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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
  دِينِ دِينِ وَ وَ   ييهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَ }

الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ   ييالْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَالْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَ

  {الْمُشْرِكُونَالْمُشْرِكُونَ
 صدق اهلل العلي العظيم

 9سورة الصف /  اآلية    



 

 

 

 القرآن  الكالم وداللتها يف ياأللفاظ الدالة عل

  حممد عبد السميع أمحد سيد أمحد

                       شرقية –ية للبنني بالديدامون كلية الدراسات اإلسالمية والعرب    أصول اللغة قسم:

 جامعة األزهر

 الدولة: مجهورية مصر العربية                فاقوس        املدينة : 

 MohamedSayedAhmed.sha.b@azhar.edu.egالربيد االلكرتوني:

اسةملّخص الدر

اهلل عليه  ، سيدنا حممد صيلخاتم املرسلني احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عيل      

 ... وبعدوسلم

فقضية الداللة تعد من أقدم قضايا الفكر "فإن الدرس الداليل ليس وليد العرص احلديث؛         

غيون، وأصوليون من العرب احلضارات املختلفة، أسهم فيها فالسفة، ومناطقه، وبال اإلنساين يف

 .(1) "وغريهم.

الكالم وداللتها يف القرآين ، مفردة ومركبة يف  يف ضوء ذلك سأدرس األلفاظ الدالة عيل      

السياق القرآين ، مستعينًا باهلل أوالً ، وبكتابه الكريم ، وبكتب اللغة ، والتفسري، وعلم اللغة احلديث 

 وال سيام علم الداللة . 

 بخامتة. يتضمن البحث أربعة مباحث، تسبقها مقدمة، وتنتههذا وقد 

 الكالم . األلفاظ الدالة عيلاملبحث األول :         

 الدعاء والصياح وضخامة الصوت. األلفاظ الدالة عيل:  املبحث الثاين       

 املبحث الثالث: األلفاظ الدالة اختالط الكالم وقبحه واملراجعة فيه .       

                                           

 47،ص،1891د فهمى حجازى، دار الثقافة للنرش، القاهرة،،( مدخل إىل علم اللغة، د: حممو1)
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 الكالم اخلفي والضعيف.  املبحث الرابع: األلفاظ الدالة عيل        

عدة  نتائج منها : أن احلديث مرادف للكالم وقد يكون السبب يف ذلك  وقد توصل البحث إيل

القول املفيد . إال أن هناك فرق بينهام وهو أن احلديث يكون  كالمها من الفم وداللتهام عيل هو خروج

ابةة . أما الكالم فقد يكون باحلرف أو االسم أو الفعل وقد يكون يف لفةة يف الكلامت الكثرية املرت

 أو لفةتني .

كام أن القول خمتلف عن الكالم ذلك ألن القول يتكون من جمموعة من ألفاظ قد تكون داخل 

 النفس االنسانية أما الكالم فهو إخراج هذه األلفاظ بصوت بوساطة عضو الكالم :)اللسان( .

اليشء التام املفيدد  اليشء الناقص الغري تام أما الكالم فانه يةلق عيل ل قد يةلق عيلوالقو    

 قول الناس القرآن كالم اهلل وليس قول اهلل .  وهذا ينةبق عيل

 الكلمات املفتاحية: 

اخلفي  –اختالط الكالم  –ضخامة الصوت  –الدعاء  –الصياح  –الداللة  –الكالم  –األلفاظ 

 الضعيف .  –
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1 )  Introduction to Linguistics, Dr .: Mahmoud Fahmy Hegazy, Dar Al 

Thaqafa for Publishing, Cairo, 1891 , p. 47 
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 املقدمة

... ، سيدنا حممد صيل اهلل عليه وسلمخاتم املرسلني احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عيل      

 وبعد

فقضية الداللة تعد من أقدم قضايا الفكر "فإن الدرس الداليل ليس وليد العرص احلديث؛         

وبالغيون، وأصوليون من العرب احلضارات املختلفة، أسهم فيها فالسفة، ومناطقه،  اإلنساين يف

 .(1) "وغريهم.

ال يمكن أن تكون هناك لغة ...  يفبدون املعن"مرتبةة باللغة  يأن قيمة املعن وجتدر اإلشارة إيل       

، لذا فمن منةلق أمهية الدرس (2) "يإن الةبيعة احلقيقية للغة يمكن فهمها فقط من خالل فهم املعن

هذا اجلانب من جوانب اللغة.وقد اتفق مجيع العلامء  هذا البحث يف الداليل آثرت أن تكون دراسة

إعجاز النص القرآين ملا فيه من أسلوب بليغ ، وتعبري فصيح مؤثر يعجز العرب عن اإلتيان  عيل

 بمثله . 

الكالم وداللتها يف القرآين ، مفردة ومركبة يف السياق  يف ضوء ذلك سأدرس األلفاظ الدالة عيل      

ين ، مستعينًا باهلل أوالً ، وبكتابه الكريم ، وبكتب اللغة ، والتفسري، وعلم اللغة احلديث وال القرآ

 سيام علم الداللة . 

آمالً أن املح من األسلوب القرآين يف استعامله مفردات الكالم،  حقائق ، ومعاين، ودقائق هلا       

 صلة بفهم اللغة وفلسفتها يف ضوء سياقاته . 

 بخامتة. يضمن البحث أربعة مباحث، تسبقها مقدمة، وتنتههذا وقد ت

 الكالم . األلفاظ الدالة عيل املبحث األول :        

 الدعاء والصياح وضخامة الصوت. األلفاظ الدالة عيل : الثانياملبحث        

                                           

 47،ص،1891، دار الثقافة للنرش، القاهرة،،حجازي ي( مدخل إىل علم اللغة، د: حممود فهم1)

 .8،ص،8،1889الداللة، د: أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، ط( علم 2)



 

 

 

 األلفاظ الدالة اختالط الكالم وقبحه واملراجعة فيه . املبحث الثالث:       

 الكالم اخلفي والضعيف. األلفاظ الدالة عيل ملبحث الرابع:ا        

، لبلوغ ما ُيريض اهلل تعايل قدر استةاعتي واخريًا حسبي إخالص النية هلل ، وسأبذل جهدي عيل      

 ومن اهلل التوفيق وبه أستعني .

 محدد. حممد عبدالسميع أمحد سيد أ                                                  



 

 

 

 األلفاظ الدالة علي الكالم .

 )احلديث(      

. وسمي به:)لتجدده وحدوثه شيًئا فشيًئا. (1)أي تكلم كالًما  حديًثا،يقال: حدث الرجل حيدث          

. يقال: رجدل حددث وحددث بفدتح الددال (2)وحدث اليشء حدوًثا من باب قعد: جتدد حدوثه( 

  .(3)وكرسها جليد احلديث

 .  (7)الذي يتحدث مع النساء  أما بسكون الدال فإهنا تةلق عيل

. فيقال لكل (8)وهو التخاطب الذي جيري بني شخصني ، أو أكثر واحلديث يف االصالح:

 . (1)كالم يدركه الشخص بوساطة حاسة السمع، أو الوحي يف حالة اليقضة، أو املنام 

احلوار والقرب والود،  تتضمن اإلشارة إيل كانت (4)مرة(31واستعمل يف القرآن الكريم  ) 

َف  َوإِْذ َأََسَّ النَّبِيُّ إيَِل :  ومن ذلك قوله تعايل َبْعِض َأْزَواِجِه َحِديًثا َفَلامَّ َنبََّأْت بِِه َوَأْظَهَرُه اهللَُّ َعَلْيِه َعرَّ

يُم اخْلَبرِيُ َبْعَضُه َوَأْعَرَض َعْن َبْعٍض َفَلامَّ َنبََّأَها بِِه َقاَلْت َمْن أَ 
. فإن السياق  (9)ْنَبَأَك َهَذا َقاَل َنبََّأيِن اْلَعلِ

                                           

، ومعجم الفاظ القرآن 2/738، وبصائر ذوي التمييز 121، وقاموس القرآن 222ينةر: مفردات الراغب  (1)

 . 1/283 )حدث( الكريم

 .2/271( جممع البحرين 2 )

، 2/31قداييس اللغة)حددث( ، وم3/282، واملحيط يف اللغة)حدث(328 )حدث( ينةر: اصالح املنةق (3)

 . 1/712 )حدث(، وشمس العلوم118 )حدث( واساس البالغة

 . 1/711 )حدث(، وشمس العلوم118 )حدث(، واساس البالغة2/31 )حدث( ينةر: مقاييس اللغة (7)

 . 78ينةر: كالم العرب  (8 )

 . 222ينةر: مفردات الراغب  (1 )

 . 188 – 187كريم  ( ينةر. املعجم املفهرس أللفاظ القرآن ال4)

 . 3( التحريم / 9)



 

 

 

أن ما دار يشء خمصوص من الكالم ُيشحن باملشاعر واألحاسيس .  يشحن هذا اللفظ بالداللة عيل

 أنَّ املحادث قريب خمتار ، فيكون الود واجلامل والتلذذ . ويف هذا االستعامل ما حييل إيل

 شخص يلقي، وشخص يتلقي من خالل توجه حاسة السمع.  شخصني،جود فاحلديث يشرتط و

 اهلل عليه وسلم هو امللقي. وبعض ازواجه هن املتلقيات .  فرسولنا الكريم صيل

من  والكالم خيرجانفاحلديث مرادف للكالم. وقد يكون السبب يف ذلك هو: أن احلديث 

اللفةتني كام يتبني وهو: أن احلدديث يكدون يف قول مفيد. إال أن هناك فرًقا بني  الفم، ويدالن عيل

الكلامت الكثرية املرتابةة. أما الكالم فقد يكون باحلرف، أو االسم، أو الفعل. وقد يكون يف لفةة 

 أو لفةتني. 

 أحاديث. وجتمع لفةة حديث عيل

كدام يف قولده (1)ما يبلغ اإلنسان من جهة السمع أو الوحي يف يقةته أو منامه واحلدديث : 

ْمَتنِي ِمن َتْأِويِل األََحاِديِث : ايلتع األحاديدث معنداه: تفسدري حدديث الدنفس .  فتأويل. (2)َوَعلَّ

 ذلك سياق األية الكريمة.  فالنفس تتحدث من خالل الرؤيا، أو احللم، والذي دلنا عيل

ث خربا بني أو هو ما خيرب به اإلنسان عن نفسه من دون تقدم معرفة به ، وجيوز ان يكون احلدي       

 .  ( 3)اثنني فاكثر 

ومن واجبات املؤمن املسلم التحدث بام أبداه اهلل له من النعم العةيمة، ومن ثم التوجده 

: )فأما اليتم فال تقهر، وأما السائل فال تنهر، . كام يف قوله تعايل(7)باحلمد والشكر للوهاب الرزاق 

 . (1)وأما بنعمة ربك فحدث( 

                                           

 . 2/734( بصائر ذوي التمييز 1)

 .111يوسف : (2 )

 . 28 – 29( ينةر. الفروق اللغوية 3)

 . 283،والتحرير والتنوير2/278،وجممع البحرين7/218،والكشاف2/183ينةر:متشابه القرآن (7 )



 

 

 

اهلل واليوم اآلخر ومالئكته وكتبه ورسله. أن يتحدث مع نفسه كثرًيا املسلم املؤمن ب فعيل

كل يشء وهبه إياه. فاحلديث هبذا يكون نفسًيا أي يتحددث  من خالل الشكر واحلمد للخالق عيل

 الشخص مع ذاته. 

 نوعني: يتبني أن احلديث عيل

 حديث بني شخص واخر  -أ

 حديث الشخص مع ذاته. -ب

نَا َباِعْد َبنْيَ َأْسَفاِرَنا :  النتشار والتفيش يقول تعايلا إشارة )احلديث( إيل يوتبق َفَقاُلوا َربَّ

ٍق إِنَّ يِف َذلَِك آلَياٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر  ْقنَاُهْم ُكلَّ ُُمَزَّ . (2)َشُكورٍ َوَظَلُموا َأنُفَسُهْم َفَجَعْلنَاُهْم َأَحاِديَث َوَمزَّ

االزدراء  عددربة . وال تسددتبعد إشددار ا إيلفيسددتفاد مددن هددذا السددياق تضددمن )األحاديددث ( لل

اشرتاك غري واحد يف التحدث به ، وكأنه  واالستخفاف ، وربام الضحك منهم . وكأنه يشري هبذا إيل

 أمد بعيد ، فيتحول إرثا يتناقله القوم . عيل يأيًضا يصري ُما يرو

َل أَْحَسَن احْلَِديِث كِتَاًبا اهللَُّ َنزَّ :  و القرآن الكريم حديث ، بل أحسن احلديث . يقول تعايل

ُْم ُثمَّ َتلنُِي ُجُلوُدُهْم َوُقُلوهُبُْم إيَِل   يذِْكِر اهللَِّ َذلَِك ُهدَ  ُمتََشاهِبًا َمثَايِنَ َتْقَشِعرُّ ِمنُْه ُجُلوُد الَِّذيَن خَيَْشْوَن َرهبَّ

 . (3)ِمْن َهادٍ  اهللَِّ ََيِْدي بِِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضلِْل اهللَُّ َفاَم َلهُ 

يف هذا السياق ألن هدذا اللفدظ يتناسدب  الكريم باحلديثفقد اختري التعبري عن القرآن 

 بوجيه الداليل مع إرادة التأثري النفيس التي يتكلم عليها السياق القرآين هنا .

:  وإن يف )احلديث( يف االستعامل القرآين ما يوحي بالصالح واخلري ، كدام يف قولده تعدايل

 ث ا بنِْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ وشكره ، ومن ثم  اهلل تعايل . فإن هذا احلديث سيكون مؤداه احلث إيل  (1)َوَأمَّ

                                                                                                                

 . 11الضحى:  (1 )

 . 77، وينةر. املؤمنون / 18( سبأ / 2)

 . 81، املرسالت / 77، القلم / 91، الواقعة / 88، النجم /  37، الةور / 1، وينةر . اجلاثية /  23( الزمر / 3)



 

 

 

االعتبدار  اإلضايف هلذا االستعامل هو ان حتدث حديًثا مجياًل حيث عديل يجلب اخلري والنامء .و املعن

 والشكر وحسن االقتداء .

 )حتاوركما(         

 حاور حياور حواًرا وحماورة وحويًرا: أي راجعه الكالم، ويراد به: كالميقال:         

، مرات(3اللفظ يف القرآن الكريم  ). وورد هذا (3).واملحاورة : املجادلة  (2)شخص مع شخص آخر  

اِدُلَك يِف َزْوِجَها َوتَ يف سياق املجادلة :  منها قوله تعايل تِي جُتَ اهللَِّ َواهللَُّ  ْشدَتكِي إيَِل َقْد َسِمَع اهللَُّ َقْوَل الَّ

اُوَرُكاَم إِنَّ اهللََّ َسِميٌع َبِصريٌ  ، إنام تلحظ وب كل ما يدل عليه هذا االستعامل. ليس التجا(7)َيْسَمُع حَتَ

 الدعاء والتضامن ، ولني الكالم ، وربام كان البكاء من فائض الداللة هنا . داللته عيل

ْةَفٍة ُثمَّ َقاَل َلُه َص :  ومنه قوله تعايل ِذي َخَلَقَك ِمن ُتَراٍب ُثمَّ ِمن نُّ اِوُرُه َأَكَفْرَت بِالَّ اِحُبُه َوُهَو حُيَ

اَك َرُجالً   . (8)َسوَّ

لسان مدن ظلدم  . ويستفاد من )حياوره( عيل(1)املحاورة يف اآليات الكريامت الكالم  يفمعن

ن طدول الكدالم واكاك عندا  داللة ثانية هي الغرور ورفع الصوت والفخر، فضال ع (4)نفسه

                                                                                                                

 . 11( الضحى /1)

، ومفردات 2/171، والصحاح )حور( 3/711 )حور(، واملحيط يف اللغة2/171 )حور(ينةر:مجهرة اللغة (2)

، وامليدزان يف تفسدري 2/913ب يف تفسري القدرآن الكدريمواملنتخ4/73والبيان يف تفسري القرآن 212الراغب 

 . 221)حور( ،ومعجم الفاظ القرآن الكريم2/181،183،ومن اللغة13/332القرآن

 . 111( ينةر.خمتار الصحاح )حور( 3)

 . 1( املجادلة /7)

 . 34الكهف:  (8 )

ريب القرآن ملحمد فؤاد ومعجم غ ،1/741اني، وجممع الب2/797، والكشاف18/274ينةر: جامع البيان (1)

 . 73عبد الباقي 

 . 38( ينةر. الكهف/4)



 

 

 

ما يعجبه منها ، فكأنه ))أخذ بيد أخيه املسلم يةوف به يف اجلنتدني  املكان فيه من خالل اإلشارة إيل

 .(1)ويريه ما فيهام ويعجبه منهام ويفاخره بام ملك من املال دونه(( 

  -ويشرتط يف املحاورة عنا :

 امللقي : )املتكلم(  .أ

 املتلقي: )السامع(  .ب

 اجعة: )احلوار( املر .ج

 توجه حاسة السمع.  .د

املتلقي. واملتلقي بدوره يسمع ما ألقي إليه ويناقش مدا سدمع.  فامللقي الذي يوجه كالمه إيل

 .  (2)فاملحاورة تكون بني شخصني أو أكثر

 والفالسفة جيعلون للحوار هدًفا هو: )توليد االفكار اجلديدة يف ذهن املتكلم، ال االقتصار عيل

تقددم  ار القديمة، ويف هذا التجاوب توضيح للمعاين واغناء للمفاهيم، يفضيان إيلعرض األفك

كام يف قوله  (7)ياض النقي والسواد البارزبالعيون الواسعة ذات ال عيل . كام تدل هذه اللفةة(3)الفكر( 

ْجنَاُهم بُِحوٍر ِعنيٍ  ُمتَّكِِئنَي َعيَل :  تعايل ْصُفوَفٍة َوَزوَّ ٍر مَّ  . (8)َُسُ

ُه َظنَّ َأن لَّن حَيُوَر *َبيَل : كام يف قوله تعايل (1)الرجوع يوترد بمعن ُه َكاَن بِِه َبِصريًا  إِنَّ  .  (4)إِنَّ َربَّ

         

                                           

 . 2/797( الكشاف 1)

 . 1/811، واملعجم الفلسفي د. مجيل صليبا 3/248، وجممع البحرين 229ينةر: غريب القرآن للسجستاين  (2)

 . 1/811املعجم الفلسفي د. مجيل صليبا  (3)

 .1/87ينةر: اجلوهر الثمني  (7)

 . 21الةور:(7) 

 .2/314، وامليزان يف تفسري القرآن 8/839ينةر: تفسري نور الثقلني  (1)

 . 18-17االنشقاق : (4 )



 

 

 

 ) اخلرب (

، ويبدو  (1)اخلرب : واحد األخبار ، وهي ما ينقل بني الناس أو ما خترب به عن نفسك وعن غريك  

نقله  ، وربام هو يف مكان واحد ، يتويل(2)ُما قرب عهده فكأنه يف زمن قريب أن اخلرب يتميز من النبأ أنه

 شخص بعينه ، ومن ثم يشيع .

