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  ب/ن�التنظ/.�والتطبيق�mحNل�النحوّي 

  

  حنفي�أحمد�بدوي�ع`يّ �/د

 ،�السعوديةـأ��ا،جامعة�اPلك�خالد،�كلية�العلوم��نسانية،�أستاذ�قسم�اللغة�العربية

 

  مقدمة

فإن�الدراسات�النصية�من�حقول�الدراسة�اللغوية�الحديثة،�ال�VWمن�اPؤمل�م½�ا�أن�تساعد��ي�فهم�معاني�
لقرآني،�تأتي�النص�اللغوي�عامة،�والقرآني�خاصة،�و�ي�إطار�توظيف�مبادئ�علم�لغة�النص��ي�فهم�النص�ا

ستخدم�الباحث�اPنهج�الوصفي��حصائي�ا ا�Åثر��ح[ل�النحوي��ي�اPع���jي�سورة�طه.هذه�الدراسة�تطبيق
  التحليdي�للوصول�إvى�بعض�اPعاني�النصية��ي�سورة�طه.

  �mحNل

�أحل�ف[ن���ح[ل �ويقال: �وأحله�به،�جعله�يحل.... هو�إنزال�V�Þء�مكان�V�Þء،�حيث�يقال:�حللت�بالرجل،
�أنزلهم �أحيان�كان�.)١(أهله�بمكان�كذا�وكذا�إذا �ــــ ��ي�النحاة� �ــــ درسهم�يصفون�الظاهرة�اللغوية،�ويرصدو�ا�ا

�علمي�دون�أن �لها�تعريفا�جامعا�مانعا،�أو�مصطلحا �وقد�وردت��شارة�إvى�يضعوا ا�كما�نعرفه��ي�حاضرنا،
"قد�يستغ��jبالحرف�عن�الحر��ي�بعض�_حوال�إذا��ي �ح[ل�عند�القدماء،�ومن�ذلك�ما�ذكره�ابن�_نبار 

(كان��ي�معناه"
٢

اء�أكان�هذا�اسما�أم�ا�هو�استبدال�عنصر�بآخر�وإح[له�محله،�سو إذ[ل�اصط[حا�فاßح�.)
  �.)٣(افع[�أم�حرف

  mحNل�عند�النحوي/ن�القدماء:�

�ويقول�)٤(ا"ي�أصله��ي�ك[مهم�ح��Wيص$��ساقطذكر�سيبويه�أن�العرب�"يستغنون�بال¤�Vء�عن�ال¤�Vء�الذ .
�نرى�العرب�قد�غ$�ت�شيئا ا �"وذلك�أنَّ :Vjى�صورة،�فيجب�أن�تتـأتى�لذلك��ابن�جvمن�ك[مهم،�من�صورة�إ

ان�اPحذوف�؛�أي:�يش§�ط�أن�يتوافق�اللفظ�اPستغ��jبه�مع�أمثل±�م�ــــــ�أي�العرب�ـــــ�وصورهم�كما�ك)٥(وت[طفه"
ا.�وعن�ذلك�يقول�ابن�جVj:�"العرب�إذا�غ$�ت�كلمة�من�صورة�إvى�أخرى،�اختارت�أن�(اPستغ��jعنه)�موافق

̄ستغناء�وقبله�جيد�ويش§�ط�أن�يكون �.)٦(Åصول�ك[مهم�ومعتاد�أمثل±�م"�ةالثانية�مشا��تكون� ا،�الك[م�بعد�
ُيستغ��jعنه�لحسن�الذي��ولكن�بعده�أجود�وأبلغ،�وهذا�ما�عناه�سيبويه�بقوله:�"لو�حسن�الك[م�بالذي��

ك[م�أفصح�وأبلغ�وأجود،�بل�أك¿��؛�أي:�إن�العرب�قد�انتقلت�باßح[ل�من�ك[م�فصيح�إvى�)٧(يستغ��jعنه"
  اPع��jوتجويده.�لقدرة�عdى�إيصا
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  mحNل�عند�ا�حدث/ن:�

�تدخل� VWال� ــ �ـــ �التحويdي �التوليدي �اللغة �علم ��ي �ـــ �عناصر�التحويل �أحد جعل�النحويون�اPحدثون��ح[ل
م�يرفضوا�التقدير�أساسا،�فهم�تحويلي$ن�لالجملة�مدلل$ن���ذه�الجوانب�التحويلية،�وم½�ا��ح[ل،�عdى�أن�ال

