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  اإلهداء                                          
  

  :الذي وفقنا لهذا، و لم نكن لنصل إليه، لوال فضل اهللا عليا أما بعدالحمد هللا 
  إلى ما تمثل لي كل شيء في هذه الحياة، ألنها البسمة و الوفاء و الدفىء و العطاء،  

  .الحبيبةو أصل السعادة و الشقاء، فهي لي ضياء والدتي 
إلى من أحمل اسمه بكل افتخار، فهو يومي و أمسي، و روح فرحتي و همسي و مهجع   

حرماني، فموطنه موطن حبي و سعادتي، و نوره نور فرحة و زهور، و نور سعادة و 
  .عطور والدي الحنون

إلى توأم روحي، وصديقة أيامي، إلى من رافقتني منذ الصغر حتى و لم نعش في بيت   
  .معها سرت الدرب خطوة بخطوة و ما تزال ترافقني حتى اآلن أختي مريمواحد، 

إلى صاحب القلب الناصع بالبياض، إلى من أرى الفرحة في عينيه ألنعم بالراحة و   
  .الهناء، إلى الذي أسعد بروحه المرحة، أخي الغالي محمد

و التي لم تبخل عليا بدعواتها القيمة من أجل إلى من ال يمكن للكلمات أن توفي حقها،   
دفعي إلى طريق النجاح، و التي علمتني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر، أطال اهللا في 

  .عمرها جدتي الطيبة سعدية
إلى من تبقى حروف اسمهما راسخة في بالي، و حبهما ساكن في قلبي، و صورتهما   

  .ا رحمهما اهللا جدي و جدتي العزيزينخالدة في ذاكرتي، حتى و إن غابا عن
إلى جميع أخوالي و خاالتي، أعمامي و عماتي و أوالدهم، و أخص بالذكر عمتي   

  .زوبيدة
سهيلة، سارة، فاطمة : إلى من ضاقت السطور من ذكرهم فوسعهم قلبي صديقاتي  

  .الزهراء، حنان، أميرة، إيمان، عقيلة، سمية
  .هيةإلى األستاذة المشرفة سالم ز  
و في األخير أرجو من اهللا أن يجعل عملي هذا نفعا يستفيد منه جميع الطلبة المتربصين   

                                                  .                         المقبلين للتخرج
  

  " دحماني خديجة"           



 

 

كلمة شكر و عرفان              

 
 

 

إن الحمد هللا رب العالمين نحمده كثيرا على جميل فضله وكثير نعمه، فالحمد هللا ثم الحمد هللا ثم 
الحمد هللا على نعمه الكثيرة، و منها نعمة التخرج من الجامعة ومن هذا القسم المميز و 

اهللا على هذا الفضل العظيم، بدأنا التخصص الجميل، انقضت ثالث سنوات سريعا، فشكرا يا 
بأكثر من يد و قاسينا أكثر من هم، و عانينا الكثير من الصعوبات، و ها نحن اليوم و الحمد هللا 

.، و تعب األيام و خالصة مشوارنا بين دفتي هذا العمل المتواضعينطوي سهر الليال  

ونخص بالذكر األستاذة  فجزيل الشكر، وصادق الدعاء، إلى كل من ساعدنا في هذا العمل،
المشرفة المحترمة سالم زهية التي لم تبخل علينا بتزويدنا بجميع المعلومات و بنصائحها و 

فبارك اهللا  التي سعينا إلى األخذ بها و االستفادة منها إلى آخر خطوة في بحثنا إرشاداتها القيمة
.  فيها  



 

 

  

  

  

  

  

 

  مقدمة



 مقدمة
 

 أ

  :مقدمة
هللا الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين، وجعل القرآن شفاء لما  الحمد

في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، والصالة والسالم على خاتم األنبياء وأشرف 
  :المرسلين، سيدنا محمد النبي العربي األمين أما بعد

اعدها، وكثرة إن اللغة العربية تعد من أعرق اللغات وأدقها، فهي تمتاز بدقة قو
مفرداتها كيف ال وقد وسعت كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وآثار 

  .العرب األدبية والعلمية منذ العصر الجاهلي حتى اآلن
  .ويعتبر التنوين من خصائص اللغة العربية وظاهرة من ظواهرها التي تتميز بها

ونه من المواضيع المهمة ك: أما األسباب التي دفعتنا إلى دراسة هذه الظاهرة
مدى توفر هذه الظاهرة في  الكشف عن واألساسية في اللغة العربية، إضافة إلى

ما هو التنوين وما هي : القرآن الكريم، وعلى هذا األساس نطرح اإلشكالية التالية
وما هي المستويات التي يظهر فيها التنوين أنواعه، وحاالت حذفه وكيف يتم تحريكه 

مقدمة، وفصلين : نساء؟ ولإلجابة على هذه األسئلة اتبعنا الخطة اآلتيةفي سورة ال
  .وخاتمة

الفصل األول نظري تناولنا فيه مفهوم التنوين وأنواعه وحاالت حذفه وجوبا 
أما الفصل الثاني تطرقنا فيه إلى الجانب التطبيقي وفيه حاولنا إظهار . وجوازا

نهجا وصفيا تحليليا، فالوصف يكمن في متبعين في ذلك م. التنوين في سورة النساء
عرض أنواع التنوين، أما التحليل فكان في إظهار هذه األنواع في الصورة وذلك من 
خالل استخراجها واختتمناه بخاتمة كانت بمثابة حوصلة للنتائج المتوصل إليها في 
هذا البحث، وكان اعتمادنا في ذلك على بعض المصادر والمراجع ومعظمها كانت 

: أوضح المسالك أللفية ابن مالك البن يعيش،: شرح المفصل: ؤلفات نحوية وهيم
  .البن هشام األنصاري

هذا  قلة البحوث التي تناولت: واجهناها تمثلت فيأما بالنسبة للصعوبات التي 
الموضوع، إضافة إلى عدم توفر المصادر والمراجع الكافية وهذا ما كلفنا مشقة 

اهللا علينا استطعنا أن نتجاوز هذه  كن بعونول.لالستفادة التنقل إلى مكتبات أخرى
  .الصعوبات



  الفصل األول
 التنوين في اللغة العربية. 
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يعتبر التنوين من خصائص اللغة العربية و ظاهرة من ظواهرها التي تتميز بها فله 
ن ت لهذا اهتم بها النحاة واللغويوأثره في علم النحو والصرف والعروض والقراءا

  .اهتماما كبيرا قديما و حديثا
عن عبارة:فالتنويندت تعريفات التنوين عند النحاة واللغويينتعد: التنوين مفهوم) 1

الكلمات ما فمن . "أو الوقف نون ساكنة زائدة تلحق األسماء في اللفظ وليس في الخطّ
رأيتُ (،)دجاء حام:(مثليقتضي أن يكون في آخره ضمتان، أو فتحتان أو كسرتان 

تَمعتُ اس( )عصفُوراً جميالً شَاهدتُ(،)ر جميٌلوطَار عصفُ(،)ذَهبتُ ِإلَى حامد(،)حامداً
 حامدن:(فاألصل أن تكتب1"وهذه الكلمات ال تكون إال أسماء...) ِإلَى عصفُورٍ جميٍل

ندامح ،ندحام(،)عصفور ،فُ نْجميلُنصعنفُورِ،جميلَن ورصنع وذلك  ...)جميلن
وتنغيما أثناء النطق بها ولهذا  آخر الكلمة، تحدث رنينا خاصافي بزيادة نون ساكنة 
 ولكن علماء العروض عدلوا ووضعوا مكان النّون رمزا مختصرا "يسمونها التنوين، 
النطق به على ما كانت تدل عليه وهذا الرمز هو الضمة  دعن يغني عنها و يدّل

كما ، "التنوين"ويسمونه ... مللجعلى حسب ا... ،والكسرة الثانيةلفتحة الثانيةاالثانية  
كانوا يسمون النون السابقة و استغنوا بهذا الرمز المختصر عن النون فحذفوها في 

نطق بها عند وصل الكالم ببعض دون الوقف، ومما لكنها ال تزال ملحوظة يلكتابة  ا
أي أن . 2" ا وال وقفاآخر األسماء لفظا الخطالتنوين نون ساكنة، تلحق : تقدم نعلم أن

صلية ألن هذه النون حتى و إن هذه النون ليست من أصل الكلمة وال من حروفها األ
ت حرفا واحدا فهي تعد كلمة كاملة، كالنون الالحقة بآخر القوافي، و النون كان

  .أحمد انطلق: بآخر الكلمة من كلمة أخرى مثل ةالالحق
 :حكامهأقسام التنوين و أ) 2

  .للتنوين عدة أقسام و أشهرها أربعة أنواع و لكل نوع حكمة
  :تنوين التمكين/ أ

باب االسمية هو الذي يلحق األسماء المعربة المتصرفة وهذا للداللة على تمكنها في 
  .محمد، كتاب، علي: نحو .و ال الفعل فتمنع من الصرف فلم تشبه الحرف فتبنى

                                                             
  .26، ص1ج: ، دار المعارف15حسن، النحو الوافي، ط عباس1
  .27المرجع نفسھ ص 2
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  : تنوين التنكير/ ب
أي  1" ق بعض األسماء المبنية ليكون وجوده دليال على أنها معرفة وهو الذي يلح" 

ماء المبنية دليال على أنها فتوفره في األسأنه يكون في النكرة و ال يكون في المعرفة 
  .نكرة وحذفه دليال على أنّها معرفة

وين القسمان األوالن يدخالن في تن: األسماءأربعة أقسام نإ: نقولولتوضيحها 
  . اآلخران يدخالن في تنوين التنكيربينما  التمكين

غير عالمة آخره باختالف موقعه من الجمل و يدخله التنوين في آخره تاسم ت"-أ
) رَأيتُ علياً(برفع آخره و تنوينه )جاء علي: (ونقول... علي، شجرةٌ، عصفور: مثل

و كذلك باقي  ...بجر آخره و تنوينه) ذَهبتُ إلى عليٍ(بنصب آخره و تنوينه 
 2)" المعرب المنصرف(وهذا القسم من األسماء يسمى ما يشبهها، وسماء السابقةاأل