:  مرات( فجاء يف سياقني : األول سياق اخلري ، كام يف قوله تعايل4واستعمله القرآن الكريم  )

 بَِخرَبٍ َأْو آتِيُكْم بِِشَهاٍب َقبٍَس َلَعلَُّكْم َتْصَةُلونَ أِلَْهلِِه إيِنِّ آَنْسُت َناًرا َسآتِيُكْم ِمنَْها  إِْذ َقاَل ُموَس(3) .

 التةمني واألمن ، وبعث النشاط . فيستفاد من اخلرب فائضه الداليل عيل

بِيُل َعيَل :  أما السياق الثاين فهو سياق الرش ، كام يف قوله تعايل اَم السَّ ِذيَن َيْسَتْأِذُنوَنَك َوُهْم  إِنَّ الَّ

َيْعَتِذُروَن إَِلْيُكْم إَِذا  ُقُلوهِبِْم َفُهْم الَ َيْعَلُموَن  َياُء َرُضوا بَِأْن َيُكوُنوا َمَع اخْلََوالِِف َوَطَبَع اهللَُّ َعيَل َأْغنِ 

اهللَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه ُثمَّ  يَرَجْعتُْم إَِلْيِهْم ُقْل الَ َتْعَتِذُروا َلْن ُنْؤِمَن َلُكْم َقْد َنبََّأَنا اهللَُّ ِمْن َأْخَباِرُكْم َوَسرَيَ 

َهاَدةِ َفُينَبِّئُُكْم باَِم ُكنُتْم َتْعَمُلونَ  ُتَردُّوَن إيَِل  .إن السياق يشحن )أخباركم( بالزيف  (7)َعامِلِ اْلَغيِْب َوالشَّ

اركم األُسلويب هنا هو أخب يالعزيز اخلبري فاملعن واخلداع والكذب ؛ ذلك أهنا قد امتحنت وصارت إيل

 القبح والفساد. يالرشيرة املتضمنة معن

 )اخِلطاب(  

. نحو (1)شخص، أو جمموعة أشخاص  ، أي وجه الكالم إيل(8)يقال : خةب الرجل خيةب خةاًبا         

َةاِب إِنَّ َهَذا أَِخي َلُه تِْسٌع َوتِْسُعوَن َنْعَجًة َويِلَ َنْعَجٌة َواِحَدٌة َفَقاَل أَْكِفْلنِيهَ  -:قوله تعايل يِن يِف اخْلِ  .  (2)ا َوَعزَّ

                                           

 . 29( ينةر . الفروق اللغوية 1)

 ( ينةر. نفسه .2)

 . 7، الزلزلة / 28، القصص / 81،  19، وينةر. الكهف / 4( النمل /3)

 . 31، وينةر. حممد / 87 - 83( التوبة /7)

 . 1/381 )خةب(، ومعجم الفاظ القرآن الكريم2/189 )خةب(مقاييس اللغةينةر:  (8)



 

 

 

بني اثنني شخص يلقي، وشخص  ي. هذا الكالم جر(3)فاخلةاب يف اآلية الكريمة يعني الكالم 

 . ييتلق

 . (7)الناس املتضمن أموًرا كعية  واخلةاب من الناحية الفقهية يعني: الكالم املوجه إيل

. وفصدل اخلةداب (8)بدالالت متنوعدة مرة(.  12وقد وردت هذه اللفةة يف القرآن الكريم )

العبدارة اختصدار الكدالم  ي.فمعن(1)السامع ما أريد به(  يعني: )تلخيص الكالم بحيث يشتبه عيل

 املقصود به.و ذهن السامع  يشوش اختصاًرا

. وقدد م بالعدل واالنصافالفاصل. أي املفرق بني احلق والباطل، واحلاك يوقد يكون الفصل بمعن

. (4)املفصول من اخلةاب الذي يوصيه من يتكلم به يوقد يكون بمعن (أما بعد)لكالم بعبارة: يراد به بدء ا

َةاِب   :ويبدو أن قوله تعايل ْكَمَة َوَفْصَل اخْلِ . يعني آتيناه َسعة فهم املقصود   (9)َوَشَدْدَنا ُمْلَكُه َوآَتيْنَاُه احْلِ

البيدان  ل ملا يمتلكه من حكمة يف األمور، إذ يرمدز إيلمن الكالم واحلكم بكالمه بني األشياء باحلق والعد

 . اهلل تعايل العايل من حيث مةاهر احلكمة والدعوة إيل

                                                                                                                

، وجممع البحرين 114 )خةب( ، واساس البالغة2/189 )خةب ( ،  مقاييس اللغة112ينةر: كتاب احلروف (1)

 . 174 )خةب( ، ومعجم املعاين1/272، واملعجم الوسيط 2/94، ودستور العلامء 2/81

 .23 ص (2 )

 . 74م غريب القرآن ملحمد فؤاد عبد الباقي ينةر: معج(3 )

 . 32ينةر: معجم مصةلحات أصول الفقه  (7 )

 . 238 )خةب( ينةر: املعجم املفهرس اللفاظ القرآن الكريم(8)

 . 194الكليات   (1 )

 . 182ينةر: غريب القرآن للسجستاين  (4 )

 . 21  ص(9 )



 

 

 

َوُأوِحَي :  قوله تعايل .كام يف(1)نحو من املراجعة   واملخاطبة ، واخلةاب ما يوجه من كالم عيل

ُه َلْن ُيْؤِمَن ِمْن َقْوِمَك إاِلَّ َمْن قَ  إيَِل  َواْصنَْع اْلُفْلَك بَِأْعُينِنَا  ْد آَمَن َفاَل َتْبَتئِْس باَِم َكاُنوا َيْفَعُلوَن ُنوٍح َأنَّ

ُْم ُمْغَرُقونَ  ِذيَن َظَلُموا إهِنَّ . يشري السياق قوله )ال ختاطبني( بداللة فعل  (2)َوَوْحيِنَا َوالَ خُتَاطِبْنِي يِف الَّ

 هلم . (3)تشفعه  قومه ، وفيه إشارة إيل التكرار واإلحلاح رغبة يف العفو عن اخلةاب عيل

فيه  تكلماخلةب )بفتح الفاء وسكون العني( األمر والشأن الذي ي يكام تذكر املصادر أن معن

عت، صدنمدا  شأنك وما دعاك إيل أي )ما  (8)َقاَل َفاَم َخْةُبَك َيا َساِمِريُّ  . نحو قوله تعايل(7)الفرد

 .(1)وأصل اخلةب اجلليل من األمر( 

 ي. يلقيده شدخص يسدم(4)بضم اخلاء عبارة عن كالم منثور نثرأ أدبيا مدؤثًرا  واخلطبدة :    

. وهذا اخلةيب يبدأ كالمه عادة بمقدمات تتضمن بسملة، ومحًدا وشكًرا، للخالق الباري، (9)خةيبا

 . (8)النبي األمني. ثم يبدأ غرضه من اخلةبة ثم الصالة والتسليم عيل

                                           

 . 2/881( ينةر. بصائر ذوي التمييز 1)

 . 13، الفرقان / 24، وينةر: املؤمنون / 34( هود /2)

 . 2/219( ينةر. الكشاف 3)

 .2/81، وجممع البحرين 291، ومفردات الراغب 97ينةر: غريب القرآين للسجستاين (7 )

 . 88طه (8 )

 . 17/218، وينةر: امليزان يف تفسري القرآن 4/212التبيان يف تفسري القرآن  (1 ) 

 . 1/832د. مجيل صليبا  )خةب(، واملعجم الفلسفي2/94 خةب() ينةر: دستور العلامء (4 )

 . 1/832د. مجيل صليبا  )خةب( ، واملعجم الفلسفي2/194 )خةب( وننالف تينةر: كساف اصةالحا (9)

، واملعجدم الفلسدفي 2/91، ودستور العلامء)خةب( 2/194 )خةب( ينةر: كشاف اصةالحات الفنون (8)

 . 1/832)خةب( د. مجيل صليبا 



 

 

 

نفس السامع. لشدعوره  بمفاتيح بدأ اخلةبة ملا هلا من أثر عيل ين تسموهذه املقدمات يمكن أ

اهلل عليه وسلم ومن ثم  كر خالقه عز وجل. ورسوله الكريم األمني صيلذباالطمئنان، واخلشوع ل

 توجه سمع السامع الستامع اخلةبة. 

  .(2). ويقال: من اخلةبة: )خاطب وخةيب( (1)واخلةبة ختتص عادة بالنصح واإلرشاد

فرد، أو جمموعة أفراد. وقد يكون ملرة أو  يبدو أن اخلاطب هو الشخص الذي يلقي الكالم عيل

 مرتني. 

 زنة فعيل. معناه الشخص الذي خيةب كثريا بالناس.  فهو صيغة مبالغة عيل أما اخلطيب

  -وللخةيب صفات البد من توافرها فيه، وهي:

 امتالكه الصوت اجلهوري. -أ

 يف نفوس املستمعني .  لتأثريا أن يكون قادًرا عيل -ب

   -:(3)أنواع منها  ن اخلةب عيلأوتذكر بعض املصادر 

 خةبة سياسية . يالتي ختتص باألمور السياسية فتسم 

 خةبة اجتامعية  يالتي ختتص بمور الناس ومشاكلهم. فتسم 

 خةبة دينيدة.  يالتي ختتص باألمور واملسائل الرشعية، والفقهية فتسم

 والعيدين ... الخ .مثل خةبة اجلمعة 

. (7)املتقدم خاطًبدا ي، ويسمامرأةمعناها تقدم الرجل لةلب الزواج من  بالكسر:اخلطبة  

 من يقوم بحدث اخلةوبة.  زنة فاعل يدل عيل عيل

                                           

 . 2/81، وجممع البحرين 291ينةر: مفردات الراغب  (1 )

 . 291مفردات الراغب:  (2 )

 . 174 )خةب( ينةر: معجم املعاين (3 )

 . 733، والكليات 2/81، ومعجم البحرين 291ينةر: مفردات الراغب  (7 )



 

 

 

ْضُتم بِِه ِمْن ِخْةَبِة النَِّساء: وقوله تعايل يمة الكر اآلية. فاخلةبة يف (1)َوالَ ُجنَاَح َعَلْيُكْم فِياَم َعرَّ

 . (2)عقد النكاح(  تعني : )الذكر الذي يستدعي به ايل

 .  (3)تقوهلا املرأة إذا رضت به فيتم عقد الزواج  نكحكلمة يقوهلا الرجل اذ التزويج، و وخطب:

 الرد عليها. فهاتان اللفةتان تؤديان ايل حكلمة يةلب الرجل بواسةتها الزواج، ونك فاخلطب:

زواج. فاخلةبة بالكرس تتةلب من الشخص التوجه بالكالم إذ هي أحد ن بينهام أي عقد الاعقد القر

 الكالم.  األلفاظ الدالة عيل

 واخلةاب يتضمن أربعة عنا  هي:       

 .(7)وهو امللقي وهو الشخص الذي يقوم باصدار الكالم املخاطب: .أ

الكالم من املخاطب ويقوم   يوهو املتلقي . وهو الذي يتلق املخاطب: .ب

 .(8)معانيه يفهمي بتفكيكه أ

 .(1)املخاطب هو الكالم املوجه من املخاطب ايل اخلطاب: .ج

 فيه الزمان، واملكان، وظروف املخاطب فعيل يويراع املساق: .د

 .   (4)قايف وشخصية املتلقي وعمرهثال ياملخاطب عند كالمه ان يراعي املستو

  

                                           

 . 238البقرة  (1 )

 . 1/98، واملنتخب يف تفسري القرآن 2/218التبيان يف تفسري القرآن (2 )

 . 2/218 )خةب( ، ومتن اللغة2/83 )خةب( ينةر: شمس العلوم (3 )

 . 131ينةر: وصف اللغة دالليا  (7 )

 . 133نفسه املصدر ينةر: (8 )

 . 138نفسه املصدر ينةر: (1 )

 . 14، والنص القرآين 134نفسه املصدر ينةر: (4 )



 

 

 

 )الذِّكر(  

كر ، والذكر    كرة ، ضد النسيان يالذِّ كر : الصيت والثنداء  ، والذُّ مدن طريدق اخلدرب ( 1). والذِّ

 والتكلم .

. منها ما كان يف سياق (2)مرة(128وما يتصل بالقول والكالم منه قد جاء يف القرآن الكريم  )

َأَشدَّ ِذْكًرا َفإَِذا َقَضْيُتْم َمنَاِسَكُكْم َفاْذُكُروا اهللََّ َكِذْكِرُكْم آَباَءُكْم َأْو :  ذكر اهلل عز وجل . يقول تعايل

ْنيَا َوَما َلُه يِف اآلِخَرةِ ِمْن َخاَلٍق  نَا آتِنَا يِف الدُّ  َحافُِةوا َعيَل .ويقول أيضا :  (3)َفِمْن النَّاِس َمْن َيُقوُل َربَّ

الَةِ اْلُوْسةَ  َلَواِت َوالصَّ ًنا َفإَِذا َأِمنتُْم َفاْذُكُروا اهللََّ َفإِْن ِخْفتُْم َفِرَجاالً َأْو ُرْكَبا َوُقوُموا هللَِِّ َقانِتنَِي  يالصَّ

َمُكْم َما مَلْ َتُكوُنوا َتْعَلُمونَ  الشدكر والوجدد  الذكر تأيت يف هذا السياق الداللة عديل . فإيل (7)َكاَم َعلَّ

 الذكر القلبي . اإلهلي . وال تغيب عن هذا االستعامل إشارته إيل

ِذيَن إَِذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَكُروا وَ :  وتذكر هذه اإلشارة واضحة يف قوله تعايل الَّ

وا َعيَل  ُنوَب إاِلَّ اهللَُّ َومَلْ ُيرِصُّ .  فهؤالء  (8)َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُمونَ  اهللََّ َفاْستَْغَفُروا لُِذُنوهِبِْم َوَمْن َيْغِفُر الذُّ

. فعضد هذا الذكر ذكر استغفار وخوف (1)لهم عام عملوا((قد )) ذكروه يف أنفسهم وعلموا أنه سائ

 منه سبحانه .

