،134 :2 :وينظر حمارضات يف علم
((( حمارضات يف علم الرصف20 :
((( نفسه26 ،25 :

((( رشح ابن عقيل.605 ،604 :2 :

((( فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية يف علم التفسري

((( ينظر رشح ابن عقيل632 :2 :

 ،659 :5و ُينظر منة املنان يف الدفاع عن القران 67 :1

((( ُينظر نفسه.624 :2 :

حممد بن عيل بن حممد الشوكاين ضبطه و صححه امحد عبد السالم

العدد ال�سابع  -ال�سنة الرابعة2017 -م  -اجلزء الثاين

31

البحث الداليل يف سورة الفلق
(مفلوق) ( )1وهبذا حتولت من معنى الصفة املشبهة إىل
معنى اسم املفعول .

البحوث املحكمة
بحرف اجلر يف .

كل هذه األسامء جرت بالكرسة الظاهرة عىل آخرها .

 -7مجع املؤنث السامل

 /2اجلر باإلضافة (:)6

إذا كان االسم فوق ثالثة أحرف وصحيح اآلخر

رش حاسد)

ن ّفاثات ُ -ع َقدْ

(رب الفلق ،رش ما خلق ،رش غاسق ،رش النفاثات،

زيد عليه عند اجلمع ألف وتاء ( .)2نفاث ــــ نفاثات.

لرب جمرور بالكرسة.
فالفلق مضاف ّ

.عقدَ ة ــــ ُع َقد
( ُف َعل) بضم الفاء وفتح العني (ُ )3

السكون يف حمل جر باإلضافة.

كل اسم عىل وزن( ُفع َل ٍة) يجُ مع مؤنث سامل عىل

املبحث الثالث:
الظواهر النحوية

أو ً
ال  /األسامء الظاهرة

املجرورات (:)4

 /1اجلر باحلروف (:)5

وما املوصولة :اسم موصول بمعنى الذي مبني عىل
ٍ
وغاسق :مضاف إىل رش جمرور وهو اسم فاعل لذلك

ّنون للتعريف.

والنفاثات :مضافة إىل رش جمرورة بالكرسة مجع مؤنث

سامل صيغة مبالغة

وحاسد :مضاف إىل رش جمرور وهو اسم فاعل لذلك

ّنون للتعريف.

رب جر بحرف اجلر
أ ـ اجلر بالباء( :برب) االسم ّ

ثاني ًا/املضمرات:

ب -اجلر بمن( :من رش) فاالسم رش جر بمن وجاء

(أنت) ضمري مسترت فاعل لفعل األمر ( ُقل).

ج ـ اجلر بفي( :يف العقد) االسم العقد اسم ُجر

(هو) ضمري مسترت فاعل للفعل املايض (وقب)

الباء.

مكررا أربع مرات.

((( ُينظر حمارضات يف علم الرصف 36 ،33 ،32 ،31

ضامئر الرفع(:)7

(أنا) ضمري مسترت فاعل للفعل املضارع (أعوذ).
والفعل (حسد) املايض.

((( ينظر حمارضات يف علم الرصف 73
((( نفسه 84

((( ابتدأت باملجرورات لعدم وجود اسم ظاهر مرفوع أو
منصوب يف السورة.

((( ينظر :إعراب ثالثني سورة،236 ،235 ،234 ،233

((( ينظر :إعراب ثالثني سورة،236 ،235 ،234 ،233

إعراب القران الكريم وبيانه  ،434 ،453 :8الربهان يف إعراب

القران 555 :6

((( نفسه

إعراب القران الكريم وبيانه  ،434 ،453 :8الربهان يف إعراب
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القران 555 :6

م.د.حسني جليل علوان  ...م.م .مكارم خشان حيون
ثالثا  /األفعال

وحرف املضارع صار موقوفا ال جمزوما ألن العامل إذا

ويبنى عىل الفتح( )1وقد ورد يف السورة كل من:

لكان املوجود معدوما واملعدوم موجودا ،والدليل أن

1ـ املايض:

وجد عمل وإذا فقد بطل عمله ،ولو كان كام زعموا

َ
(خ َلقَ ) :فعل ماض مبني عىل الفتح فاعله ضمري

األصل الالم ر ّدهم إياه يف الغائب إذا قلت ليذهب

وهي مجلة صلة املوصول( )2وعائد (خلق) حمذوف

فحذفوه»

مسترت تقديره هو.

أي خلقه إذ من املمكن أن تكون ما مصدرية (.)3

(و َق َب) :فعل ماض مبني عىل الفتح وفاعله
َ

ضمري مسترت تقديره هو ومجلته مضافة إلذا الرشطية.

زيد ...وكذلك املأمور كان أصله لِ ُتقل فكثر استعامله
()6

 /3املضارع:

وهو ما جاء يف أوله احد حروف املضارعة نأيت

ورشطها أن تكون زائدة وان تكون األلف دالة عىل

(ح َسدَ ) :فعل ماض مبني عىل الفتح فاعله ضمري
َ

املتكلم وله حكامن:

2ـ األمر:

أقل من األربعة( .عاذ)

مسترت تقديره هو وهي يف حمل جر بإضافة إذا إليها.
حكمه يف األصل يبنى عىل السكون

()4

السورة:

ويف

( ُق ْل) :فعل أمر مبني عىل السكون وفاعله ضمري

مسترت تقديره أنت ( .)5وعند الكوفيني «األصل لتقول
فيجزمونه بالم األمر ،قالوا ثم حذفنا حرف االستقبال

األلف والالم يف األمر ختفيفا ،فهو عندهم جمزوم بتلك
الالم املقدرة ،وعند أهل البرصة ملا حذفت تلك الالم

((( ينظر قطر الندى 46

ـ حكم باعتبار أوله :فهو يفتح األول إن كان ماضيه
ـ حكم باعتبار آخره :فيكون معربا وهو أحد
وجوهه

()7

(أعوذ) ،فأعوذ :فعل مضارع مرفوع

بالضمة الظاهرة عىل آخره ( )8والفاعل ضمري مسترت
تقديره أنا ومجلة أعوذ مقول القول (.)9
رابع ًا  /األدوات واحلروف:

األداة النحوية :هي لفظ «دال عىل معنى من

املعاين النحوية»(.)10

((( ينظر :إعراب ثالثني سورة  ،233خمتار الصحاح حممد بن أيب

((( إعراب ثالثني سورة ،232 :وينظر :أساليب الطلب عند

((( ينظر :إعراب القران الكريم وبيانه  ،454 ،453 :8الربهان

األمر بني النحويني واألصوليني د.نجم الفحام.16 ،15 ،14 :

((( ينظر قطر الندى 50

((( ينظر إعراب ثالثني سورة 233

بكر بن عبد القادر الرازي 613

555 :6

((( ينظر :إعراب ثالثني سورة  ،232إعراب القران الكريم
وبيانه  ،453 :8الربهان555 :6/

النحويني والبالغيني قيس إسامعيل األويس،115 ،114 ،113 :
((( ينظر قطر الندى ،56 ،55 ،54 ،53

((( ينظر :إعراب القران وبيانه  ،453 :8الربهان 555 :6
( ((1املحيط 89 :3/
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البحث الداليل يف سورة الفلق

البحوث املحكمة

أوال :احلروف األحادية:

أـ الباء :وهي من العوامل وعملها اجلر وهي

مكسورة و»إنام كرست لتكون عىل حركة معموهلا

الكرس ...وتكون لالستعانة .)1(»...