وهذا معناه أن المعرب المنصرف هو اللفظ الذي تتغير عالمة آخره بتغير العوامل 
وهو الذي سلم من شبه . " وهو الذي يكون في آخره التنوين الدال على الصرف

إذا نطقته جلب إلى ذهنك على الفور صورة الشيء الذي يدل الحرف وهو الذي 
شَجرةٌ  علي،(أي حين تقول  3" عليه دون التباسه بحرف من الحروف

تَابٌل،كجفإن كل كلمة منها ال تشبه الفعل و ال الحرف بأي وجه من وجوه ...) ر
  .شيئا بذاته فهي تصور لك. خاصة في بنيتهاوالشبه 

الجمل، و لكنه ال ينون عالمة آخره باختالف موقعه من اسم تتغير " -ب
كذلك ، و، ذَهبتُ إلى أحمدجاء َأحمد، رَأيتُ أحمد نقول ...،فاطمة،عثمانحمدأ:مثل

في األسماء السالفة، و ما أشبهها فإنها ال تنون، مهما اختلفت العوامل، وهذا القسم 
أي أن هذا االسم قد يدخله التنوين أحيانا لغرض  4)"المعرب غير المنصرف(:يسمى

فقد أعلمت بأنك مررت بواحد ممن اسمه أحمد، و  رَأيتُ أحمداً،: نقولمعين فمثال 
. أحمدبغير تنوين فأنت تعلم بأنك مررت بالرجل الذي اسمه  .رَأيتُ أحمد: إذا قلت

  .منون وممنوع من التّنوين: هذا نستنتج أن المعرب من األسماء قسمان نوم
                                                             

  .38، ص 9مفصل، مكتبة المتنبي بالقاھرة ج ، شرح ابن یعیش1
  .32، ص1ج: ، دار المعارف45عباس حسن، النحو الوافي، ط 2
  .22عبد الراجحي، التطبیق النحوي، دار النھضة العربیة، بیروت، ص 3
  .33، ص 1ج: ، دار المعارف45الوافي، ط عباس حسن، النحو 4
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ال تكتب، تلحق آخره نون ساكنة ينطق بها، واسم : نفالمنوحمدتُ منزالً ِلمرز، 
من التنوين اسم ال ينطق في آخره بنون ساكنة و يجر بالفتحة عوضا عن والممنوع

ةأو باإلضاف" ال" ف بالكسرة إذا لم يعر :نَازِِلرت برمم ةالخَالي.  
 اللة على خفة االسم و تمكنه في باب االسمية لكونه لم يشبهالد" تمكينوفائدة تنوين الّ

  :ومنخاللما ذكر يتّضح أن1".الحرف فيبنى وال الفعل فيمنع من الصرف
ى هو حق باألسماء المعربة المنصرفة، وعلى هذا األساس يسممكين هو الالّتنوين التّ

رفاآلخر بتنوين الص.  
رون حاة يقروحده هو الذي يجتمع فيه اإلعراب و التنوين معا و النّ: مكينوتنوين التّ"

أن أن األصل في الحروف كلها أن نة، واألصل في األسماء أن تكون معربة و منو
ما ابتعد أن أكثرها مبني، فكلّ، ونال تنوأن األفعال كلها وغير منونة، وتكون مبنية 

وين كان أكثر أصالة في ناالسم عن مشابهة الفعل و الحرف في البناء و عدم التّ
بمعنى أن الحروف كلها مبنية وغير منونة و أغلبيتها مبني 2".ناأشد تمكّاالسمية و

فمثال الماضي و األمر مبنيان دائما و المضارع يعرب في حاالت و يبقى في 
  .ن األمكنعربة هو ما أطلق عليه المتمكّل من األسماء الموهذا القسم األو .غيرها

الحروف ه يشبه األفعال ولكنّاني ألنه معرب، ووة و األصالة القسم الثّثم يليه في القّ"
ه يشبه أي أن3ّ"نن فقط و ما عداهما فغير متمكّى المتمكّنوين، ولهذا يسمفي عدم التّ

فهذه األسماء يمكن أن تكون أفعاال ويمكن أن " أحمد، يزيد، وتعز: "الفعل فمثال نقول
 ما من ناحية البنية كأن يكون مثالال يجر، أحيث أن الفعل ال ينون و أسماءتكون 

ه فالحرف ليس له معنى في ذات أو حرفين أما من حيث المعنى مكونا من حرف
سمان القصولة مثال ليس لها معنى في ذاتها، المو فكذلك أسماء اإلشارة و األسماء

  :نكير فنذكرذان يدخالن في تنوين التّاآلخران اللّ

                                                             
  .4، ص1، مج 2003، دار الكتب العلمیة، بیروت 2أللفیة ابن مالك، طلك اابن ھشام األنصاري، أوضح المس1
  .36، ص1ج: ، دار المعارف15عباس حسن، النحو الوافي، ط2
، 1ج، مج2003یة بیروت ، دار الكتب العلم2ابن ھشام األنصاري ، أوضح المسألة إلى ألفیة بن مالك، ط3

  .14ص
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"اسم من األسماء ال تتغير عالمة آخره بتغيأي أنّه اللّفظ 1"ى المبنير التراكيب ويسم
نذكر من األسماء القديمة  فمثال. أحيانانوينكن قد يدخله التّالذي يدخله البناء ل

" ،هويرمع ،هنَفْطَوي ،هخالويهيبويوغيرها من أعالم األشخاص المبنية على س ،
تتحدث عن واحد من هذه األعالم  فإذا أردت أن" ويه"الكسر غالبا المختومة بلفظة 

كان معنيا معهودا بينك وبين من تخاطبه معروف بهذا االسم ال تختلط صورته في و
عنه  بهذا تتكلمأنت تنطق باسمه مبنيا من غير تنوين والذهن بصورة غيره، فإنك 

نها على فرد خاص بعينه عن األعالم األخرى المعربة التي يدل الواحد م كما تتكلم 
ة، نوين في آخر الكلمة المبنيأو غيرهم أما إذا أتيت بالتّ صالح، محمود محمد: مثل
فإن المراد يتغير، إذ تصير كمن يتحدث عن شخص غير معيز من غيره ن ال يتمي

ى بهذا االسم ومن االسم كأنك تتحدث عن رجل أي رجل مسم المشاركين له في
ة و أشباهها و هذه الكلمات المبني صه، ايه، غاق: ألمثلة أيضا ما ليس بعلم مثلا

وغير منونة حينا آخر كأن تسمع شخص يتحدث في أمر معين ال  نة حيناتكون منو
أن  كهذا األمر وذل اسكت عن الكالم في: هفكأنك تقول ل" صه"يرضيك فتقول له 

السماع في أغلب  هو مقصور علىبمعنى أن التنوين 2تتكلم في كالم آخر إن شئت 
خالويه، : مثل "ويه"األصوات بخالف األسماء المختومة بكلمة أسماء األفعال و

  .وغيرها فإنها قياسية نفطويه
  ذو الرمة: قال الشاعر

"انطلق الر هيو ال تشتاقُاق    و أنت ال تبالي فيا عمرو  
  3"نتنونت و إذا أردت المعرفة لم نكرت نو إذا

نكير ال يوجد في معرفة وال يكون إال تابعا لحركات البناءتنوين التّ أي أن ،ا إذا أم
أترك الكالم مطلقا في جميع الموضوعات إال (فمرادك )بالكسر و التنوين" (صه"قلت 

: لكان المقصود) من غير التنوين بالكسر(" إيه"، و لو قلت له )في موضوع معين
" إيه"، أما إذا قلت )زدني من الحديث المعين الذي تتكلم فيه اآلن، وال تتركه(

                                                             
  .34، ص1ج: ، دار المعارف15،طعباس حسن، النحو الوافي 1
  .35، ص1ج: ، دار المعارف15عباس حسن، النحو الوافي، ط: ینظر 2
  .30، ص9ابن یعیش ، شرح المفصل، مكتبة المتنبي بالقاھرة، ج 3
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زدني من حديث أي حديث سواء أكان ما نحن (فإن المراد يكون  )بالكسر و التنوين(
  ).فيه أم غيره
ةقال ذو الرم:  

"فَقُلْنَا انَفْقَوإيه و سالم    عن أممتَ اِلا بكليم الديار الَالبقع  
عي و قال العرب ال تقول إال إيه  وقد أنكر هذا البيت األصم االستزادةفكأنه قال 
إذا والمراد من إيه من غير تنوين المعرفة  اعر من أنواب ما قاله الشّالصبالتنوين و

أي  1"نأراد النكرة نودل على أنه يريد االستزادة  نبال تنوي أن ذا الرمة لما أتى بإيه 
عريف وتوفره ى علم التّيسم كهفإنه ترك التنوين وهذا معناه أن ترمن حديث معين 

أنكر هذا البيت على ذي ى علم التنكير فمنيسم هذا ة فإنما ضاع عليهالرم 
صياحا  فالمراد أنه يصيح) بالكسر بغير تنوين(اق كذلك صاح الغراب غ الموضوع

نوين فمعناه التّأما بالكسر و... إطالةو فزع أفيه تنغيم أو حزن أو  معينا خاصا 
د صياح وعدم التّمجرنوين في الكلمات المبنية السشيئا  ك تريدليل على أنّابقة هو الد

أكنا واضحا في ذهنك معهودا لك وواحدا معي ان ذلك الشيء شخصا لمخاطبك، سواء
 بذاته وإنماين هو الرمز الدال على أنك تريد شيئا غير معين التنوو أم غير شخص

ذهنك إلى واحد منها دون غيره،  جهال يتّمختلط بين نظائره المماثلة له و هو
على ألنها تدل " المعرفة"ون الكلمة التي من النوع األول الخالي من التنوين يسمو

معناها منكّر أي  ألن" كرةالنّ" وناني المنّالتي من النوع الثّ معين والكلمةشيء واحد 
معنى هذا 2"تنكيرتنوين الّ"تنوين الذي يدخلها ون الّيسمد وغير محدشائع غير معين و

ة على ة وهو الذي يدل في الكلمة المبنياألسماء المبني أنه التنوين الذي ال يدخل إالّ
الكلمة المبنية  ا على أنن، كما أنه العالمة التي تدل بوجودهيعدم التعييوع والشّ

  .تدل بحذفها على أنها معرفةنكرة، و
"أما االسم الرنوين مثلر عالمة آخره و ال يدخله التّابع و األخير فهو الذي ال تتغي :

حيثُ، ...هؤالء...نقول ...،كم :بهؤالء هؤالء،انتفعت أبصرت، جاء هؤالء... 