:  ، كام يف قوله تعدايل وكثريا ما استعمل فعل الذكر يف سياق الرسل واألنبياء خةابا للنبي 

ِقيًّا َها َمَكاًنا َكْ
داللة الدليل يف هذا  . ويالزم املدح (4)َواْذُكْر يِف اْلكَِتاِب َمْرَيَم إِْذ انَتَبَذْت ِمْن َأْهلِ

                                           

 . 223 – 222( ينةر: خمتار الصحاح )ذكر( 1)

 . 247 – 241عجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم  ( ينةر: امل2)

 . 211( البقرة /3)

 . 238( البقرة / 7)

 . 138( آل عمران /8)

 . 19( الوجوه والنةائر يف القرآن الكريم  1)

 . 27( األنبياء /4)



 

 

 

االعتبار واألسوة   السياق، فإن يف )اذكر( ثناء وإعالء ملكانة املذكور ، فضاًل عن متثله الداللة عيل

َُذوا ِمْن ُدونِِه آهِلًَة ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم َهَذا ِذْكُر َمْن َمِعي َوِذْكُر َمْن َقْبيِل َبْل :  ومثله قوله تعايل َأْم اختَّ

 .  (1)َثُرُهْم الَ َيْعَلُموَن احْلَقَّ َفُهْم ُمْعِرُضونَ َأكْ 

: وأكثر من هذا استعامله للتعبري به عن القرآن الكريم والكتب الساموية ، ومن ذلك قوله تعايل

 ِْكِر احْلَكِيم ألن يف  . ويبدو أنه إنام سمي القرآن احلكيم ذكًرا؛ (2)َذلَِك َنْتُلوُه َعلْيَك ِمْن اآلَياِت َوالذِّ

يذكر إحياء واشارة  الشعور فمامالنفس وخماطبة  املوعةة واالقتداء. أما القرب إيل )الذكر( حثا عيل

 . به كالم اهلل تعايل يهلذا اللفظ املسم

ِذي ُأوِحَي إَِلْيَك إِنََّك َعيَل :  وقريب منه قوله تعايل اٍط ُمْسَتِقيٍم  َفاْستَْمِسْك بِالَّ َ ِ  ُْه َلِذك ٌر َوإِنَّ

 (7)الرشدف الداللدة عديل . فلام قال )ذكر لك ولقومدك( حفدز إيل (3)َلَك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسَأُلونَ 

فهم أَساره فيلحظ يف قوله  ووضاءة احلال وإكاق املستقبل . أما إحياؤه باخللود وتواكب العمل عيل

ا َلُه حَلَ : تعايل ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ يف قوله  . وهلذا االستعامل وحي خمصوص يتجيل (8)افُِةونَ إِنَّ

ِذي َيْذُكُر آهِلََتُكْم َوُهْم بِِذْكِر الرَّ : تعايل ِذيَن َكَفُروا إِْن َيتَِّخُذوَنَك إاِلَّ ُهُزًوا َأَهَذا الَّ مْحَداِن َوإَِذا َرآَك الَّ

ُه  آلهلة :وحتةيم ايف سياق إبراهيم  . وقوله تعايل (1)ُهْم َكافُِرونَ  َقاُلوا َمْن َفَعَل َهَذا بِآهِلَتِنَا إِنَّ

                                           

 . 21، األحقاف / 79،  78،  71،  14، ص / 81،  87،  81،  71، وينةر . مريم / 11( مريم /1)

، 81،  2، األنبياء / 77، النمل / 1، احلجر / 117، يوسف / 18،  13، وينةر. األعراف / 89ل عمران /( آ2)
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 . 31( األنبياء /1)



 

 

 

املنَِِي  . فهندا يدوحي بدالغيظ واالزدراء  (1)َيْذُكُرُهْم ُيَقاُل َلدُه إِْبدَراِهيمُ  يَقاُلوا َسِمْعنَا َفتً  مَلِْن الةَّ

 والتوعد .

 )القول( 

َقْد َقاهَلَا : يف قوله تعايل . كام(2)أي تكلم كالما خارجا من اللسان  قال يقول قواًل ومقااًل:

ِذيَن ِمن َقْبلِِهْم َفاَم َأْغنَ  ا َكاُنوا َيْكِسُبونَ  يالَّ  . (3)َعنُْهم مَّ

هو الكالم ويراد به جمموعة من املعاين ختالج النفس االنسانية ويعرب  والقول يف االصطالح:

َقاَلِت اْمَرَأُة ِعْمَراَن َربِّ إيِنِّ َنَذْرُت  إِذْ : . كام يف قول تعايل(7)عنها بمجموعة من األلفاظ والعبارات 

ِميُع اْلَعلِيمُ  رًا َفَتَقبَّْل ِمنِّي إِنََّك َأنَت السَّ  .  (8)َلَك َما يِف َبْةنِي حُمَرَّ

هذا كان استعامله يف القرآن  . وعيل(4)، ويستعمل يف اخلري والرش (1)عامة النةق وقيل القول هو:

مرة( منها يف سياق اخلري ، ومن ذلك التعبري عن القدرآن  84ة( ، كان يف )مر84الكريم، فقد جاء )

وَن :  الكريم  بالقول ، كام يف قوله تعايل وَن  َفالَ ُأْقِسُم باَِم ُتْبرِصُ ُه َلَقْوُل َرُسوٍل  َوَما الَ ُتبرِْصُ إِنَّ

                                           

 . 11- 88( األنبياء /1)

، والقاموس 2/348، وجممع البحرين 11/284، ولسان العرب)قول( 8/312 )قول( ينةر:  ذيب اللغة(2

 . 738، ومعجم االلفاظ واالعالم القرآنية )قول( 7/72)قول(املحيط 

 . 81الزمر:  (3 )

 . 328، والفاظ احلياة الثقافية 2/728 )قول( ينةر: معجم الفاظ القرآن الكريم (7 )

 . 38ال عمران :  (8 )

 . 8/72( ينةر . املقاييس )قول( 1)

 . 11/843لسان )قول( ( ينةر. ال4)



 

 

 

. ويبدو أنه سامه قوالً الحتامل هذا اللفظ الداللة  (1)َوَما ُهَو بَِقْوِل َشاِعٍر َقلِيالً َما ُتْؤِمُنونَ  َكِريٍم 

 اللني والسالسة واحلسن ، ومن ثم ولوج القلب والتأثري . عيل

 (3)و السدديد  ( 2)وهذه الداللة الشارية غري بعيد عن التالزم بني القول والوصف بد )املعروف

 من حسن ولني .(، فإن هذا التالزم الداليل يرشح ما قيل (8)، وامليسور(7)والكريم

ونَ  َذلَِك ِعييَس  :تعايلومنه قوله  ِذي فِيِه َيْمرَتُ  . وسامه قوالً تنبيها عيل (1)اْبُن َمْرَيَم َقْوَل احْلَقِّ الَّ

 .(4))) كن فيكون(( :تعايلأنه خلق بقوله 

 إشارة إيل (9)إِنَُّكْم َلِفي َقْوٍل خُمَْتلٍِف  :تعايلوذلك يف قوله  البعث، وجاء يف سياق الكالم عيل

 اللني . اخلفاء واجلهل ، فيؤكد الداللة عيل

يِِّب ِمْن اْلَقْوِل َوُهُدوا إيَِل  َوُهُدوا إيَِل   :تعايلومنه قوله        اِط احْلَِميدِ  الةَّ َ ِ (8) . 

َل الَِّذيَن َظَلُموا ِمنْهُ :  مرة( ، منها قوله تعايل71فقد استعمل ) الرش،أما يف سياق  ْم َقْوالً َغرْيَ الَِّذي َفبَدَّ

 باَِم َكاُنوا َيْةلُِمونَ 
ِ
اَمء أَْكَثدِرِهْم  َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعيَل  تعايل:. وقوله  (1)قِيَل هَلُْم َفأَْرَسْلنَا َعَليِْهْم ِرْجًزا ِمْن السَّ

 .إياهم وعذابه (3)هبم وكلمته عليهم(( ))علم اهلل تعايل ي. بمعن(2)َفُهْم الَ ُيْؤِمنُونَ 
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استعامل القول يف السياق القرآين ، ويدؤك كداللدة مضدافة هدو  والذي يمكن أن يلحظ عيل

 التي ختيم عليه ، واالعتامل الفكري الذي يثريه. (7)الرسية 

فإن َسيته تتمثل يف كونه تم بخرق لعادة اخللق ومعجزة فيه ، أما القول يف   أما خلق عييس

واضةراب تتمثل به الرسية . والكذب إخفاء وسدرت ، فكدأن سياق البعث فيوحي بجهل وخوف 

اْذَهَبا    :وهارون خةابا ملوس القول )كالم( مرسور ، أو شعور قلبي لني وعزم . يقول تعايل

ُه َطغَ  إيَِل  ُر َأْو خَيْيَش    يفِْرَعْوَن إِنَّ ُه َيَتَذكَّ )) سيكون كالما  . فهذا القول (8)َفُقوالَ َلُه َقْوالً َليِّنًا َلَعلَّ

أمام فرعون ولكن قبل ذلك جيب  يئة قول لني ؛ ألنه لو قال )كالما لينًدا( ألجداز هلدام أن يكدون 

احلكمة  يلساهنام لينا بخالف ما يف قلبهام ، فأراد سبحانه أن يكون اللني صادًرا من قلبيهام وهو منته

. (1)أنبيائه االقتدداء بده(( كذلك عيلوالعدل واملعروف، ألنه سبحانه ال يأمر بخالف ما يف نفسه ف

فكأن القول رأي وفكر وعقيدة تسبق املرحلة الكالمية وتؤدي إليها ، وهذه اإلشدارات الدالليدة 

مْحَاُن َوَريِضَ َلُه َقْوالً أيضا :  تستفاد من قوله تعايل َفاَعُة إاِلَّ َمْن َأِذَن َلُه الرَّ .  (4)َيْوَمِئٍذ الَ َتنَفُع الشَّ

وعزيمته املؤمنة  (9)كون الرضا عن كالمه ذا بال مامل يرض سبحانه عن قوله الصادر عن قلبه  فال ي

 وعقيدته اخلالصة .
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 والكالم:الفرق بني القول 

رأي بعض علامء العربية أما بعضهم فقد فرق بني القول والكالم من  القول مرادف للكالم عيل

 هؤالء: 

لقول عنده: )مركب من ألفاظ، والنةق والتكلم هو استعامل تلك هد( فا 381 سنة * الفارايب )املتويف

 . (1)ما يف ضمريه(  األلفاظ، واألقاويل واظهارها باللسان والتصويت هبا ملتمًسا الداللة هبا عيل

يتبني أن القول خمتلف عن الكالم ذلك أن القول يتكون من جمموعة ألفاظ قدد تكدون داخدل 

 النفس اإلنسانية. 

 فهو اخراج هذه األلفاظ بصوت بوساطة عضو الكالم: اللسان.  :أما الكالم

هد( يذكر أن )الكالم: مدا كدان مكتفًيدا بنفسده وهدو اجلملدة، 41 سنة )املتويف ابن منطور* 

 . (2)ما مل يكن مكتفًيا بنفسه وهو جزء من اجلملة(  والقول:

اليشء  لقول: فانه قد يةلق عيلاليشء التام املفيد. وهذا اليشء اجلملة، أما ا فالكالم يةلق عيل

 الناقص غري التام. 

إذن للكالم داللة أوسع من القول. فالقول بمثابة التهيء للكالم. اذ يبدأ الكالم باجلزء وهدو 

 القول ثم يكمل، وينضج، ويكون لنا اجلملة التي نةلق عليها الكالم. 

 وهو:  وهناك دليل آخر علي الفرق بينهما ،* 

 .  (3)القرآن قول اهلل( ولون ان يقولوا: القرآن كالم اهلل ، وال يق يل)امجاع الناس ع 

الكالم املفيد الذي مل يصبه نقص، او عبارة غري مفيدة، أما القول: فال  يتبني ان كالم اهلل يدل عيل

 القرآن الكريم ذلك ألنه كتاب شامل كامل.  يصح اطالقه عيلمن أن بد 

                                           

 . 113كتاب احلروف :  (1 )

  .12/822 )قول(لسان العرب (2 )

 .12/823 )قول( ، ولسان العرب1/19اخلصائص  (3 )



 

 

 

 ، أو لفظ غري تام ، أو مستحب. من الكالم افالقول قد يكون جزءً 

. وكذلك يةلق لفظ كتاب اهلل تعايل أما الكالم: ففيه التامم، واإلفادة. وهذا ما يصح اطالقه عيل

متلقي  إيل الكالم عليه كونه ناطقا بكل يشء فهو خياطب أشخاًصا. فهو مرسل من ملقي وهو اهلل

 واهلل أعلم. شخص، أو أشخاص  وهو البرش. أما القول قد ال يرسل إيل

النييل من خالل استشدهاده بدبعض سبيط ومن املحدثني الذين فرقوا بني القول والكالم عامل  

 :تعايل ولهالكريامت نحو ق اآليات

 َدن عًا َوِخيَفًة َوُدوَن اجْلَْهِر ِمَن اْلَقْوِل بِاْلُغُدوِّ َواآلَصداِل َوالَ َتُكدن مِّ َك يِف َنْفِسَك َتََضُّ بَّ  َواْذُكر رَّ

 . (1)اْلَغافِلنِيَ 

ْن َأََسَّ اْلَقْوَل َوَمن َجَهَر بِهِ :  وقوله تعايل نُكم مَّ َهْر بِداْلَقْوِل : . وقوله تعايل (2)َسَواء مِّ َوإِن جَتْ

َّ َوَأْخفَ  ُه َيْعَلُم الرسِّ ُه َيْعَلُم اجْلَْهَر ِمَن اْلَقْوِل َوَيْعَلُم َما تَ : . وقوله تعايل (3)يَفإِنَّ  .  (7)ْكُتُموَن إِنَّ

ذلك لفةة )جهر( يف اآليات الكريامت. فلو كان القول كالًما  فالقول غري الكالم. والدليل عيل

 . (8)ملا جاء باجلهر ألن الكالم جمهور

يتبني أن الكالم معلن بصوت مرتفع أي جمهور، والقول يكون مكتوًمدا. وجيهدر عدن طريدق 

 يةهر بوساطة الكالم.  الكالم . إذن القول غري الكالم. فالقول

 )الكالم( 

 معنيني :  الكاف والالم وامليم. حروف تدل عيل      

                                           

 . 218االعراف  (1 )

 . 11الرعد  (2 )

 . 4طه   (3 )

 . 111االنبياء  (7 )

 وما بعدها .   17ينةر: النةام القرآين مقدمة يف املنهج اللفةي  (8 )



 

 

 

 . (2). فيقال: رجل كليم ومكلوم : أي جريح وجمروح (1)اجلرح  األول:

هو املعاين القائمة يف أغوار النفس اإلنسانية يعرب عنها بمجموعة من األلفاظ. وهدذه  اآلخر:

ا َيُكوُن َلنَا َأن  :اين مفيدة. نحو قوله تعايلاأللفاظ هي أصوات حتمل مع َوَلْواَل إِْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلُتم مَّ

َتاٌن َعةِيمٌ  َذا ُسْبَحاَنَك َهَذا هُبْ َم هِبَ َتَكلَّ  .  (3)نَّ

 يشرتط الكالم عنا  هي: 

 املتكلم )امللقي( . .أ

 اخلطاب ) مادة الكالم( . .ب

 .(4)السامع )املتلقي(  .ج

َمُه اهللَُّ إاِلَّ َوْحيًا َأْو ِمن َوَراء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسدوالً  :نحو قوله تعايل َوَما َكاَن لِبرََشٍ َأن ُيَكلِّ

ُه َعيِلٌّ َحكِيمٌ   .  (8)َفُيوِحَي بِإِْذنِِه َما َيَشاُء إِنَّ

برًشا كام  يكلم عباده إلبالغهم رسالة. وقد يكون املتكلم فاملتكلم اهلل والسامع البرش فاهلل تعايل

مْحَِن َصْومًا  : يف قوله تعايل ا َتَرِينَّ ِمَن اْلبرََشِ َأَحدًا َفُقويِل إيِنِّ َنَذْرُت لِلرَّ ي َعْينًا َفإِمَّ يِب َوَقرِّ َفُكيِل َواْكَ

َم اْلَيْوَم إِنِسّياً   . فاملتكلم مريم عليها السالم والسامع البرش .  (1)َفَلْن ُأَكلِّ

                                           

، وبصائر 422اغب ، ومفردات الر8/131 )كلم( ، ومقايسس اللغة11/218 )كلم ( ينةر:  ذيب اللغة (1)

، 89يف االسالم  لسفي، والعقل الف3/128 )كلم( ، ودستور العلامء1/184، وجممع البحرين 1/92ذوي التميز 

 . 711 )كلم( ، ومعجم االلفاظ واالعالم القرآنية71وكالم العرب 

 . 2/912، واملعجم الوسيط )كلم( 7/142 )كلم(ينةر: القاموس املحيط(2 ) 

 . 11 النور (3 )

، وعلم اللغة مقدمة للقارئ 119، وبنية العقل العريب 21، والقرآن وعلم القراءة 1/141ينةر: بدائع الفوائد  (7 )

 . 88العريب 

 . 81الشورى   (8 )

 . 21مريم   (1 )



 

 

 

. فالبرش هم املتكلمون (1)َأَشاَرْت إَِلْيِه َقاُلوا َكْيَف ُنَكلُِّم َمن َكاَن يِف امْلَْهِد َصبِّيًا فَ : وقوله تعايل 

 والسامع مريم عليها السالم .