عىل(من رش النفاثات) و(من رش النفاثات) معطوفة

عىل مجلة (من رش غاسق)(.)6
ثانيا /احلروف الثنائية:

1ـ أل :من احلروف «اهلوامل وان كان خيتص

حرف اجلر الباء دخل يف سورة الفلق عىل لفظة

باالسم ألنه مع ما دخل كاليشء الواحد وهلا

(رب) اسم جمرور بالكرسة
فالباء حرف جر و ّ

وهو يدل عىل أكثر منه» ( )7و«حرف التعريف عند

(رب)( :برب)

الظاهرة ،و برب متعلق بأعوذ

()2

مواضع ...أن تكون لتعريف اجلنس  ...يراد به اجلنس
اخلليل ال بكامهلا  ...ومهزهتا عنده مهزة قطع ،وإنام

ب ـ الواو :من احلروف اهلوامل ألهنا تدخل عىل

وصلت لكثرة االستعامل ،وقال سيبويه الالم وحدها

أن» ال تعمل شيئا ألهنا ليست بالعمل يف االسم بأحق

بالساكن واستدل أصحابه عىل ذلك بنفوذ اجلر إىل ما

االسم والفعل مجيعا وال ختتص بأحدمها فاقتىض ذلك

منها بالعمل يف الفعل  ...وتكون عاطفة جامعة»...

حرف للتعريف واهلمزة دخلت يتوصل هبا إىل النطق

()3

بعدها وبأهنا يف مقابلة التنوين ،فكام التنوين حرف

عطف نسق( ،)4و«هو التابع املتوسط بينه وبني متبوعه

التنكري ،كام تدل الالم عىل التعريف واحتج أصحاب

وردت الواو يف السورة ثالث مرات كلها جاءت

واحد فكذلك الالم ألهنا تقابله وذلك أنه يدل عىل

احد حروف العطف»(.)5

اخلليل بأهنا تثبت مع حرف االستفهام كام تثبت مع

(ومن رش غاسق  .ومن رش النفاثات  .ومن رش

مهزة القطع وأهنم قطعوها يف قوهلم يا اهلل»( ،)8يف

فالواو حرف عطف و(من رش حاسد) معطوفة

النفاثات ،العقد)

حاسد)

((( معاين احلروف  ،36وينظر :قطر الندى  ،282رشح ابن
عقيل  ،21 :2أوضح املسالك ،138 :املحيط.121 :3 :

((( ينظر :إعراب ثالثني سورة ،233 :إعراب القران وبيانه:8 :
 ،453الربهان555 :6 :

السورة دخلت عىل(فلق ،نفاثات ،عقد)( :الفلق،
2ـ من« :من احلروف العوامل وعملها اجلر وهلا

معان منها  ...اجلنس  ،)9(»...وردت يف سورة الفلق
أربع مرات:

((( معاين احلروف  ،59وينظر :املحيط  ،252 :3قطر الندى

((( ينظر :إعراب القران وبيانه  ،454 :8الربهان 555 :6

((( ينظر :إعراب ثالثني سورة  ،234إعراب القران وبيانه :8

((( معاين احلروف 70 ،69

((( قطر الندى  ،336وينظر رشح ابن عقيل 224 :2

عقيل  ،15 :2املحيط 233 :3

 ،282رشح ابن عقيل . 225 ،224 :2
 ،453الربهان 555 :6

34

((( معاين احلروف 65

((( معاين احلروف  ،97وينظر :شذور الذهب  ،319رشح ابن

م.د.حسني جليل علوان  ...م.م .مكارم خشان حيون
(من رش ما خلق ،من رش غاسق ،من رش

النفاثات ،من رش حاسد)

ويف كل هذه املواضع هي لبيان اجلنس.

إىل اجلملة الفعلية( ،)6و إذا يف سورة الفلق جاءت
ظرف ملجرد الظرفية واجلملة بعدها صلة هلا

()7

ووردت مكررة:

(من رش)( :من) :حرف جر( ،رش) :اسم جمرور

(إذا وقب)( :إذا) ظرف زمان و (وقب) مجلة

3ـ ما :و تكون اس ًام خربيه بمعنى الذي فتحتاج

(إذا حسد)( :إذا) ظرف زمان و (حسد) مجلة

بالكرسة الظاهرة.

حينئذ إىل صلة وعائد وقد حيذف عائدها لطول االسم

( ،)1و»ما  ...ملا يعقل وحده  ...وللمبهم أمره

.)2(»...

فعلية مضافة إىل إذا.

فعلية مضافة إىل إذا .

وهي يف السورة ظرف ملا يستقبل من الزمان.

املبحث الرابع
الظواهر البالغية

يف سورة الفلق دخلت ما املوصولة عىل مجلة

فعلية (خلق) (ما خلق):

فام بمعنى الذي ومجلة خلق صلة املوصول

()3

4ـ يف :من «احلروف العوامل عملها اجلر»...

()4

ومعانيها سنذكرها يف الداللة ،جاءت يف سورة الفلق:

(يف العقد) :فـ(يف) حرف جر و(العقد) جمرورة هبا
واملجرور متعلق بالنفاثات(.)5
ثالثا /احلروف الثالثية

 -1إذا:

ظرف للزمان ومن أحكامها أهنا تلتزم اإلضافة

((( ينظر معاين احلروف 86

((( أوضح املسالك  ،32وينظر املحيط 221 :3

أوال/املعاين

1ـ التعريف باإلضافة

املعرفة «ما دل عىل يشء بعينه ،ويدخل التعريف

عىل املسند إليه ألن األصل فيه أن يكون معرفة ألنه

املحكوم عليه واحلكم عىل املجهول ال يفيد ولذلك
فانه يعرف لتكون الفائدة أتم ،ألن احتامل حتقق

احلكم متى كان أبعد كانت الفائدة يف اإلعالم به

أقوى ،ومتى كان أقرب كانت أضعف»( ،)8ويؤتى
باملسند إليه معرفا باإلضافة ملزايا كثرية أمهها تعظيم

شأن املضاف

()9

((( ينظر :إعراب ثالثني سورة  ،233إعراب القران وبيانه :8

((( ينظر املحيط 89 :3

((( معاين احلروف  ،96رشح ابن عقيل  ،21 :2/املحيط :3

وبيانه  ،454 :8الربهان 555 :6

((( ينظر :إعراب ثالثني سورة  ،235إعراب القران وبيانه :8

((( ينظر أساليب املعاين يف القران :السيد جعفر السيد باقر

 ،453الربهان 555 :6
174

 ،454الربهان  ،555 :6املحيط 174 :3

((( ينظر :إعراب ثالثني سورة  ،235 ،234إعراب القران
((( معجم املصطلحات البالغية وتطورها :امحد مطلوب.382 :
احلسيني.292 :
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البحث الداليل يف سورة الفلق
وقد جاء يف سورة الفلق يف قوله تعاىل(رب الفلق) .
2ـ إجياز القرص

هو تقليل األلفاظ وتكثري املعاين ففيه يكون

للعبارة القليلة معان كثرية دون أن يكون يف تركيبها

لفظا حمذوفا( ،)1وورد يف قوله تعاىل(من رش ما خلق)

البحوث املحكمة
((من رش ما خلق ومن رش غاسق إذا وقب ومن رش

النفاثات يف العقد ومن رش حاسد إذا حسد)) فقوله
(رش ماخلق) عام عطف عليه اخلاص وهو بقية

الرشور .