                                                             
  .31، ص 9ابن یعیش، شرح المفصل، مكتبة المتنبي بالقاھرة، ج 1
  .36، ص 1ج : ، دار المعارف15عباس حسن، النحو الوافي، ط 2
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أي أن هذا االسم هو 1)."وغير منون بالكسر في كل الحاالت بغير تنوين فهو مبني(
  .ن أبداال ينواألسماء كلها، ألنه مبني دائما وأضعف 

  :تنوين المقابلة/ت
قد تم صوغه  ذلك االسم ى أننوين حين يلحق آخر االسم يكون دليال علإن التّ

فعند جمع . محمد مسافر، أمين مهذب، حليم عالم: استكمل حروفه، كما في نحوو
: ون كأن نقوله النّمحلّ تحّليختفي وتنوين مذكر السالم فإن الّ هذه الكلمات جمع

ونليمع ونيملالح ،ونذَبهفمن المفترض أن يزاد  المحمدون مسافرون، األمينون م
ونه لذلك تنوين  يسمليقابل النون في الجمع المذكر السالم، والتنوين في جمع المؤنث 

ر ون في جمع المذكّليكون في مقابلة النّ المث السلجمع المؤنّالمقابلة فهو الالّحق 
نحوقولك المالس: امرأة سميتها بمسلماتأوقائمات َأقلت رتُي مسماتًل مربِتُرمسلم،ات 
 ونملسمتُيَأا مسلمون رهذ: قلت ونمسلمبِا يت رجلًذا سمإ كأنّا كمهنا التنوين  تفتثب
مربِ تُرمسلمن التاء والكسرة في مسلمون كما أبمنزلة الواو فالتاء في مسلمات  ين

  2.فالتنوين في مسلمات اسم رجل معرفةبمنزلة الياء في مسلمين، 
  :أمرئ القيس قال الشاعر

"اتعرتْهاَ من َأدرتَنَو اِليوع هاَ نَظرارنَى دَأد ثْرِبلُهاَ    بيَأه  
بهاء الواحد فلم ينون  بغير تنوين شبه تاء الجمع" َأدرعات"قد أنشده بعضهم و

وردت في بيت امرئ القيس منونّة " رعاتأذ"بمعنى أن كلمة  3."التأنيثللتعريف و
أيضا بالكسر مع ا أنشدت بكسر التّاء بال تنوين وبفتحها من غير تنوين، وكما أنه
  .التّنوين

  :تنوين التعويض/ ج
كلمة كاملة، أو حذف جملة ا يقتضي حذف حرف من كلمة أو حذف من الدواعي م

العوض هو ما يجيء بدال من  نفتنوي. عنهبتمامها أو أكثر، فيحصل التنوين عوضا 
حرف أصلي حذف ، أومن كلمة أو من جملة أو أكثر ليحّل محّل المحذوف ويغني 

  .عنه
                                                             

  .37ص، 1ج : ، دار المعارف15نحو الوافي، ط  ،عباس حسن1
  42، ص 1ج : ، دار المعارف15ي، ط عباس حسن، النحو الواف:ینظر2
  .35، ص 9ج : ، شرح المفّصل، مكتبة المتنبي بالقاھرةابن یعیش3
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 :عوض عن حرف.1

 أصلية الحروفثالثية، إن هناك بعض األفعال : أي حذف حرف و لتوضيحه نقول
من هذه األفعال يتحول و يصير  ، فالحرف األخيرمضى، بكَى، بقي الفعل: مثال
 بواق، مواضٍ(يحذف في جمع التّكسير و ).باكيةٌ،باقيةٌ، ماَضيةٌ(في اسم الفاعل ياء

اكوعوضا عنها، ألنها حرف أصلي ال  تنوينيأتي الّفهذه الياء تحذف للتخفيف و) ب
 الكلمة مرفوعة بالضمة على الياء: يحذف من غير تعويض فعند اِإلعراب نقول

 كما أنّه يلحق 1مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة على الياء المحذوفةالمحذوفة و
عوضا من آخرها  الجروعة من الصرف في حالتي الرفع واألسماء المنقوصة الممن

أي أن 2.)امرأةعلم (راجٍ و) تصغير أعمى( مأعيو وادع وارٍ غواشٍكج المحذوف
نما هو عوض عن الياء المحذوفة التي في ين هذه الكلمات ليس تنوين صرف وإتنو

في حالة النصب  أما .يراج، جواري، غواشي، عوادي، اعيميصل آخرها فاأل
أي أن . راجي ةالفتافقيرا ،علمت  أكرمت أعيمي: فترد الياء وتنصب بال تنوين مثل

  .الياء وردت منصوبة من غير أن تنون
 :عن كلمة اعوض.2

أما حذف كلمة و مجيء التنوين عوضا عنها فيكثر بحذف المضاف إليه بعد لفظه 
  :و ما في حكمها و من أمثلته" أياً"أو " بعض"أو " كل"
 .قٍّكَُل مستَح: نَصيبه أيال متُ الماَل بين المستحقين، فََأعطيتُ كُسقَ -

 3.بعض َأيامٍ: اعتَدَل الجو َأيام الشتَاء إالّ بعضاً أي -

 :عن جملة  اعوض. 3

" إذ"عوضاً عنها فإنه يكثر بعد كلمة  مجيء التنوينحذف جملة أو أكثر وأما 
التي تضاف ما أشبهها من ظروف الزمان و: أو ساعة" حين"المسبوقة بكلمة المضافة

  : ومن األمثلة على ذلك "إذ"إلى 
و كُنْتُ حين إذْ جاء الصديقُ  غائباً، بمعنى جاء الصديقُ كنت حينئذجاء الصديقُ و" 

  .غَائباً
                                                             

  .39، ص 1ج : ، دار المعارف15عباس حسن، النحو الوافي، ط : ینظر 1
  .11، ص 1، دار المعارف، ج 36جامع الدروس العربیة، ط  ني،ییالشیخ مصطفى الغال 2
  .40، ص 1ج : ، دار المعارف15عباس حسن، النحو الوافي، ط 3
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من " تَنيمأكْريتُ علَيك حين ِإذْ نثْينَِئذ بمعنى َأكْرمتني فََأيتُ علَيك حنكْرمتني فََأثَْأ
وجاء  مباشرة "إذْ"بعد  رنه تم حذف جملة أو أكثابقة نالحظ بأألمثلة السخالل ا

  .التنوين عوضا عن المحذوف
 :حاالت حذف التنوين.3

  :زاوجوبا وجوا: يأتي ذلك على نوعين قد يحذف التنوين من الكلمة، و
  :فوجوب حذفه يكون في المواضع اآلتية: وجوبا/ أ

  " ال"ذكرت بالتّنوين من غير وجود  ٌلجر اءج: مثل" ال"الكلمة المنونة ب ابتداء.1
  .الرجُل جاء: بحذفه وجوبا معهاو
جاء رجُل المروءة، علماً أن المضاف إليه قد يكون : إضافة الكلمة المنونة مثل.2

د ال يصرح به، فحينئذ قبه في الجملة، كما ورد سابقاً وهذا في أغلبيته، و حاًمصر
  1.جوبا من المضافأيضا و يحذف التّنوين

  :ال يخلو أن يكون  و المضاف في هذه الحالة
 : قول الشاعر قبل، وبعد، كما في: رف من ظروف الغايات، مثلظ/ أ

  2.فَما عطَفْتُ مولَى علَيه العواطفُ  نَادى كَُل مولَى قَرابةُ    ومن قبِل
من قبل ذلك و: بال تنوين ألن المضاف إليه نُوي لفظا فتقدير هذا هو" قبل"بذكر  أي

  .من اللفظ "ذلك"فحذف 
من قَبِل : بالخفض من غير تنوين أي"هللا األمر من قبِل ومن بعد"قرئ في الشواذ و

الغَلْبِ ومن بعدإذا نُ، وكذلك يحذف التنوين هولكن ي معنى المضاف إليه دون لفظه و
وهي ". ومن بعد ِللّه اَألمر من قَبُل:يكون مبني عال الضم مثل قراءة حينئذ الظرف

  .                             القراءة المشهورة
يشترط في المضاف عندئذ أن يعطف عليه اسم عامل في لفظ غير ظرف و/"ب

المحذوف أيضاً فيكون معناه، ليدل على للمضاف إليه المحذوف في صيغته ومشابه 
بمعنى أنني أنفقت ربع المال 3" نصف المالأنفقت ربع و: في قوة المذكور نحو

  وهو وجود اسم  األول بعد تحقيق الشرط المطلوب، حذف المضاف إليهونصف المال
                                                             

  43ص 15،دار المعارف، ج15النحو الوافي طعباس حسن : ینظر 1
  .53ص : ، دار الكتب العلمیة بیروت1عوض مرسي الجھاوي، ظاھرة التنوین في اللغة العربیة، ط  2
  54المرجع نفسھ،ص3
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وهو مشابه )نعني به المال(في لفظ آخر وهذا المعطوف عامل) نصف(معطوف 
في هذه الحالة نجد بأن الحذف حصل في  إذا1" للمحذوف في صيغته و معناه

المضاف معطوف وذلك إذا كان .)الثاني(لداللة المضاف إليه  )األول(المضاف إليه
غزونا مع رسول اهللا صلى : "مضاف كقول أبي برزة األسلمي رضي اهللا عنه على

ة غزوات وثمانيعباهللا عليه وسلم س " بفتح الياء دون التنوين واألصل ثماني
غزالتّنوين  ي. وات ن لنا مما سبق أنح بالمضاف يتبيصر حذف في المضاف، سواء