املتكلم مراعا ا هي: )أن يعرف أقدار  هد( كوًطا ينبغي عيل288 سنة وضع اجلاحظ )املتويف

ني، وبني أقدار احلاالت، فيجعل لكل طبقة من ذلك كالًما، املعاين، ويوازن بينهام وبني أقدار املستمع

أقدار  أقدار املعاين، ويقسم أقدار املعاين عيل يقسم أقدار الكالم عيل يولكل حالة من ذلك مقاًما، حت

 . (2)أقدار تلك احلاالت املقامات، وأقدار املستمعني عيل

م مراعاة معداين املفدردات بحيدث املتكل هد(: أن عيل288سنة  نفهم من نص اجلاحظ )املتويف

 املتلقي الثقايف وشخصيته وعمره.  يتناسب مستو

إِْذ : . كام يف قوله تعايل(3)والكالم يتةلب من الشخص التفوه بصوت مسموع يسمعه املتلقي

نُْه اْسُمُه امْلَِسديُح عِ  َمٍة مِّ
ِك بَِكلِ ُ ْنَيا  ييَسدَقاَلِت امْلَآلِئَكُة َيا َمْرَيُم إِنَّ اهللَّ ُيبرَشِّ اْبدُن َمدْرَيَم َوِجيهدًا يِف الددُّ

بنَِي * نيَ  َواآلِخَرِة َوِمَن امْلَُقرَّ احِلِ ُم النَّاَس يِف امْلَْهِد َوَكْهاًل َوِمَن الصَّ  . (7)َوُيَكلِّ

وهناك نوع آخر من الكالم يكون داخل نفس اإلنسان . حيث يتكلم اإلنسان مع شخصه أي 

 . (8)َيْوَم َيْأِت الَ َتَكلَُّم َنْفٌس إاِلَّ بِإِْذنِِه َفِمنُْهْم َشِقيٌّ َوَسِعيدٌ : كام يف قوله تعايلمع نفسه كالًما داخليًا. 

ن األول مدا . وفدرق بدني الكدالم والقدول ، فدإ(1)ُيستعمل الكالم عندما يكون املنةوق مفهاًم 

أن  نهام ))إمجاع الناس عيل، ودليل الفرق بي( 4)، والثاين ما تفرقت ألفاظهاجتمعت ألفاظه وتعددت

                                           

 . 28مريم:  (1 )

 وما بعدها.  1/139البيان والتبيني :  (2 )

 . 1/8ينةر: العقل الفلسفي يف االسالم : (3 ) 

 . 71-78ل عمران ا(7 )

 . 118هود  (8 )

 . 8/131( ينةر . املقاييس )كلم( 1)

 . 823/ 12( ينةر. اللسان )كلم( 4)



 

 

 

يقولوا القرآن كالم اهلل وال يقولوا القرآن قول اهلل ، وذلك ان هذا موضع ضيق متحجر ال يمكدن 

 . (1)حتريفه وال يسوغ تبديل يشء من حروفه(( 

منها تعبريه عن القرآن الكريم  به ، وذلك يف  (2)مرة( 81واستعمله القرآن الكريم  فعالً واسام )

كنَِي اْستََجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّ :  يلقوله تعا ُْم  يَوإِْن َأَحٌد ِمْن املرُْْشِ َيْسَمَع َكاَلَم اهللَِّ ُثمَّ َأْبلِْغُه َمْأَمنَُه َذلَِك بَِأهنَّ

. وآية تعبريه عن الذكر احلكيم بالكالم أن هذا اللفظ يوحي بالقوة والتامم ، فضاًل (3)َقْوٌم الَ َيْعَلُمونَ 

الكثرة  بة والرقة التي تتملك قلب السامع وتنفذ إليه . وبعد فإن يف )كالم اهلل( إشارة إيلعن العذو

 السلةة واهليمنة . والتأمل ومزيد من الرضا والتةمني ، وال تغيب إشارته إيل

اَمِت َريبِّ َلنَِفَد اْلَبْحُر َقْبَل  :  ومنه قوله تعايل
اَمُت َريبِّ َوَلْو  ُقْل َلْو َكاَن اْلبَْحُر ِمَداًدا لَِكلِ

َأْن َتنَفَد َكلِ

وفديض  (1)عجائبده ، وتتضمن اإلشارة إيل(8). وكلامت اهلل يف هذا السياق علمه (7)ِجْئنَا بِِمْثلِِه َمَدًدا

 . وبركاته سبحانه تعايل

ُه َقاَل َوَقاَل امَلُِلك اتُوين بِِه َأْسَتِخلِْصُه لنَِفيْسِ فَ : يف سياق يوسف ومنه قوله تعايل َلمدَّا َكلَّدمَّ

. فإن فعل التكليم فيه يف هذا السياق من عنا  الداللة اإلضافية ما  (4)إنََّك اَليَوم َلَدْينَا َمكنٌِي َأِمنٌي 

 يقارب احلجة ووضوح العقيدة حًدا يكون التأثري معه مؤكًدا.

كام   (1)مه ملوسومنه الكالم الذي كلم اهلل به بعض خلقه من غري واسةة ككال        

َم اهللُّ ُموَس : يف قوله تعايل  . (2)َتْكلِيامً  َوَكلَّ

                                           

 .  12/328( اللسان 1)

 . 121 – 121( ينةر. املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم 2)

 . 1( التوبة /3)

 . 24، وينةر . لقامن / 118( الكهف / 7)

 . 318ر يف القرآن الكريم ( ينةر . الوجوه والنةائ8)

 ( ينةر. نفسه .1)

 .87( يوسف/ 8)



 

 

 

ذلك سياق اآلية الكريمة. فقد  من غري واسةة والذي دلنا عيل قد كلم عبده موس فاهلل تعايل

 الكالم باملصدر التكليم .  اكد اهلل تعايل

 ب.  ويف هذه اآلية خالفات كثرية بني الفرق اإلسالمية واملذاه

ابدن  عييس يالنصار ، نبي اهلل املرسل إيل(3): الذكر احلكيم  عيل يويدل أيًضا يف سياقات أخر

، كلمدة التوحيدد أو االخدالص هلل  (7)إلنه خلق من غري أب فكان معجدزة -عليهام السالم –مريم 

 . (9)، الدين اإلسالمي(4)، املناسك(1)، معرفة اهلل وعجائب خلقه(8)تعايل

 هذه الةاهرة العامل خمتلف عن اللغة. وأن أول من التفت إيل يمعن والكالم له

السويرسي فريديا نددي سوسري فيذكر أن الكالم تستعمل فيه بعض مةاهر اللغة من أجدل 

نشداط تزاولده  التواصل اإلنساين. فالكالم إذن عمل فردي يقوم به الفرد مدن أجدل توصديله إيل

 . (8)تتكون من جمموعة من اإلشارات تةلق للتعبري عنها اجلامعة.  نشاط اجتامعي. وهذه اللغة

                                                                                                                

، وقاموس 318، والوجوه والنةائر 1/191، ومعاين القرآن لالخفش االوسط 248ينةر: االشباه والنةائر،  (1)

 .298وما بعدها، وكشف الرسائر  2/111، والكشاف 714القرآن 

 .  117  النساء (2 )

، وكشف 718، وقاموس القرآن 9/8، وجامع البيان 318، والوجوه والنةائر 482ينةر: األشباه والنةائر  (3)

 . 122، والقرآن القول الفصل بني كالم اهلل وكالم البرش 298الرسائر 

 . 3/111، وروح املعاين 281، واألسامء والصفات 719ينةر: قاموس القرآن  (7 )

، 1/188، وجممدع البحدرين 9/712مع البيان ، وجم719، وقاموس القرآن 13/213ينةر: جامع البيان  (8)

 . 171وكلامت القرآن 

 . 98، وكشف الرسائر 719، وقاموس القرآن 318، والوجوه والنةائر 291ينةر: االشباه والنةائر (1)

 . 719قاموس القرآن (4 )

 . 9/11، وروح املعاين 718ينةر: قاموس القرآن (9 )

وما  41، وااللسية 8، ودراسات لغوية تةبيقية 118دها، واسس علم اللغة وما بع 32ينةر: علم اللغة العام  (8 )

 .  24بعدها، وعلم اللغة بني الرتاث واملعا ة 



 

 

 

هنج سوسور جمموعة من علامء اللغة، وقد ذكروا فروًقدا بدني اللغدة والكدالم.  وقد سار عيل

  نذكر منها :

 * اللغة نةام اجتامعي يزاوله أبناء املجتمع الواحد. أما الكالم: فهو فردي يزاوله الفرد.  

تعبري عن هذه الرمدوز  والكالم: الذهنية.من اإلشارات والرموز  * اللغة تتكون من جمموعة

 واإلشارات بصوت مرتفع. 

* اللغة ليست كالكالم فهي متةورة لكنه تةور نسبي يسري ببطء. أما الكدالم: فإنده عرضدة 

 للتغري والتبديل بحسب ثقافة الشخص. 

نه خمتلف بني شخص وآخر فلكل * اللغة يشرتك فيها مجيع أبناء املجتمع الواحد. أما الكالم فإ

 شخص طريقة يف الكالم. 

* اللغة جمموعة من األنةمة أوجدها أبناء املجتمع. أما الكدالم فهدو نشداط يتةلدب حركدة 

 . (1)األعضاء ألجل اصدار األصوات

متثل االنسان، ومجاعة االفراد. ومتثل احليوان  فإهنايبدو أن الكالم خمتص باإلنسان، أما اللغة 

 أداة نةق.  فيتةلبالنبات. أما الكالم وحركة 

جهاز النةق مثل اإلشارة باليد تعرب عن  يمكن تأديتها من غري االعتامد عيل اللغة: 

الغضب، واإلشارات املرورية تكون لغة ألهنا  لغة التحية، وكذلك تقةيب احلاجب داللة عيل

 كل لون منها برمز خاص. لترمز 

                                           

، ومناهج البحث اللغوي بني الرتاث 111وما يبعدها ، ومدخل اىل علم اللغة  22ينةر: دور الكلمة يف اللغة  (1)

، ودراسات يف 32، واللغة العربية معناها ومبناها 138-138، وعلم اللغة د. حاتم صالح 81-83واملعا ة 

 . 14وما بعدها، واللغة وعلم النفس  21، وأضواء عىل الدراسات اللغوية املعا ة 174اللغة 



 

 

 

من أنواع اللغة. ال ينفصل عدن الكدالم.  وتفكريه يعد نوًعا اإلنسان يفكر. 

فعند تفكريه يصدر صوًتا، أو يتكلم مع نفسه كالًما صامًتا. ويعرب اإلنسان باللغة عن أغوار 

 النفس اإلنسانية أو خمالج النفس. 

حيث إن لكل فرد طريقة خاصة يف الكالم مثل الشاعر  الكالم ظاهرة فردية 

ال ختتلف بني أبناء املجتمع الواحد إال يف طريقة التعبري أو األديب.. واللغة ظاهرة اجتامعية 

 عنها. واالختالف قد يكون بسبب تعدد اللهجات . 

 . (1)وهي أصغر وحدة ذات داللة يف كالم اإلنسان ولغته والكلمة مشتقة من الكالم.

ُفوَن اْلَكلِمَ : ومجع الكلمة كلم نحو قوله تعايل ِذيَن َهاُدوْا حُيَرِّ َن الَّ َواِضدِعِه َوَيُقوُلدوَن  مِّ َعن مَّ

 .  (2)َسِمْعنَا َوَعَصْينَا

ِحيمُ  يَفَتَلقَّ : وكلامت نحو قوله تعايل اُب الرَّ ُه ُهَو التَّوَّ اَمٍت َفَتاَب َعَلْيِه إِنَّ
ِه َكلِ بِّ  .  (3)آَدُم ِمن رَّ

 تفاهم مع غريه. والكلمة وسيلة من وسائل استمرار احلياة فبغريها ال يستةيع اإلنسان ال      

 ياألداة التي يمكن أن تغري جمر ييقول الدكتور عبد الرؤوف خملوف: )إذ الكلمة كانت وستبق

 فالكلمة هلا داللة السيادة والسلةان. (7)وله كلمة مسموعة( بحاحلياة، فليتق اإلنسان اهلل حيث يص

. فكل كلمدة نةمدت يف والكلامت القرآنية هلا من امليزات ما جيعلها ختتلف عن سائر الكلامت

. وهدذا َس مدن وجيعلها ُميزة أن استعملت يف غري كتاب اهلل تعدايلء القرآن الكريم هلا رونق وهبا

                                           

 .171، وعلم اللغة بني الرتاث واملعا ة 39ينةر: دور الكلمة يف اللغة  (1)

 . 71النساء  (2 )

 . 34البقرة  (3 )

 . 78اللغة والنقد والبالغة من قضايا  (7 )



 

 

 

اَمِت َريبِّ َلنَِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأن : أَسار اإلعجاز الرباين كام يف قوله تعايل
َكلِ ْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَدادًا لِّ ُقل لَّ

اَمُت َريبِّ 
 .  (1) َوَلْو ِجْئنَا بِِمْثلِِه َمَددًا َتنَفَد َكلِ

والكلمة تتكون من جوانب معقدة فهي تتةلب توجه حاسة السمع لسدامعها، وتوجده حاسدة 

التفكري بام  البرص لقراء ا، وتوجه أعضاء النةق إلصدار الصوت عند النةق هبا، وتوجه اجلنان إيل

 .(2)يقال من الكلامت 

 اللفظ() 

 . ( 8)إخراج اليشء من الفم . ويةلق اللفظ عيل( 7)، إذ رماه( 3)ه لفًةالفظ اليشء يلفة

َما َيْلِفُظ ِمن  :  وقد وردت هذه اللفةة يف القران الكريم يف موضع واحد . كام يف قوله تعايل

 . (1 )َقْوٍل إاِلَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعتِيدٌ 

انرصف يف استعامله اللفظ من معنداه ًدا جمازًيا حيث ولكن ورودها يف القران الكريم كان ور

 .( 4)آخر يمعن الذي وضع له إيل

واللفدظ  (1)إخدراج الكدالم مدن الفدم أي الدتكلم فهذه اللفةة قد دلت يف القران الكريم عيل

 . ( 2)ما يلتفظ به االنسان ، أو يف حكمه ، مهماًل كان، أو مستعمالً  "اصةالحا هو : 

                                           

 . 118الكهف  (1 )

 . 111ينةر: اللغة وعلم النفس  (2 )

 .  7/281( ينةر : جممع البحرين 3 )

، 311، معجم املعاين  147/  3لفظ( ، ودستور العلامء)  488، والكليات  8/288( ينةر : مقاييس اللغة)لفظ( 7)

  . 2/299املعجم  الفلسفي )لفظ( د. مجيل صليبا 

 .  83، وكالم العرب  819، واساس البالغة )لفظ(  8/288ينةر: مقايسس اللغة )لفظ( (8( 

 .  19( ق 1 )

وما بعدها، والبالغة وسائلها وغايتها  88، ومفتاح الوصول اىل بناء الفروع عىل االصول  192( ينةر االيضاح 4)

 . 11ول الفقه ومعجم مصةلحات اص 18، وجماز القران  111يف التصوير البياين 



 

 

 

مها واحد . إال أن هنالك فرًقا واحدا بينهام وهدو : إضدافة فاأللفاظ ترادف الكالم أي أن معنا

اهلل فنقول : كالم اهلل ، واليمكن إضافة اللفظ إليه . فال نقدول : لفدظ اهلل . ألن اللفدظ  الكالم ايل

. فاللفظ يتةلب وجود آلة النةق ينةق هبدا . ( 3)األصدوات واملقاطع واملخارج حدوثيشرتط فيه 

الدرزاق فلدذلك ال  ابآلده ، وهدو الوهد لهلعباده فكيف يكون  حانه وتعايلوهذا ما وهبه اهلل سب

وكلم  ":  كالمه قوله تعايل يوصف سبحانه بأنه الفظ للكالم بل هو متكلم ال يلفظ . والدليل عيل

 . ( 7)"تكلياًم ...  اهلل موس

ظ والدليل ومل يذكر بأنه قد لف  فالباري عز وجل أكد صفة الكالم من خالل تكليمه ملوس

. فهو يراقب ويسدمع مدا يلفةده (8 )َما َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل إاِلَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعتِيدٌ  :  ذلك قوله تعايل عيل

 الناس من القول . فيكون القول لإلنسان .

ولكن الكالم ليس جمموعة  ماً األلفاظ عنا  بدوهنا ال يتكون كال "يقول حممد عزيز احلبايب : 

قدوة تدربط بدني  يأو معان ، واملعن ي. إن كل لفظ مشكله يف ذاته ، ومادام حيمل معن من األلفاظ

االرتفاع من  اإلنسان والعامل ، وبني الناس فيام بينهم .فكيف تكسب اللفةة معناها ، أي القدرة عيل

مفهوم  اإلدراك املفهومي ؟ أن النةق بكلمة ، او كلامت ، ال يكفي الن يصبح لنا احلركة الفموية ايل

 االنتقال من املحسوس ايل ال قوة واحدة ، من بينها تلك التي ختول اللفظ ايل يأو مفاهيم للكلمة قو

                                                                                                                

، 2/388، والقاموس املحيط)لفظ(  819،وأساس البالغة )لفظ(   8/317( ينةر : التبيان يف تفسري القران 1)

 .  19/349وامليزان يف تفسري القران  8/213، وتاج العروس )لفظ(  7/381وجممع البحرين 

 . 3/147العلامء  ، وينةر : دستور 84، ومعجم مصةلحات أصول الفقه  119( التعريفات 2 )

 .  2/281واملعجم الفسلفي د.مجيل صليبا )لفظ(  488، والكليات  18( ينةر : املقصد األسنى 3 )

 .  117( النساء 7 )

 .  19( ق 8 )



 

 

 

االصةالحي اخلداص  ياملعن العام ايل يالرمزية يف الشعر ويف النثر الفني مثاًل ، وختوله جتاوز املعن

 . (1) (فلكل كلمة تاريخ يمزج بتاريخ الكائن املتكلم

فاظ عنا ها املهمة من عنا  الكالم اإلنساين ، لكن الكالم خيتلف عن األلفاظ، يبدو أن األل

 يبعض األحيان .  فقد حيمل لنا معن فالكالم قد يكون مراده واضًحا . أما اللفظ فال يوضح لنا يف 

 باأللفاظ املشرتكة . يغري معناه الذي وضع له ، أو قد حيمل عدة معان فيسم

. يقول الدكتور مازن املبارك : ( 2)رب اإلنسان عام خيالج نفسه من أفكارهواأللفاظ بواسةتها يع

)أن اللفظ من لغتنا ليس جمرد نربة من صوت ، وإنام هو قةعة من فكر األمة ، ونبضة من قلبها ، بل 

هو شحنة غنية فيه من كل عرص عاشه ، أوعاشته أمتنا أثر من تاريخ وقبس من فكر ، وطاقة مدن 

لفاظ العربية اليوم ليست جمرد قوالب جافة األفكار ، وإنام هي الصور الناطقة لتلك وجدان أن األ

 . ( 3)األفكار ..(

أن األلفاظ جزء ال يتجزأ من حضارة العرب وتارخيهم فهو ناطق عن أفكار األمة ، يعرب  يتبني

 عن كل عرص من العصور . فاأللفاظ متةورة بتةور العصور. 