�دائم �كتابا«�م ��ي �إشارات�يش$�ون �مع �تلتقي �وإشارا«�م �وغ$��ذلك، �ال§�تيب، �وإعادة �الحذف�والزيادة �إvى ا
،�فإن�علماء�هذا�العلم�Textual  linguisticsأما��ح[ل��ي�علم�اللغة�الن�V�ú).�١(النحوي$ن�القدماء�العرب"

وذلك�صدد�الحديث��،PAnaphoraرجعية،�أو��حالة�القبلية�بمصطلح�قد�ع��وا�عن�ذلك�عند�حدي��م�عن�ا
�"ومع��jمصطلح� هو�استعمال�كلمة،�أو�عبارة�تش$��إvى�كلمة��Anaphoraعن�إح[ل�اPضمر�محل�الظاهر،

�لكن�علي�أخرى،�أو�عبارة�أخرى�سابقة��ي�النص�أو�اPحادثة،�عdى�سبيل�اPثال:�محمد �لم�ركب�الدراجة، ا
̄سم�بالضم$��"�،ضم$��"ها�"�يش$��إvى�الدراجةيرك�éا،�فال وتسم¸�ا�الدكتورة�إلهام�أبو�غزالة�).�٢(و��ذا�أبدل�

�البديلة" �النص.)٣("_شكال �علماء �عند �التضام �عن �إطار�حدي��ا ��ي �وذلك �عند��، ��ح[ل �فإن وعليه
ع[�اPرجعية�أو��حالة�ـــــ�التحويلي$ن�والنصي$ن�يع�Vjاستبدال�عنصر�بآخر�وإح[له�محله،�غ$��أن�النصي$ن�ج

��و� .V�úمن�عناصر�التماسك�الن� �الظاهر�ــــ ̄سم �ب$ن�الضم$��و �ب$ن�سيما وتعددت�أنواع��ح[ل�وأشكاله
̄سم،�وإح[ل�الحرف�مكان�الحرف،�حيث�انضوت�تحت�كل�نوع�م½�ا�أشكال�ßح[ل� ̄سم�مكان� إح[ل�

  حروف.أسماء�و 

  mحNل�&ي�ا�ب}�jللمجهول:�

�وأخذ� �أو�اPصدر، �أو�الجار�واPجرور، �به، �اPفعول �حذف�حل�محله �إذا �الفاعل �اللغوي�أن �الواقع يخ��نا
��د��ي�ذلك:�"ونقول:�ُدفع�إvى�زيد�Pحكمه،�حيث�إنه�يرفع�ويؤنث�إن�لزم�_مر،�وغ$��ذلك�من�_حكام.�يقول�ا

هناك�عدة�أسباب�تدعو�إvى��ح[ل�.�)٤(ا،�فقام�الدرهم�مقام�الفاعل"درهم،�ف$�فع�درهم؛�Åنك�جررت�زيد
  ا،�وذلك�لóسباب� تية:��Vjللمجهول،�فقد�يكون�السبب�لفظي�ي�باب�اPب

)�اPحافظة�٢(،�}٩٠)�لقصد��يجاز��ي�العبارة،�نحو�قوله��تعاvى:�"ومن�عاقب�بمثل�ما�عوقب�به"��{الحج:١(
  ك[م�اPنظوم)�اPحافظة�عdى�الوزن��ي�ال٣(،�عdى�السجع��ي�الك[م�اPنثور 

  ا،�ومن�ذلك:�اعل�وإح[ل�نائب�الفاعل�محله�سببا�معنويوقد�يكون�السبب�لحذف�الف

أن�يكون�مجهو��للمتكلم؛�فهو���يستطيع�)٢،�(ا�للمخاطب�ح����Wيحتاج�إvى�ذكرهكون�الفاعل�معلوم .١
وم½�ا�الرغبة��ي�)�٤،�(عوم½�ا�رغبة�اPتكلم��ي����ام�عdى�السام)�٣،�(تعيينه�للمخاطب،�وليس��ي�ذكره�فائدة
 ��).٥(إظهار�تعظيم�اPتكلم�للفاعل،�أو�تحق$�ه