هذا عندما يكون المضاف ظرفاً أم لفظاً و الم يصرح به، ولكنّه يكون منونإليه أم 
  .غير ظرف كما هو في الشّرط السابق

شرط أن يكون الَ ماَل ِلمحمود، ب: ضاف مثلأن تكون الكلمة المنونة شبيهة بالم. 3
 الَ ماَل ِلمحمود حاضر: محذوفا أي خبر ال النّافية للجنسرور صفة، وجار والمجال

مقدرة الغرض يتصل  فتفترض إضافة ملحوظة "الَ ماَل محمود حاضر" فكأنك تقول 
المضاف وة كأنها غير موجودة بين المضافزائد أن االمبالمعنى المراد، وقد تفترض 

ا قدر المستحسن عدم االلتجاء لهذ الكالم يحوي إضافة ظاهرة ومنوأن . إليه
كان الجار أماإذا .االلتباساالستطاعة ألن في استعمالها تعرض للغموض و

اء في آخر الكلمة فليس هناك تنوين محذوف، وإنّما فتحة بنالخبر  والمجرور هما
  .النافية للجنس" ال"التي هي اسم " مال"

الذي ) مرجوحعلى الرأي ال(أنا ضاربك : اتّصال اسم الفاعل بالضمير نحو عند". 4
أي أن في هذا المثال حذف التّنوين  2" به اعتباره مفعواليرى أنه غير مضاف، و

  .إنما التصاله بالضميرألنه مضاف و وذلك ليس
: ا مثلانتهاء الكالم بالكلمة المنونّة في حالة الرفع و الجر عند النطق بآخره. 5

فإن كانت منصوبة فإن التّنوين ينقلب ألفا ...عجِيبٍ هذَاَأمر عجِيب، فَكَرتُ في َأمرٍ
  3نة ذلك عند الوقوف على كلمة أمراً المنوو... شاهدت أمراً:مثل

بكلمة من غير فاصل أن يكون االسم المنون علما، مفرداً موصوفاً، مباشرة . "6
"بنَة و"أو " نابلو فمثال1" مضافة إلى علم آخر مفرد أو غير مفرد كلتاهما مفردةا 

                                                             
  .53ص : ، دار الكتب العلمیة بیروت1 عوض مرسي جھاوي، ظاھرة التنوین في اللغة العربیة، ط 1
  .54ص:المرحع نفسھ2
  .44، ص 1ف، ج ، دار المعار15عباس حسن، النحو الوافي، ط : ینظر 3
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ما أو خبر لناسخ أو لمبتدأ، لم يصح حذف التنوين و بدالً" ابنة"أو " ابن"لفظة كانت 
كما أنه ال بد أن تكون البنية حقيقية و ال يشترط في واحد من العلمين التذكير " تبعه

حذفت همزة وف التنوين نطقا وكتابة،تمعة، حذإذا تحققت مج سبع فمجموع الشروط
السطر  لأو: نطقاً، بشرط أال تكون إحداهماابة وكت" ابنة"و" ابن"الوصل وألفها من 

 مشاابن ه هذا محمد: ا، فمثال الحذفال خاضعة لضرورة شعرية تقتضي بإثباتهو
لشروط السبعة لم يحذف التّنوين وال إن اختل شرط من اوهذه هند بنت محمود و

بمعنى أن االسم المنون البد من أن تتوفر فيه سبعة شروط فلوا  2" ابنة"و" ابن" ألف
  .ابنةذه الشروط لم يصح حذف التّنوين وال ألف ابن واختل شرط من ه

ت دثْحوتَ يدزِي تُيَأرو، ةُمفاط تْاءج: نحو: أن تكون الكلمة ممنوعة من الصرف. 7
معرِعم.  
: في االسم المنادى أن يكون مبني على الضم ففي هذه الحالة ال ينون مثل يستلزم. 8

يا محمهيذكروعن هذا الموضوع أي أنّهم لم  وهناك من النّحويين من سها ل،أقبِ د 
  .ان في حاشيتهبمواضع حذف التنوين من بينهم الص في
  : أما جوازاً فإنه يتمثل في أن :جوازا. ب

ساكن دائما إال أن يالقي ساكناً آخر فيكسر أو يضم ألن األصل في التخلص  التنوين
  3بالكسر هذا غالبا الساكنين أن يكونمن التقاء 

 :تحريك التنوين. 4

عتُ متَخطيب اس فَوقَ: "مثل مبالضيتحرك التنوين بالكسر و قد يجوز تحريكه "
بمعنى أن  ).وامهقائلُن افْ(افهموا : وصاح قائالً) هتَبطْت خُعمتَيبن اسطخَ" (هتَبطْخُ

بالكسر أو بالضم نوين وقعت ساكنة، فجاز تحريك التنوين التي بعد التّ والفاء السين
تنوين حرف ساكن بعده حرف حين يكون بعد الّوكالهما جائز وبالكسر أكثر، إالّ 

أي أن الخاء والكاف 4"" ايهف بتُكُْأ ةٌقَرو هذه" "أقبل عالم ُأخْرج"مضموم لزوما مثل 
حرف مضموم، فكان من المستحسن تحريك جاء بعدهما وقعتا ساكنتين بعدالتنوين و

                                                                                                                                                                                   
  .44ص ، 1،دار المعارف،ج15طعباس حسن، النحو الوافي، 1
  .54ص : ، دار الكتب العلمیة بیروت1ھاوي، ظاھرة التنوین في اللغة العربیة، ط عوض مرسي ج 2
  .43، ص 1، دار المعارف، ج 15عباس حسن، النحو الوافي، ط : ینظر 3
  .44ص : المرجع نفسھ4
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االنتقال ، وذلك لثقل )كْتُب فيهاَأ نورقَتُ هذه(،) ، أخرجعاِلمن:(التّنوين بالضم فنقول
 التنوين بالضم ليكون، فكان من األوفق تحريك في النطقالضم  إلىمن الكسر

في هذا أن تكون  ، ويشترط بعضهمألنه أخف في النطقاالنتقال من الضم إلى الضم 
ضمة الراء في مثل كلمة  مثل اتتغير أبدألنها ضمة ال  ضمة الحرف أصلية

صل في تحريكه ن فكان األساكن فإذا التقيا ساكناال يمكن االبتداء بال ُأخْرج،كما
  .بِزيدن العاقل ترمرزيدن العاقل، و تُيَأريدن العاقل وزهذا : بالكسرة، نحو

،فإنه قرئ في سورة ق"26...الذي جعل مع اهللا إالها 25معتَد مرِيبٍ" :قال تعالى
بتحريك نون مريب بالفتح هربا من توالي الكسرات كما أنه أخفّ ) مريبن الذي(الشاذ

مسني الشَّيطَان  :اآليتين األولى قوله تعالىونذكر أيضا ما قرئ في الحركات، 
ِإن المتَّقين في : "قوله تعالى الثانيةص و سورة"42...أركُض 41عذَابٍو بِنُصبٍ

 وعذابن"قرئ  فإنه 46اآلية سورة الحجر" ُأدخُلُوها بِسالَمٍ آمنين 45جنَّات وعيونٍ
بالضم  عيونونون تنوين عذاب وذلك بتحريك نون تنوين " عيونن أدخلوها أركض،
عزير ابن : "وقوله أيضا .1أركض، أدخلوهاتنوين المذكور في الساكنين وهو الاللتقاء

أولها تنوين عزير ألن ابن : يأتي على وجهين فيمكن لهذا أن 2"30سورة التوبة " اِهللا
وقالت (وثانيها " عزير ابن اهللاو قالت اليهود "أي أن عزير مبتدأ  خبر عن عزير

ر مبتدأ أحدهما أن يكون عزير خب: لى وجهينوهذا أيضاً ع) اليهود عزير ابن اهللا
 اهللا، وصف له فكأنهم قالوا هو عزير بني محذوف فحذف التنوين من عزير الن ابن

فحذف التنوين و ذلك اللتقاء  أما الوجه اآلخر أن يكون ابن خبراً عن عزير
ولقد زعم في اللّفظ فهو في حكم الثابت ولوال ذلك لخفض فالتنوين وإن كان .ينالساكن

 قْل) "عمر(أبو الحسن أن عيسى بن عمر أجاز ذلك ومن ذلك قوله تعالى في قراءته 
هَأ اُهللا وحاُهللا د الصماكنين3" دفإن الشاهد هو حذف التنوين اللتقاء الس.  

  :ليوالبيت ألبي األسود الدؤ
  4."وقبله فذكرته ثم عاتبته   عتاباً رفيقاً و قوالً جميالً"

                                                             
  .35، ص9ج : المفّصل، مكتبة المتنبي بالقاھرةابن یعیش بن علي، شرح 1
  .36ص : المرجع نفسھ2
  .44، ص 1، دار المعارف، ج 15عباس حسن، النحو الوافي، ط : ینظر 3
  . 35، ص9ابن علي یعیش، شرح المفّصل، مكتبة المتنبي بالقاھرة، ج  4
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فذكر ألبي  بن حميد كان يخشى أبا األسود و يوده بمعنى أن رجالَ كان يقال له نسب
ى رآها أبو األسود و طلب ابتياعها منه فأغل ثم ةهانيأصبة ه جباألسود أن عند
فيما بينهما من المودة فلم يفد كان أبو األسود من البخالء فذكره سيمتها عليه، و

  :فقال البيتيننده،ع
  اـصـارِباَأل لداً آكُبع تُنْكُــا    لَصاِلا خَذَهِل تُنْكُ ولَ اِهللاو
عملَىرو الع شَهرِالثَ مقَِل يدومرِو   هجةَكَاُل م سنَتُونم ع1افُج  

هو األول أراد أكال فحذف التنوين والنصب، أما البيت الثاني فالشاهد فيه  ففي البيت
  .و هي التقاء الساكنينحذف تنوين عمرو وذلك للضرورة 

  :بن القيساو قال 
  .ةُ شعواءارغَ امالشَ َلمشْا    تَلمّو اشِرى الفلَي عمونَ فَيكَ
  .العقلية العذراءدامِ عن ختبدي    يخ عن بنية والشَو هُلذْتُ