لق عديل رمدي اليشدء ، ثدم ةاللفظ متةورة بتةور الزمان . فالبدء كانت ت خالصة القول : أن داللة

 أصبحت تةلق عيل إخراج اليشء من الفم ، ثم انتقلت عن طريق املجاز لتدل عيل نةق الكالم. 

    ) النبأ (            

ألنه  اخلرب، عيلآخر ومنه أخذ النبأ للداللة  االنتقال من مكان إيل تدل مادة نبأ يف أصلها عيل        

 .  (8)آخر ، وهو خمصوص ))بام ال يعلمه املخرب((  (7)مكان ينقل من مكان إيل

                                           
 .  111( تامالت يف اللغو واللغة 1 )

 .  13وما بعدها ، واللغة بني العقل واملغامرة 2/91( ينةر الربهان الكاشف عن اعجاز القران 2)

 .  171( نحو وعي لغوي 3 )

 . 8/398( ينةر. املقاييس )نبأ( 7)

 . 28( الفروق اللغوية 8)



 

 

 

َبا :  . ومنه قوله تعايل(1)مرة( 91ومنه يف الذكر احلكيم )  َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ اْبنَْي آَدَم بِاحْلَقِّ إِْذ َقرَّ

ا َومَلْ يُ  اَم َيَتَقبَُّل اهللَُّ ِمْن امْلُتَِّقنَي  ُقْرَباًنا َفُتُقبَِّل ِمْن َأَحِدمِهَ . فإن هذا (2)َتَقبَّْل ِمْن اآلَخِر َقاَل ألَْقُتَلنََّك َقاَل إِنَّ

 النبأ صار موقًفا يذكره السياق القرآين بغية التمثل وأخذ الدرس بعد التأمل أي أنه تأمل يقدود إيل

اخلدرب  ذه الددالالت املرتبةدة بداللتده عديلهد املوعةة واالعتبار، ومن ثم فان لفظ )نبأ( يشري إيل

موقف د كدام قيدل د  التقادم الزمني ، والتحول إيل وتعةي )النبأ( الداللة عيل واحلقيقي.الصادق 

َبنِدي  ِمْن َأْجدِل َذلِدَك َكَتْبنَدا َعديَل   :يف هناية قصة ابني آدم  يصري عقيدة وميثاًقا ، فيقول تعايل

ُه َمْن  ائِيَل َأنَّ اَم إَِْسَ اَم َقَتَل النَّاَس مَجِيًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّ  َقَتَل َنْفًسا بَِغرْيِ َنْفٍس َأْو َفَساٍد يِف األَْرِض َفَكَأنَّ

ْم ُرُسُلنَا بِاْلَبيِّنَاِت ُثمَّ إِنَّ َكثرًِيا ِمنُْهْم َبْعَد َذلَِك يِف األَ  ُفونَ ْرِض َأْحَيا النَّاَس مَجِيًعا َوَلَقْد َجاَءْ ُ  . (3)ملرَُْسِ

 نطق( )ال      

 . ( 7)نةدًقا ومنةًقا ونةوًقا : أخرج الكالم من الفم بصوت ومقاطعينةق نةق الرجل        

 .( 8)أنةقه الباري عز وجل واستنةقه : أي تكلم معه يقال :

هو اليشء الذي يستةيع التعبري عن أفكاره بصوت مرتفع . وهذا  والناطق يف االصطالح :

 . ( 1)اإلنسان إال عيل ينةبق ال

                                           

 . 191 – 198( ينةر. املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم  1)

 . 24( املائدة / 2)

 .  32( املائدة / 3)

 3/298ملحيط)نةق( ، والقاموس ا 11/387، ولسان العرب )نةق(  7/1888( ينةر : الصحاح )نةق( 7) 

 .  71وما بعدها وكالم العرب  831، ومعجم االلفاظ واالعالم القرانية  4/44وتاج العروس )نةق( 

، ومعجم الفاظ القران الكريم ) نةق (   11/387، ولسان العرب)نةق(  7/1888( ينةر : الصحاح )نةق( 8)

2/424 . 

 . 2/784فلسفي د.مجيل صليبا )نةق( ، واملعجم ال 7/1888(  ينةر : الصحاح ) نةق(   1 )



 

 

 

ال تنةق ألهنا  األصنامف  (1 )َقاَل َبْل َفَعَلُه َكبرُِيُهْم َهَذا َفاْسَأُلوُهْم إِن َكاُنوا َينةُِقونَ :فقوله تعايل

َقاُلوا َأنَةَقنَا : فقوله تعايل النةق.النةق أدوات  مجاد. فالذي ينةق هو اإلنسان والذي يساعده عيل

 اهللَُّ الَّ 
ٍ
ء  .   (2 )ِذي َأنَةَق ُكلَّ يَشْ

واملنةوق هو جمموعة من األلفاظ يستخدمها اإلنسان للتعبدري عدام خيدالج نفسده مدن أفكدار 

ْثَل َما :  . كام يف قوله تعايل( 3)بصوت بسمعة األشخاص عرومشا ُه حَلَقٌّ مِّ اَمء َواأْلَْرِض إِنَّ َفَوَربِّ السَّ

 . (7 ) َأنَُّكْم َتنةُِقونَ 

حياول النةق للتعبري عن أفكاره ونقل ما تعلمه ، وابتكره من العلوم والفنون . فهذه  اإلنسانف

 يالعلوم والفنون حمفوظة يف النفس ال يستةيع احد رؤيتها وال سامعها ، وال معرفة ما تفكر به سو

 وصاحبها.  اهلل تعايل

 . ( 8) مرة(12منها يف القران الكريم ) يشتقوردت لفةدة نةق وما 

َواَل ُنَكلِّدُف َنْفسدًا إاِلَّ ُوْسدَعَها :  فقد وردت بصيغة املفرد يف مخسة مواضع كام يف قوله تعايل

رْيِ : . وقوله تعايل (1 )َوَلَدْينَا كَِتاٌب َينةُِق بِاحْلَقِّ َوُهْم اَل ُيْةَلُمون ْمنَا َمنةَِق الةَّ َا النَّاُس ُعلِّ َوَقاَل َيا َأَيُّ

 إِنَّ َهَذا هَلَُو اْلَفْضُل امْلُبنِيُ َوُأوتِينَا مِ 
ٍ
ء ْم َعَلْينَدا : ،وقوله تعايل  (4)ن ُكلِّ يَشْ َوَقاُلوا جِلُُلوِدِهْم مِلَ َشِهدتُّ

ٍة َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ  َل َمرَّ  َوُهَو َخَلَقُكْم َأوَّ
ٍ
ء ِذي َأنَةَق ُكلَّ يَشْ  .(9 )َقاُلوا َأنَةَقنَا اهللَُّ الَّ

ا ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم َتْعَمُلونَ  :  وقوله تعايل  .  (8 )َهَذا كَِتاُبنَا َينةُِق َعَلْيُكم بِاحْلَقِّ إِنَّ

                                           

 .  13( االنبياء 1 )

 .  21( فصلت 2 )

 .  148، ومفهوم النص  2/98( ينةر االتقان يف علوم القران 3 )

 .  23( الذاريات 7 )

 . 814( ينةر : املعجم املفهرس اللفاظ القران الكريم 8 )

 .  12( املؤمنون 1 )

 .  11( النمل 4 )

 .  21( فصلت9 )

 .  28( اجلاثية 8 )



 

 

 

* إِْن  ي* َوَما َينةُِق َعِن اهْلَوَ  ي* َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغوَ  يَوالنَّْجِم إَِذا َهوَ :  وقوله تعايل

 .   (1)* يُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَح 

َقاَل َبْل َفَعَلُه َكبرُِيُهْم َهَذا َفاْسَأُلوُهْم :  وردت بصيغة اجلمع يف سبعة مواضع . كام يف قوله تعايل

ُرُؤوِسددِهْم َلَقددْد َعلِْمددَت َمددا َهددُؤاَلء  ُثددمَّ ُنكُِسددوا َعدديَل :  . وقولدده تعددايل (2 )إِن َكدداُنوا َينةُِقددون

 . (7)ْوُل َعَلْيِهم باَِم َظَلُموا َفُهْم اَل َينةُِقونَ َوَوَقَع اْلقَ :  .وقوله تعايل(3)َينةُِقونَ 

 والنطق علي أنواع : 

مع ذا ا من خالل تفكريها بام  سيتم عن طريق كالم النف فكري:نطق  -أ

 تقول وتفكريها باألشياء فهذا النوع مرتبط بالروح. 

طته الندوع ايةرح اإلنسان بوسد اللسان.يتم عن طريق  لفظدي: نطق  -ب

 األعضاء .  ساطتهالنةق . وهذا النوع مرتبط باجلسم ألنه يتم بواألول من 

، فالنةق اللفةي أمر جسامين حمسوس فكري ، ولفةي ))هذا فقد ذكر أن النةق نوعان :  وعيل

والنةق الفكري أمر روحاين معقول وذلك أن النةق اللفةي إنام هو أصوات مسموعة هلا هجداء. 

املسامع من األذن التي هي أعضاء مدن  من اجلسد ومتر إيل اللسان الذي هو عضو من وهذا يةهر

 أجساد آخر . 

، ور النفس معداين األشدياء يف ذا داأما النةق الفكري الذي هو أمر روحاين معقول ، فهو تص

ورؤيتها لرسوم املحسوسات يف جوهرها ومتيزها يف فكر ا وهبذا النةق حيد اإلنسان ، فيقال : إنه 

فنةق اإلنسان وحياته من قبل النفس ، وموته من قبل اجلسد ، ألن اسم االنسان  ت .ئحيُّ ناطق ما 

 .  ( 8)(( النفس واجلسد مجيعا  إنام هو واقع عيل

                                           

 . 7-1( النجم 1 )

 .  13( االنبياء 2 )

 .  18( االنبياء 3 )

 .  98( النمل 7 )

 وما بعدها .  1/381( رسائل اخوان  الصفاء 8 )



 

 

 

 الدعاء والصياح وضخامة الصوت األلفاظ الدالة علي

 )النِّداء(  

 قال الشاعر :فهو نِداء ، وُنداء ، ( 2)وارتفع   (1)الصوت إذا بعد          

 .(3)لصوت أن ُينادي داعياِن          يفقلت ادعي وادع فإن أند    

. كدام يف قولده (8) يالكالم املفهم معن ،جاءت للداللة عيل (7)مرة(83ويف التنزيل العزيز منه )   

َك ُموَس  يَوإِْذ َنادَ : تعايل املنِِيَ  َربُّ اإلفهام ومدداراة  النداء إيل . وإشارة فعل (1)َأْن اْئِت اْلَقْوَم الةَّ

، فضاًل (4)يف هذا املقام   ما يبدو د السياق القرآين خيتاره مع موس الشعور هي ما جعلت د عيل

 عن وحيه بجلب اخلري وعقد اهلمة .

بداألداء القدرآين أن خيدتص بده  يومالقاة الةبع والفةرة، فكأنه ما حدد( 9)أما اجلامل والفردية 

دِذيَن آَمُندوا إَِذا ُندوِدي  َيا :تعايلهذا الدليل، يقول  الدعوة إليها عيل الصالة، فقد اقترصت َا الَّ َأَيُّ

                                           

 . 18/317، اللسان )ندي(  2/131، املخصص  8/712( ينةر: املقاييس )ندى( 1)

 . 814، املفردات )ندا(  2/133( ينةر: املخصص 2)

 .18/311( ، اللسان )ندي(  7) اهلامس رقم  8/712لبيت لدثار بن شيبان النمري / ينةر . املقاييس ( ا3)

 . 911( ينةر. املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم 7)

 . 21( خص النداء بام له معنى من الصوت ،ينةر. الفروق اللغوية 8)

 . 11( الشعراء /1)

 .173، األعراف/ 117إشارة إىل القوة والرغبة يف َسعة التغيري ، ينةر. النساء/  ( اختار يف سياق آخر فعل التكليم4)

( قيل: إن أصل النداء من الندى أي الرطوبة ، يقال صوت ندي رفيع ، واستعارة النداء للصوت من حيث إن من 9)

 . 819كثري رطوبة فمه حسن كالمه، املفردات 



 

 

 

الَةِ ِمْن َيْوِم اجْلُُمَعِة َفاْسَعْوا إيَِل  . فيةهر (1)ِذْكِر اهللَِّ َوَذُروا اْلَبْيَع َذلُِكْم َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُتْم َتْعَلُمونَ  لِلصَّ

 فرائضه.الدين وأداء  اهلمة عيلحياء بمخاطبة القلوب واستنهاض اإل أن النداء يتوافر عيل

. فقد يكون ))أشار بالنداء إيل اهلل تعايل ألنه  (2)إِْذ َناَدي َربَُّه نَِداًء َخِفيًّا :أما قوله تعايل عن زكريا 

 النجوىيف هذا املقام إيل  ، ولو أن قوله )خفيًا( جيعل النداء( 3)تصور نفسه بعيدا منه بذنوبه وأحواله السيئة(( 

وبث احلزن . وتبقي رنة اخلدوف وحرشدجة  الشدكو  أقرب، فيصري مكاشفة روحية بني حبيبني عيل سبيل 

البكاء مسموعة يف هذا النداء، وتبقي د فوق ذلك د قلبية النداء وأَثرة استعامل لفةده يف سدياقات األمدل، 

 .وإقامة تكليفه تعايلواحلديث بني املحبني املتلهفني ألداء نداء اهلل 

 َوإَِذا ُتدْتيَل :  يتكلمون ، ومنه قوله تعدايل (7)داموا فيه جمتمعني املجلس ندًيا ونادًيا ما يويسم

 َخرْيٌ َمَقاًما َوَأْحَسُن نَ 
ِذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمنُوا َأيُّ اْلَفِريَقنْيِ اَعَلْيِهْم آَياُتنَا َبيِّنَاٍت َقاَل الَّ وقد فرس .  (8)ِديًّ

 . وال يفوت احلدس اللغدوي إشدارته إيل(4)))النعمة والرخاء(( . وفيه داللة عيل(1)النادي باملجلس 

، ويتشاورون طلًبا حلصافة (8)ًَسا( 9)وجتمع أهله وانشغاهلم بأمر مهم يتنادون حوله الصوت،عذوبة 

 الرأي ، ومجيل التخةيط والتفكري والتحيل .

                                           

 . 8( اجلمعة /1)

 .  3( مريم /2)

 . 814ردات )ندا( ( املف3)

 . 314 – 18/311( ينةر: اللسان 7)

 . 14، العلق / 28، وينةر . العنكبوت / 43( مريم /8)

 . 3/212( ينةر. اإلتقان 1)

 . 282( اإلعجاز البياين  للقرآن ومسائل ابن األزرق 4)

 ( ينةر. نفسه 9)

 . 38( ينةر. مبادئ اللغة / اخلةيب اإلسكايف 8)



 

 

 

 )الصوت(  

مرات( منها قوله 9. واستعمله التنزيل العزيز )(2)من كل مصوت  (1)يف ُأذن السامعما وقر         

َهدُروا َلدُه بِداْلَقْوِل َكَجْهدِر  َيا: تعايل ِذيَن آَمُنوا الَ َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّبِيِّ َوالَ جَتْ َا الَّ َأَيُّ

َبَط َأْعاَمُلكُ  . وكان ))ختصيص الصوت بالنهي لكونده (3)ْم َوَأْنُتْم الَ َتْشُعُرونَ َبْعِضُكْم لَِبْعٍض َأْن حَتْ

. (7)وجيوز أنه خصه ألن املكروه رفدع الصدوت فوقده ال رفدع الكدالم((  والكالم،أعم من النةق 

حني ال تكون هذه الددالالت فائضدة مدن  والغلةة ، عيل (8)العلو والقبح فالصوت منةور فيه إيل

 الكالم أو النةق .

