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 قواعد النشر
 

( إلوريدة للمادة محةمدة  عرنادةمجلة جامعة اإلمام محمد  ندس ودعاإل اإلود ماة لامعلدام ام

 تص ر لس لماإلة امبحث امعلمي نامجامعة. وتُعنى ننشر امبحاث امعلماة وفق امضاانط اآلتاة : 

 يشترط في امبحث ماقبل ملنشر في اممجلة ::  أوالً

 مج ة امعلماة واممنهجاة  وو مة االتجاه .أن يتسم ناألصامة واالنتةار  وا -1

 أن يلتزم ناممناهج واألإلوات واماوائل امعلماة اممعتبرة في مجامه . -2

 أن يةان امبحث إلقاقًا في امتاثاق وامتخريج . -3

 أن يتسم نامس مة املغاية . -4

 أال يةان ق  وبق نشره . -5

احدث نسسده  كتاب  وااء أكدان لمدل ملب أال يةان مست ً مس نحث أو روامة أو -6

 مغاره .  مأ

 ثاناًا : يشترط لن  تق يم امبحث :

مشددسالًا نسددارته امةاتاةلمختصددرة( و قددرار    أن يقدد م امباحددث  لبددًا ننشددره -1

يتضمس امت ك امباحث محقاق امملةاة امسةرية ملبحث كام ً  وامتزامًا نعد م 

 نشر امبحث   ال نع  ماافقة خطاة مس هائة امتحرير .

 ( .A  4( صسحة مقاس ل50ل في ح وإل ث امبح أن يةان  -2

( 14ل حجدم  وامهداام  Traditional Arabic( 17اممدتس ل  حجدمأن يةدان  -3

 وأن يةان تبال  اممسافات ناس األوطر ل مسرإل( .

مددم ملخدد   ونسددخة حاودداناة مطبالددة مددس امبحددث   ةنسددخ يقدد م امباحددث -4

 واح ة .ة أو صسحة ناملغتاس امعرناة واإلنجلازية  ال تزي  كلماته لس مائتي كلم
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 ثامثًا: امتاثاق :

 تاضم هاام  كل صسحة أوسلها للى ح ة .  -1

 تثبت اممصاإلر واممراجم في فهرس يلحق نآخر امبحث .  -2

 تاضم نمالج مس صار امةتاب اممخطاط اممحقق في مةانها اممناوب .  - 3

 ترفق جمام امصار وامروامات اممتعلقة نامبحث  للى أن تةان واضحة جلاة .  - 4

: لندد  وروإل أوددماء األلدد م فددي مددتس امبحددث أو ام راوددة تددةكر وددنة امافدداة نامتدداري   رانعددًا

 امهجري  لا كان امعَلَم متافى .

حددرو  : لندد  وروإل األلدد م األجنباددة فددي مددتس امبحددث أو ام راوددة ف نهددا تةتددب ن خامسددًا

لرناة وتاضم ناس قاواس نحرو  التاناة  مدم االكتسداء ندةكر االودم كدام ً 

 لن  وروإله ألول مرة .

 تُحةَّم امبحاث اممق مة ملنشر في اممجلة مس قبل اثناس مس اممحةماس للى األقل. :  واإلوًا

ي أو ترول للى امبريد  اإلمةتروند CDللى أوطاانة م مجة   : تُعاإل امبحاث مع مة وانعًا

 ملمجلة .

 : ال تعاإل امبحاث  مى أصحانها  لن  ل م قبامها ملنشر .ثامنا ً

 مس نحثه . تمست  لشرمس اممجلة  و نسختاس: يُعطى امباحث  تاوعًا

 لناان اممجلة :

 رئيس تحرير مجلة العلوم العربيةجميع المراسالت باسم 

 5701ص ب  -11432الرياض  

 2590261ناسوخ ) فاكس (   - 2582051هاتف : 
  www. imamu.edu.sa 

E.mail: humanitiesjournal@imamu.edu.sa 
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 يف البنيِة الصرفيِة والرتكيب( دالليٌة دراسٌة)

 د. أمحد حممد أمحد خليل

 

 )املقتضب( للمربِّد 

 قراءة يف حتقيقه حملمَّد عبد اخلالق عضيمة

 القرني معيض بن عمر بن ماجد. د

 

 النحو ابن مالك ظاهرّي

 لرمحن اخلثالند.عبدالعزيز بن عبدا

 

 رعاية اهلل لنبيه و الثناء عليه  

 دراسة يف البناء الرتكييب لسورة القلم

 منى بنت فهد النصر د.

 

 شواهد متشابه النظم  
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   (دراسة حتليلية)   "ـه538العرب للزخمشري و
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 د. أمحد حممد أمحد خليل

     العربية اللغة قسم - نسانيةاإل والعلوم اآلداب كلية - طيبة جامعة 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 نيةالقرآ وِرالفواتح الفعلية يف السِّ

 يف البنيِة الصرفيِة والرتكيب( دالليٌة دراسٌة)

  

 د. أمحد حممد أمحد خليل

     العربية اللغة قسم - نسانيةاإل والعلوم اآلداب كلية - طيبة جامعة 

 هـ1439 /6 /2تاريخ قبول البحث:              هـ 1439 /1 /29تاريخ تقديم البحث: 

                                                                             

 

 

 

 ملخص الدراسة:
هذا   بحثذا  باذح ال  باة لذس ب اذحر  بة، ولذسا وهذ   باذحر  ااتتثذس  اباةذ            يتناول 

مذ  الهلاذا    وجيلبص، حس دون قلد إجيا ا دون وا ا در سس دالبلس بحنلس  باة  وا،كلحها 
ااذ   فتتثت هاه  باحرة  اباة  دون  السم؟ وااذ   التري ها   بزم   ع   ألسئ س  بتابلس:

م  أزمنس  باة ؟ وما دالبته؟ وااذ   التار  هلل اةاىل هذاه  اذادة دون هريهذا ط م  ذه هذاه      
  باحرة؟ 

وقذذد سذذ ب  بحثذذا  اذذنيل  بتث ل ذذ   بحصذذا ا وط سذذحل  ذبذذب  ذذدأ  باذذحرة  حلذذان   
ول وعهلقتيا مبا قح ياا ثم  ني  اةنى  اةجم  ب اةذ   بذا     اةصد  بةام اا وأسحاب  بنز

 فتتثت  ه  باحرةا ومةناه د ال   بالاقا ثم انذاول  ااوذب  بصذ،ط ب اةذ  مذ  الذهلل       
 بدالالت  بتابلس: دالبذس  بذزم  ودالبذس  بتةذد  و ب ذزوم ودالبذس  بتجذ،د و بزيذادة ودالبذس          

  بحناء ب مة حم. 
ا  ااضذ    ااتتثذس  اباةذ    ألول: فذح ال  باذحر   ور؛ وجاءت  بدر سذس ط ثهلثذس  ذا   

 اةذ     ااتتثذس فذح ال  باذحر   :  بثابذا ا و اباة   اضارع ااتتثس  بثاو : فح ال  باحر و
 .  ألم،
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 املقدمة:

 احلمد هلل رب العاملني.. والصالة والسالم على أشرف املرسلني، وبعد:

قد يكون البحث العلمي بابا من أبواب اجلهاد، السـيما ذاا اـان ا الآـر ن    

الكريم، فالآر ن معجز ا جوانب عدة، والما أنعمت النظر فيه وجدت حبـرا  

ان أو زمــان ا جوانــب ال ســا ل لــه مــن املعــاني امليتجــددة الــ  ال  ــدها مكــ  

عديدة، ومن هذه اجلوانب فواتح السور أو مطالعها، ال  اميتـازت صصـا     

فريدة قلما ُتعَرف ا االم البشر، فآد اخيتلفت عن مجيع االفيتيتا يات السابآة 

االآصا د واخلطـب واملآامـات ومجيـع الفنـون اةدبيـة، فجـاا بعـت الفـواتح         

ضه حبروف حمرية مل يعهدها العـرب... وقـد   الآر نية باالسم واآلخر بالفعل وبع

 اقيتصر حبثي على دراسة الفواتح الفعلية فآط. 

عـن النـواب بـن    ا احلـديث  ، وقـد ورد  واملبـاد  وا ـل  اةهـي   :الفواتحو

ذىل أن  –ال ج مسعان رضي اهلل عنـه أن الـنص ىـلى اهلل عليـه وسـلم ااـر الـد        

أي أوا لـها،   )1(ورة الكهـ"" "فمن أدراه منكم فليآرأ عليه فواتح س :-قال 

 ومبادؤها.  ففواتح السور أوا لها
وهذه الفـواتح ا اايـة اةهميـة ا بيـان املآاىـد العامـة للسـورط الرتبـا          

وقد قيل: ذن البالاة  سن االبيتداا، وهو مـا يسـمى   مآاىد السور مبطالعها، 

ا برباعــة االســيتهالل بــمن يشــيتمل أول الكــالم علــى مــا يناســب  ــال املــيتكلم   

املوضوع املراد احلديث عنه. وقد اهيتم الآدماا بالفواتح ا الكالم بـل وأوىـوا   

                                      
ينظر: ىحيح مسلم، ايتاب الفنت وأشرا  الساعة، باب اار الدجال وىفيته وما  (1)

 ديث ، و(262 /16وضعي" اجلامع الصغري )وىحيح  .6560ديث رقم معه،  

 لأللباني. ا ىحيح اجلامع 4166: رقم
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 ا البنيِة الصرفيِة والرتايب( دالليٌة دراسٌة) الآر نيِة وِرا السِّ الفعليُة الفواتُح

 د. أمحد حممد أمحد خليل

 

اب االبيتـدااات فـهنهن دال ــل   ، ومـن الـق قــو"م: " أ سـنوا معاشـر الكيت ــ    ابهـ 

  )2(" خره.والعرب " تبيتد  الشيا من االمها يبني أول لفظها عن  )1(اإلعجاز"

مــن أراــان البالاــة  ــب أمــا البالايــون فآــد عــدوا  ســن االفيتيتــا  رانــا  

بـل اشـرتاوا للشـاعر أن " ـرتز ا أشـعاره ومفيتـيتح        )3(والنثـر مراعاته ا الـنظم  

وهـذا يـبني العالقـة     )4(ر به أو يسـيتجفى مـن الكـالم واملباابـات"    طَييتأقواله مما ُي

 بني ما افيتيتح به الكالم وما قصد ذليه.

ا هـذا البحـث   فـمردت  وا الآر ن الكريم سور افيتيتحت بالفعل الصريح، 

السور  اأن أق" على سر اإلعجاز ا مطالع السور املفيتيتحة بالفعل، وأقصد به

دون سلب، ىرا ة دون قيد أو تآـدير، ومـن خـالل     اال  بدأت بالفعل ذ اب

 بالفعـل  ةالق سيجيب البحث على اةسئلة اليتالية: ملـااا افيتيتحـت هـذه السـور    

منة الفعل؟ وما دالليته؟ وملااا اخيتـار  ؟ وملااا اخيتري هذا الزمن من أزدون االسم

  ؟ا مطلع هذه السورة اهلل تعاىل هذه املادة دون اريها

وثيـ   مطلـع السـورة   فط للسـورة وا سبيل الق وقفت على املآصد العـام  

امـا وقفـت   ، ، والسورة الآر نية بناا وا د ميتماسقآصدها وارضهاالصلة مب

تراايــب املطلــع الــذي جــاا يعــني ا الكشــ" عــن  ةنــه طأســباب النــزولعلــى 

معنــى اآليــة، وعالقيتهــا مبــا قبلــهاط ةن افيتيتــا  اــل بينــت مؤا مــا للمآــام، ثــم 

هناك ترابط واضح بني خواتيم السور وفواتح ف ،سورة ا ااية املناسبة ملا قبلها

ثم بينت معنى الفعل لغة، واذلق معناه من خالل السـيا   السور ال  تليهاط 

                                      
 .431( ينظر، الصناعيتني ةبي هالل العسكري:1)

 .27الرسالة للشافعي، حتآي : حممد عيد ايالنيق ( 2)

 .2/269( ينظر، الطراز للعلوي: 3)

 .493:( ينظر، الصناعيتني ةبي هالل العسكري4)
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ال ييتحـدد ذال مـن خـالل السـيا  الـذي تـرد فيـه، امـا         معنى الكلمة املطلوب ف

يرى فريث: بمن املعنى ال ينكش" ذال مـن خـالل تسـيي  الو ـدة اللغويـة، أي      

والسيا  الآر ني هو عالقـة اللفـمب مبـا قبلـه ومـا       (1)وضعها ا سياقات خميتلفة." 

بعـده مـن اآليـات، ومعـروف أن الـنمط الرتاـيص للجملـة ييتعـدد بيتعـدد املعنـى           

ظيفي للكلمة داخل السياقات املبيتلفـة، امـا ييتعـدد أيضـا بـاخيتالف املعنـى       الو

املعجمي للكلمة "وملا اان تعدد املعنى يكش" عن عدم افاية الآـر  ن النحويـة   

الدالة على اةبواب املآررة اان معنى الق أن النمط الرتايص أىبح حباجة ذىل 

فبينـت املعـاني اللغويـة    . (2)قرينة من خارج اجلملة تعـرف أ يانـا باسـم السـيا "    

لألفعال ثم معانيها ا السيا  الـذي وردت فيـهط ةن السـيا   ـدث حتـوال ا      

ــة        ــة اليتعبريي ــؤدي الدالل ــل لي ــيتآبل والعك ــي ذىل املس ــن املاض ــال م ــة اةفع أزمن

املطلوبة، وال شق ا أن هذا االخيتالف ا اليتعـبري واليتصـادم بـني اةزمنـة يـثري      

 تفاعله وهو جزا من بالاة الآر ن. انيتباه امليتلآي ويزيد

الصـيغة الصـرفية هـي شـكل الكلمـة      ففعـلط  لل ثم تناولت اجلانب الصـرا 

وهـي الـ  ينـيتن عنهـا      ،ومادتها ال  تيتكون منها هيئيتها وتبنـى عليهـا  روفهـا   

علـى   (اقـرتب )ذ ااات ودالالت خميتلفة ييتطلبها سيا  اة داث، فمثال الفعل 

ا السـيا   ييتحدد بناا على مـا تؤديـه ىـيغة افيتعـل      فمعنى اقرتب (افيتعل)وزن 

   وهكذا.

 الفعل مـن  يـث اليتعـدي واللـزوم(     داللة)ا الداللة الصرفية  تاما تناول

النحـاة   عـن  ومل خييتل"-وقد بني ابن السراج دالالت الفعل الالزم وامليتعدي

فآد  صر جماالت الفعل الـالزم ا ثالثـة جمـاالت:     -اثريا ا هذه الدالالت

                                      
 .68ينظر: علم الداللة د/ أمحد خميتار عمر: (1)

 .1/164البيان ا روا ع الآر ن، د/ متام  سان:  (2)



 

 
20 

 ا البنيِة الصرفيِة والرتايب( دالليٌة دراسٌة) الآر نيِة وِرا السِّ الفعليُة الفواتُح

 د. أمحد حممد أمحد خليل

 

ل،  يـث قـال:   ا أفعال اخللآة، وا  راة اجلسـم وهيئيتـه، وا أفعـال الـنف     

ة فنحو: اسوّد، وامحّر، واعـوّر، واشـهاّب، واـال، ومـا     َآل "أما الذي هو ِخ

.وأما  راة اجلسم بغري مالقاة لشيا  خر فنحـو: قـام وقعـد وسـار     .أشبه الق.

ه ا ااتـه.. وأمـا   واار، أال ترى أن هذه اةفعـال مصـواة حلراـة اجلسـم وهيئيتـ     

فل ال  ال تيتعداها فنحو: اُرم، وظُرف، وفكر، واِضب، وخرب، ْنأفعال الَّ

 .(1)وبِطر، ومُلح، و ُسن، ومسح، وما أشبه الق"

ثم بني ابن السراج داللة الفعل امليتعـدي فآـال: وأمـا الفعـل الـذي ييتعـدى        

لــنفل فكــل  راــة للجســم اانــت مالقيــةا لغريهــا ومــا أشــبه الــق مــن أفعــال ا

ــت        ــة  ــو: نظــرت و م ــة مالقي ــها ميتعدي ــل ال ــواب مــن اخلم وأفعــال احل

ومسعت  واقت  وملست  ومجيع ما اان ا معانيهن فهو ميتعد  واذلق  راة 

اجلسم ذاا القت شيًئا اـان الفعـُل مـن الـق ميتعـدًيا  ـو: أتيـُت زيـًدا ووائـُت          

يتُه  فهمنا معناه: فعلـت  بلدَك ودارَك وأما قولق: فارقيته وقااعيتُه  وبارييتُه  وتارا

اما يفعل وساويت بني الفعلني  واملساواة ذمنا تعلم باليتالقي وترايتـَق ا معنـى   

 .(2)تارايتَق ةن ال شيا ترايتُه فآد تراَق فافهم هذا فهن فيه اموًضا قليلاا

وأخـــريا تناولـــت ا الداللـــة الصـــرفية للفعـــل دالليتـــه مـــن  يـــث اليتآييـــد  

ةن لكل زيادة ا املبنـى زيـادة ا املعنـى امـا هـو       واإلاال  )اليتجرد والزيادة(

 معلوم.

هناك دراسات تليتآي مع هذا البحث، وتيتنـاول جانبـا    الدراسات السابآة:

من جوانبه، وقد أفدت من بعضا ا حبثي، منها: )اخلواار السوانح ا أسـرار  

                                      
ةبي بكر حممد بن سهيل بن السراج. حتآي  عبد احلسني الفيتلي،  ( اةىول ا النحو1)

 1/170ص: م.1985 -مؤسسة الرسالة–الطبعة اةوىل 

 .1/170البن السراج: ( اةىول ا النحو2)
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، وهــذه 1960الفــواتح( البــن أبــي اةىــبح، حتآيــ  د.  فــ  شــرف ســنة   

ــة الصــرفية ودالليتهــا، و) الدراســة مل عالقــة املطــالع باملآاىــد ا   تعــرل للبني

، وهـذه الدراسـة بالايـة، تناولـت     ذبـراهيم ا"دهـد  ( للدايتور: الآر ن الكريم

 سني نصـار  ايتور: د( للسور الآر ن عالقة مطلع السورة مبآصدها، و)فواتح

ــة         ــر ن عام ــور الآ ــواتح س ــول ف ــذي دار   ــي ال ــيتفكري العرب ــه لل ــذي أرف في  ال

و ول هذه الدراسات دارت  .)1(واحلروف املآطعة خاىة، اما اار ا مآدميته

معظم اةحباث ا هذا املوضوع. أمـا حبثـي فآـد انفـرد باليتحليـل الـداللي للبنيـة        

 الصرفية للفواتح الفعلية وترايبها.
 التمهيد: 

تنآسـم الصــيل الفعليـة بنــاا علــى دالليتهـا وارتبااهــا بمقسـام الــزمن الثالثــة     

مال ومضارع وأمر، قال سيبويه عن الفعل بمنه " أمثلة أخذت من لفـمب   :ذىل

أ داث اةمسـاا، وبنيـت ملـا مضـى، وملـا يكـون ومل يآـع، ومـا هـو اـا ن مل           

. فالزمن ينآسم ذىل ثالثة أقسـام: مـا مضـى وهـو الـزمن املاضـي، مـا        (2)ينآطع"

ــز      ــزمن املســيتآبل، مــا هــو اــا ن مل ينآطــع وهــو ال من يكــون ومل يآــع وهــو ال

احلاضر. وقال ابن السراج: "الفعل مـا دل  علـى معنـى وزمـان، والـق الزمـان       

 . فآد أضاف للفعل داللة معنوية (3)ذما ماٍل وذما  اضر، وذما مسيتآبل"

، اةبنيــة العلمــاا مسيتهــا ولــذلق، الكــالم أاثــر مبــاني أىــول اةفعــالو"

 (4)" ضـيات مآيت  راـات  وهـي  ،والسـنة  الآـران  علم أاثر على ُيسيتدل وبعلمها

                                      
 .4( فواتح سور الآر ن للدايتور  سني نصار:1)

 .1/12الكيتاب لسيبويه: (2)

 .41: 1بن السراج. ص الاةىول ا النحو ( 3)

 .8 /1ايتاب اةفعال ةبي الآاسم علي بن جعفر السعدي:  (4)
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 ا شـيوعا  اجلمل أاثر، فعال املسند فيها يكون ال  اجلملة هي الفعلية واجلملة

  (1) العربية ا اليتعبري أساب تعد بل، االسيتعمال

 ثالثي جمرد ومزيد، ورباعي جمرد ومزيد. :ينآسم ذىلفوأما بناا الفعل ىرفيا 

احلــدوث معــروف عنــد اللغــويني أن الفعــل يفيــد وأمــا مــن  يــث الداللــة ف

واليتجدد صالف االسم الذي يفيد الثبوت "وسر الق أن الفعل مآيـد بـالزمن،   

فالفعل املاضي مآيد بالزمن املاضي، واملضارع مآيد بزمن احلـال أو االسـيتآبال   

 .(2)ا الغالب، ا  ني أن االسم اري مآيد بزمن من اةزمنة" 

لـُ ، فآـد َزعْمـَت أن     وا دال ل اإلعجاز: " فهاا قلَت: زيٌد هـا هـو اا َيْنط  

وذاا أردت أن تعيتـربه   االنطالَ  يآُع منه ُجزااا فجزااا، وجعل يتُه ُيزاوله وُيَزجِّيـه.. 

ــه       ــانظْر ذىل قوِل ــا بِه، ف ــِع ى ــُلح ا موض ــَدهما ال َيْص ــى َأن  أ  ــث ال َيْبف  ي

 ــداا ال [، فــهن  َأ18]الكهــ":  مثَوَال ــُبُهْم َباِســٌط ِاَراَعْيــِه ِبال َوِىــيِدنثتعــاىل: 

َيشــقيف ا اميتنــاِع الفعــِل ههنــا، وأن  قوَلنــا: "َالــُبهم يبُســُط اراَعيــه"، ال يــؤدِّي  

الغرَل، وليل الق ذاَل ةن  الفعَل يآيتضي مزاولَة وجتـددَد الصـفِة ا الوقـِت،    

وَيآ يتضي االسُم ُثبوَت الصفِة وُ صو"ا من ارِي أن يكوَن هناك ُمزاولٌة وَتْزجيُة 

 .(3) َيْحُدث شيئاا فشيئاا"فعٍل، ومعنًى

" ال ما اان زمانيا فهـو مـيتغري،   ةن  طواليتجدد للفعل  اىل له من تغريه

بينمـا اإلخبـار    ،اإلخبـار بالفعـل أامـل وأ    امـا أن   )4(واليتغري مشعر باليتجـدد" 

باالسم أعم "ةن اإلخبار بالفعل مآيتصر على الزمانيات أو ما يآدر فيه الـق،  

                                      
 .207النحو العربي، نآد وتوجيه، د/ مهدي املبزومي: (1)

 .9ا ي: معاني اةبنية، للدايتور فاضل السامر (2)

 .175-174دال ل اإلعجاز، ت: حممود شاار:  (3)

 .41-40ينظر: نهاية اإل از ا دراية اإلعجاز لفبر الدين الرازي:  (4)
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ــار باالســم ال  ــوت    واإلخب ــذلق اــان االســم داال علــى الثب يآيتضــي الــق، وب

وقال أبو البآـاا ا الكليـات: "واجلملـة     )1(والفعل داال على احلدوث واليتجدد"

الفعلية موضوعة إل داث احلدث ا املاضي أو احلـال فيتـدل علـى جتـدد سـاب       

 .)2(أو  اضر" 

 مثْم َىـافَّات  َوَيآ ِبْضـنَ  َأَوَلـْم َيـَرْوا ِذَلـى الطَّْيـِر َفـْوَقهُ     نثوا قول اهلل تعـاىل:  

ايــ" فــر  بينهمــا فلــم يآــل ىــافات وقابضــات أو يصــففن         [19]امللــق: 

ويآبضنط والق أن اةىل ا الطريان ى" اةجنحة والآبت اار ، فكان 

الص" بصيغة االمسية للداللة علـى الثبـوت والآـبت بصـيغة الفعليـة للداللـة       

 . )3(على اليتجدد واحلدوث

ات  باسطات أجنحيتهن ا اجلو عنـد اريانهـا، ةنهـن    قال الزخمشري: ىافَّ

ــا        ــربن به ــممنها ذاا ض ــَن أى: ويض ــفا َوَيآ ِبْض ــا ى ــففن قوادمه ــطنها ى ذاا بس

ــوبهن. ــات؟     جن ــل: وقابض ــَن ومل يآ ــل َوَيآ ِبْض ــت: مل قي ــهن قل ــت: ةن  ف قل

اةىــل ا الطــريان هــو ىــ" اةجنحــة، ةن الطــريان ا ا"ــواا االســبا ة ا  

ىل ا السـبا ة مـد اةاـراف وبسـطها. وأمـا الآـبت فطـار  علـى         املاا، واة

لالسـيتظهار بـه علـى اليتحـرك، فجـيا مبـا هـو اـار  اـري أىـل بلفـمب             البسط.

الفعل، على معنى أنهن ىافات، ويكـون مـنهن الآـبت تـارة امـا يكـون مـن        

 .)4(السابح"

 

                                      
 ينظر: الساب .( 1

 .401( الكليات ةبي البآاا الكفوي: 2

 .9( معاني اةبنية، للدايتور فاضل السامرا ي: 3

 .581 /4( تفسري الكشاف:4
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 ثالثة حماورط  وسوف أتناول هذا البحث ا

 املاضي املفيتيتحة بالفعلاحملور اةول: فواتح السور 

 بالفعل املضارعاملفيتيتحة احملور الثاني: فواتح السور 

 بفعل اةمر املفيتيتحةفواتح السور : احملور الثالث

 عشرة سورة. أربعوهي بالفعل املاضي،  املفيتيتحةاحملور اةول: السور 

الفعل املاضي مب  بطبعه بدالليته اةولية اللفظيـة، وداللـة املـب  وا ـدة     و

 مجيع تصاريفه أن احلدث قد   وانيتهـى ا الـزمن املاضـي، قـال سـيبويه: "      ا

. والـها تـدل علـى املضـي،     (1)فمما بناا ما مضى فذهب ومسع ومكث ومحد"

لكن السيا  قد يغري هذه الداللة اةولية )اللفظية( للفعل املاضي من  دث قد 

 ، وذمنـا  ـدث  "هي على خالف اةىل الذي وضـع لـه   ُأَخرانيتهى ذىل دالالت 

املاضـي  الفعـل   يسـيتعمل فآـد   (2)بعد اقرتانه بدليل دل على الـق اليتحـول"   الق

 َأَتـى نثمن الق قوله تعـاىل:  و ،لحال أيضايسيتعمل لوقد اسيتعمال املضارع، 

هنـا هـي ا مبناهـا الصـرا علـى       (أتـى ). فهن المة (3) مثَتْسيتْعِجُلوُه َفَلا اللَِّه َأْمُر

 اضي، اري أنها حتولت وأىـبحت مبعنـى سـيمتي، وهـذا    وَفَعَل للم ،وزن َفَعَل

الــ  . ومعظــم الفــواتح الفعليــة (4)نيتيجــة الســيا  الــذي وردت فيــهاملعنــى جــاا 

داللة،  على املسيتآبلالفعل فيها يدل على املاضي زمنا واملاضي  وردت بصيغة

  .ملآصد سنبينه ا  ينه ذن شاا اهلل

                                      
 .1/12الكيتاب:  (1)

. ديوان 44 /1ينظر، اليتحول الزم  عند النحاة العرب، د. عبد اهلل بوخلبال:  (2)

 .املطبوعات العلمية

 .1سورة النحل اآلية (3)

 .168ينظر، الداللة اإل ا ية ا الصيغة الفردية، د/ ىفية مطهري: (4)



 

 
25 

 العربيةجملة العلوم 

 هـ1440 حمرم اخلمسونالعدد 
 

 

والـق " تنـزيالا حلـوادث احلـال      وقد يسيتعمل املاضي ويـراد بـه احلـال أيضـا    

منزلــة  ــوادث املاضــي لإشــارة ذىل أن  ــدوثها واقــع ال حمالــة مثــل  ــوادث    

 .  (1)املاضي ال  وقعت وأىبحت  آا   واقعية"

 املاضي:بالفعل  املفيتيتحةالسور  باليتحليل وفيما يلي نيتناول

وهي السـورة اةوىل مـن السـور الـ  تفيتـيتح بالفعـل        ،وال: سورة النحلأ

َأَتـى َأْمـُر اللَّـِه َفَلـا َتْسـيَتْعِجُلوُه ُسـْبَحاَنُه َوَتَعـاَلى َعم ـا         نثاملاضي، قال اهلل تعاىل: 

: اقرتب ودنا أمر اهلل بنصر املؤمنني وهزمية الكـافرين الـذين   واملعنى مثُيْشِرُاوَن

 . )2(اانوا يسيتبعدون نصر اهلل ةوليا ه "فجاا مطلع السورة  امسا جازما"

ذنـذار املشـراني بالعـذاب، وذبطـال شـراهم، ورد      : لسـورة لم املآصد العا

لفظــا  املاضــيالفعــل )أتــى( دل فآــد  (3)شــبههم علــى الآــر ن والنبــوة والبعــث" 

 ا املطلع على مآصود السورة. املسيتآبل داللة

،  يث ذن اليتعبري مبا يدل على حتآ  الربط بني الفعل ومآصد السورة -

م بمن ما هم فيه من شرك وعمل بااـل امنـه ال   اإلتيان يزيد ا اإلنذار ويشعره

مسيتآبل "م وال  ياة "م، فمطلع السورة يو ي بنهاييتهم، فال جمال للجدال 

 ةن أمر اهلل قد أتى.

اسـيتهزأ املشـراون ملـا نـزل أول الآمـر، وزاد اسـيتهزاؤهم        أسباب النـزول: 

فـمنزل اهلل تعـاىل    بنزول أول اةنبياا، وقالوا يا حممد ما نرى شيئا مما ختوفنا بـه، 

)َفَلـا َتْسـيتْعِجُلوُه(   فنـزل  )َأَتى َأْمـُر اللَّـِه( فوثـب الـنص ورفـع النـاب رؤوسـهم،        

فااممنوا، فلما نزلت هذه اآلية قال رسول اهلل ىـلى اهلل عليـه وسـلم: بعثـت     

                                      
 .51-50: 1اليتعبري الزم  عند النحاة العرب للدايتور عبد اهلل بو خلبال ص  (1)

 .4/2159( ا ظالل الآر ن لسيد قطب:2)

 .167للشيخ عبد امليتعال الصعيدي:  ،( النظم الف  ا الآر ن3)
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واملـراد بـممر اهلل    (1)أنا والساعة اهـاتني، وأشـار بهىـبعه، وذن اانـت ليتسـبآ      

ح من االم املفسـرين، وقـد ضـعفوا أن يكـون املـراد بـممر اهلل       عذابه على الراج

 .(2)فرا ضهط ةنه مل يثبت عن الصحابة أنهم اسيتعجلوا فرا ت اهلل

 : عالقة السورة بسورة احلجر قبلها

ا أوا ــل ســورة احلجــر ااــر اهلل عــددا مــن الــنعم جمملــة فآــال تعــاىل:  -

َوَزي ن اَها ِللن اِظِرين. َوَ ِفظ َناَهـا ِمـْن ُاـلِّ َشـْيَطاٍن     َوَلَآْد َجَعل َنا ِفي الس َماِا ُبُروًجا }

َوال َمْرَل َمَدْدَناَها َوَأل َآْيَنـا ِفيَهـا    ُمِبنٌي.َرِجيم. ِذلَّا َمِن اْسيتَرَ  الس ْمَع َفَمْتَبَعُه ِشَهاٌب 

ُكْم ِفيَها َمَعاِيَش َوَمـْن َلْسـيتْم   َوَجَعل َنا َل َمْوُزوٍن.َرَواِسَي َوَأْنَبيْتَنا ِفيَها ِمْن ُالِّ َشْيا  

وا ســورة النحــل ااــر الــنعم باليتفصــيل  [20 - 16]احلجــر:  {َلــُه ِبــَراِزِقنَي

 (3) النعم يتى مسيت بسورة 

َوِذن  الس ـاَعَة َلتِتَيـٌة َفاْىـَفِح الص ـف َح     أنثقال اهلل تعاىل ا سورة احلجر:  -

 [85]احلجر:  مثال َجِميَل

 [1]النحل:  مثَأَتى َأْمُر اللَِّه َفَلا َتْسيتْعِجُلوُهنثحل قال: وقال ا سورة الن

َفَوَربِّـَق َلَنْســَمَلن ُهْم َأْجَمِعـني َعم ــا   نث احلجــر:وقـال اهلل تعــاىل ا سـورة    -

 [ والسؤال يكون يوم الآيامة 94، 93]احلجر:  مثَااُنوا َيْعَمُلوَن

  مثَفَلا َتْسيتْعِجُلوُهَأَتى َأْمُر اللَِّه نثوا سورة النحل قال تعاىل 

َفاْىَدْع ِبَما ُتْؤَمُر َوَأْعِرْل َعِن ال ُمْشِرِانَي ِذن ا نثوقال تعاىل ا احلجر:  -

 [95، 94]احلجر:  مثَاَفْيَناَك ال ُمْسيَتْهِزِ نَي

   مثُيْشِرُاوَنُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعم ا نثوا سورة النحل قال: 

                                      
 .209( أسباب النزول:1)

 .53-14/52( ينظر، جامع البيان: 2)

 .2/304الصاوي على اجلاللني:( ينظر، 3)
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َوَنبِّـْئُهْم َعـْن َضـْيِ"    نثاهيم فآـال:  اار اهلل ا سـورة احلجـر قصـة ذبـر     -

 [51]احلجر:  مثِذْبَراِهيَم

ِذن  ِذْبـَراِهيَم َاـاَن ُأم ـةا َقاِنيًتـا ِللَّـِه      }وا سورة النحل مد  اهلل ذبراهيم فآـال:  

 [120]النحل:  {َ ِنيفاا َوَلْم َيُق ِمَن ال ُمْشِرِانَي

تيـق الـيآني، وا   ا أواخر احلجر قال اهلل تعاىل: واعبـد ربـق  يتـى يم   -

َأَتى َأْمُر اللَِّه َفَلـا َتْسـيتْعِجُلوُه ُسـْبَحاَنُه َوَتَعـاَلى     نث مطلع سورة النحل قال تعاىل:

 مثَعم ا ُيْشِرُاوَن
 الداللة اللفظية للفعل أتى: 

مـن اةفعـال احضـر مـثال أو      بالفعل )أتى( دون اريهالسورة افيتيتحت  -

يتضح من خالل املعنى اللفظي للفعـل  او داللة خاىة ت (أتى)ن الفعل جاا، ة

وهو: وىول أو تآدم و ضور ذىل مكان أو شيا بيتهيئة أو قوة تزيل ما يعـو   

صـالف الفعـل )جـاا(     ..ويسرفمتى تسيتعمل ملا فيه سهولة  . )1(مع خفاا مصدر..

مثال الـ  تـدل علـى الصـعوبة، فالداللـة املعجميـة للكلمـة تـدل علـى معناهـا           

اهلل مع يسر وسـهولة، وجـاا ا )املفـردات ا اريـب     وهو: سرعة وىول أمر 

الآـر ن( " اإلتيــان: جمـيا بســهولة، ومنــه قيـل للســيل املــاّر علـى وجهــه: َأِتــّي     

 ملـا  اجملـ   يسـيتعمل  الكريم الآرانو" .)2(" أتاوّي وَأَتاِوي، وبه شّبه الغريب فآيل

 .)3("تىأ، له تسيتعمل مما ش أو ىعبأ هو ملا وأ، ومشآة ىعوبة فيه

ــان يآــال للمجــيا بالــذات وبــاةمر وباليتــدبري، ويآــال ا اخلــري وا     واإلتي

ِذْن َأتـاُاْم َعـذاُب اللَّـِه َأْو    نثالشر، وا اةعيان واةعرال،  و قولـه تعـاىل:   

                                      
سن ( ينظر، املعجم االشيتآاقي املؤىل ةلفاظ الآر ن الكريم، د. حممد  1)

 .192جبل:

 .60( املفردات ا اريب الآر ن، للرااب اةىفهاني: 2)

 .97ملسات بيانية، د/ فاضل السامرا ي: ( 3)
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[ "أتـى  1[، وقوله تعاىل: َأتى َأْمُر اللَِّه ]النحـل/  40]اةنعام/  مثَأَتيْتُكُم الس اَعُة

ـــ  ه ســـبحانه، فكــان مآيتضـــى الكلمـــة الثانيـــة )فـــال  أمــر اهلل: تثبـــت متـــام قدرت

 )1(تسيتعجلوه( لكنه أخرج ما قد وقع خمرج ما مل يآع" 

وفيه عدة ذشارات: أن اسيتعجا"م اان عـن جهـل وعمـى وسـفاهةط ةن     

اةمر الذي يسيتعجلونه قد  صل بالفعل، امـا أن فيـه تسـلية للـنص ىـلى اهلل      

َق َباِخٌع َنف َسَق َعَلـى  َثـاِرِهْم ِذْن َلـْم    َفَلَعلَّنثدعوته "م، اآوله عليه وسلم ا 

َلَعلَّـَق َبـاِخٌع َنف َسـَق َألَّـا     نث [ وقولـه 6]الكهـ":   مثُيْؤِمُنوا ِبَهَذا ال َحـِديِث َأَسـفاا  

يضـا اإلشـارة ذىل قضـية اإلميـان بالغيـب      أ[ وفيـه  3]الشعراا:  مثَيُكوُنوا ُمْؤِمِننَي

قــد ســب  ا علــم اهلل ولــو اــانوا  وأن حمــوره يــدور علــى الــق فهتيــان أمــر اهلل  

 وملا اسيتعجلوه. يؤمنون به لصدقوه،
 الداللة الصرفية للفعل:

: افيتيتحـت السـورة بالفعـل دون االسـم لليتمايـد علـى       االفيتيتا  بالفعل -

قضية الزمن، والق ةن الفعل يدل علـى احلـدث وهـو اإلتيـان والـزمن الـذي       

 وقع فيه.

عـاىل هـذه السـورة بالفعـل املاضـي      افيتيتح اهلل سـبحانه وت  داللة الزمن: -

والـق  )َأَتى( ومعناه املسيتآبل أي سيمتي، فهو ماضي اللفمب مسـيتآبل الداللـة،   

 لغرل بالاي وهو حتآ  الوقوع.

فآوله سبحانه )أتى( أي سيمتي ال حمالة وعد اهلل ووعيده امنه واقع بالفعل 

ــيَتآ َبِل ال مُ    ــِه ال ُمْس ــَراِد ِب ــي ال ُم ــيَا ِبال َماِض ــال    " َفِج ــِع َف ــِة َتف ِري ــوِع ِبَآِريَن ــِ  ال ُوُق َحآَّ

َتْسيَتْعِجُلوُه، ِلَمن  الن ْهَي َعِن اْسيِتْعَجاِل ُ ُلـوِل َاِلـَق ال َيـْوِم َيآ يَتِضـي َأن ـُه َلم ـا َيُحـل         

 ماضي الزمن، مسيتآبل الداللة.أتي: ذان  الة الفعل  )2(َبْعُد"

                                      
 .257عالقة املطالع باملآاىد ا الآر ن الكريم، د. ذبراهيم ا"دهد: ( 1)

 .14/96( اليتحرير واليتنوير: 2
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ر( واضـحا للجميـع )أمْـ    جـاا الفاعـل امسـا ظـاهرا     فاعل الفعل أتى: -

 )1(بالنكرة ليشمل ال أنواع العذاب وأعظمه، ولذلق مل يآل أتى عـذاب اهلل و

وقد عرب عنـه بـاةمر" لليتفبـيم واليتهويـل ولإيـذان بـمن حتآآـه ا نفسـه منـو           

وقد أضي" الفاعـل ذىل )اهلل( ليتمايـد عظـيم     )2(حبكمه النافذ، وقضا ه الغالب"

 قدرته.  

علـى   جمـرد ثالثي فالفعل  إلاال  )الزيادة واليتجرد(:داللة اليتآييد وا -

مـن بـاب: َضـَرَب يْضـِرب، وهـو أجـوف يـا ي،         وزن َفَعَل ومضارعه يف ِعـل، 

، وهــي مــن أاثــر الصــيل ورودا ا  تــدل علــى  كايــة احلــدث  (فعــل)وىــيغة 

ــه         ــور ا ــرات، ا س ــدة م ــر ن ع ــى ا الآ ــل أت ــد ورد الفع ــريم. وق ــر ن الك الآ

اإلنسان، وتيتآارب معانيها ا الداللة على علـى  كايـة   والذاريات والشعراا و

  دث.

، ذىل مفعـول  : الفعل أتى فعـل الزم اـري ميتعـد   داللة اليتعدي واللزوم -

 .وهو يدل على  راة اجلسم وهيئيته

: الفعل مب  للمعلوم، ليؤاد ىد  اخلرب بوقوع داللة البناا للمعلوم -

 وضــو  ولفــت اةنظــار ذليــه احلــدث بفاعلــه، وفيهــا ذظهــار حلآيآــة الفاعــل ا

 واالهيتمام به، وهو أمر اهلل سبحانه.

اق يتـَرَب ِللن ـاِب ِ َسـاُبُهْم    نثافيتيتحت بآـول اهلل تعـاىل    :: سورة اةنبيااثانيا

على ما عملوه ا الدنيا، « اق يتَرَب ِللن اِب ِ ساُبُهْم» مث ُمْعِرُضوَنَوُهْم ِفي َاف َلة  

كاني، واونه مكانيـا ييتعـذر هنـا. فلـزم أن يكـون      ةن الآرب ذما زماني، وذما م

                                      
 .258عالقة املطالع باملآاىد ا الآر ن الكريم: ( 1)

 .5/422رشاد العآل السليم: ذ( 2)
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ةن يوما  طزمانّيا، وال يآال ذنه مّر عليه ما يآرب من أربعة عشر قرنا ومل يمت

 .(1)عند ربق امل" سنة مما نعّده، واملراد أن وقت احلساب ىار قريبا، 

ومطلــع الســورة )اقــرتب..( ورد ا معــرل اليتهديــد وشــدة الوعيــد الــذي   

 َوَنَضـعُ }[ 37: اةنبياا] مث  َياِتي َسُمِريُكْمنثن اثرية من السورة تكرر ا مواا

[.. امـــا خيتمـــت الســـورة بـــنفل اليتهديـــد الـــذي 47: اةنبيـــاا] {...ال َمـــَواِزيَن

 افيتيتحت به، ذان هناك عالقة بني تراايب السورة ومطلعها.

االسيتدالل على حتآ  الساعة وقربها ولـو بـاملوت،   : املآصد العام للسورة

ومطلـع السـورة يـو ي بـذلق ذا      .(2) واحلآـري قوع احلساب فيها على اجلليل وو

 ورد ا معرل اليتهديد وشدة الوعيد.

: أنـذر اهلل بـاجلزاا فيمـا سـب  لـيعلم بآـرب الوقـوع        عالقة السورة مبا قبلها

 تظهر مناسبة هذه السورة ملا قبلها من نا ييتني:  وهنا، 

مى للعــذاب، ودنــو اةمــل   اةوىل: اإلشــارة ذىل قــرب اةجــل املســ    -

: َوَلْوال َاِلَمٌة َسَبَآْت ِمْن َربَِّق َلكاَن قبلها املنيتظر، فآال تعاىل ا  خر سورة اه

وقـال تعـاىل ا    مث ُقـْل ُاـلم ُميتـَربٌِّ  َفيتَرب ُصـوا    نثثم قـال:   ،ِلزاماا َوَأَجٌل ُمَسمًّى

 . ْ مث ِ ساُبُهماق يتَرَب ِللن اِب نثمطلع هذه السورة: 

والثانية: اليتحذير من االارتار بالدنيا، والعمـل لخخـرة، فآـال تعـاىل      -

َوال َتُمد ن  َعْيَنْيَق ِذىل ما َميت ْعنا ِبِه َأْزواجاا ِمْنُهْم َزْهَرَة ال َحيـاِة  نثا  خر سورة اه 

اإلعـرال عـن زهـرة احليـاة الـدنيا لـدنوها        يقرب الساعة يآيتضـ  نفه.. مث الددْنيا

اا، وخيتمت سورة اةنبياا مبثل ما بد ت بـه السـورة امليتآدمـة،    من الزوال والفن

                                      
 .4/294بيان املعاني، عبد الآادر بن مال  ويش السيد: ( ينظر، 1)

 .2/286مصاعد النظر:( ينظر، 2)
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فمبان اهلل تعاىل أنـه بـالرام مـن قـرب السـاعة واحلسـاب، فـهن النـاب اـافلون          

 .(1) عنها، والهون عن الآر ن واالسيتماع ذليه

مفـردات هـذا الرتايـب تـدور بـني الآـرب       الداللة اللفظية للفعـل اقـرتب:   

واـل اقـرتب فهـي للآـرب الـزم       ، ي وقرب املنزلـة.... املكاني والزماني والَنَسِب

وال شــق أن  (2)فهـي لآـرب املنزلـة..    [19]العلـ :   مث َواْسـُجْد َواق يتـِربْ  نثعـدا  

وهو زمـن  سـاب الـذي أنـذروا سـابآا ا سـورة        ،املآصود هو الآرب الزماني

اقـرتب ومل  . وقـال اهلل تعـاىل   [135]اـه:   مثُقْل ُاـلم ُميتـَربٌِّ  َفيتَرب ُصـوا    نث اه

يآل قربط لليتعبري عن شدة الآرب و يتمية وقوعه ةنه من اهلل سـبحانه، امـا   

َوَأْن َعَسـى َأْن َيُكـوَن َقـِد اق يتـَرَب     نثورد الفعل اقرتب ا سـورة اةعـراف قبلـها    

 على االنفعال ا الآرب. -أيضا-الذي يدل  [185]اةعراف:  مث َأَجُلُهْم
 الداللة الصرفية للفعل اقرتب: 

عرب اهلل سبحانه بالفعل دون االسمط ليدل على احلـدوث واليتجـدد ا    -

دون الزمن، وهو شدة اقرتاب يوم الآيامة، ثم اخيتار من الفعل الـزمن املاضـي   

املضارع أو املسيتآبل " ليتحآ  وقوعه وقربه وقلة ما بآي بالنسبة ملـا مضـى، ةن   

) سـابهم( اسـم   ة الموفاعل الفعل  (3)ال  ت قريب. والبعيد ما وقع ومضى"

، واضـح الداللـة علـى قـرب السـاعة، ومل يآـل اهلل سـبحانه: قـرب اهلل         ظاهر

 سابهمط ةن املآصد هو بيان شدة قرب احلسـاب الـذي يـو ي باإلنـذار امـا      

 ييتضح ا املآصد العام للسورة.

: اقـرتب فعـل الزم، وقـد تعـدى بـالالم الـ        داللة اليتعـدي واللـزوم   -

اب، وا تآـديم اجلـار واجملـرور علـى الفاعـل داللـة       تؤاد ذضـافة احلسـاب للنـ   

                                      
 .6-17/5اليتفسري املنري للز يلي: ( ينظر، 1)

 .1764-1763املعجم االشيتآاقي املؤىل: ( ينظر، 2)

 .4/294: بيان املعاني، عبد الآادر بن مال  ويش السيد( ينظر، 3)
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على "املسارعة ا ذدخال الروعة، فهن نسبة االقرتاب ذلـيهم مـن أول اةمـر ممـا     

 (1)يسؤهم ويورثهم رهبة وانزعاجا من املآرتب"

وملا اان الناب هم املعنيني بالرهبة اان تآديم اجلار واجملرور أوىل امـا قـال   

 مجيعـاا  اانـا  وذن أانى، ببيانه وهم "م أهم بيانه الذي نيآّدمو سيبويه:" ذن ما

ــاِنهم ــانهم ُيِهّم ــنفل      .(2) .وَيْعِني ــاه ا ال ــت معن ــى يثب ــؤخر  يت ــوي  للم ــه تش وفي

ويرسـخ ا الآلـب، والشــيا ذاا جـاا بعــد تطلـب وترقـب اــان بـالنفل أعلــ        

 وبالآلب ألص .

ب فعـل مزيـد   الفعل اقـرت  داللة اليتآييد واإلاال  )اليتجرد والزيادة(: -

، وأىـله قـرب، ويـمتي    الراابيتاا االفيتعال بني الآاف ، وبهمزة الوىل ا أوله

قــال أبـو  يــان: " واق يَتــَرَب    (3)فهــو علــى وزن افيتعـل  ، هـذا الــوزن للمطاوعـة  

 اف يتَعَل ِبَمْعَنى ال ِفْعِل ال ُمَجر ِد َوُهَو َقُرَب َاَما َتُآوُل: اْرَتَآـَب َوَرَقـَب. َوِقيـَل: ُهـوَ    

، ةن ففيـه زيـادة ا الآـرب الزمـاني     (4) َأْبَلُل ِمْن َقـُرَب ِللزَِّيـاَدِة الَّيتـي ِفـي ال ِبَنـاِا"     

ىـيغة االفيتعـال   وفاالقرتاب مبالغة ا الآـرب،   .الزيادة ا املبنى زيادة ا املعنى

  قرب وقوعه منهم.املوضوعة للمطاوعة مسيتعملة ا حتآ  الفعل، أي اشيتد 

ــاا  - : الفعـــل مـــب  للمعلـــوم وفاعلـــه  للمعلـــوم واجملهـــولداللـــة البنـ

وفيه تمايد ىد  احلدث وهو اقرتاب احلسـاب، وفيـه أيضـا ذظهـار      ) سابهم(

حلآيآة الفاعل ا وضو  ولفت االنيتبـاه ذليـه لالهيتمـام بـه، وفيـه قـوة اإلخبـار        

 الذي يناسبه البناا للمعلوم.  

                                      
 .7/68ذرشاد العآل السليم ذىل مزايا الآر ن الكريم: ( 1)

 .1/34ايتاب سيبويه: ( 2)

 .108 /1ينظر، شر  شافية ابن احلاجب: ( 3)

 .7/106البحر احمليط: ( 4)
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وهـو   مث َأف َلَح ال ُمْؤِمُنـونَ َقْد نثافيتيتحت بآوله تعاىل  ،ثالثا: سورة املؤمنون

افيتيتا  بديعط ةنه من جوامع الكلـم، فـهن الفـال  اايـة اـل سـاع ذىل عملـه،        

واإلخبار بفال  املؤمنني دون اار ميتعل  بفعـل الفـال  يآيتضـي تعمـيم الفـال       

املطلوب، امنه قيل: قد أفلح املؤمنون ا ال ما رابوا فيه، ومجلة )قد أفلـح  

 ياتها سبب فال هم وهو ذميانهم.املؤمنون( حتمل ا ا

امسها يدل عليها. و دد موضوعها.. فهي تبدأ بصـفة   )املؤمنون( "سورة و

املؤمنني، ثم يسيتطرد السيا  فيها ذىل دال ل اإلميان ا اةنفل واآلفا . ثـم ذىل  

مـن لـدن نـو      -ىلوات اهلل علـيهم  - آيآة اإلميان اما عرضها رسل اهلل

ــيني وشــبهات املكــذبني  ــول هــذه    عليــه الســالم ذىل حممــد   خــا  الرســل والنب

 (1)"احلآيآة واعرتاضاتهم عليها

قضية اإلميان من خالل احلث عليه واإلشـادة  تناول : املآصد العام للسورة

وام الكــــافرين  واخيتصاىــــهم بــــالفال ، بــــاملؤمنني وىــــفاتهم وجــــزا هم،

اخيتصـاص   . قـال البآـاعي: "مآصـودها   وموقفهم من اإلميـان وأهلـه وعـاقبيتهم   

 (2)املؤمنني بالفال "

 اخلـري  وافعلـوا : )بآولـه  خيتم سورة احلن قبلـها  : ملاعالقة السورة مبا قبلها

ــله جممــالا، الــق واــان( ُتفِلحــون لعلُكــم  فــذار الســورة، هــذه فاحتــة ا فص 

 ا ُهـم  الذيَن املؤمنون َأفلَح قد: )فآال أفلح، فآد فعلها من ال  اخلري خصال

 (3) (خاشعون ىالِتِهم

 وجه املناسبة بينها وبني ما قبلها من وجوه:ا تفسريه  املراايوقد فصل 

                                      
 .4/2452ا ظالل الآر ن لسيد قطب: ( 1)

 .2/303مصاعد النظر:( 2)

 .13ينظر، أسرار ترتيب الآر ن للسيواي: ص( 3)
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ذنه تعاىل خـيتم السـورة السـابآة صطـاب املـؤمنني وأمـرهم بهقامـة الصـالة وذييتـاا          ( 1)

 و آ  فال هم فى بدا هذه السورة. -الزااة وفعل اخلريات لعلهم يفلحون

اةوىل وجعـل الـق دلـيال علـى     ( ذنه تكلم فى ال من السورتني فى النشمة 2)

 البعث والنشور.

( ذن فــى اــل مــن الســورتني قصصــا لألنبيــاا املاضــني وأممهــم ااــرت عــربة   3)

 للحاضرين واآلتني.