العقلية فحذف التنوين في هذا كله اللتقاء الساكنين ألنه ضارع حروف  دامٍأي عن خ
  .  اللين بما فيه من الغنة و القياس

 

                                                             
  .36، ص 9ابن علي بن یعیش، شرح المفّصل، مكتبة المتنبي بالقاھرة، ج 1



 

  

 :الفصل الثاني
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 التعريف بالسورة. 
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 ورةالمواقف التي كتبت فيها الس. 
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 : ورة النساءسالتعريف ب.1
التي تنظم الشؤون الداخلية ، حكام الشرعيةباأل مدنية وهي مليئة ورةسهي 

هي تعني بجانب التشريع كما هو الحال في سورة خارجية للمسلمين، ولاو
بيت واألسرة ال،وصارمة تتعلق بالمرأةوقد تحدثت السورة الكريمة عن أمور المدينة،

ولكن معظم األحكام التي وردت فيها كانت تبحث حول موضوع  والدولة والمجتمع
 .1النساء

سميت بسورة النساء لكثرة ما ورد فيها من األحكام التي تتعلق بهن بدرجة لم توجد 
سورة "في مقابلة " سورة النساء الكبرى"في غيرها من السور ولذلك أطلق عليها 

عدد آياتها ست وسبعون  2"الطالق"التي عرفت في القرآن بسورة "النساء الصغرى
  .مائة نزلت بعدها سورة المائدةو

 :أسباب النزول.2
ه خيابن أولى مال تبن زيد  مرتدعن مقاتل بن حيان أن رجالً من غطفان يقال له - 

أي أن 3....." إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما" وهو يتيم صغير فأكله فأنزل اهللا 
الذين يأكلون أموال اليتامى فهم يأكلونها بدون حق أي أنهم يأكلون نارا تتأجج في 

  .بطونهم يوم القيامة
امرأته من غيره فورث  ابنهكما روى أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات الرجل جاء -

وجها زفإن شاء تزوجها بالصداق األول وإن شاء يرث ماله وألقى عليها ثوبا كما
يحّل لكم أن ترثوا النساء يا أيها الذين آمنوا ال:" أخذ صداقها فأنزل اهللا وغيرها 

 ."كرها
ك ولدا أعد نيِإ :أبيه فقالت امرأةقيس  ابنهخطب "  تسلاألن ب توفي أبو قيسلما - 

   وال" فأتته فأخبرته فأنزل اهللا همراستأتي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آ ولكني

                                                             

256، ص1م، مج 1981، دار القرآن الكريم بيروت،4محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ط 1 
.257ص : المرجع نفسه 2 

، شارع 4، دار نهل النيل للطباعة و النشر و التوزيع 1لى بن أحمد الواحدي، أسباب النزول، طعأبو الحسن 3
  . 83ص:عبد المجيد بدوي العمرانية الغربية
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ما تزوج آباؤكم من ا أي ال يجوز أن تتزوجو..." تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء 
بعد وفاته وهي مثل أبيه امرأة أن يتزوج  باإلنسانفكيف يحق  قبيح،ألنه أمالنساء 
  أمه؟ 

ما لنا نوّإوال نغزو  لالرجا يغزو: ة يا رسول اهللامقالت أم سل:عن مجاهد  قال-
أي ال 1"وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض "فأنزل اهللا ثالميرانصف 
 اهذ الدينأوالدنيا  أمرالمؤمنون ما خص اهللا به غيركم من  اتتمنوا أيهأنيحوز 

  .اهللالتخصيص هو قسمة من 
 النبي صلى اهللا عليه اتوأله  اأصحابحمان بن عوف و عبد الر أنعباس  أبيعن -
 مناآو نحن مشركون فلما  يا نبي اهللا لقد كنا في عزٍ: فقالوا  سلم بمكة المكرمةو

ا القوم، فلما حوله اهللا تعالى وبالعفو فال تقاتل مرتأ نيِإ: لا؟ فق أذلةصرنا 
 أيديكمالذين قيل لهم كفوا  إلىلم ترى أ" نزل اهللا فأوا بالقتال فكفّ أمرهمدينة  الإلى
 أمرهم إلىفال تعجب  هم بمكة فكيالقتل و انه هناك قوم طلبوأأي"  ...الصالة اقيموأو

 إيتاءالصالة و  بإقامةاعدوا نفوسكم وعن قتال الكفار فلم يحن وقته  امسكوأفقيل لهم 
  .ةالزكا

بابنتيها  سلمت إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه والربيع جاء ابنأن امرأة سعد يرو-
ل أبوهما سعد معك بأحد شهيداً، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قُت يا رسول اهللا: فقالت

ال فقال صلى اهللا عليه وال تُنكحان إال بمإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما ماالً، و
بمعنى  2"يوصيكم اهللا في أوالدكم" فنزلت آية المواريث " ضي اهللا في ذلك يق" وسلم 

أن اهللا سبحانه وتعالى يأمر عباده بالعدل في شأن ميراث أوالدهم كما أن أوالدهم 
  .ودائع قد أوصاهم اهللا عليهم

أغلق عثمان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لما دخل مكّة يوم  الفتح  ىرو -
إلى رسول اهللا  صلى اهللا  أبى أن يدفع المفتاحبن طلحة باب الكعبة وصعد السطح و

  أخذه منه وفتح وعلي يده  مدلو علمت أنه رسول اهللا لم أمنعه : سلم وقالعليه و

                                                             

شارع عبد المحيد 4دار نهر النيل للطباعة و النشر و التوزيع  .لي أحمد الواحدية أسباب النزول حسن ع أبو 1 
. 262، ص1، مج 1981، دار القرآن الكريم، بيروت ، 4صفوة التفاسير، ط: محمد علي الصابوني 2 
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بابها فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصلّى ركعتين فلما خرج أمر علياً أن 
آذيت وأكرهت ثم : يرد المفتاح إلى عثمان بن طلحة  ويعتذر إليه فقال له عثمان

ألمانات إن اهللا يأمركم أن تّؤدوا  ا" ترفّق فقال لقد أنزل اهللا في شأنك قرآناً جئت ت
األمانات إلى أهلها، أي جميع األمانات  بأداءبمعنى أن اهللا يأمر المؤمنون 1."أهلهاإلى

، الزكاة، الصالة(على عباده الواجب على اإلنسان من حقوق اهللا عز وجّل و
  ....بعض كالودائع حقوق العباد بعضهم علىو)الصيام

فلطمها فانطلق " حبيبة بنت زيد" ت عليه امرأته شزروى أن سعد بن الربيع ن"-
فلطمها فانطلق  تيأفرشته كريم: هللا عليه وسلم فقالأبوها معها إلى رسول اهللا صلى ا

الرجال قوامون " ها معها إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لتقتص منه فنزلت وأب
اإلنفاق كما يقوم هي، والنجال قائمون على النساء باألمر وأي أن الر2."علىالنّساء

عيةالوالة على الر.  
  :المواقف التي كتبت فيها السورة.3

خاصة اليتيمات بحجور األولياء لسورة الكريمة عن حقوق النساء واأليتام، وتحدثت ا
باإلجمال أعقبه بذكر ذكر حق األقارب فلما أوصى اهللا تعالى باأليتام واألوصياء، و

المواريث بالتفصيل ليكون ذلك توضيحاً لما سبق من اإلجمال فذكر نصيب  أحكام
ثم الزوجاتواألمهات، ثم نصيب األزواج نين وبنات، ثم ذكر نصيب اآلباء واألوالد ب

  .14إلى اآلية  1من اآلية األخوات وذلك نصيب اإلخوة و
و الميراث، بين حكم النساء في باب النكاح لما بين سبحانه وتعالى حكم الرجال و -

الحدود فيهن إذا ارتكبن الحرام، ثم أعقبه بالتحذير عن عادات الجاهلية من ظلم 
المعاملة اإلنسانية الشريفة، ثم أعقبه بذكر  نوعدم معاملتهوأكل مهورهن النساء 

 والمصاهرة أالمحرمات من النساء اللّواتي ال يجوز الزواج بهن بسبب القرابة أو 
  .31إلى اآلية  15من اآلية الرضاع وذلك 

أرشد إلى الخطوات التي على األخر، وذكر اهللا تعالى حقوق كّل من الزوجين  -
العصيان، أعقبه بذكر ما عليه اليهود من الكفر ي التدرج بها  في حالة النشوز وينبغ

                                                             

90النشر و التوزيع ، ص  ، دار نهر النيل للطباعة و1أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، أسباب النزول، ط 1 
.85نفس المرجع ص  2 
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ما أعد الزائفة و الكتاب التكذيب بآيات اهللا، ثم ذكر طائفة من عقائد أهلو الجحودو
   57إلى اآلية 32من اآلية ذلك ي دار الجحيم أعاذنا اهللا منها ولهم من عذاب المقيم ف

وما هم عليه من حسد والعناد والجحود، أعقبه اليهود  لما ذكر اهللا تعالى حال  -
األمانات والحكم  أداءورسوله و بتوجيه المؤمنين إلى طريق السعادة بطاعة اهللا

البعد عنها، كما منافقين التي ينبغي الحذر منها وعدل بين الناس ثم ذكر صفات البال
أنه أمر بأعظم الطاعات والقربات وهو الجهاد في سبيل اهللا إلعالء كلمته وإحياء 
دينه، وأمر باالستعداد والتأهب حذراً من مباغتة الكفّار، ثم بين حال المتخلفين عن 

 58من اآلية المنافقين وحذّر المؤمنين من شرهم وذلك من  الجهاد المثبطين للعزائم
  .87إلى اآلية 

قين ، عقبه بذكر نوع آخر من أحوال المنافر تعالى مواقف المنافقين المخزيةلما ذك -
القتل العمد، وأمر بالتثبت قبل اإلقدام على قتل ولشنيعة، ثم ذكر حكم القتل الخطأ ا

  إنسان لئال يفضي إلى قتل أحد من المسلمين، ثم ذكر تعالى إلى مراتب المجاهدين 
الرفيعة في اآلخرة، ثم أتبعه بذكر القاعدين عن الجهاد الذين سكنوا في بالد منازلهمو