 )ِجهارا(  

ثُمَّ إيِنِّ يف دعاء قومه :  مرات( ،كام يف قوله تعايل عيل لسان نوح 11ورفعه . وجاء يف القرآن الكريم  ) (1)جهر بصوته إذا عال به  

خلدط قد مارس رضوب الدعوة مع قومه كلها ؛ ذلك أنه دعاهم علنا ، ودعداهم ًَسا ، ومدن ثدم  . فإن نوًحا  (4)دََعْوُ ُْم ِجَهاًرا

 وزجرهم . (11)والشدة يف الدعوة ، وكأنه ينبه باستعامله )جهاًرا( عيل الدعاء عليهم (8) . ويف )جهاًرا( إشارة إيل  الغلةة (9)الدعوتني

                                           

 . 3/319 ( املقاييس )صوت(1)

 . 21( ينةر. الفروق اللغوية 2)

 . 3، احلجرات / 119، طه  17، وينةر. اإلَساء / 2( احلجرات /3)

 . 281( املفردات )صوت( 7)

 . 18( إشارة إىل قوله تعاىل : ))واغضض من صوتك إن انكر األصوات لصوت احلمري(( لقامن /8)

 . 2/132( ينةر. املخصص 1)

 . 9( نوح /4)

قال رب اين دعو م ليال وهندارا .. ثدم اين    .إشارة إىل قوله تعاىل عىل لسانه 7/112الكشاف  ( ينةر.9)

 . 8 – 1نوح / اعلنت هلم واَسرت هلم اَسار  

 . 7/112( ينةر. الكشاف 8)

انك ان تذرهم يضدلوا  وقال نوح رب ال تعاىل: تذر عىل األرض من الكافرين ديارا   ( يقول  تعاىل   : 11)

 .24–21نوح/عبادك وال يلدوا اال فاجرا كفارا 



 

 

 

 )صرَّة( 

ة : الصيحة الصاد والراء أصل غلبت عليه الداللة عيل  َّ الصوت. والرصَّ
(1) 

 (.  2والضجة )

: بالولد ، وذلك قوله تعايل إبراهيم يحدة يف سياق برشواستعملها القرآن الكريم  مرة وا 

 ٌْت َوْجَهَهددددا َوَقاَلددددْت َعُجددددوٌز َعِقدددديم ٍة َفَصددددكَّ  . فددددان  (3)َفَأْقَبَلددددْت اْمَرَأُتددددُه يِف َ َّ

 الذي كان منها .( 8)والتأوه  (7)يويلت )الرصة( الصيحة، أو قوهلا يا

به لفةة بديلة فإهنا بتشكيلها الصويت، حيث  تنهض ويف ) ة( من احلشد الفني والداليل ما ال

. (1)وحالة مدن التضداؤل  النفيس،الصاد املةبقة والراء املكررة التي تصور حالة االنقباض والشد 

داللة اللفظ  يشء من اخلوف فمام حيشد إيل والتعجب،والصغر بإزاء املوقف العجيب، أما اخلجل 

 السياق.هذا 

 

 

 

                                           

 .  311( ينةر. خمتار الصحاح )صور( 1)

 . 7/781( ينةر. اللسان ) ر( 2)

 . 28( الذاريات/3)

 . 42هود/ قالت يا ويلتى أ ألد وأنا عجوز ( إشارة إىل قوله تعاىل : 7)

 . 7/19( ينةر.الكشاف 8)

 .   148يف القرآن الكريم( ينةر. األثر الداليل حلذف االسم 1)



 

 

 

 اختالط الكالم وقبحه واملراجعة فيه  األلفاظ الدالة

 )اللغو(  

مرة( ، منها 11غري النافع .وجاء يف األداء القرآين )( 1)الكالم الباطل اللَّغو يستعمل للداللة عيل

وا كَِراًما:  قوله تعايل ْغِو َمرُّ وا بِاللَّ وَر َوإَِذا َمرُّ )اللغو( يف هذا املقام ما . و(2)َوالَِّذيَن الَ َيْشَهُدوَن الزُّ

. وربام هو كناية عدن ذكدر النسداء (1)، أو املزاح (8)،أو هو الشتم (7)،أو هو األشعار (3)بةل من كالم

 القرآين.هلذا االستعامل  ي.  وحسب هذا التعدد الداليل ظالل معن(4)والنكاح

 )خيوضون(  

آين منه كان فيام يدذم الددخول فيده . وما جاء يف السياق القر(9)اخلوض : دخول املاء واحلديث  

و إَِذا َرَأْيدَت  : ، كام يف قوله تعايل( 8)مرة( كانت يف املذموم إال يف مرتني12فقد ورد ) عنه، يوُينه

ِذيَن خَيُوُضوَن يِف آَياتِنَا َفَأْعِرْض َعنُْهْم َحتَّ  يْةَ  يالَّ ا ُينِسَينََّك الشَّ هِ َوإِمَّ اُن َفاَل َتْقُعْد خَيُوُضوا يِف َحِديٍث َغرْيِ

                                           

 . 7/778( ينةر. العني )لغو( 1)

، فصلت  88، القصص / 3ؤمنون /، امل 12، مريم /  98، املائدة / 228،وينةر: البقرة / 42( الفرقان /2)

 . 11، الغاشية / 38، النبأ / 28، الواقعة / 23، الةور /21/

 . 7/778( ينةر. العني 3)

 . 112 – 3/111، الكشاف  274(ينةر. املفردات )لغا( 7)

 . 118( ينةر. الوجوه والنةائر 8)

 . 342( ينةر. املعجم اجلامع )لغو( 1)

 . 1/213( ينةر. جماز القرآن 4)

 . 4/174، اللسان )خوض(  111، املفردات )خوض(  2/228( ينةر . املقاييس )خوض( 9)

 ( ينةر .  .8)



 

 

 

ْكرَ   . (2)يف االستهزاء هبا والةعن فيها(()) وخوضهم يف آيات اهلل تعايل، (1)َمَع اْلَقْوِم الةَّاملنِِيَ  يَبْعَد الذِّ

. واالرمتاس يف املحرم والرجس ما (3)وتالزم فعل اخلوض مع السياق املذموم يوحي باالندفاع

 إيل االسدتعامللتخبط يف هذا القول وزيفده ويشدري هدذا ا ومن ثم تةهر الداللة عيل الغرق،يشبه 

 الضحك ، والتغيري والتشويه وصخب الكالم .

 )َسَلَق( 

لق : الصياح    وهو ))  (1). واإليذاء بالكالم ، مأخوذ من السلق باملاء احلار(8)عند املصيبة   (7)السَّ

 . (4)بسط بقهر أما باليد أو باللسان((

يف املعوقني عن  االستعامل القرآين يف مره الواحدة وذلك يف قوله تعايل جاء يف يهذا املعن وعيل

ِذي ُيْغيَش اجلهاد :  ًة َعَلْيُكْم َفإَِذا َجاَء اخْلَْوُف َرَأْيَتُهْم َينُْةُروَن إَِلْيَك َتُدوُر َأْعُيُنُهْم َكالَّ َعَلْيدِه ِمدْن  َأِشحَّ

ًة َعيَل  امْلَْوِت َفإَِذا َذَهَب اخْلَْوُف َسَلُقوُكمْ  اخْلَرْيِ ُأْوَلِئَك مَلْ ُيْؤِمُنوا َفَأْحَبَط اهللَُّ َأْعاَمهَلُدْم  بَِأْلِسنٍَة ِحَداٍد َأِشحَّ

والتجريح، السيام أنه   (8)الةعن باللسان واسامع املكروه  ي. وهو بمعن (9)اهللَِّ َيِسرًيا َوَكاَن َذلَِك َعيَل 

 .(11))) بألسنة حداد((

                                           
، 2، املعارج / 12، الةور / 93رف /)مرتان( ، الزخ 18،  18بة /، التو 81، وينةر: األنعام / 19( األنعام /1)

 )مرتان( . 78املدثر /

 . 2/21( الكشاف 2)

 . 7/23( ينةر. نفسه 3)

 . 3/18( ينةر. املقاييس )سلق( 7)

 . 1/111( ينةر. اللسان )سلق(8)

 (ينةر. نفسه.1)

 . 278( املفردات )سلق( 4)

 . 18( األحزاب /9)

 . 7/371لبيان ( ينةر. جممع ا8)

 . 388( ينةر. اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن األزرق 11)



 

 

 

هيأة املسعورين ، وكدأهنم  ة آخاذة البالغة والداللة ، فتصور هؤالء عيلهذه االستعار يوتبق

. ووقاحة وحًبا يف املال والغنيمة ، فهؤالء (1)ينفثون ناًرا من أفواههم ، أو يَضمونكم بألسنتهم أرضماً 

)) يف وقت احلرب أضناء بكم يرتفرفون عليكم كام يفعل الرجل بالذاب عنه املناضل دونده عندد 

)ينةرون إليك( يف تلك احلالة كام ينةر املغيش عليه من معاجلة سكرات املوت حذًرا وخوًرا اخلوف 

ولواًذا بك ، فإذا ذهب اخلوف وحيزت الغنائم ووقعت القسيمة نقلوا ذلدك الشدح وتلدك الضدنة 

لة حس الدال ي. ويبق(2)(( اخلري وهو املال والغنيمة ، ونسوا تلك احلالة األويل والرعونة عليكم إيل

 منةوًرا يف هذا االستعامل . (3)الَضب والةعن عيل

 )تهجرون(  

 َقدْد َكاَندْت آَيدايِت ُتدْتيَل  :تعايل. ومنه قوله (7)واهلَجر بالفتح اهلذيان  الفحش،اهلُجر بالضم     

يَن بِِه َساِمًرا َ ُْجُرونَ  َأْعَقابُِكْم َتنكُِصوَن  َعَليُْكْم َفُكنُتْم َعيَل 
،  (1). نعم معناه : تسبون(8)ُمْسَتْكرِبِ

. فقد )) كانوا جيتمعون حول البيت بالليل يسمرون ، وكانت  (9)، أو  جرون حممًدا  (4)أو  زأون

. فثبط اهلل عملهم وسخفه  (8)عامة سمرهم ذكر القرآن وتسميته سحًرا وشعًرا وسب رسول اهلل 

إال اهلاذي اهلاجر نفسه . فتضمنت ( 11)وأنه ال يؤذي   أنه ُما ليس فيه ، ؛  لينبه عيل(11)فجاء به هذيانا  

                                           

 . 3/288( ينةر. الكشاف 1)

 . 288/  3( الكشاف 2)

 . 11/317( ينةر. امليزان 3)

 . 3/394( ينةر. العني )هجر( 7)

 . 14 – 11( املؤمنون /8)

 . 2/238( ينةر. معاين القرآن /الفراء  1)

 . 813إلئتناف ( ينةر. القةع وا4)

 . 3/394( ينةر. العني 9)

 . 838( ينةر. املفردات )هجر( 8)

 . 3/31( الكشاف 11)

 . 2/238( بنةر . معاين القرآن / الفراء 11)



 

 

 

أن سدبهم وهجدرهم هدذيان فكدان سدًبا هلدم  السب منهم ، والداللة عيل هذه اللفةة الداللة عيل

 وتنتصف للرسول األكرم و القرآن الكريم  . فتكتسح الداللة الثانية الداللة األويل

 )حلن القول(  

دِذيَن يِف  :  . وجاء مرة واحدة ، وذلك قوله تعايل(1)امليل ومفارقة العادة  اللحن:  َأْم َحِسَب الَّ

ِرَج اهللَُّ َأْضَغاهَنُْم  َوَلْو َنَشاُء ألََرْينَاَكُهْم َفَلَعَرْفتَُهْم بِِسياَمُهْم َوَلتَْعِرَفنَُّهْم يِف حَلِْن  ُقُلوهِبِْم َمَرٌض َأْن َلْن خُيْ

، ( 7). وقيل هو نحو القول(3). و )حلن القول( هو أن ))متيل إليه بقولك(( (2)َلُكمْ اْلَقْوِل َواهللَُّ َيْعَلُم َأْعاَم 

وهو قوهلم مالنا ان اطعنا من الثواب ، وال يقولون ما . ))(1). والتعريض به من غري ترصيح(8)ومعناه

 . (4)علينا أن عصينا من العقاب ((

سخرية فكأن املنافقني يةهرون بأصوا م الذم و إخراج نغمة ال ويشري بقوله )حلن القول( إيل

صلة هذا باستعامل )القول( يف السدياق  ينغمة خمصوصة تةهر االستخفاف والسخرية . وال ختف

القرآين ، وشيوعه من بني ألفاظ الكالم بالكذب والنفاق كام مر؛ فيكون اللحن يف هذا السياق رمًزا 

إيامًنا وخيفون كفًرا يفضحه نغدم القدول ومهسده أو  يةهرون (9) وإحياًء يفهم منه أن هؤالء منافقون 

الكالم اخلفية . والغمز واإلشارة والتلويح ُما يقرتن بإحياء هذا اللفظ املشحون باحلركة والغضب 

 والغيظ

 )اجملادلة (  

                                           

 . 3/231( ينةر. العني )حلن( 1)

 . 31( حممد /2)

 . 3/231( العني 3)

 . 3/834، الكشاف  3/13( ينةر. معاين القرآن / الفراء 7)

 . 2/218، جماز القرآن  3/13عاين القرآن / الفراء  ( ينةر. م8)

 . 3/839، الكشاف  718، املفردات )حلن(  7/181( ينةر. إعراب القرآن / النحاس 1)

 . 3/839( الكشاف 4)

 . 3/231يسمع كالمهم / ينةر: العني (يروى أنه صىل اهلل عليه وسلم  بعد هذه اآلية كان يعرف املنافقني عندما 9)



 

 

 

: مرة(، منها قوله تعايل28. وجاءت يف االستعامل القرآين )(1)، واملجادلة : شدة اخلصومة اجلََدل

 اِدُلدَك يِف َزْوِجَهدا َوَتْشدَتكِي إيَِل تِدي جُتَ داُوَرُكاَم إِنَّ اهللََّ َسدِميٌع  َقْد َسِمَع اهللَُّ َقْوَل الَّ اهللَِّ َواهللَُّ َيْسدَمُع حَتَ

 ياملجادلدة بمعند ، وعديل(3)املحداورة ومراجعدة الكدالم . ويف قوله )جيادلك( داللة عديل(2)َبِصريٌ 

 . فدإيل(8)تعرض حاهلا   ية يف امرأة ظاهر منها زوجها ، فاتت رسول اهلل . نزلت هذه اآل(7)السؤال

، وإحساس هذه املرأة بزيف  التفاؤل وحسن الةن باهلل تعايل يأيت )جتادلك( ليرش إيل يجانب الشكو

 زوجها ، وهذا ما كان . املةاهرة وأهنا آيلة إيل يأو أذ

                                           

 . 81ر . خمتار الصحاح )جدل( ( ينة1)

 . 1( املجادلة /2)

 . 7/18( من القراء من قرأ )حتاورك( تنةر هذه القراءة يف الكشاف 3)

 ( منهم من قرأ )حتاولك( / تنةر هذه القراءة يف : نفسه .7)

 . 7/18، الكشاف  319( ينةر. أسباب النزول 8)



 

 

 

 في والععي علي الكالم اخل األلفاظ الدالة 

 (النجو ) 

، وهدذه هدي داللدة األصدل األول  ونحوهإذا ارتفعت األرض ومل يعلها السيل سميت نجاة 

للامدة، أما السرت واإلخفاء فداللة أصلها الثاين ، فهدو نجديء فدالن ، أي صداحب َسه ، النجدو ، 

والرس،  ىالنجو. وفرق بني (3). فقد ناجيته ونجوته : ساررته(2)أو أكثر (1): ما يرس بني اثنني  ىوالنجو

حني يكون الرس إخفاؤه يف  النفس ، وفرق ثان أن الرس  كالم خفي تناجي به أحًدا ، عيل فالنجوى

األول انك ختلو بصاحبك يف نجاة  قوالن:. ويف أصلها (7)ىالنجوغري خمصوص بالكالم، مثلام هي 

وهذا  ونفعه، (8)بدي إليه ما فيه خالصة والثاين أنه من النجاة أي انك حتاول معاونته وت األرض،من 

 ذلك أنه حيرز الغرض من املناجاة . أقرب؛القول 

دِذيَن آَمُندوا إَِذا  َيدا:  ، منها قوله تعايلمرة(13واساًم ) الكريم فعالً واستعملها القرآن  َدا الَّ َأَيُّ

ُسوِل َوَتنَاَجْوا بِاْلرِبِّ َوالتَّْقوَ  َتنَاَجيْتُْم َفالَ َتَتنَاَجْوا بِاإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيةِ  ِذي إَِلْيِه  يالرَّ ُقوا اهللََّ الَّ َواتَّ

ونَ   والدعاء.. حيث األمن والعون (1)حُتْرَشُ

َفَلدامَّ  : يف أخدوة يوسدف  أما الرسعة واملناصحة فتفيض من هذا الدليل يف قوله تعدايل

برُِيُهْم َأمَلْ َتْعَلُموا َأنَّ َأَباُكْم َقْد َأَخَذ َعَلْيُكْم َمْوثًِقا ِمْن اهللَِّ َوِمْن َقْبُل َما اْسَتيْئَُسوا ِمنُْه َخَلُصوا َنِجيًّا َقاَل كَ 

                                           

 . 388– 8/384( ينةر. املقاييس )نجو( 1)

 . 4املجادلة / ما يكون من نجوى ثالثة  : تعاىل ويقول 317 – 18/282اللسان )نجا(  ( ينةر.2)

 .18/317، اللسان 817( ينةر. املفردات )نجو( 3)

 . 79( ينةر. الفروق اللغوية 7)

 . 817( ينةر. املفردات 8)

 )مرتان( . 12،  9، وينةر: املجادلة / 8( املجادلة /1)



 

 

 

طتُْم يِف ُيوُسَف َفَلْن َأْبَرَح األَْرَض َحتَّ  . ويضفي  (1)َيْأَذَن يِل َأيِب َأْو حَيُْكَم اهللَُّ يِل َوُهَو َخرْيُ احْلَاكِِمنيَ  يَفرَّ

 الرسية،فعل املناجاة يف هذا السياق النفيس اململوء باخلوف وجهل املصري مبالغة يف  عيل )خلصوا(

اخلدوف  وبيش احلدث بحركة دائرية تفعل فعلها يف التعتيم والتوايص عليه، فضاًل عن اإلشارة إيل

 األمر.قرار يف  وتعزيز عامل الرسعة يف الوصول إيل واالضةراب،

َما َيْأتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر  ْقرَتََب لِلنَّاِس ِحَساهُبُْم َوُهْم يِف َغْفَلٍة ُمْعِرُضوَن ا:  ومن االسم قوله تعايل

ِْم حُمَْدٍث إاِلَّ اْسَتَمُعوُه َوُهْم َيْلَعبُوَن  وا  ِمْن َرهبِّ ْم َوَأََسُّ ِذيَن َظَلُموا َهْل َهَذا  النجوىالَِهَيًة ُقُلوهُبُ الَّ

ونَ إاِلَّ َبرَشٌ ِمْثُلُكْم أَ  ْحَر َوَأْنُتْم ُتْبرِصُ  الرس د إشارة إيل من مجعها إيل -( ىالنجو. ويف )(2)َفَتْأُتوَن السِّ

 احليلة والغدر ، وتزييف احلق ، ووسوسة الشيةان .