وقد�ورد�هذا�النوع�من��ح[ل��ي�اPب�Vjللمجهول��ي�سورة�طه��ي�عدة�مواضع،�و×ي�عdى�النحو�التاvي:�قال��
  فالبنية�_ساسية�لجملة�نودي�يا�مو���،�×ي:���،}١١تعاvى:�"فلما�أتاها�نودي�يا�مو���"�{طه:

  )فعل�ماض�+�فاعل�+�جملة�النداء(هللا�يا�مو����نادى�

�وإح[ل�نائب�الفاعل�محله�وهو�ضم$��مست§�،� ولكن�حدث�لبناء�الجملة�_سا���Vتحويل�بحذف�الفاعل،
  فأصبح�البناء�الظاهري�للجملة:��
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  ).ائب�فاعل)�+�جملة�النداءنفعل�ماض�+�ضم$��مست§��((��"نودي�يا�مو���"

�لغرض�معنوي  وهو�هللا�سبحانه�وتعاvى،�وأما��،،�وآخر�لفظي،�فاPعنوي�لتعظيم�الفاعلفحذف�الفاعل�هنا
 ̄ ْنه�الضم$��ختصار،�وهذا��يجاز�جاء�اعتمادالغرض�اللفظي�فهو��يجاز�و

ُ
ا�عdى�فهم�اPخاطب�وإدراكه�ِلك

يو�ى"�لوجدنا�فلو�نظرنا�إvي�الجملة��"استمع�Pا��.}١٣{طه:�اPست§�.�ومن�ذلك�قوله�تعاvى:�"فاستمع�Pا�ُيو�ى"
  أن�الفعل�اPضارع�مب�Vjللمجهول،�فالبنية�_ساسية�للجملة،�×ي:��

  �)فعل�مضارع�+فاعل�+�مفعول�به(���يو�ي�هللا�التوراة���������������������������

�حيث�حذف�الفاعل �باßح[ل �تحويل Vالجملة�_سا��� �نائب�الفاعل�،ولكن�حدث�لبناء وهو��،وحل�محله
  �.ا�عdى�بنية�الجملةئد�عdى�اPفعول�به�اPحذوف�إيجازا�واختصارا،�وهذا�يضفي�سبكلعاالضم$��اPست§�،�ا

vتعا� �قوله �للمجهول، VjبPا� �ومن��ح[ل�مع �تس£ى"��ـ:ى �لُتجزى�كل�نفس�بما �أخف¸�ا �أكاد �آتية "إن�الساعة
  :�×ي،�"�بني±�ا�_ساسية}.�فالجملة�الفعلية�"تجزى�كل�نفس١٥{طه:

  )فعل�+�فاعل�+�مفعول�به�+�مضاف�إليه(يجزي�هللا�كل�نفس�����������������������������

  ،�حدث�ل§�كي�éا�تحويل�بالحذف�و�ح[ل،�فأصبحت�البنية�الظاهرة�للجملة،�×ي:ةفهذه�جملة�فعلية،�مثبت

جزى�كل�نفس"
ُ
  )فعل�مب�Vjللمجهول�+�نائب�فاعل�+مضاف�إليه(��"ت

�محل �به �اPفعول �وإح[ل �حذف�الفاعل �وتعاvى،�فالغرض�من �وهو�هللا�سبحانه �بالفاعل، �هو�العلم �هنا ة
�ستحالة�وجود�من�يجاري،�ويحاسب�غ$��هللا�يوم�القيامة.�فاجتمع�الغرض�اPعنوي�و�هو�العلم�بالفاعل،�مع�

̄ختصا   .ر�و�يجاز،�ما�كسا�الجملة�بيانا،�وأحاطها�ج[�الغرض�اللفظي،�وهو�

�{طه:�ومن��ح[ل�قوله�تعاvى�عdى�لسان�هارون: �قوم�إنما�فتنتم�به" فالجملة�الفعلية�"فتنتم�به"��،}٩٠"يا
  )فعل�ماض�+مفعول�به�+�فاعل�+�جار�ومجرور(فتنكم�السامري�به�  بني±�ا�_ساسية،�×ي:���

  فأصبح�البناء�الظاهري�للجملة،�هو:����،وحدث�لبنية�الجملة�_ساسية�تحويل�بالحذف�و��ح[ل