  اهللا تعالى صالة المسافر  الهجرة سبباً لحدوث الخوف بينان الجهاد والكفر، ثم لما ك
وطريقة صالة الخوف، ثم أتبع ذلك بذكر أروع مثل في انتصار العدالة سجله 

 الذين تأمروا عليه ةدانوإُأتهم ظلماً بالسرقة  التاريخ أال وهو إنصاف رجل يهودي
  .113إلى اآلية  88اآلية من األنصار في  المدينة المنورة وذلك من هم أهل بيتو
من اللهتعالى أن مخالفة أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلمجرم عظيم وحذرذكر  -

  يث إلى التحذير من ظلم النساء في ميراثهن، ثم عاد الحدهإغوائالشيطان وطرق 
أعقبه بذكر النشوز والطريق إلى مهورهن وأكد على وجوب اإلحسان إليهن وو

إما  بالوفاق أو بالفراق، ثم حذر من أتباع الهوى، ثم دعا  الزوجين اإلصالح بين
أعقب ذلك أوصاف المنافقين ثم سل إلى اإليمان بجميع المالئكة والكتب والر

  .147إلى اآلية  114من اآلية ة وذلك يزوالمخ
- د بعض جرائمهم الشنيعة مثل طلبهم لرؤية تحدث سبحانه وتعالى عن اليهود وعد

حشة إلى ، واتهامهم مريم البتول بالفاللعجل، وادعائهم صلب المسيحدتهم وعبااهللا، 
، ثم دعا النصارى إلى عدم الغلو في شأن عةنيشغير ما هنالك من قبائح وجرائم 
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اهللا أو ثالث ثالثة فليس هو ابن اهللا كما يزعم النصارى  ابنالمسيح باعتقادهم فيه أنه 
ين اإلفراط والتفريط، ثم ختمت الفريقين واقع بوليس بن زنى كما يزعم اليهود فكال 

إلى 147من اآلية ذلك وورة الكريمة بما ابتدأت به من رعاية حقوق الورثة سال
176.  

  :  أقسام التنوين في سورة النساء.1
 :تنوين التمكين  -أ

اهللا جل ثناؤه سورة النّساء بخطاب الناس جميعا ودعوتهم إلى عبادته وحده ال  افتتح
  .من ذلكوشريك له 

  :قوله تعالى.1
"يا أيها الناس اتقوا ركُبفسٍنَمن  مكُقَلَالذي خَ م واحو منها قلَخَدة زوجها وبنْث ما ه
واحد، وهو نفس  خافوا اهللا الذي أنشأكم من أصٍل أي. 01اآلية " اءسنراً وثياالً كَجرِ

  1.إناثاًق من آدم وحواء، خالئق كثيرين ذكورا وفرر وشأبيكم آدم، فهو ن
  : قوله تعالى. 2
" يئاً مريئاًهن وهلُكُفَساً نفْ همنْ يءشَ نم عكُلَ نبط إنفَ ،لةًحن نهِتقاَدص اءنسوآتوا الِّ"

خذوا ذلك الشيء وبهبة شيء من الصداق أي فإن طابت نفوس النّساء .04اآلية 
  2طيباً الموهوب حالالً

  : قوله تعالى. 3
"ومن ياَهللا صِع ورسوله ،تَيعد حدود ُ " اب مهينذَعه لَا ويهف اراً خالداًنَ هلَدخيه

يدخله نار جهنم ال يعص أمره جاوز ما حده اهللا من الطاعات، وأي من يت.14اآلية
  .يخرج منها أبداً

  :قوله تعالى. 4
ال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ، وكرهاًلكم أن ترثوا النّساء  يا أيها الذين آمنوا ال يحلُّ"

أي ال يحّل لكم ميراث النّساء بعد .19اآلية "بفَاحشة مبينةما أتيتموهن إالّ أن يأتين 
الزواج، أو تضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما موت أزواجهن كرهاً، أو منعهم من 

                                                             
  .258، ص 1م، مج 1981: بيروت. ، دار القرآن الكريم4محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، ط : ينظر1
  .259ص : المرجع السابق: ينظر 2
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نا،فالفاحشة المبينة هي تياهن بفاحشة الزاوه لهن من الصداق، إالّ في حال دفعتم
  .العصيانوالنشوز

  :قوله تعالى. 5
 شيئاًوا منه فال تأخذ قنطاراًآتيتم إحداهن وزوجٍ،مكان  زوجٍأردتم استبدال  و إن"

إن أردتم أيها المؤمنون نكاح امرأة مكان أي و.20اآلية ".مبيناًما ثوإأتأخذونه بهتاناً 
لو قليالً، ويبلغ قنطاراً فال تأخذوا منه  لقد دفعتم مهراً كبيراًامرأة، طلقتموها و

 1أتأخذونه باطالً و ظلماً؟ 
  : قوله تعالى.6
"اُؤكُمآب ا نَكَحوا محلَا تَنْكو نم  كَان لَفَ ِإنَّهس ا قَدِإلَّا م اءسّقْتًاالنمشَةً وفَاح  اءسو

 قبيحاً راًبمعنى ال تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آبائكم، فهذا أم. 22اآلية "سبِيلًا
ّ  هذا من عوائد الجاهلية التي جاء اإلسالم  سلكه لمن الطريق طريقاً فبأس ألن

  2.بالبراءة منها
  :تعالىقوله . 7
"نمو  ْل ذَِلكفْعايظُلْمانًا وودع  يهلفَ نُصوافَسنَار  لَى اللَّهع ذَِلك كَاناويرساآلية  "ي

نسياناً فسوف ندخله ناراً وعنه معتدياً ظالماً ال جاهالً، أي من يرتكب ما نهى اهللا.30
  3.يحترق فيها

  :قوله تعالى. 8
ية آلا"َأجرا عظيمالَدنْه  من وِإن تَك حسنَة يضاعفها ويْؤتذَرّةِإنّ اللَّه لَا يظْلم مثْقَال "

إن كانت هذه الذرة لو كان وزن ذرة، ف ال يبخس أحدا من عمله شيئاً وأي أن اهللا.40
  .يجعلها أضعافا كثيرةحسنة ينميها و

  

  

                                                             

. 267، ص 1م، مج1981، دار القرآن الكريم، بيروت ، 4محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، ط:ينظر 1 

.268ص: المرجع السابق: ينظر  2 
عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير الكالم : ينظر 3 
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  : قوله تعالى. 9
 جنُبايا َأيها الَّذين آمنُوا لَا تَقْربوا الصلَاةَ وَأنْتُم سكَارٰى حتَّٰى تَعلَموا ما تَقُولُون ولَا " 

َأو جاء َأحد منْكُم من  سفَرٍ حتَّٰى تَغْتَسلُوا وِإن كُنْتُم مرضٰى َأو علَٰى سبِيٍل عابِرِيِإلَّا 
فَامسحوا بِوجوهكُم  صعيدا طَيباط َأو لَامستُم النِّساء فَلَم تَجِدوا ماء فَتَيمموا الْغَاِئ

 كَان اللَّه ِإن يكُمدَأياوا غَفُورفُوعباده أن يقربوا  يبمعنى أن اهللا ينه. 43اآلية " ع
اقترابهم الصالة عدم حتى يعلموا ما يقولون كما أنه ينهى من  الصالة وهم سكارى

وهم غير طاهرين، إال إذا كانوا مسافرين ولم يجدوا الماء فيجوز أن يصلوا على 
تلك الحالة بالتيمم، وإن كنتم مرضى أو غير مسافرين أو غائط أو المستم النساء، 

سحوا اهر، فتطهروا به وامولم تجدوا الماء الذي تتطهرون به فاقصدوا التراب الط
  1.وجوهكم وأيديكم بذلك التراب

  : قوله تعالى.10
" ميلَهةٌ هافرّطَهم اجوَأز ملُهخنُديلًا ولًّا ظَلجات أي لهم في الجنة زو.57اآلية "ظ

وال  فيهندخلهم ظال دائماً ال تنسخه الشمس وال حرمطهرات من األقذار، واألذى و
  2.ما يدخل ظل الدنيا من الحر والسمومبرد أي ال يدخله 

  :قوله تعالى. 11
" منَاهيدلَهاويمتَقسّاطًا مر68اآلية " ص.  

  : و قوله أيضا.12
" كُمابَأص لَِئنٌلوفَض  نَهيبو نَكُميب تَكُن لَم كََأن قُولَنلَي اللَّه نةٌمدوم  مهعي كُنْتُ متَنا لَيي

 افََأفُوزيمظا عزغنيمة، يتمنى ا المؤمنون لو أصابكم نصر وظفر وأيه.73اآلية "فَو
كأنه ليس منكم يا  أنه حاضر لينال من المغانم ليس له رغبة، وال قصد في غير ذلك

    3معشر المؤمنين

  
                                                             

277، ص  1م، مج1981، دار القرآن الكريم بيروت ،  1ينظر محمد علي الصابوني صفوة التفاسير، ط  1 
، دار بن مم  1تفسير كالم المنان، طتفسير القرآن الكريم الرحمان في : ينظر عبد الرحمان بن ناصر السعدي

163م، ص2003بيروت،  2 

.168المرجع السابق، ص  3 
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  : قوله تعالى.13

أي أن التمتع .77اآلية ".فَتيلًااتَّقَى ولَا تُظْلَمون ِلمنِ  خَيروالَْآخرةُ  قَليٌلقُْل متَاع الدّنْيا "
اآلخرة فهو باق فهو خير من ذلك راحتها قليالً فهو فانٍ بينما متاع بلذات الدنيا و

  .1المتاع الفاني، فال تنقصوا من أجور أعمالكم أدنى شيء ولو كان فتيالً
  :قال تعالى.14

"من  شْفَعنَةًيسةً حشَفَاع  لَه كُنييبا نَصنْهم  شْفَعي نمَئةًوّيةً سشَفَاع  لَه كُنفٌْليك 
أي من يشفع بين الناس شفاعة .85ية آلا "شَيء مقيتًاوكَان اللَّه علَٰى كُلِّ  منْها

رع يكن له موافقة الشّرع يكن له نصيب من األجر أما من يشفع شفاعة مخالفة للشّ
  .نصيب من الوزر بسببها  فيجازي كل أحد بعمله