 .(1)( ذنه نصب فى ال منهما أدلة على وجود اخلال  وو دانية4)

: فلـح اةرل شـآها للحـرث، وفلـح شـفيته      الداللة اللفظية للفعـل أفلـح  

ــ   ــه شآه....ش ــ  ا جــرم اةرل      ورأس ــرم مليتئم...االش ــاا أو افــاا ا ج بنف

والشــفة والــرأب، ويعــرب عــن الفــوز والنجــا  مبــا يــدل علــى النفــاا والفــيتح،    

. وامن الفال  جنـا  دا ـم ملـن    (2)والفال : الفوز والظفر بهدراك البغية أو البآاا

 اتص" بصفة اإلميان.

الآر ن أربع مرات،  وقد وردت مادة أفلح بهذه الصيغة مسبوقة ب)قد( ا

 [64: اـه ] مث اْسـيتْعَلى  َمـنِ  ال َيـْومَ  َأف َلَح َوَقْدنثالها تفيد دوام النجا ط اإلوىل 

: اةعلـى ] {َتَزاَّـى  َمـنْ  َأف َلـحَ  َقـدْ }، والثالثـة   مث َقْد َأف َلَح ال ُمْؤِمُنـونَ نثوالثانية 

 [9: الشمل] مث َزاَّاَها َمْن َأف َلَح َقْدنثوالرابعة  [14

 ة الصرفية للفعل أفلح: الدالل

افيتيتح اهلل تعـاىل بالفعـل دون االسـم هنـا لليتمايـد علـى قضـية الـزمنط          -

فالفعل يدل على احلدث وهو الفال  والـزمن الـذي وقـع فيـه، وهـو وذن اـان       

                                      
 .18/3تفسري املرااي:( 1)

، واملعجم االشيتآاقي ةلفاظ الآر ن الكريم، مادة: 464ينظر، املفردات للرااب: ( 2)

 .1711فلح، ص
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ماضيا لكنه عام ا ال زمن، فـالفال   ليـ" املـؤمنني الـذين  آآـون اإلميـان       

 فييتصفون به.

ى مآصـد السـورة  يـث ذن اليتعـبري مبـا يـدل       وقد دل الفعـل )فلـح( علـ    -

 على تمايد حتآي  الفال  مما يزيد ا متسق املؤمنني به وباةسباب املؤدية ذليه

: عرب اهلل سبحانه عن تمايد فال  املؤمنني بالفعل املاضـي  داللة الزمن -

املؤاد بآد ال  تدخل على املاضي احملآ ، ومل يبني اهلل سبحانه نوعية الفـال   

ذي سعد به املؤمنون ليعم الفَلاَ ْيِن ا الدنيا واآلخـرة، أمـا الفـال  ا الـدنيا     ال

فهو أن  يـا اإلنسـان املـؤمن عزيـزا وال ييتحآـ  الـق ذال ا ظـل اإلميـان بـاهلل،          

وأمـا الفـال  ا اآلخـرة فهــو احليـاة ا نعـيم خالــد ا اجلنـة. ويلبـ  الرااــب        

غنى والعـز، والفـال  ا اآلخـرة ا بآـاا     اةىفهاني الفال  ا الدنيا بالبآاا وال

 .)1(بال فناا، وانى بال فآر، وعز بال ال، وعلم بال جهل

واخيتار اهلل سبحانه الفعل املاضي دون املضارعط ليكون الفال   آيآة  -

مؤاــدة. وفــال  املــؤمنني يكــون ا املاضــي واملســيتآبل، لكنــه أبــرز ا معــرل    

امنـه قيـل:    ،البشارة وثباتهـا فيفيد حتآ  املاضي مؤادا بآد داللة على حتآآه، 

 .)2(قد حتآ  أن املؤمنني من أهل الفال  ا اآلخرة

فهو )املؤمنون( اسم ظاهر، مجع مذار سـامل، وقـد    أما فاعل الفعل -

 جاا معرفة ليتبصيصهم بالفال ، أي أفلح الذين سب  منهم اإلميان واتصفوا به.

صـر علـى الفاعـل، ومل ييتعـد     الفعل أفلـح اقيت داللة اليتعدي واللزوم:  -

حبرف اجلر، ومل يبني املوىل جل وعال نوعية الفال  بل جعله عاما ليدخل فيـه  

 ال فال  ا الدنيا واآلخرة.

                                      
 .645-644ينظر، املفردات ا اريب الآر ن: ( 1)

 .9/206ينظر، رو  املعاني لأللوسي:( 2)
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 ال َهْمـَزةِ  ِبَضـمِّ  ال ُمْؤِمُنـونَ  َأف َلـحَ  َقـدْ  ُعَبْيـد   ْبُن َوَعْمُرو ُمَصرِّف  ْبُن َال َحُة َقَرَأو

 ِمـنْ  َيُكـونَ  َأْن َفاْ يتِمـلَ  ال َفَلـا ِ  ِفـي  اْدُخُلـوا  َوَمْعَناُه ِلل َمف ُعوِل، َمْبِنيًّا اللَّاِم َوَاْسِر

 ال َهْمـَزةِ  ِبَفـيْتحِ  َأْيًضـا  َال َحـةُ  َوَقـَرأَ . َوَلاِزًمـا  ُميتَعـدًِّيا  َيـم ِتي  َأف َلَح َيُكوَن َأْو َلاِزًما َفَلَح

ادخلوا ا الفال  فا يتمـل أن   معناهُعَمَر: و ْبُن ِعيَسى َقاَل. ال َحاِا َوَضمِّ َواللَّاِم

ميتعــدياا  أي أىــريوا ذىل الفــال ، يــمتي  يكــون مــن فلــح الزمــاا أو يكــون أفلــح  

  )1(والزماا

الفعـل أفلـح فعـل ثالثـي      داللة اليتآيد واإلاال  )اليتجـرد والزيـادة(:   -

ــر الصــيل ورودا ا      ــا"مزة علــى وزن أفعــل، وىــيغة )أفعــل( مــن أاث ــد ب مزي

ا دالالت عديدة  سـب السـيا  الـذي تـرد فيـه، وجـاات       الآر ن الكريم، و"

هنا لليتعدية أو الصـريورة أي تصـري الشـيا ذىل مـا اشـيت  منـه الفعـل، أي نسـبة         

املؤمنني ذىل الفـال ، وهمزتـه همـزة قطـع حتـول الفعـل مـن اللـزوم )فلـح( ذىل          

 اليتعدي)أفلح( أي أىريوا ذىل الفال .

مــب  للمعلــوم الــذي يؤاــد  أمــا مــن  يــث احلالــة الفعليــة فــهن الفعــل  -

ىد  وقوع احلدث من فعل الفاعل وهو فال  املؤمنني، وهو أقوى من البنـاا  

 للمجهول ا اليتمايد.

َتَباَرَك الَّـِذي َنـز َل ال ُفْرَقـاَن    نثتعاىل: بآوله  افيتيتحت ،: سورة الفرقانرابعا

 مث َعَلى َعْبِدِه ِلَيُكوَن ِلل َعاَلِمنَي َنِذيًرا

قضـية االنيتصـار للرسـول ىـلى اهلل عليـه       اتراـز   للسـورة: ام املآصد الع

بعد تطاول املشراني عليه، قال الآـراص:   العظيم ل هذا الآر نوسلم الذي بلَّ

                                      
بي  يان: والبحر احمليط ة .6/4863ينظر، اجلامع ة كام الآر ن للآراص: ( 1)

7/546. 
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"ومآصــود هــذه الســورة ااــر موضــع عظــم الآــر ن، وااــر مطــاعن الكفــار ا 

  )1(مآاالتهمالنبوة، والرد على 

ــها  ــا قبل ــة الســورة مب ــمن اهلل مالــق مــا ا  ملــا خيتمــت ســورة النــ : عالق ور ب

السماوات وما ا اةرل افيتيتحت الفرقان بيتعظيم املالق سبحانه، وملا أمر اهلل 

ا النور بطاعة النص ىلى اهلل عليه وسلم أبـان ا مطلـع هـذه السـورة دسـيتور      

 ل  خر سورة النـور الكـالم علـى فصـل الآضـاا:      الطاعة وهو الآر ن، وملا 

[ وافيتيتحـت سـورة الفرقـان بالثنـاا     64](َلْيِه َفُيَنبُِّئُهْم ِبمـا َعِمُلـوا  َوَيْوَم ُيْرَجُعوَن ِذ)

 . )2(على اهلل عّز وجّل مالق امللق، وىا ب السلطان املطل 
 تبارك(الداللة اللفظية للفعل )

اثـر خـريه ودام، وهـو تنويـه بعطا ـه الـدا م خلآـا ورزقـا         معنى تبـارك   -

  )3(وربوبية وهداية

َك: َمم ُخوٌا ِمَن ال َبَرَاِة، َوِهَي الن َماُا َوالزَِّياَدُة، ِ سِّي ةا َااَنـْت  َوَأْىُل َتَباَر -

َأْو َعآ ِلي ةا. َقاَل الز ج اُج: َتَباَرَك َتَفاَعَل، ِمَن ال َبَرَاِة. َقاَل: َوَمْعَنى ال َبَرَاِة: ال َكْثَرُة 

َبــاَرَك َوَتَآــد َب ِفــي ال َعَرِبي ــِة َواِ ــٌد،     ِمــْن ُاــلِّ ِاي َخْيــٍر، َوَقــاَل ال َفــر اُا: ِذن  تَ    

ــَل     ــَر، َوِقي ــاُؤُه، َأْي: َزاَد َوَاُث ــاَرَك َعَط ــى: َتَب ــَل ال َمْعَن ــُة. َوِقي ــا: ال َعَظَم َوَمْعَناُهَم

 ال َمْعَنى: َداَم َوَثَبَت. َقاَل الن ح اُب: َوَهَذا َأْوَلاَها ِفي الليفَغِة، َواِلاْشيِتَآاُ  ِمْن َبـَركَ 

الش ْيُا: ِذَاا َثَبَت، َوِمْنُه: َبَرَك ال َجَمـُل، َأْي: َداَم َوَثَبـَت... قـال العلمـاا: َهـِذِه      

 .  )4(ال َماِضياللَّف َظُة َلا ُتْسيتْعَمُل ِذلَّا ِللَِّه ُسْبَحاَنُه، َوَلا ُتْسيتْعَمُل ِذلَّا ِبَلف مِب 

                                      
 .12/1ينظر، اجلامع ة كام الآر ن: ( 1)

 .6-5 /19( ينظر، اليتفسري املنري للز يلي:2

 ( انظر، املعجم االشيتآاقي: مادة برك.3)

 .105 /1وذعراب الآر ن للنحاب:  .1/71( ينظر، فيتح الآدير للشوااني: 4)
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ااسم الفاعـل واسـم   فاملادة اللغوية )ب. ر. ك( مسيتعملة اميع مشيتآاتها، 

 املفعول.. أما )تبارك( فهو لفمب عجيب ا معناه، وىيغيته، وجرسه.

أما من جهة املعنى فيوضحه االم النحاب ا تعليآه علـى مـن قـال ذن     -

املعنى: دام وثبت بآوله: وهذا أوالها ا اللغة واالشيتآا  من بـرك الشـيا ذاا   

م والثبـوت هلل تعـاىل مـن    ثبت، ومنـه بـرك اجلمـل أي دام وثبـت، فنسـبة الـدوا      

الصفات اةزليـة الآدميـة، وقريـب مـن )اةول واآلخـر( و )البـاقي( لكـن هـذا         

مراعى فيه معان أخـر اـاليتعظيم واليتنزيـه وزيـادة      -الدوام والثبوت -املعنى

فهو تنبيه علـى  « تبارك»واّل موضع اار فيه لفمب اخلري واثرته، قال الرااب: 

 معنـى تبـارك:  مجمـل  ف )1(«تبارك»ورة مع اار اخيتصاىه تعاىل باخلريات املذا

تنـزه ا  و تعظـم وتآـدب و دام وثبـت ذنعامـه،   و، واثـر عطـاؤه  تزايد ا اخلري، 

 .ىفاته وأفعاله

وأما من جهة الصيغة فهو ال يسيتعمل ذال بلفـمب املاضـي، لإشـارة ذىل     -

ىل أن هذه الصفة الزمة ثابيتة هلل تعاىل قبل خل  اخللـ ، ولليتمايـد علـى أنـه تعـا     

 مصدر ال براة ومصدر ال خري.

وأما من جهة اجلرب، فهن  روفه الها مفيتو ة، والفيتحة هي أخـ"   -

احلراات الصوتية، واةل" فيه اميتداد لفيتحـة البـاا، وهـذا الطـول الصـوتي ا      

ــوتان         ــدها ى ــان وبع ــوتان مفيتو  ــها ى ــزان، ذا قبل ــة املي ــة ارمان ــط اللفظ وس

 ىوتيا بفوقية الرباة وعلوها. مفيتو ان، اما أن ا جرب اللفظة ذ اا

الفعل )تبارك( ثـالث مـرات ا السـورةط ا مطلـع السـورة       وقد تكرر -

وا اآلية العاشرة )تبـارك الـذي ذن شـاا جعـل لـق       (تبارك الذي نزل الفرقان)

 )تبارك الذي جعل ا نيخريا من الق جنات..( والثالث ا اآلية احلادية والسيت

                                      
 .120املفردات ا اريب الآر ن للرااب اةىفهاني:( 1)
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اني: وخصت هذه املواضع ةن ما بعدها عظـا مط  السماا بروجا..( قال الكرم

واةول اار الآر ن والثاني اار النص ىـلى اهلل عليـه وسـلم، والثـاث الـربوج      

  )2(الزيادة. واملواضع الثالثة تيتناسب مع املعنى اةول وهو )1(والسيارات"

 الداللة الصرفية: 

آـر ن مـن   : تبارك فعل مال لفظا وداللـة، ومل يـرد ا ال  داللة الزمن -

فلم يرد منها مضـارع وال أمـرط ةنهـا خاىـة بـاهلل       ،هذه الصيغة ذالهذه املادة 

 فيتبــارك -)ســبحانق( ال تآــال ذال هلل املصــدر امــا ا لفــمب -تبــارك وتعــاىل

 .فعل ال يسيتعمل ذال بلفمب املاضي، وال يسيتعمل ذال مع اهلل تنزيهاا له سبحانه

ةن االــب  طم بلغــاا العــربوهــو" افيتيتــا  بــديع لنــدرة أمثالــه ا اــال  -

فواحتهم أن تكون باةمساا جمردة أو مآرتنة حبرف اري منفصل.. وبهـذه النـدرة   

يكـون ا اـالع هـذه السـورة براعـة املطلـع ةن النـدرة مـن العـزة، والعـزة مـن            

 .(3)حماسن اةلفاظ وضدها االبيتذال" 

سـناد  ولعـل ا ذ  فعـل الزم اـري ميتعـد،   تبارك  داللة اليتعدي واللزوم: -

الفعل )تبارك( ذىل اسم املوىول )الـذي( إلبـراز ىـليته وذظهارهـا، ذشـارة ذىل      

ثبــوت هــذه الرباــة ا مجلــة الصــلة امــا ثبيتــت ا اســم املوىــول، فالرباــة ا  

 الفرقان املنز ل )ذنزال الآر ن( مسيتمدة من براة اهلل تعاىل، واهلل أعلم. 

تبارك على وزن تفاعل،  داللة اليتآييد واإلاال  )اليتجرد والزيادة(: -

اليتاا ا أوله، واةل" بني الباا والراا، مادته برك، وبـارك   طفعل مزيد حبرفني

وأىـل   ،يدل على الرباة والزيادة، وىيغة تفاعـل ىـيغة مطاوعـة ا اةىـل    

                                      
 .188نظر، أسرار اليتكرار ا الآر ن: ي( 1)

 .372ينظر، عالقة املطالع باملآاىد ا الآر ن الكريم: ( 2)

 .19/7( ينظر، تفسري اليتحرير واليتنوير للطاهر بن عاشور: 3)
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وتسـيتعمل ا الزم الـق وهـو اليتلـبل مبعنـى الفعـل        املطاوعة قبول أثر الفعل،

أن تكون بعد معاجلـة الفعـل فيتآيتضـي ارتسـاف      ةن شمن املطاوعة ،تلبسا مكينا

ذاا أسـندت  ، وفاعال معنى الفعل ا املفعول الآابل له  يتى يصري الق املفعول

ذىل وا د تدل على تكل" فعـل مـا اشـيتآت منـه  ـو : تطـاول وتغـابن، وتـرد         

  .(1)اناية عن قوة الفعل وشدته مثل: تواىل احلبل

ل ليتدل على ااية الكمـال ونهايـة   وهذه الصيغة )تفاعل( ختيت  مبعنى جلي

 (2) اليتعظيم واإلجالل، ولذا ال  ـوز اسـيتعماله ا  ـ  اـريه سـبحانه وتعـاىل..      

ــادة والرفعــة والنمــاا، وأشــهر فعلــني علــى ىــيغة      فهــذه الصــيغة تــو ي بالزي

 )تفاعل( يدالن على اليتعظيم هما: )تبارك وتعاىل(.

االسم املوىول وهو ا  : أسند الفعل تبارك ذىلداللة احلضور والغيبة -

، وناسب الفعل ضمري الغا ب ةنـه سـرد و كـي عـن اهلل تبـارك      معنى الغا ب

وتعاىل، وأسلوب السرد ييتناسب معـه ضـمري الغا ـب. أمـا فاعلـه فهـو )الـذي(        

وناســب ذســناده ذىل املوىــول ةن الصــلة معلومــةط فآــد قــام الــدليل علــى أنــه 

 (3) م الدليل على ذعجازهفآد قا (الَِّذي َنز َل ال ُفْرَقاَن)

هـو  وللمعلـوم،  )تبارك( مـب    : الفعلداللة البناا للمعلوم واجملهول -

وأنه ليل حمال للشق، امـا أن   اخلرب الذي  مله الفعل،ىد  قوة ا يعكل 

 الآص  واإلخبار.البناا للمعلوم يعد أسلوبا مباشرا ييتف  مع أسلوب 

الآر ن الكـريم تسـع مـرات، سـبع     ا  [تبارك]وقد وردت المة حملة أخرية: 

ــاةل"   ــان واــافر   -رمســا-مــرات منهــا ب ا )اةعــراف واملؤمنــون والفرق

                                      
 .18/21، 29/8( ينظر، تفسري اليتحرير واليتنوير: 1)

 .3/711اليتفسري الواضح، حممد حممود احلجازي: ( ينظر، 2)

 .6/349: تفسري البحر احمليط ينظر،( 3)
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دون اةلـ" رمسـا ا )الـرمحن وامللـق( وعنـد النظـر جنـد         ومرتنيوالزخرف( 

أن تبــارك بــاةل" ا املواضــع الســبعة مآرونــة بفعــل بعــدها   -واهلل أعلــم-

فصـلة فاعـل    مث الفرقـان ي نـزل  تبـارك الـذ  نث، مثـل  عز وجـل منسوب ذىل اهلل 

الفعل تبارك هو الفعل )نزل( وفاعله هو اهلل تعاىل، وهكـذا بآيـة اآليـات، أمـا     

وذمنا وجد معها اسم اهلل  ،ا سورة الرمحن وامللق فلم يآرتن مع الصيغة فعل

[ 78: الـرمحن ] مث َوال ـِها َرامِ  ال َجَلـالِ  ِاي َربِّـقَ  اْسُم َتَباَرَك1نثالرمحن اما ا 

 .[1: امللق] مث ال ُمل ُق ِبَيِدِه الَِّذي َتَباَرَك نث ىفة من ىفاته اما ا امللق أو

 َواْنَشــ   الس ــاَعُة اق يتَرَبــِتنثافيتيتحــت بآولــه تعــاىل  : ســورة الآمــر،خامســا

  .مث ال َآَمُر

ــزول:  ــه -أخــرج الشــيبان واحلــاام أســباب الن ــن   -واللفــمب ل عــن اب

كة، قبـل خمـرج الـّنص ىـلى اهلل عليـه      مسعود قال: رأيت الآمر منشآا شآني مب

 .(2) مث ال َآَمُرَواْنَش    اق يتَرَبِت الس اَعُةنثوسلم، فآالوا: سحر الآمر، فنزلت: 

تسـجل مكـابرة املشـراني ا اآليـات املبينـة، وأمـر       : املآصد العـام للسـورة  

النص باإلعرال عن مكـابرتهم، وذنـذارهم بـاقرتاب الآيامـة ومـا يلآونـه  ـني        

 (3) ث من الشدا دالبع
عالقـة هـذه السـورة مبــا قبلـها ا ثـالث نــوا ط       :عالقـة السـورة مبـا قبلــها   

 قـرب  ذعـالن   ـول  السـورة  هـذه  وفاحتـة  السـابآة  السـورة  خامتـة  اةوىل: اتفا 

 مـن  والآمـر  الـنجم  بـني  ملـا  اليتناس ، و سن اليتسمية والثانية: تناسب الآيامة،

                                      
 
واحلديث ا املعجم الكبري للطرباني،  .27/146اليتفسري املنري للز يلي: ( ينظر، 2)

، ودال ل النبوة للبيهآي، باب اسالم 11477باب من روى عن ابن مبسعود، رقم: 

 مع اخيتالف ا اللفمب. 265 /2خفاف بن خنلة: 

 .27/162ينظر، اليتحرير واليتنوير:( 3)
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اار اهلل ا الـنجم مصـا ر   والثالثة: ، مااتآارب فهما  ييتان من  يات اهلل ا الس

 ..(1) الآوماةمم املكذبة بهمجاع، وا سورة الآمر فصل مصري 

الآرب والبعد ييتآابالن، يآـال: قربـت منـه     الداللة اللفظية للفعل اقرتب:

 وا الزمـان،  وا املكان، ا الق ويسيتعمل وُقْرَباناا، ُقْرباا ُأَقرُِّبُه أقرب، وَقر ْبيتُه

   ..(2) والآدرة والّرعاية، احلظوة، وا لّنسبة،ا

معناها وجود الشيا ا احليز ميتا ا مهيئـا لليتنـاول أو الوىـول ذليـه.. ومنـه      

الآرب املكاني )ذمكان اتصال أو وىـول( واالهمـا وجـودي ا نفـل احليـز،      

واذلق الزماني.. وال اقرتب فهي للآرب الـزم  عـدا واسـجد واقـرتب فهـي      

 .(3) لآرب املنزلة

 الداللة الصرفية للفعل اقرتب: 

اســيتبدم ىــيغة الفعــل دون االســم للمــادة قــربط ةن الفعــل  مــل   -

ىفة احلـدوث واليتجـدد صـالف االسـم الـذي مييتـاز بصـفة الثبـات ا احلـدث،          

 فآرب الساعة ييتجدد امنه مشاهد للعيان.
اقرتب فعل مال لفظا مسيتآبل الداللة، تنـزيال ليتحآـ    داللة الزمن:  -

، فالفعل املاضـي  ، ومعناه سيتآرتب الساعة ال حمالةالواقع بالفعلالوقوع منزلة 

يدل على اليتحآي . وال مانع من اسيتعمال الفعل على  آيآيته فيكون االقـرتاب  

  آيآة فكل يوم مير يآرب من الساعة.

                                      
 .27/143اليتفسري املنري للز يلي: ينظر،  (1)

 .663املفردات ا اريب الآر ن: ( ينظر، 2)

 .1764املعجم االشيتآاقي: مادة )قرب( ص: ( ينظر، 3)
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اايتفى بالفاعل عـن املفعـول    : اقرتب فعل الزمداللة اليتعدي واللزوم -

يبني االقـرتاب يكـون ملـن؟ أو مـن مـن؟ أو ايـ" ذمنـا جـاات         أو أي ميتعل  فلم 

 على العموم ليمخذ اجلميع ال أسباب احلذر.

فعل ثالثي مزيد حبرفني همزة الوىل : اقرتب داللة اليتآييد واإلاال  -

 واليتــاا، وهــي زيــادة خارجيــة عــن بنيــة الصــيغة يآصــد منهــا زيــادة ا املعنــى،  

واـذلق  ، أي قبول فعل الفاعل، الغةومب )افيتعل( وهي ىيغة مطاوعة هوزنو

 .، أي أن جميا الساعة قريب وسريعقربمبالغة ا الفعل، فاقرتب مبالغة ا 

ــور والغيبــة   - ــب اإلخبــار      داللــة احلض ــا يناس ــو م ــب وه ــل للغا  : الفع

 والآص .
: الفعــل مــب  للمعلــوم فيــه مــن قــوة  داللــة البنــاا للمعلــوم واجملهــول  -

 )الساعة( وهو اسم ظاهر.احلدث وتمايده لوجود فاعله 

ــه تعــاىل  خامســا: ســورة احلديــد   ــت بآول ــا ِفــي    نث: ، افيتيتح ــِه َم ــب َح ِللَّ َس

 مث الس َماَواِت َوال َمْرِل َوُهَو ال َعِزيُز ال َحِكيُم
  اإلنفــا  ا سـبيل اهلل الــذي ينبــع مــن اإلميــان  املآصـد العــام للســورة :

الباعثة على الدعوة واجلهـاد ا  ، وبناا الآوة اإلميانية واملادية الداخلي لإنسان

 .سبيل اهلل واليتوازن بني الدعوة واجلهاد
فالسورة تدور  ول اإلميان باهلل، واإلنفا ، ومن شمنهما تنزيهـه عـن اـل    

 نآ  ولذلق سبح له من ا السماوات واةرل 
 وملا خيتمت الواقعة باةمر بيتنزيهه عمـا أنكـره   عالقة السورة مبا قبلها :

ث، جاات هـذه ليتآريـر الـق اليتنزيـه وتبيينـه بالـدليل والربهـان        الكفرة من البع

أي أوقــع  مث ســبحنثوالســي" والســنان فآــال تعــاىل االيتعليــل آلخــر الواقعــة: 
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 .(2)فاحلديــد بــدأت بــذار اليتســبيح الــذي خيتمــت الواقعــة اةمــر بــه   (1) اليتســبيح

ه ا فرباعة االسيتهالل ا هذه السورة بذار اسـم اهلل اةعظـم الـذي أمـر بيتنزيهـ     

أتبعــه به ــدى عشــرة ىــفة مــن ىــفات الكمــال العزيــز    ثــم الســورة الســابآة

 احلكيم...
ا  مثفسبح باسـم ربـق العظـيم   نثفمول السورة علة للسورة السابآة، امنه قيل 

 الواقعةط ةنه )سبح هلل ما ا السماوات وما ا اةرل( ا احلديد.
املـاا، وا ا"ـواا، يآـال:     الس ْبُح: املّر الّسـريع ا الداللة اللفظية للفعل: 

ــَباَ ةا  ــْبحاا وِس ــَبَح َس ــه اهلل تعــاىل  ..َس ــِبيُح: تنزي ــه    واليت ْس مــن اــل ســوا، واليتنزي

ــّر اليتســبيح . وأىــلاليتبعيــد، والعــرب تآــول ســبحان مــن اــذا أي أبعــده.    : امل

 فمادة )سبح( تع  اليتعظيم والذار واليتنزيه. . )3(تعاىلالّسريع ا عبادة اهلل 
(  4) واليتنزيـه نى االنبسـا  جريانـا دون انغمـار، ومعنـاه اليتعظـيم      السبح مبعو

فاليتسبيح هو تنزيـه اهلل عـن اـل مـا ال يليـ  بكمالـه وجاللـه، وأىـله ا اللغـة          

اإلبعــاد عــن الســوا، مــن قــو"م ســبح ذاا ىــار بعيــدا، ومنــه قيــل للفــرب:     

 .أبعد ا سرعيتهةنه ذاا جرى  طسابح
  :الداللة الصرفية للفعل 

ا الآـر ن أاثـر مـن نيـانني موضـعاط والـق لعظـيم         مثسبحنثادة وردت م

فضـل اليتسـبيح، وقـد افيتيتحـت بـه سـبع سـور مسيـت باملسـبحات، سـت منهـا            

                                      
 .19/251، نظم الدرر ا تناسب اآليات والسور: ( ينظر1)

 .18، أسرار ترتيب السور:( ينظر2)

مآاييل اللغة البن فارب مادة ، و(392املفردات ا اريب الآر ن )ص:  ينظر،( 3)

 )سبح(.

 .948، املعجم االشيتآاقي ةلفاظ الآر ن الكريم: مادة سبح:( ينظر4)
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بلفمب الفعل وهي جمال حبثنا، والسابعة باملصدر )سبحان( وقد افيتيتحت بالفعل 

املاضــي ثــالث ســور وهــي احلديــد واحلشــر والصــ"، وافيتيتحــت باملضــارع         

ذمنـا عـرب   اليتغابن، وافيتيتحت باةمر سـورة اةعلـى فآـط، و"   سورتان: اجلمعة و

ــبني أن الــق اليتســبيح هلل، هــو شــمن أهــل      ــارة وباملضــارع أخــرى لي باملاضــي ت

وأاثـر مـا ورد ا    (1)"وات وأهـل اةرل، ودأبهـم ا املاضـي واملسـيتآبل    االسم

َلى اليت ْمِجيِد َأَدلد َلف مب  َعالآر ن من اليتسبيح يراد منه اليتنزيه مع اليتعظيم. بل هو " 

وال زمن يرد فيه فعل اليتسـبيح   .(2)"َواليت ْنِزيِه، َفُهَو َجاِمٌع ِلل ِعَباَرِة َعِن ال َكَماَلاِت

 ييتف  مع املآصد العام للسورة ال  ورد فيها.

وأول  (الواقعـــة)وااــر ا الآـــر ن: َســب َح امـــا ا  خــر الســـورة الســابآة     

وا احلشـر والصـ" بلفـمب املاضـي، وا      لألمر باليتسبيح، واار هنـا  (اةعلى)

اجلمعة واليتغابن بلفمب املضارع، ذشعارا بمن من شمن ما أسند ذليه أن يسبحه ا 

مجيع أوقاته، واله يدل علـى الدميومـة واالسـيتمرار، وأن الـق ديـدن مـن ا       

الســـموات واةرل، وجـــاا بلفـــمب املصـــدر ُســـْبحاَن أول اإلســـراا، ذشـــعارا  

 .(3)ليتسبيح من ال شيا وا ال  البهاالقه على اسيتحآا  ا
 داللة الزمن للفعل سبح: 

ن الفعل  عل هذه السورة بالفعل دون االسمط ة عرب عن اليتسبيح ا -

احلدث مرتبطـا بـزمن وفاعـل، بينمـا االسـم  ـدث دون زمـن أو فاعـل، واهلل         

سبحانه أراد أن يبني احلدث والزمن والفاعل، وال الق ييتـوفر ا الفعـل دون   

 سم.اال

                                      
 .7/541، حممد اةمني الشنآيطي: البيان ا ذيضا  الآر ن بالآر ن أضواا( 1)

 .11/103اليتحرير واليتنوير: ( 2)

 .27/290اليتفسري املنري للز يلي: ( 3)
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جاا الفعل )سبح( بصيغة املاضي " للداللة علـى أن تنزيهـه تعـاىل أمـر      -

فيتنزيهه أمر مآرر منذ اةزل،  (1)أمر اهلل به عباده من قبل وأ"مه الناب" ،مآرر

وذن مل يكن أ د يسبحه فهو سبحانه يسـيتح  اليتنزيـه فاملاضـي اسـيتغر  اخللـ       

آصد السورة وهو اإلميان باهلل وما قبل اخلل ، اما أن الفعل املاضي ييتف  مع م

 واإلنفا  ا سبيله.
وفاعل الفعل )ما( املوىولة ال  تفيد العمـوم لغـري العاقـل ولصـفات      -

العآالا، أي ال من ا السماوات واةرل سبحه ونزهه، فدخل العاقـل مـع   

ــثرية ال يعلمهــا ذال اهلل         ــوامل ا ــدخل حتيتهــا ع ــوم، في ــل لزيــادة العم ــري العاق ا

غة سبَّح تدل على الكثرة وفاعلـها عـام أيضـا يفيـد الكثـرة. وقـدم       سبحانه. فصي

 اجلار واجملرور )هلل( للآصر واالخيتصاص، اخيتصاص اليتسبيح له و ده ال لغريه.
، ولكــن ميتعــد بنفســه أىــال)ســب ح( : الفعــل داللــة اليتعــدي واللــزوم -

ولكنـه  عدي بالالم ليتمايد اإلخـالص "تآـول سـبحت اهلل وسـبح املـؤمن ربـه،       

بالالم، وهـي ذمـا الم اليتبـيني ةنهـا تـبني شـدة ذلصـا  الفعـل بـاملفعول،          دي ع

" وذمنـا  وجاا ا اليتفسري املـنري  (2)وذما ال االسيتحآا  ال  تكون بني معنى واات 

عّدي بالالم وهو معّدى بنفسه، مثل نصحت له ونصـحيته، ذشـعارا بـمن ذيآـاع     

 .  (3)الفعل ةجل اهلل وخالصا لوجهه"
مزيـد   ثالثـي  فعـل سـبح  : )اليتجـرد والزيـادة(   آييد واإلاال داللة اليت -

، بيتكرير أىل من أىـوله، علـى وزن )فع ـل( وهـو     وهي زيادة داخلية الشدةب

 هلل سبحانه.أي زيادة ا اليتسبيح اليتكثري واملبالغة ا الفعل،  من ىيل

                                      
 .27/357 اليتحرير واليتنوير:( 1)

 221-1/220ينظر، مغ  اللبيب: ( 2)

 .27/290اليتفسري املنري للز يلي: ( 3)
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أسـند الفعـل سـبح للغا ـب )مـا( وناسـب ذسـناده         داللة احلضور والغيبـة: 

ن اهلل  كي عن اثرة تسبيح العوامل له لكي تسبحه اـثريا امـا سـبح    للغا ب ة

 اريك، وأسلوب احلكي أو السرد يناسبه الغا ب فيعطيه قوة ا املعنى.

االسـم   فاعلهو ،: الفعل مب  للمعلومداللة البناا للمعلوم واجملهول -

وهو من ىيل العموم، والق للداللة على تعمـيم ىـليتها، أي    املوىول )ما(

 عموم َمن سبحه سبحانه.
َسـِمَع اللَّـُه َقـْوَل الَّيِتـي      َقْدنثافيتيتحت بآوله تعاىل:  خامسا: سورة اجملادلة،

 .مثَزْوِجَهاُتَجاِدُلَق ِفي 

 ،عن عا شة قالت: تبارك الـذي وسـع مسعـه اـل شـيا     أسباب النزول: 

بعضه وهي تشـيتكي زوجهـا ذىل    علي ذني ةمسع االم خولة بنت ثعلبة وخيفي 

اهلل ىلى اهلل عليه وسلم وتآول: يا رسـول اهلل أاـل شـبابي ونثـرت لـه       رسول

فمـا   ،اللهم اشـكي ذليـق   ، يتى ذاا ارب س  وانآطع ولدي ظاهر م  ،بط 

مسع اهلل قـول الـ  جتادلـق ا     قدنث :بر ت  يتى نزل جربيل بهؤالا اآليات

 .(1) الصامتوهو أوب بن  مثزوجها

هيآاع البمب الشـديد، الـذي أشـارت ذليـه     اِلهعالم ب املآصد العام للسورة:

مبن  اد اهلل ورسوله، ملا لـه سـبحانه مـن متـام العلـم، الـالزم عنـه متـام          احلديد

                                      
واحلديث ا سنن ابن ماجة، باب الظهار،  .206لباب النآول ا أسباب النزول:( 1)

، 3791، رقم: 2/497، واملسيتدرك على الصحيحني للحاام ج2063رقم: 

،  ديث رقم: 214 /8ا: ومسند أبي يعلى، تابع مسند عا شة رضي اهلل عنه

4780. 
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وقـد دل الفعـل )مسـع(     .(1) الكمـال الالزم عنه اِله ااة اميع ىـفات   الآدرة.

 على ذظهار علم اهلل الشامل وذ اايته البالغة.

أن  :ووجه اتصا"ا مبا قبلـها املرااي: قال الشيخ  عالقة السورة مبا قبلها:

 اوافيتيتحت هذه مبا هو مـن هـذا الـوادي. أنـه ااـر       الّله،اةوىل خيتمت بفضل 

مطلع هـذه أنـه    اواار  -مطلع اةوىل ىفاته اجلليلة ومنها الظاهر والباان 

 ..(2) تعاىلمسع قول اجملادلة ال  شكت ذليه 

 اةان بـه يـدرك اةىـوات،    السـمع قـوة ا  : للفعل مسـع  الداللة اللفظية

، وأىل مادة مسع: نفـاا مـادة لطيفـة أو دقيآـة ذىل     وفعله يآال له السمع أيضا

 .(3)أثناا شيا اما ينفذ الصوت ذىل الدماغ من خالل املسمع...

 الداللة الصرفية للفعل مسع: 

وعرب بالفعل دون االسم لليتمايد على الزمن ةن احلدث مرتبط بواقعة  -

 هى ا زمن مضى.معينة وانيت

ــد اخلــرب، ولكــن      - ــ ، فهــو مــن  ــروف تواي )قــد( أىــله  ــرف حتآي

اخلطاب هنا للنص ىلى اهلل عليه وسلم، وهـو ال خيـامره تـردد ا أن اهلل يعلـم     

ما قالـت املـرأة الـ  جادلـت زوجهـا، فـيتعني أن  ـرف )قـد( هنـا مسـيتعمل ا           

 اليتوقع، أي اإلشعار حبصول ما ييتوقعه السامع.

فعــل مــال، ومعنــاه االســيتجابة للمطلــوب وقبولــه بآرينــة    و)مســع( -

. والفعـل املاضـي   (4) دخول قد اليتوقعية عليه، فهن امليتوقع هو اسيتجابة شـكواها 

                                      
 .3/68مصاعد النظر ا اإلشراف على مآاىد السور:( 1)

 .28/3تفسري الشيخ املرااي:( 2)

 .1075ينظر، املعجم االشيتآاقي املؤىل ةلفاظ الآر ن الكريم: ( 3)

 .28/8ينظر، اليتحرير واليتنوير: ( 4)
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يدل أيضا على أن مسع اهلل الزم وحميتم، وفاعل الفعـل هـو )اهلل( جـل جاللـه     

 اسم ظاهر زيادة ا تمايد فعل السمع.

عد ملفعـول، وقـد ااـر مفعولـه وهـو      : مسع فعل ميتداللة اليتعدي واللزوم

 المة )قول( ليتمايد السمع وحتديد املسموع.

علـى   ،جمردمسع فعل ثالثي  )اليتجرد والزيادة(:واإلاال  داللة اليتآييد 

 وزن )فعل( وهي من أاثر الصيل ورودا ا الآر ن الكريم.

َواِت َوَمـا  َسب َح ِللَِّه َما ِفـي الس ـَما  نثقال اهلل تعاىل:  سادسا، سورة احلشر:

ةنهـا تيتحـدث    (1) وتسمى سورة ب  النضـري  مثِفي ال َمْرِل َوُهَو ال َعِزيُز ال َحِكيُم

 عن جالا يهود ب  النضري عن املدينة
 أسباب النزول:

أخرج البباري عن ابن عباب قال: سـورة اةنفـال نزلـت ا بـدر وسـورة      

ة قالــت: وأخــرج احلــاام وىــححه عــن عا شــ، احلشــر نزلــت ا بــ  النضــري

اانت ازوة ب  النضري وهم اا فة من اليهود على رأب سيتة أشـهر مـن وقعـة    

فحاىـرهم رسـول اهلل ىـلى اهلل     ،وخنلهم ا نا ية املدينـة  ،ن منز"مابدر وا

عليه وسلم  يتى نزلوا على اجلالا وعلى أن "ـم مـا أقلـت اإلبـل مـن اةميتعـة       

هلل مـا ا السـموات    سبحنثهم فمنزل اهلل في ،واةموال ذال احللآة وهي السال 

 (2) مثوما ا اةرل

                                      
 .28/63ينظر، اليتحرير واليتنوير: ( 1)

واحلديث ا دال ل النبوة  .208أسباب النزول، للسيواي: لباب النآول ا ( 2)

، واملسيتدرك 3/178للبيهآي، باب مجاع أبواب ازوة بدر العظمى: 

 .2/483للحاام:
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: ملا قال اهلل تعاىل ا  خر اجملادلة: ايتب اهلل ةالنب عالقة السورة مبا قبلها

أنا ورسلي، بني ا هذه السورة البيته للمعاهـدين مـن أهـل الكيتـاب وهـم بنـو       

 النضري  ني نبذوا العهد.

-يم واليتنزيه هلل تعاىل: من السبح وهو اليتعظالداللة اللفظية للفعل سبح

 اما سب  ا سورة احلديد.

: جـاا لفـمب اليتسـبيح بالفعـل دون االسـم القـرتان       الداللة الصـرفية للفعـل  

اةمر بواقعة معينة، وهي أن اهلل نزه نفسه من ال سـوا فـذار نعميتـه ا ذجـالا     

 ب  النضري عن املدينة، ثم جاا الفعل ماضيا

 على أن أجلى اليهـود مـن املدينـة،    تذاريا للمؤمنني  يتى يسبحوا شكرا هلل

 وذعالمهم أنه قد سبح هلل من ا السماوات واةرل منذ اةزل.  

 باقي دالالت الفعل مرت ا سورة احلديد.

: وهي السورة الثالثة ال  جاا االفيتيتا  فيها بالفعـل  سابعا، سورة الص"

اِت َوَمـا ِفـي ال ـَمْرِل    َسـب َح ِللَّـِه َمـا ِفـي الس ـَماوَ     نثسبح، افيتيتحت بآوله تعـاىل:  

 مثَوُهَو ال َعِزيُز ال َحِكيُم

َعْن َعِليِّ ْبِن َال َحَة َعـِن اْبـِن َعب ـاٍب َقـاَل: َاـاَن َنـاٌب ِمـَن        : أسباب النزول

ال ُمْؤِمِننَي َقْبَل َأْن ُيف َرَل ال ِجَهاُد َيُآوُلـوَن: َلَوِدْدَنـا َأن  اللَّـَه َعـز  َوَجـل  َدلََّنـا َعَلـى        

َ بِّ ال َمْعَماِل ِذَلْيِه َفَنْعَمَل ِبـِه َفـَمْخَبَر اللَّـُه َأن  َأَ ـب  ال َمْعَمـاِل: ِذمَيـاٌن ِبـِه َوِجَهـاُد         َأ

َأْهِل َمْعِصَييِتِه الَِّذيَن َخاَلُفوا ال ِهمَياَن َوَلـْم ُيِآـردوا ِبـِه. َفَلم ـا َنـَزَل ال ِجَهـاُد َاـِرَه َاِلـَق         

َوَش   َعَلْيِهْم. َفَمْنَزَل اللَُّه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: َيا َأيدَها الَِّذيَن  َمُنوا  َناٌب ِمَن ال ُمْؤِمِننَي

 .(1)ِلَم َتُآوُلوَن َما َلا َتف َعُلوَن

                                      
 .28/173اليتحرير واليتنوير:  (1)
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: حتفيز املـؤمنني لنصـرة الـدين، وعـدم اليتبـاال عـن       املآصد العام للسورة

 مواان نصرته، وجهاد أهل الكفر.

ا خيتمـت املميتحنـة بـاةمر بيتنزيهـه سـبحانه عـن       ملـ : عالقة السورة مبا قبلـها 

افيتيتحـت الصـ" مبـا هـو      ...تولي من خيال" أمره باليتولي عـنهم والـربااة مـنهم.   

أي أوقـع اليتنزيـه اةعظـم للملـق اةعظـم       مث سـبح هلل نثاالعلة لذلق فآـال:  

 (1) ..مثِفي الس َماَواِت َوَما ِفي ال َمْرِل  َمانثالذي له 

سبآت داللـة الفعـل ا )سـورة احلديـد( أنـه      سبح: الداللة اللفظية للفعل 

 من الس ْبح وهو اليتعظيم واليتنزيه.
 الداللة الصرفية للفعل سبح: 

نال مب احتاد السور الثالث )احلديد واحلشـر والصـ"( ا االفيتيتـا  بالفعـل     

املاضي )سبَّح( وقد فصل بني السور بسورة أخـرى ومل تـمت ميتيتاليـة، والفعـل     

ث دالليته املعجمية وا دة ودالليته الصرفية ميتآاربـة ليتناسـبه   سبح ا السور الثال

املسبحات الفيتيتا هـا باليتسـبيح.    -مع اريها-مع السور الثالث ال  تسمى 

ثـم اخيتلفــت ىـيغة اليتســبيح بعـد الــق فجـاات باملضــارع )يسـبح( ا ســورتي      

َمـا ِفـي ال ـَمْرِل    ُيَسبُِّح ِللَّـِه َمـا ِفـي الس ـَماَواِت وَ    نثاجلمعة واليتغابن فآال تعاىل: 

ُيَسـبُِّح ِللَّـِه َمـا    نثوقـال تعـاىل:    [1]اجلمعـة:   مث ال َمِلِق ال ُآددوِب ال َعِزيِز ال َحِكيِم

 ِفي الس َماَواِت َوَما ِفي ال َمْرِل َلُه ال ُمل ُق َوَلُه ال َحْمُد َوُهَو َعَلى ُاـلِّ َشـْيا  َقـِديرٌ   

ضا بعد الـق فجـاات بـاةمر ا    ثم اخيتلفت ىيغة اليتسبيح أي  [1]اليتغابن:  مث

 [1]اةعلى:  مث َسبِِّح اْسَم َربَِّق ال َمْعَلىنثسورة اةعلى فآال تعاىل: 

واهلل  -وعلــة االنيتآــال مــن بنــاا املاضــي ذىل بنــاا املضــارع ذىل بنــاا اةمــر   

هي أن اهلل أخرب ا احلديد واحلشر والصـ" أن خملوقـات قـد سـبحت      -أعلم

لها لثبـوت الـق هلل و ـده، ثـم أخـرب ا اجلمعـة       اهلل فوجب عليق أن تسبح مث

                                      
 .20/2: نظم الدرر ا تناسب اآليات والسورينظر،  (1)
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ــار        ــبيح واسيتحض ــدوام ا اليتس ــيتمرار وال ــى االس ــدل عل ــارع لي ــابن باملض واليتغ

ىورته السيتمرار ملكه سبحانه، وقد أاـد الـق البآـاعي ا  ديثـه عـن ورود      

أخرب أول هذه السورة أن الـق اليتنزيـه   املضارع ا افيتيتا  سورة اجلمعة بآوله:" 

ــى وجــه اليت  ــال:     عل ــه فآ ــيتمرار ملك ــارع الس ــاليتعبري باملض ــيتمرار ب ــد واالس جدي

أي امللق احملـيط بكـل    {هلل}أي يوقع اليتنزيه اةعظم اةبهى اةامل  {يسبح}

شيا قدرة وعلماا، وأاد بـذلق ملـا ا اليتغـابن ومل  ـيتن بعـد اإلقـرار بـالوقوع        

رة خالية على هذا الوجه ذىل اليتمايد بماثر من مرة وجعل بني ال مسبحيتني سو

من الق ليكون الق أدل على قصد اليتمايد من  يـث شـدة االعيتنـاا بالـذار،     

وقــال  .(1)وذن وقــع فصــل ويكــون اليتمايــد أاثــر تنبيهــاا وأعظــم ىــدعاا وتــذارياا

َهـِذه ال َكِلَمـة   الكرماني عن اخيتالف بناا اليتسبيح من املاضي للمضـارع لألمـر "   

َدِر ِفي ب  ِذْسَراِ يل ال ِهْسَراا ِلَمن ـُه اَةْىـل ثـم  باملاضـي     اْسيتم ثر اهلل بَها َفَبَدَأ ِبال َمْص

ِلَمن ــُه أســب  الزمــانني ثــم  باملســيتآبل ثــم  ِبال ــَممر ِفــي ُســوَرة ال ــَمْعَلى اســيتيعابا َ"ــِذِه 

ــَممر      ــع ال مصــدر واملاضــي واملســيتآبل َوال  ــي َأرب ــة مــن َجِميــع جهاتهــا َوِه ال َكِلَم

 .(2)للمبااب

اا اليتسبيح ا هذه السـورة بالفعـل املاضـي أيضـا ليؤاـد  آيآـة       وقد ج -

اليتسبيح هلل، وتكرار )ما( ليدل على أن ال ما ا السماوات مـن عـوامل تسـبح    

هلل، وما ا اةرل من عـوامل أيضـا تسـبح هلل سـبحانه، فيـدل علـى الشـمول        

اعــل اــل عــامل مســبحا هلل علــى  ــدة. امــا أن اــل قضــايا الســورة تآيتضــي     

 ه سبحانه.تسبيح

  مث َتَباَرَك الَِّذي ِبَيِدِه ال ُمل ُق َوُهَو َعَلى ُالِّ َشْيا  َقِديٌرنث :ثامنا، سورة تبارك

                                      
 .20/45: نظم الدرر ا تناسب اآليات والسورينظر،  (1)

 .232الربهان ا توجيه ميتشابه الآر ن:  (2)
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اخلضوع هلِل، التصـافه بكمـال امللـق، الـدال عليـه       املآصد العام للسورة:

 وذظهار عظميته لكمال ملكه وقدرته. (1)الآدرة،  متام

بـمن مـن أعـرل عنـه     اليتحـريم  سـورة  ملـا خيتمـت    عالقة السورة مبـا قبهـا:  

ســبحانه أهلكــه ومل يغــن عنــه أ ــد، ومــن أقبــل عليــه رفعــه واسيتبلصــه ومل   

لـة  َميضره أ د، وخيتم بمنه قوى مريم عليها السالم  يتـى اانـت ا درجـة الكَ   

ورزقها الرسوف ا اإلخالص، واان مثـل هـذا ال يآـدر علـى فعلـه ذال مـن ال       

خيلـ  لـه اةعمـال وال يليتفـت ذىل     ا"ا له، واان من ال اـ"ا لـه أهـالا ةن    

االسيتبصـار املـثري    سواه حبال، ةنه امللق الذي ميلق امللق قال مثرياا للـهمم ذىل 

 (2) {تبارك}لإرادة ذىل رياضة تثمر مجيع أبواب السعادة: 

أي اثـر خـريه ودام، وهـو تنويـه بعطا ـه      : الداللة املعجميـة للفعـل تبـارك   

وقد خ  اهلل هذه السورة بهذا االفيتيتـا     )3(يةالدا م خلآا ورزقا وربوبية وهدا

)تبارك( ةن ما بعده شيا عظيم وهو اتصافه سـبحانه بكمـال امللـق والآـدرة.     

ةن مــا بعــده عظــيم وهــو ذنــزال   -امــا مــر-امــا افيتــيتح بــه ســورة الفرقــان 

 الآر ن. 

افيتـيتح اهلل سـبحانه السـورة بالفعـل تبـارك       الداللة الصرفية للفعـل تبـارك:  

سم لليتمايد على قضية الزمن والفاعل الذي يصا ب احلـدث املوجـود   دون اال

 ا الفعل.

ط ةن املاضـي يؤاـد  آيآـة ثابيتـة     بالزمن املاضي دون املضارعوافيتيتح  -

وهي أن تنزيهه باتصـافه بامللـق والآـدرة تبـارك وتعـاىل قـديم منـذ اةزل. وأمـا         

                                      
 .3/103مصاعد النظر ا اإلشراف على مآاىد السور:  (1)

 .217-20/216: نظم الدرر ا تناسب اآليات والسورينظر،  (2)

 ( انظر، املعجم االشيتآاقي: مادة برك.3)



 

 
54 

 ا البنيِة الصرفيِة والرتايب( دالليٌة دراسٌة) الآر نيِة وِرا السِّ الفعليُة الفواتُح

 د. أمحد حممد أمحد خليل

 

زيــادة اخلــري فاعــل الفعــل فهــو االســم املوىــول )الــذي( إلظهــار ىــليته وهــي  

 والرباة فيه من ملق اهلل وقدرته على ال شيا.

داللة اليتآييد واإلاال : الفعل تبارك على وزن تفاعـل، وهـي ىـيغة    -

مطاوعة تفيـد قبـول أثـر الفعـل، فيتـو ي بالرفعـة والنمـاا والرباـة ا ملـق اهلل          

 الآادر على ال شيا.

 مث  َساِ ٌل ِبَعَذاب  َواِقٍعَسَمَلنثافيتيتحت بآول اهلل تعاىل: : تاسعا: سورة املعارج

ذثبات يوم الآيامـة وعظميتـه، وذنـذار مـن افـر بـه،        املآصد العام للسورة:

 .)1(وتمايد النعيم للمصدقني به

وهـي االيتيتمـة "ـا     ،نزلت هذه السورة بعد ال َحاقَُّة عالقة السورة مبا قبها:

 . )2(اآلخرةا  ا بيان أوىاف يوم الآيامة والنار، وأ وال املؤمنني واجملرمني

اسـيتبراج مـا ا  ـوزة أخـرى، أي الـب      الداللة املعجمية للفعل سـمل:  

 . )3(حتصيله بدفع أو  ث

والسدــَؤاُل للمعرفــة  ...السدــَؤاُل: اســيتدعاا معرفــة، أو مــا يــؤّدي ذىل املعرفــة 

 يكون تارة لالسـيتعالم، وتـارة لليّتبكيـت، اآولـه تعـاىل: َوِذَاا ال َمـْوُؤَدُة ُسـِئَلتْ       

والسدَؤاُل ذاا اان لليتعريـ" تعـّدى ذىل املفعـول     [ وليتعّرف ال َمْسُئوِل.8ليتكوير/ ]ا

ــارة باجلــاّر، تآــول: ســمليته اــذا، وســمليته عــن اــذا،      ــارة بنفســه، وت ــاني ت الث

 . )4(واِقٍعَسَمَل ساِ ٌل ِبَعذاب   ..وبكذا، وبعن أاثر

 
 

                                      
 .3/119ينظر، مصاعد النظر لإشراف على مآاىد السور: ( 1)

 .29/109 للز يلي: اليتفسري املنري( 2)

 .1054( ينظر، املعجم االشيتآاقي املؤىل ةلفاظ الآر ن الكريم:3)

 .437( ينظر، املفردات ا اريب الآر ن:4)
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 الداللة الصرفية للفعل سأل: 

عن سؤال املشـراني العـذابط إلن الـزمن     اسيتبدم الفعل سمل لليتعبري -

مآصود فآد وقع السـؤال ا املاضـي، فاحلـدث وقـع ا زمـن مضـى، وناسـب        

 الفعل املاضي لسرد  كاية ما وقع بالفعل.