ـِتنُتم�به�"
ُ
  )�Vللمجهول�+�نائب�فاعل�+�جار�ومجرورفعل�ماض�مبj(�"ف

فبعد�حذف�الفاعل،�تحول�ضم$��النصب�وهو�الكاف�إvى�ضم$��الرفع�وهو�تاء�الفاعل�للجمع،�والذي��ي�محل�
له،�وكذلك�تحمل�مع��jالخوف�من�حدوث�انشقاق��ا�وإهما� رفع�نائب�فاعل،�وحذف�الفاعل�هنا�استحقار 

�إسرائيل��ي�غياب�مو����إذا Vjى�ذلك��وفتنة�ب$ن�بdحدث�احتكاك�ب$ن�هارون�وب$ن�السامري،�ومما�يدل�ع
ا�لعبادة�ب�Vjإسرائيل�العجل،�فقال�له�هارون:�"إني�د�رجوعه�من�لقاء�ربه،�وكان�مغاضبك[م�هارون�Pو����بع

  }.٩٤ولم�يرقب�قوvي"{طه:�لخشيت�أن�تقول�فرقت�ب$ن�ب�Vjإسرائي

  mحNل�&ي�النعت

�ال�VWيحدث�ف �اPع��jإح[ل�النعت�محل�من�ال§�اكيب�النحوية ��ح[ل�النحوي�ويؤثر�ذلك��ح[ل�عdى ¸�ا
�"واضمم�يدك�إvى�جناحك�تخرج� اPنعوت�ذلك�إذا�دل�عليه�دليل��ي�سياق�الجملة،�ومن�ذلك�قوله�تعاvى:

ا�بيضاء،�ولكن�حدث�ء"�بني±�ا�_ساسية،�×ي:�تخرج�يد}،�فجملة�"تخرج�بيضا٢٢بيضاء�من�غ$��سوء"�{طه:
�الج �تخرج�لبناء �هو: �للجملة، �الظاهري �البناء �فأصبح �النعت�محله؛ �وإح[ل �بحذف�اPنعوت، �تحويل ملة

�بالصفة� �¯هتمام �jمع� �يحمل ��ح[ل �وهذا ��عرابي، �حكمه �وأخذ �اPنعوت �محل �حل �فالنعت بيضاء.
ا��ي�فكأن�اPنعوت�و×ي�يد�مو����أصبحت�نفس�النعت�الذي�حل�محلهالجديدة�ال�VWظهرت���ا�يد�مو����(ع)�

فبناء�الجملة�_سا��V،�هو:���تف§�وا�.�}٦١ومن�ذلك�قوله�تعاvى:�"��تف§�وا�عdى�هللا�كذًبا"�{طه:�بنية�الجملة.
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�كذب �فحذف�اPنعوت�وموقععdى�هللا�شيئا �وذلك�لجعل�الفعل��ها، �وحل�محله�النعت؛ �مفعول�به، _صdي
  كذب�فقط.�ا�بالة�هو�الكذب��ي�حد�ذاته،���موصوفنفسه�الذي�يفعله�السحر 

  #شكال�البديلة�

من�وسائل�التضام،�والسبك��ي�ال§�كيب�اللغوي،�_شكال�البديلة،�و×ي�كلمات�قص$�ة�اقتصادية�ليس�لها�
�مقام�تعب$�ات�تتصف�بإثارة�محتوى�أك¿� �وإنما�تقوم��ي�ظاهر�النص، �وتساعد�هذه�تعيينا�محتوى�ذاتي، ،

̄حتفاظ�باPحتوى  � �النص�عdى �وأشهر�نوع�من�التعب$�ات�مستعمdي �النشط، �التخزين �موقع ��ي �وهو�مهيأ ،
�اPدلول  �تشاركها VWال� �أو�عبارات�_سماء �تقوم�مقام�_سماء، VW١(_شكال�البديلة�هو�الضمائر�ال� ويطلق�).