ثانيا /البيان

فام هنا تفيد العموم فيدخل يف ذلك كل من يوجد فيه

رش أيا كان ذلك الرش قل أو كثر وهذا إجياز قرص.
3ـ اإلطناب

فيه يؤدى املعنى بعبارة زائدة عليه كان يعرب

عنه بأكثر مما وضع ألجزائه مطابقة ويكون الزائد
لفائدة(.)2

أ ـ اإلطناب بالتكرير

من األساليب الشائعة يف اللغة العربية وتعرض

له معظم النحاة والنقاد والبالغيني ،وفيه يأيت املتكلم

املجاز العقيل

ويكون يف اإلسناد أو الرتكيب وفيه تستعمل

األلفاظ املفردة يف موضوعها األصيل ،واملجاز يكون

عن طريق اإلسناد( ،)5وله عالقات ذوقية تصحح
اإلسناد بني طريف املجاز ومنها العالقة الزمانية(،)6
وفيها يستند الفعل أو ما يف معناه إىل زمان حدوثه(.)7

ورد يف سورة الفلق يف قوله تعاىل ((رش غاسق))

فقد أضاف لفظة الرش إىل غاسق.
ثالثا /البديع

بلفظ ثم يعيده بعينه سواء كان اللفظ متفقا يف املعنى أو
خمتلفا أو يأيت بمعنى ثم يعيده( .)3نالحظ هذا يف تكرار

لفظة الرش يف سورة الفلق أربع مرات.

ب ـ اإلطناب بعطف اخلاص عىل العام

هو «أن يذكر اخلاص أوال داخال يف عموم جنسه

ثم يذكره ثانيا وحده تعظيام له وتنوهيا بشأنه»(.)4

ورد يف السورة من اآلية الثانية حتى هنايتها

((( ينظر :معجم املصطلحات البالغية ،211 :وأساليب املعاين
يف القران.475 :

((( ينظر أساليب املعاين يف القران .483

اجلناس

منه ما تكون الكلمة جتانس األخرى يف تأليف

حروفها ومعناها ،ويكون اجلناس يف تأليف احلروف

دون املعنى(.)8

1ـ اجلناس غري التام :وفيه خيتلف اللفظان يف نوع

احلروف أو شكلها أو عددها أو ترتيبها أو هيئتها،
((( ينظر معجم املصطلحات البالغية .592 ،591

((( ينظر تكوين البالغة قراءة جديدة ومنهج مقرتح :عيل الفرج:
276

((( ينظر أساليب البيان يف القران 429

((( ينظر :معجم املصطلحات البالغية ،139 :أساليب املعاين يف

((( ينظر :البديع البن املعتز حتقيق اغناطيوس كراتشوفسكي:

((( أساليب املعاين يف القران 490

الكريم..... ،109 ،108

القران.497 ،495 :
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 ،25معجم املصطلحات البالغية  ،264أساليب البديع يف القران

م.د.حسني جليل علوان  ...م.م .مكارم خشان حيون
ومنه ما يقع التغيري يف أول الكلمة (.)1

وورد يف لفظتي (الفلق)و(خلق) يف السورة.

واالنفعال والتدافع نحو األمام ( ،)4وهذه السمة يف
الواو تعطي للفعل أعوذ داللة االمتداد واالستمرار

2ـ اجلناس املشتق :وفيه خيتلف املعنى يف ركنيه إذ

يف التمسك باالستعاذة باهلل والتواصل معها ال سيام إذا

يتجانس الركنني يف األصل وخيتلفان يف اهليأة ومن

وتستمر باجلهر ((ع))(( ،و))(( ،ذ))( .)5وهذا يثبت

املعنى يف اشتقاق اللفظني يرجع إىل أصل واحد ففيه
أنواعه أن يكون أحد ركنيه اسام واآلخر فعال( .)2وهذا

ما نراه يف قوله تعاىل ((حاسد إذا حسد)).

املبحث اخلام�س
الظواهر الداللية

الداللة الصوتية ،تضمنت هذه السورة املباركة

الظواهر الصوتية اآلتية:
 -1اإلبدال:

إن يف إبدال السكون بالضمة يف فعل األمر داللة

تتجىل يف معرفتنا بصفة صوت الضمة الذي هو متأيت
من الواو وصفتها «للفعالية ...و لالنفعال املؤثر يف

الظواهر  ...كام أن صوت الواو احلاصل من تدافع

اهلواء يف الفم يوحي بالبعد إىل األمام»( ،)3فضم القاف
يعطيه سمة التفاعل واالهتامم واحلركة.
-2اإلشباع:

(أعوذ) :إشباع الضمة:

معلوم أن إشباع الضمة يعطي صوت الواو الذي

هو األصل ،وتقدم أن الواو تدل عىل احلث عىل احلركة
((( ينظر أساليب البديع يف القران 135 ،134

علمنا أن مكونات الفعل الصوتية تبدأ بالشديد ((أ))
الداللة بالتجاهر والتمسك بشدة االستعاذة باهلل من

رش ما خلق وفيها إشعار بدوام حاجة املخلوق للخالق.
ِّ
(رش) :إشباع الكرسة:

إشباع الكرسة عود هبا إىل الياء التي هي من

احلروف املجهورة ،وأشبه باملتوسط ،وترتاوح بني

الشدة والرخاوة وهي من أصوات اللني والرتقيق

ففي إشباعها داللة انحطاط الرش وضعفه وتفاوته و
استفاله وهي من صفات هذا احلرف.
 -3اإلمالة:

(حاسد ،غاسق ،النفاثات)

نالحظ داللة اإلمالة يف مسألتني “التناسب

الصويت يف سياق الرتكيب... ،الكشف عن أصل

صوت...اللني»

()7

حاسد فيه تناسب نستدل عليه من خالل التدرج

فيه من اهلمس والسري فيه ثم امليل إىل التجاهر ،فاحلسد
يبدأ مكتوما يف النفس ثم يتدرج إىل أن يظهر يف القول

((( ينظر نفسه.

((( ينظر فقه اللغة 152

((( ينظر :نفسه  ،154 ،153 ،152خصائص احلروف العربية

((( ينظر :معجم املصطلحات البالغية  453 ،452أساليب

. 50 ،49

((( معاين احلروف العربية 97

العزاوي 116

البديع يف القران 161 ،157 ،155

()6

((( التنغيم اللغوي يف القران الكريم ،سمري إبراهيم وحيد
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البحث الداليل يف سورة الفلق
أو الفعل ،فهو خروج من تسفل إىل تسفل (.)1
جمهور :د
\

البحوث املحكمة
الباء الساكنة أدغمت يف املتحركة ليكونا

(رب) فكأن دجمهام يؤكد
متوحدين يف إثبات داللة ّ
التوحيد هلل بالربوبية وما يؤيد هذا الراء والباء

بني اجلهر واهلمس :ا \

املجهورين( )5فحصل بينهام صمت أو فصل بالسكون

مهموس :ح س ()2

اجلهر ،فحقق هذا الدمج باإلضافة النسجامه الصويت

\\/

أما غاسق فعىل العكس فيبدأ الليل من اجلهر

بعد النهار والضياء ثم يميل نحو الظالم (الغروب)
ويرتاوح فيه ثم يستمر إىل أن تظهر ظلمته وتشتد،

وهذا التقارب حققته اإلمالة:
جمهور :غـ

انسجاما دالليا ،فالرب اهلل وحده املتكفل بمصلحة
املوجودات (. )6
ّ
ب(-رش):

إدغام الراء فيه داللة عىل توحد الرش يف أصوله

مهام اختلفت صوره وتفاوتت مراتبه فمصدره واحد
(الشيطان) فهو يبدأ بالشني وهو مهموس ثم ينتهي

|
بني اجلهر واهلمس :ا

بجهر مضعف ((الراء))