فاعـل الفعــل هــو )سـا ل( اســم فاعــل مــن لفـمب الفعــل ســمل، وعليــه     -

ير فالفاعــل مل يــزد املعنــى شــيئا ومل يســهم ا معرفــة الفاعــل، وا الــق تصــو

لغرابــة ســؤا"م، وليتفاهــة الســا ل وســؤاله الــذي ال يســيتح  أن يــذار جلرأتــه    

 واسيتهيتاره.

الفعل سمل ميتعد أىال، تآول: سمل حممـد ربـه،    داللة اليتعدي واللزوم:

لكــن جــاا ا اآليــة علــى اــري املعهــود  يــث مل ييتعــد ملفعــول بــه، وذمنــا تعــدى 

أي  )1( اإللصـا  واليتعديـة  حبرف اجلر الباا ال  هـي مبعنـى )عـن( وفيهـا معنـى      

 العذاب ملص  به، واملعنى سمل سا ل عذابا، 

امنـه   تعدييتـه، فعـّدى   دعـا، معنـى   مث َسـَملَ نثضـمن  ويآول الزخمشـري: "  

 . )2(" والبه اهذاا اسيتدع بكذا.دعا  قولق:من  {َواِقٍع ِبَعَذاب }دعا داع  قيل:

ىيغة يكثـر   : سمل فعل جمرد على وزن )فعل( وهيداللة اليتجرد والزيادة

ورودها ا الآر ن الكريم، وفيها ىرا ة ووضو  ا احلـدث وسـرعة وىـول    

 معناه ليتجردها.

  َعَبَل َوَتَولَّىنثافيتيتحت بآوله تعاىل: ، عاشرا: سورة عبل

 َعـَبلَ  ُأْنِزَلـتْ  :َقاَلـتْ  َعاِ َشـَة رضـي اهلل عنهـا    : َعـنْ أسباب نزول السـورة 

 َفَجَعـلَ  وسـلم  عليه اللَّه ىلى النص ذىل ال َمْعَمى( َأَتى ٍمَمك يتو ُأمِّ اْبِن) ِفي َوَتَولَّى

 ُعَظَمـــاِا ِمـــْن ِرَجـــاٌل اللَّـــِه َرُســـوِل َوِعْنـــَد َأْرِشـــْدِني، اللَّـــِه َرُســـوَل َيـــا: َيُآـــوُل

                                      
 .36ينظر: اجلنى الداني ا  روف املعاني للمرادي:( 1)

 .4/611تفسري الكشاف: ( 2)



 

 
56 

 ا البنيِة الصرفيِة والرتايب( دالليٌة دراسٌة) الآر نيِة وِرا السِّ الفعليُة الفواتُح

 د. أمحد حممد أمحد خليل

 

 َعَلــى َوُيآ ِبــُل َعْنــُه، ُيْعــِرُل وســلم عليــه اللَّــه ىــلى الــنصد فجعــل ال ُمْشــِرِانَي،

 َعِلـيِّ  َعـنْ  َىـِحيِحِه،  ِفي ال َحاِاُم َرَواُه. َوَتَولَّى َعَبَل ُأْنِزَلْت َذاَه َفِفي. ال تَخِريَن

 . )1(.[َيْحَيى ْبِن َسْعِد َعْن ال َعيت اِبيِّ، َعِن ال ِحرِييِّ، ِعيَسى ْبِن

: ملا اار اهلل ا  خر سورة النازعـات )ذمنـا أنـت    املآصد العام لسورة عبل

أعظـم اإلنـذار يكـون بـالآر ن واالهيتمــام     منـذر( جـاات سـورة عـبل ليتـبني أن      

 .)2(بالذي أقبل عليه فجاا عيتاب النص ىلى اهلل عليه وسلم. 

أن الـنص   : ااـر اهلل تعـاىل ا )النازعـات(   قبلـها  النازعاتمناسبيتها لسورة 

ىّلى اهلل عليه وسّلم منذر من خيشى السـاعة، وهنـا ااـر مـن ينفعـه اإلنـذار،       

ّلى اهلل عليــه وســّلم ينــاجيهم ا أمــر اإلســالم وهــم الــذين اــان رســول اهلل ىــ

ويدعوهم ذليه وهم عيتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل والعباب بن عبـد املطلـب   

وأمية بن خل" والوليد بن املغـرية. امـا أن بينهمـا تشـابها ا موضـوع احلـديث       

عن يوم الآيامة وأهوا"ا، وذثبات البعث مببلوقـات اهلل ا اإلنسـان والكـون،    

[ 34] مث َفــِهاا جــاَاِت الطَّام ــُة ال ُكْبــرىنثنــاك وىــفت الآيامــة بآولــه تعــاىل: فه

[ وهما من أمسـاا  33]  مث َفِهاا جاَاِت الص اخ ُةنثوهنا وىفت بآوله سبحانه: 

يوم الآيامة. وهناك أثبت اهلل البعث صل  السماا واةرل واجلبال، وهنا أثبيتـه  

 .(3)صل  اإلنسان والنبات والطعام

                                      
حيح ى. واحلديث ا: 472ينظر أسباب النزول للوا دي حتآي ، زالول:( 1)

وىحيح ابن  .3331 ، حتآي  حممد ناىر اةلباني، رقم:سنن الرتمذيوضعي" 

 .535 بان، باب: اار ما يسيتحب للمرا اإلقبال على الضعفاا، رقم: 

 .3/157ينظر، مصاعد النظر لإشراف على مآاىد السور:( 2)

 .30/56ينظر، اليتفسري املنري:  (3)
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. (1)الُعُبوُب: ُقُطوُب الوجِه من ضي  الّصدر: داللة اللفظية للفعل عبلال

جهامة ا الوجه متأل النف ل و شـة اوجـه اةسـد. ومنـه: "عـَبل فـالن       أو هو 

تآـبدت   فهو: م "د ما بني عينيه وجلد جبهيته وجته جل  َعَم)َضَرب( وعبوًسا: َج

ُيْســيَتآ بل بهــذا، واةىــل وجتهُُّمــه يــو ي باجلفــاا ويــو ش َمــن   ،أديــم الوجــه

 .(2)انبسا  الوجه

: عرب سـبحانه وتعـاىل بالفعـل )عـبل( دون     الداللة الصرفية للفعل عبل

االسمط ليتمايـد ارتبـا  احلـدث بـالزمن، ةن الواقعـة قـد  ـدثت ا املاضـي،         

ــة،       ــى، واهلل ســبحانه يآــ  واقع ــى املاضــي لفظــا ومعن ــدل عل ــا ي والفعــل هن

 املاضي زمنا وداللة. وأسلوب الآ  والسرد يناسبه

الفاعل ضمري مسيترت تآديره )هو( للغا ب يعود على الـنص ىـلى اهلل عليـه    

 وسلم، ومل يآل عبست تنزيها لآدره وحتاشيا من جمابهيته بهذا اةسلوب.

: أسند الفعل لضمري الغا ب، ثـم اليتفـت ذىل ضـمري    داللة احلضور والغيبة

ذىل اخلطــاب داللــة علــى مزيــد  يتفــات مــن الغيبــة اخلطــاب )ومــا يــدريق( واالل

اإلنكار، وزيادة ا العيتاب، وتنبيها للرسول ىّلى اهلل عليـه وسـّلم ذىل العنايـة    

 .(3)بشمن اةعمى

: الفعــل عــبل ثالثــي جمــرد علــى وزن فعــل وهــي داللــة اليتجــرد والزيــادة

 ىيغة يكثر ورودها ا الآر ن الكريم، ومن معانيها اليتآرير واإلخبار للحدث.

                                      
 .544املفردات ا اريب الآر ن:  (1)

 .3/1395نظر، املعجم االشيتآاقي املؤىل ةلفاظ الآر ن الكريم: ي (2)

 .30/59ينظر، اليتفسري املنري:  (3)
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: عبل فعل الزم، يدل على احلـدث وفاعلـه فآـط    يتعدي واللزومداللة ال

دون بيان ما يآع عليه احلدث، ةن املآصد هـو هيئـة الوجـه  ـني املآابلـة ومـن       

 قام باحلدث.

أي  مث اليت َكاُثُرَأل َهاُاُم نثافيتيتحت بآوله تعاىل :  ادي عشر، سورة اليتكاثر

 .(1)شغلكم اليتفاخر باةموال واةوالد واةعوان

تبني أن سبب ا"الك هو مجـع املـال واإلخـالد ذىل    آصد العام للسورة: امل

 الدنيا، وتذار باملوت واحلساب ملن انشغل عن اآلخرة.

نزلت ا بـ  عبـد منـاف وبـ  سـهم مـن أ يـاا قـريش،         أسباب النزول: 

وأعــزد  ســيداا، أاثــُر  ــُن: منــاف  َعْبــد بنــو اــان بيــنهم عــداا أيهــم أاثــر، َفَآــاَل

 ُثـم   .منـاف  َعْبـد  بنـو  فَكَثـَرُهم  َاِلـَق،  مثـلَ  سـهم  بنو َوَقاَل. َنَفراا وأعظُم عزيزاا،

َســْهمط  بنــو َفَكَثــَرُهم. موتــاهم فعــددوا الآبــوَر زاروا َ يت ــى موتانــا، َنُعــدد: قــالوا

 .(2)اجلاهلية ا عدداا أاثر اانوا ةنهم

م النـاب فيهـا ذىل   ملا أثبت ا الآارعة أمر الساعة، وقسمناسبيتها ملا قبلها: 

افيتيتح هـذه بعلـة الشـآاوة ومبـدأ احلشـر لينزجـر        بالشآي،وخيتم  وسعيد،شآي 

   (3)السامع عن هذا السبب ليكون من الآسم اةول

اللَّْهـُو: مـا يشـغل اإلنسـان عّمـا يعنيـه       : الداللة اللفظيـة للفعـل )أ"ـاام(   

والفعـل بصـيغيته    .(4)ويآال: َأل هاُه اذا. أي: شـغله عّمـا هـو أهـّم ذليـه      ...ويهّمه

                                      
 .30/381ينظر، اليتفسري املنري:  (1)

 زاد ِفي اجلوزي وابن ،5/298والبغوي ،3/506ينظر، حبر العلوم للسمرقندي: (2)

 .16/4ل:وااره الوا دي ا أسباب النزو .8/7258 والآراص ،9/217املسري

 .8/516نظم الدرر:  (3)

 .748املفردات ا اريب الآر ن:  (4)
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قا م  نذير،واممنا هي ىوت الصوتية ا"اا املفيتو ة وأل" املد يو ي باإلنذار "

اــافلني خممــورين  آــومعلــى شــرف عــال. ميــد بصــوته ويــدوي بنربتــه. يصــيح ب 

فهـو ميـد   ، سادرين، أشرفوا على ا"اوية وعيونهم مغمضة، و سهم مسحور

 .(1) ..مث  اليت كاُثُر. َ يت ى ُزْرُتُم ال َمآاِبَرَأل هاُاُمنث بصوته ذىل أعلى وأبعد ما يبلل:

: عرب بالفعل عن االسـمط ةن الفعـل فيـه خاىـية     الداللة الصرفية للفعل

ــا    ــيتني تفاخرت ــني قبيل ــة وقعــت ب ــزمن واحلادث ــق ا أســباب    -ال ــا ظهــر ال ام

 فجاا اليتعبري بالفعل املاضي زمنا وداللة. -النزول

أ"ــى( ثالثــي مزيــد حبــرف، علــى وزن  : الفعــل )داللــة اليتجــرد والزيــادة

)أفعل( وهي مـن أاثـر ىـيل الزوا ـد وقوعـا ا الآـر ن الكـريم، والزيـادة هنـا          

للصريورة، أ"ى أي ىار اا "و، قال سيبويه: تآول أجرب الرجـل وأ ـال،   

 .(2)أي ىار ىا ب جرب و يال

: أ"ى فعل ميتعد ملفعول وهو الضمري )ام( وبذلق داللة اليتعدي واللزوم

 بني احلدث والآا م باحلدث والواقع عليه احلدث.ي

 مث َوَتب  َلَهب  َأِبي َيَدا َتب ْتنث افيتيتحت بآوله تعاىلثاني عشر: سورة املسد، 

البـتد، والآطـع احلـيتم صسـران الكـافر، ولـو اـان        املآصد العام للسـورة:  

خلزي ا وتيتوعد السورة املعاديني للدعوة بـا  .(3) اخلل  ذىل أعظم الفا زين أقرب

 الدنيا والعذاب ا اآلخرة.

                                      
 .6/3962ا ظالل الآر ن:  (1)

 .59 /4الكيتاب:  (2)

 .276 /3مصاعد النظر ا اإلشراف على مآاىد والسور:  (3)
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ملا اار اهلل ا سورة النصـر قبلـها أن جـزاا املطيـع      عالقة السورة مبا قبلها:

 صــول النصــر والفــيتح ا الــدنيا، والثــواب اجلزيــل ا اآلخــرة، ااــر ا هــذه  

 .(1) السورة أن عاقبة العاىي اخلسار ا الدنيا والعآاب ا اآلخرة

اليَتــبد واليت َبــاُب: االســيتمرار ا اخلســران،   تبَّــت: الداللــة اللفظيــة للفعــل

يآال: َتّباا له وَتبم له، وَتَبْبيُتـُه: ذاا قلـت لـه الـق، وليتضـمن االسـيتمرار قيـل:        

ــدا َأِبــي َلَهــب ، أي: اســيتمرت ا     اْســيتيتب  لفــالن اــذا، أي: اســيتمّر، وَتب ــْت َي

 .(3)اهلُل ُقّوَته: أضعفه واسيتيتّب الرجُل: َضُعَ" وَعَجز. وَأتب  .(2)خسرانه

اسـيتبدم الفعـل دون االسـم لآوتـه ا هـذا      الداللة الصـرفية للفعـل تـبَّ:    

وهالاـه   املآام،  يث ذن الفعل يآيتضي مزاولـة وجتـدد، أي اسـيتمرار خسـارته    

 شيئا فشيئا، وفيها ذشعار بهالك ال من فعل فعله فيمن جاا بعده.

"ـب وخسـرانه، وفيهـا أن    وجاا الفعل ماضيا ليتاايد حتآ  هالك أبـي   -

وعد اهلل قد نفذ فيه بالفعل، وتكرر الفعل تبت مرتني ةن الفعـل اةول )تبـت   

يدا...( جاا ليـبني هـالك أبـي "ـب بسـبب مـا جنيتـه يـداه، وجـاا الفعـل الثـاني            

 )وتب( ليؤاد هالاه شبصيا.

الفعل الزم اـري ميتعـد اقيتصـر علـى الفاعـلط ةن       داللة اليتعدي واللزوم:

 د هو احلدث وفاعله وهو هالك يداه أي هالاه بسبب ما اسبت يداه.املآصو

: الفعل ثالثـي جمـرد علـى وزن فعـل وهـو مـن أاثـر        داللة اليتجرد والزيادة

اةوزان ا الآــر ن الكــريم، ومــن معــاني هــذه الصــيغة أنهــا تــدل علــى  كايــة 

 احلدث فيتحكي  دث هالك أبي "ب، وفيها ذشارة بهالك من سلق مسلكه.

                                      
 .453 /30ينظر، اليتفسري املنري:  (1)

 .162املفردات ا اريب الآر ن:  (2)

 .1/194ؤىل: املعجم االشيتآاقي امل (3)
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 املضارع: الفعل ور الثاني، السور ال  افيتيتحت باحمل

، ومعنــى املضــارعة لغــة   واالســيتآبال  الفعــل املضــارع يــدل علــى احلــال    

املشابهة: " مشيتآة من الضرع امن اال الشبيهني ارتضعا من ضـرع وا ـد فهمـا    

يآـال تضـارع الس ـبالن ذاا أخـذ اـل وا ـد منهمـا حبلمـة مـن           ،أخوان رضاعاا

االسم ا الشـكل الـداخلي لـه     فاملضارع يشبه. (1)الرضاع" الضرع وتآابال وقت

 :(2)وتيتلب  أوجه الشبه بينهما على النحو اآلتي وا الداللة.

أعــرب الفعــل املضــارع نيتيجــة اتصــال الزوا ــد بــه ةنهــا جعليتــه علــى  -1

 ىيغة ىار بها مشابهاا لالسم واملشابهة أوجبت له اإلعراب.

نيـة هـي احلـال أو االسـيتآبال، فـهاا قلنـا       ذن داللة الفعل املضارع الزما-2

مثالا: زيد يآوم، فالزمن مبهم ا اجلملة. وذاا قلنـا رأيـت رجـالا، فهـو لوا ـد      

من هـذا اجلـنل مـبهم فـيهم، أمـا ذاا قلنـا زيـد سـيآوم وسـوف يآـوم، فيصـري            

والق ةنه قد دخل عليه ما خيلصه لزمن وا د بعينـه ويآصـره عليـه     ،مسيتآبالا

. وذاا قلنا رأيـت الرجـل فـهن دخـول اةلـ" والـالم قصـراه        وهو السني وسوف

على وا د بعينه. ومن هنا فآد اشيتبه االسم والفعل بيتعيينهما ما داخل عليهمـا  

 من احلروف بعد وقوعهما أوالا مبهمني.

 وقوعه ا مواقع اةمساا مؤدياا معانيها مثل: زيد يضرب وزيد ضارب.-3

ا اةىـــل لالســـم وهـــي الم دخـــول الم اليتمايـــد عليـــه الـــ  هـــي -4

 االبيتداا.

                                      
 .226 /2شر  الكافية للرضي:  (1)

 .7/6ينظر، شر  املفصل البن يعيش : (2)
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ــبهه      -5 ــى ش ــالا عل ــيتآبال مح ــال واالس ــا احل ــيني هم ــارع مبعن جعــل املض

 .(1)باةمساا ال  تمتي على لفمب وا د ليتؤدي معاني ميتعددة مثل المة عني

 ، وهي ثالث سور: وفيما يلي نيتناول السور املفيتيتحة بالفعل املضارع

َيْسَمُلوَنَق َعِن ال َمْنَفاِل ُقِل نثتعاىل:  ، افيتيتحت بآولهسورة اةنفال اةوىل:

ال َمْنَفاُل ِللَِّه َوالر ُسوِل َفات ُآوا اللََّه َوَأْىِلُحوا َااَت َبْيِنُكْم َوَأِايُعوا اللََّه َوَرُسـوَلُه ِذْن  

 مث ُاْنيتْم ُمْؤِمِننَي

ــزول:  ــباب الن ــن       أس ــن ســلمة عــن اب ــام أمحــد:  ــدثنا حممــد ب ــال اإلم ق

عبد الرمحن عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبى أمامـة  ذسحا ، عن 

قال: سملت عبادة بن الصامت عـن اةنفـال فآـال: فينـا معشـر أىـحاب بـدر        

ــدينا      ــا، فنزعــه اهلل مــن أي ــه أخالقن ــا ا النفــل، وســاات في نزلــت  ــني اخيتلفن

 -وجعله ذىل الرسـول ىـلى اهلل عليـه وسـلم فآسـمه بـني املسـلمني عـن بـواا         

 . )2(وااالسأى: على 

، يســملق النــاب عــن امــا هــو واضــح مــن أســباب النــزول  معنــى اآليــة:

الغنا م هلل  كم فيهـا ولرسـوله يآسـمها حبكـم     : مسيتحآي الغنا م فمخربهم أن

 اهلل، ةنه سبحانه يعلم ما يصلح عباده.

اةنفال: مجع َنَفل بفيتح الفاا، وهو هنا الغنـا م، ومسيـت أنفـاالط ةن    و

  )3(ةنها ليست ا مآابل النفل هو الزيادة،

                                      
 .171( ينظر، الداللة اإل ا ية للصيل الفردية: 1)

.  واحلديث ا مسند اإلمام أمحد بن  نبل، باب 183 /1( ينظر: تفسري ابن اثري: 2)

 .24748 ديث عبادة بن الصامت، رقم: 

 .6/3060فاسري: ( ينظر، زهرة اليت3
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: تراايب املطلع جتمل مآصـود السـورة )تفـي احلـول     املآصد العام للسورة

الرتايـز علـى بيـان     أيضـا  والآوة، واحلث علـى اليتسـليم واليتفـويت هلل و ـده(    

 .عوامل النصر املادية والربانية، وأسباب ا"زمية، وتوجيه املؤمنني

 
 

 عالقة السورة بسورة األعراف قبلها: 

هي أن اهلل ملا بني ا سورة اةعراف أ وال أشهر الرسل مع العالقة العامة 

أقوامهم، بني ا سورة اةنفال بعدها  ال الـنص حممـد ىـلى اهلل عليـه وسـلم      

 .مع قومه
 العالقة اخلاصة: 

ــال اهلل تعــاىل ا ســورة اةعــراف:    - ــْرنثق ــال ُعْرِف َوأ ُم ]اةعــراف:  مث ِب

نفال بعدها: من ترك اةمر بـاملعروف والنهـي عـن    [ ثم  ذر ا سورة اة199

 َخاى ــةا ِمــْنُكْم َظَلُمــوا الَّــِذيَن ُتِصــيَبن  َلــا ِفيْتَنــةا َوات ُآــوا نث :املنكــر ا قولــه تعــاىل

   ،[25: اةنفال] مثال ِعَآاِب َشِديُد اللََّه َأن  َواْعَلُموا
ُآـْر ُن َفاْسـيتِمُعوا َلـُه    ُقـِرَ  ال   َوِذَاانث :قال اهلل ا أواخـر سـورة اةعـراف    -

 :اةنفـال  سـورة  وا أوا ـل  )204اةعـراف:  ) مثُتْرَ ُمـون َوَأْنِصـيتوا َلَعلَُّكـْم   

 )1(]اةنفال[  مثوَنَييتَواَُّلُتِلَيْت َعَلْيِهْم  َياُتُه َزاَدْتُهْم ِذمَياًنا َوَعَلى َربِِّهْم  َوِذَاانث

: أما الداللة اللفظية للفعل سـمل: السِّـنُي   الداللة اللفظية للفعل يسملونق

َوال َهْمَزُة َواللَّاُم َاِلَمٌة َواِ َدٌة. ُيَآاُل َسـَمَل َيْسـَمُل ُسـَؤالاا َوَمْسـَمَلةا. َوَرُجـٌل ُسـَؤَلٌة:       

                                      
 لدايتور مصطفى زيد.: النسخ ا الآر ن الكريم، ل( ينظر1)

http://www.alukah.net/sharia/0/49437
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لب، ذمـا الـب شـيا أي    . وخالىة معنى هذا الرتايب هو الط )1(السدَؤاِلَاِثرُي 

  )2(معلومة يحتصيله أو الب علم أ

 الداللة الصرفية: 

داللة الزمن: وقد عرب املوىل سبحانه باملضـارع دون املاضـي مـع أنهـم      -

سملوا  آيآة للداللة "َعَلى َتَكردِر السدَؤاِل، ِذم ا ِبِهَعاَدِتـِه ال َمـر َة َبْعـَد ال ـُمْخَرى ِمـْن      

دَِّدْيِن، َوِذم ا ِبَكْثـَرِة الس ـاِ ِلنَي َعـْن َاِلـَق ِ ـنَي ال ُمَحـاَوَرِة ِفـي َمْوِقـ"          َساِ َلْيِن ُميتَع

َواِ ــد . َوِلــَذِلَق َاــاَن َقْولــه َيْســَئُلوَنَق موانــا بيتنــازع َبــني ال َجــْيش ِفــي اْســيتْحَآاِ   

لعــل اليتنــازع اــان شــديدا واليتســليم اــان بعيــدا، فلــم يــمت اجلــواب  )3(ال َمْنَفــاِل

الآسمة وذمنا جاا نازعا اةنفال من امليتنازعني ليذارهم بمنهـا مـا حتصـلت "ـم     ب

حبـو"م وقــوتهم )قـل اةنفــال هلل والرسـول( وقــد أعـاد املــوىل اةنفـال بلفظهــا      

  )4(ةهمييتها من باب جعل الظاهر موضع املضمر

والفعل املضارع يسيتمر ا نفي دعـوى احلـول والآـوة الـ  أدت ذىل اليتنـازع       -

مــا ثــارت، فكمنــه يآيتلــع أىــل اليتنــازع المــا وقــع فلــيعلم اجلميــع أن اةنفــال هلل    ال

 ، ومن ثم ناسب الواقعة اليتعبري باملضارع دون املاضي أو اةمر.والرسول

هو الضمري امليتصـل )واو اجلماعـة( ودون مرجـع سـاب       فاعل الفعل: -

هـم هـو   أو ةن اة ، يتى يذهب فيه الذهن ال مذهب وينيتظر بشو  السـا لني 

 سملوا. ْنما سملوا ال َم

                                      
 .3/124( مآاييل اللغة: 1)

 .1054ينظر املعجم االشيتآاقي: مادة سمل، ص: ( 2)

 .9/248( اليتحرير واليتنوير: 3

 .228( ينظر، عالقة املطالع باملآاىد ا الآر ن الكريم،: 4)
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سمل يسمل  لآي العني، من بـاب: فعـل يف َعـل،    : داللة اليتعدي واللزوم

الفعـل ميتعـد   ويسملونق: فعل وفاعل ومفعول، واجلملة مسيتمنفة اسـيتئنافا  ويـا،   

ملعرفـة اةنفـال    (عـن )ذىل مفعولني، اةول الكاف والثـاني تعـدى ذليـه حبـرف اجلـر      

ــا ــَؤ ، آيآه ــّدي بــ   "َوالسد ــِهاا ع ــُب، َف ــُه الطََّل ــة    ـاُل َ ِآيَآيُت ــُب معرَف ــَو َاَل ــن( َفُه )َع

)َعـن( َوِذَاا ُعـدَِّي ِبَنف ِسـِه َفُهـَو َاَلـُب ِذْعَطـاِا الش ـْيِا، َفـال َمْعَنى، ُهَنـا:           ـال َمْجُرور بـ 

ــْن َتْعِليــ   ــَو ِم ــا َفُه ــَة َ ُآَه ــاِل، َأْي َمْعِرَف ــَة ال َمْنَف ــِل ِباْســِم َاات ، َيْســَمُلوَنَق َمْعِرَف ِ  ال ِفْع

َوِذن َمـا  [ 3]ال َماِ ـَدة:   مث ُ رَِّمْت َعَلْيُكُم ال َمْييَتـةُ نثَوال ُمَراُد َ اُلَها ِبَحَسِب ال َآِريَنِة ِمْثَل 

وِذمنـا   )1(َسَمُلوا َعْن ُ ك ِمَها َىَراَ ةا َوِضـْمًنا ِفـي ِضـْمِن ُسـَؤاِلِهُم ال ـَمَثَرَة ِبَبْعِضـَها.      

  )2(ْنَها ةن َها فيما ُرِوَي اانت َ راماا َعَلى من َااَن قبلهم.َيْسملوا َع

ــال( بهســآا  )عــن(    ــرااة )يســملونق اةنف ــذ   )3(وا ق ــال  ينئ تكــون اةنف

مفعوال به ثانيا للفعل سمل، لكن أبا  يان يرى أن عن هنا مآدرة  يـث قـال:   

 احلـرف، ف وينبغي أن حتمل قرااة من قرأ بهسآا  عن على ذرادتهـا ةن  ـذ  " 

  )4(أسهل من زيادته لغري معنى اري اليتوايد معنى،وهو مراد 

الفعـل جمـرد اـري مزيـد، مـن       )اليتجرد والزيـادة(: واإلاال  داللة اليتآييد 

ةن الفعـل ال يعـرب    ،باب فعل يفَعل، وىـيغة فعـل تـدل علـى  كايـة احلـدث      

 :قـال سـيبويه  تعبري اللفمب املفرد وذمنا يعرب عن معنـى تعـرب عنـه اجلملـة )يفعـل(      

                                      
 .9/248( اليتحرير واليتنوير: 1

 .2/399نظر، معاني الآر ن وذعرابه للزجاج:( ي2

 .392 /3، الدر املصون: 1/171، احمليتسب: 4/456البحر احمليط: ( ينظر، 3

 وهي قرااة سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعلي بن احلسني وولداه.

 .5/269تفسري البحر احمليط: ( 4
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"اعلم أنه يكون ال ما تعّداك ذىل اريك على ثالثة أبنية على َفَعَل َيف ُعَل والـق  

  )1( و َضَرَب يضِرب، وَقيتَل يآيتُل.."

وبناا َيف َعل يسيتعمل لزمانني اثنني هما احلدث الذي مل ينيته أو الـذي سـيآع   

ا، لـذلق اـان   ا املسيتآبل، وهم قد سملوا وقـد يآـع السـؤال ا املسـيتآبل أيضـ     

 اليتعبري باملضارع اجملرد، 

واوا اجلماعة، ةنـه ذخبـار    ، أسند الفعل ذىل الغا بداللة احلضور والغيبة

عن  ادثة وقعت بني النص ىـلى اهلل عليـه وسـلم وأىـحابة واإلخبـار يناسـبه       

 ضمري الغا ب.

ــه تعــاىل:   ، الثانيــة: ســورة اجلمعــة   ــِه َمــا ِفــي    نثافيتيتحــت بآول ُيَســبُِّح ِللَّ

أي ال شيا مـن   مث ال َحِكيِمالس َماَواِت َوَما ِفي ال َمْرِل ال َمِلِق ال ُآددوِب ال َعِزيِز 

 خملوقات اهلل يسبح حبمده وينزهه عما ال يلي  بكماله وجالله.

ــورة:   ــام للس ــد الع ــلها    املآص ــة اإلســالمية أن فض ــى اةم ــة اهلل عل ــبني من ت

 وهداها بالرسول بعد ضال"ا.

عن جابر بن عبد الرمحن قال: اان رسول اهلل ىـلى اهلل   أسباب النزول:

عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة ذا أقبلت عري قـد قـدمت، فبرجـوا ذليهـا  يتـى      

وذاا رأوا جتـارة أو   -مل يب  معه ذال ذثنا عشر رجال، فمنزل اهلل تبارك وتعـاىل 

رواه البباري عـن  فـ  بـن عمـر، عـن       -"وا انفضوا ذليها وتراوك قا ما

 .(2)بن عبد اهلل، عن  صني خالد

                                      
 .38 /4الكيتاب لسيبويه:( 1)

ديث ا: املنيتبب من مسند عبد اهلل بن واحل .286أسباب النزول للوا دي: (2)

 1110، رقم احلديث: 1/335محيد، باب مسند جابر بن عبد اهلل: 
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: ملا اار سبحانه ا سورة )الص"(  ال موسى مع عالقة السورة مبا قبلها

مــع قومــه  -ىــلى اهلل عليــه وســلم -قومــه، ااــر ا )اجلمعــة(  ــال حممــد

 خـيتم  ،ليظهر فضل ما بني اةميتني. وملا خيتم الص" باةمر باجلهاد ومساه جتارة

 الصــ" ســورة أن امــا الدنيويــة. اليتجــارة نمــ خــري وأنــه بالصــالة بــاةمر اجلمعــة

 .(1)للصالة الص" اارت واجلمعة للآيتال، الص" اارت

يسبح مضارع سب ح، وأىل السـبح املـر السـريع..    الداللة اللفظية للفعل: 

  فهو امللق الآدوب الذي يسيتح  اسيتمرار اليتسبيح. (2)ومعناه اليتعظيم هلل 

بلفـمب املاضـي    سـبحانه اليتسـبيح  يسـبح: وملـا ااـر     الداللة الصـرفية للفعـل  

ثالث مرات ا افيتيتا  ثالث سور، والق نهاية اإلثبـات املؤاـد، فثبـت بـذلق     

أنه وقع تنزيهه من ال ناا  وىامت، أخرب أول هذه السـورة أن الـق اليتنزيـه    

فآــال:  ،علــى وجــه اليتجديــد واالســيتمرار بــاليتعبري باملضــارع الســيتمرار ملكــه  

أي امللق احملـيط بكـل    {هلل}م اةبهى اةامل أي يوقع اليتنزيه اةعظ {يسبح}

شيا قدرة وعلماا، وأاد بـذلق ملـا ا اليتغـابن ومل  ـيتن بعـد اإلقـرار بـالوقوع        

على هذا الوجه ذىل اليتمايد بماثر من مرة وجعل بني ال مسبحيتني سورة خالية 

من الق ليكون الق أدل على قصد اليتمايد من  يـث شـدة االعيتنـاا بالـذار،     

 .(3)فصل ويكون اليتمايد أاثر تنبيهاا وأعظم ىدعاا وتذاريااوذن وقع 

فآــد عــرب املــولي جــل وعــال عــن اليتســبيح بالفعــل املضــارع )يســبح(      -

السيتمرار ملكه الداعي ذىل اسيتمرار تنزيهه عن ال نآ . امـا جـاات الصـيغة    

                                      
 .142أسرار ترتيب اآليات للسيواي:  (1)

 ينظر الداللة اللفظية الفعل سبح ا سورة احلديد. (2)

 .45 /20ينظر، نظم الدرر ا تناسب اآليات والسور:  (3)



 

 
68 

 ا البنيِة الصرفيِة والرتايب( دالليٌة دراسٌة) الآر نيِة وِرا السِّ الفعليُة الفواتُح

 د. أمحد حممد أمحد خليل

 

باملضارع ا سورة اجلمعة قبلها السيتمرار ىفات جالله واماله، فالصيغة وا ـدة  

 السيا  خميتل"، واجلامع بينهما هو اسيتمرار وجتديد اليتنزيه هلل سبحانه. لكن

يسبح فعل ثالثي مزيـد زيـادة    داللة اليتآييد واإلاال  )اليتجرد والزيادة(:

ــادة احلــدث       ــد زي ــة الفعــل وهــو اليتشــديد، ويفي ــر  ــرف مــن بني ــة بيتكري داخلي

 ومضاعفة اليتسبيح من اخلال  .

 ل ميتعد بنفسه لكنه تعدى حبرف اجلر الالم.داللة اليتعدي واللزوم: يسبح فع

ُيَسبُِّح ِللَِّه َما ِفـي الس ـَماَواِت   } افيتيتحت بآوله تعاىل، الثالثة: سورة اليتغابن

 {َوَما ِفي ال َمْرِل َلُه ال ُمل ُق َوَلُه ال َحْمُد َوُهَو َعَلى ُالِّ َشْيا  َقِديٌر

كـافر وخسـارته يـوم    تيتنـاول السـورة قضـية اـنب ال    املآصد العـام للسـورة:   

 الآيامة، بسبب تراه اإلميان باهلل.

ملا اار اهلل ىـفات املنـافآني و ـذر املـؤمنني منهـا      عالقة السورة مبا قبلها: 

 ــذر هنــا مــن ىــفات الكــافرين، وملــا  ــذر ســبحانه مــن االشــيتغال بــاةموال  

 (1)واةوالد عن اار اهلل بني هنا أن اةموال واةوالد فيتنة 

 ية للفعل: اليتسبيح هو اليتعظيم واليتنزيه، اما مر ا سورة احلديد.الداللة اللفظ

: عــرب ســبحانه بالفعــل دون االســم )يســبح( ةن الفعــل  الداللــة الصــرفية

 ييتضمن االسيتمرار،  

وعــرب بالفعــل املضــارع إلفادتــه تنزيــه اهلل عــن اــل نآــ ، أي يســيتمر   -

ل ُق َوَلُه ال َحْمـُد َوُهـَو َعَلـى    َلُه ال ُمتسبيح اخلال   له السيتمرار ملكه سبحانه )... 

 (.ُالِّ َشْيا  َقِديٌر

الداللــة اليتآييــد واإلاــال : يســبح فعــل مزيــد بالشــدة زيــادة أىــلية،   -

 وتفيد زيادة اليتسبيح

                                      
 .28/333ري للز يلي: ينظر، اليتفسري املن (1)
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: الفعل يسبح ميتعد بنفسه وحبـرف جـر، تآـول    داللة اليتعدي واللزوم -

. وتآـدم اجلـار   سبحت اهلل وسبحت هلل، وجاا ا اآلية ميتعديا حبرف جـر الـالم  

واجملرور )هلل( على الفاعل )ما( ةن الكالم ميتوجه ذىل من يسـيتح  اليتسـبيح ال   

 من يسبح فكان تآدميه أوىل.

 

 

 احملور الثالث، السور ال  افيتيتحت بفعل اةمر:

 بـه وهـو يـراد    (1)قول يعرب عن فعل واجـب اةداا  هونآيت النهي، واةمر 

الزمنية فهي املسيتآبل، وقد بني سـيبويه   أما دالليته ،الطلب أي الب فعل شيا

ــراا   ــون ومل يآـــع.. والـــق قولـــق  مـ ــا يكـ ــمتي "ملـ ــل  :أن اةمـــر يـ ااهـــب واقيتـ

دثني مــن يــرى أنــه يــدل علــى الطلــب الــزم  احلــالي ال  ومــن احمل ــ (2)واضــرب"

 (4)والراجح أن فعل اةمر يدل على احلال واالسيتآبال معا (3)املسيتآبل

ر ن الكريم والسنة النبوية يدل على الوجوب ا معلوم أن فعل اةمر ا الآ

ــاه        ــن معن ــه ع ــارف ل ــة أو ى ــة أو  الي ــة لفظي ــاا دون قرين ــعه ذاا ج ــل وض أى

 وهناك سور افيتيتحت بفعل اةمر ىرا ة واملآصود منها الوجوب.   (5)احلآيآي

 وفيما يلي نيتناول هذه السور املفيتيتحة بفعل اةمر:

                                      
 ، باب الراا فصل ا"مزة وامليم والراا.لسان العرب البن منظور ينظر، (1)

 .12: 1ص  لسيبويه،الكيتاب (2)

 وما بعدها. 70نيل ا أسرار اللغة:أمثل ذبراهيم  (3)

 .250وممن يرى هذا الرأي د/ متام  سان ا اللغة معناها ومبناها: (4)

 .78منهن أهل احلديث: زاريا االم قادر البااسيتاني:  ينظر، أىول الفآه على (5)
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ُقْل ُأوِ َي ِذَلـي  َأن ـُه اْسـيتَمَع َنَفـٌر     نث افيتيتحت بآوله تعاىل أوال: سورة اجلن،

وهـي أول سـورة مـن سـل سـور       مث َعَجًبـا ِمَن ال ِجنِّ َفَآـاُلوا ِذن ـا َسـِمْعَنا ُقْر ًنـا     

تســـمى بــــ)الآواقل( ةنهـــا تفيتـــيتح بالفعـــل )قـــل( ويليهـــا ســـور: الكـــافرون، 

 واإلخالص، والفل ، الناب.

بعده )املآول( وقل ا الآر ن تدل )قل( يدل على أهمية ما يمتي الفعل  -

النـوع  على اليتشري"  اما قال الزراشي ا بيان وجوه خطاب الآر ن الكريم: 

َوُهَو ُالد َما ا الآر ن العزيز خماابة بــ"قل"  الثاني والثالثون خطاب اليتشري"ط 

ــا}االآالقــل واآولــه:  ــُه ُســْبَحاَنُه ِلَهــِذِه ال مُ  {قــل  من ــَو َتْشــِريٌ" ِمْن ــَمْن َوُه ــِة ِب م 

خياابهــا ِبَغْيــِر َواِســَطة  ِليَتُفــوَز ِبَشــَرِف ال ُمَباَاَبــِة ِذْا َلــْيَل ِمــَن ال َفِصــيِح َأْن َيُآــوَل  

الر ُسوُل ِلل ُمْرَسِل ِذَلْيِه َقاَل ِلي ال ُمْرِسُل ُقْل َاـَذا َوَاـَذا َوِلَمن ـُه َلـا ُيْمِكـُن ِذْسـَآاُاَها       

ــَدة  َفيتُكــوُن َأْمــًرا ِمــَن ال ُمــيتَكُلِم   َفــَدل  َعَلــى َأن  ال ُمــَراَد  بآاؤهــا والبــد "ــا ِمــْن َفاِ 

 )1(ِلل ُميتَكلَِّم ِبَما َييتَكلَُّم ِبِه َأْمَرُه ِشَفاًها ِبَلا َواِسَطة  َاَآْوِلَق ِلَمْن ُتَباِاُبُه اف َعْل َاَذا 

أي: قـل  وال الفواتح بـ )قل( املآصود بها النص حممد ىلى اهلل عليه وسـلم،  

 يا حممد اذا.

عن ابن عبـاب قـال: مـا قـرأ رسـول اهلل ىـلى اهلل أعليـه        : أسباب النزول

وسلم على اجلـن وال ر هـم ولكنـه انطلـ  ا اا فـة مـن أىـحابه عامـدين ذىل         

سو  عكاظ وقد  يل بني الشيطان وبني خرب السماا وأرسلت علـيهم الشـهب   

 ـدث فاضـربوا ا مشـار      فرجعوا ذىل قومهم فآالوا : مـا هـذأ ذال لشـيا قـد    

اةرل ومغاربهــا فــانظروا هــذا الــذي  ــدث فــانطلآوا فانصــرف النفــر الــذين  

توجهوا  و تهامة ذىل رسول اهلل ىلى اهلل عليه و سلم وهو بنبلة وهو يصلي 

بمىحابه ىالة الفجر فلما مسعوا الآر ن اسيتمعوا له فآالوا: هـذا الـذي  ـال    

                                      
 .252-2/251الربهان ا علوم الآر ن للزراشي:   (1)
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عوا ذىل قومهم فآالوا : يا قومنـا ذنـا مسعنـا    بينكم وبني خرب السماا فهنالق رج

ليــه قــول ذوذمنــا أو ــي  مث قــل أو ــي ذلــينثقر نــا عجبــا فــمنزل اهلل علــى نبيــه  

 (1)اجلن

ىـلى اهلل عليـه وسـلم     -ذظهار شرف هذا الـنص   :املآصد العام للسورة

ن له قلوب اجلن واِلـهنل واريهـم، فصـار مالكـاا لآلـوب اجملـانل        يث لي -

 .)2(هذا الآر ن، ولط" ما له من عظيم الّشان لعظمةواريه. والق 

قال  ط اةول:ترتبط بالسورة مبا قبلها من وجهنيعالقة السورة مبا قبلها: 

اْسـيَتْغِفُروا َرب ُكـْم ِذن ـُه اـاَن َافَّـاراا ُيْرِسـِل الس ـماَا        نثاهلل سبحانه ا سورة نـو :  

ــْدراراا  ــْيُكْم ِم ــاىل ا هــ  11 -10] مث َعَل ــال تع ــة:   [ وق ــار مك ــورة لكف ذه الس

ااـر   والثـاني:  [.16] مث َوَأْن َلِو اْسيَتآاُموا َعَلى الطَِّريَآِة َلَمْسَآْيناُهْم مـاًا َاـَدقاا  نث

ا السورتني شيا ييتعل  بالسماا، اما اار فيهما عذاب العصاة، فآـال تعـاىل   

[ وقـال  15] مث قـاا َأَلْم َتَرْوا َاْيَ" َخَلَ  اللَُّه َسْبَع َسماوات  ِابانثا سورة نو : 

ــا:   ــْدناها  نثعــز وجــل هن ــماَا َفَوَج ــَنا الس  ــا َلَمْس ــورة  8... ]مث َوَأن  ــال ا الس [ وق

َوَمـْن  نث[ وقـال هنـا:   25.. ]مث ِمم ا َخِطيئاِتِهْم ُأا ِرُقوا َفُمْدِخُلوا نـاراا نثامليتآدمة: 

 .)3([ 23] مث َبدااَيْعِ  اللََّه َوَرُسوَلُه َفِهن  َلُه ناَر َجَهن َم خاِلِديَن ِفيها َأ

                                      
واحلديث ا ىحيح مسلم، باب  .220لباب النآول ا أسباب النزول للسيواي: (1)

، وا سنن الرتمزي، باب 1034اجلهر بالآرااة ا الصبح والآرااة على اجلن، رقم: 

 .3323ديث رقم:سورة اجلن،  

 .3/127( مصاعد النظر لإشراف على مآاىد السور:2)

 .29/155ينظر، اليتفسري املنري للز يلي: ( 3)
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الآاف والواو والالم أىل وا ـد   أىله قول،الداللة اللفظية للفعل قل: 

َوال ِمآ ـَوُل:  وهو الآول من النط ، يآال: قال يآول قوال، َيِآلد َاِلُمُه، ىحيح 

   .)1(الُلَساُن. َوَرُجٌل ُقَوَلٌة َوَقو اٌل: َاِثرُي ال َآْوِل

أي اري احملدد وضبطه واليتحكم ا ىورة  والآول: محل اللطي" امليتسيِّب

ــّنفل ا للميتصــّور الآــر ن: يآــال  اريــب ا . وا املفــردات)2(ذخراجــه ــل ال  قب

والصيغة )قل( قليلة  .)3(أظهره مل قول نفسي ا: فيآال َقْوٌل،: باللفمب اإلبراز

 ا  روفها ىارمة ا توجيهها.

تفيتيتح بفعل اةمر  : هناك سل سور ا الآر نالداللة الصرفية للفعل قل

)قل( أو"ا سورة اجلن، ومعناها مجيعا: قل "م يا حممد اذا، وهـو أسـلوب   

خطابي رباني علوي من اهلل ذىل نبيه، وهذا يؤاـد أن الآـر ن اـان  يـب الـنص      

ىــلى اهلل عليــه وســلم عــن اةســئلة الــ  تــرده فــال جمــال ةن يــيتكلم ا هــذه    

 اا نفسه. من تلآ -ال  ورد فيها )قل( –الآضية 

ــدل علــى الطلــب احلــالي أو الســيتآبلي علــى خــالف،      - وفعــل اةمــر ي

فاةمر ميتجدد ذان، ومعناه قل "م ذجابة علـى سـؤا"م أو ذجابـة علـى سـؤال      

يــرد مــن اريهــم مســيتآبال فناســب الــق أن يكــون الآــول بالفعــل دون االســم   

 ليتجدد احلدث فيه مع جتدد السؤال.  

 ه للنص حممد ىلى اهلل عليه وسلم.وعرب باةمر ةن اخلطاب موج -

                                      
 .5/42مآاييل اللغة: ( 1)

( ينظر، املعجم االشيتآاقي املؤىل ةلفاظ الآر ن الكريم، د. حممد  سن 2)

 .1825جبل:

 .688( الرااب ا اريب الآر ن: 3)



 

 
73 

 العربيةجملة العلوم 

 هـ1440 حمرم اخلمسونالعدد 
 

 

: قل فعل جمرد علـى وزن فـل، وأىـله قـول، وقـد      داللة اليتجرد والزيادة

 ــذفت عينــه ةنهــا  ــرف علــة، فهــو أجــوف واوي مــن بــاب: َنَصــَر َيْنُصــر،  

 وىيغة فعل تمتي لليتعدية االبا، فيتفيد ليتعدية أثر الفعل ذىل املفعول.

 يتعدي ملفعول وهو مجلة )أو ي(. داللة اليتعدي واللزوم: الفعل قل م

أي قل أنت وهو ضمري  اضر يعطي قوة للحكايـة   الضمري فيه للمبااب

 ال  سيتمتي.

افيتيتحت بآوله تعاىل سبح اسم ربق اةعلى. وهـذا  ، ثانيا: سورة اةعلى 

اليتسبيح واجب ا الصالة، ملا روي من  ـديث عآبـة بـن عـامر قـال ملـا نزلـت        

ل رسـول اهلل اجعلوهـا ا راـوعكم، فلمـا نزلـت      سبح باسم ربق العظيم( قـا 

 . )1(سبح اسم ربق اةعلى قال اجعلوها ا سجودام

ذ اب اليتنزيه لألعلى سبحانه عن أن يلحـ  سـا ة   : املآصد العام للسورة

 .)2( شيا من شوا ب النآ  عظميته
 عالقة السورة مبا قبلها: 

النبات، وااـر ا  اار اهلل ا نهاية سورة الطار  خل  اإلنسان وخل   -

 .. )3(اةعلى ما هو أعم وأ ل فذار خل  اإلنسان والنبات واريهما

وملــا خــيتم الطــار  بــاةمر بهمهــال الكــافرين والنهــي عــن االســيتعجال    -

الذي يعد نآصا واهلل تعـاىل منـزه عنـه أمـر نبيـه أن ينزهـه فآـال )سـبح( أي نـزه          

 ..)4(وبر 

 ه ا سورة احلديد: مرت دالليتالداللة اللفظية للفعل سبح

                                      
 .8189، وىححه ابن  بان: 869رواه أبو داود: ( 1)

 .3/180( مصاعد النظر لإشراف على اآليات والسور: 2)

 .30/185املنري للز يلي:  ينظر،( 3)

 .21/388ينظر، نظم الدرر: ( 4)
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: عرب اهلل تعاىل بالفعل عـن االسـم لآصـد اليتجـدد ا     داللة الفعل الصرفية

 احلدث، واخيتار اةمر دون املاضي أو املضارع للطلب احلالي أو املسيتآبلي.  

 مث اقرأ باسم ربق الذي خل نثافيتيتحت بآول تعاىل ، ثالثا: سورة العل 

د  َىلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ال َكَلاَم ال ُآْر ِني  َتل ِآنُي ُمَحم : " املآصد العام للسورة

 ..)1(َوِتَلاَوَتُه ِذْا َااَن َلا َيْعِرُف اليتَِّلاَوَة ِمْن َقْبُل

 عن احليت ا للّدخول اسم: احلآيآة ا : الُآْرُاالداللة اللفظية للفعل قرأ

ب له أال  على اـّل  ومّلا اان امسا جامعا لألمرين الّطهر واحليت امليتعّآاهر، 

 زمــن بـني  اجلمـع  اعيتـربوا  فـهّنهم  مجــع،: أي َقـَرَأ، : مـن  ..والُآْراوا ـد منهمـا  

 احلـــروف ضـــّم: والِآـــَراَاُة الـــّر م، ا الـــّدم الجيتمـــاع احلـــيت.. وزمـــن الّطهـــر

 افـران :  ـو  مصـدر،  اةىل ا وال ُآْر ُن اليترتيل.. ا بعت ذىل بعضها والكلمات

 /الآيامـة ] مث ُقْر َنُه َفات ِبْع َقَرأ ناُه َفِهاا َوُقْر َنُه َجْمَعُه َعَلْينا ن ِذنث :تعاىل قال. ورجحان

بـه، وال   فاعمـل  ىـدرك  ا وأثبيتنـاه  مجعناه ذاا: عباب ابن قال[ 18 -17

 هــذا تســمية) يآــال لكــل مجــع قــرا بــل خــ  بــه الآــر ن.. قــال بعــت العلمــاا

 مجيـع  نيـرة  جلمعـه  بـل ( ايتبه ثمرةل جامعا لكونه اهلل ايتب بني من ُقْر ناا الكيتاب

َتَجمدـع الشـيا )السـا ل أو امليتحـرك( ا البـاان أو      فمىل مادة قـرأ:   .)2(العلوم

ــده    ــر  أو ُيبــَرج بع ــل ُيط ــز ذىل أج ــق  احلي ــن ال ــو"م... وم ــاا ا  : ق ــُت امل َقَرْي

 فممر اهلل نبيه بمن يآرأ .. )3( احلول: مجعت

ر )اقـرأ( وهـو افيتيتـا  بـديع،     افيتيتحـت السـورة بفعـل أمـ     الداللة الصـرفية: 

واملآصود منه حتصيل فعل الآرااة ا احلال أو املسيتآبل الآريب من احلال، ومل 

                                      
 .30/434اليتحرير واليتنوير: ( 1)

 .669ينظر، املفردات ا اريب الآر ن:( 2)

 .4/1759ينظر، املعجم االشيتآاقي املؤىل، مادة: قرأ، ( 3)
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يكن يعرف الآرااة من قبل فناسـب املآـام اليتعـبري بفعـل اةمـر، وفاعلـه ضـمري        

 املبااب زيادة تمايد وقوة وضو  لألمر.