�لتعب$��يشاركه��ي�اPدلول  �ةوتعد��شارة�ال[حق�،مصطلح��شارة�ال[حقة�عdى�استعمال�شكل�بديل��حق؛
�السابقة�عdى�استعمال�الشكل�البديل��).٢(�ي�حا�ت�اش§�اك�اPدلول ا�_ك¿��شيوع ويطلق�مصطلح��شارة

  وتعددت�_شكال�البديلة��ي�سورة�طه.�).٣(الذي�يسبق�التعب$��اPشارك�له��ي�اPدلول 

Lشارة�السابقة�:أوm  

  :�،�م½�اورد�هذا�النمط��ي�سورة�طه��ي�ثمانية�مواضع

�"قال�×ي�عصاي" • �هو�لفظ�"عصاي"١٨{طه:�قوله�تعاvى: �إشارة�سابقة�إvى�اسم��حق�له �فالضم$��"×ي" {�،
̄سم�التاvي،�ليكون�حاضر ا�ل[سم�اPشار�إليه،�للتمهيوذكر�هذا�الضم$��سابق  ا��ي�ذهن�اPتلقي.د�لذكر�

".�}�فالضم$��"×ي"�إشارة�سابقة�إvى�كلمة�تالية�×ي�"حية٢٠{طه:�ومن�ذلك�قوله�تعاvى:�"فإذا�×ي�حية�تس£ى"� •
 فالضم$��هنا�للتأكيد�حيث�أكد�أن�الحية�×ي�نفس�عصا�مو���.�

�{طه:� • �الدنيا" �الحياة �هذه V�ùتق� �"إنما �لفرعون: �مخاطب±�م ��ي �السحرة �لسان �عdى �تعاvى }�٧٢وكذلك�قوله
̄حتقار�للدنيا��فكلمة�"هذه" ��jى�كلمة�تالية�لها�×ي�"الحياة�الدنيا"،�فهذه��شارة�تحمل�معvإشارة�سابقة�إ

 ظر�السحرة،�بعد�أن�دخل��يمان�قلو��م.�ي�ن

نجد��شارة�السابقة�"هم"��ي�ك[م�مو����مع��،}٨٤ولو�نظرنا�إvى�قوله�تعاvى:�"قال�هم�أو�ء�عdى�أثري"�{طه: •
 ربه�عندما�سأله�عن�قومه،�نجد�أن�تلك�إشارة��سم�تال�لها�وهو�"أو�ء".

�لل� • �عباد«�م �عند �إسرائيل Vjب� �قول �السابقة ��شارة �مو����ومن �وإله �إلهاكم �هذا �"فقالوا عجل:
 "هذا"�هو�إشارة�سابقة�إvى�كلمة�تالية،�×ي:�"إلهكم".�،}٨٨فنV�Í"{طه:

و×ي��شارة�إvى�جملة،�ومن�ذلك�قوله�تعاvى:�"كذلك�نقص�عليك�من��،وهناك�نوع�آخر�من��شارة�السابقة •
تالية�لهذه��شارة،�و×ي�جملة�"نقص�فاßشارة�السابقة�"كذلك"�تش$��إvى�جملة��،}٩٩أنباء�ما�قد�سبق"�{طه:

 بل�×ي�إشارة�إvى�جملة.�،عليك�من�أنباء�ما�قد�سبق"،�فاßشارة�هنا�ليست�إشارة�إvى�كلمة

�قومنه�أيض • �عربياا �قرآنا �"وكذلك�أنزلناه �تعاvى: �و×ي��،}١١٣"{طه:وله �تالية �لجملة �ممهدة �"كذلك" فاßشارة
�لتم�ó"أنزلناه�قرآًنا�عربًيا�"�فاßشارة�خلقت��ي�ذ ا�ينتظر�أن�ُيمó،�فتأتي�الجملة�اPشار�إل¸�ا

ً
هن�اPتلقي�فراغ

  هذا�الفراغ�الذه�Vjلدي�اPتلقي،�وهذا�أسلوب��ي�السبك�ال§�كي�Vþللجملة.
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  ا:�mشارة�الNحقة���ثاني

د�بك¿�ة�إذا�انتقلنا�إvى�الحديث�عن��شارة�ال[حقة،�وأثرها�عdى�اPع���jي�سورة�طه،�وجدنا�أن�هذا�النوع�ور 
�فنعرض�لبعض�النماذج� �إvى�جملة، �مفرد،�و�شارة �إvى �من��شارة �وردت�م½�ا�صور�مختلفة، �السورة، �ي

  بالتحليل.

  mشارة�إ¦ى�مفرد:

مما�وردت�فيه��شارة�ال[حقة�إvى�كلمة�مفردة،�قوله�تعاvى:�"الرحمن�عdى�العرش�استوى�له�ما��ي�السموات�
"الرحمن"،�وذكر� فالضم$���ي�"له"�إشارة�إvى�كلمة�مفردة�سبق�ذكرها�×ي�.}٦ـ٥وما��ي�_رض�وما�بي½�ما"{طه:

�من� �فاßح[ل�هنا �وأغ��jعن�ذكره، ̄سم، �أخرى،�فحل�الضم$��محل� ̄سم�مرة � �عن�إعادة �jالضم$��أغ
�ل$�بط�واقع�الك[م�الحاvي،�بما�سبقه�من�ك[م، �وكذلك�الضم$��يث$��ذهن�اPتلقي، فالنص� وسائل��يجاز،

ولو�نظرنا�إvى�الضم$���ي�"وما�بي½�ما"�نجده� وصناعة�اPع�j. ا��ي�فهم�النص،قرآني�يث$��اPتلقي�ليجعله�مشاركلا
�و_رض" يش$��إvى �عملية�سبك�للنص��،"السموات، �أدى�إvى �وهذا �تكرار�الكلمت$ن، �عن �jثPضم$��ا� �jفأغ

  القرآني،�وكذلك�أبعد�اPتلقي�عن�اPلل�من�تكرار�الكلمات.

  ارة�الNحقة�ال·�jتش/.�إ¦ى�جملة:mش

�عن�حادث�أو�موقف"أو�"ذلك"�وتكون�شك[�بد��مع�� �"من�اPمكن�أن�ترد�عناصر�بديلة�مثل�"هكذا" �).١(ا
�تراكيب�بتمامها، �وب$ن �أن�يستلزم�_مر�الربط�ب$ن�_شكال�البديلة، �إن��"فمن�اPمكن ...� أو�جمل�بأسرها

�وى�ال§�اكيب��ي�حالة�نشطة،�خ[فاكال�البديلة�ال�VWتش$��إvى�بقاء�محتاستبدال�ال§�اكيب�يتم�باستعمال�_ش
Pثال�التاvي�استعمال�"ذلك"�شك[�بدي[�يدل�عdى��قرار�بما�نطق�لشكل�إخراجها��ي�عالم�النص.�ونرى��ي�ا

�هل�هو��ي�البيت؟��أعتقد�ذلكسابق �٢(ا: �"الذي�جوقد�ورد�هذا�النوع��ي�سورة�طه�عdى�النحو�). عل�التاvي:
ا�من�نبات�ش�W،�كلوا�وارعوا�من�السماء�ماء�فأخرجنا�به�أزواج��وأنزل كم�ف¸�ا�سب[ ا�وسلك�للكم�_رض�مهد
ل�محل�جمل�سابقة�فاستخدام�الشكل�البديل�"ذلك"�ليح�.}�٥٣يات�Åوvي�الن¬�"�{طه:�ذلكأنعامكم�إن��ي�
� يات�إبقاء �تتحدث�عن�نعم�هللا�ع��ي VWوال� �الناسPحتوى�الجمل�السابقةـ ��ي�ذاكرة��،dى �نشطة �ي�حالة

اPخاطب$ن،�ولربط�حاضر�النص�بسابقه،�مما�عمل�عdى�سبك�النص��ي�قالب�متماسك،�ح��Wإذا�سقطت�
  كلمة�من�السياق،�وجد�اPخاطب�خل[��ي�تماسك�ال§�كيب.

  mحNل�مع�التنوين�

�وأخص�تنوين�العوض� �فقد�يأتي�يعد�التنوين�من�وسائل��ح[ل�ـــــ ـــــ ا�عن�جملة،�أو�اسم،�أو�التنوين�عوضـ
�م�)،٣(حرف �النوع �هذا �حيث�ورد �العوض�عن�جملة، �تنوين �الدراسة ��ي�وتتناول �طه �سورة ��ي ن��ح[ل

�و��أمًتا��:موضع$ن �عوًجا ���ترى�ف¸�ا �قاًعا�صفصًفا �ربي�نسًفا�فيذرها "ويسألونك�عن�الجبال�فقل�ينسفها
�يتبعون�الداÙي���عوج�له�وخشعت�_ �يومئٍذ 