()7

وفيه داللة أن الرش قد

خيفى فاعله عىل البرش إال أن فعله ظاهر هو و أذاه .

|
مهموس :سـ ـــــ ق

فدُ مج الساكن ليتواصل املجهوران و يتوحدان يف

()3

ج(-النفاثات):

النفاثات نالحظ حتول حروفها من التوسط يف

فيه نوعان من اإلدغام :متقارب((ل ،ن))،

متوسط بني اهلمس واجلهر ثم ((ث ،ت)) وكالمها

الصفة ،واإلدغام املتقارب هنا يسمى مدبرا ( )9ألنه

اجلهر فاألول (النون) جمهور أصابه اهلمس (الفاء)

مهموسا

()4

وهذا يدل عىل خفاء عمل الساحرات

وعدم جتاهرهن به إال أحيانا قليلة.
 -4اإلدغام:

أ(-رب):
ّ

ومتامثل (الفاء املهموس) ( ،)8ويف التامثل تقارب يف
حدث بتأثري الثاين (النون) يف األول (الالم) ،وتأثري

الالحق بالسابق فيه داللة التدين والرتاجع.
 -5تسهيل اهلمز:

((( ينظر فقه اللغة 149

((( ينظر :مفردات ألفاظ القران للراغب األصفهاين،645 :

((( ينظر :نفسه ،حمارضات يف علم الرصف 224

خمتار الصحاح228 :

((( ينظر فقه اللغة150 :

((( نفسه

((( ينظر فقه اللغة 150 ،149
((( نفسه

38

((( ينظر فقه اللغة 149
((( ينظر التنغيم 91

م.د.حسني جليل علوان  ...م.م .مكارم خشان حيون
مهزة الوصل تصل ماقبلها بام بعدها( )1ف(الفلق)

اآلية فنقول (أعوذ برب الفلق) وال نأيت بفعل األمر

َّ
وكأن املخلوقات
لقصد التحقيق لكثرة االستعامل(،)2

اهلمز فيه إشعار بالقوة و اثر أعظم يف النفوس

بالـ(رب) ألنه خالقه .ومهزة الوصل يؤتى هبا
متصل
ّ

هتون وتتساوى أمام الرب اخلالق ،وكوهنا أداة للنطق

بالساكن( )3ففيها داللة اضمحالل قدرة املخلوقات
وسكوهنا بدون اخلالق ألنه هو الذي أوجدها من
العدم ،وبتسهيل اهلمز داللة عىل عودهتا إىل األصل

الذي كانت عليه بعد ترك أث ٍر عىل صورهتا .

أما بالنسبة للنفاثات فلهمزة الوصل فيها داللة

أخرى وكذلك (العقد) فنجد فيها داللة املزج والدمج
والربط والتقريب بني النفث والرش ألن منبع النفث

املعني يف اآلية الرش ال حمالة ،وأي نفث؟! النفث يف
العقد التي هي أيضا ارتبطت بالنفث والرش فكأن

الوصل جعلهام متامسكان متواصالن كاليشء الواحد
سواء يف نية العمل (الرش) أو يف مادته وهي التواصل

يف النفث مع تواصل العقد وتزامنهام(.)4
 -6حتقيق اهلمز:

اهلمزة يف أعوذ مهزة قطع وهي التي تقطع ماقبلها

عن االتصال بام بعدها

()5

فــ(أعوذ) جاء بعد فعل

األمر وكأنه فصل فعل األمر عن املأمور به ،وهو

االستعاذة ،وفيه داللة قطع فعل األمر يف الدعاء من
((( ينظر أرسار العربية 158

((( ينظر :نفسه  ،158رشح ابن عقيل 545 :2 ،177 :1

إال يف قراءة القرآن .

()6
حيس من
فاالستعاذة حتصن ،واحلصن منيع قوي ّ

بداخله باالطمئنان ومن هنا نستطيع أن نقول َّ
إن مهزة

أعوذ فيها داللة االطمئنان بقدرة رب الفلق يف محاية
وحفظ العائذ به(. )7

(إذا) مهزهتا أصل فيها ألهنا من األدوات( )8وفيها

نفس داللة ما سبق يف التوكيد والتحقيق أي إذا حتقق
دخول الغسق ،وحتقيق وقوع احلسد(.)9
 -7التنوين:

ٍ
ٍ
حاسد)
(غاسق،

التنوين «وحدة رصفية تدل عىل النكرة وهي

الوظيفة األصلية للتنوين ،وقد سمي التنوين الذي
يلحق االسم املعرب رصف ًا وهو دليل عىل متكني

االسم يف االسمية متام التمكني وقيل التنوين هو ال
التعريف الذي يدل عىل املعرفة»(.)10

بنا ًء عىل ما تقدم يمكننا القول إن التنوين يف غاسق

وحاسد أعطامها داللة صفتي الثبات والتمكني،
((( ينظر اخلصائص 146 :2

((( ينظر :جممع البيان يف تفسري القران للطويس أليب عيل الفضل

بن احلسن الطربيس ،568 :10 :التفسري الكبري  ،369 :32التفسري
الكاشف حممد جواد مغنيه  ،625 :7منة املنان 78 ،77 :1

((( ينظر معاين احلروف 144

((( ينظر :رشح ابن عقيل  ،177 :1أوضح املسالك 211

((( ينظر منة املنان 82 :1

((( أرسار العربية  ،158وينظر معاين احلروف 144

رشح ابن عقيل 17 :1

((( ينظر التفسري الكبري 374 :32

( ((1الظواهر اللغوية والنحوية يف قراءة السلمي. 122وينظر
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البحث الداليل يف سورة الفلق

البحوث املحكمة

فالليل آت ال حمالة ،و غاسق ال حمالة متمكن يف عتمته

بشدة الداللتني ،كذلك الكرسة يف (فلق والعقد)

مثل صفة فيه مرتسخة ثابتة (.)1

للخالق ،والفتحة يف (خلق وحسد) تعترب من اخف

وظالمه ،واحلاسد متكن احلسد من طبعه حتى الزمه
 -8املكونات الصوتية للفواصل

ورد حرف القاف يف الفاصلتني األوليني (فلق،

خلق) وداللة حرف القاف عىل القوة واملقاومة
واالنفجار

()2

جتعل الرابط قويا بني داللة اللفظني

يف تفسريمها ،فـ(الفلق)ما خلقه اهلل عز وجل بقوته
ففجره من العدم ،و(خلق) املخلوقات التي
وقدرته ّ
ترتبط بالفلق ألن املخلوق من املفلوق ،ولعل هذا

وجه لتكرار حرف القاف يف السورة كلها أو أغلبها .

كام أن اجلناس بني اللفظتني أعطى املعنى قوة

أكثر وزرع يف النفوس رهبة من عظمة اخلالق وقدرته
التي ال يعلو عليها يشء يف األرض وال يف السامء.

والتي تدل عىل تدين وانحطاط املخلوقات بالنسبة
احلركات حتى قيل إهنا اخف حتى من السكون

()6

فخلق اإلنسان أمر يسري عىل اخلالق سبحانه.