قال ابـن   ي بالباا، الفعل قرأ ميتعد بنفسه لكنه عدداللة اللزوم واليتعدية: 

 ـوز أن تكـون ميتعلآـة     مث اقـرأ باسـم ربـق   نثالباا ا قولـه تعـاىل   باب شاا: " 

مبوجود ذاا جعليتها مفعولاا لآولق )اقرأ(   و وز أن تكون ميتعلآة مبحـذوف ذاا  

جعليتها  الاا  امنه قال: اقرأ مسيتفيتًحا باسم ربق  ففي اجلار واجملرور على هذا 

ل فيه على اليتآدير اآلخر ضمري مرفـوع  بـل الضـمري    الوجه مضمر مرفوع. ولي

 .)1(املرفوع ا قوله )اقرأ( ال اري

 .مث ُقْل َياَأيدَها ال َكاِفُروَننثافيتيتحت بآوله تعاىل : رابعا: سورة الكافرون

 : اليتمايد على تآرير اليتو يد هلل والربااة من الشرك وأهله.املآصد العام للسورة

أنه فى السورة السابآة أمر رسوله ىـلى اهلل عليـه   عالقة السورة مبا قبلها: 

وسلم بعبادته، والشكر له على نعمه الكثرية، بهخالص العبادة له، وفى هـذه  

 .)2(سل"السورة اليتصريح مبا أشري ذليه فيما 

نزلت ا رهط من قريش قالوا: يـا حممـد هلـم فـاتبع ديننـا      : أساب النزول

فآال: "معـاا اهلل أن أشـرك بـه    ..."ق سـنة ونيتبع دينق، تعبد  "يتنا سنة ونعبد ذ

 .)3(...مث َيا َأيدَها ال َكاِفُرون ُقْلنثتعاىل اريه"، فمنزل اهلل 

 . )4(: الآول هو شيا ميتصور ا النفل قبل اإلبراز باللفمب الداللة اللفظية

 فممر اهلل نبيه أن يرد على الكافرين بـ )قل( 

                                      
 .437 /2ينظر، شر  املآدمة احملسبة البن بابشاا: ( 1)

 .254 /30تفسري املرااي: ( 2)

 .458أسباب النزول للوا دي: ( 3)

 .688ينظر، املفردات ا اريب الآر ن: ( 4)
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 قل مرت ا سورة اجلن. والصرفية للفعل

: وهي سورة مكية تعاجل العآيدة ولذلق جاات سورة اإلخالصسا: خام

وذمنـا دعـت    ، ياتها مبثابة ذعالن "وية اإلسـالم امليتميـزة، فلـم تـدع ذىل اإلميـان     

 ذىل ذعالن اليتو يد، وأمرت بالصدع الصريح العام على املأل.

ن سملق أي قل أيها الرسول مل مث ُقْل ُهَو اللَُّه َأَ ٌدنثافيتيتحت بآوله تعاىل: 

عن ىفة ربق ونسبيته: هو اللَّه أ ـد، أي وا ـد ا ااتـه وىـفاته، ال شـريق      

وهــي ســورة جامعــة بــل "ال توجــد ســورة وا ــدة  .)1(لــه، وال نظــري وال عــديل

 .)2(جامعة ملا ا سورة اإلخالص" 

 سبب نزول السورة:

أخرج اإلمام أمحد والرتمذي وابن جرير عن أبي بن اعـب: أن املشـراني   

لـنص ىـّلى اللَّـه عليـه وسـّلم: يـا حممـد، انسـب لنـا ربـق، فـمنزل اللَّـه             قالوا ل

ُقْل: ُهَو اللَُّه َأَ ٌد، اللَُّه الص ـَمُد، َلـْم َيِلـْد َوَلـْم ُيوَلـْد، َوَلـْم َيُكـْن َلـُه         نثتعاىل: 

 . )3(مث ُاُفواا َأَ ٌد

تثبت اخيتصاص اهلل بصفات الكمال، وتنزهـه عـن   : املآصد العام للسورة

 .)4( ال نآ 
 أن سورة اإلخالص مآررة ملا ا سورة املسدعالقة السورة مبا قبلها :. 

                                      
 .30/465( اليتفسري املنري للز يلي: 1)

 .30/621( اليتحرير واليتنوير: 2)

واحلديث ا املعجم اةوسط للطرباني،  .30/463 ( ينظر، اليتفسري املنري للز يلي:3)

. وا سنن الرتمزي باب ومن سورة اإلخالص، 5687باب من أمساا حممد، رقم:

. وا اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد، باب: قل هو اهلل أ د: 3364رقم: 

22/177. 

 .2/280مصاعد النظر لإشراف على مآاىد السور:ينظر، ( 4)
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  :ورد فعل اةمر )قل( ا الآر ن اثنيتني وثـالث  الداللة اللفظية للفعل

وجل دعما للرسول ىلى اهلل عليه وسلم، و سـما   وثالثني مرة مسندا هلل عز

 . )1(لطمع الكفار ا ا"وادة
 

 
  :الداللة الصرفية للفعل 

ناسـب  الـذي ييت افيتيتحت سـورة اإلخـالص بفعـل اةمر)قـل(     داللة الزمن: 

 )2(سبب نزول السورة ال  نزلت ردا على قول املشراني انسب لنا ربق 

، جاا فاعل الفعل قـل ضـمريا مسـيترتا ا مطلـع السـورة      أما فاعل الفعل:

 أي قل أنت يا حممد.

 وأما الضمري )هو( فيه تفصيل: 

اـان   -أنهم قالوا يا حممد ىـ" لنـا ربـق    -سبب النزولفهن ىح  -

ويكـون   اهلل،أي ربـي   مث ُقـْل ُهـَو اللَّـهُ   نثأي  الـرب، ضـمرياا عا ـداا علـى     (هو)

 اللَّـهِ نث قولـه: دل مـن  بـ وأ د  الزخمشري:مبيتدأ وخرباا ، وأ د خرب ثان. وقال 

 انيتهى.   أ د،أو على هو  مث

ملـة بعـده   واجل مبيتـدأ، فهو ضمري اةمر والشان  السبب،وذن مل يصح  -

مبيتــدأ وخــرب ا موضــع خــرب هــو ، وأ ــد مبعنــى وا ــد ، أي فــرد مــن مجيــع   

وضمري الشمن )هو( الـذي   )3(جهات الو دانية ، أي ا ااته وىفاته ال ييتجزأ 

مداُر وضِعِه موضعه مَع عدِم سْب  ااِره اإليـذاُن بمن ـه   ..". فهندون مرجع، ورد 

                                      
 .1825االشيتآاقي: ( ينظر، املعجم 1)

 .345ينظر: أسباب النزول للوا دي:   (2)

 .395 /8ينظر تفسري البحر احمليط:   (3)
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الد أ د  وذليِه يشرُي ُالد مشرٍي وذليـِه يعـوُد   مَن الشهرِة والنباهِة حبيُث يسيتحضُرُه 

الد ضمرٍي اما ينبىُا َعْنُه امُسُه الذي أىُلُه الآصُد أالـ  علـى املفعـول مبالغـة     

وحمله الرفع على االبيتـداا خـرُبُه اجلملـُة بعـَدُه وال  اجـَة ذىل الـربِط َةن هـا عـنُي         

يِر اجلملِة بِه اليتنبيـُه مـْن أوِل اةمـِر    الشمِن الذي عرَب َعْنُه بالضمرِي والسرد ا تصد

َعلى فبامِة مضموِنَها وجاللِة  يِزَها مع مـا فيـه مـن زيـادِة حتآيـٍ  وتآريـٍر فـهن         

الضمرَي ال يفهم منه من أوِل اةمِر ذال شمٌن مبهٌم لُه خطـٌر جليـٌل فيبآـى الـذهُن     

. )1(عنـَد وروِده َلـُه فضـُل متكـٍن"    مرتُقباا ملا أماَمُه مما يفسُرُه ويزيُل ذبهاَمُه فيـيتمكُن  

)هو( ضمري الشمن، وهـو يسـيتعمل ا اللغـة لليتعظـيم أو االخيتصـاص، ويفيـد       

)اهلل أ ـد( بالثبـات الواضـح ا املبيتـدأ واخلـرب ألوهيـة        :أهمية اجلملة ال  بعده

 .وتو يدا

   داللة اليتعدي واللزوم: الفعل ميتعد ملفعول )هو اهلل أ د( وهي مجلـة

  حمل نصب مآول الآول ا
     ــادة(: الفعــل قــل فعــل جمــرد داللــة اليتآييــد واإلاــال  )اليتجــرد والزي

 ىريح الداللة 
ســورة الفلــ  وســورة النــاب  :سادســا، وســابعا: ســورتا الفلــ  والنــاب

 همسييتا املعواتني، اما ورد الق ا  ديث النص ىلى اهلل عليه وسلم:.... فهن

وتشــرتك سـورة الفلـ  مــع    )2(ةمل ييتعـوا مبثلـهن، اقـرأ املعــواات دبـر اـل ىـال      

ــر     ــا ا  خـ ــان، وموقعهمـ ــا املعواتـ ــمية فهمـ ــا  واليتسـ ــاب ا االفيتيتـ ــورة النـ سـ

 املصح".  

                                      
 .9/212ذرشاد العآل السليم ذىل مزايا الآر ن الكريم:   (1)

 .8/680فيتح الباري:  (2)
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عنــدما ســحر الــنص ىــلى اهلل عليــه وســلم، دعــا اهلل أن  أســباب النــزول:

يشــفيه، فدلــه علــى مكــان الســحر فمرســل مــن أخرجــه مــن البئــر فنزلــت عليــه 

 . )1(اهلل املعواتان فكان يآرأ بهما  يتى شفاه

: االعيتصــام بــاهلل واالســيتعااة بــه مــن شــر اخللــ   املآصــد العــام للســورتني

 . )2(الظاهر والباان

ــه   ــل وفاعل ــل ق ــة الفع ــد     دالل ــث املآص ــن  ي ــن م ــر ا ســورة اجل ــا م : ام

 والداللة، أي قل يا حممد.. ذخل.

  اخلامتة:

 ما يلي: نال مب  للسور املفيتيتحة بالفعل الساب  اليتحليلمن خالل 

قليلـة مآارنـة بغريهـا،  يـث بلغـت       بالفعلن نسبة السور ال  بدأت أ -

وعشرين سورة من ما ة وأربع عشرة سورة، وهذا يعطيهـا اابعـا خاىـا     أربعا

 ، وأن املعنى فيها ييتطلب احلدث مع الزمن.من  يث الداللة

عشـرة سـورة، بينمـا     أربـع نسبة السور ال  تبدأ بالفعل املاضـي   تبلغ -

سور ال  تبدأ بالفعل املضارع ثالث سور فآط، على  ني بلغت بلغت نسبة ال

 ال  بدأت باةمر سبع سور. نسبة السور

أما من  يث داللة اةفعـال فهننـا نال ـمب زيـادة نسـبة اةفعـال املاضـية         -

وهذا يدل علـى    يث بلغت ثالثة عشر فعال، املسيتآبلة داللةاحلاضرة أو لفظا 

وا ـد منهـا يـدل علـى املاضـي زمنـا وداللـة،         وفعـل  سرعة حتآي  موعـود اهلل. 

 وهي  وادث وقعت ا املاضي.

                                      
 .238ينظر، لباب النآول ا أسباب النزول:   (1)

 .3/309ينظر، مصاعد النظر:   (2)
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االفيتيتا  بالفعل يناسب أسلوب اإلخبار والآ ، وهذا ما  ـدث مـع    -

 هذا السور.

والآليـل منهـا ميتعـد، ومنهـا فعـل لـيل لـه        اةفعال الزمـة   أاثر وردت -

 )سمل(.مفعول 

هول فآد جاات مجيعها  الة املطالع الفعلية من  يث املعلوم واجملأما  -

مبنية للمعلومط والق ليظهـر  آيآـة الفاعـل ا وضـو ، ويلفـت اةنظـار ذىل       

 االهيتمام به لعظيم دوره ا السيا .

الرتايــب مــن أهــم الآــرا ن الــ  تــبني قيمــة الصــيغة وتعــني علــى فهــم  -

 الن .

*      *      * 
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 املصادر واملراجع

o  يـان، مكيتبـة اخلـاجني بالآـاهرة، ابعـة:      ارتشاف الضرب من االم العرب، ةبي 

 هـ.1418

o   ذرشاد العآل السليم ذىل مزايا الآر ن الكريم أبو السعود العمادي حممد بن حممد بن

 بريوت. –مصطفى، دار ذ ياا الرتاث العربي 

o   :أساب البالاة، للزخمشري. دار الكيتب العلمية بريوت لبنان. الطبعة اةوىل، سـنة

 م.1998

o ل للوا دي، أبي احلسن علي بن أمحد النيسابوري، مؤسسـة احللـص   أسباب النزو

 وشرااه للنشر واليتوزيع

o        أسرار اليتكرار ا الآر ن املسمى الربهان ا توجيه ميتشـابه الآـر ن ملـا فيـه مـن احلجـة

والبيان، حممود بن محزة بن نصـر، أبـو الآاسـم برهـان الـدين الكرمـاني، ويعـرف        

ادر أمحد عطا، مراجعة وتعلي : أمحـد عبـد اليتـواب    الآ حتآي : عبدبيتاج الآراا، 

 عول، دار الفضيلة.

o   أســرار ترتيــب الآــر ن، عبــد الــرمحن بــن أبــي بكــر، جــالل الــدين الســيواي، دار

 الفضيلة للنشر واليتوزيع.

o  ،هـ.1359اةشباه والنظا ر، للسيواي، دا رة املعارف العثمانية با"ند 

o يا اـالم قـادر البااسـيتاني، دار اخلـراز،     أىول الفآه على منهن أهل احلديث، زار

 ودون تاريخ. دون ابعة

o   ،اةىول ا النحو ةبي بكر حممد بن سهيل بن السراج. حتآي  عبد احلسني الفيتلـي

 م.1985 -مؤسسة الرسالة–الطبعة اةوىل 

o   أضواا البيان، حممد اةمني الشنآيطي، حتآي  مكيتب البحوث والدراسات، الناشر

م، مكــان النشــر 1995 -هـــ 1415اعــة والنشــر، ســنة النشــر  دار الفكــر للطب

 بريوت.
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o  ذعراب الآر ن، أبو جعفر الن ح اب أمحد بن حممد بن ذمساعيل بن يونل املرادي ،

ــة،      ــراهيم، دار الكيتــب العلمي ــل ذب ــنعم خلي ــد امل ــه: عب وضــع  واشــيه وعلــ  علي

 ه. 1421بريوت، الطبعة: اةوىل، 

o حتآيـ  عبـد الآـادر أمحـد عطـا، دار      للكرمـاني ر ن، ا توجيه ميتشابه الآـ  الربهان ،

 م.1986-1406الكيتب العلمية، بريوت، لبنان. الطبعة اةوىل: 

o   الربهــان ا علــوم الآــر ن للزراشــي، حتآيــ : حممــد أبــو الفضــل ذبــراهيم، الطبعــة

م، الناشر: دار ذ ياا الكيتب العربية عيسى البابى  1957 -هـ  1376اةوىل، 

 ه.احللص وشراا 

o   دمش  -بيان املعاني، عبد الآادر بن مال  ويش السيد، مطبعة الرتقي 

o   ،1420البيان ا روا ع الآر ن، د/ متام  سان، عامل الكيتب، الطبعة الثانيـة-

 م.2000

o    تمويــل مشــكل الآــر ن، البــن قيتيبــة، حتآيــ : ذبــراهيم  ــل الــدين، دار الكيتــب

 العلمية بريوت لبنان.

o  ،يـر املعنـى السـديد وتنـوير العآـل اجلديـد مـن تفسـري الكيتـاب          حتر»اليتحرير واليتنوير

، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور اليتونسي، الدار اليتونسـية  «اجمليد

 .1984تونل، سنة النشر:  –للنشر 

o  :ديـــوان 44 /1اليتحـــول الـــزم  عنـــد النحـــاة العـــرب، د. عبـــد اهلل بوخلبـــال .

 املطبوعات العلمية.

o   بــريوت،  –اـثري، دار الكيتــب العلميـة، منشــورات حممـد علــي بيضـون     تفسـري ابــن

 هـ. 1419-الطبعة: اةوىل 

o       تفسري البحر احمليط ةبي  يان، حتآي  الشيخ عـادل أمحـد عبـد املوجـود، والشـيخ

علي حممد معـول، ومشـاراة د/زاريـا عبـد احلميـد، د/أمحـد املنجـولي، ابعـة         

 م، دار الكيتب العلمية بريوت. 2001
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o البيضاوي، للبيضاوي، أنوار اليتنزيل وأسرار اليتنزيل، دار ىادر بريوت.تفسري  

o  دار  الآاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جـار اهلل، تفسري الكشاف، ةبي

 م.1995، 1الكيتب العلمية، بريوت، لبنان، ابعة

o       تفسري املرااي، أمحد بن مصطفى املرااي، شـراة مكيتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابى

 م.  1946-هـ  1365ص وأوالده مبصر، الطبعة: اةوىل، احلل

o       ــن مصــطفى الز يلــي، دار الفكــر ــة ب ــي، د وهب ــنري للز يل دمشــ ،  –اليتفســري امل

 هـ 1422-الطبعة: اةوىل

o   .الطبعــة العاشــرة،  اليتفســري الواضــح، حممــد حممــود احلجــازي، دار اجليــل اجلديــد

 ه.1413

o   ــع،    اليتفســري الوســيط للســيد انطــاوي، دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر واليتوزي

 .الآاهرة –الفجالة 

o    جامع البيان، حممد بن جرير بن يزيد بن اثري بن االب اآلملي، أبو جعفـر الطـربي

ــوفى:  هـــ(، احملآــ : أمحــد حممــد شــاار، الناشــر: مؤسســة الرســالة،     310)امليت

 .م 2000 -هـ  1420الطبعة: اةوىل، 

o    الشـام بـريوت، مصـورة عـن مطبوعـة دار       اجلامع ة كـام الآـر ن، للآـراص، دار

 .1938الكيتب املصرية، 

o       ،اجلنى الداني ا  روف املعاني، للحسن بـن قاسـم املـرادي، دار الكيتـب العلميـة

 م.1992-1413، سنة: 1بريوت، لبنان،  

o          اخلصا  ، ةبي الفيتح عثمـان بـن جـ ، عـامل الكيتـب، بـريوت، حتآيـ : حممـد

 علي النجار.

o   ــون ا علــ ــدر املص ــد     ال ــد حمم ــ  أمح ــص، حتآي ــمني احلل ــون، للس ــاب املكن وم الكيت

 اخلرا ، دار الآلم، دمش .
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o  الداللة اإل ا ية ا الصيغة الفردية، د/ ىفية مطهري، من منشورات احتاد الكيتاب

 م.2003العرب، دمش  

o          داللة السيا  بني الـرتاث وعلـم اللغـة احلـديث، دراسـة حتليليـة للوظـا " الصـوتية

 خاص باملؤل". هرتايبية ا ضوا نظرية السيا ، نشروالبنيوية وال

o        دال ل اإلعجاز لعبد الآاهر اجلرجاني، حتآي  أمحـد حممـود شـاار، مطبعـة املـدني

 م.1992-هـ 1413دار املدني ادة، الطبعة: الثالثة -بالآاهرة 

o      رو  املعاني ا تفسري الآر ن العظيم والسبع املثاني، شهاب الـدين حممـود ابـن عبـد

ــة،    اهلل ــد البــاري عطيــة، دار الكيتــب العلمي  احلســي  اةلوســي، حتآيــ : علــى عب

 هـ.1415بريوت، سنة 

o  :زهرة اليتفاسري، حملمد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف بمبي زهرة )امليتوفى

 هـ( دار الفكر العربي.1394

o  "شــر  الرضــي لكافيــة ابــن احلاجــب، لرضــي الــدين االســرتابااي، نشــره: يوســ

 م، جامعة قاريونل. 1978-هـ  1398ر، ليبيا،  سن عم

o  لبنـان، الطبعـة: اةوىل،    –شر  املفصل البن يعيش، دار الكيتب العلمية، بريوت

 م. 2001-هـ  1422

o      شر  املآدمة شر  املآدمة احملسبة، ااهر بن أمحد بن بابشاا، احملآـ : خالـد عبـد

 م. 1977الكويت، الطبعة: اةوىل،  –الكريم، املطبعة العصرية 

o     ىحيح البباري، حممد بن ذمساعيل بن ذبراهيم بن املغرية الببـاري، أبـو عبـد اهلل

 – 1407الآاهرة، الطبعة: اةوىل،  –هـ(، الناشر: دار الشعب 256)امليتوفى: 

1987. 

o      ،ىـحيح مســلم، أبـو احلســني مســلم بـن احلجــاج بــن مسـلم الآشــريي النيســابوري

 ر اةفا  اجلديدة ـ بريوتاجليل بريوت ودا      الناشر: دار 

o  ،م. 1965 -هـ  1382الصناعيتني ةبي هالل العسكري، الطبعة: اةوىل 
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o  ،الطراز امليتضمن ةسرار البالاة وعلوم  آا   اإلعجاز، ليحيى بن محزة العلوي

 م.1914مطبعة املآيتط" مبصر، 

o    ــراهيم ا"دهــد ــر ن الكــريم، د. ذب ــة املطــالع باملآاىــد ا الآ ــة اإلعالق ميــان. ، مكيتب

 م.2011

o      ،ــار عمــر، عــامل الكيتــب، الآــاهرة، الطبعــة اخلامســة ــة د/ أمحــد خميت علــم الدالل

 م. 1998

o     :فــيتح الآــدير، حممــد بــن علــي بــن حممــد بــن عبــد اهلل الشــوااني الــيم  )امليتــوفى

ــب     1250 ــم الطي ــثري، دار الكل ــن ا ــر: دار اب ـــ(، الناش ــريوت،   -ه ــ ، ب دمش

 هـ 1414 -الطبعة: اةوىل 

o الآر ن للدايتور، د.  سني نصار، مكيتبة اخلاجني بالآاهرة. فواتح سور 

o          ــراهيم ـ )رمحــه اهلل( دار النشــر: دار الشــرو  ـ ا ظــالل الآــر ن، ســيد قطــب ذب

 الآاهرة.

o   ،ايتــاب اةفعــال ةبــي الآاســم علــي بــن جعفــر الســعدي، عــامل الكيتــب، بــريوت

1983. 

o ،عبـد السـالم هـارون،    وا"يئـة املصـرية العامـة للكيتـاب، حتآيـ       الكيتاب لسيبويه :

 م. 1966،1977

o ،ةيوب بن موسى احلسي  الآرميي الكفوي، أبو البآاا احلنفي )امليتـوفى:   الكليات

 –حممد املصري، الناشر: مؤسسة الرسالة  -هـ( احملآ : عدنان درويش 1094

 بريوت.

o         لباب النآول ا أسباب النزول، عبد الرمحن بـن أبـي بكـر بـن حممـد السـيواي أبـو

 بريوت -ضل، دار ذ ياا العلوم الف

o .لسان العرب البن منظور، دار ىادر بريوت 
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o       ،ــ 1427، 5اللغة العربية معناها ومبناها، د. متـام  سـان، عـامل الكيتـب -ه

 م.2006

o            ملسات بيانيـة، د/ فاضـل بـن ىـا  بـن مهـدي بـن خليـل البـدري السـامرا ي، دار

 2003 -هـ  1423ثالثة، الطبعة: ال، اةردن –عمار للنشر واليتوزيع، عمان 

 م

o  ،1،  دار الكلــم الطيــب، بــريوت  مــدارك اليتنزيــل و آــا   اليتمويــل، للنســفي ،

 م.1998-هـ  1419

o     ،مشكل ذعراب الآر ن ملكي بن أبي االب، حتآي  ياسني السـواب، الطبعـة الثانيـة

 مكيتبة دار املممون للرتاث.

o ن  سـن الربـا  بـن    مصاعد النظر لإشراف على مآاىد السور، براهيم بن عمر ب

الريال.  –هـ( دار النشر: مكيتبة املعارف 885علي بن أبي بكر البآاعي )امليتوفى: 

 م. 1987 -هـ  1408الطبعة: اةوىل 

o   معامل اليتنزيل للبغوي، حتآي : عبد اهلل النمر، وعثمان مجعة ضمريية، وسـليمان

 م.1997-هـ 1417مسلم احلرش، دار ايبة للنشر، الطبعة الرابعة، 

o   ،م.2007، سنة: 2معاني اةبنية ا العربية، د. فاضل السامرا ي، دار عمار 

o  ،معاني الآر ن وذعرابه للزجاج، ذبراهيم بن السري بن سهل، أبو ذسحا  الزجاج

 1408بريوت، الطبعـة: اةوىل   –احملآ : عبد اجلليل عبده شلص، عامل الكيتب 

 م. 1988-هـ 

o  الآر ن الكريم )مؤى ل ببيان العالقات بـني ألفـاظ   املعجم االشيتآاقي املؤىل ةلفاظ

الآر ن الكريم بمىواتها وبني معانيها( املؤل": د. حممد  سن  سـن جبـل، مكيتبـة    

 م. 2010الآاهرة، الطبعة: اةوىل،  –اآلداب 

o            ،مغ  اللبيـب، البـن هشـام، حتآيـ : حمـي الـدين عبـد احلميـد، املكيتبـة العصـرية

 م.1992ىيدا، بريوت، 
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o م.1985ح الغيب للرازي، دار الفكر، بريوت، الطبعة الثالثة، مفاتي 

o      املفــردات ا اريــب الآــر ن للرااــب لألىــفهاني، أبــو الآاســم احلســني بــن حممــد

ــوفى:   ــفهانى )امليتـ ــدنان  502املعـــروف بالرااـــب اةىـ ــفوان عـ ــ : ىـ ـــ( احملآـ هـ

 -ىل دمش  بريوت. الطبعة: اةو -الداودي، الناشر: دار الآلم، الدار الشامية 

 هـ 1412

o  :1979مآاييل اللغة البن فارب، حتآي  عبد السالم هارون، دار الفكر، سنة. 

o  املآيتضب للمربد، حتآي : حممد عبد اخلال  عضيمة، تشر: اجمللل اةعلى للشؤون

 هـ.1385اإلسالمية، 

o         ،ــة ــة السادس ــرية، الطبع ــو املص ــة اةجنل ــيل، مكيتب ــراهيم أن ــة، ذب ــرار اللغ ــن أس م

 م. 1978

o  بـريوت   ،العربـي  دار الرا ـد العربـي، نآـد وتوجيـه، د/ مهـدي املبزومـي،       النحـو

 .1986هـ /  1406الطبعة الثانية، 

o   ،ار الكيتــب نظــم الــدرر ا تناســب اآليــات والســور، حتآيــ : عبــد الــرزا  االــب

 .م 1995 -هـ 1415، بريوت ،العلمية

o ب للطباعة والنشر.النظم الف  ا الآر ن للشيخ عبد امليتعال الصعيدي، مكيتبة اآلدا 

o   همــع ا"وامــع ا شــر  مجــع اجلوامــع، جلــالل الــدين عبــد الــرمحن بــن أبــي بكــر

الســيواي، حتآيــ : أمحــد  ــل الــدين، دار الكيتــب العلميــة بــريوت لبنــان.  ،  

 م.1998
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Abstract: 

The current research examines verbal openings in Quran Suras, namely the 

Suras which open with an unconstrained affirmative verb with no negation. It is 

a semantic study of the verbal structure. The study attempts to answer the 

following questions: Why do certain Suras start with a verb, not a noun? Why is 

a particular tense form used? What is its semantic significance? Why is this 

opening chosen by Allah in certain Suras? 

The researcher uses the descriptive-analytic approach, starting the study of 

Suras with illustrating the general purpose and the circumstantial reasons of its 

revelation and its relation to what occurs before it. The analysis proceeds by 

identifying the denotation of the Sura-opening verb and its contextual meaning. 

Then comes the study of the morphological form of the verb through 

investigating the following aspects: the meaning of transitivity features, 

derivational and inflectional affixes, and transitivity roles. 
The Study includes three main sections: Suras opening with the past tense, 

Suras opening with the present tense and Suras opening with the imperative.  
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 هـ1439 /6 /16تاريخ قبول البحث:              هـ 1439 /4 /1تاريخ تقديم البحث: 

                                                                           

 

 

 
 

 ملخص الدراسة:

 العمـل  وهـاا  وأهمِّهـ،   العربيَّـ   كتـب  أوائل من( هـ285ت) للمربِّد( ملقتَضبا) يعدُّ

: أمرين فيه حبثت مبخطوطته  موازنً  عضيم  اخل،لق عبد حممَّد بتحقيق ملطبوعته قراءة هو

 .النَّصِّ سالم : وث،نيهم، الكت،ب  ترتيب: أوَّالهم،

 تقريـر  وإىل والرَّابـ،   األوَّل اجمللَّـدين  يف الكتـ،ب  ترتيب سالم  عدم إىل فيه ووصلت

 دقيقـ،ً  حتقيقـ،ً  ليسـت  املطبوع  هاه وأنَّ وخمطوطته  الكت،ب مطبوع  بني الكبري االختالف

 وزيــ،دة  ســق   مــن التَّحقيــق عيــوب مــن ُعــرف مــ، جــلُّ فيهــ، وقــ، فقــد للمخطــو  

 وتغـيري   والشِّـعريَّ   القرآنيَّـ   الشَّـواهد  يف وتغـيري  وتـخخري   وتقديم وحتريف  وتصحيف 

 هلاا وك،ن الكلم،ت  بني وتبديل ووزنه،  وبن،ئه،  إعرابه، وعالم،ت الكلم،ت  لضب 

 .النَّصِّ فهم يف الكبري األثر
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 املقدمة:

بعد فمن نفائس كتب والصَّالة والسَّالم على رسوله الكريم، و ،احلمد هلل

ألبي العبَّـا  حممَّـد بـن ي يـد      (باملقتَضالكتاب ) وأوائل ما وصلنا منهاالعربيَّة 

فـال   املقدَّم بعد كتاب سـيبويه، والصَّرف هـ(، فهو كتاب النَّحو 285املربِّد )ت

 ة إلَّا واملقتضب من مصادره.تكاد جتد باحثًا يف العربيَّ

ــ 1385فــيس عــام بـدأ ببــذ هــكا الكتـاب النَّ   هـــ 1388واكتمــل عــام  ،ه

يخ حممَّد عبـد اخلـالق عضـيمة    بتحقيق عامل من علماء العربيَّة الكبار، وهو الشَّ

هـ(، اعتمد يف حتقيقه على النُّسخة املخطوبة املعروفـة منـه، وهـي    1404)ت

، وهي نسخة قدمية نفيسة، بـل هـي مـن نفـائس     نسخة مكتبة كوبريلي يف تركيا

مهلهل بن أمحد ببغداد سنة سـبذ وأربعـو وثـال      هااملخطوبات العربيَّة، كتب

يف العـام   مئة، ثمَّ قرأهـا وأصـلم مـا فيهـا وصـحَّحها أطوـه أبـو سـعيد السِّـ ايفُّ         

 هـ(.804، ثمَّ قابل بها ابن ناصر الدِّين الدِّمشقيُّ نسخته سنة )نفسه

موازنًة مبخطوبته، ودعـاني إ    (املقتضب)كا العمل هو قراءة ملطبوعة وه

، قريـب  تصـويبه الكتـاب نصوصـًا مشـكلة، بعضـها      ثنايـا ي الحظـ  يف  هكا أنِّ

خطوبــة هــكه املإ  خمطوبــة الكتــاب، وبعــد النَّظــر يف  أجلــينيوبعضــها ار ــر 

لعمـل، مـذ أنَّـه    ضرورة مثل هكا ا فرأي وجدت أنَّ املشكلة أوسذ ممَّا قدَّرت، 

ليعتمـد   ؛مـا ققَّـق مـن خمطوبـات     كـون هنـام مراجعـة لكـلِّ    تمن املفـض  أن  

 بنى عليها.الباحثون على نصوص يصمُّ أن يُركن إليها، وُي

 نقطتو: هكه األوراق حبث  يف

 أوَّالهما: ترتيب الكتاب.

 .وثانيهما: سالمة النَّصِّ

لثَّانية للمقتضـب وإحـاالتي عليهـا،    وأنبِّه هنا إ  أنَّ معتمدي على الطَّبعة ا

ويف اجلــ ء األوَّم منهــا تــرقيم واحــد ينــتظم الدِّراســة والــنَّصَّ ا قَّــق، وأمَّــا يف    

 .  واهلل املوفوق الطَّبعة األو  فضقيمان خمتلفان،
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 أوَّاًل: ترتيب كتاب )املقتضب(:

لد األوَّم خمطوبة الكتاب تتكوَّن من أربعة أج اء، ُجمع  يف جملَّدين، اجمل

اجل أين الباقيو، ويف كـلِّ جملـد    اني يضمُّاني، واجمللد الثَّم والثَّاجل ء األوَّ يضمُّ

، وأرقامـه  للوحـات ان عـن تـرقيم اجمللـد ار ـر: تـرقيم      منهما ترقيمـان مسـتقلَّ  

ــ     (مغربيَّــة)إفرجنيــة  ة(، ، وتــرقيم للصَّــفحات، أرقامــه عربيَّــة مشــرقيَّة )هنديَّ

بوق  كتابة النُّسخة، بل همـا معاصـران،    ماال عالقة هل ان،رن متي ِّاالتَّرقيمو

ــة األرقــام، وهنــام تــرقيم ثالــ  باألرقــام العربيَّــة     يــدمُّ علــى هــكا بريقــة كتاب

ثــمَّ توقَّــ ،  ،(24اجمللــد األوَّم، وصــل إ  رقــم )  لــبعض لوحــاتة املشــرقيَّ

رتيــب أوراقــه، صــام املخطــو  وتاتَّ يــوهما وهــكه األرقــام ًيعــًا متتاليــة، ممَّــ 

هكا التَّوهُّم يـ وم عنـد قـراءة املخطوبـة، فهنـام  لـل  ـاهر يف ترتيـب         لكنَّ و

فوـق يف  ُوف، هق، فحـاوم تصـويب  عدد من أج اء املخطو ، وقد الحظ هكا ا قو

 ما يلي: هبعض ما صنذ، ومن أبرز املالحظات على ترتيب

ويَّـة، ثـمَّ انتقـل ف ـية     : أنَّ الكتاب بوضعه احلالي بدأ أمسة أبواب حنأوَّاًل

شـغل  أكثـر    ،رفيَّةإ  حدي  بويل عن جمموعة كـب ة مـن املوضـوعات الصَّـ    

م ُوة اأُلحويَّـ األبـواب النَّ  ة أنَّرتيـب،  اصَّـ  اجل ء األوَّم، وهكا منـ  رريـب مـن التَّ   

ة أساسـيَّة، مثـل   ة، بل هي أبـواب حنويَّـ  مات العامَّمن ضمن املقدِّ  منها ليس ةأربع

فاعـــل، وبـــاب حـــروف العطـــ  مبعانيهـــا، وبـــاب مـــن مســـائل الفاعـــل  بـــاب ال

 رف.الصَّ أ ك يفة، ثم مات عامَّه بدأ مبقدِّأن يقام إنَّ واملفعوم، فال يصمُّ

يت ة الَّـ م  مذ ررابتـه يف نفسـه رريـب عـن املعتـاد يف كتـب العربيَّـ       وهكا النَّ 

الـنَّه  إلَّـا أبـو     ، ومل ُيعرف مـن  ـرع عـن هـكا    رفحو، ثم ختتم بالصَّتبدأ بالنَّ

هـــ( يف )ارتشــاف الضَّــرب(، إي حبــ  فيــه علــم الصَّــرف قبــل  745حيَّــان )ت

هـ( أنَّه بهكا  ال  ًيـذ النُّحـاة، ومل   756) (1)النَّحو، ويكر السَّمو احلليبُّ

 يكن ليقوم هكا وترتيب املقتضب على هكا النَّحو.  

                                      
 .603العقد النَّضيد  (1)
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من الكتاب، وإ  ما سييتي،  : أنَّ املربِّد يكثر من اإلحالة إ  ما مضىثانيًا

رتيب للكتاب، فهنام إحاالت إ  فق مذ هكا التَّوكث  من هكه اإلحاالت ال تتَّ

روف وقد بيَّن  لـ  يف بـاب الظ ـ   »، بل ستيتي، مثل: أمور مرَّت، وهي مل مترُّ

« ى الفعــل إليهــا... وقــد مضــى تفســ  هــكا يف بابــهأنَّ هــكه املخصوصــة ال يتعــدَّ

ــيِتدي  عــن الظ ــ(، واحلــ2/271) ــ روف مل ي ــام يف4/328ا يف )إلَّ  (، وق

ا إلَّـ  وهكا الباب مل يـيتِ « كرةوقد يكرنا هكا يف باب املعرفة والنَّ: »(2/309)

وهكا االحت اع جـاء  « داءمبا يكرته ل  يف النِّ وقت ُّ»، ومنها: (4/276)يف 

ــاء يف معنــى التَّوقــد تقــذ التَّــ : »(2/323)، وقــام يف (4/231)يف  ب، ع ُّ

ة ميََّســاء الَق، واحلـدي  عــن هـكه التَّــ  «ميكرهـا قــد تقــدَّ  ومل نـككرها هاهنــا ألنَّ 

)إنَّ(  يكـر أنَّ  (2/339)، ويف (4/175)ع ـب  ة سييتي يف بـاب التَّ ع بيَّالتَّ

هة بـه بلفظهـا، وقـد مضـى تفسـ ها يف      ي ألنهـا مشـبَّ  تعمل عمـل الفعـل املتعـدِّ   

ملا يكرته ل  يف باب )كـان( مـن   »وقام:  ،(4/107)بابها، وبابها سييتي يف 

، (4/86)كـر يف  (، وبـاب كـان يُ  3/98« )كي يقذ بعدها ابتـداء و ـرب  الَّ أنَّ

ه مضــى تفســ ه يف بابــه، ( ويكــر أنَّــ3/190ب يف )ع ُّــ  عــن فعــل التَّوحتــدَّ

ــاب التَّ ــوبـ ــا ب ع ُّـ ــر يف ُيإنَّمـ ــا النَّ (4/173)كـ ــار إ  مـ ــكا أشـ ــة يف ، وكـ افيـ

ه يكــــر احل ــــ  فيهــــا يف بابهــــا، وبابهــــا ورد يف كــــر أنَّــــ(، ثــــم ي3/190)

(4/188.) 

كمــا »، وقــام: (4/226)هة يف فة املشــبَّ  عــن الصِّــه حتــدَّومــن هــكا أنَّــ 

ــه يف أوَّ  وصــفُ  ــ  يف باب ــابل ــاب الصِّــ «م الكت ، (4/158)فة جــاء يف ، وب

 .م الكتابوليس يف أوَّ

ادمـة، وهـي حبسـب    ويف مقابل هكا هنام الكث  مـن اإلحـاالت إ  أمـور ق   

  ه سييتي موضـذ مييَّـ  من أنَّ (2/98)مض ، مثل: ما جاء يف قد رتيب هكا التَّ

فيه بو ما يكون من وزن )فاَعَل( الثنو وما يكون لواحـد، وهـكا املوضـذ مـرَّ     
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ــر يف ) (1/211)يف  ــكا يكـ ــا أنَّ (2/236، وكـ ــيلة هـ ــيحكم املسـ ــاب  سـ يف بـ

ا إبـداهلا مـن الـواو فـنحن نـككره      مَّـ يف»: (2/319)صري ، وقام أيضًا يف التَّ

، «صـري  إن شـاء اهلل  صري ... وحنن نستقصي شـرحه يف بـاب التَّ  رًا يف التَّمفسَّ

، وكــكا يكــر يف (4/7) «صــري رًا يف بــاب التَّوهــكا يــككر مفسَّــ»وكــكا قــام: 

صـري   باب التَّكلُّ هكا مذ أنَّ صري ، يف باب التَّ مسيلةه سيككر أنَّ (4/87)

 .م ء األوَّمضى يف اجل

ــام:  ــه إن شــاء اهلل     »وق ــذ من ــا ميتن ــدام وم ــه اإلب ــا يصــلم في ــًا مل  «ســنفرد باب

ــدم و(، 2/319) ــاب الب ــ (4/77)، وكــكا يكــر يف  (1/199)يف  مــرَّ ب ه أنَّ

ــه إن شــاء اهلل،  ســيككر مــا يضــمر علــى شــريطة التَّ   كــر يف ُي وقــدفســ  يف أبواب

ــام: (2/142) ــة لت  وســنبيِّ»، وق ــى احلرك ــى عل ــا يبن ــه  صــرُّن م ــا يل م فه، وم

 (،4/82« )ات إن شــاء اهللف يف موضــذ املبنيَّــصــرُّكون المتناعــه مــن التَّالسُّــ

والفرق بينهما يقذ يف باب مفرد هلما »(، وقام: 3/171)بيو مرَّ يف وهكا التَّ

 (ىحتَّـ )و»وقـام:  ، (2/340)يف  ، وهكا الباب مـرَّ (4/107) «إن شاء اهلل

(، وبابهـا مضـى يف   4/139) «هنا لنفرد هلا بابـاً مثلها، ولكن تركنا يكرها ها

ووعـــد بشـــرة مســـيلة يف بـــاب مـــا ينصـــرف ومـــا ال ينصـــرف يف   ، (2/37)

 (.3/309) مضى يف  هكا الباب مذ أنَّ، (4/252)

، مـن املخطـو    فحة الواحدةدة الصَّيف موابن متعدِّقسَّم ق : أنَّ ا قووثالثًا

 ن؛ ألنَّآ ــر، وهــكا  لــل بــيِّ ف عــل أعالهــا يف موضــذ، وأســفلها يف موضــذ

سخة يف ترتيب األوراق، وليس يف أصل كتابتهـا، حصـل يلـ  منـه     إشكام النُّ

 يف:

ــفحة  -  ــ ء األوَّ  14صـ ــن اجلـ ــا يف   مـ ــذ أعالهـ ــو ، وضـ ــن املخطـ م مـ

 .(1/164)وأسفلها يف  (151و1/150)
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وضـــذ أعالهـــا يف   ،الـــ  مـــن املخطـــو   مـــن اجلـــ ء الثَّ  382ص  -

 .(1/151)، وأسفلها يف (1/166)

 4/48)وضـذ أعالهـا يف    ،الـ  مـن املخطـو    مـن اجلـ ء الثَّ   381ص  ــ

 (.1/167)  ، وأسفلها يف(49و

 1/163)وضـذ أعالهـا يف    ،ال  من املخطـو  من اجل ء الثَّ 391ـ ص ـ

 .(4/50)وأسفلها يف  (164و

الكتــاب مــن  أحــاما صــل بهــكه األجــ اء صــفحات قبلــها أو بعــدها، ممَّــ واتَّ

  ر.اضطراب إ  آ

هـــ(، ألَّــ  كتابــًا بعنــوان 391: أنَّ أبــا القاســم ســعيد الفــارقيَّ )تورابعــًا

هـكا  متـه أنَّـه يفسِّـر يف    )تفس  املسائل املشكلة يف أوَّم املقتضب(، ونـصَّ يف مقدِّ 

علَّـل سـبب وضـذ    واملسائل املشكلة الـيت جعلـها املـربِّد يف أوِّم كتابـه،      الكتاب

أبواب مـككورة   يف جاءتبائفة من هكه املسائل  ولكنَّ م كتابه،املربِّد هلا يف أوَّ

على أنَّ هـكه األبـواب أوَّم الكتـاب     ، وهكا يدمُّ(1)املقتضبابذ من يف اجل ء الرَّ

 ال آ ره.

 لـاًل، ومل أجـد مـن تصـدَّى      (املقتضـب )فهكه األمور تثب  أنَّ يف ترتيـب  

ه املسـيلة، فـيلقى   ين بهـك يد، فقـد عُـ  هلكا اخللل سوى الـدكتور أمـو علـي السَّـ    

هـ بعنوان )القوم الفصـل  1998ة يف القاهرة عام حماضرة يف جممذ اللغة العربيَّ

ة دار العلـوم  يف ترتيب الكتاب املقتضب(، ونشر مقالة بهكا العنوان يف جملة كليَّ

 ا مكتوبـاً باب رقما عددّي ه الحظ قرين كلِّم، ويكر أن2004َّ، عام 31العدد

يت كانـ  ترسـم بهـا    ريقـة الَّـ  ، وبالطَّصُّتب به النَّكي ُكداد الَّاسخ، وباملالنَّ أ و

   .سخاألرقام يف تاريخ النَّ

                                      
 .403و 393و 389و 377و 297تفس  املسائل املشكلة  (1)
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ومالحظة الدكتور هلكه األرقام نافعة جدًا يف ترتيب الكتاب، ولكـن لـيس   

خمتلـ ،   اسـخ وباملـداد نفسـه، فـاخل      النَّ تبـ  أـ و  صحيحًا أنَّ هكه األرقـام كُ 

 الكتـاب،  أوراق قـدمياً  م ناسـخ املخطـو   ًا أن يـرقو واملداد خمتل ، وليس ميلوف

ولكن يظهر أنَّ هكا اخلل  يف األوراق جاء بعده، فعمـد بعـض مـن     بله أبوابه،

دة وفق هـكا اخللـ  إ  ترتيبهـا بضقـيم أبوابهـا      سخة وهي جملَّوق  على هكه النُّ

ابـن   كي فعـل هـكا هـو   فق ، دون إعادة ترتيب األوراق نفسها، وقتمل أنَّ الَّـ 

ر يف صفحات عنوانـات األجـ اء   هـ(، فقد تكر842َّ)ت مشقيُّين الدِّناصر الدِّ

سـخة وعــار  بهــا نسـخته، جــاء يف صــفحة   ه وقــ  علــى النُّعلــى أنَّـ  مـا يــدمُّ 

ابذ: )عار  به ومبا قبله نسخته حممد بـن أبـي بكـر عبـد اهلل     العنوان لل  ء الرَّ

هلل عـنهم بكرمـه يف سـنة أربـذ و ـان      ين عفـا ا ه  بابن ناصـر الـدِّ  بن حممد، الشَّ

أجــ اء الكتــاب، ويف صــفحة العنــوان  عليــق يف كــلِّر حنــو هــكا التَّتكــرَّومئــة(، 

لطريقـة رسـم    ًاموافقـ  رمسهـا يريخ برموز األرقام، فكان م كتب التَّلل  ء األوَّ

ين هو من وضـذ هـكا   ابن ناصر الدِّ موز يف ترقيم األبواب، فيحتمل أنَّهكه الرُّ

رقيم لألبواب يف أثناء هكه املعارضة، ولكن يشكل على هكا أنَّه مل يشـر إ   التَّ

هكا، فيحتمل أنَّه ملـا عـار  نسـخته بهـكه املخطوبـة مل يكـن اخللـل قـد وقـذ          

رقيم على هكا متي ِّر عن سنة أربذ و ـان  ما وقذ فيها بعد يل ، فالتَّفيها، وإنَّ

ين نسـخ نسـخته عـن هـكه     اصـر الـدِّ  أن يقـام باحتمـام أنَّ ابـن ن    مئة، وال يصمُّ

األمــر لــو كــان كــكل  مــا كــان لكتابتــه هــكا   املخطوبــة ثــمَّ عارضــها بهــا، ألنَّ

هـا  سخة املنقوم منها فائدة، ما الفائدة أن يكتب على نسـخة بينَّ عليق على النُّالتَّ

عليـق زيـادة يف   مـا يفيـد مثـل هـكا التَّ    عور  بها نسخة أ رى مي وية عنها؟ إنَّ

 ة عنها. سخة املعارضة أجنبيَّسخة لو كان  النُّنُّتوثيق ال

هلـا إ   واحـد مـن أوَّ   يف تسلسـل عـددي    جاءبواب الكتاب أل وهكا التَّرقيم

صـلة دون تـرقيم، ويظهـر    ، وبعده جاء اثنان وثالثـون بابـًا متَّ  293الباب رقم 
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وقـد  ترقيمهـا،  ساقها كـ َّ عـن   م اتِّا رأى املرقوها يف آ ر الكتاب متوالية، فلمَّأنَّ

بعـض األبـواب أو    جتـاوز مـة بعـض اخللـل مثـل     يف ضـمن األبـواب املرقَّ  عر  

ساق املعنى أو وجود األبواب يف اتِّهنا فيبقى  ،رقيمتكرار التَّأو بعض األرقام، 

ــياًلوســ  الصَّــ  ــى صــحَّ  فحة دل ــل ة موضــعها؛ ألنَّعل ــب  يفســخة النُّ  ل ترتي

يف أثناء ورقة فيها ج ء مـن بـاب مـرقَّم     ، فإيا جاء باب ر  مرقَّم وهواألوراق

 قبله يكون هكا دلياًل على رقم الباب ر  املرقَّم.

وعلى كل  فاعتمادًا على هكه األرقـام  ميكـن أن يقـام: إنَّ ترتيـب الكتـاب      

ــاني والثَّ اجلــ أينمتَّســق يف  ــذ فغــ     الثَّ ــب اجلــ أين األوَّم والرَّاب ــا ترتي ــ ، أمَّ ال

 م من ارتي: اجل ء األوَّ يلَّ يتصحيم، واألقرب أن 

صـفحة   26، أو بعبارة أ ـرى :  166إ  صفحة  141من صفحة  ــ 1

 م الكتاب.من أوَّ

 .429ابذ إ  آ ره يف صفحة من اجل ء الرَّ 50ـ من صفحة ـ 2

 .407من اجل ء األوم إ  آ ره يف صفحة  396من صفحة  ــ 3

 من ارتي: فيتيلَّ ابذ وأما اجل ء الرَّ 

 منه. 49ابذ إ  صفحة م اجل ء الرَّـ من أوَّـ 1

 منه. 395م إ  صفحة من اجل ء األوَّ 167من صفحة  ــ 2

رتيـب احلـالي للكتـاب، وبـه تـ وم      رتيب أقرب إ  الصِّـحَّة مـن التَّ  وهكا التَّ

حو، وُ ــتم بالصَّــرف، الكـث  مــن اإلشــكاالت فيــه، فيكــون الكتـاب بــدأ بــالنَّ  

، ثـمَّ بعـده عـاد    االنتهـاء إليـه  ون حويُّـ كي اعتـاد النَّ رـام الَّـ  بباب اإلدِّ وباأل صِّ

متَّ اإلدِّرــام، قـام أبــو  »يت وعـد ببحثهــا، قـام:   املـربِّد للوفـاء بــبعض األمـور الَّــ   

العبَّا : كنَّا قدَّمنا يف أوَّم كتابنا وبعد يل  أشياء جرى يكرهـا ملـا يشـاكلها يف    

نفسِّــرها إيا قضــينا القــوم  مواضــعها، ومل يكــن موضــذ تفســ ها، فوعــدنا أن

(، فمــن 1/389« )فيمــا قصــدنا لــه عنــد يكرهــا، فمــن يلــ  الم اخلفــض... 
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م منــه، وهــو يف  امتـة الكتــاب ال يف اجلــ ء األوَّ  صُّاملناسـب أن يكــون هــكا الــنَّ 

، فإنَّـه يف آ ـره عـاد للوفـاء بـبعض مـا       (الكامل)سق مذ صنيعه يف كتابه بهكا يتَّ

قـام أبـو العبَّـا : وقـد كنَّـا أرجينـا أشـياء        »لكتـاب:  جـاء يف أوا ـر ا   ،وعد به

يكرنا أنَّا سنككرها يف آ ر هكا الكتـاب مـن  طـب ومـواعظ ورسـائل، وحنـن       

سـائل بـو   وحنـن ياكـرون الرَّ  »، وقام: (1)«ياكرون ما تهيَّي من يل  إن شاء اهلل

دنا يف كمـا وعـ   أم  املؤمنو املنصور وبو حممَّد بـن عبـد اهلل بـن حسـن العلـويِّ     

 .(2)«م الكتابأوَّ

د إ  ما سبق وإ  ما رتيب بعض إحاالت املربِّومذ هكا يشكل على هكا التَّ

ون يف )رضـبان(  النَّـ  ه سيشـرة أنَّ أنَّـ  (1/202)هو آٍت، من يل  أنَّه يكـر يف  

موضـعه   صُّيني  يف باب ما ينصرف وما ال ينصرف، وهكا النَّبدم من أل  التَّ

ابذ، وباب ما ينصرف وما ال ينصرف يف اجل ء ديد اجل ء الرَّرتيب اجلحبسب التَّ

افيـة،  النَّ (اللــ) أنَّه سيفرد بابـًا  ( 1/185)، ومن يل  أيضًا أنَّه يكر يف الثَّال 

رتيب اجلديـد سـيكون موضـذ هـكه     ، ووفق التَّ(4/357)وهكا الباب جاء يف 

، ومن هكا أيضًا أنَّه يكـر  مابذ، وموضذ ا ام إليه اجل ء األوَّاإلحالة اجل ء الرَّ

ابـذ  صري  سيكون يف اجل ء الرَّصري ، والتَّأنَّه فسَّر مسيلة يف التَّ (3/45)يف 

 رتيب املقضة.وفق التَّ

وهــكا االضـــطراب يعـــد قلـــياًل موازنـــة باالضـــطراب يف اإلحـــاالت علـــى  

 رتيب احلالي، وميكن أن يفسَّر بيحد أمرين:التَّ

ربِّد، وهلـكا جنـد مثلـه يف اإلحـاالت مـا بـو اجلـ ء        أوَّهلما: أنَّه وهـم مـن املـ   

( 2/226)ال  اللكين ليس يف ترتيبهما تغي  وال  طي، فن ـده يف  اني والثَّالثَّ

                                      
 .3/1479الكامل  (1)

 .3/1487الكامل  (2)
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، وهكا الباب «وقد مضى القوم يف يل  يف باب ما جيري وما ال جيري» يقوم:

نـا  بيَّوقـد  »قولـه:   (49)صالـ   ال ، بل جاء يف اجلـ ء الثَّ من أبواب اجل ء الثَّ

ا قـد أحكمنـا   ألنَّـ » :(172)ص، وقـام يف  «يل  فيما ينصرف وما ال ينصرف

مـن   (309)صا يف إلَّـ  ، وهكا الباب مل يـيتِ «باب ما ينصرف وما ال ينصرف

غ مثــل هــكا الــوهم اســم الكتــاب، فمعنــى )املقتضــب(   الــ ، ويســوِّاجلــ ء الثَّ

نَّـه ارجتـل هـكا الكتـاب     إ :د يقوم من  ـالم هـكا العنـوان   املربِّ ، فكينَّ(1)املرجتل

، ومــن هنــا أيضــًا ارجتــاال ومل يــضوَّ فيــه، ومــن هنــا وقعــ  مثــل هــكه األوهــام

 جاءت كثرة التِّكرار يف الكتاب.