 )يتخافتون( 

مرات(. منها قوله 3وضعفه . واستعمل القرآن الكريم  هذا الدليل ) (3)إَساره الكالم:ختافت 

وِر َوَنْحرُشُ امْلُْجِرِمنَي َيْوَمئٍِذ ُزْرًقا َيْوَم ُينْ  تعايل ا َفُخ يِف الصُّ . (7)َيَتَخاَفُتوَن َبْينَُهْم إِْن َلبِْثُتْم إاِلَّ َعرْشً

. فنقل إلينا ما يدور بينهم من (8)قبح حاهلم وبشاعته فبعد أن وصفهم السياق القرآين بالزرق فدل عيل

يكون كالمهم يف هذا املقام نشيًجا واهًيا  منه؟.غايتهم  وما يتكلمون؟كالم وكيف يكون؟ وعالم 

نعم يصف بد)يتخافتون(  بينهم.، وتسلية وتالوما (1)ما أضاعوا يف حيا م الدنيا  ندًما وحرسًة عيل

بعد ذلدك :  يقول تعايل أقواهلم.تناقض أو تدافع  درجة الصوت لكن هذا ال يمنع من إشار ا إيل

                                           

 . 82يم /، وينةر: مر 91( يوسف /1)

 التوبة ، 117/ النساء ، 13 ، 12 ، 11 ، 9 ، 4/ املجادلة ، 12/ طه ، 74/ اإلَساء. وينةر 3 – 1( األنبياء /2)

 . 91/ الزخرف ، 49/

 . 183( ينةر. املفردات )خفت(3)

 .111، اإلَساء/  23،وينةر . القلم / 113( طه /7)

 .82( ينةر. البحث8)

 . 2/883( ينةر. الكشاف 1)



 

 

 

 َيُقوُلوَن إِْذ َيُقوُل َأْمَثُلُهْم َطِريَقًة إِْن َلبِْثُتْم إاِلَّ َيْوًماَنْحُن َأْعَلُم باَِم  (1) عدم  والتوايص عيل( 2). واخلوف

 افدت  تنداس الكفدر واإل ار عديل هذا االستعامل . وأظهر منها داللته عيل اإلظهار ظاهرة عيل

 األيدي . لصمت عضا عيلالعقل ، وعدم استثامر معةيات املوقف التي ال يناسبها أال ا

 )ِركزا(  

َوَكْم :  . وجاء يف القرآن الكريم  مرة واحدة ،وذلك يف قوله تعايل(3): الصوت اخلفي  الرِّكز

سُّ ِمنُْهْم ِمْن َأَحٍد َأْو َتْسَمُع هَلُْم ِرْكًزا
 نبيه عليه الصالة . سأل اهلل تعايل(7)َأْهَلْكنَا َقْبَلُهْم ِمْن َقْرٍن َهْل حُتِ

والسالم سؤال استعبار وتفكر لقومه كي يستعربوا من خالل األمم السالفة ، فيهافت يف حداهلم، 

الركدز موحًيدا  يأصوا م )أو تسدمع هلدم ركدزا( ، ويبقد يويسأل عن جسومهم وأصوا م، أخف

 باحلركة، أو الزفري .

 )همسا(  

 . وعيل(1)صوت خفي . وهو(8)اهلمس : صوت خمصوص بام يصدر عن أخفاف اإلبل عند مشيها 

َباِل َفُقْل َينِسُفَها َريبِّ َنْسدًفا :  هاتني الداللتني فرس قوله تعايل َفَيدَذُرَها َقاًعدا  َوَيْسَأُلوَنَك َعْن اجْلِ

اِعي الَ ِعَوَج َلُه َوَخَشَعْت األَ  فِيَها ِعَوًجا َوالَ َأْمًتا  يالَ َترَ  َصْفَصًفا  ْصَواُت َيْوَمِئٍذ َيتَّبُِعوَن الدَّ

ًسا مْحَِن َفالَ َتْسَمُع إاِلَّ مَهْ ، أوهو (9)املحرش ما يسمع من نقل األقدام إيل ي. فقيل إنَّ )مهًسا( أخف(4)لِلرَّ

                                           

 . 117طه / (1)

 . 111- 118،مشاهد القيامة يف القرآن/ سيد قةب  2/883( ينةر. الكشاف 2)

 . 2/134( ينةر. املخصص 3)

 . 89( مريم /7)

 . 1/281( ينةر. اللسان )مهس(8)

 . 2/139( ينةر . املخصص 1)

 . 119– 111( طه /4)

 . 1/281، اللسان  2/887، الكشاف  877( ينةر. املفردات )مهس( 9)



 

 

 

تدرج  أن السياق ال يفاضل بني الداللتني ، إال أنه حييل إيل  يبه .وال خيف (2)والركز( 1)إخفاء الصوت

)يتخدافتون( ، ومدن ثدم  النار ، وذلك قوله تعايل رين إيلبنيِّ ، فقد بدأ بأصوات املجرمني املحشو

)خشدعت األصدوات( ، واآلن مل تبدق  األرجح د وذلك قوله تعدايل وصف أصوات املؤمنني د عيل

أصوات املاشني )املهموسة( التي تثريها أقدامهم ، وهذا التدرج ليس  يأصوات إبان هذا املشهد سو

مهس  صادر عن األفواه ، فال استبعد أن حيتوي الداللة عيلصوت  يمنع أن يكون )مهًسا( داالً عيل

اإلقدام ومهس الكالم، أو تردد األنفاس يف الصدور خوًفا وترقًبا ، أو هو صوت الزفري بحرشجة 

أصوات )التسبيح( من أفواه  وتردد وتنهد . وملا كانت )مهًسا( ألهل املحرش عامة ، فربام تشري إيل

حرشهم هيمنة وحضور ، السيام إذا أخذ هلا طابع الرسعة والتكرار فإن ما العارفني ، فإن لصوته يف 

من أصواته السني ُما يؤدي صوًتا ذائًبا خفيًفا ،ويبدو أنده مدا عدربَّ عنده يف اآليدة الكريمدة  ييةغ

 باهلمس.

 )خشوع الصوت( 

ضدوع ))إال أنَّ فاخلشوع مدن اخل شائًقا،. غري أن بينهام فرًقا (3)كثريا ما يفرس اخلشوع باخلضوع 

. وخص (7)واخلشوع يف البدن، والصوت، والبرص(( باالستخدام،وهو اإلقرار  البدن،اخلضوع يف 

أما اخلضوع فال يالزمه اخلدوف وقدد يتكلفده  تكلف،رافقة اخلوف من دون  وما بالكالم،اخلشوع 

بإيامن صادق بعةمة القلب أقرب ، وال يكون إال  أن اخلشوع إيل اإلنسان ، وكالمها فعل قلبي ، عيل

                                           

 . 1/281، اللسان  2/182معاين القرآن  2/31( ينةر. جماز القرآن 1)

 . 2/887( ينةر. الكشاف 2)

 . 48، مفتاح الفالح يف كح دعاء الصباح /حممد كالنرت 2/871( ينةر. بصائر ذوي التمييز 3)

 . 2/871، وينةر. بصائر ذوي التمييز  1/112( العني )خشع( 7)



 

 

 

. وليس يل إال اخلشوع واخلضوع أمام هذا التفريق الداليل الكبري الذي حيكي عةمة (1)من خيشع له

 لغة القرآن .

:  وقد استعمل القرآن الكريم )اخلشوع( مدع الصدوت مدرة واحددة ، وذلدك يف قولده تعدايل

 ِمْحَن ا السياق األخروي الذي يدؤذن باالنتهداء ، . ومن معانيها يف هذ (2)َوَخَشَعْت األَْصَواُت لِلرَّ

 األصوات إبان هذا املشهد املهيب .( 1)، أو إخفاء(8)وخفوت (7) والذل(3)السكون 

التكلم بكالم  حسن الصوت ،فضاًل عن إشار ا إيل ويستفاد من سياق استعامهلا الداللة عيل

أو كله مًعا ، أو هو الدعاء والَضاع  خمصوص ، كالم تعبدي ، كأنه التسبيح أو التكبري ، أو التهليل ،

يف أوج حاالت الشد الدعائي التي يكون فيها الصوت حزينًدا مشدحوًنا بالتفداؤل . ويتواضدع  (4)

 يف حَضة رنة الروح واجلوارح الدعائية .

تصوير القرآن الكريم هلدذه األصدوات أو  حد تصل معه إيل وختشع إشارة هذا االستعامل إيل

كأهنا اغرورقت بالدموع ، فهي سابحة بلون الدمع وتأخذ هيأته، أي أن خشوع الصوت الكلامت و

والتجاوب الروحي مع ما يقال ، فضال عن تشخيص األصوات تشخيًصا فنًيا ،  (9)البكاء   يرمز  إيل

                                           

 . 211-218، اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن األزرق  211 ( ينةر. الفروق يف اللغوية1)

 . 119( طه /2)

 . 111،مشاهد القيامة يف القرآن  1/112( ينةر. العني )خشع( 3)

 . 2/872( ينةر. بصائر ذوي التمييز 7)

 . 2/887( ينةر. الكشاف 8)

 . 131( ينةر. املعجم اجلامع )خشع( 1)

 . 178ةر: املفردات )خشع( ( فرس اخلشوع بالَضاعة / ين4)

( يف كح دعاء اإلمام عيل ريض اهلل عنه : ))واغرتس اللهم بعةمتك يف كب جناين ينابيع اخلشوع(( قيل : ))ثبت 9)

يف قلبي بعةمتك ، وجاللك عيون التذلل ، واخلشوع والتَضع ، واجدها يف نياط قلبي  حتى أكون دوما باكياً ، 

 .91اح الفالح يف كح دعاء الصباحودمعي ألجلك جاريا (( / مفت



 

 

 

حرش  يبتصويرها ُأناسا خاشعني ؛ فإن هذه األصوات ليست حمض تصويتات لسانية إنام هي صد

كلها ،  (1)ي قلبي ؛ ذلك أن القلب هو مركز اخلشوع كله ، فلام خيشع القلب ختشع اجلوارح جتاويب دعائ

 ويليق بالصوت عندئذ أن يأيت خاشًعا راكًعا ساجًدا متأماًل يف اآلفاق واألنفس .

 )خضوع الصوت( 

 صوت خمصوص باحلرب، اخلضوع : الذل والتةامن، والتوصيت ال سيام لينه ، وربام دل عيل     

َقْيدُتنَّ َفداَل خَتَْضدْعَن  َيا :تعايل. ومنه قوله (2)غبارها أو عيل  إِْن اتَّ
ِ
نَِساَء النَّبِيِّ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمْن النَِّساء

ددِذي يِف َقْلبِددِه َمددَرٌض َوُقْلددَن َقددْوالً َمْعُروًفددا . وفرسدد اخلضددوع هنددا بتليددني  (3)بِدداْلَقْوِل َفَيْةَمددَع الَّ

داللة واحدة ، بل هي ُما يوحي بددالالت  . ويبدو أن هذه اللفةة ال ختضع إيل(8)واخلشوع(7)القول

تتةافر، بدًءا من التنغيم والتغنج الصويت ، ومروًرا باالبتسام ، ومسدك أطدراف الثدوب ُمدا يثدري 

ه ُما التةويل ، والدنو من املتحدث إلي أثناء الكالم ، فضالً عن  إشار ا إيل( 1)الشهوة، وانتهاء بالتاميل

وجيدًزا ال  (9))وقلن قوالً معروًفا( فرياد به قوالً جاًدا خشدنًا وميل إليه. أما قوله تعايل (4)ييش بفرح

 يةمع مريض القلب .

                                           

 . 178( يقال ))إذا رضع القلب خشعت اجلوارح(( املفردات 1)

 . 181– 2/198( ينةر . املقاييس )خضع( 2)

 . 32( األحزاب /3)

 8/111، لةائف اإلشارات  211، الفروق يف اللغة  2/372( ينةر .معاين القرآن / الفراء  7)

 .  181( ينةر. املفردات )خضع( 8)

 ، وهذا يتضمن الداللة عىل احلركة . 211( يكون )اخلضوع يف البدن( الفروق اللغوية 1)

 ( ال يصاحب اخلضوع شعور باخلوف يف األعم األغلب /ينةر نفسه ، ولعل يف هذا احتامل الفحوى بداللة مضادة .4)

 . 3/211( ينةر . الكشاف 9)



 

 

 

 اخلامتة

بأسلوب سيد الكائنات حممد  القرآن الكريم كتاب ساموي حيوي احلقيقة املةلقة نزل عيل

 عرب عن اإلتيان بمثلها . بليغ معجز ملا فيه من وجوه إعجاز كثرية يعجز ال

 عدة  نتائج منها : توصل الباحث خالل مسرية البحث إيل        

احلديث مرادف للكالم وقد يكون السبب يف ذلك هو خروج كالمهدا مدن الفدم  

القول املفيد . ومن علامء العربية من فرق بينهام ، من حيث إن احلديث إنام يكون  وداللتهام عيل

ة املرتابةة . أما الكالم فقد يكون باحلرف أو االسم أو الفعل وقد يكون يف يف الكلامت الكثري

 لفةة أو لفةتني .