( -فلق) حرف الفاء «صوت مهموس رخو،

هذا احلرف بحفيف صوته الرقيق وبعثرة النفس لدى

خروجه من بني األسنان العليا وطرف الشفة السفىل
يوحي بملمس خمميل دافئ كام يوحي بالبعثرة والتشتت

لتكون اخلصائص الصوتية هلذا احلرف موزعة بني

اللميس والبرصي (املخلوق ـ الصبح) ...إن ظاهرة

االنفراج تؤلف بينها مجيعا  ...إن بعثرة النفس عند

خروج صوت الفاء حياكي األحداث التي تنطوي عىل
البعثرة والتشتت دونام حنف أو شدة ... ،والقاف مرة

 -الدال يف (عقد وحسد) داللتها الشدة( ،)3إن

جمهورا ...ومهموسا ...واملعنى األصل للفظة فلق

عقده( )4وكذلك احلسد فيه شدة الرغبة يف زوال نعمة

بينهام مصحوبا بصوت انفجاري وسوقا للحروف عىل

العقد هي ما تشدّ ه الساحرات من اخليوط وحتكم
اآلخرين واحلصول عليها( )5فالشدة يف الدال مرتبطة

((( ينظر :فتح القدير  ،260 :5الكاشف عن حقائق التنزيل
وعيون األقاويل يف وجوه التأويل أليب القاسم حممود بن عمر

الزخمرشي  ،825 :4جممع البيان  ،569 :10التفسري الكبري :32

373

((( ينظر :خصائص احلروف العربية  ،242األصوات اللغوية

هو إحداث انفراج بني شقي اليشء مع بقاء االتصال
سمت املعنى املقصود والغرض املراد» (.)7

( -خلق) اخلاء مهموس داللته املطاوعة

واالنتشار والتاليش والعيوب النفسية

()8

والالم

متوسط بني اجلهر واهلمس والقاف شديد داللته القوة
واملقاومة واالنفجار فكأن الالم توسط بني حرف

إبراهيم أنيس . 87

((( ينظر :خصائص احلروف العربية  ،56األصوات اللغوية 48

((( ينظر :فتح القدير  ،262 :5الكشاف  ،826 :4جممع البيان

((( ينظر :الظواهر اللغوية يف قراءة احلسن 77

((( نفسه

((( ينظر خصائص احلروف العربية 254 ،174

 ،569 :1التفسري الكبري 374 :32
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((( خصائص احلروف العربية 243 ،144 ،133 ،132

م.د.حسني جليل علوان  ...م.م .مكارم خشان حيون
ليحقق توازنا بني داللة

والدال للشدة ( ...سد) جذرا هلا بمعنى حتويل النعمة

جهوري وآخر مهموس

املقاومة والتفجر بام يناقض طبيعته األوىل ولعل يف

للمشاعر السلبية) ...وهكذا تضفي مقاطع اللفظة إىل

()1

املطاوعة واالنتشار لدى اخللق وقدرة هذا اخللق عىل

هذا الرتتيب الصويت داللة عىل تدرج الرش وتفاوته

عند املخلوقني.

من املحسود إىل احلاسد وأحلقت احلاء(العاطفية
مشاعر إنسانية سلبية ال تقف عند حدود التمني بل

تتعداه للسعي اخلفي الستئصال النعمة»(.)5

( -وقب) الواو هلا فعالية وانفعال مؤثر يف

إن القران الكريم اليعنى بالفاصلة عىل حساب

كل

إذ نجد يف الفاصلة ضبط املعنى والسياق واجلرس

الظواهر ،والقاف للقوة واالنفجار ،والباء للقطع
والبقر والبعج واالنبثاق والظهور واالتساع

()2

هذه الدالالت احلرفية ترتبط بداللة اخللق والتي
فصل فيها املفرسون القول من خلق اليشء وإجياده

وانتشاره(.)3

املعنى ،وال عىل حساب مقتىض احلال والسياق،
وخواتيم اآلي ،وجو السورة كاملة ،باإلضافة إىل
مراعاة األمور التعبريية والفنية األخرى ،بل نجد

مراعاة لكل التعبري القرآين وفواصله بحيث ندرك

إن الختيار لفظة الوقوب دون غريها يف هذا

سبب اختيار الفاصلة يف هذه السورة واختيار غريها

«أحسن استعارة وأمجل تعبريا ذلك أن الليل كأنه

هذا ونسقه بطريقة فنية غاية يف الروعة واجلامل وكأهنا

املقام داللة تتجىل يف تناغمها مع لفظة الغسق فهي
ينصب ظالمه وجيتمع يف نقرة كام جيتمع املاء فيها،

فالعامل كالنقرة يصب فيها الليل ظالمه ،فال يرتك

منها شيئا واالنصباب يكون عادة من فوق بخالف
الدخول فإنه اليشرتط فيه ذلك والليل إنام ينصب عىل

الذي من فوق كام ينصب املاء يف النقرة»

()4

( -حسد) «...يمكن اعتامد (حس) لالستئصال

والقطع مصدرا جذرا للحسد بمعنى سلب املحسود
((( ينظر نفسه 245 ،241

((( ينظر :خصائص احلروف العربية ،270 ،241 ،97
األصوات اللغوية 45

يف السورة األخرى لسبب ما دعا إليه ،ومجع بني كل

جاءت بصورة طبيعية يف أعىل درجات الفن والصياغة
واجلامل سبحان اهلل العظيم اجلليل

()6

داللة الرتكيب النحوي وال�صريف والبالغي
( ُق ْل) :فعل األمر هنا هو طلب إيقاع الفعل وهو

كام يراه البالغيون «صيغة تستدعي الفعل أو قول ينبئ
عن استدعاء الفعل من جهة الغري عىل مجلة االستعالء

مع االلتزام  .)7(»...وعند األصوليني «صيغة األمر
((( خصائص احلروف العربية . 256

((( ينظر :فتح القدير  ،659 :5الكشاف  ،825 :4جممع البيان

((( ينظر التعبري القرآين ،د.فاضل صالح السامرائي.236 :

((( عىل طريق التفسري البياين د.فاضل صالح السامرائي36 :1 :

الطلب عند النحويني والبالغيني 113 ،12

 ،568 :10التفسري الكبري  ،371 :32منة املنان68 ،67 :1

((( األمر بني النحويني واألصوليني  ،13 ،12وينظر أساليب
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البحث الداليل يف سورة الفلق

البحوث املحكمة

ظاهرة يف الوجوب ولكن ال من جهة كوهنا موضوعة

يصونك من رشهم ،وقد كان الرسول (صىل اهلل عليه

وان الوجوب اظهر إفراده وشأهنا يف ظهورها يف

املضارع هنا داللة عىل االستمرار واالستعانة به دوما

للوجوب ،وال من جهة كوهنا موضوعة ملطلق الطلب
الوجوب شأن مادة األمر من أن الوجوب يستفاد من

حكم العقل يلزم إطاعة أمر املوىل ووجوب االنبعاث
عن بعثة قضاء بحق املولوية أو العبودية مامل يرخص
لنفس املوىل بالرتك و يأذن به وبدون الرتخيص فاألمر
لو خىل وطبعه شأنه أن يكون من مصاديق حكم

العقل بوجوب الطاعة»

()1

يعوذ احلسن واحلسني (عليهام السالم) ،فصيغة
و اله) ّ
من سائر خملوقاته وذكر لفظ الرب دون غريه تنبيها

عىل أنه سبحانه ال تنقطع عنك تربيته و إحسانه

()3

(الفلق) قال فيه املفرسون الكثري فإن كان بمعنى

املفعول فاملعني به املخلوق وقيل الصبح ألن الليل

يفلق عنه وقيل هو كل ما خلقه اهلل سبحانه من

األرض والنبات الذي ظهر عن انشقاقها واجلبال

لقد وردت لفظة (قل) يف القران الكريم ()332

جب
التي انشقت عن العيون وقيل واد يف جهنم أو ٌّ

«الغرض األول :التبليغ ...الغرض الثاين :نصح

لقد تضمنت اإلضافة يف قوله (رب الفلق) الكثري

إىل اهلل سبحانه فاالستعاذة إنام هي للمخاطب وهي

هذه األرسار استعامل احد دالالت الفلق يف هذا املقام

مرة لثالثة أغراض:

املأمور بالقول  ...الغرض الثالث :عدم مناسبة نسبته
يشء أدنى من أن ينطق هبا اهلل سبحانه عن نفسه
ألنه تعاىل منيع ال يترضر وال خياف وليس املراد منها
احلكم التكليفي ...األمر هبا دال عىل اإلباحة وهو

ليس ابتدائيا بل متوسط شعور الفرد باخلوف و العجز

واحلاجة واملفروض باملؤمن أن يكون دائم الشعور

باحلاجة إىل اهلل تعاىل.)2(»...
(-أعوذ برب الفلق):

استعذ و استعن باهلل حتى يوفقك لطاعته و

فيها ،وكل هذه الدالالت حمتملة (.)4

من األرسار البالغية والنكت البيانية ،ومايتجىل من
فإذا كان املراد منه الصبح ألن الليل يفلق عنه ويفرق

وهو قول مجهور املفرسين( ،)5ويدل عىل ذلك قوله

تعاىل ((فالق اإلصباح))( ،)6كام تدل عليه لغة العرب
كذلك ومن ذلك قوهلم يف األمثال (هو أبني من فلق

((( ينظر :جممع البيان  ،568 :10التفسري الكبري ،369 :32
 ،370التفسري الكاشف ،625 :7منة املنان 73 :1

((( ينظر :فتح القدير  ،659 :5الكشاف  ،825 :4التفسري
الكبري  ،371 :32التفسري الكاشف  ،625 ،624 :7منة املنان

 ،69 ،68 ،67 :1إعراب القران وبيانه . 452 :8

((( األمر بني النحويني واألصوليني  ،13 ،12وينظر أساليب

((( ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القران ،البن جرير الطربي:

((( منة املنان .43 ،42 ،41وينظر :التفسري الكبري ،369 :32

الكشاف 825 :4

الطلب عند النحويني والبالغيني 113 ،112

جممع البيان 568 ،567 :10
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 ،748 :12معامل التنزيل أليب حممد احلسني البغوي،547 :4 :

((( األنعام 96

م.د.حسني جليل علوان  ...م.م .مكارم خشان حيون
الصبح وفرق الصبح)(.)1

ظاهرة عىل عظمة هذا الرب وقدرته التامة يف كفاية

إذن فمن أرسار هذه اإلضافة أن غاية العائذ من

من يلوذ به ويعتصم بحامه فيكفيه الرشور كلها

حل به من رضر وان يغري حاله من اخلوف إىل األمن،

إن التجانس بني لفظتي (الفلق ،وخلق) حقق

االستعاذة باهلل عز وجل هي أن يغري اهلل حاله ويرفع ما

ومن احلزن إىل الفرح ،ويف انبثاق الصبح وتباشريه
داللة عىل هذا املعنى ،فالقادر عىل تغيري هذه األحوال
قادر عىل تغيري حال املستعيذ به من رش حال إىل خري

حال( ،)2ولذلك َّ
فإن طلوع الصبح وتباشريه كالكناية

عن جميء الفرح وإقبال الرسور وجالء األحزان
واهلموم.

(-من رش ما خلق):

(من) هنا لبيان اجلنس و(الرشّ ) ُّ
رش املخلوقات

وقد وصل الرشّ بام خلق والوصل بام

()3

أدخل يف

املخلوقات اإلنس واجلن والعاقل وغريه؛ وألن الغلبة

للعقالء أحسن من استخدام لفظة (ما) فيه ألن العربة
باألغلب ويدخل فيه رشور الغذاء واملاء والنار (.)4

صغريها وكبريها.

انسجاما موسيقيا له تأثري كبري عىل السمع ووقع أكرب
يوثر يف النفس وهذا يتناسب متاما مع مفهوم السورة

ومعانيها كاملة.

( -ومن رش غاسق إذا وقب):

عطف اخلاص عىل العام لزيادة االهتامم( )5فعطف

جنس آخر من الرش ،وقيل انه الليل إذا اعتكر واشتدّ

ظالمه فاالستعاذة منه حني دخوله فحدد الظرف
بإذا ،وخص الليل ألن فيه حتدث الرشور فقد قالوا

الليل أخفى للويل ،فتنفذ فيه املؤامرات واملكائد

والرسقات وغريها من الرشور التي يسرتها الليل

( ،)6ويف اإلطناب هبذا الطريق إشارة إىل أن اخلاص
بحاجة إىل مزيد من االستعاذة ،ومزيد من التحرز

إن ما هنا تفيد العموم فيدخل يف ذلك مجيع

منه ،والتحصن لشديد رضره وعظيم خطره ومن هنا

ففي اآلية إجياز قرص فقد حوت بألفاظها القصرية

من وجوه البالغة يف هذه اآلية إضافة الرش إىل

من يوجد فيه رش أيا كان ذلك الرش قل أو كثر ولذا
كل خملوق له رش من اإلنس واجلن والشيطان وكل

املخلوقات ،تتجىل بالغة هذا اإلجياز أن فيه داللة
((( ينظر جممع األمثال للميداين208 :1 :

((( ينظر الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق
اخلفية سليامن العجييل440 :8 :

((( ينظر معاين احلروف .97 ،86 ،36

((( ينظر :الكشاف  ،826 ،825 :4التفسري الكبري ،372 :32
منة املنان 71 ،70 :1

جاء األمر بالتعوذ من رش الليل .

الغاسق ففيه جماز عقيل من إضافة اليشء إىل زمانه
فالعالقة هنا زمانية كام يقال :فالن هناره صائم وليله

قائم ،فقد أضيف الصيام إىل النهار لكونه وقت
((( ينظر منة املنان 75/74 :1

((( ينظر :فتح القدير  ،659 :5الكشاف  ،826 ،825 :4جممع
البيان ،569 :10التفسري الكبري ،371 :32التفسري الكاشف :7
 ،626منة املنان 75 ،74 :1
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البحث الداليل يف سورة الفلق
الصيام ،وكذلك إضافة القيام إىل الليل لكونه أيضا
وقت القيام وزمانه ،وكذلك إضافة الرش إىل الليل يف

هذه اآلية.

البحوث املحكمة
قيل النفاثات الساحرات يعقدن ُعقدا وينفثن

عليها واالستعاذة من سحرهن ورشهن وكيدهن،
وقيل النساء الاليت يفتن الرجال ويرصفنهم عن

إن بالغة هذا اإلجياز تكمن يف إشارته إىل عظم

مرادهم ،وقيل النفوس( ،)4قيل َّ
أنث النفاثات بالرغم

ومازال مرسحا لكثري من األحداث واألهوال

الصناعة تعرف بالنساء واألعظم يف السحر ربط

ما حيدث يف الليل من الرشور ،فكم كان هذا الليل
فقد اختذه األرشار مطية لتحقيق مأرهبم الفاسدة

وأغراضهم اخلبيثة حتت جنح الليل وستاره مستغلني
يف ذلك غفلة الناس وخلودهم إىل مضاجعهم فضال

عام يكون فيه من انتشار للهوام واحليوانات املؤذية،
ناهيك عن الشياطني التي ترتبص باإلنسان وتتحني
منه غفلة لتتمكن منه وتنال منه مبتغاها ،ومن هنا جاء
املجاز العقيل يف هذا السياق إشارة إىل هذه املعاين كلها

وداللة عليها.