د كتــب أبــواب كتابــه علــى رــ  نظامهــا، فكتــب بعــض   وار ــر: أنَّ املــربِّ

 مة، ومن هنا جاء هكا اخللل يف اإلحاالت.رة قبل املتقدِّاألبواب املتي ِّ

ــل أن أ ــتم احلــدي  عــن ترتيــب    ــه إ  أنَّ يف قســن التَّ (املقتضــب)وقب نبي

قص يف آ ـره، فـر ره حبسـب هـكا     الكتاب نقصـًا يف بعـض املواضـذ، منهـا الـنَّ     

ــه:  التَّ ــه، تقــوم:  وبقــي الشَّــ »رتيــب قول ، كــكا يف (1/395)« يء علــى حال

القـوم،  ق كلمة )تقوم(، وهي ثابتـة، ومل يـرد مقـوم    املخطو ، وحكف ا قو

ه يف بضذ ورقـات،  قص أقدِّر أنَّعلى نقص الكتاب من آ ره، وهكا النَّ ا يدمُّممَّ

يت وعد، مثـل وعـده بـإفراد بـاب لتفسـ  ضـم        بوعوده الَّالوفاء د فيها املربِّأمتَّ 

 .(2/318(، وباب لُربَّ )1/142الشَّين )

ب ن حبســوقص يف الكتــاب أيضــًا بــاب رقمــه ســبذ وســبعومــن مواضــذ الــنَّ

يت أشـرت إليهـا سـابقًا، وهـكا البـاب واقـذ بعـد آ ـر بـاب يف          أرقام األبواب الَّـ 

 (1/396)صــل يف (، وبــاب املضــمر املت76َّكي قمــل رقــم )ابــذ الَّــاجلــ ء الرَّ

(، فهـكا البـاب سـاق ، ومل يبـق منـه إال قولـه:       78كي رقمه يف املخطـو  ) الَّ

                                      
 .1/202الصِّحاة "قضب"  (1)
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 عـددًا، كمـا يقـذ ًـذ أكثـر مـن       ا نوعًا واحدًا ال يكون اثنان أكثر من اثنوإلَّ»

ق حكفه مـن املـ ، وأشـار إليـه يف     ، فهكا ما تبقي من هكا الباب، وا قو«ًذ

هـكا   يشـمل ورقة كاملـة، وقـد   ال يقلُّ عن ق  ، وهكا السَّ(1/395)اشية احل

ن، اا سـطر منـه إلَّـ   كي مل يبَقبعو الَّاد  والسَّمن الباب السَّ ق  أيضًا ج ءًاالسَّ

دائــرة منقوبــة،  جــلِّ األبــواباســخ اعتــاد أن يضــذ يف نهايــة هــكا أنَّ النَّ ويؤيِّــد

 نقص هكا الباب.     يرجِّما هنا، ممَّ ةائرة ر  موجودوهكه الدَّ

 ثانيًا: سالمة النَّصِّ:

مبوازنة نصِّ مطبوعة )املقتضب( مبخطوبته وجدت ا تالفًا كـث ًا بينهمـا،   

ــا  ار   ــواهد   ســيعر  هــكا اال ــتالف يف النِّق ــادة، والشَّ ــق ، وال ِّي ــة: السَّ تي

القرآنيَّة، والشَّواهد الشِّعريَّة، والتَّقديم والتَّي  ، وتغـي  اإلعـراب وعالمـات    

البناء، وتغي  الضَّب ، وتغي ات أ رى متناثرة، ولكنِّي أنبِّـه إ  أنَّـين ال أيكـر    

  صـوابًا، أمَّـا مـا    هنا إلَّا ما  ال  فيه املطبوع املخطو ، وكـان مـا يف املخطـو   

 الفه وكان الصَّواب يف املطبوع فال أش  إليه، وكان علـى ا قوـق أن يشـ  إ     

 ما يف املخطو ، وأنَّ التَّصويب منه، وفيما يلي بيان هلكه اال تالفات:
 السَّقط:

يف املطبوع الكـث  مـن مواضـذ السَّـق ، تبـدأ مـن حـرف واحـد وتصـل إ           

خطو ، وفيما ييتي قائمـة هـكه املواضـذ، وهـي     صفحة كاملة من صفحات امل

تشمل املواضذ املؤثِّرة يف املعنى، مذ منـايع مـن رـ  املـؤثِّرة، وسيضـذ السَّـق        

 مثقَّاًل بو معقوفو:

، هـكا أوَّم سـق ، وهـو    «[، و)كيـ ( و)ُثمَّ(و)أين(، ]: »8  1/142

 يف الصَّفحة الثَّانية من الكتاب. 

 [ ألفًا.للتَّثنيِة: ثمَّ زدت عليه ]1  1/144

 [.عنه: فيما حدَّ  به علماؤنا ]1  1/169

 [ ما يكون عليه الكالم.عدِد: هكا باب ]1  1/174



 

 
 العربيةجملة العلوم  109
 هـ1440 اخلمسون حمرمالعدد 

 
 

 [ االستفهام.استقباِم: لـ]8  1/181

 [ للتَّيني .وَسْكرى: ُحْبلى ]12  1/194

 [، نكهُب.َنْضِرُب: حنن ]4  1/197

 [ العبد.به: تريد ]16  1/198

 [ العَو.لي: كرِّْر ]8  1/207

 [ َيْفُعُل.له: فالالزم ]12  1/209

 [ حنو: ُيْخِرع.على )ُيْفِعل(: ويكون املستقبل ]9  1/210

: فيكـون مسـتقبله علـى وزن مسـتقبل )أفعلـ ( قبــل أن      14  1/210

 [.ألنَّ الوزَن واحٌدقكف؛ ]

ولكنَّـه إيا َفَعـَل وقـَذ    : ولو كان على أنبتكم لكـن إنباتـًا، ]  4  1/212

 [. يف املفعوِم، فكاَن التَّقديُر ــ واهلل أعلَم ــ: واهلُل أنبتكم، فنبتُّم نباتًا فعُله

 .[و)مكاٌن منطَلٌق فيه(: )هكا يوٌم منطَلٌق فيه(، ]11  1/213

 [ ر  )فعَّل(.على: فإيا كان على زيادٍة ]9  1/216

 [.)ايهْب(تقوم: )اعلْم(، )انطلْق(، ] :10  1/219

 [ يف األفعام.والسِِّو)سوف( ]: مبن لة 14  1/221

[ ِمـَن االسـمِ  : ولو احتاع شـاعر إ  فصـل األلـ  والـالم ]    3  1/222

 الستقام يل .

 [.وألُ  االستفهاِم مفتوحٌة: ألنَّها مفتوحة، ]3  1/223

 [ ما بدأنا به.واملختاُر: واألصل والقيا  ]14  1/230

 [.زيٌد: تقوم: ُدعَي ]11  1/234

 [ َفِعْلُ .هما]: إنَّما 2  1/236

كمـا نقلـَ  )َفَعـَل( مـَن     : فتنقلها من )َفِعَل( إ  )َفُعـَل(، ] 4  1/236

 [.الواِو إ  )َفُعَل(
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 [ املنقلبة.األلُ : هكه ]6  1/237

 [ أن جيري على األصل.له ِمْن: ممَّا ال بدَّ ]13  1/237

 [ التق .منه: هم ت العو ]10  1/253

 [ قوم النَّحويو.فيما يكرنااضم ]: والقوم البيِّن الو3  1/265

 [ أوَِّم الكلمة.يف: لقيها واو ]7  1/265

 [.وإْن ُقلبْ  يف الواحِد، ُقلبْ  يف اجلمِذ:  هرت يف اجلمذ، ]4  1/268

 [.إليه: إيا اضطرَّ ]8  1/270

 [ فإنَّ  تقوم:.على جعافَر: فيردت ًعه ]4  1/276

 آ ره ياًء.[ كلِّ ما كان يف: جيوز يل  ]11  1/276

 ([، و)َفُعوم(.و)َفُعولة: وككل  )ِفعالة(، و)ُفعالة(، ]3  1/277

وتسقُ  يف )َيِعـُد( ومصـدِره   : وال يكون يل  يف الياء، ]13  1/287

 [.إيا قلَ : )ِعَدًة(، وال جتُد مثَل يلَ  يف الياِء

 [.وأوَُّم النَّاِ : هو أوَُّم منه، ]13  1/289

 [ فقام:.اهلم َة] : أمَّا من  فَّ 1  1/299

 [ بينهما.بها: ليفصل ]13  1/299

آلرجــُل قــاَم ياَم؟(،  : ويلــ  قولــ  إيا اســتفهم : ])  6  1/300

)أبُن زيـٍد   [)آالنساُن  ٌ  أِم امَلَلُ ؟(، فيمَّا رُ ها فنحُو قوِل  إيا استفهمَ :

 أن ؟(.

 [. الياُءلتسلَم: إنَّما ل م الكسر يف )ُفْعل( مما كان من الياء؛ ]5  1/305

 [، تريد: .ككلَ : و)أْنَف ُّ( ]12  1/309

 [(.واقدًا: إيا قل : )َ َلما ]7  1/311

 [ لكهب املعنى.لفِظهما: على  الف ]17  1/311

 [ اشتقاق هكا من الواو.َبْل: وقام ر ه: ]8  1/311
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 [ إيا كان .أمَّا: فـ]7  1/323

 [ تنقلب مككرة.كانْ : ألنَّها ]1  1/327

 [.والياِء: ويليها خمرع اجليم ]14  1/328

ملــا فيهــا مــَن اللــِو، حتَّــى تتَّصــَل  : الــواو تهــوي يف الفــم ]2  1/330

 [ حتَّى تتصل مبخرع الطَّاء والضَّاد.مبخرِع األلِ ، كما أنَّ الشَِّو تتفشَّى

 [، والكاف.واخلاُء: واحلاء، ]3  1/331

 [ على مثام )ُفَعل(.منه: فيما كان ]2  1/337

 [، ورجل أرّر.ورجل أَصّم: رجل أَلّد، ]1  1/338

 [، ومستعّد.وُمْسَتِرّد: اسضدَّ، واستمدَّ، ]3  1/339

 [.واخلاَء يف الغِو: فإنَّ  َتدَِّرم الغَو يف اخلاء، ]3  1/344

 [ إال ساكنة.أبًدا: ال تكون ]5  1/345

نـَ  لـكلَ    الطَّـاِء، وإيا تفطَّ : تتفشَّى حتَّى تتَّصل مبخـرع ] 1  1/349

 [ الالم.وجدتُه، والضَّاُد خترُع مَن الشِّدِق، ثمَّ تتفشَّى حتَّى تتَّصَل مبخرِع

 [ )من جاء؟(.ال: و]12  1/350

 [ من الفم.معه: فكان خمرجها ]12  1/350

 [.ل : وإنَّما قل  ]2  1/351

: وأنا أرى تقويـًة هلـكا القـوم أنَّ امتنـاعهم مـن تبيينهـا مـذ        8  1/351

 [ تتفرَّق يف الفم.الفِم والشَّفِة أنَّها تدَرُم يف حروٍف]حروف 

ــا إدرامهــا يف املــيم ] 10  1/352 ــيَم: وأمَّ [ وإن  رجــ  مــن فــألنَّ امل

 الشَّفة فهي جتاورها.

 [ يل  قوله:من: و]7  1/353

 [.متحرٌِّم: َفَعَل ]5  1/365

 [ عليها.مَن الواِو: والياء أرلب على الواو ]7  1/368
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 [ قلنا: .مَن الثَّقيلِة[إِن املخفَّفة ]بـ: فإن مسَّينا ]11  1/368

 [ اقتتلوا.يف: كنحو ما يكرت ل  ]10  1/377

 [ يكن يل  أصله.مل: وإن ]5  1/383

مــْن : ألنَّ الثـاء ال تقـرب مـن الـالم كقـرب التَّـاء وأ تيهـا ]       4  1/387

 [.حروِف الثنايا

 َلنا. [، واملامواملام َله: املام َل ، ]15  1/389

 [ متك َنها.ُتبيُِّن: فضيلٌة ]1  1/391

 [ الياء.أو: فتظهر الواو ]12  1/393

، )تقـــوم( هـــي آ ـــر الورقـــة، «[تقـــوُمعلــى حالـــه ] : »15  1/395

 وبعدها نقص ال يقلُّ عن ورقة.

إلَّا نوعًا واحدًا، ال يكوُن اثنـاِن أكثـُر مـن اثـنِو عـددًا      : »]1  1/396

، هـكا السَّـق  هـو مـا     «[. هكا باب املضمر املتَّصـل ًٍذ كما يقُذ ًٌذ أكثُر مْن

 تبقَّى من باب سق  يف أثناء النَّقص السَّابق. 

علـى مـا وصـفُ  لـَ ، فقـاَم:      : وإن ثنَّى أحلق األلَ  ]10  1/397

)اهلنداِن قامتا(، فالتَّـاُء عالمـُة التَّينيـِ ، واأللـُ  للتَّثنيـِة، وإْن ًـَذ قـاَم:        

(، وللنِّوِن الثَّقيلِة يف )ضربُتنَّ(، واخلفيفِة يف )ُقْمَن( تفسٌ  بعَد )اهلنداُت ُقْمَن

 فراِرنا مْن هكا إْن شاَء اهلُل.

وال جيوُز أْن يقَذ املضَمُر املنفِصُل هاهنا، ال تقوُم: )قاَم ُهنَّ(، وال )قـاَم  

 ُهما(، إلَّا أْن ُيضطرَّ شاعٌر، فَيردُّ األشياَء إ  أصوِلها كما قاَم: 

 َصَرْمَ  حبَل احليِّ َأْم َصَرموا    يا صاِة َبْل َصَرَم الِوصاَم ُهُمو

 وقاَم ار ُر:

 فما ُأصاِحُب ِمْن َقوٍم فييكُرُهْم    إلَّا ي يُدُهُم ُحبًّا إليَّ ُهُم

 وقاَم يف النَّصِب:
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 إليَ  حتَّى َبَلَغْ  إيَّاكا

 وقاَم:

 اناكينَّا يوَم ُقرَّى إنَّـ    ما َنْقُتل إيَّ

وهكا البيُ  حق ه: )إنَّما نقتُل أنفَسنا(، ولكْن يكرناُه مـَذ مـا قبَلـه؛ ألنَّـه     

 قدَّرُه على: )نقتُلنا(، ثمَّ فصَلُه على يلَ .

واعلْم أنَّ ضمَ  املنصوِب املتَّصِل على لفِظ ضمِ  املخفوِ ، كما اتَّفقـا  

ــٍد،      ــٍظ واح ــى لف ــا ال ينصــرُف عل ــِذ ويف م ــِة واجلم ــَ :   يف التَّثني ــَ  قوُل ويل

       [ ب (.)رأيُتَ (، و)مررُت

(، وا قوق يكـر أنَّهـا رـ     277ورقم هكه الصَّفحة السَّاقطة يف املخطو  )

(، ولعـلَّ هـكا اخللـل    137موجودة يف املخطو ، بل ُوضذ مكانها الصَّـفحة ) 

 وقذ يف مصوَّرة ا قوق اخلاصَّة.  

 [.ورأيُتها: مررت بها، ]11  1/403

 [.هكا زيٌد: مررت ب يد، و]12  1/403

ــا(، ]  :4  2/10 ــًدا قائًم ــُ  زي ــا( ) نن ــُ  قائًم ــًدا  نن ــٌد و)زي [، و) زي

  ننُ  قائٌم(.

إْن أراَد: : ومثل يل  يف اجل م: )أمل أعِط  فتشكَرني؟(، ]2  2/16

)أمل أعِطَ  فيكوَن شكٌر(، فإْن أراَد العطَ  علـى األوَِّم قـاَم: )أمل أعِطـَ     

 [، ج م )تشكرني( بلم.(فتشكْرني

[ أيـن بيُتــ  فينــا أزوُرم  )فــيزوُرم(، كينَّـ  قلــ : : قلـ :] 6  2/20

 على حام.

 [ ل  يف باب إنَّ وأنَّ.ُيبيَّن: وهكا ]10  2/30

 [ خلالٍد.اهلُل: وليغفِر ]8  2/43

 [ قرأ.ــ صلَّى اهلل عليه ــ : وروى أنَّ رسوم اهلل ] 2  2/44
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 [ قام.قْد: و]3  2/51

 [ـما قام كعب.فـ[ اجليِّد ]أمَّا: ]1  2/56

وتككرُه قبَل يلَ ، فتقوُم: )أيـَن  : و)متى خيرع زيٌد؟(، ]13  2/59

 [ تعين املككور.يكوُن(، و)متى خيرُع(

 [.ُنعِطَ : إن تيِتنا سائاًل ]3  2/63

 [ قوله.مْن يلَ : فمما جاء يف الشِّعر ]10  2/73

 السَّماء انشقَّ .[ إيا يكون: وقالوا أيضًا: ]13  2/77

 [.لنا: قلبتم  هر اجملنِّ ]7  2/78

 [ الكالم كث .يف: ومثل هكا ]5  2/79

 [ أعبَد.أْن: تيمروني ]6  2/83

 [.فيه: لعلَّة توجب يل  ]11  2/85

 [.يف األصل: على ثالثة أحرف ]3  2/91

[، قوهلم: )اوُمْر(، فهـكا كنحـو مـا    أصليَّة: فيما اهلم ة فيه ]3  2/97

 [ يف الكالم.ُيستعملُ  ل  ]وصف

فكــاَن : ألنَّ )فاعلــ ( علــى وزن )أفعلــ (، و)فعللــ (، ]3  2/98

 ،[ واإلكرام.املصدُر كال ِّل اِم

 [ َلِحَق به من الثَّالثة.ما: و]3  2/105

 [ هاهنا.منه: وإنَّما نككر ]14  2/105

 [.ودرهٍم: ملحق به رع ]1  2/106

 [ إنَّما تقذ بو حرفو من األصل.َرْنَ َم(يف )اْح: ألنَّ النُّون ]2  2/107

 [.به: بَسَي به يْبَسَي ]8  2/110

 [ احللق يف موضذ الفاء.مْن حروِف: وإن كان حرٌف ]1  2/111

 [ األفعام اليت هي منها.كما َتنصُب: اعلم أنَّ املصادر تنصب ]4  2/118
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، : و)الَفْعــل( أقــلُّ األصــوم، والفتحــة أ ــ ُّ احلركــات13  2/125

 [.فهكا الزٌم]

 [ على معناه.فاسُتعمَل: ما وقذ من األفعام لل نس ]2  2/138

:  فتقوم من قول  )َفِخٌك(: )َفْخٌك(، و)َعِلـَم(: )َعْلـَم(،   9  2/138

وِمْن )َنِعَم(: )َنْعـَم(، ومـن قولـ : )ِفِخـُك(: )ِفْخـٌك(، و)ِنِعـَم(، و)ِبـِئَس(:        

 . [)ِنْعَم(، و)ِبْئَس(]

 [ )نعم الرجُل(: حمموٌد يف الرِّجام.معنى ]: ألن12َّ  2/147

 [ قام الشَّاعر.كما: ]2  2/149

 [ إيا ثنَّي .وككل : ]10  2/153

 [ العدد.أدنى: أبنية ]2/157

[ كان لـه حـد    يف )أحَد عشَر( وحنوِه: والعدد الَّكي يكرت ]1  2/160

 ُصرف عنه.

 [ لفظه لفظ اجلمذ.بل: وقام آ رون: ]3   2/172

 [ هكه ارية ُتقرأ على األوجه الثَّالثة.ككل : و]8  2/187

 [ على )أْفعام(.مْن )َفْعٍل(: فيمَّا ما جاء ]6  2/193

علـى البـاِب، ومـْن قـاَم: )ُتـَوٌم(      : وككل  )ُتومة وُتوم( ]1  2/206

 [.فعلى هكا، وقالوا: )ساعٌة وساٌع( على ما يكرُت لَ 

 [.ٍفأحر: ممَّا ِعدَّة حروفه أربعة ]2  2/207

 :[ ُرراب وأرربة.تقوم: ]4  2/209

 [ جائ .فيه: اإلسكان ]6  2/211

 [.مبن لِة اهلاِء اليت تلحُق للتَّينيِ : األل  يف آ ره للتيني  ]2  2/215
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[ صــن  مــن كــلِّفــ)فاِعل( و)َفِعيــل( مــن الثَّالثــة، ويف ] : »3  2/218

، ولكنَّـه مل يالحـظ   ، أشـار ا قوـق إ  وجـود سـق  يف هـكا الـنَّصِّ      «هكا زائـدة 

 وجود اللحق الَّكي أمتَّ هكا السَّق .

 [ المان.فيه: هما ]12  2/218

وتقــــوُم: )ُجْمــــالٌت(،  : )ُ َلمــــات(، و)ُرَرفــــات(، ] 9  2/221

 [.و)ُحْسناٌت(، كما تقوُم: )ُ ْلماٌت(، و)ُرْرفاٌت(

 [، ويف )ِ ْدر(: )ُ َدير(.ُعَم : تقوم يف )ُعمر(: ]4  2/235

 [ على ثالثة أحرف.ِمْن هكاوأمَّا من جاء ] :3  2/239

 [ )فرزدق(: )ُفَرْي ق(.تصغِ : ومن العرب من يقوم يف ]10  2/247

إي كانـْ   : فإيا حكفُتها مل ُأ ِل االسم من عالمة تينيـ ،] 4  2/260

 [ ثابتة.يف تكب ِه عالمُة تينيٍ 

 ،[وألـَ  )براكـاء(  : فيحكف ألـ  ) راسـان( األو ، ]  13  2/260

 وواو )بروكاء(.

 [ هو من االسم.ما: مبن لة ]5  2/261

ــون ]   11  2/261 ــ  والنُّـ ــ  األلـ ــو كانـ ــالالم يف يف االســـِم: فلـ [ كـ

 )سفرجل(.

 [ يتَّصُل به الفعُل.وما اتَّصَل به: وال َّمان  اصُّه وعامُّه ]3  2/274

 [.وصغَّرته: رددته إ  أدنى العدد إن كان يل  فيه ]4  2/278

 [.أو ملَحقًةيا كان   اهرة يف موضذ العو ]: إ3  2/282

 [: ُأَريَّة.ُأْرويَّة: قام يف تصغ  ]7  2/283

[ إيا قلـ : )يا( فـاألل    ألنَّـ  : وكان األصل: )َيَيّيـا(، ] 1  2/287

 بدم من ياء.

 .[و)ُنَفٌ (: و)ُرَهْيٌ (، ]8  2/291
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 [(.ملكْ  أمياُنهم: بل هو: )أو َمْن ]14  2/295

 [ ييتنا.إْنمن ]: 6  2/296

 [ ل  يف الدار.منه: فيكون اإلكرام وقذ ]3  2/298

ــه أن يقـــوم: )أي  أ ـــوام؟( علـــى اللفـــظ،   8  2/303 ــإنَّ الوجـ : فـ

 [.الياُءواملعنى ]

: وال يصــلم أن تقــوم إيا قــام: )رأيــُ  زيــدًا(، و)لقيــُ   4  2/309

 [.منا؟أ ام(: ]

 ء السَّاكنو.[ اللتقاال: ألنهما مبن لة اسم واحد، ]6  2/313

الراُء تابعًة للـهم ِة، فكـكلَ  آ ـُر االسـِم األوَِّم     : تكون ]7  2/313

 [ زيُد بُن عبد اهلل(.تابٌذ لنوِن )ابٍن(، وْهَو و)ابٌن( شيٌء واحٌد، تقوُم: )هكا

 [ بَن عبد اهلل.زيَد: ورأيُ  ]8  2/313

ِمـه،  فـ)إْي( جـواٌب لكال : تقوم: )إْي واهلِل ألفعلنَّ(، ]15  2/330

ثــمَّ اســتينَ  القســَم بعــَدها، وكــكل  )بلــى واهلِل ألفعلــنَّ(، و)َنَعــْم واهلِل        

 [.ألفعلنَّ(

:[ ولــو قلــَ : وتقــوم: )وحــقِّ اهلل ثــمَّ حقوــ  ألفعلــنَّ(، ]3  2/337

 )ثمَّ حقَّ ( حتمله على املوضذ، كان جائ ًا.

فـإْن  ، ]: تفعل بالنُّون بعدها ما تفعـل بهـا بعـد ألـ  التَّثنيـة     11  3/23

أردَت النُّوَن اخلفيفَة مل جيْ  إيقاُعها بعـَد هـاتِو األلفـِو، وال حتـكُفُهما، فيمَّـا      

 [ فال ُتحكف.ألُ  التَّثنيِة

 [ زائدًة.جئَ  بها: وأن  إيا جئَ  بها ]2  3/24

 [ الفعلو ما يل م سائر األفعام.هكيِن: فُتل م ]7  3/26

 [.املنقوِمواخلرِب : هكا باب االبتداء ]1  3/89

 [ لعلَّة. من يل : وميتنذ ]4  3/98
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ــام الفاعــل؛ ]  : »4  3/106 ــار أن تقــيم أحــدهما مق لشــغلَ  واال تي

[ ونصب  )اليومو( نصَب )زيدًا( بالباِء، فإْن أقمَ  )الفرسخِو( مقاَم الفاعِل

وإن نصـب   »، ويف املطبوع جاء: «الظ روف قل : )س  ب يد فرسخان يومو(

 ، ب يادة )إن(، وإفراد )الظ روف(.«صب الظَّرف)اليومو( ن

ــْن: إيا عــدَّي  إ  واحــد فــال بــدَّ ] 8  3/124 [ أن تعــدِّي إ  آ ــر، ِم

 [.ويلَ  قوُلَ : ) نَّين و ننُ  زيدًا منطلقًا إيَّاه(]

)هـو جـاري بيـَ  بيـَ (، وكـكلَ       : )لقيته كفََّة كفََّة(، و]1  3/184

[ )بيَ  بيَ ( فقد جتوز فيهما َص(، وأمَّا )كفَّة كفََّة(،)َشَغَر َبَغَر(، و)َحْيَص َبْي

 اإلضافة.

 [ أضف  السَّائَر إليه.َلما: إيا مل يكن بعضًا ]5  3/244

 [ فيها.ولكنها مفعوٌم: وأنَّ احلام مفعوم، ]8  3/258

 [ املعنى: يصادُف  يف هكا احلام.ألنَّ: لكان جيِّدا؛ ]3  3/274

 [.فإيا زيٌد موافقي قد وافقين، ]: أي: فإيا زيٌد12  3/274

 ([.و)أْبِصرَم: مبن لة كاف )ُرويدَم(، ]13  3/273

: والتَّقرير ما يكرت ل  يف اريات يف الفاء والواو يف قولـه  6  3/308

 .ژ  ڦ  ڦ  ڦ ژ، [ژ  ٹ  ٿ  ژٿ]ع َّ وجلَّ: 

ــا ال ينصــرف، ]  6  3/312 ــه إ  حــام كــان فيه ــا  : رددت ــُد( وم و)ي ي

[، مسَّيَ  بِه ثمَّ نكَّرتُه مل تـرددُه إ  حـاٍم قـْد كـاَن فيهـا ال ينصـرفُ      أشبهُه إيا 

 فلكل   الفه.

معدوٌم عْن )عامٍر(، و)قاثٍم( يف حاِم التَّسميِة، : ألنَّه ]11  3/323

 [ املوضذ الكي ُعدم فيه.فلكلَ  مل ينصرْف يف املعرفِة؛ ألنَّه

 أصــٌل مبن لــِة الــدَّاِم مــن والنُّــوُن: فإنَّمــا وزنهــا )َفعَّــام(، ]5  3/336

 [.)محَّاٍد(، ويلَ  منصِرٌف يف املعرفِة والنَّكرِة
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 [.أو امسًا: هكا باب ما كان من )أْفَعل( نعتا ]1  3/339

ــي:      3/343 ــق  الــنَّصُّ ارت ــ  س ــد البي فقــْد وَضــَم أنَّ )أْيَصــَر(:   »بع

لـى وزِن )َصـْيَرٍف(،   )َفْيَعٌل(، فهَو مصروٌف يف املعرفِة والنَّكرِة، وإنَّما هـَو ع 

 «.و)َحْيَدٍر( على االشتقاِق الَّكي وصفُ  لَ 

 [ من هكا مصروفا.شيٌء: فليس ]6  3/364

)رأيـُ   : تقوم: )هكا مسلماٌت(، و)مـررت مبسـلماٍت(، و]  9  4/36

 [.مسلماٍت(

 [، با، تا.ألْ : وأمَّا يف التَّه ِّي فقول : ]8  4/43

 مساء اجملموعة.[ األنوِن: ألنَّها مبن لة ]6  4/83

 [.واحدًة: فلكل  ل م  بريقة ]4  4/109

 [ برجل صاحل.مررُت: و]13  4/110

 [ قبل أن نكون.كما كاَن: وأنَّه علَّام الغيوب ]14  4/119

ــ ]11  4/124 ــ واهلل أعلم إيا ُقرئ  ككا   [ الدُّعاِء.َمْخَرَع: ولكن خمرجها 

 لَّكي قبله.[ االباِب: على ما وصفُ  ل  يف ]15  4/155

 [.َعِ َب: وال يقام هلل ــ ع َّ وجلَّ ــ : ]3  4/184

 [ وال  ارجًا أبوه.وما زيٌد منطلقًا: ما زيد منطلقًا أبوه، ]6  4/189

زيـُد أقبـْل(، كينَّـَ  قلـَ : )يـا زيـُد       : وتقوم: )يا أ انـا ] 6  4/211

 زيدًا أقبْل(.[ أقبْل(، فإْن مل ترْد البدَم، وأردَت البياَن قلَ : )يا أ انا

 [ َلْلمسلمَو.يا: يا َللِه ]5  4/254

 [.الالمِو: وحنن مفسرو هاتو ]8  4/254

 [.به: للمستغا  ]11  4/254

 [.وُهم: واملنفصل يف قوهلم: هو، وهما، ]9  4/279
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ــوُم إضــمار       4  4/281 ــه الق ــذ علي ــد مــا ال يق ــارف بع ــي صُّ املع : ف

ــكا     ــركه يف ه ــه ال يش ــتكلوم... ألنَّ ــُو:    أحــد، ]امل ــِب، حن ــدُه إضــماُر املخاب وبع

)رأيتَ (، و)مررُت بَ (، وإنَّما صارت عالمُة املتكلوِم أ صَّ؛ ألنَّه ال يد ُل 

 [، فيكون لبسا.فيها معُه أحٌد

 [، وحنو ل .وِشْبٌه لَ : هو ِمْثل ل ، ]9  4/289

[ كـان  ولـْو كـاَن: )َمـْن آمـَن مـنهْم(     : )ملن آمَن منهم(، ]13  4/296

 ًا جيِّدا.أيض

 [ فيه اإل بار.َعِمَل: و]6  4/310

 [ وما أشبههما.و)إنَّ( وأ واُتها: عمل  فيه كان وأ واتها ]2  4/317

 [ األناسّي.يف: وال يكون مثل هكا ]5  4/324

 [ على ما وصفُ  ل .ثمَّ ثنَّاهما: كلُّ واحد منهما )َزْهَدم(، ]6  4/326

 [ من الدَّهر.ما مل يقْذو)سيفعُل( ِل: وملا مل يقذ، ]1  4/336

ــٌد: )جئتـــ  إي ]9  4/348 ــَ  إْي[ يقـــوم(، ]زيـ ــبُم: )جئتـ [ زيـــد ويقـ

[ فإنَّمـا  قاَم(؛ ِلما أيكرُه لَ ، ويلَ  ألنََّ  إيا قلـَ : )جئتـَ  إي زيـٌد يقـوُم(    ]

 وضع  )يقوم( يف موضذ )قائم(.

 [ بـ)الَّكي(.إلَّا: وال يكون ]2  4/353

 [.وَسواءى، ]: فنحو: عند، وِسو13  4/353

لـمَّا أردَت سحَر ليلِتـَ ،  : وإنَّما ُعدم عن األل  والالم ]4  4/356

ويلَ  قوُلَ  مْن قبِل العدِم: )قْد جاَءم السَّحُر(، و)إنَّ السَّحَر  ٌ  ل  مـْن  

أوَِّم الليِل(، و)كـاَن يلـَ  يف أوَِّم السَّـحِر(، فلمَّـا َعنيـَ  يوَمـ  عدلتـُه عـِن         

فقلَ : )سَ  بِه سحَر يا فتى( رَ  مصروٍف، وصـاَر بالعـدِم   األلِ  والالِم، 

 [ كُيَ ر.عِن األلِ  والالِم

 [ امرأٌة.ال: ال رجل و]3  4/383
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 [ لكل  رفع .نعتًا: وإن جعلته ]12  4/387

ــوِّن  ال رجــَل: وال تقــوم: )]13  4/388 ــدَّاِر( حتَّــى تن [ ورــالَم يف ال

 )الغالم(.

أال ترى أنَّ قولـَ : )مـا جـاءني إلَّـا     عناها، ]: و)إلَّا( هلا م2  4/395

زيٌد(، قِد ارتفَذ )زيٌد( بـ)جاَءني( كما يرتفُذ لو قلَ : )جاءني زيـٌد(، و)مـا   

 [.جاءني زيٌد(، ولـ)إلَّا( معناها

 [ ال يصلم فيه إلَّا النَّصب.ألنَّ )زيدًا(: ]18  4/404

 [.إلَّا زيٌد: ليس القوم فيها ]10  4/406

 [: هكا درهم إال جيدا.  أْن تقوَمأال ترى أنَّه ال يستقيم ] :10  4/422

فهكه مئتا موضذ تقريبًا وقذ فيها السَّق  يف املطبـوع، وهنـام ر هـا كـث ،     

ــواو يف  ســة       ــانو موضــعًا، وإســقا  لل ــة و  ــم  يف أربع ــه إســقا  للضَّ ففي

ف و سو موضعًا، وإسقا  للفاء يف  انية وعشـرين موضـعًا، وحـكف حلـر    

اجلرِّ يف أربعو موضعًا، وحكف لألل  والالم يف ثالثة عشر موضعًا، وحكف 

لتاء التَّيني  يف عشرة مواضذ، وحكف لكلمات ُأَ ر خمتلفة يف أربعة و سو 

موضــعًا ، ويطــوم البحــ  جــّدا بــككر ًيــذ هــكه املواضــذ، لكنِّــي مل أتــرم    

 موضعًا مهّما إلَّا يكرته.
 الزَّيادة: 

ضذ السَّق  السَّابقة هنام مواضذ وقع  فيها ال ِّيادة علـى مـا   يف مقابل موا

يف املخطو  دون ما قوع إليهـا، وفيمـا يـيتي قائمـة بهـكه املواضـذ، وسيضـذ        

 ال ِّيادة فيها مثقَّلة بو معقوفو:  

ــل    : »1  1/153 ــا أد ــل األلــ  والــالم امتنعــِ  اإلضــافُة، فعِم فلمَّ

ا قوق أضـافها دون تنبيـه، والكـالم صـحيم     )عَمَل( زائدة، و ،«[ الفعِلعَمَل]

دونها، واملراد: عِمل الفعُل الَّكي يف املصدر، فهو يرى أنَّ يف املصدر فعاًل هو 
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و)املْطِعــم( يرتفــذ بالفعــل الَّــكي يف »العامــل، وكــكا اســم الفاعــل، لــكا قــام: 

 (.1/156« ))الشَّاِرب(، ونصب  )الطَّعام( بالفعل الَّكي يف )املطِعم(

إنَّــه أفعــالُء، فقــد : فســيلته: مَل مْل تــردده إ  الواحــد؟ ]14  1/168

 [، فلم ييِت مبقنذ.وجب عليه

 [ قام.قد: و]1  1/172

 [ أو أنثى.كان: يكرا ]11  1/174

 [ َفْهي تشُمل.الرِّيم: مشلْ  ]8  1/196

 [، وَحِوَم.وَصِيَد: تقوم: َعِوَر، ]11  1/237

 [ جيوز فيه.فيه: ألنَّ الصَّحيم ]2  1/251

 [.األ فش: قوم أبي احلسن ]4  1/265

 [: ُفعَّل.وزن: ما كان من اجلمذ على ]2  1/266

، )علــى( مقحمــة،  «[ مــا وصــفنا علــىجــاز يلــ  ] : »13  1/276

 و)يل ( صوابها )ل (.

 [ اإلدرام.إنَّ: فـ]3  1/298

 [.قائل: فإن قام ]11  1/304

 .[ ملا يكرت هلاياء: تقلب الواو ]12  1/326

 [.القراءتو: أجود ]2  1/351

 [ املستعلية.احلروف: حرف من ]3  1/360

 [ ابن.يف: وقلنا ككل  ]4  1/364

 [ ال ُيعلم أصله.منه: ولو جاء شيء ]6  1/367

 [ وختفي  اهلم .كبيّن: ويل  يف التَّصغ  ]2  1/377

 [ موضذ حركة.يف: ألنَّها ]13  1/393
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ــه جو : »5  2/20 ــإن أردت أن جتعلـ ــًا ]فـ ــبَ ابـ [ أردت أن إْن[، و]نصـ

، «جتعل ال ِّيـارة واقعـة علـى حـام قلـ : )أيـن بيُتـ  فينـا أزورم علـى حـام(          

فـإن أردت أن جتعلـه جوابـًا وأردت أن جتعـل ال ِّيـارة واقعـة       »وصواب الـنَّصِّ:  

[ )أيــن بيُتــ  فينــا أزوُرم علــى )فــيزوُرم(، كينَّــ  قلــ :] علــى حــام قلــ :

إشكاالن: أوَّهلما: سـق  عبـارة: )فـيزورم، كينَّـ       ، ففي هكا النَّصِّ«حام(

قلــ ( مـــن املطبـــوع، وســـبق أن أشــرُت إ  هـــكا السَّـــق ، وار ـــر: زيـــادة   

 )نصبَ ( و)إْن(، وهكه ال ِّيادة ريَّرت احلكم يف املسيلة.

 [ كما وصف  ل .والعمل: وال جيوز أن ُتلغى من العمل ]9  2/31

 : َجْهوَر ]بـ[كالمه.3  2/94

 [( دمَّ.الورى: فلمَّا يكر )أحضر ]7  2/134

 [ العو.العشر: ومل يفتحوا ]10  2/163

ــه ] : »5  2/182  ــادة يف  «[وســلَّمصــلَّى اهلل علي ، وتكــرَّرت هــكه ال ِّي

ــليم يف   3/276، و3/272، و2/324 ــكف التَّســــ ــا ُيحــــ ــث ًا مــــ ، وكــــ

 املخطوبات القدمية.

 [ )ِفعام(: )أْفِعلة(.ًذ: قام يف ]3  2/204

 [.أحرف: كّل ما كان على أربعة ]3  2/209

، )حد ( زائـدة،  «[ املفصومحد ألنَّ الفصيل هو ]: »10  2/211

وهي مكتوبة يف احلاشية اليمنى للسَّطر توضيحًا لكلمة ر  واضحة فيـه، فُظـنَّ   

 أنَّها أوَّم السَّطر.

 [.الباب: هككا ًيذ هكا ]7  2/223

 [.معناهايف : ُأجريا جمرى األمساء ]8  2/226

 [ )تظّن(.معنى: فإن مل ترد بها ]8  2/348

 [ مبن لة )ِمْن( يف األيَّام.يف األزمنة: ألنها ]9  3/31
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 [ ال تقذ إال على اسم.يف األصل: ولوال ]1  3/77

مضــطرا يف قولــ :  : وال يضــمر املفعــوُم قبــل يكــره ]   12  3/121

 [؛ ألنَّ مستغنى عنه.) نَّين(

، )ال( ثابتــة يف «[ يكــون لــه حــقُّ االســم الومنهــا مــا ]: »13  3/226

 املخطو ، ولكن ُضرب عليها بثالثة  طو  عالمة على حكفها.

ــ  قلــ : )اضــربا ]  : »11  3/335 ، احلــدي  عــن  «[(زيــداإيا وقف

 الوقوف على نون التَّوكيد يف )اضربا(، فال يصمُّ إثبات )زيد(.

لـدَّام مـن محَّـاد،    مبن لـة ا : فيمَّا )فينان( فالنُّون فيه أصـل ] 8  3/336

[؛ ألنَّ معناه: كث  الفنون، ويل  منصرف ويل  منصرف يف املعرفة والنَّكرة

 على كلِّ حام.

 [ لكلمة مل تصرف.مكتوبًا: فإن جعلته امسا ]9  4/42

وجيوز منه وجه ثال ، وهو أن ُتضـمر يف )املسـلوب(   : »]10  4/54

املســلوب ثوُبـــه،  امســا، وجتعــل )الثَّـــوب( بــدال منـــه، فتقــوم: )مـــررت ب    

وباملسلوبِو ثوباهما، وباملسـلوبَو أثـواُبهم(؛ ألنَّـ  لـو قلـ : )ُسـلب زيـٌد        

ثوُبه( جاز رفذ )الثَّوب( على البدم من )زيد(، وجاز نصبه على أنَّه مفعـوم  

، هـكه األســطر ليسـ  يف املخطــو ، وإنَّمـا ُأضـيف  مــن كتـاب )تفســ       «[ثـان 

للفارقيِّ؛ ألنَّ مـن ديـدن الفـارقيِّ نقـل نـصِّ       املسائل املشكلة يف أوَّم املقتضب(

املرّبد أوَّاًل، ثم شرحه، وهكه األسطر جاءت متَّصلة بنصِّ املرّبد، ممَّا يدمُّ على 

أنَّها من كالمه، أقوم: هـكا أمـر حمتمـل، ولكـن قتمـل أيضـًا أنَّهـا إضـافة مـن          

يككره املربِّد أضـافه، قبـل   الفارقيِّ، لـمَّا وجد الفارقيُّ وجهًا ثالثة يف املسيلة مل 

أن يبدأ بشرة املسـيلة وبيـان األصـوم الَّـيت ُتبنـى عليهـا، فـاألو  أن ُتكتـب يف         

 احلاشية مذ النَّصِّ على هكا االحتمام.   

 [ إيا أردت... .سواء: كان حماال ]2  4/69
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 [ من االثنو النُّون.النُّون: حكف  ]5  4/144

 [.و)اجتماُعكم يوَم اجلمعة(اجلمعِة(، ] : و)لكنَّ القتاُم يوَم10  4/329

، كلمـة )صـم( ليسـ     «[، كقول ...صموصار امسا ]: »5  4/342

من النَّصِّ، بل هي كلمـة ُكتبـ  يف مواضـذ متكـرِّرة مـن املخطـو  يف مواضـذ        

 البيا ، لتدمَّ على أنَّ الكالم مستقيم، ال نقص فيه.  

 [ جعل  االمسو امسا واحدا.شئ : وإن ]8  4/369

 [ نوَّن  )باردا(.وإن شئ : تقوم: )أال ماَء بارَد( إن شئ ، ]1  4/383

 [ تقذ فيه )إلَّا( وما بعدها نعتا.ما: هكا باب ]2  4/408

ووراء هـكا فقـد زيــدت الـواو يف واحـد وســتو موضـعًا، وزيـدت الفــاء يف       

أحــد عشــر موضــعًا، وأقحمــ  الضَّــمائر يف  ســة وثالثــو موضــعًا، وكــكا    

  والالم يف  انية وعشرين موضعًا، وزيدت حروف اجلرِّ يف أربعـة  زيدت األل

ــاء     وعشــرين موضــعًا، وزيــدت الم البعــد يف ثالثــة عشــر موضــعًا، وزيــدت ت

التَّينيــ  يف ثالثــة عشــر موضــعًا، وهنــام كلمــات أ ــر خمتلفــة زيــدت يف تســعة 

 وثالثو موضعًا ال أثر ل يادتها يف املعنى.  
 الشَّواهد القرآنيَّة:

تب  اريات القرآنيَّة املطلقة يف املطبـوع علـى روايـة حفـص عـن عاصـم،       ُك

ولكن يف مواضذ كث ة من املخطو  ُأثبت  اريات على  ـالف هـكه القـراءة،    

 فمن يل : 

(، بكســر احلــاء، والَّــكي يف   97)آم عمــران:  ژےژ :3  1/165

وابن عامر،  املخطو  )َح ُّ( بفتم احلاء على قراءة نافذ وابن كث  وأبي عمرو

 10  3/111، وتكــــرَّر هــــكا التَّغــــي  يف (1)وعاصــــم بروايــــة أبــــي بكــــر

 .10  4/296و

                                      
 . 214السَّبعة  (1)
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ــاءت يف املطبــــوع،  41)هــــود:  ژگژ: 1  1/213 ــكا جــ (، كــ

والَّكي يف املخطو : )ُم راها( بضمِّ امليم، أمَّا الفتم فقرأ بـه عاصـم يف روايـة    

يف املخطـو  فقـرأ بـه     حفص ومح ة والكسائيُّ و ل ، وأمَّـا الضَّـمُّ علـى مـا    

 .(1)باقي العشرة

(، ُضــب  املخطــو  بضــمِّ  63)ص:  ژڀ ڀژ: 8  1/300
، (2)السِّو من )ُسخرّيا( على قراءة أبي جعفر ونافذ ومح ة والكسائيِّ و ل 

مبدِّ اهلم ة، ومل يقرأ أحد من العشرة باملـدِّ،   ژپژوجاء يف املطبوع أيضًا: 

قراءة أبي جعفر ونافذ وابن كث  وابن عامر  واملخطو  جاء بـ)أتَّخكناهم( على

 ، وهي القراءة املناسبة ملا اسُتشهد بارية عليه.(3)وعاصم

ــافذ  2)احل ـــر: ژپژ: 2  2/54 ــراءة أبـــي جعفـــر ونـ (، هـــكه قـ

 .(4)وعاصم، أمَّا املخطو  ف اء بتشديد الباء )ُربَّما( على قراءة بقيَّة العشرة

ت يف املخطـو  بفـتم   (، جاء13)األح اب: ژۓڭژ: 3  2/119

، وفتم امليم قراءة العشرة «ألنَّها من )ُقْمُ (»امليم، وهو املناسب لقوم املربِّد: 

 .(5)ما عدا حفصًا عن عاصم

،  ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄژوقوله ع َّ وجـلَّ:  »: قام املربِّد: 6  2/121
، والصَّــواب يف الثَّانيــة: «و)مطلــُذ الف ــر( ومــا أشــبه هــكا فلــه بــاٌب ُيــككر فيــه 

                                      
 .204املبسو   (1)

 .2/406املستن   (2)

 .320املبسو   (3)

 .220املبسو   (4)

 .300املبسو   (5)
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ــراءة      )و ــمَّ يكــر ق ــدأ بقــراءة اجلمهــور بفــتم الــالم، ث ــاملربِّد ب ــِذ الف ــر(، ف مطِل

 .(1)الكسائيِّ و ل  بكسرها

(، رواية املخطو  بهمـ ة  103)الكه : ژگ گ گژ: 9  2/214

، كما أنَّ )قل( ليسـ   (2)بعد )هل(، وهي قراءة مرويَّة عن عليِّ بن أبي بالب

 ارية، وليس  منها.يف املخطو ، ومكانها: )قام(، فهي قبل 

(، هكه قراءة مح ة وحفص عـن  87)النَّمل: ژیژ: 17  2/297

عاصم و ل ، لكـن املخطـو  جـاء مبـدِّ اهلمـ ة وضـم التَّـاء: )آُتـوه(، وهـي          

 .(3)قراءة بقيَّة العشرة

(، هكه قراءة أبي جعفر ونـافذ  115)املائدة: ژڤژ: 2  2/348

، وقـراءتهم  (4)ا( بتخفيـ  الـ َّاي  وعاصم وابـن عـامر، وقـرأ البـاقون: )ُمْنِ ُلهـ     

 املوافقة ملا يف املخطو .  

(، كــكا يف املطبــوع، واملخطــو  35)املؤمنــون: ژےژ: 5  2/354

جاء بضمِّ امليم على قراءة أبي جعفر وابن كث  وأبي عمرو وابن عامر وعاصم 

 .10  2/355، وتكررت هكه ارية بهكا التَّغي  يف (5)يف رواية أبي بكر

ــود: ژیژ :10  2/354 ــراءة محــ ة   108)ه ــو ق (، ضــمُّ السِّ

والكسائيِّ و ل  وحفص عـن عاصـم، ولكـنَّ املخطـو  جـاء بفـتم السِّـو،        

                                      
 .2/539املستن   (1)

 .1/475شواّي القرآن  (2)

 .282املبسو   (3)

 .165املبسو   (4)

 .148املبسو   (5)



 

 
 قراءة يف حتقيقه  مَّد عبد اخلالق عضيمة )املقتضب( للمربِّد 128
 القرني معيض بن عمر بن ماجد. د
 
 

ويف  14  3/260، وتكــرَّر هــكا التَّغــي  يف    (1)وهــي قــراءة بــاقي العشــرة    

4/317  14. 

ــرُّوم: ژڎژ: 7  3/178 ــو    36)ال ــوع، واملخط ــكا يف املطب ( ك

: )يقِنطـــون( علـــى قـــراءة أبـــي عمـــرو والكســـائيِّ  جـــاء بكســـر النُّـــون األو 

 .(2)و ل 

( جـاءت بفـتم السِّـو علـى قـراءة      88)النَّمل: ژمئژ: 7  3/203

أبي جعفر وابن عامر وعاصم ومح ة، وهي يف املخطو  مكسورة على قـراءة  

 .(3)الباقو

ہ ہ ہ ىژوقد قرؤوا هكه ارية: »: قام املربِّد: 11  3/261

، كـكا جـاء ضـب  القـراءة يف     «ع له بـائُره كتابـاً  ، أي: ُيخِر ژہ ھ  ھ

، وهـي املناسـبة لتعليـق    (4)املخطو ، واملقصود قراءة شايَّة، ُنسـب  إ  جماهـد  

 املربِّد عليها، وليس ما جاء يف املطبوع من فتم الرَّاء )ُيْخَرُع(.

ــ        7  3/353 ــتو ر ــوع يف آي ــن املطب ــطر م ــكا السَّ ــود( يف ه : جــاء ) 

على قراءة مح ة وحفص عن عاصم ويعقـوب، وأمـا املخطـو     منوَّن، وهكا 

 .(5)ف اء بالتَّنوين على قراءة الباقو

                                      
 .206املبسو  (1)

 .2/239املستن   (2)

 .136املبسو   (3)

 .1/446شواّي القرآن  (4)

 .205املبسو   (5)
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(، أثبتــ  اهلمــ ة يف املطبــوع    82)يوســ : ژڱژ: 5  3/355

على قراءة اجلمهور، أمَّا املخطو  ف ـاء حبـكفها وفـتم السِّـو: )وَسـِل( علـى       

 .   (1)قراءة ابن كث  والكسائيِّ و ل 

( بالواو وضمِّ 4)اإل الص:  ژٺژيف املطبوع  : جاء8  4/90

الفاء على رواية حفص عن عاصم، وأمَّا املخطو  ف اء باهلم  وضـمِّ الفـاء،   

 .  (2)وهي قراءة اجلمهور كابن كث  وابن عامر والكسائيِّ

(، املخطو  جـاء  154)آم عمران: ژپڀژ: 12  4/125

وع جـاء باليـاء علـى قـراءة     بالتَّاء على قـراءة محـ ة والكسـائيِّ و لـ ، واملطبـ     

 .(3)الباقو

ــاءت 72)اإلســــراء: ژۇ ۆ ۆ ۈژ: 7  4/182 ــكا جــ (، كــ

)فُهــَو( يف املطبــوع، وأمَّــا املخطــو  ف ــاء بـــ)َفْهَو( بإســكان اهلــاء علــى قــراءة    

 .(4)الكسائيِّ وأبي عمرو وأبي جعفر ونافذ يف رواية قالون

ــة: ژچچژ: 9  4/195 ــ  5)اجلاثي ــوع، أمَّ ــكا يف املطب ا (، ك

 .(5)املخطو  ف اء بالرِّيم باإلفراد على قراءة مح ة والكسائيِّ

: )ُشـــُغل( جــــاءت بضــــمِّ الغـــو يف املطبــــوع، وهــــي يف   8  4/301

 .(6)املخطو  ساكنة على قراءة نافذ وابن كث  وأبي عمرو وروة عن يعقوب

                                      
 .156املبسو   (1)

 .701السَّبعة  (2)

 .148املبسو   (3)

 .2/22 املستن  (4)

 .173السَّبعة  (5)

 .313املبسو   (6)
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روفة ويالحظ فيما سبق أنَّ املربِّد مل يلت م بقراءة من القراءات املتواترة املع

ارن، ويل  أنَّه كان يف عصر كثر فيه القرَّاء وتباين  القراءات، ومل يشتهر يف 

عصره االلت ام بقراءة واحدة من القراءات السَّبذ أو العشر، قام مكيُّ: 

الرُّواة عن األئمة من القرَّاء كانوا يف العصر الثَّاني والثَّال  كث ًا يف العدد »

النَّا  يف العصر الرَّابذ أن يقتصروا من القراءات  كث ًا يف اال تالف، فيراد

الَّيت توافق املصح  على ما يسهل حفظه، وتنضب  القراءة به... وأوَّم من 

بن جماهد قبل سنة ثال  مئة أو يف حنوها،  اقتصر على هؤالء أبو بكر

 .(1)«وتابعه على يل  َمن أتى بعده

ا ـتالف القـراءات أنَّ املـربِّد يف     ومن التَّغي  يف اريات ممَّـا ال يـد ل ضـمن   

مواضذ متعدِّدة قكف الفاء من أوَّم ارية، ويثب  قبلها واوًا، يريد بها عطـ   

ارية على املثام قبلها، ال أنَّها ج ء من ارية، ويف املطبوع ُتحكف هكه الـواو،  

ــاء يف )ص     ــا جـــ ــل مـــ ــاء، مثـــ ــا الفـــ ــ  مكانهـــ ــه:  175ويثبـــ ــن قولـــ ( مـــ

ككا ُكتب ، والصَّواب أن تكتب كما يف  (،45)الشُّعراء: ژڇڇڇژ

، وتكــرَّر هــكا التَّغــي  يف هــكه الصَّــفحة يف قولــه ژڇڇڀژاملخطــو : 

، 3  2/69(، وتكرَّر أيضـًا يف ) 32)الشُّعراء: ژڭڭۇۇژتعا : 

 (.9  3/210، و5  2/353، و9  2/131و

قوـق  ومن يل  أيضًا أن حتكف الفـاء مـن أوَّم اريـة يف املخطـو  ويثبتهـا ا      

 (.4/154، و346، و319، و2/121كما يف )

بإثبـات   ژۓ ڭ ڭ ڭ ڭژ: جاء قوله تعـا :  6  3/12ويف 

(، وهـو يف املخطـو  بـالواو، علـى مـا يف )آم      132الفاء على مـا يف )البقـرة:  

 (.102عمران:

                                      
 .64ـ  63اإلبانة عن معاني القراءات  (1)
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( مــــن 13، واملقصــــود اريــــة ) ژۀۓڭژ: 3  2/119وجــــاء يف 

 األح اب، والصَّواب )لكم(.