ً
��تنفع�الشفاعة�إ���يومئٍذ صوات�للرحمن�ف[�تسمع�إ��همسا

"�{طه:
ً

التنوين��ي�"يومئذ"��ي� يات�إشارة��حقة�حلت�محل��.}١٠٩ـ�١٠٥من�أذن�له�الرحمن�ور÷��Vله�قو�
جملة�سابقة،�وهذه�الجمل�تتحدث�عن�أحداث�القيامة،�فالتنوين�أغ��jعن�تكرار�_حداث�ال�VWتحدث�يوم�

كذلك�ساعد�التنوين�عdى�جعل�ذاكرة�اPخاطب$ن�نشطة��ي�استحضار�_حداث،�فعمل�التنوين�وهو��القيامة،
vضافة�إßى�ربط�سياق�الك[م،�باd̄ختصار�ما�جعل�النص�أك¿��حبكحركة�بسيطة�ع   ا.ى�
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  إحNل�ا�صدر�محل�الفعل

�).١(عول،�أو�إvى�الفاعلا�إvى�اPفيعمل�اPصدر�عمل�الفعل�مفردا،�نحو:�عجبت�من�ضرب�زيد�عمرا،�ومضاف
��ي�موضع$ن: �زيد١(�ويعمل�اPصدر�عمل�الفعل �ضربا �نحو: �عن�الفعل، �نائبا �يكون �أن �وا) �أن�يكون�٢(، (

�بـ"أن" �والفعل�اPصدر�مقدرا �أو�بـ"ما" �معناه��)،٢(والفعل، �عdى �الد�لة ��ي �الفعل �اPصدر�عن �ينوب وقد
�،}٣:�"إ��تذكرة�Pن�يخ¤��"�{طه:م½�ا�ي�ث[ثة�مواضع،��وقد�ورد�هذا�النوع�من��ح[ل��ي�سورة�طه).�٣(فقط

فاPصدر�"تذكرة"�يحل�محل�الفعل�وهو�مؤول�بـ�أن�والفعل،�فالبنية�_ساسية�للجملة�×ي:�إ��أن�يتذكر�من�
�الصلة(�يخ¤�� �جمل +� �الفاعل +� �اPضارع �الفعل +� �أن �إ�+ �بالحذف�). �تحويل �الجملة �حدث�لبناء ولكن

Pا� �حل �حيث �الفعلو�ح[ل، �هو:�،صدر�محل �للجملة، �الظاهري �البناء �جار�(�فأصبح �اPصدر+ +� إ�
�الصلة �فحل�اPصدر�محل�الفعل�لفظومجرور+�جملة �الفعل�) �jصدر�معPبا� �حيث�أفاد��ح[ل ،�jومع� ا

  ا�للفعل�اPحذوف.ن�اPفعول�اPطلق�هنا،�يأتي�مؤكدوكذلك�دل�عdى�تأكيد�الفعل�اPحذوف،�Å �اPضارع،

Nحmل�&ي�الحروف  

�والعرب�يستغنون�عن�بعض�_لفاظ�ببعض؛� �العربية، �اللغة ��ي �الحروف�من�وسائل�¯تساع ��ي �ح[ل
عد�جملة�مستقيمة،�

ُ
��دف�الوصول�إvى�س[مة�ال§�كيب�وتجويد�اPع�j؛�وذلك�Åن�"كل�جملة�صحيحة�نحويا�ت

�الذ �jعPبا� �يتعلق �والكذب �بالحسن، ̄ستقامة � �هذه �عdى �الحكم �عندما�ولكن �عناصر�الجملة �تفيده ي
وتعددت�صور��ح[ل��ي�الحروف��ي�).�٥(وقد�ُيعطى�ال¤�Vء�حكم�ما�أش�éه��ي�معناه،�أو��ي�لفظه).�٤(ت§�ابط"

  سورة�طه،�عdى�النحو�التاvي:

}�فالباء�هنا�حلت�محل�اسم،�وأدت�معناه،�ف¬�Vهنا�بمع٣١��j"اشدد�به�أزري�"�{طه:�الباء�بمع}©�السببية:
̄ختصار."بسبب"�وا   Pع��j"هارون�أçي�أشدد�بسببه�أزري"،�فهذا��ح[ل�ل�يجاز�و

}�فحرف�الجر�"عdى"�١٢٠"قال�يا�آدم�هل�أدلكم�عdى�شجرة�الخلد�وملك���يبdى�"�{طه:��"ع`ى"�بمع}©�"إ¦ى":
  ����).٦("إvى"�و�اPع��jعdى�ذلك�"هل�أدلك�إvى�شجرة�اPلك�"�هنا�تحمل�مع��jحرف�جر�آخر�هو