من وجود السحر والنفث عند الرجال الن هذه

القلب فيه والنساء يتأتى ذلك عندهن لقلة علمهن

وألن السحر فيهن ومنهن أكثر من الرجال(.)5

وعر َفها ألن كل ن ّفاثة رشيرة ،وقيل إهنن بنات
ّ

أعصم اليهودي الاليت سحرن النبي (.)6

رأى حممد جواد مغنية أنّه« :ليس املراد بالنفاثات

هنا الساحرات أو مجاعات السحرة ذكورا أو إناثا كام

قال كثري من املفرسين ...كال و إنام املراد كل مشعوذ
حمتال يتاجر بالشعارات واملبادئ سواء أنفث يف العقد

اتضح من خالل هذا املجاز أن الرش ليس ألمر

مدعيا تسخري اجلن كذبا ونفاقا ،أم مل ينفث  ...و خص

من الناس يف هذا الوقت من الرش والرشور وأما ذات

النفاق»( ،)7وقيل العقد ملكات السوء والنفث فيها

كامن يف الليل بل بسبب ما يكون فيه وبسبب ما حيدث

الليل فهو من ذلك براء(.)1

أجاز الزخمرشي أن يكون املقصود من «الغاسق

األسود من احليات»( ،)2وجاء عىل صيغة اسم الفاعل
للداللة عىل شدة الظلمة وثبات وقوعها ونكره

بالتنوين ألنه «ليس كل غاسق رشير»(.)3
(-ومن رش النفاثات يف العقد):

سبحانه النفاثات بالذكر ألهنا مظهر الشعوذة ،وعنوان
التسبب يف بقاءها ،وقيل السلوك الطالح لإلنسان
والنفث فيه إعادته وزيادته ،وجاءت عىل صيغة

املبالغة للداللة عىل املبالغة يف وصفهن وجتددهن يف
النفث والسحر (.)8

((( ينظر :الكشاف  ،826 :4جممع البيان 569 :10

((( ينظر :التفسري الكبري  ،374 :32منة املنان 81 ،77 :1

((( ينظر التفسري الكبري 375 :32

((( ينظر :التفسري الكبري  ،374 :32منة املنان 81 ،77 :1

((( التفسري الكبري  ،375 :32وينظر منة املنان 81 :1

((( ينظر :منة املنان  ،80 ،79 :1رشح ابن عقيل 112 :2

((( الكشاف 826 :4
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((( الكاشف 625 :7

م.د.حسني جليل علوان  ...م.م .مكارم خشان حيون
(-ومن رش حاسد إذا حسد):

احلاسد الذي يتمنى زوال نعمة اآلخرين

منهم ،فاالستعاذة منه حني ظهور احلسد «والعمل

بمقتضاه...ألنه إذا مل يظهر أثر من أضمره فال رضر
يعود عىل من حسده بل هو الضار لنفسه وجيوز أن
يراد برش احلاسد إثمه وسامجة حاله يف وقت حسده

و إظهار أثره»(.)1

ّ
ونكر حاسد ألن ليس كل حاسد رشير بل ُر َّب
ٍ
حسد يكون حممودا وهو احلسد يف اخلريات ،قال أبو

متام:

وما حاسد يف املكرمات بحاسد (.)2

(حسد)« :ومن مقاطعها :حس :من حس

حسا (استأصله) ،انحس انقطع ،و حد :من
اليشء ّ
حد السيف ( ...صار قاطعا) أمر حدد (ممتنع باطل)
سد :من سد اليشء سدا (أغلق خلله و ردم ثلمه)

 ...يمكن اعتامد (حس) لالستئصال والقطع مصدرا
جذرا للحسد بمعنى سلب املحسود والدال للشدة

كام يمكن اعتامد مقطع (سد) جذرا هلا بمعنى حتويل
النعمة من املحسود للحاسد و أحلقت احلاء العاطفية
للمشاعر السلبية ...احلاء للعاطفة السلبية و اإلحاطة

والسني للمسري واخلفاء والدال (للشدة) وهكذا

تضفي حروف ومقاطع هذه اللفظة عىل مفهوم
((( الكشاف ،827 :4وينظر :جممع البيان ،569 :10التفسري
الكبري  ،375 :32التفسري الكاشف626 :7

((( ينظر :الكشاف  ،827 :4التفسري الكبري  ،375 :32منة
املنان  ،81 :1والبيت أليب متام ينظر ديوانه:

(احلسد) ،مشاعر إنسانية سلبية ال تقف عند حدود
التمني بل تتعداه إىل السعي اخلفي الستئصال النعمة

من املحسود (حس) ولتحويل النعمة عن صاحبها

إليه (سد)»(.)3

اخلامتة
نالحظ يف السورة تكرار:

مـــن شــر  ........أربع مرات 4

الواو العاطفة ......ثالث مرات 3

إذا الظرفية .........مرتان 2

أن هذا التكرار من بديع القران وهو يشبه

االستطراد الذي هو نوع من أنواع البديع يف شعر

العرب ونثرهم« ،أما شأن هذا البديع يف القران فليس

له مثال حيتذى»(.)4

نالحظ التسلسل التنازيل يف التكرار يف السورة

( )2-3-4و املدهش أن هذا التكرار حصل يف أربع
آيات اآلية ( )5-4-3-2أي غري األوىل ونالحظ أن
(إذا) تكررت يف اآليتني األخريتني وتكرارها مرتني،
والواو يف الثالث آيات األخرية وتكرارها ( )3مرات فام

الرس يف ذلك فهل هناك رابط يف البدء بام خلق جمددا

ثم التخصيص ثم األخص فاألخص؟! هذا التدرج
هل له عالقة يف تدرج عدد التكرار يف السورة وهبذا

التسلسل العجيب ؟سبحان اهلل!

إن السورة خالية من األسامء الظاهرة املرفوعة

((( خصائص احلروف العربية 256
((( إعجاز القران 112 :3
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البحث الداليل يف سورة الفلق

البحوث املحكمة

و األفعال كلها مضمرة ولعل هذا يتوافق مع داللة

ودراسة إبراهيم االيباري.طبعة دار الكتاب اللبناين

وما خيفي من الويل وبالنسبة للساحرات الاليت خيفني

 9ـ إعراب ثالثني سورة من القران الكريم أليب

السورة عىل اخلفاء بالنسبة للحاسد وبالنسبة لليل

كيدهن و اهلل اعلم وهو عىل كل يشء قدير.

امل�صادر واملراجع
بعد القران الكرمي

عبد اهلل احلسني بن امحد املعروف بابن خالويه .طبعة

دار الرتبية للطباعة والنرش.د.ت.

10ـ األمر بني النحويني واألصوليني وأثره عىل

االختالف يف األحكام الرشعية.د نجم الفحام.

1ـ أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني.

11ـ أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك أليب

2ـ أساليب املعاين يف القران :السيد جعفر السيد

هشام األنصاري تـ761هـ ،ومعه كتاب بغية السالك

3ـ أرسار العربية .كامل الدين أبو الربكات ،عبد

طبعة دار العلوم احلديثة .بريوت ـ لبنان 1982م.

قيس إسامعيل األويس.طبعة بغداد1988.م.
باقر احلسيني ،ط 1مؤسسة بوستان قم

الرمحن بن حممد بن أيب سعيد االنباري النحوي طبعة

بريل1886 ،م.

4ـ األصوات اللغوية .إبراهيم أنيس.الطبعة

اخلامسة مكتبة االنجلو املرصية 1975م.