(، 32ُثقول  نون التَّوكيد من )وليكوَنْن( )يوسـ :  :10  3/11ويف 

 وهكا التَّثقيل ليس يف املخطو ، وليس من القراءات املتواترة.

: سكون  امليم مـن )عـنُهْم ابتغـاء(، والواجـب ضـمُّها      14  3/19ويف 

 كما يف املخطو .
 الشَّواهد الشِّعريَّة: 

ة، وهـكا  عريَّواهد الشِّـ ا تل  املطبوع عن املخطو  يف رواية عدد مـن الشَّـ  

اال ــتالف ينقســم قســمو، فمنــه مــا أدَّى إ   لــل عروضــيِّ، ومنــه مــا لــيس 

   :لرواية املربِّد، فمن شواهد القسم األوم  ًايككل ، ولكنَّ فيه تغ

1/270  15: 

 يا أضُبعًا أكْل  آياَر أمحرٍة    ففي البطوِن وقْد راحْ  قراقُ 

البيـ ، وهـو مـن البسـي ، والصَّـواب:       إسكان الالم من )أكْلـ ( يكسـر  

 أَكَلْ .  
2/10   10: 

 اْرُدْد محاَرَم ال ُتْنَتَ ْع سِويَُّتُه    إين ُيَردَّ وَقْيَد الَعْيِر مكروُب

 زيادة التَّاء يف )ُتْنَتَ ْع( كسر البي ، وهو من البسي ، وصوابه: ُتْنَ ْع.

    2/62   2: 

 عاُتْؤَ َك ُكُرًها أْو َتِ يَء باِئ

أصل البي  من الرَّجـ ، وهـو مكسـور بسـبب حتريـ  الـرَّاء مـن )ُكُرًهـا(،         

 والصَّواب: َكْرًها.

 2/168  2: 

 ثالُ  ِمئَو قد مرْرَن كوامال    وها أنكا أرجتي مرَّ أربِذ
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البي  من الطَّويـل، وشـطره الثَّـاني مكسـور، بسـبب سـقو  هـاء التَّنبيـه،         

 وصوابه: وها أنا هكا.

 3/354  18: 

 ال بارَم اهلل يف الغواني هْل    ُيْصِبَحْن إلَّا َلُهنَّ ُمطََّلُب

ككا جاء البي  يف املطبوع بفتم احلاء من )يصبَحْن( وإسكان النُّون، وبهكا 

 الضَّب  ينكسر البي ، وصوابه: )يصبْحَن( كما يف املخطو ، وهو من املنسرة.
4/105   6: 

 وُكْنَ  عليها بامَلال أنَ  أقَدُر  َتْبِكي على ليلى وأنَ  َتَرْكَتها  

كــكا جــاءت روايــة البيــ  يف املطبــوع، وعلــى هــكه الرِّوايــة يكــون الشَّــطر   

األوَّم من الكامل، والثَّاني مـن الطَّويـل، وصـواب البيـ  كمـا يف املخطـو :       

 )ُتَبكوي(، وبهكه الرِّواية يستقيم البي  على الطَّويل.

4/184  2: 

 دائنا    أمثاُم ِبسطاِم بن قيٍس قليْلقلُ  له: أْصِبْرها  

إســـكان الـــراء مـــن )أصـــربها( كســـر البيـــ ، والصَّـــواب ضـــمُّها كمـــا يف  

املخطو ، والبي  من السَّريذ، ويف البي  تغي  آ ر، وهـو )دائنـا(، وصـوابه    

 كما يف املخطو  )دائبا(.

ــاني   ـــ ومــن شــواهد القســم الثَّ ــؤدِّغــي ات الَّــوهــي التَّــ  لــل  ي إ يت ال ت

  ـــ ما ييتي: د على ر  ما هي عليهرواية املربِّ ها توهم أنَّ، ولكنَّعروضي 

 : ُأِريُغُه = ُأجيُلُه.6  1/402و 2  1/177

 : مغيوُن = معيوُن.2  1/240

 : فلْتيتين  ... وْل كنب = فلَتيتين  ... وَل كنب.14  3/354و 10  1/281

 : جيارين = جيازين.12  1/281

 : َ ريُذ = َصريُذ2  1/282
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 : هكيٌل = هكيُل، يف الشَّطرين.9  1/303

 : ُيمُّ = ُيمِّ.15  1/321

 : مشرقيِّ = بشرقيِّ.12  1/336

 : الُعنَّدا = الُعُندا.8  1/353

 : ليُ  = ليٌ .10  1/370

 : داَم = ياِم.14  1/370

 : َأْ ُلٍل وَأْ ُلِل = َأْ َلٍل وَأْ َلِل.12  3/354و 17  1/387

 .مطيُّهم = ر اتهم :7  2/39

: ِرْجَلْي  = ِرْجِلَ ، ويكر ا قوق أنَّـه جـاء يف كتـاب سـيبويه     3  2/47

 )رجل ( بداًل من )رجلي (، أقوم: وككا رواية املخطو .

 : ديارنا = رحالنا.11  2/61

 : لْيُمِن = َلْيُمُن.16  2/88

 : ماُء = ماٌء.7  2/193

 .: صبيٌَّة = صبيًَّة1  2/210

 : إي ُيكَر = إْن ُيكَر.6  2/220

 : مت َّزُتها = َشِرْبُ  بها.5  2/224

 : أع ُّ = يا ع ُّ.2  2/256

 : األصلِذ = األصلُذ.2  2/312

 : إيا أنَّه = إيا إنَّه.1  2/350

 : ترت ُّ = يرت ُّ.8  3/41

 : املَعوَّرا = املَغوِّرا.3  3/50

 : أشدُّ = أشدَّ.4  3/158

 َررْرَتين = أَرَرْرَتين.: و2  3/162
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 : ُمَضيَِّق = َمِضْيِق.5  3/219

 : إيا ادَّكرْت = إيا َيَكرْت.7  3/230

 : أشُتم = أشِتم.3  4/313و 13و 8  3/269

 : ورأُسه = ورأَسه.5  3/285

 : َسَقما = ُسْقما.5  3/291

 : ال = ما.1  3/298

 : أم مترا = أو مترا.11  3/303

 = اْحتماُلها. : اْحتياُلها3  4/26

 : وأكثرهم = وأكثره.2  4/97

 : إن  فرت = لو  فرت.2  4/101

 : هدَّاجون حوم بيوتهم = درَّاجون حوم  بائهم.4  4/101

 : َتقلَّصوا = ُيقلوصوا.2  4/142

 : ديارهُم = ديارهِم.3  4/145

 : ييتيهُم = ييتيهِم.8  4/145

 : لقومهُم = لقومهِم.2  4/153

 حِق = الحُق.: ال9  4/159

 : َقبَّْلتها = َقِبْلتها.6  4/170

 : مثَلهم = مثُلهم.2  4/191

 : مستنِكر = مستنَكر.9  4/200

 : عديًّا = عدي .2  4/214

 : األقتاب = األقتاد.2  4/223

 : أحاُر = أحاِر.4  4/234و 7  4/233

 : أحاُر أرى = أحاِر ترى.6  4/234



 

 
 العربيةجملة العلوم  135
 هـ1440 اخلمسون حمرمالعدد 

 
 

 يَم = ُتقضَّى لباناٌت ويسيُم.: َتقضِّي لباناٍت ويس10  4/297

 : عقل  = رفل .4  4/305

 : ُلْمِتين = ُلْمِتنا.14  4/331

 : أهله = أهلها.7  4/349

 : بعينه = بيسره.13  4/371

 : م رَّد = م رِّد.3  4/375

 : وق  = َرْفِ .4  4/377

 : وبْلدٍة ليس بها = وبَلٍد ليس بِه.2  4/414

 .: عيَّْ  = أْعَيْ 4  4/414

 : أواريَّ = أورايُّ.5  4/414

 : أرضيُ ... ررمي = أرضيَ ... ررم.3  4/417

 التَّقديم والتَّي  : 

جاء يف املطبوع تقديم بعض الكلمات على بعـض، أحصـي  هـكا يف  ـاٍن     

 و انو موضعًا، فمن يل : 

 : ع َّ وجلَّ= جلَّ وع َّ.4  1/148

 : يبّين ل  يام= يبّين يام ل .9  1/180

 : وهي األل ، والواو، والياء= وهي األل ، والياء، والواو.4  1/199

 : ُضَويرب، وَضوارب= ضوارب، وُضَويرب.10  1/199

: الَّكي تقلب فيه احلروف ما بعدها= الَّكي يقلب احلـروف  3  1/199

 فيه ما بعدها.

 : ال َّمان واملكان= املكان وال َّمان11  1/213

 أو واو. : واو أو ياء= ياء2  1/249

 : املؤنَّ  واملككَّر= املككَّر واملؤنَّ .  15  1/304
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 : وقولي يف هكا اجلمذ أوجب= وقولي هكا يف اجلمذ أوجب.8  1/325

 : الغو واخلاء= اخلاء والغو.11  1/343

 : الثَّقيلة واخلفيفة= اخلفيفة والثَّقيلة.13  1/354

 : التَّاء والدَّام= الدَّام والتَّاء.6  1/361

 : َيْفُعل، وَيْفِعل، وَيْفَعل= َيْفَعل، وَيْفُعل، وَيْفِعل.5  1/391

 : بالنَّصب والرَّفذ= بالرَّفذ والنَّصب.3   2/42

 : ما يسرُّني يسرُّم= ما يسرُّم يسرُّني.9  2/60

 : جيري اجلمذ يف املسلَّم املؤنَّ = جيري يف اجلمِذ املسلَِّم املؤنَّ ُ.2  2/222

 فق  حركاته أو ا تلف = ا تلف  حركاته أو اتَّفق .: ات4َّ  2/227

 : التَّصغ  والتَّكس = التَّكس  والتَّصغ .5  2/229

 : مرور األيَّام والليالي= مرور الليالي واأليَّام.8  2/274

 : الياءات أو الكسرات= الكسرات أو الياءات.12  3/42

 : جّيد حينئك= حينئك جّيد.3  3/194

 العديل والِعْدم= كالِعْدم والعديل.: ك2  3/382

 : ميدُّ ًيعًا= ًيعًا ميدُّ.7  4/278

 : يعرف بها واحد= ُيعرف واحٌد بها.11  4/327

 : والَّكي فيه زيد أماُم = والَّكي زيٌد فيه أماُم .9  4/353

وهنــام موضــذ ُأ ِّــر فيــه نــص  بويــل عــن موضــعه، وهــو مــا جــاء يف           

إ  « قــام قائــل: فمــا باهلــا لـــمَّا ُ فوفــ ... فــإن »( مــن قولــه: 3  2/361)

نهايـة الصَّـفحة فـإنَّ هـكا الـنَّصَّ الطَّويـل ُأ ِّـر عـن موضـعه، وموضـعه حبســب           

املخطــو  يف الصَّــفحة السَّــابقة بعــد السَّــطر اخلــامس، ومل أجــد ســببًا هلــكا         

ل التَّي  ، فاملعنى ال يقتضيه، ومل ييِت يف صفحة مستقلَّة قار يف موضـعه، بـ  

 هو ج ء من صفحة. 
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 ــ تغي  اإلعراب وحركات البناء: 

وقذ يف املطبوع تغي  إلعراب الكلمات وعالمات بنائهـا عمَّـا يف املخطـو     

 يف سبعة وثالثو ومئة موضذ، ومن منايع هكا التَّغي  ما ييتي:

 : وًل  صايدًا= وًل  صايٌد.10  1/237

 : باب مصطفون= باب مصطفو.13  1/255

 هكا أن يعتلَّ= فكان حقُّ هكا أن يعتلَّ. حقَّ: فكان 5  1/289

 أن تكون )أيًَّة(= وكان حق ها أن تكون )أيًَّة(. حقَّها: وكان 9  1/289

 : شاٌم السِّالَة= شاُم السِّالِة.10و 9  1/302

 : كان لفظهما واحد= كان لفُظهما واحدًا.4  1/333

 : َبخَّ= بخ .1  1/369

 ُمقاَمنا= هكا ُمقاُمنا. : هكا1  2/119

 : َضمُّ شيٍء= ُضمَّ شيٌء.17  2/153

 : إمَّا ُمْلحقتان= إمَّا ُمْلحقتِو.5  2/232

 : أيُّهما شئ  حكف = أيَّهما شئ  حكف .4  2/243

 : جعل  )أّي( ج اء= جعل  )أيًّا( ج اء.5  2/298

ــان 3  2/343 ــدَّها: وك ــدُّها أن     ح ــان ح ــون أوَّم الكــالم= وك أن تك

 تكون أوَّم الكالم.

 اليوِم= ُمُك الليلِة، وأنا أرام ُمُك اليوِم. ُمِكالليلِة، وأنا أرام  ُمِك: 10  3/30

 : ُمْك سنٌة= ُمْك سنٍة.12  3/30

 : مْك يوُم= مْك يوِم.1  3/31

 : ُربَّ رجٍل أفضُل من = ُربَّ رجٍل أفضَل من .8  3/57

 : مقصود قصَده= مقصود قصُده.4  3/59
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= حتَّـى يكـون   ابتـداًء و ـرباً  : حتَّى يكون يف صلة األوَّم 13  3/130

 يف صلة األوَّم ابتداٌء و رٌب.

 : براءُة اهلل= براءَة اهلل.9  3/217

 : أدرك  الش َّ= أدرك  الش  .3  3/294

 : سنوٌن= سنٌو.5  3/332

جلاز= ولو حرَّم حمـرٌِّم   مضطرا: ولو حرَّم حمّرم يف الشِّعر 15  4/24

  الشِّعر مضطٌر جلاز.يف

 : واملسلوبة ثوُبها= وباملسلوبة ثوَبها.7  4/54

 : ربَّ إنسان  ٌ  من  = ربَّ إنسان  ٍ  من .3  4/140

 : جيرُّون )ِمْثل(= جيرُّون )ِمْثاًل(.3  4/153

 : فضفذ )زيد(= فضفذ )زيدًا(.8  4/184

 : يا لكاِع اخلبيثَة= يا لكاِع اخلبيثُة.3  4/237

 : يا خنُل = يا خنَل.6  4/243

 : وازيُد= وازيَدا.1  4/269

 = س  ب يد يوُم اجلمعة ُردوُة.ُردوَةاجلمعة  يوَم: س  ب يد 6  4/351

= ســ  عليــه وُبكــرٌةمــن الُغــدوات،  رــدوٌة: ســ  عليــه 11  4/354

 ردوًة من الُغدوات، وُبكرًة.

 اإلضافة = َحكف  ياَء اإلضافة. ياُء: حكف  7  4/364

 رجَل( قام: )أال امرأَةيف الدَّار وال  رجَل: ومن قام: )ال 6  4/382

(= ومن قام: )ال رجٌل يف الدَّار وال امرأٌة( قـام: )أال رجـٌل   امرأَةيف الدَّار وال 

 يف الدَّار وال امرأٌة(.

 : يا رجل الظَّريَ = يا رجل الظَّريُ .17  4/388

 زيٌد.: أنَّ بعضهم زيدا= أنَّ بعَضهم 5  4/426
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 : ال يكون فالنًة= ال يكون فالنَة.6  4/428

 ــ التغي  يف الضَّب : 

وقذ أيضـا يف املطبـوع تغـي  لضـب  بعـض الكلمـات ممَّـا لـيس بـإعراب وال          

 بناء، أحصي  هكا التَّغي  يف ستَّة وستو ومئة موضذ، ومن أمثلته:

 : َأِنس = إْنٍس.12  1/171

 : ُحِكَفْ  = َحَكْفَ .5  1/188

: ُم رى = َم رى، وهكا التَّغي  تكـرَّر يف أكثـر مـن أربعـة     6  1/244

وعشرين موضعًا؛ فقد الُت م يف املخطو  يكر )َم ـرى( مـذ )أجـرى(، وكـان     

ــها إ  )ُم ــرى(؛ ليناســب الفعــل، وكــكا تكــرَّر هــكا       ــر مــن حتويل ــق يكث ا قو

ه جيــوز أن الصَّـنيذ مــذ )َمقــام( و)َمخـرع(، ولــيس مــا يف املخطـو  أطــي؛ فإنَّــ   

 .(1)يقضن بالفعل ر  مصدره ممَّا يوافقه يف املعنى

 ُشوي  = َشِوي .  :10  1/290

 ُسُور = ُسَور. :3  1/337

 : مرِسل = مرَسل.6  2/116

 : ِح َّة = َح َّة.1  2/156

 : َقْلفة = َقَلفة.8  2/203

 : صْلعة = َصَلعة.9  2/203

 : الُلتيَّات = الَلتيَّات.1  2/289

 : ُمقِسم به = ُمقَسم به.8  2/320

 : َشِقرّي = َشَقرّي.1  3/137

 : احِلْمض = احَلْمض.3  3/165

                                      
 .56املفصَّل  (1)
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 : اأُلْنس = اإِلْنس.6  4/13

 : لُشْغل  = لَشْغل .10  4/52

 : املعِطي = املعَطى.1  4/54

 : ُبَريص = َبِريص.5  4/319

 : َنبَّيت = ُنبِّئُ .3و 2   4/338

 م = مقَدم: مقِد3و 2   4/343

  ــ تغي ات أ رى متناثرة:

وبعد كلِّ ما سبق ما زام هنـام الكـث  مـن التَّغـي  يف املطبـوع عمَّـا ثبـ  يف        

املخطو ، يشمل هكا التَّصحي ، والتَّحري ، وتغـي  وزن الكلمـة، ووضـذ    

كلمة مكان أ رى قريبة منها أو بعيدة، وحنو يل ، وهكه التَّغي ات ت يـد عـن   

وسبذ مئة موضذ، فمن يل  أنَّ هنام اثنان وستُّون موضـعًا ُريِّـر فيهـا    الثَّالثو 

حرف املضارعة عمَّا هو عليـه، وهنـام ثالثـة و سـون موضـعًا ريِّـر الضَّـم         

ــو        ــدم حــرف اجلــرِّ حبــرف جــر  آ ــر يف  ســة وثالث ــا بضــم  آ ــر، وأب فيه

، ووضـع   موضعًا، وُأبـدل  أداة الشَّـر  بـي رى يف  انيـة وعشـرين موضـعاً      

الواو مكان الفاء يف  سة وثالثو موضعًا، ووقذ العكس يف واحد وعشـرين  

موضعًا، ووضع  الواو مكان )أو( يف عشرة مواضذ، وجاء العكس يف أربعة 

مواضذ، وُوضع  كلمة )ًذ( موضذ )ًيـذ( يف سـتَّة وعشـرين موضـعًا،     

ف منـه يف أكثـر   وُوضذ )اإلدرام( وما تصرَّف منه موضذ )االدِّرـام( ومـا تصـرَّ   

ــار البصــريِّو،         ــن كب ــربِّد م ــوم أنَّ امل ــن املعل ــنو و ســو موضــعًا، وم ــن اث م

، وفيمـا  (1)و)االدِّرام( هو املصطلم البصريِّ، وأمَّا )اإلدرام( فمصطلم كـويف  

 ييتي قائمة بيمثلة متنوِّعة من هكه التَّغي ات:

                                      
 .10/231شرة املفصَّل  (1)
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 : ضَرَب = اْضِرْب.1  1/171

 .: وأنَّ = ألن3َّ  1/183

 : وما جاءني = وال جاءني.3  1/183

 : بواحد= لواحد.4  1/183

 : أوجه = أضرب.6  1/188

 : ما يدم = شيئًا يدمُّ.5  1/190

 : عدده من ال وائد = عدده بال َّوائد.5  1/191

 : جْ م = َ ْدم.14  1/191

 : ِعْ ل = ِعْدم.15  1/191

 : َفِرة = َفِرق.3  1/192

 ثَّالثة = بنات الثَّالثة.: بناءات ال7  1/193

 : من نيق = وُتلحق ثانيًة يف )من نيق(.مثلتلحق ثانيًة  أو: 6  1/197

  احلدي  عن زيادة الالم. : أولئ  = )أالل (،16  1/198

(، وا قوـق  1/391: الُتْرُتم = )الثُّْرُتم(، وتكرَّر هكا يف )5  1/204

ملخطو ، اتِّباعـًا ملـا يف مطبـوعيت الكتـاب     أثبته بالتَّاء يف املوضعو  الفًا ملا يف ا

، ويكـر يف احلاشـية أنَّـه مل ُيـككر يف كتـب اللغـة، وسـبب هـكا أنَّــه         (1)واملنصـ  

تصحي  وقذ يف الكتاب واملنص ، ولكا جتد أبا حامت وهو يفسِّـر رريـب أبنيـة    

بـن  ، وكـكا ا (2)«الثُّـْرُتم: مـا يبقـى يف أسـفل القـدر     »سيبويه، أثبته بالثَّاء، قام: 

 .(1)، وهو مككور بالثَّاء يف املعاجم(3)الدَّهَّان

                                      
 .1/25واملنص   4/288الكتاب  (1)

 .170تفس  رريب ما يف كتاب سيبويه  (2)

 .58شرة أبنية سيبويه  (3)
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ــه واوًا حبــكاء  13  1/207 ــ دت ل ــرَّاء: ف ــه واوًا حبــكاء   ال ــ دت ل = )ف

 الواو(، أي: زدت واوًا يف )ضرب( حبكاء واو )جدوم( فقل : )َضْرَوب(.

 : أ رب =  بَّر.10  1/210

 : َيْنَفِعل = ُمْنَفِعٌل.1  1/214

 أنَّ السو = قل : إنَّ السَِّو. : فسنبيِّن7  1/229

 : فيما فاؤه واو = فيما فاؤه ياء.1  1/230

 : ما يقوم = َمْن يقوم.6  1/230

 : من ضمَّ = ما انضمَّ.1  1/232

)ُفْعاًل( ًـذ )أفعـل( = أصـله:     ًيذ: أصله: )ُفْعل( 18  1/238

 )ُفْعل(، ألنَّ )ُفْعاًل( ًذ )أفعل(.

 .: انفعل = افتعل9  1/247

: )املعتلو(، ككا يف امل ، لكن ُضرب عليـه، وصـوِّب يف   8  1/251

 احلاشية بـ)العينو(.

 : احَلَركة = احَلَوكة.1  1/252

 ُفِعَل= َفِعَل. :1   1/252

 : هي عو الفعل= هي العو.5  1/254

 : فيه = فيهما.4  1/269

 : صوت وأصوات = َسْوٌ  وأْسواٌ .6  1/269

 لـ)أْفُعل(= كان يف الصَّحيم لـ)أْفُعل(. الصحَّة: كان يف 7  1/270

 : وقام = قاوم.4  1/271

 كان كلُّ واحد = لئال خيتلفا إيا كان كلُّ واحد. خيتل  إي: لئال 11  1/274

                                                                                    
 .5/1880ينظر مثال: الصِّحاة  (1)
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 : رجَّى ُيَضّجى = رجَّى ُيَرجِّي.15  1/274

يف واحـده = إيا كـان    يثنجمتلبًا فيـه، ومل   اهلم ة: إيا كان 7  1/279

   جمتلبًا فيه، ومل يكن يف واحده.اهلم

 : مفاعيل = فعاِعيل.10  1/284

 : بْكّن ُقّو، واحَلْو = بطن َقو ، واجَلوُّ.5  1/287

 : التَّفس  = التَّصري .2  1/288

 : قرأ = ِقراءُته.12  1/295

 : اتبعوا إبلكم = اتبعي إبلكم.9  1/297

 صالن يف احلروف.: ألنهما أصال يف احلروف = ألنهما أ10  1/299

 : جرت جمرى = جرى جمرى.1  1/305

 : الرعوى = الدَّعوى.6  1/306

 : بابه = يائه.14  1/306

 : كالواو يف ) طيئة( = كالياء يف ) طيئة(.8  1/314

 : ُفُعلة = َفُعلة.6   1/326

 : ُشَرر = ُسَرر.3  1/337

 : خمرع امليم = خمرع اجليم.1  1/349

 ئل.: قائل= قبا9  1/354

 : فتدرم فيها امليم = فُتدَّرم فيها النُّون.8  1/355

 :  لمو أ ام =  لمو  ام.17  1/358

 : زيد، ودم = يد، ودم.9  1/369

 : حمكوف = فُحكف.3  1/380

 : املضاعفو = املضعَّفو.11  1/381

 : مشبَّهة بالفعل= مشبَّهة باألفعام.2  1/385



 

 
 قراءة يف حتقيقه  مَّد عبد اخلالق عضيمة )املقتضب( للمربِّد 144
 القرني معيض بن عمر بن ماجد. د
 
 

 ْظِلماِنين وتظلمانِّي.: تكلومانين وتكلماني= َت12  1/387

 : وللمككَّر: )رأيتكم(= وللمككَّرين: )رأيتكم(.4  1/398

يكرت لـ ،   ملاالواو،  إمتاموسيبويه واخلليل خيتاران : »12  1/401

؛ ألنها قد  رج  من حروف اللو، تقـوم: )رأيـ ...   عندهما أجودفاإلمتام 

ويلــ  ألنَّــه رــ   ، هــكا الــنَّصُّ وقــذ فيــه زيــادة، ونقــص، وحتريــ ؛«يــافتى(

وسيبويه واخلليل »واضم يف املخطو ، واألقرب أن يكون على النَّحو ارتي: 

خيتاران إثبات الواو كما يكـرت لـ ، ]واليـاُء إيا حترَّكـْ [ فاإلمتـام ال ا ـتالف       

، «فيه؛ ألنَّها قد  رج  من حروف اللـو، تقـوم: )رأيـ  ..ِضـَيُهو يـا فتـى(      

 قبل اهلاء ال بعدها. فاحلدي  عن الياء الَّيت تقذ

 : ألنَّها ليس  = ألنَّهما ليستا.14  1/401

 : إيا كن  = إي كن .14  2/13

 : وال حتديَ  = وال حديٌ .6  2/17

 : منهم يتعلَّمون = فهم يتعلَّمون.12  2/19

 : يدن  = ُيدِنينَ .1  2/22

ــاملعنى: 4  2/28 ــن    ك ــ  واحــد م ــون من ــاملعنى:  األمــرين: أيك = ف

   واحد من هكين.أيكون من

 : وهكا يف القرآن أكثر = وهكا يف القرآن كث .15  2/51

 : األزمان = ال َّمان.1  2/53

 : مل تيتين = ما تيتين.8  2/65

...= جعـل  صلتهاالكي كان  موضذ: جعل األل  والالم يف 9   2/67

 األل  والالم يف معنى الَّكي كان صلتهما.

 ها = َنَ َحِ  البئُر وَنَ ْحُتها.: بَرَح  البئُر وبَرحت3  2/103

 : مسرَّحا = مسرَُّحنا.1  2/119
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 : وال يقم عمرو = وال يقعْد عمرو.1  2/133

 : وليس املعنى= وليس القوم.3  2/135

 : وما منهما أحد = وما منهما واحد.4  2/137

 : ملا أيكره ل = ملا أيكره بعُد.6  2/139

 .: مبن لة قول = نظ  قول 13  2/140

 : اجلمذ بالواو والنون = اجلمذ بالواو والياء.2  2/153

 16  3/34: خمطــــور = حمظــــور، وتكــــرَّر هــــكا يف 14  2/153

 .1  4/287و

 : أربعة رجام= أربعة ًام.6  2/155

 : أعداد = أعدام.4  2/156

 : ومل يكن له ًذ = وال ًذ له.7  2/157

 : أسكن  الشِّو = أسكن  )عشرة(.3  2/161

 : ال يفرد = ال ينفرد.13  2/161

 : مائتو = مئو.3  2/167

 : ويروى: شربنا = ويروى: ُشِرْينا.4  2/170

 : حتكف النون = حكَف النُّون.3  2/172

 : إ  العشر = إ  العشرة.10  2/178

 : فمعنى هكا: أحد اثنو = فمعناه: هكا أحد اثنو.4  2/179

 وِجْحالن. : َحْ ل وِحْ الن = َجْحل5  2/194

 : َفعاال= ِفعاال.1  2/205

 : ُزقَّاق = ُزقَّان.3  2/210

 : األدهم = األسود.1  2/227

 : زيادتان= زايدتاه.4  2/232



 

 
 قراءة يف حتقيقه  مَّد عبد اخلالق عضيمة )املقتضب( للمربِّد 146
 القرني معيض بن عمر بن ماجد. د
 
 

 : متساويتو= مستويتو.5  2/232

 : دالئظ = دالنظ.8  2/232

 : ُمْغتسل= ُمَغْيِسل.1  2/244

 : حقَّرت = صغَّرت.3  2/249

 َحْيري .: ُدَحْيرع = ُد5  2/249

 : ُمَطيلق= ُمَطيليق.7  2/249

 : ما كان من يل = ما كان ككل .3  2/257

 : األصل= األصوم.6  2/259

 : ألِ  التيني  وياِء النسب = ألفي التَّيني  وياءي النَّسب.10  2/261

 : فيمن قام: سنهات = فيمن قام: سانهُته.14  2/268

 نَّ ا كوف من )َهْنٍ ( الواو.: ألن ا كوف من هكه الواو = أل3  2/269

 : ُهَنيَّة = ُهَنْيٌه.8و 7  2/269

 : فما هلاتو = ما باُم هاتو.10  2/271

 : املرتبة = الرُّتبة.14  2/273

 :  لِّ الطريق =  لِّ الطَّريق.6  2/317

 : ألنَّه = إلَّا أنَّه.1  2/325

  الالم التَّقديم.: ألنَّ حدَّ الكالم التقديُم = ألنَّ حد13َّ  2/344

 : )إنَّ( وصلتها الفاعل= )أنَّ( وصلتها فاعل.1  2/345

 : يريد: الظَّنَّ = يريد: تظّن.8   2/348

 : كما يكرت = وهو ما يكرت.10   2/361

 : هكا    اثنو = هكان    اثنو.9  3/34

هـي الـيت يوقـ  عليهـا = ألنَّ الـالم هـي الَّـيت         األل : ألنَّ 7  3/43

 عليها. يوق 
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بــو أوَّهلــا وآ رهــا نبــوًة = ينبــو فيمــا بــو أوَّهلــا    فيهــا: ينبــو 3  3/48

 وآ رها نبوًة.

 : فتقلب الواو والياء ألفًا = فتقلب الياء ألفًا، وككل  الواو.5  3/79

 : إلَّا والفتُم قبلها = إلَّا لفتِم ما قبلها.5  3/79

 زيدًا أ ام أنا.= الظانُّ  نفُس : الظانُّ زيدًا أ ام 10  3/95

ــاني 8  3/121 ــاني: )أعط ــد وأعط ــم   زي ــًا(، فل ــدَّدرهم  بضــم  تعت

 )الدرهم( =)أعطاني وأعطيُ  زيدًا درهمًا(، فلم حتت  إ  ضم  )الدِّرهم(.

 عبد اهلل = نسب  إ  بين عبد اهلل. أبي: نسب  إ  9  3/141

 : وللعالقة = وللعالمة.1  3/145

 اب.: اللنب = الشَّر13  3/185

 : يف موضذ = يف معنى.2  3/195

 : لن ترى = مل تَر.1  3/199

 : ويلًة وَعولًة = ويلُه وعولُه.8  3/217

 : املوضذ بعدها أمرا أو دعاًء = املوضذ ألمٍر أو دعاٍء.11  3/221

: فلو كان الباب واسعًا لكـان متصـرِّفا = فلـو كـان )إلبـاٌب      4  3/226

 وإسعاٌد( لكان متصرِّفا.

 : معنى املصدر = موضذ املصدر.7  3/239

 : خمتّصا به = خمتّصا منه.4  3/241

 والثَّاني. إلَّاوالثاني =  األوَّم: 5  3/277

 : ضم ه = ضم اه.8  3/277

 : قائما = فإنَّما.7  3/289

 : إصغارها منه = إصفارها منه.4  3/294

 ين.ِمْن أحد هكين= قد علم  أِمْن أحد هك أم: قد علم  7  3/303
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 : أو يقضي  حقَّ  = أو يتَّقي  حبقو .3  3/306

 : والتقدير = والتَّقرير ]به[.13  3/307

 : وشية = وُثبٍة.4  3/322

 : ُضِرَب = َضرََّب.12  3/326

 : واألربذ حقيقة عدد = و)أربٌذ( حقيقته عدٌد.1  3/342

 إ  حالته = وأن تردَّه إ  حالته. وإن ترم: 16  3/365

ــذ: )18  4/50 ــم(   ُرف ــد دره ــم إ  زي ــذ دره ــَذ إ  زيــد   ف ف = )ُدِف

 درهم(، فضفذ الدِّرهَم.

 : وإنَّما هي قراءة ابِن مروان = وإنَّما قرأه ابُن مروان.10  4/105

 : فتكون ِصلة للقسم = فتكون موصلًة للقسم.9  4/107

ا ليس ممَّا تعمل فيـه = ألنَّ الظَّـرف لـيس ممَّـ     الظ روف: ألنَّ 1  4/110

 تعمل فيه.

 : والصِّفة ُتبيِّن = والصِّفة َتبيٌو.15  4/110

 : ًلة )الكي( = صلة )الَّكي(.1  4/132

 [ هو للخربِ.إنَّما= ولو كان الظَّرف ] اخلرب: ولو كان الظَّرف هو 12  4/167

 : ومل يد لها من املعنى = ومل تد لها املعاني.12  4/175

 هكا.: تقوم هكا = تقدِّر 2  4/176

 : املعرفة = املعربة.2  4/205

 : ويام، وياكنَّ = وياكما، وياكنَّ.1  4/206

 : وينصب الثَّاني = وينصب الثَّال .3  4/210

 : وإنَّما = وأمَّا.4  4/240

 : فيا َل يد = فيا ِل يد.  13  4/254

 : ِلهكا = َلهكا.16  4/254
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 : َلهكا = ِلهكا.17  4/254

  يد.: َل يد = ِل18  4/254

 : ِل يد = َل يد.19  4/254

 : وإنَّما = ألنَّه إنَّما.12  4/265

 : يا زيداه = وازيداه.6  4/270

 : وارالمَي = يا رالمَي.11  4/272

 : بإضافت  إليه = بإضافت  إيَّاه.4  4/277

 : وإيَّاها، وإيَّاهنَّ = وإيَّاهما، وإيَّاهنَّ.10  4/279

 أيُّهم خيابب.: أيُّهما املخابب = 6  4/281

 : أعطاني فيحسبين = أعطاني ما أحسبين.5  4/306

 : هناًء = َهْنًي.8  4/312

 : َمراًء = َمْرًأ.8  4/312

 : منطلقًا = منطلقان.7  4/314

 : هكا = هكان.11  4/314

 : وإنَّما = ولكن.5  4/357

 : ُم ري = ُم  ي.3  4/363

 : ما مل ُيرد = َمن مل يَر.6  4/367

 : املنفّي = النَّفي.7  4/388

 : مستثَنى = مستثٍن.12   4/395

 : المعارف = إ  معارف.9  4/423
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 اخلامتة:

بعد هكه املوازنة بو مطبوعة )املقتضب( وأصلها املخطو  أصل إ  تقريـر  

البون الكب  بينهما، وأنَّ هكه املطبوعـة ليسـ  حتقيقـًا دقيقـًا للمخطـو ، فقـد       

فيها جلُّ ما ُعرف من عيوب التَّحقيـق مـن سـق ، وزيـادة، وتصـحي ،      وقذ 

ــة والشِّــعريَّة، وتغــي      وحتريــ ، وتقــديم وتــي  ، وتغــي  يف الشَّــواهد القرآنيَّ

لضب  الكلمات، وعالمات إعرابها وبنائها، ووزنها، وتبديل بو الكلمـات،  

هلــا أو قريبــة  فيوضــذ عــو  الكلمــة الثَّابتــة يف املخطــو  كلمــة أ ــرى مرادفــة

منها، وليس  شـواهد هـكه األمـور قليلـة يسـتقيم أن يتغاضـى عنهـا، بـل هـي          

ًَّة، هلا أثرها الكب  يف فهم النَّصِّ.  كث ة 

ولــكا ال يصــمُّ أن يــركن إ  هــكه الطَّبعــة يف البحــ  العلمــيِّ، وال بــدَّ مــن  

عليهـا، وهـكا   إعادة حتقيق الكتاب حتقيقًا يراعى فيه أصـوم التَّحقيـق املتعـارف    

 ما أعمل عليه، أسيم اهلل العون.

وأقضة يف  تام هكا العمـل مراجعـة ًيـذ كتـب العربيَّـة املطبوعـة  اصَّـة        

األصوم منها، وعرضها على خمطوباتها، وال يركن إ  جهود ا قوقـو مهمـا   

كانوا علمًا وأمانة، فالعمـل البشـريُّ مظنَّـة للخطـي وال َّلـل، وهـكه املراجعـات        

مة ألعمام ا قوقو وشاهدة هلـا أو عليهـا، وبـكا نصـل إ  مصـادر أصـيلة       متمِّ

 للعربيَّة يصمُّ أن يعوَّم عليها، ويركن إليها يف البح  العلميِّ.   
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 ثبت املصادر:

، ملكيِّ بن أبي بالب، حتقيـق د. حميـي الـدِّين رمضـان،     اإلبانة عن معاني القراءات -

 هـ.1399دار امليمون، دمشق، 

ألبـي حـامت السِّ سـتانيِّ، حتقيـق د.      ـ  رـريب ما يف كتاب سيبويه من األبنيـة، تفس -

 هـ. 1414حمسن بن سامل العم ّي، املكتبة التَّ اريَّة، مكَّة، 

، ألبـي القاسـم الفـارقيِّ، حتقيـق د. مسـ       تفس  املسائل املشكلة يف أوَّم املقتضـب  -

 م.1993ة، أمحد معلوف، معهد املخطوبات العربيَّة، القاهر

البن جماهد، حتقيق د. شوقي ضي ، دار املعارف، القاهرة، السَّبعة يف القراءات،  -

 الطَّبعة الثانية.

البـن الـدَّهَّان، حتقيـق د. حسـن شـايلي فرهـود، دار العلـوم،        شرة أبنية سـيبويه،   -

 هـ.1408الرِّيا ، 

سـعد الـدِّين،    ، البـن يعـيش، حتقيـق د. إبـراهيم حممَّـد عبـد اهلل، دار      شرة املفصَّل -

 هـ.1434دمشق، 

ــرآن - ــة العصــريَّة،    شــواّي الق ــاعي البيلــي، املكتب ــق د. املــوايف الرف ، للكرمــانيِّ، حتقي

 هـ. 1436املنصورة، 

لل ــوهريِّ، حتقيــق أمحــد عبــد الغفــور عطَّــار، دار العلــم للماليــو،   الصِّــحاة،  -

 هـ.1399بـ وت، 

، للسَّـمو  ال ُّمر إ  نهاية الكتـاب( العقد النَّضيد يف شرة القصيد )من أوَّم سورة  -

احللــيبِّ، حتقيــق عــائض بــن ســعيد القرنــّي، رســالة دكتــوراه، كليَّــة اللغــة العربيَّــة، 

 هـ.1433اجلامعة اإلسالميَّة، 

 هـ.1413، للمربِّد، حتقيق د. حممَّد الدَّالّي، مؤسَّسة الرِّسالة، ب وت، الكامل -

مَّـد هـارون، مكتبـة اخلـاجنّي، القـاهرة،      لسـيبويه، حتقيـق عبـد السـالم حم    الكتاب،  -

 هـ. 1408
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البن مهران األصبهانيِّ، حتقيق ُسبيذ مح ة حاكمي،  املبسو  يف القراءات العشر، -

 هـ.1408دار القبلة للثَّقافة اإلسالميَّة ـ جدة، ومؤسَّسة علوم القرآن ـ ب وت، 

د. عمَّار أمو الّددو، دار  البن ِسوار البغداديِّ، حتقيق املستن  يف القراءات العشر، -

 هـ.1426البحو  للدِّراسات اإلسالميَّة وإحياء التُّرا ، دبي، 

لل َّخمشــريِّ، حتقيــق د. فخــر صــاحل قــدارة، دار عمَّــار،   املفصَّــل يف علــم العربيَّــة، -

 هـ.1425عمَّان، 

للمــربِّد، حتقيــق حممَّــد عبــد اخلــالق عضــيمة، وزارة األوقــاف، اجمللــس  املقتضــب،  -

 هـ.1399على للشُّؤون اإلسالميَّة، القاهرة، األ

( 1507للمـــربِّد، خمطــو  يف مكتبـــة كــوبريلي يف إســـتانبوم، رقـــم )  املقتضــب،   -

 (.1508و)

البـن جنِّـي، حتقيـق إبـراهيم مصـطفى وعبـد اهلل       املنص  شرة كتـاب التَّصـري ،    -

 أمو، مطبعة مصطفى البابي احلليّب وأوالده مبصر، الطَّبعة األو .

 

  *    *      * 
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Abstract: 

Al-MuqtaDab by Al-Mubarrid is considered one of the early important 

books on Arabic. This paper attempts an evaluative reading of Muhammad 

Abdul-Khaliq Udaimah edition of Al-MuqtaDab compared to  the parallel 

manuscript, focusing on two questions: first the organization of the Book, and 

second its authenticity and correctness.  

Upon investigation, I have arrived at the following conclusion. The 

organization of the first and fourth volumes of the book is faulty, and the book, 

as in print, is not an accurate edition of the manuscript due to the editorial errors 

in it. The drawbacks include additions and omissions, alterations, forwarding and 

backgrounding, change in the Quranic and poetry citation, change of 

morphological forms, change of inflectional affixes and their function, and 

change of lexical items. All the above have entailed a strong influence on 

understanding the text. 
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 د.عبدالعزيز بن عبدالرمحن اخلثالن

 جامعة امللك فيصل -كلية اآلداب 

     

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 النحو ابن مالك ظاهرّي 

 

  

 د.عبدالعزيز بن عبدالرمحن اخلثالن

 جامعة امللك فيصل -كلية اآلداب 

 هـ1439 /4 /17تاريخ قبول البحث:              هـ 1438 /12 /20تاريخ تقديم البحث: 

 

                                                                             

 

 ملخص الدراسة:
يتناول هذا البحث قضية األخذ بالظاهر يف النحو العربي، وهي من القضايا اليت     

اعتميتا  ثيت م ميتن العءميتاي عءيهيتا يف مسا هيت ،        تأخذ حّظهيتا ميتن الاسا يتة والتأ،يتيغ، س يت      

وتوجيهاته ، وترجيحاته ، وقا تناولتها عنا شخصية حنوية تعيتا  سا يتايف يف هيتذا األميتر،     

-اجلييتايي ت   ،حمميتا بيتن عبيتاا  بيتن ماليتل، ليتال اليتاين، ال يتا ي         أبيتو عبيتاا   وهو 

لفييتة  وو   يتيما وابيتن ماليتل     األيف شيتر   عنيت   قيتول امميتاا الطيتا      ، وذلل ل(يته672

 ظاهري النحو يف الغالب عءى ما يظهر من ثالم  يف تواليف و.

فتناول هذا البحث األخذ بالظاهر عنا عءماي النحو العرب ي، معرفًا مبفهوا الظاهر يف 

الءغيتة، وعنيتا الفقهيتاي، وعنيتا النحيتوي ، ديت  انيتيتايث عنيت  عنيتا ابيتن ماليتل، ميتن خيتيتالل            

ومواضيتيتأ أخيتيتذل بالظيتيتاهر، وتوجيهيتيتا  لءحميتيتغ عءيتيتى الظيتيتاهر،   مالميتيتت تيتيتأدرل بالظيتيتاهر،  

 واأل،ول ال  اعتما عءيها يف األخذ بالظاهر. 

امليتيتنها ا  يتيتتقرا ي الو،يتيتفي، املتخيتيتذ ميتيتن التحءييتيتغ و يتيتيءة و يتيتاس هيتيتذا البحيتيتث وفيتيت  

 لءو،ول إىل األهااف املبتغايف.

 يغ.الكءما  املفتاحية  ابن مالل، النحو، الظاهر، املذهب الظاهري ، التأو
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 املقدمة:

فهـو أدـد أدلـة النحـوس السـما         ؛يعد القياس أبرز مسات النحو العربـ  

ــاس  واحاب ــحا   ــإ  ن النحــو ح يب ــوري  ــ   ــ    (1)واإلمجــا   والقي . ب

قيـاس؛ ألنن النحــو  لــس قيــاس  و ــحا قيــإ و دــدبس النحــو  لــ  با قــايي   

النحـو  وح   ا سبنبطة    اابقراء  الم العر   فمـ  أكرـر القيـاس فقـد أكرـر     

 .(2)يعل  أدد    العلماء أكررب؛ لثبوتس بالدحلة القاطعةأل

ونهميبس يرى اب  جينس ألأن  سـللة وادـدم  ـ  القيـاس  أكبـإ وأكبـس  ـ         

 .(3) با  لغة  ند  يون الناسأل

 ند مجهوري العلماء  وخـال    -أيضًا-والقياس    أدلة أصول الفقس 

ب الاـاهر،  وهـو  ـحهب يقـوم     و ذلك أهـإ الاـاهر  وهـ   ـ  تبنـه ا ـحه      

 له أن ا  دري هو ظواهر الن وص    الربا  والسنة  فال ريأ، وح   مـال  

 للعقإ و در     أدرام الشر . فلي  و هحا ا حهب قياس.  

وقــد لفــر كاــر، قــول اإل ــام الشــاط  و يــردس  لــه ألفيــة ابــ   الــك   

ألوح اـيما   اب   الكسا سمه )ا قاصد الشافية و يرح اخلالصة الرافية(    

. (4)واب   الك ظاهر، النحو و الغالـب  لـه  ـا ياهـر  ـ   ال ـس و تواليفـسأل       

. (5)وقال  نس أيضًاس ألح ايما وهو و حنوب  ببع للسما   ظاهر، ا حهب فيـسأل 

 فهإ هناك  حهب ظاهر، و النحو؟ وهإ اب   الك ظاهر، النحو؟

                                      
 .26احقرتاح و أصول النحو وجدلس. ص( ينارس 1)

 .95 ع اندلة و أصول النحو  اإل را  و جدل اإل را . ص(2)

 . 2/90 اخل ائص. (3)

 .1/36ا قاصد الشافية و يرح اخلالصة الرافية.  (4)

 .9/262ا قاصد الشافية.  (5)
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إ الاـاهر و الفقـس   مـا قـال     ووجدت و ترمجة اب   الك أكس مييإ  ىل أه

ذلك اب  قاض  يهبة و طبقات الشافعية و ترمجة اب   الك ديث قالس ألقرأ 

. فهـإ أرـر   (1)و ان مييإ  ىل  ـحهب أهـإ الاـاهرأل     الفقس  له  حهب الشافع 

  حهب أهإ الااهر الفقه  و آريائس النحوية؟ ىل هحا ا يإ 

حهب النحـو، الاـاهر،       هنا جاء هـحا البحـث ليقـ   لـه دقيقـة ا ـ      

 وحتقيق  ون اب   الك أدد أ ال س.

وبناء  له  ا تقدم فإن  شرلة هحا البحـث ترمـ  و السـ ال ا:تـ س هـإ      

 اب   الك ظاهر، و النحو؟ 

ومير  أن ك إ  ىل  جابة واضحة    هـحب اإليـرالية  ـ  خـالل تقسـيمس      

  ىل انائلة ا:تيةس

  ا  عنه ا حهب الااهر، النحوّ،؟   -

 إ ا بمد  لماء النحو  له الااهر و اابدححته ؟  ه -

  ا  عامل الااهرية و آرياء اب   الك؟  -

ونجإ الوصـول  ىل كبـائم  رضـية  ـ  هـحب اإليـرالية  ااـبعنر بـا           

واتبعر ا نهم احابقرائ  الوصف   ا بخح  ـ  البحليـإ واـيلة للوصـول  ىل     

 انهداف ا ببغام.  

بحثني  وخامتـة. أ ـا البمهيـد فبحـدرر فيـس  ـ        وجاء البحث و متهيد  و 

تعري  الااهريـة  وأ ـا ا بحـث انول فبحـدرر فيـس  ـ  احاـبدحل بالاـاهر         

 ــ  النحــام  وأ ــا ا بحــث الثــاك  فيعلبــس للحــديث  ــ  ظاهريــة ابــ   الــك.   

 النبائم اليت توصلر  ليها البحث.   ةو اخلامت توريصد

 

                                      
 .2/150طبقات الشافعية الرربى.  (1)
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 وقد اكبهير و البحث  ا يلت س 

 خرج انبيات الشعرية؛ نكها خمرجة و الربب الـيت كقلـر  نهـا     مل أ

 فل  أري داجة  ىل   ادم خترجيها. 

 ــدا ترمجــة داود الاــاهر،   مل أتــرج  للعلمــاء؛ نكهــ   شــهوريون 

 . واب  دزم؛ نن البحث اقبضه ذلك

وو العموم مل أوجس احلديث  ىل الن وص ا نقولـة؛ نن البحـث لـي  و    

ــة       ســائلها  وا بف ــة وخمدو  ــب حمقق ــة  ىل   ــادريها  وهــ   ب ــر باإلدال ي

وأيضـًا فل لــب الشـواهد  وجــودم و  ــث   ـ   بــب النحـو  وخاصــة يــروح     

   لفات اب   الك  وه  و  بناول اجلميع.  
 :التمهيد

 تعري  الااهريةس 

الااء  وا اري  والراء )ظهر(  تـدل  لـه أصـإ وادـد  عنـه القـوم        لغةس

  والاــاهرس ألهـو ااــ  لرـالم ظهــر ا ـراد  نــس    (1)لبـاط  والـربوز وهـو خــالف ا  

للسا ع بنف  ال يغة  ويرون حمبماًل للبلويإ والبخ يص  أو  ا ظهـر ا ـراد   

ــاىلس     ــس تعــ ــالم   قولــ ــنف  الرــ ــا ع بــ ــس للســ ــعَ ژ نــ ــسع الَبي ــ ــإل اللاــ  ژَوَأَدــ

ــرمس ــاىلس  257]البق ــس تع ــ     }.[  وقول ــاَ  َلر  ــا َط ــاك ُرحعوا َ  .[  3]النســاءس{َف

َوَدــرلَم ژدب  اخلفــ   وهــو  ــا ح ينــال ا ــراد  ح بالطلــب  قولــس تعــاىلس  وضــ

  . وو احلديث ا راإ َ ِ  احَلَسـِ   َير َفععـسع ِ َلـه النلُبـ ِّ    (2) .[أل257]البقرمس ژالرِّبا

--            َقاَلس ))َ ا َكَزَل ُ َ  الق ـر آِن آَيـةإ ِ ح َلَهـا َظه ـرب َوَبط ـ ب  َوُلر ـإِّ َدـر ف  َدـد

 .(1)وبطنها  عناها    قيإس ظهرها لفاها(3)َوُلر إِّ َددٍّ َ ط َلعب((

                                      
 .4/520  لسان العر . 3/471اكارس  عي   قايي  اللغة.  (1)

 .143ت. ص با  البعريفا(2)

 .1/262يرح السنة. (3)
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 اصطالحًا: 

ا و  ل  الفقس وأصولس  وه   درياة الااهريلة و احصطالح  ح يوجد  ّل

تعنه بااهر اللفظ  دون البحث     لبس أو تلويلس  ألومسُّوا بالااهريلة نكه  

  وأول (2)ن ااــبنباا العلــإألويرفضــو  يلخــحون باــواهر الن ــوص الشــر ية 

ــام داود       ــها اإل ــ ــد   اســ ــه يــ ــال     لــ ــس اإلاــ ــان و الفقــ ــا  ــ ظهوريهــ

(  وقــد ظهــر و  قابلــة  درياــة الــرأ،  الــيت تعنــه  ـهــ270-الاــاهر،)ت

 بالقياس  وتهمإ الن وص  و ليك كبحم    ا حهب الااهر، الفقه . 