�عdى�لسان�فرعون:��ع}©�"ع`ى":"&ي�"�بم ــــ ــ �ـ �تعاvى كم��ي�جذوع�النخل"�{طه:�قال�ـــــ صلبنَّ
ُ
Åفاستخدام��،}٧١"و

حرف�الجر�"�ي"�هنا��ي�سياق�ال±�ديد�للسحرة�من�فرعون،�هذا�الحرف�الذي�يدل�عdى�الظرفية،�استخدمه�
̄ستع[ء،�وذلك�ليحمل�حرف�الجر�"�ي"�اPعني$ن   .للحرف$ن�بمع��j"عdى"�الدال�عdى�

ــــ�"آمنتم�له�"بمع��jآمنتم�٧١"قال�آمنتم�له�قبل�أن�آذن�لكم�...."�{طه:�"الNم"�بمع}©�"الباء": ــ�تعاvى�ـ }�فقوله�ـــ
  به�فالفعل�يتعدى�بحرف�الجر�الباء.

�"بعض": �بمع}© "� �×ي:��"من �طه، �سورة ��ي �مواضع �ث[ثة ��ي �النمط �هذا �الك��ى��ورد �آياتنا �من "ل�åيك
  }.٩٩"كذلك�نقص�عليك�من�أنباء�ما�قد�سبق�"�{�}.٧١فغش¸�م�من�اليم�ما�غش¸�م�"�{طه:}�و"٢٣"{طه:

"من"��ي� يات�الث[ثة�السابقة�تحمل�مع��jالتبعيض،�ففي� ية�_وvى�مع��j ية�"ل�åيك�بعض�آياتنا"�فما�
�ا�"فغش¸�م�بعض�اليم�و� ية�الثانية�مع��jحرف�الجر�ف¸�أراه�هللا�Pو����بعض� يات،�وليس�كل�اPعجزات.
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�وليس�البحر�كله. �من�البحر، �Åن�الغرق�كان��ي�جزء �الثالثة�"كذلك�نقص��الذي�غش¸�م" ��ي� ية �jعPوا
  عليك�بعض�أنباء�ما�قد�سبق�"�Åن�القرآن�لم�ُيفصل�جميع�قصص�السابق$ن،�بل�قص�بعض�من�قصصهم.�

  :الخاتمة

�ط ��ي�من�خ[ل�استقراء�ظاهرة��ح[ل�النحوي��ي�سورة �بصور�مختلفة ه�نجد�أن�هذه�الظاهرة�متكررة
�ونجد�أن� �ظهر�ف¸�ا�من�أثر�ل�ح[ل��ي�اPع��jالن�V�úللسورة. السورة،�يتضح�ذلك�من�خ[ل�الدراسة،�وما

  �ح[ل�عمل�عdى�سبك�ال§�كيب�الن���V�úي�سورة�طه،�سواء�أكان��ح[ل��ي�_سماء،�أو�الحروف.

  اPراجـع�

ــ�القرآن�الكري.���١   مـ

ــ�_شباه�والنظائر�للسيوطي،�تحقيق: .٢   م.١٩٨٤دار�الكتاب�العربي،�ب$�وت،�فايز�ترحيVj،�ـ

  م.١٩٨٤عبد�الحميد�الفتdي،�مؤسسة�الرسالة،�ب$�وت،��ـــ�_صول��ي�النحو،��بن�السراج،�تحقيق: .٣

  لفكر.ــ��نصاف��ي�مسائل�الخ[ف،��بن�_نباري،�تحقيق:�محمد�مح�Výالدين�عبد�الحميد،�دار�ا .٤

  ــ�الخصائص��بن�جVj،�تحقيق:�محمد�عdي�النجار،�دار�الهدى�للطباعة�والنشر،�ب$�وت. .٥

ــ�شرح�ابن�عقيل،�تحقيق:�محمد�مح�Výالدين�عبد�الحميد،�دار�الط[ئع،�القاهرة، .٦   م.٢٠٠٤ـ

ــ�علم�اللغة�الن�V�úب$ن�ب$ن�النظرية�والتطبيق،�د.صب�ي�إبراهيم�الفقي،�دار�قباء،�القاهرة� .٧   .م٢٠٠٠ـ
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