  :قوله تعالى.15
 رقَبة مْؤمنَةا ِإال خَطًَأ ومن قَتََل مْؤمنًا خَطًَأ فَتَحرِير مْؤمنوما كَان ِلمْؤمنٍ َأن يقْتَُل "

فَتَحرِير  مْؤمنلَكُم وهو  قَومٍ عدوِإلَى َأهله ِإال َأن يصدقُوا فَِإن كَان من  وديةٌ مسلَّمةٌ
نَةْؤمم ةقَبمٍ  رقَو نم كَان ِإنو منَهيبو نَكُميةٌبلَّمسةٌ مييثَاقٌ فَدم رِيرتَحو هلِإلَى َأه 
نَةْؤممةقَبنِ  ريتَتَابِعنِ ميرشَه اميفَص جِدي لَم نةًفَمبتَو  اللَّه كَانو اللَّه نا ميملع

  .92اآلية .   "حكيما
  :وقوله تعالى.16

"اتجرد  نْهةًممحرةً ورغْفمو  اللَّه كَاناويمحا رأي منازل بعضها .96اآلية "غَفُور
  .أعلى من بعض مع المغفرة و الرحمة

  :قال تعالى.17
"اجِرهي نمي وف جِدي بِيِل اللَّهي سضِ  فةًالَْأرعسا ويرا كَثاغَمرم  هتيب نم جخْري نمو

فَقَد وقَع َأجره علَى اللَّه وكَان اللَّه  ِإلَى اللَّه ورسوِله ثُمّ يدرِكْه الْموتُ مهاجِرا
يهرب فراراً بدينه من كيد األعداء أي من يفارق وطنه و.010اآلية ".حيمارغَفُورا

مهاجراً من أرض يجد سعةً في الرزق فأرض اهللا واسعة  كما أن من خرج من بلده 

                                                             
: ، بيروت، دار بن حزم1عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كالم المنان ،ط1

  .36، ص 2003
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الشرك فاراً بدينه إلى اهللا و رسوله ثم مات قبل بلوغه أرض الهجرة فقد ثبت له أجر 
  1.هجرته على اهللا فكان اهللا رحيما بهم

 :قال اهللا تعالى.18
أي فإذا فرغتم من . 103 اآلية" اا و قعودقياماهللا  واركُفاذْ ةَالَم الصيتُضفإذا قَ"

واذكروه في  اضطجاعكمقعودكم واهللا في حال قيامكم و رمن ذك فأكثرواالصالة 
  .ركم على عدوكم نصجميع الحاالت لعله ي

  :قال اهللا تعالى.19
 " امبينً اإثما وبهتانًا فقد احتمل يًئرِب هم بِرحي إثْما أو خطيئةٌمن يكسب و"

برئ و يتهمه  إلىكبيرا ثم ينسب ذلك  إثماو ابمعنى من يفعل دنيا صغير112اآلية
  .ذنبا واضحابه فقد تحمل جرما و

 :قوله تعالى.20
بمعنى أن .117اآلية"اا مريرشيطانً ون إالَدعإن يو اإناثً إالَ همن دون وندعإن يو"

وها بأسماء اإلناث ما يعبدون من دون اهللا إال أوثانا سمون ما يدعو هؤالء المشركين
الذي فسق عن أمر  إبليسهو الغاية في الفجور وا متمردا بلغ شيطان إال يعبدون ماو

  .ربه

اتبع ملّة إبراهيم و حسنم وه جهه هللاو ملَسن َأمم اينًدأحسنو من ": قال تعالى.21
من دين من جمع بين  أحسنحد أأي ال .25 اآلية"  خليالً إبراهيماتخذ اهللا و احنيفً

لشريعة اهللا ومتبع لدين متبع  االستسالموهومع هذا اإلخالصو ودعبللماإلخالص
  .هو دين اإلسالمسبيله وو مستقيما على منهاجه إبراهيم

  : قوله تعالى.22
"و إن أةٌامر خافت من بعلنشُ اهإ أو اوزعرالَفَ ااض نَجاح لَعيها أن يصلح ينَبا ه

صو الحلالص خيحراضاالععليها أو  فعرأي إذا شعرت المرأة من الت.128 اآلية"ر 
من المصالحة والتوفيق  ينزوجالفال حرج وال إثم على كل واحد  من  وجهه،بها نع

                                                             

163محمد علي الصابوني، مرجع سابق ص   1 
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مسكن وذلك الذلك بإسقاط المرأة بعض حقوقها من نفقة أو كسرة أو وبينهما 
  .صحية فالصلح هو خير من الفراقته ومود ستدامةال

  :قوله تعالى.23
 اآلية"  اا قديرعفوفإن اهللا كان  سوءأو تخفوه أو تعفوا عن  اخيرإن تبدوا "

ن أساء إليكم مع غفيتمبمعنى أيها الناس إن أظهرتم عمل الخير أو أخفيتموه أو .149
  .فإن اهللا يعفوا عن زلّات عباده وذنوبهم العظيمة

  :قوله تعالى.24
 تَعدوا في وقُلْنَا لَهم ال سجدافَوقَهم الطُّور بِميثَاقهِم وقُلْنَا لَهم ادخُلُوا الْباب  ورفَعنَا"

 منْهَأخَذْنَا مو تبيظًاالسيثَاقًا غَل154اآلية " م.  
  :قوله تعالى.42
  .163اآلية "ٰ نُوحٍِإنَّا َأوحينَا ِإلَيك كَما َأوحينَا ِإلَى"

  :قال تعالى.26
" ميرا ِإلَٰى مَألْقَاه تُهمكَلووحرلَا تَقُولُوا  وو  هلسرو نُوا بِاللَّهفَآم  نْهوا  ثَلَاثَةٌ مانْتَه

لَه ما في السماوات وما في   ولَدسبحانَه َأن يكُون لَه   ِإلَٰه واحدِإنَّما اللَّه   لَكُمخَيرا 
 كَفَٰى بِاللَّهضِ  ويلًاالَْأرك171اآلية " و.  

  :قوله أيضاو.72
" كُماءج قَد ا النَّاسها َأييانهرب  كُملْنَا ِإلَيَأنْزو كُمبر نبِينًاما م174آلية ا "نُور.  

  :قال تعالى.82
هلَك لَيس لَه ولَد ولَه ُأخْتٌ فَلَها نصفُ  امرٌؤيستَفْتُونَك قُِل اللَّه يفْتيكُم في الْكَلَالَة  ِإنِ " 

 كا تَرما الثُّلُثَانِ ممنِ فَلَهكَانَتَا اثْنَتَي فَِإن  لَدا ولَه كُني لَم ا ِإنرِثُهي وهو  كا تَرم و ِإن
فَللذَّكَرِ مثُْل حظِّ الُْأنْثَيينِ  يبين اللَّه لَكُم َأن تَضلُّوا  واللَّه بِكُلِّ  ِإخْوةً رِجالًا ونساءكَانُوا 

يملع ء176اآلية "شَي.  
 المصرفةهو تَنوين يلحق األسماء المعربة فالتنوين الذي وردفي اآليات السابقة 

تمكنه من قبول عالمات تمكين فيه داللة على خفة االسم والمعرفة كانت أم نكرة، و
  لتمكين هي أكثر األسماء لزوماًاإلعراب كاملة فاألسماء التي يلحقها تنوين ا
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  : تنوين المقابلة - ب
  : الملحق به مثلدتين ويتاء مز و بألف لما جمع قالالحهو التنوين 

 :قوله تعالى. 1
"بإذن فانكحوهن بالمعروف أجورهن وآتوهن أهلهن ناتغير محص وال مسافحات 

ورهن عن مه بموافقة أهلهن فدفعوا لهن بمعنى تزوجوهن.25اآلية " انٍأخد متخذات
، فال يجوز نكاحهن إال إذا كن عفيفات استهانة بهن يئاشطيب نفس ال تبخسون منه 

 ؤنث السالم يقابل نون جمع المذكرفهذا التنوين في جمع الم، غير مجاهرات بالزنا
  "مسافحون" "محصنون"الملحق به ليتم التعادل بين هذين الجمعين أي السالم و

  : تعالى قوله.2
فهذا تفضيل لحال النساء .34اآلية " ِللْغَيبِ بِما حفظَ اللَّه قَانتَاتٌ حافظَاتٌ فَالصّاِلحاتُ"

مطيعات هللا تعالى، وألزواجهن حتى في الغيب، تحفظ بعلها تحت رياسة الرجل أي 
أي في  )افظاتٌح ،قانتاتٌ(فالتنّوين في .وذلك بحفظ اهللا وتوفيقه لهنبنفسها، وماله 

  ".حافظون"" ونقانت"جمع المؤنث السالم مقابل للنون في جمع المذكّر السالم أي 
  : تعالىه لقو.3

بمعنى .71اآلية " ا جميعاَأوِ انْفرو ثُباتيّها الَّذين آمنُوا خُذُوا حذْركُم فَانْفروايا َأ
يامعشر المؤمنين احترزوا من عدوكم واستعدوا له واخرجوا إلى الجهاد جماعات 

أي أن التنّوين في . كثيفالجيش المتفرقين سرية بعد سرية أو أخرجوا مجتمعين في 
  .ثثبومعادل النون في جماعة المذكر السالم  "ثبات"جماعة المؤنث 

  :تعالى قوله.4
 " هِملَينَا عمرواْ حاده ينالَّذ نفَبِظُلْمٍ ماتبب طَيو ملَّتْ لَهُأح بِيِل اللّهن سع مهدص

أن اهللا حرم على أهل الكتاب كثير من الطيبات التي كانت  أي.160 اآلية".كَثيراً
أي . صدهم الناس عن سبيل اهللاعقوبة ظلمهم واعتدائهم و تحريم هذاليهم وع حالالً

نّون في الجمع المذكر السالم لفي مقابله ا)الطيبات(أن التنّوين في جمع المؤنث السالم 
  .)طيبون(
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نحو الذي ورد في اآليات السابقة هو الذي يلحق جمع المؤنث السالم على  فالتنّوين
  .كلمة مؤمنون :مثلالنون في جمع المذكر السالم  ةمؤمناتٌ ألنه في مقابل: كلمة

                                                                 :تنوين العوض -ج
                                           :                         عوض حرف/أ

  .التي تكون في آخر الكلمة الذي يعوض الياء المحذوفة هو
  : قوله تعالى.1
" نةً عارجت تَكُون اضٍِإلَّا َأنتَر نْكُمعوضاً عن  "تراضٍ"فالتّنوين في.29اآلية "م

 .ير المحذوف الياء فأصلها تراضيالحرف األخ
  :أيضاًقوله و. 2
بمعنى ليس متسترات بالزنا مع أخدانهن، فالتنّوين في .25اآلية " أخدانٍوال متخذات"
  .هو عوضاً عن الحرف األخير المحذوف الياء فأصلها أخداني "أخدانٍ"
  :قوله تعالى. 3
 " رغَي عماسنَا ويصعنَا وعمس قُولُونيعٍومس46اآلية "م.  