اهب الفقهيـة  س يعد ا حهب الاـاهر،  ـ  ا ـح   (3)ا حهب الااهر، و الفقس

اإلاال ية  وأول    قال بس هـو أبـو اـليمان داود بـ   لـ   ا عـروف بـداود        

                                                                                    
  النهاية و 2/381  الفائق و  ريب احلديث. 97. صاكارس فضائإ القرآن (1)

 .3/364 ريب احلديث وانرر. 

. واكارس تاج العروس    جواهر القا وس. 295 عي  لغة الفقهاء. ص(2)

12/449 . 

 للمزيد    ا حهب الااهر،  و  اسس وريجالس  يعنارس  (3)

 .196خإ  ىل الشريعة والفقس اإلاال  . صا د -

 .227تارييخ البشريع اإلاال  . ص -

 .185 قد ة و دريااة الفقس اإلاال  . ص -

 163ا دخإ لدريااة الفقس اإلاال   تطوريب  دارياس   ادريب قوا دب كارياتس.ص -

 .206ا دخإ و الفقس اإلاال   تعريفس وتاريخيس و حاهبس كارية ا لرية والعقد. ص -

 .159للفقس اإلاال   تاريخيس   ادريب كارياتس. ص ا دخإ -

 .117ا دخإ الوايط لدريااة الشريعة اإلاال ية والفقس والبشريع.ص -
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  وأظهر  لمائس هـو اإل ـام ابـ  دـزم الاـاهر،       (1)(ـه270-الااهر،)ت

 .(2)(ـه456أبو حممد  ل  ب  أمحد )

                                      
داود الااهر، هوس داود ب   لّ  ب  خل  أبو اليمان الفقيس انصبهاكّ  ولد  (1)

(. ريدإ  ىل كيسابوري و طلب العل ؛ فلخح     احاق ب  ـه202بالروفة انة )

وأب  روري  واليمان ب  در   و ان زاهدًا  بقلاًل. قال أبو برر اخلطيبس  ان رياهويس  

  ا ًا ورِي ًا كاارًا زاهدًا. وو  ببس دديث  ث . لرّ  الرواية  نس  زيزم جدًا  وقال أبو 

العباس أمحد ب  حييه رعلبس  ان داود  قلس أ ثر     لمس. وقيإ  كس  ان و جملسس 

خضر.  ان أول أ رب  له  حهب الشافع   و ان    أريبعمائة صادب طيلسان أ

ا بع بني لس  وصن   بابني و فضائلس والثناء  ليس  ر  أا  ا حهب الااهر، القائ  

 م له انخح باواهر ك وص الربا  والسنة  وريفض البلويإ والقياس والرأ،  لس  د

وص والعموم.   لفات  نهاس  با   بطال القياس  و با  خرب الوادد  و با  اخل 

 و بغداد.  و ذ، القعدم انة ابعني و ائبني -¬-توو 

وفيات ان يان و. 92طبقات الفقهاء. صو. 342 /9اكار ترمجبس وس تارييخ بغداد. 

. 327 /6تارييخ اإلاالم َوَوفيات ا شاه  وان الم. و. 259 /4وأكباء أبناء الز ان. 

 .333 /2 ان الم.و. 2/284طبقات الشافعية الرربى. و

اب  دزم الااهر، هوس  ل  ب  أمحد ب  اعيد ب  دزم ب   الب ب  صاحل ب   (2)

 عدان ب  افيان ب  يزيد  أبو حممد  أصلس    فاريس  و ولدب بقرطبة    بالد 

انكدل . و ان دافاًا  ا ًا بعلوم احلديث وفقهس   سبنبطًا لألدرام    الربا  والسنة 

فاكبقإ  ىل  حهب أهإ الااهر  و ان  بفننًا و  لوم مجة  بعد أن  ان يافع  ا حهب  

 ا اًل بعلمس  زاهدًا و الدكيا   بواضعًا ذا فضائإ مجة  و ان أديبًا يا رًا طبيبًا لس و 

الطب رياائإ  و بب و اند   و   أيهر   لفاتسس  بطال القياس والرأ،  اإلمجا  

درام  انصول والفرو    ظهاري تبديإ و سائلس  له أبوا  الفقس  اندرام نصول ان

اليهود والن اريى للبوريام واإلجنيإ وبيان تناقض  ا بليديه     ذلك مما ح حيبمإ 
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ويقــوم ا ــحهب الاــاهر،  لــه ريفــض القيــاس  وأن اندرــام ت خــح  ــ  

ح ي ح   مـال العقـإ و اندرـام  فهـو ح     ظاهر ك وص الربا  والسنة  و

يلبفر  ىل انخح با  احل  أو النار  ىل ا قاصـد  أو  را ـام ا عـاك  الـيت  ـ       

 أجلها جاءت اندرام.  

يقول اب  دزم الااهر، بعد أن ذ ر أقسام القياسس ألفهـحب أقسـام القيـاس    

قـول بالقيـاس    ند ا بححلقني القائلني بس. وذهب أصحا  الاـاهر  ىل  بطـال ال  

و الدي  مجلة  وقـالواس ح جيـوز احلرـ  الببـة و يـ ء  ـ  انيـياء  لـها  ح         

 --أو  ا صح  نـس   --بنّص  الم ا  تعاىل  أو كصّ  الم الن  

   فعإ  أو  قراري  أو  مجا     مجيع  لماء ان ة  لها  بيق  أكـس قالـس  ـإ    

   النّص  أو  ـ  اإلمجـا    وادد  نه  دون خمال     أدد  نه   أو بدليإ 

ا ــح وري الــح، ح حيبمــإ  ح وجهــًا وادــدًا  واإلمجــا   نــد هــ حء رياجــع  ىل  

وح بد فال جيـوز  ـ  ذلـك أصـال. وهـحا هـو        --توقي     رياول ا  

أن يثببنــا فيــس  ومييبنــا  ليــس  نــس  --قولنــا الــح، كــدي  ا  بــس  وكســللس 

 .  (1)وريمحبس آ نيأل

ألهـو ا ـحهب الـح، يقـرري أن ا  ـدري الوديـد لألدرـام        فا حهب الاـاهر،  

الفقهية هو الن وص    قرآن وانة  وح جمال للرأ، و هحا ا حهب؛ و ـحا  

                                                                                    
البلويإ  اإل را   البقريب حلد ا نطق  ديوان يعر  رياالة و انخالق  رياائإ اب  

النفوس  دزم  طوق احلما ة  الف إ و ا لإ و انهواء والّنحإ  احملله   داوام 

 ب. 456انة  -ريمحس ا - راتب العلوم  و  ها. توو 

ا  أ الم و. 3/325وفيات ان يان. و. 4/1650اكار ترمجبس وس  عي  اندباء. 

 .4/254ان الم. و. 20/93الواو بالوفيات. و. 18/184النبالء. 

 .56-5/55اإلدرام و أصول اندرام. (1)
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  وا  احل ا راـلة   واحابحسان  كفه ا عبنقون  حا ا حهب انخح بالقياس

والحريائع؛ نكه   ذا مل يسعفه  النّص     با  واـنة و بنـاء احلرـ  أخـحوا     

هعـَو الاـُح، َخَلـَق    ژر  احاب حا   وهو اإلبادة انصلية    قولس تعاىلس حب

[  و حا  اكـر الغالبيـة العامـه  ـ      29]البقرمس ژَلر    َ ا ُف  اَنري ِض َجُميعًا

 .(1)الفرو  الفقهية ختبل   ث ًا  ّما قالس مجهوري الفقهاءأل

وتقدميـس    لقيـاس وا حهب الااهر، رَيدلم  فعـإ  لـه  يغـال أهـإ الـرأ، و ا     

 له الن وص أللقد ريأى أهإ الااهر  ا جناب الرأ،  له الن ـوص الشـر ية   

حبيث ق دِّم الرأ،  له الـنّص و  ـث   ـ  اندرـام  بسـبب  همـال الن ـوص        

ــوا بانخــح      دفاــًا وفقهــًا ودريااــة  فرــان  وقــ  داود ريّدم فعــإ للــحي  تطرف

ع انخـح بالقيـاس  وقـال    بالرأ،  فياء  وقفس تطرفـًا و اجلاكـب ا:خـر  فمنـ    

 .(2)بعدم تعليإ الن وص  وق ر  نهيس  له انخح بااهر الن وصأل

ــإ        ــ   ل ــث   ــإ ح يبح ــر  ب ــنّص وانر ــد ال ــاهرّ،أليق   ن ــحهب الا وا 

 --اندرام  و منـا يقـ   نـد ظـاهر الـنّص  فمـثاًل ريو،  ـ  دحيفـة         

. (3) َوالُفضلـُة(( أكس قالس ))َح َتش ـَربعوا ُفـ  آُكَيـُة الـحلَهبُ     --   الراول 

فالااهرية ح يبحثـون  ـ   ّلـة هـحا النهـ   و منـا حير ـون ااـبعما ا للشـر           

 .(4)فقط دون أّ، ي ء آخرأل

                                      
 .117ة اإلاال ية والفقس والبشريع. صا دخإ الوايط لدريااة الشريع(1)

 .197ا دخإ  ىل الشريعة والفقس اإلاال  . ص(2)

 --أخرجس البخاري،  اجلا ع ا سند ال حيح ا خب ر    أ وري رياول ا  (3)

 .7/113واننس وأيا س. 

 .160ا دخإ للفقس اإلاال   تاريخيس   ادريب كارياتس. ص(4)
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هحا  حهب الااهريـة و الفقـس وأصـولس  َأ لـا و اللغـة فلـ  أري  ـ  ذ ـر أن         

-هناك  حهبًا ظاهرّيًا فيما اطلعر  ليس   ح  ا أياري  ليس اإل ام الشاط )ت

( و يردس  له ألفية اب   الك   ـ  أن ابـَ   الـك ظـاهر، النحـو،      ـه790

بقــولس ألوح اــيما وابــ   الــك ظــاهر، النحــو و الغالــب  لــه  ــا ياهــر  ــ   

 وقولـسس ألح اـيما وهـو و حنـوب  ببـع للسـما   ظـاهر،        (1) ال س و تواليفـسأل 

 .(2)ا حهب فيسأل

 ا بحث انولس ا حهب الااهرّ، و النحو 

ا حهب الااهرّ، يقبضـ  كفـ  القيـاس؛ فإكـس أبعـد  ـا يرـون  ـ           ذا  ان 

  ولحلك  عّرف النحو بلكس أل ل   سـبخرج  (3)النحويني؛  ذألالنحو  ل  قيااّ أل

با قايي  ا سبنبطة    اابقراء  الم العر  ا وصلة  ىل  عرفـة أدرـام أجزائـس    

اخرهـا بالنسـبة     أو هوأل ل  بلقيسة تغـي  ذوات الرلـ  وأو  (4)اليت ائبل   نهاأل

  فال يب وري النحو دون قياس؛ نن الرالم  لـس يبنـه   (5) ىل لغة لسان العر أل

 له قياس  الم العر   نجإ هحا وضع ابـ  جـين و  بابـس اخل ـائص بابـًا      

مساب ألبا  و أن  ا قي   له  الم العر  فهو     الم العـر أل  وكقـإ فيـس    

أل ا قي   له  الم العر  فهو    (س ـه248- الم َأُب   عث َمان ا ازكّ  )ت

 ــالم العــر ؛ أح تــرى أكــك مل تســمع أكــر وح  ــ ك ااــ   ــإ فا ــإ وح    

                                      
 .1/36(ا قاصد الشافية. 1)

 .9/262قاصد الشافية. ا (2)

 .41اإليضاح و  لإ النحو. ص(3)

 .1/45ا قر . (4)

( ـه646-( هحا تعري  حممد ب  حييه ب  هشام انك اري، اخلزريج  انكدلس  )ت5)

 .127 ما ذ رب السيوط  و احقرتاح و أصول النحو وجدلس. ص
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 فعــول  و منــا مسعــر الــبعض فقســر  ليــس  ــ ب. فــإذا مسعــرس َقــاَم َزي ــدب  

. وو هحا يقـول الرسـائ  َ لـّ  بـ  َدم ـَزم      (1)َأَجز َتس َظرعَف ُبش رب  وَ رعَم َخاُلدبأل

 س(2)(ـه189-)ت

ِ ا  ام َاااااااااااااااا ِ إِ  ِ   َااااااااااااااااس   اااااااااااااااا   َااااااااااااااااسِ ي مت  َِّنم
ِ

ِ ا  ا  َاَ ااااااااااااااا ِ ِ ِ   ااااااااااااااا   ااااااااااااااا    ِن  َِوب ااااااااااااااام ِي 
ونجــإ هــحا ا بنــه النحــام بالقيــاس  وأقــا وا  ليــس قوا ــده  النحويــة   ِ

واحلديث    القياس هو احلديث    النحو  وليسهو الق د هنا  و منـا ا ـراد   

لفقهـاء؛ نن الاـاهر   أن الااهر  ند النحـام ح بـّد أن يرـون  ـ  الاـاهر  نـد ا      

 ند الفقهاء  ما  ّر هو تـرك العمـإ بالقيـاس  والنحـو ح يب ـوري دون قيـاس.       

  ذن  اذا يق د بالااهر    النحويني؟  
 مفهوم الظاهر عند النحوين

يعد احلمـإ  لـه الاـاهر أبـرز وجـوب البلويـإ؛ نن انصـإ ألالعمـإ  لـه          

  فلـحلك َبـولَ    (4)لاـاهرأل   ونن ألالبلويـإ خـالف ا  (3)الااهر ح  لـه احملبمـإأل  

اب  جين و اخل ائص بابًا بعنوانس با  و احلمإ  له الااهر  و ن أ ر  أن 

يرون ا راد   ب  قال فيسس ألا ل  أن ا حهب هو هحا الـح، ذ ركـاب  والعمـإ    

 ليس  والوصية بس. فإذا ياهدت ظاهرًا يرون  ثلس أصاًل أ ضير احلرـ   لـه   

أ ر  أن ترون احلال و باطنس خبالفـس؛ أح تـرى أن    ا ياهدتس    دالس  و ن 

ــاء فقــال و حتقــ بس اــييد   ــديك    اــيبويس محــإ اــيّ  دًا  لــه أكــس ممــا  ينــس ي

ــد        ــاء  وق ــك أن  ــني الفعــإ ح ينرــر أن ترــون ي ــإ. وذل ــإ وفيي ــك  وفي وديي

                                      
 .358 /1اخل ائص. (1)

 .2/267 كباب الروام  له أكباب النحام. (2)

 .2/65اخل ائص. (3)

يرح و  2/848اكارس توضيح ا قاصد وا سالك بشرح ألفية اب   الك.  (4)

 .2/212انمشوك   له ألفية اب   الك. 
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د يــاء  فهــ  و ظــاهر أ رهــا  ىل أن يــرد  ــا يســبنزل  ــ  بــاد،  وجــدت و اــّي

 .(1)دا األ

  وأصـاًل  (2)الشاط  احلمـإ  لـه الاـاهر قا ـدم  ـ  قوا ـد اـيبويس       و ّد 

؛ فهــو ألأصــإ  ــ  (3)أليرجـع  ليــس حتا يــًا  ــ  ترلـ  البلويــإ  ــ   ــ  ضـروريمأل   

؛ نن ألالقا دم احلمإ  له الااهر  والوقوف  عس دبه يدل (4)أصول العربيةأل

     دليإ  له خالفس  و ن أ ر   فال ينبغ  أن ي اري  ليس  يرد اإل ران  

 .(5)دليإأل

ــوال  لمــاء النحــو وآرياءهــ   جن    ــع أق ــد تبب يشــ ون  ىل الاــاهر    هــ و ن

ويرجحون بس بعض ا سائإ اخلالفية  وه  يعنون بس ظاهر اللفظ دون تلويلس  

فالااهر  نده  هو  ـدم تلويـإ الـنّص  بـإ انخـح باـاهرب  ـا أ رـ  ذلـك؛          

 ء  لـه ظـاهرب    (س أل كلس  به أ رـ  محـإ الشـ   ـه745-يقول أبو ديان)ت

أو  له قريب    ظاهرب   ان أوىل  ـ  محلـس  لـه  ـا ح يشـملس العقـإ  أو       

. فال ي اري  ىل البلويإ ِ ّلا أل ع  دم الااهر فَل لا (6) له  ا خيال  الااهر مجلةأل

 ن مل ير   عـك ظـاهر    -لعمر،-والااهر  عك فال  عدل  نس بك. لر  

 .(7)مإ  له ان ثرألادبير  ىل البعديإ واحلر  بانليق  واحل

                                      
 .1/252اخل ائص. (1)

  6/186  587  3/259  245-244  2/33س ا قاصد الشافيةاكار (2)

9/23  230. 

 .5/124ا قاصد الشافية. (3)

 .6/186ا قاصد الشافية. (4)

 .9/420ا قاصد الشافية. (5)

 .5/64( البحر احمليط. (6

 .254-1/253اخل ائص. (7)
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بعـض  ـا    اعلمـاء  ـدلول الاـاهر  أوىل  ـ  تلويلـس  وبـس ريجحـو       جعإ الو

بعض ا:رياء  خالفبهـا الاـاهر؛ نكـس ألح  ـدول  ـ        اووقع فيس اخلالف  وريّد

ب( أن )  ( 577-؛ لحا ريجح أبو الرب ات انكباري، )ت(1)الااهر بال دليإأل

ــاه     ــرق و الا ــس ح ف ــالم  نك ــه ال ــر  عن ــرف ج ــ     د ــَك َ  ــكس ُجئ بع ــني قول ر ب

. وهحا يدل  له ألقوم انخح بالااهر (2)تعر ِرَ ُن   وبني قولكس ُجئ بعَك ُلبعر ِرَ ُن 

 .(3) نده   وأكس  رني القدم رياايها و أكفسه أل

ونن الااهر خـالف البلويـإ  فقـد صـاري البو يـد تل يـدًا للاـاهر  وريفعـًا         

ألالــنف  والعــني  وي  ــد   (سـهــ761-لبــوه  ازــاز  يقــول ابــ  هشــام)ت 

بهما؛ لرفع ازاز    الحات  تقولس َجـاَء اخَلُليفـة   فيحبمـإ أن اجلـائ  خـربب      

  (4)أو ُرق لس  فـإذا أ ـدت بـالنف  أو بـالعني أو بهمـا؛ اريتفـع ذلـك احدبمـالأل        

(  لـه  ـالم ابـ  هشـام بقولـسس      ـهـ 905-انزهر، )تخالد ويعلق الشيخ 

بــ)العني( فقـط  أو بهمـا  عـًا بشـرا تقـدي        ألفإذا أ ـدت بــ)النف ( فقـط  أو    

)الـنف (  فقلــرس َجــاَء اخَلُليفــة  َكف سعــسع  أو َ ي نعــس أو َكف سعــسع َ ي نعــس  اريتفــع ذلــك  

احدبمال    الحات  وصـاري الرـالم كّ ـًا  لـه  ـا هـو الاـاهر  نـس  واريتفـع          

 .(5)ازاز ورببر احلقيقةأل

                                      
 .539-538اجلنه الداك  و دروف ا عاك . ص(1)

. قالس ألوالح، يدل  له أكها  نزلة الالم أكها 2/467اإلك اف و  سائإ اخلالف. (2)

   تعر ِرَ ُن   وبني قولكس ُجئ بعَك و  عنه الالم  أح ترى أكس ح فرق بني قولكس ُجئ بعَك َ 

ُلبعر ِرَ ُن   و ذا  اكا  عنه وادد فال  عنه لرتك الااهر لش ء مل يق   ليس دليإ؛ فدل 

  له أكها ترون درف جر  ما ترون درف ك بأل.

 .1/255اخل ائص. (3)

 .3/293أوضح ا سالك  ىل ألفية اب   الك. (4)

 .2/132الب ريح  ضمون البوضيح. (5)
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و جـواز اإلتبـا   لـه    ( جيعإ احلمإ  له الااهر ـه749-وا راد، )ت

احملإ أوىل    البلويإ  ديث يقولس ألظاهر  الم ا  ن  جـواز اإلتبـا   لـه    

احملإ و مجيع البوابع  وهو  حهب الروفيني  وطائفة    الب ريني  وذهـب  

ايبويس و   وافقس    أهإ الب رم  ىل أكس ح جيوز اإلتبا   لـه احملـإ  وف ـإ    

ــو  مــرو فلجــاز و العطــ  والبــدل   ــد والنعــر  والاــاهر    أب و نــع و البو ي

 .(1)اجلواز لوريود السما   والبلويإ خالف الااهرأل

 له جم ء )  ( لغ  العاقـإ   (2)(ـه206-وبالااهر اابدل قطر  )ت

(س ألَوز   قوم ُ ن هع  قطر  وعق و  )َ ـ  (  لـه   ـه911-يقول السيوط  )ت

 .(3)  َذُلكأل      يعقإ دون اي ُبَراا أخحًا    َظاهر َ ا وريد  

(  لــه أن ـهــ905-وبالاـاهر أيضــًا ااــبدل الشــيخ خالـد انزهــر، )ت  

)ح( العا لة  مإ )لي ( حتمإ  له كف  اجلن ؛ نن الاـاهر أن النرـرم بعـد    

ــالنفــ   ــإ     ت ــالس ألواحلاصــإ أن )ح(  ذا  ملــر  م ــه كفــ  العمــوم  ق دل  ل

و اـياق   )لي ( ادبمإ كف  الوادد  وكف  اجلن  وهو الاـاهر؛ نن النرـرم  

النفــ  تعــ   فــإذا أريدت كفــ  الوادــد  يزتــس بقولــك  قبــسس بــإ ريجــالن  و ذا 

 .(4)أريدت كف  اجلن  مل تعقبس بش ء  بإ ح جيوز أن تقول بعدبس بإ ريجالنأل

                                      
 .2/848توضيح ا قاصد وا سالك بشرح ألفية اب   الك. (1)

توضيح و  3/55اكار ريأ، قطر  وس يرح الرض   له الرافية حب  احلاجب. (2)

 .1/351همع ا وا ع و يرح مجع اجلوا ع. و  1/429ا قاصد. 

 .1/351همع ا وا ع و يرح مجع اجلوا ع. (3)

 .1/338الب ريح  ضمون البوضيح.(4)
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مما ابق يبضح لنا أن  فهـوم الاـاهر  نـد النحـام  هـو محـإ الـنّص  لـه         

مـإ  لـه الاـاهر  ـا     ظاهر دون تلويإ؛ نكه  يرون ألقوم ا بقاد العـر  و احل 

 .(1)مل مينع  نس  اكعأل

 وديبه  فيسس   

 أن  دلول الااهر أوىل     دلول البلويإ.   -

 أن البلويإ خالف انصإ؛ نن انصإ أن حيمإ الرالم  له ظاهرب. -

 ح يرتك الااهر       دليإ.  -
 به أ ر  محإ الش ء  له ظاهرب  أو  له قريب    ظاهرب   ان  -

 ح يشملس العقإ  أو  له  ا خيال  الااهر مجلة. أوىل    محلس  له  ا
 املبحث الثاني: ابن مالك الظاهري

( أول    أياري  ىل أن اب   الك ينحـو  ـه790-يعد اإل ام الشاط  )ت

والشــهادم لــس باإل ــام واحجبهــاد    حنــو الااهريــة  وذلــك خــالل رنائــس  ليــس 

جبهاد  ومل يعخ ُلد  فيس  ىل قالس ألوذلك أن اب   الك َبَنه و هحا العل   له اح

َدُضــيِض البقليــد  فــرتاب  وافقــًا للرــوفيني دربــًا  لــه الب ــريني تــاريًم  وتــاريًم  

 وافقًا للب ريني خمالفًا     داه   ُفع إ ازبهدي  ا ربزيِ . وهو الواجب  له 

   َبَلَغ ريتبـَة احجبهـاد  ح بنـا  البقليـد  ليـس  نـد مجهـوري انصـوليني. وابـ ع          

ك  شهودب لس باإل ا ة والبربيز و هحا العل   َفبَحـقٍّ  ـا اتَبـَع اجبهـادب  ومل      ال

يّببع قول  ـ ب بغـ  دليـإ   ح أكـس و العربيـة ينحـو حنـو الااهريـة  وح حيّرـ           

. فهـحب الشـهادم  ـ    ـام  ـامل أصـولّ        (2)القياس َتحري    ب  فهحب طريقبسأل

ــس حنــوّ،  قــد اــرب النحــو والفقــس وأصــو    ــ   الــك   فقي ــة اب  ما   ــامل  راك

وآريائس  واجبهاداتس  فران قولس فيـس  عبـدًا بـس  وقـد أ ـد هـحا و  واضـع  ـ          

                                      
 .1/256اخل ائص.  (1)

 .2/171ا قاصد الشافية. (2)
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يردس لأللفيـة  اـواء بـالنص  لـه كسـببس للااهرّيـة النحوّيـة   مـا و قـولس          

ألوح ايما واب   الك ظـاهر، النحـو و الغالـب  لـه  ـا ياهـر  ـ   ال ـس و         

ــسس ألواح (1)تواليفــسأل ــس     وقول و ن أ رــ  -بمــاد  لــه الاــاهر واحلمــإع  لي

  وقولـسس ألح اـيما وهـو و حنـوب     (2)هو  حهب اب   الـك و  ربيبـسأل   -  عب

  أوأكــس مييــإ  ىل تــرجيح الاــاهر  نــد (3) ببــع للســما   ظــاهر، ا ــحهب فيــسأل

البعاريض  ما كّص  له ذلـك  نـد يـردس جمـ ء ) ـ ( اجلـاريم لبيـان اجلـن           

ا دتان وجب الرجـو   ىل الرتجـيح  فمـال النـاظ   ىل     قالس أل ذا تعاريضر الق

  أو (4)ترجيح قا دم الااهر  و ال  ـ ب  ىل تـرجيح قا ـدم تقليـإ انوضـا أل     

أكــس يقــ  أل ــع ظــاهر ا عنــه بنــاء  لــه قا ــدم اــيبويس و ــ ب  ــ  احلمــإ  لــه 

  وألأكس  ببع للااهر      بعمـق و  (5)و ن أ ر  أن يرون ا راد   بأل ـالااهر

 .  (6)قياس النار،ألال

وقد  لإ ا بماد اب   الك انخح بالاـاهر؛ أكـس أل ـ  أصـول العربيـة الـيت       

  ونن ألاحلمـإ  لـه الاـاهر هـو     (7)ا بمدها اب   الك  وأخـحها برلبـا يديـسأل   

 .(8)انصإ  دبه يدل دليإ  له خالفسأل

                                      
 .1/36(ا قاصد الشافية. 1)

 .2/33ا قاصد الشافية. (2)

 .9/262ا قاصد الشافية. (3)

 .3/587ا قاصد الشافية. (4)

 .3/587ا قاصد الشافية. (5)

 .5/124ا قاصد الشافية. (6)

 .5/332ا قاصد الشافية. (7)

 .5/364ا قاصد الشافية. (8)
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ــس       ــاهر و أدرا  ــإ  ىل انخــح بالا ــس ميي ــك جيــد أك ــ   ال ــع :رياء اب ِ نل ا ببب

ــوا      و ــحي  جــاتوا  ــ  بعــدب  وا بن ــس العلمــاء ال ــا  ســس  ن ــس  وهــحا   ترجيحات

مينـع جمـ ء )َضـَر (  عنـه )َصـيلر(        (1)با  لفاتس  فلبو دياك ى أن ابـ   الـك  

ــاىلس     ــبدًح باــاهر قولــس تع ــسع   ژ س ــإب َفاا ــَبُمععوا َل [  73]احَلــمس ژضعــِرَ  َ َث

ي ولـس  قـال أبـو ديـانس      والبلويإ ممر   لر  اب   الك ااـبدل بالاـاهر ومل  

ألوهـحا ااـبدحل ظـاهر  وميرـ  تلويلـس  لـه أن يرـون ا فعـول دـحف لدحلــة          

َفاا ـَبُمععوا َلـسع ِ نل الاـُحيَ     ژالرالم  ليس  أ،س ضعِرَ  َ َثإ َ ا يعح َ ر  ويدل  ليس 

 .(2)[أل73ا:ية]احَلمس ژَتد  عوَن

لـك أكـس ح   ( يفه      ـالم ابـ   ا  ـه905-والشيخ خالد انزهر، )ت

؛ نن ظاهر اللفظ ح تغي  (3)يرى تقدير البغي  و مجع )ُصن و(  له )ُصن َوان(

 ذ مير  أن جيعإ البغي  بالزيادم فقـط  وجييـب بهـحا     ؛فيس  وح حيباج أن يقدري

ا رتاض ا راد،  له اب   الك  فقد ذ ـر ا ـرتاض ا ـراد، بعـد أن ذ ـر         

وا ـرتض بلكـس ح     تقسـي  ابـ   الـك    تقسي  ابـ   الـك لليمـع  قـالس ألهـحا     

حترير فيهـا  نن )ُصـن َوان(  ـ  بـا  زيـادم وتبـديإ يـرإ. و)تعَخـ (  ـ  بـا            

كقص وتبديإ يرإ؛ نن احلر ات اليت و اجلمع    احلر ات اليت و ا فرد. 

                                      
 .2/85يرح البسهيإ. (1)

 .6/52البحييإ والبرميإ و يرح البسهيإ. (2)

ُصن وان  مجع ُصن و  وال ِّن وعس اَنخ الشلُقيقع والع ُّ واحب ع  َواجَلم عع َأص َناءب ( 3)

 .14/470وُصن وانب  وان ك ثه ُصن وم .... وال ِّن وعس اُ ثإع. لسان العر . 
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. وجيا   نس بلكس كار  ىل ظاهر اللفظ  وأكس ح يرى تقدير البغي  (1)قالس ا راد،

 .(2)    ال س ا:ت أل  ما ي خح

( أن اب   الك ألظاهر، النحـو  ـه790-وابق قول اإل ام الشاط  )ت

 .(3)و الغالب  له  ا ياهر     ال س و تواليفسأل

و ذا تببعنا اب   الك و   لفاتس فإكنا جند انخح بالااهر مسة باريزم  نـدب   

 كس   فم  ذل(4)   خفّ  ًاوخاصة  ذا  ان احلمإ  له الااهر جلّي

  وهحا  ما يقـول ابـ    (5)ريأيس و تناو  دروف اجلّر بعضها    بعض -1

  ــفوري  ــ  احلمــإ  لــه الاــاهر  قــال و  بابــس ضــرائر الشــعر بعــد أن اــرد  

جممو ة    انبياتس ألفهحب انبيات وأ ثا ا فيها خالف بـني النحـويني. فلهـإ    

. وأهـإ  الروفة حيملوكها  له  ا يعطيس الااهر  ـ  وضـع احلـرف  وضـع  ـ ب     

الب رم يبقون احلرف  له  عناب الح،  هد فيس   ا ببلويإ يقبلس اللفظ  أو بـلن  

 .(6)جيعلوا العا إ  ضمنًا  عنه  ا يعمإ و ذلك احلرف  ن أ ر أل
ريأيس و الضروريم الشعرية؛  ذ ه   ندب  ا ح  ندودة للشـا ر  نهـا     -2

  يقلس فهـو جـائز   ر  للشا ر أن يقولس ومل اأفهو احلمإ  له ظاهر النّص   ذ

وح حيبــاج  ىل تلويــإ  وقــد صــرح بهــحا الــرأ،  نــد دديثــس  ــ  دخــول )ال(   

ا وصولة  له الفعإ  قالس ألو ند، أن  ثإ هـحا  ـ  خم ـوص بالضـروريم      

                                      
 .3/1377توضيح ا قاصد.  ينار ريأ، ا راد، و (1)

 .520-2/519الب ريح  ضمون البوضيح. (2)

 .1/36(ا قاصد الشافية. 3)

 .1/22اكارس يرح البسهيإ. ( 4)

-3/130  ويرح البسهيإ 146-144( اكارس تسهيإ الفوائد وترميإ. ص5)

 . 813-2/795  ويرح الرافية الشافية. 165

 .236(ضرائر الشِّع ر. ص6)
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لبمر  قائإ انول أن يقولس  ا أكَر باحَلر  ا رض  دروَ بعس  ولـبمر  قائـإ   

َيـدل   ولـبمر  الثالـث  ـ  أن     الثاك   ـ  أن يقـولس  ىل ريبِّنـا صـوتع احلمـاري يع     

يقولس  ـا َ ـ   يـرعوحع  ولـبمر  الرابـع  ـ  أن يقـولس و ـا  ـ  يعـَرى  فـإذ مل            

 .(1)يفعلوا ذلك  ع اابطا بس فف  ذلك  يعاري باحخبياري و دم احضطراريأل
جتويزب دحف درف اجلر  ـع  بقـاء  ملـس و  واضـع مل يسـبق  ليهـا         -3

ها  قـالس ألوجيـر بغـ  )ري ( أيضـًا     أخحًا بااهر الن وص  و دم ترل  تلويل

حمحوفًا و جوا   اَتَضملَ   ثَلس  أو و  عطوف   له  ا تضـمنس حبـرف  عبل ـإ    

أو  نف إ بـ)ح( أو )لو( أو و  قرون بعد  ا تضملنس با مزم أو )َهالا( أو )َأن ( 

شبة أو الفاء اجلزائيبني. ويقاس  له مجيعها... وو با  )  ( و) ان( و)ح( ا 

 .(3)  وااق مجلة    الن وص و يردس(2)بـ)ِ نل(أل
جتــويزب الف ــإ بــني ا ضــاف وا ضــاف  ليــس و اــعة الرــالم و رــال    -4

 سائإ  وو   ها ح جيوز  حا و ضـروريم الشـعر  وذلـك لاـاهر الن ـوص       

 ير  س أل ن الف إ  عمول ا ضاف  ذا ملو دم احلاجة  ىل ترل  تلويلها. قال

ــطراري       ــبص باحضـ ــاري  وح خيـ ــائزًا و احخبيـ ــون جـ ــلن يرـ ــدير بـ ــًا جـ  رفو ـ

 (4)س ))َفَهـإ  َأك ـبع   َتـارِي  و ُلـ  َصـاُدُب ((     --واابدللر  له ذلك بقولـس  

                                      
 .1/202. يرح البسهيإ(1)

 .148تسهيإ الفوائد وترميإ ا قاصد ص(2)

-2/828واكار أيضًاسيرح الرافية الشافية   194-3/189يرح البسهيإ. (3)

830. 

ِ ذ  َأق َبَإ َأبعو َبر ٍر آُخحًا  َقاَلس   ن رع َجاُلسًا ُ ن َد النلُب ِّ  ( جزء    دديث َأُب  الدلري َداُء 4)

س ))َأ لا َصاُدبعر    َفَقد  َ اَ َر(( َفَسلاَ   َأب َدى َ    ريع  َبُبُس  َفَقاَل النلُب ُّ ُبَطَرُف َرو ُبُس َدبله 

َر ُل  َوَقاَلس ِ كِّ  َ اَن َبي ُن  َوَبي َ  اب ِ  اخَلطااُ  َي  ءب َفَلا َر  رع ِ َلي ُس رع ل َكُد  رع  َفَسَلل بعسع َأن  َيغ ُف

 ِ َلي َك. َفَقاَلس ))َيغ ُفرع اللاسع َلَك َيا َأَبا َبر ٍر َرالرًا(( رع ل ِ نل  عَمَر َكُدَم َفَلَته َفَلَبه َ َل ل  َفَلق َبل رع
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. (1)وبقـول بعــض العــر س ألَتـر ك  يو ــًا َكف ُســَك َوَهَواَهــا  َاـع  ب َلَهــا ُفــ  رَيَداَهــاأل   

َوَ َحُلَك زعيَِّ  ُلَرـثٍ  ُ ـَ  ال معش ـِر نَي    ژس ا روأقوى اندلة  له ذلك قراءم اب   

وم ؛ نكهـا راببـة بـالبواتر  و عـز    [6/137]انكعـامس  ژَقب إع َأو حَدهع   يعَر اُئِه  

  و ـ  الـحي  يقبـدى بهـ       ىل  وروق بعربيبس  قبإ العل  بلكس     باري البابعني

و الف ادة   ما يقبدى    و   رب    أ ثالس الحي  مل يعل   ـنه  جمـاوريم   

حيد  بها اللح   ويرفيس ياهد  له  ا وصـفبس بـس  أن أدـد يـيوخس      للعي 

وجتويز  ا قرأ بس  --يه  و قراءم القرآن  ثمان ب   فان ّول  لالحي  َ 

و قياس النحو قو،  وذلك أكها قراءم ايبملر  له ف إ يدخلس بني  ا لـها  

ا ضاف  ىل  ا هـو فا ـإ  فحسـ  ذلـك رالرـة أ ـوريس أدـدهاس  ـون الفاصـإ          

فضلة  فإكس بحلك صاحل لعـدم اح بـداد بـس. الثـاك س  وكـس  ـ  أجـن  لبعلقـس         

ضاف. الثالـثس  وكـس  قـدري البـلخ   ـ  أجـإ ا ضـاف  ليـس   قـدري البقـدم           با 

 قبضه الفا لية ا عنوية  فلو مل تسبعمإ العر  الف إ ا شاري  ليس  حقبضـه  

ــث اً      ــانجن    ــعر ب ــلوا و الش ــد ف  ــ  ق ــبعمالس  نكه ــاس اا ــبحق القي   فاا

-قـد ف ـإ   ف الف إ بغ  أجن  أن يرون لـس  زيـة  فحرـ  زـوازب. وأيضـاً     

-       ثإس ))َفَهإ  َأك بع   َتارِي  و ُل  َصـاُدُب (( باجلـاري وازـروري  وا ضـاف فيـس 

اا  فا إ   ع أكس  ف ول  ا فيس    الضـم  ا نـو،  فف ـإ ا  ـدري خبلـوب      

                                                                                    
  َفَسلاَ  َفَيَعَإ َوج سع َ نـزَل َأُب  َبر ٍر َفَسَلَلس َأرلَ  َأبعو َبر ٍر ؟ َفَقال واس ح  َفَلَته ِ َله النلُب ِّ 

بله َأي َفَق َأبعو َبر ٍر َفَيَثا َ َله ريع  َبَبي ُس  َفَقاَلس َيا رَياعوَل اللاُس  َواللاُس َأَكا َيَبَمعلرع َد النلُب ِّ 

س ))ِ نل اللاَس َبَعَثُن  ِ َلي ر    َفق ل بع   َ َحب َر َوَقاَل َأبعو َبر ٍر   ن رع َأظ َلَ  َ رلَتي ِ . َفَقاَل النلُب ُّ 

ُس َوَ اُلُس َفَهإ  َأك بع   َتارِي  وا ُل  َصاُدُب  َ رلَتي ِ  َفَما أ وُذَ، َبع َدَها(( َصَدَق َوَواَااُك  ُبَنف ُس

 .5/5أخرجس البخاري،  اجلا ع ا سند ال حيح ا خب ر. 

  يرح 2/58  الب ريح  ضمون البوضيح 3/276( اكارس يرح البسهيإ 1)

 .2/519انمشوك   له ألفية اب   الك 
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ــ           ــارِي  و ُل ــبع   َت ــإ  َأك  ــائرس ))َفَه ــر كا ــحلك َقلا ــاجلواز  ول ــق ب ــم  أد ــ  الض  

 ژقبــــــــإع َأو حَدهعــــــــ   يعــــــــَر اُئِه  ژَصــــــــاُدُب ((  وَ ثعــــــــَرت كاــــــــائرس 

 .(1)[أل6/137]انكعامس
احاــبدحل  لــه امسيــة الرلمــة أن يرــون  وافــق  ــا ربــر امسيبــس و   -5

اللفظ أو ا عنه دون  عاريض  فيعـإ دحلـة ظـاهر  وافقـة اللفـظ دلـياًل  لـه        

 .(2)احمسية  قالس ألو وافقة رابر احمسيِّة و لفظ أو  عنه دون  عاريضأل
 له أن الفعإ ا ضاري  ح حير  ببعّي  دحلبس  له احابقبال  اابدحلس -6

 ذا ابق بـ)ح( باـاهر قـول القائـإس قـا وا ح يرـون زيـدًا  و احاـبثناء  فـإن         

ظاهرها يقض  بلن  عناهاس  ح زيدًا. قالس ألو ذا كفه ا ضـاري  بــ)ح( مل يـبعني    

نخفش كّ ًا  وهـو  احلر  باابقبالس بإ صالدية احلال باقية  ريعو، ذلك    ا

حزم لسيبويس و  ب    القد اء؛ حجبما ه   له صحة قـول القائـإس قـا وا    

ح يرــون زيــدًا   عنــهس  لاــا زيــدًا. و علــوم أن ا ســبثين  عن ُشــ ب لالاــبثناء          

واإلكشاء ح بد     قاريكة  عناب للفاس  و)ح يرون( هنا اابثناء فمعنـاب  قـارين   

ح(  عَخلِّ ا لالابقبال مل تسبعمإ العر  )ح يرون( للفاس  فلو  ان النف  بـ)

 .(3)و احابثناء  باينبس احابقبالأل

  واضع انخح بالااهر  ند اب   الك 

 أوًحس توجيس الن وص

يعد توجيس الن وص    أبرز  ا ياهر فيـس انخـح بالاـاهر  فقـد  ـان ابـ        

القوا ـد  بـإ يعمـد      الك ح يبرل  و تلويإ الن وص اليت يربز فيهـا خمالفـة  

                                      
 .994-2/978  يرح الرافية الشافية 278-3/272هيإ ( اكارس يرح البس1)

 .13-1/12  واكارس يرح البسهيإ.4تسهيإ الفوائد وترميإ ا قاصد.ص(2)

 .19-1/18يرح البسهيإ.(3)
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ىل انخح بااهرها  وتوجيس النّص وفق ذلك  ويعد  بابـس أليـواهد البلوضـيح     

والبل حيح  شرالت اجلا ع ال لحيحأل أبرز  ببـس و توجيـس الن ـوص؛ ديـث     

أربر  ث ًا    اندرام    خالل توجيهس  حب انداديث  وو  ث   نها  ان 

 ا  فم  ذلكس احلمإ  له الااهر أقوى أدلبس فيه

توجيـــس قـــول وريقـــة بـــ  كوفـــإس ألَيـــا َلي َبُنـــ  َأ  ـــونع َدّيـــًا ِ ذ  يعخ ِرجعـــَك   .1

  ومل يبرلـ  تقـدير   رف  بلن )يا( درف تنبيـس؛ لـدخو ا  لـه احلـ    (1)َقو  عَكأل

 .  (2)اا  بعدها   ما ذهب  ليس   ب

ِ نل  س ))َوالاُح، َكف  ع َأُب  هعَري ـَرَم ُبَيـُدبُ  --أب  هريرم توجيس قولس  .2

   له أن )َقع َر( اا  )ِ نل(  و)َاب ُعنَي( خربهـا   (3)َقع َر َجَهنلَ  َلَسب ُعنَي َخِريفًا((

قالس ألوخيـرج ))ِ نل َقع ـَر َجَهـنلَ ((  لـه أن )َقع ـَر(   ـدري  ـ  قـو  س قعـرت          

البئر  أ، بلغر قعرها. و)َاـب ُعنَي(  ن ـو   لـه الارفيـة  وقـد وقـع خـربًا؛        

 .(4)دري واإلخباري    ا  دري بارف الز ان  طردألنن احا    

                                      
   َأوللع َ ا بعُدَئ ُبُس رَياعولع  -ريض  ا   نها-أم ا   نني  ائشة ( جزء    دديث 1)

 .1/7ري،  اجلا ع ا سند ال حيح ا خب ر. ُ َ  الَود ِ  أخرجس البخا --اللاُس 

 .59(يواهد البلوضيح والبل حيح  شرالت اجلا ع ال لحيح. ص2)

( جزء    دديث أب  هريرم أخرجس اإل ام  سل  بروايةس ألَوالاُح، َكف  ع َأُب  هعَري َرَم 3)

. 1/186ا سند ال حيح ا خب ر.  .وَن(ُبَيُدُب ِ نل َقع َر َجَهنلَ  َلَسب ععوَن َخِريفًاأل بالرفع )َلَسب عع

وريواية الن ب )َلَسب ُعنَي(.  نسوبة  ىل صحيح  سل  وس اجلمع بني ال حيحني البخاري، 

 . 10/485جا ع انصول و أداديث الراول. و  1/291و سل . 

. 2/600. ¸وريواب بالن ب أيضًاس اب  خزمية   با  البوديد و ربات صفات الر  

 .4/631ريك  له ال حيحني. احلا    ا سبدو

 .1/118. (يرح الرافية الشافية4)
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س ألَفِإَذا َبُقَ  ُ    ُقَراَءُتـُس َكح ـوًا   -ريض  ا   نها- توجيس قول  ائشة .3

   لــه زيــادم ) ــ ( و اإلجيــا   قــالس ألأن ترــون )ُ ــ  ( زائــدم  (1)ُ ــ    ــحاأل

)َبُقـَ (. وهـو   ـدري    ويرون البقديرس فإذا َبُقَ  ُقَراَءتعـسع َكح ـوًا. فــ)ُقَراَءتعسع( فا ـإ     

 ضاف  ىل الفا إ كاصب )َكح وًا(  قبضـه ا فعوليـة. وزيـادم )ُ ـ  (  لـه هـحا       

الوجس ح يراها ايبويس؛ نكس يشرتا و زيادتهـا يـرطنيسأددهماس تقـدم كهـه     

أو كف  أو اابفهام.والثاك س  ون ازروري بها كررم.وانخفش ح يشرتا ذلـك   

 .(2)ون الشرطني كثرًا وكامًاألوبقولس أقول  لثبوت زيادتها د
 ثانيًا:االستدراك على العلماء

 ان اب   الك    أبرز العلماء ازبهدي  و النحو  ولحلك جنـد  ـث ًا  ـ     

محإ الن وص  له ظاهرها و  سا:رياء اليت قال بها مل يسبق  ليها  وقد أ اك

ــه  ــ  اــبقس  ــ  العلمــاء  وهــحا  ــا جعــإ العلمــاء  ــ  بعــد       ب ااــبدريا س  ل

يبناز ون و اتبا ـس  ـحب ا:رياء أو خمالفبـس  ـا  وهـحا ظـاهر  نـد يـراح  ببـس          

  له وجس اخل وص  فم  ذلكس 

ــالس       -1 ــ   قـ ــبوقة بنفـ ــ   سـ ــط(  ـ ــ ء )قـ ــام جمـ ــه النحـ ــبدريك  لـ ااـ

اابعمال )َقطُّ(     سبوقة بنف   وهو مما  (3)ألقولسس))َوَكح  ع َأ  َثرع َ ا   نلا َقطُّ((

نحويني؛ نن ا عهود اابعما ا حابغراق الز ان ا اض  خف   له  ث     ال

بعد كف   حنوس  ا فعلر ذلك قط. وقد جاءت و هحا احلديث دون كف   ولس 

 .(4)كاائرأل

                                      
أخرجس البخاري،  اجلا ع  -ريض  ا   نها- أم ا   نني  ائشة( جزء ُ    دديث 1)

 .2/48ا سند ال حيح ا خب ر. 

 .187-186(يواهد البلوضيح. ص2)

 .2/161( أخرجس البخاري،  اجلا ع ا سند ال حيح ا خب ر. 3)

 .248وضيح. ص(يواهد البل4)
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اابدريك  لـه العلمـاء جمـ ء ) ـا(  و) همـا( ظـرفيبني  ديـث قـالس          -2

 ( ـا )و انيـهر؛ نن مجيـع النحـويني جيعلـون      ( همـا )و ( ـا )ألو منا قلرس و

و لزوم البيرد    الارفية  ع أن اابعما ا ظرفني رابـر   (  ) ثإ  (هما )و

 . (1)و أيعاري الف حاء    العر أل
اابدريك جم ء )وك (  و)ريام( فعلـني كااـخني   عنـه )زال(  قـالس      -3

ألوقيدس َوكه وريام  ا لحقبان به   رادفبهما     ادرتازا    )وكـه(  عنـهس   

و عنــهس حتــّول  و ضــاري  الــيت  عنــه      فــرت  و ــ  )ريام(  عنــهس دــاول    

)داول(س يروم  و ضاري  اليت  عنه )حتول(س يري   وهرحا  ضاري  ا رادفـة  

)وكه(  عنهس زال  ريببان  وح يراد النحويون يعرفوكهمـا   و)زال(  وه  و

 .  (2) ح     عُنَ  باابقراء الغريبأل
قولـس ))ِ ذ   اابدريا س جم ء ) ذ( للمسبقبإ  و) ذا( للماض   قـالس ألو  -4

يعخ ِرجعَك َقو  عـَك(( ااـبعمإ فيـس ) ذ(  وافقـة لــ) ذا( و  فـادم احاـبقبال. وهـو         

 .(3)اابعمال صحيح   فإ    البنبيس  ليس أ ثر النحوينيأل
اابدريا س جم ء )و( دالة  لـه البعليـإ  قـالس ألتضـم  هـحا احلـديث        -5

حويني  ـع وريودب  اابعمال )و( دالة  له البعليإ  وهو مما خف   له أ ثر الن

 .(4)و القرآن العزيز  واحلديث  والشعر القدي أل

                                      
 .3/1625. (يرح الرافية الشافية1)

 .1/334يرح البسهيإ. (2)

 .63-62( يواهد البلوضيح. 3)

 .123(يواهد البلوضيح. ص4)
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 ثالثًا: ترجيح اآلراء

 ثر اخلالف و  سائإ  ديدم و النحو العرب   و ان العلماء جيبهـدون و  

ــّا  ـان ابـ   الـك  ـ          دشد اندلة اليت ت يد  ا ذهبوا  ليس  ـ  ترجيحـات  و 

ّد لس  ـ  احاـبعاكة باندلـة الـيت اريتضـاها      العلماء ازبهدي  و النحو   ان ح ب

لبد ي  آريائس واخبيارياتس  وقد  ان احلمإ  لـه الاـاهر أدـد أبـرز اندلـة الـيت       

 يسبعني بها و ذلك  و نهاس 
ترجيحس تقدي  الفا إ  له ا فعـول  ذا  ـان و الفا لضـم  ا فعـول  حنـوس       -1

ألو نــع أ ثـر النحـويني تقــدي     َضـَرَ    ال عـس زَيــداً. باـاهر  ـا وريد  ــ  العـر   قـالس      

  وال ـحيح  ضـرَ   ال عـس زيـداً    سا رفو  ا الب  ضـم ًا  ائـدًا  لـه ا ن ـو  حنـو     

 س-ريض  ا   نس–جوازب لوريودب و  الم العر  الف حاء  قول دسان 

ِ خ  اااَ ِ يااا حَدِو  ااا  ِ ِويااا ِ َممَِد ااا  ِ 
ِ

اااِ ي ااس ِ بجااهَِداا   ِ ياا حَدِ  ِ ِ ِ  اا م 
ِ  و قول ا:خرس

امِ  ِ م اا ِ نَِ  ُ ااِ ثا   َِِساسِ     ِدِ دَِؤِ س 
ِ

ِ ىِيِ  َرىِ جمل اا ِ  ِ ي مااوَر مااهِااا   ِ َِِ
فقّدم فا إ  سا وفا إ ريّقه  و الهما  ضاف  ىل ضم   فعـول  بـلخر.   ِ

 و قول ا:خرس

ِ الِي اااَشِيااا دلِحااا ِ  ااا َمامِ  م ااام
ِ

ِناا  ِِسااا ِ ااا ِم  اادم َِ ً ِ   ااهِمااسِ ِز حاا
ِ  و قول ا:خرس

ُىِب  ااااا  ِ  ِ  ِن اااااَ ِ ِااااا ِيغااااا  َمِ اااااا
ِ

سرِ ِ  ُ ااااا   ُىِس  ااااا ِنُاااااسِ   ِو  ساااااا ِك ااااا  
ِ  و قول ا:خرس

ااااااا  سِ     ااااااادو  سِر ىِماااااااسي   ِم     ُ ِياااااااا
ِ

ِوناااااسدِيااااا ِساااااس َ ِ  جااااا ورِ    ااااادِ ِ
ِ  
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 و قولسس

ِ  غاااااااهِ  حاااااااسِح ااااااا ِ ااااااااِ     اااااااي
ِ

ِ(1)وتااااااادىِ ي اااااااِّ  "ِ  سااااااااِ ياااااااُ  ل  ِ
يل للبلويإ؛ فهو يسبدل بااهر هحب الن وص  له ترجيح ا سللة  وح يلِ

 نن تلويإ هحب الن وص  له خالف الااهر.