القول خمتلف عن الكالم ذلك ألن القول يتكون من جمموعة من ألفاظ قد تكون   

األلفداظ بصدوت بوسداطة عضدو  خدراج هدذهإلنفس االنسدانية أمدا الكدالم فهدو داخل ا

 :)اللسان( .الكالم

 املفيد.اليشء التام  اليشء الناقص الغري تام أما الكالم فإنه يةلق عيل ةلق عيليالقول قد 

  اهلل.قول الناس القرآن كالم اهلل وليس قول  وهذا ينةبق عيل

كدام يف قولده  ياألول يدتم بدني شخصدني يلقدي وشدخص يتلقد نوعان:الكالم  

نُْه اْسُمُه امْلَِسيُح ِعييَس إِْذ َقاَلِت امْلَآلئَِكُة َيا َمْرَيُم إِنَّ اهللَّ :تعايل ِك بَِكلَِمٍة مِّ ُ اْبُن َمْرَيَم َوِجيهًا  ُيبرَشِّ

بنَِي * ْنَيا َواآلِخَرِة َوِمَن امْلَُقرَّ نَي  يِف الدُّ احِلِ ُم النَّاَس يِف امْلَْهِد َوَكْهاًل َوِمَن الصَّ  ي. فدامللق(1)َوُيَكلِّ

يتم داخل النفس االنسانية ككالم اهلل لعبده  :واآلخرعليه السالم واملتلقي هم الناس.  عييس

َم اهللُّ ُموَس  : رأي االشاعرة كام يف قوله تعايل عيل –عليه السالم  – موس .   (2)َتْكلِيامً  َوَكلَّ
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ُم َنْفٌس إاِلَّ بِإِْذنِِه َفِمدنُْهْم َشدِقيٌّ  :وكالم االنسان مع نفسه كام يف قوله تعايل  َيْوَم َيْأِت الَ َتَكلَّ

 . (1)َوَسِعيٌد 

كام يوجد فرق بني الكالم واللغة اذ الكالم خمتص باإلنسان أما اللغة فيختص هبا  

أما اللغة فديمكن تأديتهدا دون  نةق،اإلنسان واحليوان وحركة النبات والكالم يتةلب أداة 

اهرة جهاز النةق كاإلشارة باليد تعبريًا عن لغة التحية وغري ذلدك. الكدالم ظد االعتامد عيل

 ظاهرة اجتامعية .  فإهنافردية ، أما اللغة 

: األول فكري يتم عن طريق كالم النفس مدع ذا دا وهدذا الندوع النةق نوعان 

واآلخر: لفةي فيتم عن طريق جارحة الكدالم اللسدان فبوسداطته يةدرح  بالروح.مرتبط 

  االعضاء. االنسان النوع األول من النةق وهذا النوع مرتبط باجلسم ألنه يتم بوساطة

ِذيَن َكَفُروْا َكَمَثِل   :تعايلذلك قوله  الدعاء خمتلف عن النداء والدليل عيل  َوَمَثُل الَّ

ِذي َينِْعُق باَِم الَ َيْسَمُع إاِلَّ ُدَعاء َونَِداء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم الَ َيْعِقُلوَن    .  (2)الَّ

يف ثامنيدة مواضدع .  يموردت لفةة )صوت( يف القدرآن الكدر -: جهر –صوت  

فيشرتكان  يجهر( ضعفها فقد وردت يف ستة عرش موضعاً . أما من ناحية املعنووردت لفةة )

وهندا ملمدح  مرتفدع.أما اجلهر فهو وصف للكالم بأنه  الكالم.وصف  يف كوهنام يدالن عيل

  وارتفاعه.اسلويب بديع إذ يتضاعف الورود بتضاعف الصوت 
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 املصـــــادر واملراجع

 الكريم.القرآن  

 بريوت،جار اهلل أبو القاسم حممود بن عمر الزخمرشي، دار صادر  البالغة،أساس  

 م.1848هد، 1388

 -أديب  يد. مصةف وختريج: تعليق –أبو احلسن عيل بن امحد الواحدي  النزول،أسباب  

 .1899-دار ابن كثري للةباعة والنرش والتوزيع-بريوت-دمشق  -1ط

، عامل الكتب القاهرة، 9ريو باي ترمجة وتعليق: د. أمحد خمتار عمر، طأسس علم اللغة، ما 

 م.1889هد، 1781

قدم  الشافعي،اإلتقان يف علوم القرآن، أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن السيوطي  

 : دار الكتب العلمية بريوت. 1القصاص، ط يوعلق عليه االستاذ مصةف

هد(، دراسة 181اتل بن سليامن البلخي )ت األشباه والنةائر يف القران الكريم، مق 

د.عبد اهلل حممود شحاتة، مةبعة دار الكتب والوثائق القومية، اهليئة املرصية العامة  وحتقيق:

 م.1848هد، 1388للكتاب، 

هد(، حتقيق أمحد حممود شاكر، عبد السالم 277-191إصالح املنةق، ابن السكيت ) 

 هارون، دار املعارف بمرص.

الدراسات اللغوية املعا ة، د. نايف خرما، عامل املعرفة الكويت، مةابع  أضواء عيل 

 م.1849هد، 1389اليقةة، 

هد(، حتقيق: زهري 339إعراب القرآن، أليب جعفر أمحد بن حممد بن إسامعيل النحاس )ت  

 م.1898هد، 1718، عامل الكتب، مكتبة النهضة العربية، 2غازي زاهد، ط

حتقيق : د.زهري غازي  -امحد بن حممد بن إسامعيل النحاس  إعراب القرآن، أبو جعفر  

 .1899 -مكتبة النهضة العربية  -عامل الكتب  -بريوت  - 3ط -زاهد 



 

 

 

، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش 1األلسنية )علم اللغة احلديث(، د. ميشال زكريا، ط 

 م. 1897هد، 1717والتوزيع، بريوت، 

ملعاين والبيان والبديع )خمترص تلخيص املفتاح( ، اخلةيب اإليضاح يف علوم البالغة ا 

 القزويني، د. ط )د.ت(.

ائد، أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر الدمشقي املشتهر بابن قيم اجلوزية )ت وبدائع الف 

 هد( دار الكتاب .481

الربهان الكاشف عن إعجاز القران، كامل الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الزمكاين )ت  

 م. 1847-هد1787 -، مةبعة العاين بغداد1هد(، حتقيق: د. خدجية احلديثي، د. أمحد مةلوب ط181

بصائر ذوي التمييز يف لةائف الكتاب العزيز، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز ابادي  

 هد. 1398هد(، حتقيق: حممد عيل النجار، دار التحرير للةباعة والنرش، القاهرة 914)ت

ربية وسائلها وغايتها يف التصوير البياين، د. ربيعي حممد عيل عبد اخلالق، دار البالغة الع 

 م. 1898املعرفة اجلامعية اسكندرية، 

د. حممد عابد  -بنية العقل العريب )دراسة حتليلية نقدية لنةم املعرفة يف الثقافة العربية 

 م2111، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 1اجلابري ط

،  1هد( حتقيق : عبد السالم حممد هارون م288التبيني، عمرو بن بحر اجلاحظ )تالبيان و 

 م.1879هد 1314والرتمجة والنرش،  التأليف، مةبعة جلنة 7: ط2، م1ط

الزبيدي، منشورات دار مكتبة احلياة  تاج العروس من جواهر القاموس، حممد مرتيض 

 بريوت لبنان ، دت.

 م. 1891يز اجلبايب، الدار العربية للكتاب ليبيا تونس، تأمالت يف اللغو واللغة حممد عز 

التبيان يف تفسري القرآن )تفسري التبيان(، أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل الةوس )م  

 هد. 1718، مكتب اإلعالم اإلسالمي، قم، 1ق(، حتقيق: أمحد حبيب قيرص العاميل، ط711



 

 

 

رجاين املعروف بالسيد الرشيف ، دار التعريفات ، أبو احلسن عيل بن حممد بن عيل اجل 

 م.1891 -هد 1711الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة واالعالم، بغداد ، 

 ، املةبعة العلمية.2ق، ط1112تفسري نور الثقلني، الشيخ عبد عيل بن مجعة العروس احلويزي م  

، الدار املرصية هد( حتقيق: جلنة من املحققني341 ذيب اللغة، أبو منصور األزهري )ت  

 للتأليف والنرش، مةابع سجل العرب، القاهرة.

( هد311لةددربي )ت جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، أيب جعفر مددحمد بن جددرير ا 

 .م 1887 -هد  1343والده ، بمرص ، احللبي وأ ي، ككة ومكتبة ومةبعة مصةف 2ط

 هد .  1378در بريوت ، دار صا 1هد ( ط 321البن دريد ) ت  اللغة،مجهرة  

، مكتبة 1(  ط ق 1272 م)  شرب اهلل عبد السيد –اجلوهر الثمني يف تفسري الكاتب املبني  

 ق.  1714االلفني ، الكويت ، 

،  2،ط 1أبو الفتح عثامن بن جني ، حتقيق : حممد عيل عيل النجار ،ج  صنفه –اخلصائص  

وع النرش العريب املشرتك : اهليئة املرصية مرش 7ط  3للةباعة والنرش بريوت د ت . ج يدار اهلد

 م  . 1881العامة للكتاب دار الشؤون الثقافية اجلامعة ببغداد ، 

، دار الشؤون الثقافية وزارة الثقافة  1دراسات يف اللغة ) كتاب املورد ( كتاب املورد ط 

 . 1891واإلعالم بغداد ، أفاق عربية ، 

، ترمجة وقدم له وعلق عليه د. كامل حممد برش ، دار  دور الكلمة يف اللغة ، ستيفن أوملان 

 .1812الةباعة القومية ، 

 رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء ، دار صادر بريوت . 

روح املعاين يف تفسري القران الكريم والسبع املثاين، العالمة االلوس البغدادي ، دار  

 الرتاث العريب بريوت .



 

 

 

من الكالوم ، القايض العامل نشوان بن سعيد احلمريي  شمس العلوم ودواء كالم العرب 

 اليميني، عامل الكتب بريوت.

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، إسامعيل بن محاد اجلوهري ، حتقيق : أمحد عبد  

 .  ت د –الغفور العةار ، عني بنرشه : السيد حسن كبتيل ، مةابع دار الكتاب العريب بمرص 

للةباعة  ي، دار املد 1إلسالم )الفرق واألحكام ( ، د . عيل شلق ، طالعقل الفلسفي يف ا 

 م  . 1898والنرش ، بريوت لبنان 

العربية للنرش والتوزيع،  ، املكتبة دار1علم الداللة، د. أمحد خمتار عمر، ط 

 . 1892،الكويت

لعريب: د. علم اللغة العام، فردينان دي سوسري، ترمجة: د. يوئيل يوسف عزيز، مراجعة النص ا 

 . 1899، دار الكتب للةباعة والنرش، بيت املوصل جامعة املوصل، 2مالك يوسف املةلبي ،ط

. عاطف مدعور، دار الثقافة للنرش والتوزيع، دار واملعا ة دعلم اللغة بني الرتاث  

 .1894التوفيق النموذجية االزهر، 

 .1898يل، املوصل ، علم اللغة، د. حاتم صالح الضامن، طبع بمةابع التعليم العا 

علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، د. حممود السعران، دار النهضة العربية للةباعة والنرش  

 بريوت، د.ت.

، 3)بنزهة القلوب(، لإلمام ايب بكر حممد بن عزيز السجستاين ،ط يغريب القرآن املسم 

 . 1892، 1712دار الرائد العريب، بريوت لبنان، 

 م. 1843-هد1383، دار االفاق اجلديدة، بريوت، 1و هالل العسكري، طالفروق يف اللغة، أب 

 م. 1849 -هد1389القاموس املحيط، الفريوزآبادي، دار الفكر بريوت،  

قاموس القرآن أو إصالح الوجوه والنةائر يف القرآن الكريم، للفقيه املفرس اجلامع احلسني  

 .1891، دار العلم للماليني بريوت لبنان، 3ط بن حممد الدامغاين، حققه: عبد العزيز سيد االهل ،



 

 

 

، حممود عكام القرآن وعلم القراءة، جان بريك، ترمجة وقراءة: د. منذر كيايش، تقديم . د. 

 م. 1881، مركز االنامء احلضاري حلب، دار التنوير، بريوت، 1ط

ر املرشق كتاب احلروف ، أبو نرص الفارايب ، حققه وقدم عليه وعلق عليه حمسن مهدي ، دا 

 م .1891بريوت ، لبنان ، 

، نوي ، حققه : د. لةفي عبد البديعكشاف اصةالحات الفنون ، حممد عيل الفاروقي التها 

ترجم النصوص الفارسية د. عبد النعيم حممد حسنني ، راجعه األستاذ أمني اخلويل ، وزارة الثقافة 

 مجة والةباعة والنرش. واإلرشاد القومية ، املؤسسة املرصية العامة للتأليف والرت

حتقيق : د.  فؤاد عبد  "هد  994ت  "كشف الرسائر يف معني والوجوه والنةائر ، البن العامد  

 املنعم امحد ، تقديم ومراجعة د. حممد سليامن داود، طبع بمةابع جريدة السفري مؤسسة الشباب .

ي ، دار املعارف كالم العرب من قضايا اللغة العربية ، د. حسن ظاظا ، مةبعة املرص 

 . مع كتاب اللسان واالنسان ، حسن ظاظا يف جملد واحد. 1841بمرص، 

، حسنني حممد خملوف ، دار ابن حزم كلامت القرآن ) تفسري وبيان( فضيلة األستاذ الشيخ 

 م . 1884هد  1719بريوت ، 

 عيل قابلة( م1813 – 117احلسيني الكفوي )ت  الكليات أليب البقاء أيوب بن موس 

،مؤسسة  2ط ، املرصي حممد –أعده للةبع ووضع فهارسه د. عدنان درويش و اخلةية نسخ

 م. 1889 -هد  1718الرسالة ، بريوت ، 

 ،1348،دار بريوت للةباعة والنرش والنرش،دار صادر للةباعة  املنةور،لسان العرب ابن  

 م . 1881

 م . 1889هد ،  1719الكتب القاهرة ،  ، عامل 3ط حسان،د. متام  ومبناها،اللغة العربية معناها  

مندور منشأة املعارف باإلسكندرية جالل حزي  يد. مصةف واملغامرة،اللغة بني العقل  

 .1847مةبعة اطلس ،  وككاه،



 

 

 

د. موفق احلمداين ، طبع بمةابع مديرية الكتب للةباعة والنرش ،  النفس،اللغة وعلم  

 م .1892جامعة املوصل ، 

د. موفق احلمداين ، طبع بمةابع مديرية الكتب للةباعة والنرش ،  س،النفاللغة وعلم  

 م .1892جامعة املوصل ، 

هد ( حتقيق : د. عدنان حممد  718متشابه القرآن ، القايض عبد اجلبار بن أمحد اهلمداين )ت  

 م .1818زررور ، دار الرتاث ، القاهرة ،

، دار 1مد حسني عيل الصغري ،  طد. حم العربية،جماز القران خصائصه الفنية وبالغته  

 م. 1887الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 

: حتقيق "هد 1198ت  "لدين الةرحيي للعامل املحدث الفقه الشيخ فخر ا البحرين،جممع  

 السيد امحد احلسني مةبعة اآلداب ، دار الكتب العلمية ، دار الثقافة النجف االكف .

هد( حتقيق الشيخ : حممد  398 – 321عيل بن عباد )املحيط يف اللغة ، الصاحب اسام 

 م . 1894 -هد  1389دار احلرية بغداد ،  -حسن االياسني 

هد (دار  111خمتار الصحاح ، الشيخ اإلمام حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي )ت  

 القلم ، بريوت لبنان ، دت .

ان عبد التواب مةبعة املدين ، د. رمض ياللغوعلم اللغة ومناهج البحث  املدخل إيل 

 م. 1898 -هد  1718القاهرة ، مكتبة اخلانجي بالقاهرة ، 

هد ( ، عامل الكتب بريوت ،  214بن زياد الفّراء )ت  يمعاين القرآن أليب زكريا حيي 

 م .  1893 -هد 1713

معاين القرآن ، صنفه األخفش األوسط ، اإلمام أبو احلسن سعيد بن مسعدة املجاشعي  

 . 1848هد ( حققه . د. فائز فارس ، املةبعة العرصية الكويت ،  218لخي البرصي )ت الب



 

 

 

املعجم الفلسفي ، د. مجيل صليبا ،  دار الكتاب اللبناين بريوت ، دار الكتاب املرصي  

 م . 1848القاهرة ، 

رة ، معجم األلفاظ واألعالم القرآنية ، حممد إسامعيل ابراهيم ، دار الفكر العريب ، القاه 

 . 1889هد ،  1719

معجم ألفاظ القران الكريم ، جممع اللغة العربية ، املةبعة الثقافية اهليئة املرصية العامة  

 . م 1841 - هد 1381 –للتأليف والنرش

املعجم املفهرس أللفاظ القران الكريم ، وضعه حممد فؤاد عبد الباقي ، دار احلديث ،  

 م . 1899هد،  1719األزهر، 

البايب  يب القرآن ، حممد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية، عييسمعجم غر 

 احللبي وككاه . 

األصول ، اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املالكي  بناء الفروع عيل مفتاح الوصول إيل 

 وقدم له : عبد الوهاب عبد اللةيف ، دار أحاديثههد ( حققه وخرج  441التلمساين املتويف ) 

 الكتب العلمية بريوت لبنان .

هد ( حتقيق : صفوان عدنان  728مفردات ألفاظ القران العالمة الراغب االصفهاين ) ت  

 داوودي ، دار القلم دمشق ، الدار الشامية بريوت . 

، املركز الثقايف العريب ،  7مفهوم النص دراسة يف علوم القران ، د. نرص حامد أبو زيد ط 

 . 1889بريوت 

 عبد:  حتقيق – "هد 388 ت "مقاييس اللغة أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا  معجم 

 .هد 1311 ، العربية الكتب احياء دار ، 1ط ، هارون حممد السالم

مكتب الفالح ،  1خملوف ، طمن قضايا اللغة والنقد والبالغة ، د. عبد الرؤوف  

 م .  1891 -هد  1711، الكويت



 

 

 

الرتاث املعا ة ، د. نعمة رحيم العزاوي ، مةبعة املجمع  مناهج البحث اللغوي بني 

 م.2111هد ،  1721العلمي ، منشورات ، املجمع العلمي بدغداد ، 

، 3ق( ط1712مد حسني الةبةبائي ) م امليزان يف تفسري القران )تفسري امليزان( ، سيد حم 

 . 1384دار الكتب االسالمية طهران ، 

 م . 1848هد، 1388رك ، مؤسسة الرسالة بريوت ، نحو وعي لغوي ، د. مازن مبا 

املعهد العاملي ، للفكر اإلسالمي القاهرة،  1العامل ، وليد منري ط النص القرآين من اجلملة إيل 

 م .  1884 -هد  1719

طبع يف مةابع األرز ، دار  1النةام القرآين مقدمة يف املنهج اللفةي ، عامل سبيط النييل ،ط 

 م . 1888 -هد  1718أسامة عامن ، 

حتقيق : د. حاتم الضامن ، دار  – الوجوه والنةائر يف القران الكريم ، هارون بن موس 

 م . 1899 -هد  1718احلرية للةباعة ، 

وصف اللغة العربية دالليًا ، حممد حممد يوسف عيل ، منشورات جامعة الفاتح ، مةابع  

 اديتار .

 

 