.                                                                                                                            مسمعياء فأصلها الحرف األخير اليعوضاً عن  "مسمع"فالتنّوين في
  :عوض كلمة/ب

  :، وذلك في مثلا تعويضاً عن حذف المضاف إليهماأيويأتي بعد كل، بعض 
  :تعالىقوله . 1
عنى كيف يباح لكم بم. 21اآلية " بعضٍ وكَيفَ تَْأخُذُونَه وقَد َأفْضى بعضكُم ِإلَى"

ن كان تعويضاً ع "بعض"بهن بالمعاشرة الزوجية فالتنوين فيأخذهن وقد استمعتم 
َأفْضى بعضكُم ِإلَى  وكَيفَ تَْأخُذُونَه وقَد"، المضاف إليه المقدر حسب السياق

 "النساءبعض
 :قوله تعالى.2
أي أنكم جميعاً بنو آدم ومن نفس .25آليةا" بعضٍمّن واللَّه َأعلَم بِِإيمانكُمبعضكُم"

عوض  "بعضٍ"فالتنّوين في  تستكفوا من نكاحهن فرب أمة خير من حرة، واحدة فال
  .عن المضاف إليه المحذوف
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 :تعالىقوله .3
أي ال تتمنوا أيها المؤمنون .32اآلية "بعضٍفَضَّل اللَّه بِه بعضكُم علَى ما  ولَا تَتَمنَّوا"

د يا أو الدين ذلك يؤدي إلى التحاسما خّص اهللا تعالى به غيركم من أمر الدن
كان تعويض عن المضاف إليه المحذوف المقدر  "بعضٍ"فالتنّوين في.التباغضو

  .بمعنى ما فضل اهللا به بعضكم على بعض المؤمنون) المؤمنون(حسب السياق
 : و قوله تعالى.4
أي لكل إنسان جعلنا .33اآلية "ممّا تَرك الْواِلدانِ والَْأقْربونمواِلي  جعلْنَا كُلٍّو"

كان " كٍل" يفالتنّوين ف.مما ترك الوالدان واألقارب من الميراث يرثون ماله عصبةً
تعويضاً عن المضاف إليه المحذوف المقدر حسب السياق أي ولكل إنسانٍ جعلنا 

  .المقربونمما ترك الوالدان و ىموال
 :قوله تعالى.5
"مهضعب َل اللَّهّا فَضبِم اءسّلَى النع ونامّاُل قَولَى  الرِّجضٍععأي قائمون .34اآلية"ب

النساء بما منحهم اهللا من العقل اإلنفاق فقد فضلهم اهللا على النهي وو عليهن باألمر
 "بعضٍ"فالتنّوين في .لتأديبا، فهم يقومون عليهم بالحفظ والرعاية واإلنفاق وردبيالتو

هو عوضاً عن المضاف إليه المحذوفبمعنى أن الرجال قوامون على النساء بما فضل 
  .اهللا بعضهم على بعض النساء

 :قوله تعالى.6
"هذقُولُوا هَئةٌ يّيس مهبتُص ِإنو  نقُْل م كنْدكُلٌّع  نْدع نمأي أن الخير .78اآلية"اللَّه
من عند اهللا خلقاً النّقمة كّل ذلك والسيئة والنعمة و ر اهللا أي أن الحسنةبتقدي الشرو
عن إرادته تصدر جميع سواه فهو وحده النّافع الضار و إيجاداً ال خالقو

هو تعويضاً عن المضاف إليه المحذوف المقدر "كلٌّ"بمعنى أن التنّوين في.الكائنات
 )سيئة أو حسنة( دك قل كُل أمرٍ وإن تصبهم سيئة يقولون هذه من عن".حسب السياق

  ."من عند اهللا
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 :قوله تعالى.7
"ةًفَضجرد يندلَى الْقَاعع هِمَأنْفُسو اِلهِموبَِأم ينداهجالْم نَى كُلًّاو َل اللَّهسالْح اللَّه دعو "

منهما  وكالًأي أن اهللا فضل المجاهدين على القاعدين الستوائهم في النية .95اآلية
 وعدهم اهللا الجزاء الحسن بسبب ضرر لحقهم) القاعدين والمجاهدين(
أن اهللا :"لمضاف إليه المحذوف فالتقديرا تعويضلجاء  "كالً"فالتنّوين في.اآلخرةبف

الحسنى د اهللا واحد وع كّلعلى القاعدين درجةً وأنفسهم  فضل المجاهدين بأموالهم
  ).القاعدينأي كل من المجاهدين و(
  :قوله تعالى.8
" غْنِ اللَّهقَا يتَفَري ِإناوكُل هتعس نأي وإن يتفارق كل من الزوجين .130اآلية " م

المنونة  "كالّ"ة كلمف .غير ذلك فإن اهللا يغنيه بفضله ولطفه بطالق أو فسخ أو خلع أو
  .ا للمضاف إليه المحذوف المقدر حسب السياقضجاءت تعوي

  :قوله تعالى.9
إن اللّذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا بين اهللا ورسله ويقولون نؤمن "

أي أن التفريق بين الرسل هو الكفر ببعضهم .150آلية ا" ببعضٍ ونكفر ببعضٍ
 :بمعنىيقولون نؤمن ببعضٍ ونكفر ببعضو: "واإليمان ببعضهم وقد فسره اهللا بقوله

هو عوض عن المضاف  "بعض"فالتنوين في.الرسلونكفر ببعض ببعض الرسل ننؤم
  ).الرسل(إليه المحذوف 

أي تعويضا . عوض عما يضاف إليه" بعض"و"كّل"ففي اآليات السابقة التّنوين في 
  .عن حذف المضاف إليهما

  : عوض جملة/ت
  :وذلك في" حين أو ساعة"المضافة المسبوقة بكلمة " إذا"فهذا النوع يكثر بعد كلمة 

  :تعالىقوله .1
"ى بهم األ يومئذسول لو تسووا الرالذين كفروا وعص اليكتمون اهللا حديثاًضوريود" 
أي يتمنى الفجار الذين جحدوا وحدانية اهللا وعصوا رسوله أن يدفنوا في  42آلية ا

األرض ثم تسوى بهم كما تسوى بالموتى، بل يقرون له بما عملوا وتشهد عليهم 
يود الذين كفروا وعصوا " فالتقدير وأرجلهم بما كانوا يعملونألسنتهم وأيديهم 
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حذفت هذه الجملة وناب " الرسول لو يسوى بهم األرض يومئذ ال يكتمون اهللا حديثا
  .منابها التنوين فكُسرت الذّال اللتقاء الساكنين

  :قوله تعالى.2
  53 اآلية" تون النّاس نقيراًأال ي افإذًأم لهم نصيب من الملك "
حذفت هذه . "لو كان لهم نصيب من الملك فإذا ال يؤتون أحداّ مقدار نقير:"األصل-

  .الجملة وناب منابها التنوين
  :قوله تعالى.3
                                      67اآلية " لَآتَينَاهم من لَدنَّا َأجرا عظيما وإذًا"

  :قوله تعالى.4
  14اآلية " إن اهللا جامع المنافقين والكافرين في جهنّم جميعامثلهم  ِإذاًإنّكم 

عوضا عن هذه  بالتنوينفيأتي "ا قعدتم معهم كنتم مثلهم في الكفرإنكم إذ": األصل
خالل اآليات السابقة نذكر بأن تنوين العوض يكون على أشكال  فمن.الجملة المحذوفة

  .الظرفية" إذ"والتي نذكر من بينها عوض جملة وهذا النوع يكثر بعد كلمة 
تنوين التنكير لم يتم ذكره في سورة النساء كما أنّنا  إنمن خالل بحثنا هذا نالحظ 

رة ، وهذا ما أدى بنا إلى فهم نستنتج أن تنوين التّمكين هو التّنوين المذكور بكث
اللة على خفّة ورة وشرحها وتفسيرها بطريقة سهلةالسألن فائدة هذا التّنوين هو الد ،

  .االسم
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  :خاتمة

ة على نص القرآن الكریم حبل هللا من خالل الدراسة التي اتبعناھا في البحث، والمطبق
:المتین توصلنا إلى جملة من النتائج نلخصھا كاآلتي  

.ذلكـ لقد اختلف النحاة في تعریف التنوین ولكل منھم أدلة في   

.أنواع التنوین التي ذكرھا النحاة ال تتفق كلھا مع الحد الذي وضعوه لھ-  

ـیجوز تحریك التنوین بالضم كما یجوز تحریكھ بالكسر                                         
.                              ھذا إلى تغییر في المعنى يـ حذف التنوین جوازا ووجوبا ال یؤد

.                   احتواء سورة النساء على أنواع كثیرة من التنوین وخاصة تنوین التمكینـ 
.                                                ـ توفر تنوین العوض بأنواعھ الثالثة في السورة

                  .                                            ـ عدم ذكر تنوین التنكیر في السورة
إلى كشف أسرار ھذه اللغة الجلیلة جالل الكتاب نسأل هللا في األخیر أن یوفق كل ساع 

.                           المنزل بھا فإن أصبنا فمن هللا وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشیطان
الحمد  أوال وآخرا                                                                            
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