5ـ األصوات اللغوية.دراسة يف أصوات املد

العربية .د.غالب فاضل املطلبي طبعة دار الشؤون

الثقافية والنرش 1984م.

6ـ إعجاز القران أليب بكر حممد بن الطيب

الباقالين .حتقيق امحد صقر الطبعة الثالثة دار
املعارف.د.ت

7ـ إعراب القران الكريم وبيانه .د.حمي الدين

الدرويش.الطبعة الثامنة.دار كثري للطباعة .دمشق.

بريوت2001م.

8ـ إعراب القران املنسوب للزجاج.حتقيق
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1986م.

حممد عبد اهلل مجال الدين بن يوسف بن عبد اهلل ابن
إىل أوضح املسالك تأليف عبد املتعال الصعيدي.
12ـ البديع البن املعتز حتقيق اغناطيوس

كراتشوفسكي ،دار املسرية ،بريوت ـط1982 3م

13ـ الربهان يف إعراب آيات القرآن.امحد ميقري

بن امحد حسني شميلة االهديل.طبعة املكتبة العرصية
.بريوت2001-م1422-هـ .

14ـ التعبري القرآين ،د.فاضل صالح السامرائي،

دار عامر ،عامن ،ط5

 -15التفسري الكاشف حممد جواد مغنيه.الطبعة

األوىل مؤسسة دار الكتاب العريب -مكتبة الصدر
للطباعة والنرش 2003م1424-هـ.

 -16التفسري الكبري فخر الدين الرازي تـ606هـ.

طبعة دار إحياء الرتاث العريب.بريوت -لبنان.

17ـ تكوين البالغة قراءة جديدة ومنهج مقرتح:

عيل الفرج نرش دار املصطفى إلحياء الرتاث ،إيران ط 1

م.د.حسني جليل علوان  ...م.م .مكارم خشان حيون
 -18التنغيم اللغوي يف القران الكريم سمري

عبد اهلل مجال الدين بن هشام األنصاري (ت761هـ)

19ـ جامع البيان عن تأويل آي القران ،البن

جديدة تأليف حممد حمي الدين عبد احلميد.

إبراهيم وحيد العزاوي.

جرير الطربي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
 1412هـ

 -20خصائص احلروف العربية ومعانيها.

دراسة حسن عباس .منشورات احتاد الكتاب العريب.
دمشق 1998م.

 -21اخلصائص ابن جني حتقيق حممد عيل النجار

ط 4دار الشؤون الثقافية العامة ،كنوز الرتاث ،وزارة
الثقافة واإلعالم د.ت.

ومعه كتاب سبيل اهلدى بتحقيق رشح قطر الندى  .ط
-27الظواهر اللغوية يف قراءة احلسن البرصي.

صاحب ابو جناح .ط 1مركز دراسات اخلليج العريب

بجامعة البرصة 1985م.

28ـ عىل طريق التفسري البياين د.فاضل صالح

السامرائي ،جامعة الشارقة ،النرش العميل 1423 ،هـ

 -29الفاصلة القرآنية من أرسار التعبري يف القرآن

د.عبد الفتاح الشني ط دار املريخ للنرش الرياض

1982م.

 -22دراسة الصوت اللغوي امحد خمتار عمر

 -30فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية

 -23دالئل اإلعجاز عبد القاهر اجلرجاين

ت ،125ضبطه وصححه امحد عبد السالم ط 1دار

الرتكزي ،وصحح طبعه وعلق حواشيه حممد رشيد

31ـ الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني

ط ،1عامل الكتب بالقاهرة 1976م.

(471هـ) صحح أصله حممد عبده وحممد حممود
رضا .ط دار املعرفة للطباعة والنرش بريوت -لبنان.

 -24رشح ابن عقيل هباء الدين عبد اهلل بن عقيل

اهلمداين املرصي عىل ألفية أيب عبد اهلل حممد مجال

الدين بن مالك ،ومعه كتاب منحة اجلليل بتحقيق
رشح ابن عقيل .حممد حمي الدين عبد احلميد.

يف علم التفسري حممد بن عيل بن حممد الشوكاين
الكتب بريوت لبنان 1994م.

للدقائق اخلفية ،سليامن العجييل الشهري باجلمل ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1406 ،1هـ.

 -32فقه اللغة حاتم صالح الضامن ط وزارة

التعليم العايل والبحث العلمي ،بغداد.

 -33كتاب سيبويه أليب برش عمرو بن عثامن بن

 -25رشح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب

قنرب.حتقيق ورشح عبد السالم حممد هارون.ط-1

عبد اهلل بن هشام األنصاري حتقيق حممد حمي الدين

 -34الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل

أليب حممد عبد اهلل مجال الدين بن يوسف بن امحد بن
عبد احلميد.

 -26رشح قطر الندى وبل الصدى أليب حممد

 -1982دار اجليل – بريوت.

يف وجوه التأويل .تأليف أيب القاسم حممود بن عمر

الزخمرشي اخلوارزمي ،ويف حاشيته كتاب االنتصاف
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البحث الداليل يف سورة الفلق
فيام تضمنه الكشاف من االعتزال لإلمام نارص الدين

امحد بن حممد بن املنري االسكندري املالكي ... .ط– 2
دار إحياء الرتاث العريب .بريوت لبنان.

 -44منة املنان يف الدفاع عن القران.حممد حممد

صادق الصدر .ط-1دار األضواء-بريوت لبنان –
2002م.

35ـ جممع األمثال للميداين ،حتقيق حممد أبو

 -45املهذب يف علم الترصيف :هاشم طه

 -36جممع البيان يف تفسري القران أليب الفضل

حسني املدرس –كلية الرتبية – ابن رشد -قسم اللغة

الفضل إبراهيم ،دار اجليل ،بريوت1416 ،هـ

بن احلسن الطربيس  .حتقيق وتعليق هاشم الرسويل
املحاليت .ط دار إحياء الرتاث العريب .بريوت لبنان.

 -37حمارضات يف علم الرصف :د.عيل جابر

املنصوري ،عالء الدين هاشم اخلفاجي ط.بيت
احلكمة -بغداد1989 -م.

 -38املحيط يف أصوات العربية ونحوها ورصفها

 .حممد األنطاكي -ط 3دار الرشق العريب -بريوت.

 -39خمتار الصحاح حممد بن أيب بكر بن عبد

القاهر اجلرجاين  .ط دار الرسالة – الكويت-
1983م.

40ـ معامل التنزيل أليب حممد احلسني البغوي،

إعداد وحتقيق خالد عبد الرمحن العك ،ومروان
سوار ،دار املعرفة ،بريوت ،ط 1407 ،2هـ

 -41معاين احلروف أليب احلسن عيسى –حتقيق

عبد الفتاح إسامعيل شلبي .ط1986-2م.

 42ـ معجم املصطلحات البالغية وتطورها ،د،

امحد مطلوب ،مكتبة لبنان ،نارشون ،ط2007.

 -43مفردات ألفاظ القران الكريم  .الراغب

األصفهاين.حتقيق صفوان عدنان داودي .ط-3
دمشق.
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البحوث املحكمة

شالل ،صالح مهدي الفرطويس ،عبد اجلليل عبيد

العربية – بيت احلكمة 1989م.
الرسائل والدوريات

 -46الظواهر اللغوية والنحوية يف قراءة أيب عبد

الرمحن السلمي.جميد محيد الفتيل – رسالة ماجستري-
القادسية كلية اآلداب – 1998م.

م.د.حسني جليل علوان  ...م.م .مكارم خشان حيون
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