ــواريدم       -2 ــة  ــ  الضــم   باــاهر الن ــوص ال ــرجيح جمــ ء )ال( كائب ت

 ـ  الضـم     و دم ترل  البلويـإ  قـالس ألو ـ  وريود انلـ  والـالم  وضـاً      

يَ  ُهـَ   ( َفِإنل ال َيحُـ 38( َوآَرَر ال َحَياَم الدُّك َيا )37َفَل لا َ    َطَغه )ژقولس تعاىلس 

( َفـِإنل  40( َوَأ لا َ    َخاَف َ َقـاَم رَيبِّـُس َوَكَهـه الـنلف َ  َ ـِ  ال َهـَوى )      39ال َمل َوى )

ــل َوى  ــَ  ال َم ــَة ُه ــس   41-37]الناز ــاتس ژال َينل ــك حيمــإ قول ــه ذل [...  و ل

 .(2)[أل50]صس ژَجنلاُت َ د ٍن  عَفبلَحًة َلهع ع ال َلب َوا عژتعاىلس 
 ( الزائــدم دون يـروا  قــالس ألوأجـاز أبــو احلســ    تـرجيح جمــ ء ) ـ   -3

انخفــش وقو هــا و اإلجيــا  وجرهــا ا عرفــة. وبقولــس أقــول لثبــوت الســما     

 ژَوَلَقـد  َجـاَءَك ُ ـ   َكَبـِإ ال معر َاـُلنيَ     ژ   فم  النثـر قولـس تعـاىلس   وكثرًا بحلك كامًا

ــامس ــاىلس 34]انكعـ ــس تعـ ــاِوريَ  ژ [  وقولـ ــ   َأَاـ ــا ُ ـ ــو َن ُفيَهـ ــب   يعَحلاـ ــ   َذَهـ  ژُ ـ

[  271]البقـرمس  ژَويعَرفِّرع َ ن ر    ُ    َاـيَِّئاُتر    ژ [ وقولس تعاىلس31]الره س

[  وقولـس  31]اندقـافس  ژَوآُ نعـوا ُبـُس َيغ ُفـر  َلر ـ   ُ ـ   ذعكعـوُبر         ژ وقولس تعاىلس

 ريضـ  ا  -[  وقول  ائشـة  25]البقرمس ژَتي ِر، ُ    َتح ُبَها ال َلك َهاريعژ تعاىلس

َ ـاَن يعَ ـلِّ  َجاُلسـًا  َفَيق ـَرأ  َوهعـَو َجـاُل ب        --س))ِ نل رَياـوَل ا ُ - نها

  وضـبطس بضـبط َ ـ     (3)َفِإَذا َبُقَ  ُ    ُقَراَءُتُس َكح وًا ُ ـ    ـحا(( أخرجـس البخـاري،    

                                      
 .1/160  واكار أيضًا و دديثس    الضم  136-2/135يرح البسهيإ. (1)

 .1/262يرح البسهيإ. (2)

 .2/48 ر. أخرجس البخاري،  اجلا ع ا سند ال حيح ا خب( 3)
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. (حنوًا)كاصـباً  فـا الً  (قراءتس)يعبمد  ليس بن ب )َكح وًا(  له زيادم    وجعإ 

 .(1)َبُقَ  ُقراَءتعسع َكح وًا ُ   َ حاأل وانصإس َفِإَذا
وقو  ا ضاري  ا ثبر ا سبقبإ جوا  قس        ـد بـالنون      جازتس -4

يـاهد  لـه    (2)و دم ق رب  له الضـروريم  قـالس ألوو ))َلَيـِردع َ َلـ ل َأق ـَوامب((     

وقو  ا ضاري  ا ثبر ا سبقبإ جوا  قس        د بالنون. وفيس  رابـة. وهـو   

   أ ثر النحويني أكس ح جيوز  ح و الشعر   قول الشا رسمما ز 
اااا  ااااَُىِ يَ ااااس     ََمِب          ااااد لِيَ  ى   ُ َِيَ 

ِ
ً  ِ َ  اااااااااااا ِ َيَِ َمِت  ااااااااااااَ ِب غَاااااااااااا ِكَااااااااااات عم

 .(3)وال حيح أكس  ث  و الشعر قليإ و النثرأِل

ترجيحس تقدي  اجلمع  ر  اإلفراد  ر  البثنية   ند  ضافة جـزأي   ىل   -5

ا  و حنــــوس قطعــــرع ريتوَس الربشــــني  وريأَس الربشــــني  وريأَاــــ    ليهمــــ

س أل ذا أضي  جزآن  ىل  ليهما  ومل يفرق ا ضاف  ليـس جـاز و   الربشني  قال

َفَقـد   ژا ضاف أن جيمع  وأن يودد  وأن يثنه. واجلمع أجـود  قولـس تعـاىلس    

ــا ــري س] ژَصـــَغر  ق لوبعر مـ ــس [66/4اـــوريم البحـ ــس ال ـــالم -  و قولـ  ليـ

ــالم ــك   -والس ــام  ال ــاَقي ُس(( ريواب اإل  ــاُف َا ــه َأك َ  ــ  ُ ِ  ِ َل ؛ (4)س ))ِ ز رَيم  ال مع

 والثاك  أجود    الثالث؛ نن الثالث مل أريب و    الشعر   قول الشا رس  
سِب  َاَ  ك ااااااااااااااِِّ  َُ َساااااااااااااا     ِكَاَ َخسَيَسااااااااااااااسِاَا  

ِ
ِ ياااااااااايِالِتا د  َاااااااااا ِ ِ َِن َاَ  ك ااااااااااِّ ِ ي  اااااااااا    

ِ

                                      
 .139-3/138يرح البسهيإ. (1)

  أخرجس البخاري،  اجلا ع -ريض  ا   نس–جزء ُ    دديث َاه َإ ب َ  َاع د  ( 2)

 .9/46ا سند ال حيح ا خب ر. 

 .3/209  واكار يرح البسهيإ 221(يواهد البلوضيح. ص3)

 .2/914ا وطل. (4)
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وأّ ا الثاك  فواريد و النثر والنا   وو احلديث و صفة وضـوء رياـول ا    

-- ))و    و ـ  أ ثلـة الفـراء   (1)س ))َوَ َسَح ُبَرأ ُاُس َوأ ذعَكي ُس َظاُهِرُهَما َوَباُطُنِهَمـا

 .(3)س  يبين برأس ياتنيأل(2) با   عاك  القرآن
 رابعًا:تقوية بعض اآلراء أو اللغات

محـإ الن ـوص  لـه     ىل يليل اب   الك و تقوية بعض ا:رياء أو اللغات 

 ظاهرها  و دم البلويإ  و   ذلكس

تقوية لغة ألأ لوك  الربا يثأل محإ  له ظاهر الن وص الـيت وريدت   -1

قــالس ألو ــ  العــر   ــ  يوليــس قبــإ    (4)وقــد ذ رهــا و يــرح البســهيإ  فيهــا

بهـا  لـه دـال      ـدلوحً    وقبـإ اإلكـا  كوكـاً     وقبـإ ا ـح ري  واواً  احرنني ألفًا

الفا إ ا:ت  قبإ أن يلت    ما دلر  تاء فعلر  هند  لـه تلكيـث الفا لـة قبـإ     

أن يح ر امسها. والعل   له هحب اللغة قول بعض العر س أ لـوك  الربا يـث.   

ــا    ــ  به ــد ترل ــن  وق ــِإ       --ال ــةإ ُباللاي  ــير    َ َلاُئَر ــالس ))َيَبَعــاَقبعوَن ُف فق

- َوَ َلاُئَرةإ ُبالنلَهارِي(( و له هحب اللغة قـول الشـا ر يررـ    ـعب بـ  الـزب       

 س-ريض  ا   نس

ُ عِو ياااااااا ِ  اااااااا اااااااادَ  اِخ       ِ ِيجاااااااا ِ و َر
ِ

ِ   ااااااااااااا  ِبااااااااااااااَ   دِ  ااااااااااااااسثَ   ِم جاااااااااااااا  ِ ِ
ِ ااااااااااااام ِ  اااااااااااااس ِ  اااااااااااااسر   ِب  س  ِتااااااااااااا قم

ِ
َ ااااااااااااا  ِوَ ااااااااااااا  ِ ِ ااااااااااااا ُس ِم  ا  ِو ااااااااااااا ِ س 

ِ
                                      

 .اإل ام أمحد  أخرجس -¢- ( جزء    دديث ا قدام ب   عد،  ر  الرندّ،1)

 . 4/132 سند اإل ام أمحد. 

 . 1/307 .( عاك  القرآن2)

 . 108-1/106  واكارس يرح البسهيإ 1788-4/1787(يرح الرافية الشافية 3)

  وينار أيضًاس اب   الك  يواهد البلوضيح. 117-2/116يرح البسهيإ. (4)

 .247ص
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 و ثلس قول ا:خرس

مِكَ اااااُمي ِناااااسا  ِبَااااا   ِبااااا ِ دركِ ااااا 
ِ

اااااااااااسِ ِن س   ِ  اااااااااا   ِ ِااااااااااس ِ   ااااااااااسع
ِ  و ثلسس

اااادح  ُزَ ِب    ِا ااااد وَيِ اااا متِكااااس  
ِ

ِن ااااااَشِ ياااااا  ِ اااااا ِخااااااِّي ي ِوياااااا ِ ل 
ِ  و ثلسس

ِكااااااااااااس ِياااااااااااا  َم  اااااااااااا سِ ااااااااااااس  ِو و   ِا س 
ِ

ُِ ُ ِ اياااااسعيِعِ بااااااِ  ااااا  ي  ِضاااااش 
ِ  سسو ثل

اااااااااااااااااااااااااا سِ  ِا اااااااااااااااااااااااااا  َ ِ يد ب اااااااااااااااااااااااااا  َِ َسس 
ِ

ِ يسااااااااااااااااااتس  ِ ِ َ  ااااااااااااااااااسِ  ااااااااااااااااااد  ِ يَجت 
ِ  و ثلسس

ِر  ااااَاِ يغاااا  يِ يمباااا َ ِال ِ  د اااات
ِ

اااااادِ ِ ِ راااااا ودِ ي   ض  ااااااَاِ اااااا   ِكأ دض 
  و ببــدأ  ــ خرًا   قــد ًا وبعــض النحــويني جيعــإ  ــا وريد  ــ  هــحا خــرباً  ِ

ء  سـند  وبعضه  يبدل  ـا بعـد انلـ  والـواو والنـون  ـنهّ    لـه أكهـا أمسـا         

 ليها. وهحا    ممبنع  ن  ان    اعمع ذلك  نـس  ـ  أهـإ  ـ  اللغـة ا ـح وريم.       

ا أن يعحمإ مجيع  ا وريد    ذلك  لـه أن انلـ  والـواو والنـون فيـس ضـمائر        لوَأ

ذلـك لغـة لقـوم  ـ  العـر        نلأئمـة هـحا العلـ   بفقـون  لـه أَ      نلَن ؛فغ  صحيح

 ت دقه  و   ب  وا  أ ل أل.خم وصني فوجب ت ديقه  و ذلك  ما 

تقويــة الــرأ، القائــإ زــواز دخــول )أن( و خــرب ) ــاد(  محــاًل  لــه   -2

-ظــاهر الن ــوص الــواريدم و ذلــك  قــالس ألو نهــا قــول  مــر بــ  اخلطــا  

-   ))وقـول أكـ    (1)س ))َ ا ُ د تع َأن  أ َصلَِّ  َدبله َ ـاَدت  الشلـم  ع َتغ ـرع ع  

                                      
اجلا ع ا سند  .أخرجس البخاري، سريض  ا   نجابر ب   بدا   ( جزء    دديث1)

 . 1/130ال حيح ا خب ر 
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ــا(( --بــ   الــك   وقــول بعــض (1)س ))َفَمــا ُ ــد َكا َأن  َكُ ــَإ ِ َلــه َ َناِزُلَن

  وقـول  (2)س ))َوالبعر َ ة  َبي َ  اَنَراُف ِّ َقد  َ ـاَدت  َأن  َتن َضـَم((  --ال حابة 

  قلـرس تضـمنر هـحب    (3)س ))َ ـاَد َقل ُبـ  َأن  َيُطـَ ((   --جب  ب   طعـ  

رب )َ اَد(  قروكا بـ)َأن ( وهو مما خفه  لـه أ ثـر النحـويني     انداديث وقو  خ

أ ين وقو س و  الم ح ضروريم فيـس  وال ـحيح جـواز وقو ـس  ح أن وقو ـس      

    قرون بـ)َأن ( أ ثر وأيهر  ـ  وقو ـس  قروكـًا بــ)َأن (  ولـحلك مل يقـع و       

 .(4)القرآن  ح     قرون بـ)َأن (أل
اط  وا عطوف بالارف واجلاري وازروري  تقويبس جواز الف إ بني الع -3

قالس ألوجعإ أبو  ل  الف إ بني العاط  وا عطوف بالارف واجلاري وازروري 

 بالضروريم  واابشهد بقول ان شهس خم وصًا

اااااااااا  مِ ر د  َااااااااا ِ يااااااااااا ِنمب  تَادَ حاااااااااس ِ َا  ماااااااااسِ 
ِ

ِو  مااااااااااااسِ ِ اااااااااااا     دمي  ااااااااااااسِاَغاااااااااااا َِ   

عطـوف فعـاًل  وح امسـًا    وهو جائز و أف ح الرـالم ا نثـوري  ن مل يرـ  ا    ِ

رَيبلَنـا آُتَنـا ُفـ  الـدُّك َيا َدَسـَنًة َوُفـ        ژجمروريًا  وهو و القرآن  ـث   قولـس تعـاىلس    

ِ نل اللاـَس َيـل  عرع     َأن  تعــَ ّدوا   ژ  وقولـس تعـاىلس   [201]البقـرمس   ژا:ُخـَرُم َدَسـَنةً  

 ژاَن اكــــاُت ِ ىل َأه ُلهــــا َوِ ذا َدَرم ــــبع   َبــــي َ  الّنــــاِس َأن  َتح ر مــــوا ُبالَعــــد لِ      

                                      
أخرجس البخاري،. اجلا ع  - ريض  ا   نس -أك  ب   الك ( جزء    دديث 1)

 . 2/29ا سند ال حيح ا خب ر 

اجلا ع  .أخرجس البخاري، .- ريض  ا   نس -جابر ب   بدا   ( جزء    دديث2)

 . 5/108ا سند ال حيح ا خب ر 

اجلا ع ا سند  .أخرجس البخاري، - ريض  ا   نس - جب  ب   طع جزء    دديث ( 3)

 . 6/140ال حيح ا خب ر 

 .160-159(يواهد البلوضيح. ص4)
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ُفِهــ   َوَجَعل َنــا ُ ــ   َبــي ِ  َأي ــُديِه   َاــّدًا َوُ ــ   َخل  ژ[  وقولــس تعــاىلس 58]النســاءس

ــّدًا ـــ س ژَا ــس تعــاىلس  9]يـ ــ      ژ[  وقول ــَماَوات  َوُ  ــب َع َا ــَق َا ــُح، َخَل ــسع الا اللا

 .(1)[أل12]الطالقس ژاَنري ِض ُ ث َلهع ل
 توجيه احلمل على الظاهر عند ابن مالك

هـات تبوافـق  ـع طبيعـة      ن اب   الك دني يلخح بالااهر فإكس يد مـس ببوجي 

اللغة  و قاصـد ا ـبرل   و عـاك  الرـالم؛ لـحا فإكـس دـرص  لـه ذ ـر هـحب           

البوجيهات  وهو بهحا يقـو، أخـحب بالاـاهر؛ نن  قاصـد ا ـبرل   و عـاك        

 الرالم ت يدب  فم  ذلكس

ألخح بلغة )أ لوك  الربا يـث( أو )يبعـاقبون فـير   الئرـة(     لتوجيهس  -1

بها أن يرفعوا اللـب   قـال  وضـحًا هـحا ان ـرس       ما يسميها  أن ق د أصحا

ألوالسبب و هحا احاـبعمال أن الفا ـإ قـد يرـون  ـ  قابـإ لعال ـة تثنيـة وح         

مجع  ـ)  (. فإذا ق دت تثنيبس أو مجعس والفعإ جمرد مل يعل  الق ـد. فـلرياد   

أصــحا  هــحب اللغــة متييــز فعــإ الوادــد  ــ   ــ ب فوصــلوب  نــد ق ــد البثنيــة   

 بيهما. وجردوب  نـد ق ـد اإلفـراد  فرفعـوا اللـب   رـ  البز ـوا        واجلمع بعال

 .(2)ذلك فيما ح لب  فيس  ليير، الربا   له ان  واددأل
توجيهــس جمــ ء اإلضــافة  عنــه )و(؛نن ا عنــه ي يــدب  وهــو صــريح  -2

وظاهر فيها  فال يبرل    ب  فران ا عنه ا راد    الرالم هو احلا ـإ  لـه   

عنه )و(  قالس ألوقد أ فإ النحويون اليت  عنه )و(  محإ اإلضافة  له  

َوهعــَو َأَلــدُّ ژوهــ  راببــة و الرــالم الف ــيح بالنقــإ ال ــحيح   قولــس تعــاىلس  

ُللاُحيَ  يع  ل وَن ُ ـ   ُكَسـاُئِه   َتـَربُّصع    ژ[  و قولس تعاىلس 204]البقرمس ژاخُلَ اِم

ــهعرٍ  ــُة َأي ـ ــرمس ژَأري َبَعـ ــاىل 223]البقـ ــس تعـ ــي  ِ ژس [  وقولـ ــاُدَبِ  السِّـ ــا َصـ  ژَيـ

                                      
 .3/1239  يرح الرافية الشافية 3/384  يرح البسهيإ 178(البسهيإ 1)

 .247ص .(يواهد البلوضيح2)
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  [  و نس قـول الـن   33]ابلس ژَبإ َ ر رع اللاي ِإژ[  وقولس تعاىلس 39]يوا س

--   ))وقـول العـر س يـهيد    (1)س ))َفَلا َيُيدعوَن َأ  َلَ  ُ ـ   َ ـاُلِ  اَ ُديَنـُة  

ــها      ــه )و( و هــحب الشــواهد  ل ــإ  ــربالء  .....فــال خيفــه أن  عن ــداري  وقبي ال

هر  ح  نه    ا بباريب  وأن ا بباري  عنه   ب ممبنـع  أو  بوصـإ   صحيح ظا

 . (2) ليس ببرل  ح  زيد  ليس  ف ح  ا أريدكاب  واحلمد  أل
لن ا عنـــه و بـــتوجيهـــس دخـــول كـــون البو يـــد  لـــه الفعـــإ ا اضـــ    -3

لدخول )ِ  لا(  ليس  أو لوقو س و الد اء  قالس ألوقد تلحق الفعَإ  ؛ا سبقبإ

س))فِإ لا أد رَيَ  ل واددب  ـنر   -- عًا ا سبقبَإ  عًنه  حنو قولسا اضَ  وض

نن دخـول )ِ  لـا(  ليـس     ؛و ن  ـان بلفـظ ا اضـ      فلحقر أدريك (3)الّدّجال((

 جعلس  سبقبإ ا عنه  و حا قول الشا رس

ِم   ُاااااااسِ  ِإَمِر   اااااااش  ِد َماااااااامِسااااااا   ي 
ِ

اااااااااسِ ِ س   َِ ِي  ماااااااااَ سبَ  ِ ِلَِ  َاااااااااِن  ِيااااااااا الي 
ِ  .(4)دام نكس د اء  والد اء ح يرون  ح  عنه احابقبالألفلحقر 

 أصول ابن مالك يف األخذ بالظاهر

 ما بدى ل    به  ـا    لقد ا بمد اب   الك و أخحب بالااهر  له أصول

 وجد أددها أخح بااهر اللفظ  ومل ي ّول  وه س 

                                      
  أخرجس الطحاو، ـ ومتا سس أليويك - نسريض  ا  –جزء    دديث َأُب  هعَري َرَم ( 1)

أن يضر  الناس أ باد اإلبإ يطلبون العل  ح جيدون  ا ا أ ل      امل ا دينةأل. يرح 

. وأخرجس اإل ام أمحد بروايةس أل... َلا َيُيدعوَن َ اُلمًا َأ  َلَ  ُ    10/186 شرإ ا:راري. 

 .13/358 َ اُلِ  َأه ِإ الـَمُديَنُة...أل  سند اإل ام أمحد.

 .88-3/87يرح البسهيإ. (2)

أخرجس اإل ام  سل  بروايةس أل... َفِإ لا َأد رَيَ  ل  .-¢-جزء    دديث دحيفة ( 3)

 .4/2249َأَددب...أل ا سند ال حيح. 

 .1/14يرح البسهيإ. (4)
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  ثرم الن وص -1
ن الرثرم  داري تعد  ثرم الن وص مما توجب  ندب  دم البلويإ؛ وذلك ن

ًا و  ثـرم الشـواهد الـيت يسـوقها و     البقعيد  و سوغ القياس  وهحا ياهر جلّي

تقوية أخحب بالااهر   ما و  سللة دحف دـرف اجلـر و بقـاء  ملـس  و سـللة      

ــاد(        ــرب )  ــللة دخــول )أن( و خ ــس  و س ــاف  لي ــاف وا ض ــني ا ض الف ــإ ب

)و( دالة  له البعليإ أللوريودب و و  ها مما ابق ذ رب.  ما أكس جييز اابعمال 

   ما ريجح جم ء )  ( الزائـدم دون  (1)القرآن العزيز واحلديث والشعر القدي أل

 .(2)يروا أللثبوت السما  بحلك كامًا وكثرًاأل
  أو أكـسألو أيـعاري   (3)ولحلك جندب ي ـرح و بعـض ا واضـع بـلن لـس كاـائر      

 .(4)الف حاء    العر أل

 ربوت النقإ -2
ول راببـًا صـحيحًا فإكـس يوجـب انخـح باـاهرب  و ـدم ترلـ           ذا  ان ا نق

البلويإ؛ نن  ا ربر و  الم العر  بالنقإ ال حيح ممـا يوجـب انخـح بهـا      

؛ --وخاصــة  ذا  ثــرت يــواهدب؛ لــحا كــراب يسبشــهد بلداديــث الــن   

 (5)لثبوتها  ندب   ما أكس جيعإ  ا  ان ألرابـر و أيـعاري الف ـحاء  ـ  العـر أل     

                                      
يرح  .2/221. اب   الك  يرح البسهيإ. 248( اكارس يواهد البلوضيح. ص1)

 .994-2/978الرافية الشافية 

 .139-3/138يرح البسهيإ. (2)

يرح  .2/221. اب   الك  يرح البسهيإ. 248( اكارس يواهد البلوضيح. ص3)

 .994-2/978الرافية الشافية 

 .4/69يرح البسهيإ. (4)

 .4/69يرح البسهيإ. (5)
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ل بس  وي ـحح جـواز تقـدم الفا ـإ وتـلخ  ا فعـول   ذا  ـان و         رجح للقو

 . (1)الفا إ ضم  يعود  له ا فعول أللوريودب و  الم العر  الف حاءأل

وي حح جواز ربوت تاء البلكيث  ع الف إ بـ)ِ لاا( و  ـ  الشـعر؛ لثبوتـس    

وا َلـا  َفَلص ـَبحع ژو ألقراءم  الك ب  ديناري  وأب  ريجاء  واجلحدري، خبالف  نس 

  وي ـحح زيـادم ) ـ ( و اإلجيـا ؛     (2)[أل25]اندقافس ژتعَرى ِ لاا َ َساُ نعهع  

 .  (3)أللثبوت زيادتها دون الشرطني كثرًا وكامًاأل

 ف ادة القائإ -3
لقد ا بمد و صحة انخح بالااهر ف ادة القائإ  فمـا كقـإ  ـ  ف ـحاء     

ــه ظــاهرب  و ــدم ترلــ  البلو     ــس  واحلمــإ  ل ــإ؛ العــر  وجــب انخــح ب ي

س ألوأقـوى  ونجإ ذلك اابشهد بقراءم اب   ا ر لثبوتها  وصـحبها قـال  نهـا   

َوَ ـَحُلَك زعيِّـَ  ُلَرـثٍ  ُ ـَ  ال معش ـِر نَي َقب ـإع       ژس اندلة  له ذلك قـراءم ابـ   ـا ر   

ــَر اُئِه    ــ   يع ــزوم  ىل   [137]انكعــامس/ ژَأو حَدهع ــالبواتر  و ع ــة ب ــا رابب ؛ نكه

  و ـ  الـحي  يقبـدى بهـ  و      وروق بعربيبس  قبإ العل  بلكس     بـاري البـابعني  

مل يعلـ   ـنه  جمـاوريم     الف ادة   ما يقبدى    و   ـرب  ـ  أ ثالـس الـحي     

حيد  بها اللح   ويرفيس ياهدا  له  ا وصفبس بـس  أن أدـد يـيوخس     للعي 

 .(4)أل...--الحي   ّول  ليه  و قراءم القرآن  ثمان ب   فان 

                                      
 .2/135يرح البسهيإ. (1)

 .2/114 يرح البسهيإ.(2)

 .187-186(يواهد البلوضيح. ص3)

 .994-2/978  يرح الرافية الشافية 278-3/272س يرح البسهيإ ( اكار4)
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  أو  ـا ربـر ألو   (1)و له هحا جيب انخح  ا وريد أل الم العر  الف حاءأل

 .(2)أيعاري الف حاء    العر أل

 لناقإرقة ا -4
 ذا  اكر ف ادة القائإ  وجبة لألخح بالااهر  فـإن رقـة الناقـإ أيضـًا ممـا      

جيب أن يعبد بس و انخح بالاـاهر  نـدب؛ ونجـإ ذلـك ح ميبنـع  نـدب انخـح        

بااهر  ا ربر أكس لغة نكاس  عينني  ذا  ان الناقإ  نه  مما يورـق فيـس  و ليـس    

ير   الئرـة(  مـا يسـميها؛ ألنن    جوز لغة )أ لوك  الربا يث( أو )يبعاقبون فـ 

أئمة هحا العل   بفقون  له أن ذلك لغة لقوم  ـ  العـر  خم وصـني فوجـب     

 .(3)ت ديقه  و ذلك  ما ت دقه  و   بأل
  ون ذلك لغة -5

ومما يعبمد  ليس و انخح بالااهر  ا ربر  ندب أكس لغة لبعض العـر  فإكـس   

بـس؛ لـحا فإكـس ي ـحح لغـة      يوجب انخح بس بنـاء  لـه أن ذلـك لغـة  ـ  ترلـ        

)أ لوك  الربا يث( أو )يبعاقبون فير   الئرة(  مـا يسـميها؛ نكهـا لغـة قـوم      

خم وصني  وهحا نن لبعض القبائإ اابعماحت خاصة بهـ  ختـال  مجهـوري    

العر   فقد كّص  له هحا بعد ذ ر الن وص الواريدم بهحب اللغةس أل... وبعض 

 قد ًا  و ببدأ   خرًا  وبعضه  يبدل  ـا  النحويني جيعإ  ا وريد    هحا خربًا 

بعد انل  والواو والنون  نهّ    له أكها أمساء  سند  ليها. وهـحا  ـ  ممبنـع    

 ن  ان    اعمع ذلك  نس    أهإ    اللغـة ا ـح وريم. وأ ـا أن يعحمـإ مجيـع      

نن  ؛ ا وريد    ذلك  له أن انل  والواو والنون فيـس ضـمائر فغـ  صـحيح    

                                      
 .2/135يرح البسهيإ. (1)

 .4/69يرح البسهيإ. (2)

 .247  وينار أيضًاس يواهد البلوضيح. ص117-2/116يرح البسهيإ. (3)
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لعل   بفقون  له أن ذلك لغة لقوم  ـ  العـر  خم وصـني فوجـب     أئمة هحا ا

 .(1)ت ديقه  و ذلك  ما ت دقه  و   ب  وا  أ ل أل

؛ (2)-ريضـ  ا   نهمـا  - وقد أجاز اجلـزم بــ)ل ( و دـديث ابـ   مـر     

نكها لغة  قالس ألوجيـوز أن يرـون السـرون اـرون جـزم  لـه لغـة  ـ  جيـزم          

 .(3)ألوه  لغة مساها الرسائ   بـ)ل (

  ون ذلك ضروريم -6
تعد الضروريم الشعرية  وجهًا  ندب للحمإ  له الااهر  وح حيبـاج ان ـر   

 ىل ترل  البلويإ  فاحلمإ  ليها أوىل    البلويإ؛ لـحا فإكـس جييـز دـحف تـاء      

البلكيث و الضروريم قالس ألوادرتزت أيضًا    دحف بعض الشـعراء البـاء  ـ     

  رسا سند  ىل ضم  ا  كث   قول الشا

َِود َ  اااااااااااااااس ُ اَااااااااااااااا  َِوَد َاااااااااااااااش  ِكااااااااااااااا ِم 
ِ

ِوالِ َر َكِ َبا َجااااااااااااااااااااااااااااااَ ِإب جسَ ااااااااااااااااااااااااااااااسِ
ِ  و قول ا:خرس

ُم ِ  ِيااااااااااااااااااااااااا ِكتم ااااااااااااااااااااااااسِتَااااااااااااااااااااااااادَ   ِو  
ِ

ِ و دىِ ااااااااااااااااااسِ ََ ِكااااااااااااااااااتَمِ ماااااااااااااااااا  د
ــح ر        ِ ــإ  ـ ــه البلويـ ــحا  لـ ــ  هـ ــا وريد  ـ ــون  ـ ــويني حيملـ ــض النحـ وبعـ

 .(4)فيبلول)أريض(س بـ) ران(  و)احلواد (س بـ)احلدران(أل

                                      
 .247  وينار أيضًاس يواهد البلوضيح. ص117-2/116يرح البسهيإ. (1)

  واللفظ و -ريآها  بدا  ب   مرريض  ا   نهما( وريد و دديث طويإ و ريتيا 2)

البخاري،س ألَل   تعَراَ أل وو ريواية ذ رها باجلزمس ألَل   تعَر  أل. أخرجس البخاري،  اجلا ع ا سند 

 .5/24ال حيح ا خب ر. 

 .217يواهد البلوضيح. ص(3)

 .2/112يرح البسهيإ.(4)
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  دم البرل  -7
د حلظ بعض العلماء ترلفًا و توجيس بعض الن وص؛ لبوافق آرياءهـ    لق

و دني جند بعضه  ا:خر ح يحهب  ىل هـحا البرلـ   ـا واـعس ان ـر  وابـ        

 الك يعبمد انخح بالااهر لالببعاد    البرل   و   ذلك  ـا ذهـب  ليـس و    

قـالس  ترجيح جم ء )ال( كائبـة  ـ  الضـم   للبعـد  ـ  البرلـ  و البلويـإ         

َفَل لـا َ ـ   َطَغـه    ژ ألو   وريود انلـ  والـالم  وضـا  ـ  الضـم  قولـس تعـاىلس       

( َوَأ لا َ    َخاَف 39( َفِإنل ال َيُحيَ  ُهَ  ال َمل َوى )38( َوآَرَر ال َحَياَم الدُّك َيا )37)

ــَوى )    ــِ  ال َهـ ــنلف َ  َ ـ ــه الـ ــُس َوَكَهـ ــاَم رَيبِّـ ــَ  ال  40َ َقـ ــَة ُهـ ــِإنل ال َينلـ ــل َوى( َفـ  ژَمـ

[ ذ ر ذلك اناباذ أبو احلس  اب  خـروف  و ـزاب  ىل   41-37]الناز اتس

َجنلـاُت َ ـد ٍن  عَفبلَحـًة    ژمجا ة    أئمة النحو  و له ذلك حيمإ قولس تعاىلس 

[ وز ـ  أبـو  لـ  والزخمشـر، أن انبـوا  بـدل  ـ         50]صس ژَلهع ع ال ـَلب َوا ع 

وجــب أن يرــون انبــوا   رتفعــًا  ضــم   ســبر  بـــ) عَفبلَحًة(  وهــحا ترلــ  ي 

بـ) عَفبلَحًة( ا ح وري   لـه القـول بـلن العا ـإ و البـدل وا بـدل  نـس وادـد  أو         

   له القول بلن العا إ و البدل    العا إ و ا بـدل  نـس. و لـه     ثلس  قدريًا

 إ دال قد صح أن ) عَفبلَحًة( صاحل للعمإ و انبوا   فال داجة  ىل ترلـ   

 .(1) بدالأل

و ـحلك أكرـر  لــه الزخمشـر، ترلــ  تقـدير مجلـة بــني همـزم احاــبفهام       

ــروف         ــه د ــبفهام  ل ــزم احا ــدي  هم ــ ول  ىل تق ــ  ح ي ــ    ــروف العط ود

العط ؛ ديث يرى اب   الك أن تقدي  ا مزم  لـه دـروف العطـ  خـاص     

هًا  لـه أدقيـة احاـبفهام لل ـداريم قالس ألفانصـإ      يبها؛ نكها أّم البا   تنب

اء بــا مزم بعــد العــاط   مــا جــ ء بعــدب بلخواتهــا  فرــان يقــال و         أن جيــ

                                      
 .1/262يرح البسهيإ. (1)
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َأرع ل ِ َذا َ ـا  }.[  وو 75]البقرمس ژَأَو  لاَماژ.[  وو 75]البقرمس ژَأَفَبط َمععوَنري

نن  ؛.[س )ّفـَلَتط َمععوَن(  و)َوَأ  لاَمـا(  و)رعـ ل َأِ َذا َ ـا َوَقـَع(     51]يـوك س  ژَوَقَع

مجلة احابفهام  وهـه  عطوفـة  لـه  ـا قبلـها  ـ         همزم احابفهام جزء   

اجلمإ. والعاط  ح يبقدم  ليس جزء مما  ط   ولر  خ ر ا مزم ببقدميها 

 لــه العــاط  تنبيهــا  لــه أكهــا أصــإ أدوات احاــبفهام؛ نن احاــبفهام لــس   

صدري الرالم  وقد خول  هحا انصإ و  ـ  ا مـزم  فـلريادوا البنبيـس  ليـس       

بـحلك أوىل  نصـالبها و احاـبفهام. وقـد  فـإ الزخمشـر، و        فراكر ا مزم

 عاــ   ال ــس و )الرشــاف(  ــ  هــحا ا عنــه فــاد ه أن بــني ا مــزم ودــرف    

العط  مجلة حمحوفة  عطوفا  ليها بالعـاط   ـا بعـدب. وو هـحا  ـ  البرلـ        

 .(1)وخمالفة انصول  ا ح خيفهأل
 التأويل عند ابن مالك

ينفــ  أن ابــ   الــك يليــل  ىل تلويــإ الن ــوص  نــد    ِ نل  ــا اــبق بياكــس ح 

خمالفبها للقوا د  بإ ي  د  له أن اب   الك حيرتم اللغـة  فيلخـح بااهرهـا؛    

 ذ  ن انخح بالااهر هو انصإ  فإن قوا د اللغة بنير  له ظاهر الن ـوص  

ا  ند وجـود كـّص خيـال  ظـاهرعب ظـاهَر      الرث م  و ا جلل العلماء  ىل البلويإ  ّل

 وص أخرى أ ثر  نس  أو أربر  نس  أو أقي   نس. و ع هحا فإن ابـ   الـك   ك

يعمد  ىل البلويإ  و ببس ياهدم بحلك.وها هو ينص  له احلاجة للبلويإ  نـد  

 ضــافة احاــ   ىل اللقــب؛ نن ألاإلضــافة  لــه خــالف انصــإ؛ نن احاــ   

الشـ ء   واللقب  دلو ما وادد  فيلزم  ـ   ضـافة أدـدهما  ىل ا:خـر  ضـافة     

 ىل كفسس  فيحبـاج  ىل تلويـإ انول با سـمه والثـاك  باحاـ   ليرـون تقـدير        

                                      
 .64يواهد البلوضيح. ص(1)
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قول القائإس جاء اعيد  رٍز  جـاء  سـمه هـحا اللقـب  فـيخلص  ـ   ضـافة        

 .(1)الش ء  ىل كفسسأل

 ما أن انخح بالااهر  ندب قد يسـبلزم  ـا ح جيـوز   مـا و توجيـس لقولـس       

[ فـإن  9-8]الطـاريقس  ژ ( َيو َم تعب َلـه السلـَراُئرع  8َقاُدريب )ِ كلسع َ َله رَيج ُعُس َلژتعاىل 

ظاهرب أن )َيو َم(  ن ـو  بــ)رَيج ُعُس(  وح جيـوز ذلـك حاـبلزا س الف ـإ خبـرب        

  ژ َيـو َم تعب َلـه السلـَراُئرع   ژ) ّن( الح، هو )َلَقاُدريب(  فا خلص    ذلك أن ين ـب  

 .(2)بعا إ  قدري  دلول  ليس بـ)رَيج ُعُس(   لكس قيإس يعر ُجععسع َيو َم تعب َله السلَراُئرعأل

ونن هحا البحث لي   عنّيًا بالبلويإ  نـد ابـ   الـك؛ لـحا ميرـ  أن كشـ        

 ىل بعض تلويالتس  ولعإ دريااة تـلويالت ابـ   الـك يرـون  ـا  رـان آخـر         

 لويإسوالقب ر  له  ثال وادد نكوا  الب

َتَلولل العط   له اا  ) ّن( بـالرفع  لـه قبـإ جمـ ء اخلـرب تلولـس       احلحفس

ــس        ــال ب ــح، ق ــلخ  ال ــدي  والب ــس أاــهإ  ــ  تقــدير البق  لــه دــحف اخلــرب  وجعل

ايبويس  قالس ألومحإ ايبويس  ا أوه  العط  قبإ البمام  لـه البقـدي  والبـلخ     

ــ  ژفالبقــدير  نــدب وس    ژ ُحيَ  َهــادعوا َوال لــاُبئعوَن َوالنلَ ــارَيى  ِ نل الاــُحيَ  آَ نعــوا َوالا

.[س ألِ نل الاُحيَ  آَ نعوا َوالاُحيَ  َهـادعوا َ ـ   آَ ـَ  ُباللاـُس َوال َيـو ِم ال ـوُخِر َوَ ُمـَإ        69]ا ائدمس

َصاُلحًا  َوال لاُبئعوَن َوالنلَ ارَيى  حلكأل. وأاهإ  ـ  البقـدي  والبـلخ  تقـدير خـرب      

ِ نل الاــُحيَ  آَ نعــوا فردــون ألژل  ليــس خبــرب  ــا بعــدب   لكــس قيــإس قبــإ العطــ   ــدلو

َوالاُحيَ  َهادعوا َوال لاُبئعوَن َوالنلَ ارَيى َ    آَ َ  ُباللاُس َوال َيو ِم ال وُخِر َوَ ُمَإ َصـاُلحًا َفَلـا   
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عدب  قطـو   َخو فب َ َلي ِه   َوَلا هع   َيح َزكعوَنأل؛ فإّن دح ف  ا قبإ العط  لدحلة  ا ب

ژ بثبوتس و  الم العر  قبإ دخول ) ن(أل
 (1). 

َتَلولل زيادم ) له(؛ نن انفعال الـيت صـادببها  بعديـة بنفسـها      الزيادمس

فال بّد    تلويإ الزيادم  قالس ألوقد جاءت  له زائـدم دون تعـويض و قـول    

 محيد ب  روريس
ِ َممَِسااااااااااااااااااد َ َ ِمسيااااااااااااااااااِنِ  إال  ِ ىبِهللاِ 

ِ
ِ ك ااااااسَمِ ِ اااااا   ِن  ِ ي  ضااااااس  ِتَاااااادو ِ ِ  ااااااه

ــروق(  بعــد  ثــإ أ يــب  ِ نكهمــا  عنــه وادــد    ؛فــزاد ) لــه(؛ نن )ت

يقالسرياقين دعس  اجلاريية  وأ يبين  قلـها. وو احلـديث ))َ ـ   َدَلـَ  َ َلـه      

  (2) َيُمنٍي  َفَرَأى َ ي َرَها َخي رًا ُ ن َهـا  َفل يعَرفِّـر  َيُميَنـسع  َول َيف َعـِإ الاـُح، هعـَو َخي ـرب((       

 وانصإس    دل  ميينًا   ما قال النابغةس

ِمي  ااااااسِ ااااااًِ لَِم ا َ    ماااااا  ااااااش      ِ
ِ

ِ.................................
.ِ  .(3)فـ) له( زائدمأل

س جعإ  ا ظاهرب تقدي   عمول ا  دري  له كيـة البقـدي    البقدي  والبلخ 

ون ا  ـدري  والبلخ   و أدد البلويالت اليت أجازها  قالس ألقد تقـدم بيـان  ـ   

حبرف   دري،  وصول بفعإ  وأن ذلك البقدير  الب  العا إ بإمجا   قدريًا

ح حزم  فاابحق بلزوم هحا البقدير أن خيال   عمولس ال لة زواز احاـبغناء  

 نس  وأن يوافقها و  نع البقدم والف إ. فلهحا قلر ألو عمولس   ـلة و  نـع   

أوه  خالف ذلك  أو يعد كادرياأل تقدميس وف لسأل. ر  قلر ألويضمر  ا إ فيما 
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فنبهر بحلك  له أكس قد جي ء  ا قبإ ا  دري  بعلقا بـس  ـ  جهـة ا عنـه تعلـق      

 ا عمول بالعا إ   قول متي  العيالك س

ري ِيجا ِمااسَ ِ ااَِد ااسَِِّيا   لِو  ااِّ 
ِ

ِكااااااااااااااااا َمِ      ِ ااااااااااااااااا   اااااااااااااااااسِ ن  ِون  ُسل 
ِ  و قول  مر ب  أب  ريبيعةس

ِن اااااااااااااام ِظ   ااااااااااااااسِ ِظااااااااااااااا ِساااااااااااااا ِّ 
ِ

ِوَناااااااااااااااَد ِوِ َِ  اااااااااااااااس   ِ اااااااااااااااسِظااااااااااااااا   
ِ  و قولسس

ِز  اااااااَ ِ   اااااااد كِ  ِماااااااس ِ ااااااااِا  
ِ

ِي   اااااااااااا   لِومااااااااااااسِب ااااااااااااسِ  بغااااااااااااسكِ
ِ  و قول ا:خرس

ِ م   اااااااااااااا ِ  اااااااااااااا ِ  َ ااااااااااااااا ِوب ااااااااااااااا 
ِ

ِي ِّياااااااااااااااااااااااااااا ِإ  ااااااااااااااااااااااااااااسَمِ ِ ِاااااااااااااااااااااااااااااااا  
فلنا و هحب أن كعلق  ا تقـدم   ـدري آخـر حمـحوف لدحلـة ا وجـود  ليـس         ِ

طـال اإل ـراض  ـ  آل زينـب      لكس لّدى    دهماء لّدى  وظين بها ظـين  و 

 اإل راض  وبعض احلل   ذ   للحلة  ذ ان.

ويرون هحا البقدير كاـ  قـو   و )و ـاكوا فيـس  ـ  الّزاهـدي ( أن تقـديرب        

 و اكوا زاهدي  فيس    الزاهدي . وكا  قو   وس

.................................
.ِ

ِ    ُااااااااااااااسِ يااااااااااااااد   ِ   ا    ااااااااااااااسِ َ اااااااااااااا ِ ِ
ِ أينمــا متيلــها الــريح متيلــها متــإ. ولنــا أن جنعــإ  ــا تقــدم  بعلقــا  أن تقــديربس 

  و  ـا  لـه أن ذلـك     ّ ـا  لـه كيـة البقـدي  والبـلخ      بنف  ا  دري ا وجود  

 .  (1)ااببيح و ا  دري و ن مل يسببح  ثلس و ا وصول احملضأل

َتَلولل  ود الضم   له ا فرد  والااهر أكس يعود  لـه  احلمإ  له ا عنهس

جلمع و قول العر س ألهو أدس  الُفب يان وأمجلسأل باحلمـإ  لـه ا عنـه؛ نن    ا

 عنه )أدس  الُفب يان(س أدس  فبـه  قـالس ألو ـ   ـالم العـر س هـو أدسـ         
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نكــس  عنــهس أدســ  فبــه  فــلفرد الضــم  محــال  لــه         ؛الُفب يــان وأمجلــس 

 .(1)ا عنهأل

 فعـولني  و  سَتَلولل تضمني ) سه(  عنه )دسب(  فن ب بها البضمني

س ))َوَ ـا َ َسـي َبهع   َأن  َيف َعل ـوا ُبـ ((  قـالس      -ريض  ا   نـس -قول أب  برر 

س ))َوَ ـا َ َسـي َبهع   َأن  َيف َعل ـوا    -ريضـ  ا   نهمـا  -ألوو قول أب  برر لعمـر  

يــاهد  لــه صــحة تضــمني فعــإ  عنــه فعــإ آخــر و جرائــس جمــراب و     (2)ُبــ ((

رــالم قـد ضـمنر  عنــه )دسـب(  وأجريــر    البعديـة. فـإن ) ســه( و هـحا ال   

جمراها  فن بر ضـم  الغـائبني  لـه أكـس  فعـول أول  وك ـبر )أن يفعلـوا(        

 ـ  )أن(  مـا لو ـان     و ـان دقـس أن يرـون  ارييـاً      له أكس  فعول ران تقديرًا

ولر  ج ء بـ)أن( لئال ختـرج ) سـه( بالرليـة  ـ   قبضـاها         بعد )دسب(

 فعـول  )دسـب(  فـال يسـببعد جميئهـا بعـد       ونن )أن( قد تسد ب ـلبها  سـد   

 .(3)ا فعول انول بدًح  نس  واادم  سد  فعوليهاأل

َتـَلولل جـّر ا عطـوف  لـه خـرب )لـي (  وخـرب ) ـا( ا ن ـو            البوه س 

بدخول درف اجلّر الزائد؛ نن دخولس و خربهما  ث   قالس أل ـا  ثـر دخـول    

رل  أن جير ا عطوف بعدهما  له   جاز للمب( ا)وخرب  (لي )الباء  له خرب 

 اخلرب ا ن و    قول الشا رس

"ً ااااا  ِم ااااا ت ِ مبااااا ِممباااااس     ِي س 
ِ

اااااااااااااااسِ ِإالِب َااااااااااااااا   ِ د    ِوالِان ااااااااااااااا  
 وقال آخر و جر ا عطوف  له ا ن و  بـ) ا(سِ
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ِمااسِ مااسز  ِ يمباا   ِم جاا  مسِوالِباياا ِ 
ِ

ِي  اااا ىِ ي جاااا ِ اااا   ِ ِلِ كااااا  ِإَم 
ِ  .(1) قدام وح بطإألفرلكس قالس  ا احلازم 

فهحب مناذج    تلويالتس  ولعإ أن ييسر ا  مجعها  وت نيفها  وبيان 

 فيها  و عاي  البلويإ  ندب. أالوبس

 

*      *      * 
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 :اخلامتة

وبعد فإكلس مماا ابق يبَبيل  لنا َأنل  فهوم الااهر  ند النحويني هو  دم تلويـإ  

 ر  ذلك؛ نن البلويإ خالف الاـاهر.  مـا   النّ وص  وانخح بااهرها  ا أ

ا بمـد  لـه انخـح باـاهر الن ـوص ادرتا ـًا        -ريمحـس ا  -أن اب   الك 

 ا  وتوفقًا  ع طبيعة اللغة   ع أكس قد ي ول بعض الن وص  ذا لـزم ان ـر    

 و ان الااهر خيال  طبيعة اللغة أو مل ير  لس و القياس  دخإ.  

بائم والبوصيات اليت حيس  اخللوص  ليهـا و  ومير  أن خنلص  ىل أبرز الن

 ضوء  ا  رض  رياجيًا    ا  أن ينفع بهاس 

 أوًحس النبائم

ا حهب الاـاهر،  ـحهب و الفقـس اإلاـال   وأصـولس  يعبمـد  لـه         -1

ريفض القياس  وأن اندرام ت خح  ـ  ظـاهر ك ـوص الربـا  والسـنة  وح      

 ىل ا  ـاحل  أو ا قاصـد  أو   ي ح   مال العقإ و اندرام  فال يلبفـر فيـس   

  را ام ا عاك  اليت    أجلها جاءت اندرام.  
ا حهب الااهر، و النحو خيبل     ا حهب الااهر، الفقه   فـإن   -2

 النحو  ّد القياس أبرز أدلة النحو  وأن النحو  لس قياس  ببع.  
ا ــحهب الاــاهر، و النحــو يقــوم  لــه انخــح باــاهرب النّ ــوص       -3

 لها  ا أ ر  ذلك؛ نن البلويإ خالف الااهر. و دم تلوي
انخح بالااهر أصـإ  نـد  لمـاء النحـو  و ليـس بنيـر  ـث  القوا ـد          -4

 النحوية.
 يعد اب   الك    أبرز العلماء الحي  ا بنوا بانخح بااهر الن وص.   -5
وّظ  اب   الك انخح بالااهر و تعزيز ا:رياء  وتقويبهـا  وتـرجيح    -6

 بعضها. 
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لك أصول و انخح بالااهر  بلن ترثـر الن ـوص فيهـا      ان حب   ا -7

 وأن يثبر النقإ  ا  أو ترون لغة لبعض القبائإ  أو ضروريم يعرية.
 ع ا بداد اب   الك باحلمإ  له ظاهر الـنّص  ح أكـس مل يلـغ البلويـإ      -8

  ذا  ان يبوافق  ع اللغة  والقياس ي يدب.  
 ثانيًا: التوصيات

 لدريااات لقضية الااهر  ند  لماء العربية.  جراء  زيد    انحبا  وا -1
 تببع هحب القضية للوقوف  له أبرز العلماء ا:خحي  بها.  -2
ــبني       -3 ــا  وأ، ا دريا ــة دو  ــرية والروفي ــة الب  ــني ا دريا ــة ب ــإ  قاريك  م

 تعبمدها أ ثر    انخرى.  
للمســائإ الــيت أخــح فيهــا ابــ   الــك بالاــاهر  و قاريكبهــا   ء مــإ  د ــا -4

ح فيها بالبلويإ  للوقـوف  لـه  ـنهم ابـ   الـك ب ـوريم       ا سائإ اليت أخ

 أدق وأوضح.
دريااة هحب الااهر  ند  لماء آخري  إلبرازها  والوقوف  لـه انصـول    -5

 اليت يعبمد  ليها و انخح بالااهر. 

ــا أن احلمــد   ري  العــا ني وال ــالم والســالم  لــه أيــرف     وآخــر د واك

 انكبياء وا رالني.

 

*      *      * 
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 :املصادر واملراجع
-بـــ  دـــزم الاـــاهر،  لـــ  بـــ  أمحـــد )ت حاإلدرـــام و أصـــول اندرـــام   -

(  حتقيــق الشــيخ أمحــد حممــد يــا ر  قــدم لــس اناــباذ الــد بوري  دســان   ـهــ456

  باس  داري ا:فاق اجلديدم  ب وت. 

ــو    - ــول و النح ــ  الســر، )ت    حانص ــراج حممــد ب ــ316-بــ  الس (  حتقيــق ـه

 اسة الراالة  لبنان  ب وت.  بداحلسينالفبل     

-البقـــاء  بـــدا  بـــ  احلســـني العرـــرب، )ت  بـــن   ـــرا  القـــراءات الشـــواذ  -

(  حتقيــق د.حممــد الســيد أمحــد  ــزوز   ــامل الربــب  بــ وت  لبنــان    ـهــ616

 م. 1996=ـه1417الطبعة انوىل  

(  داري العلـ   ـهـ 1396-لزري ل  خ  الدي  بـ  حممـود بـ  حممـد )ت    لان الم   -

 م.2002يني  الطبعة اخلا سة  شر  للمال

ــدالرمح  بــ  أبــ  برــر )ت  ل احقــرتاح و أصــول النحــو وجدلــس   - -لســيوط   ب

ــ911 (  حتقيــــــق د.حممــــــود فيــــــال   طبعــــــة الثغــــــر  الطبعــــــة انوىل   ـهــــ

 م. 1989ب=1409

ــاب النحــام     - ــه أكب ــروام  ل ــاب ال ــن كب ــ  يواــ  القفطــ  )ت    ب -احلســ   لــ  ب

 بـراهي   داري الفرـر العربـ   القـاهرم  الطبعـة       ب(  حتقيق حممـد أبـو الفضـإ   646

 م. 1982=ـه1406انوىل  

 ــات ربال  بناإلك ــاف و  ســائإ اخلــالف بــني النحــوينيس الب ــريني والرــوفيني  -

(  ا رببـة الع ـرية  الطبعـة    ـهـ 577- بدالرمح  ب   مال الدي  انكباري، )ت

 م. 2003ب=1424انوىل  

-بــ  هشــام   بــدا  بــ  يواــ  )ت حلــك  أوضــح ا ســالك  ىل ألفيــة ابــ   ا  -

(  حتقيــق يواــ  الشــيخ حممــد البقــا    داري الفرــر للطبا ــة والنشــر        ـهــ761

 والبوزيع. 
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(  ـهــ327-لزجــاج   بــدالرمح  بــ   اــحاق )تل اإليضــاح و  لــإ النحــو  -

 م. 1979=ـه1399حتقيق د. ازن  باريك  داري النفائ   ب وت  الطبعة الثالثة  

(  حتقيق صدق  ـه745-ديان حممد ب  يوا  )ت  البفس  أبالبحر احمليط و  -

 . ـه1420حممد مجيإ  داري الفرر  ب وت  الطبعة 
-لزلبيد، حمّمد ب  حمّمد بـ   بـدالرّزاق )ت  ل تاج العروس    جواهر القا وس  -

 (  حتقيق جممو ة    احملققني  داري ا داية. ـه1205

لـحه  حممـد بـ  أمحـد بـ   ثمـان       ل م تارييخ اإلاـالم َوَوفيـات ا شـاه  َوان ـال     -

(  حتقيــق الــد بوري بشــاري  ــّواد  عــروف  داري الغــر  اإلاــال     ـهــ748-)ت

 م. 2003الطبعة انوىل  

خلضر، بك  داري الفرر  الطبيعة الثا نة  الشيخ حممد ل تارييخ البشريع اإلاال    -

 م.1967=ـه1387

(  حتقيق الـد بوري  ـه463-لخطيب البغداد، أمحد ب   ل  )تلتارييخ بغداد   -

ــاري  ــــواد  عــــروف  داري الغــــر  اإلاــــال    بــــ وت  الطبعــــة انوىل         بشــ

 م. 2002=ـه1422

-ديـــان حممـــد بـــ  يواـــ  )ت  بـــنالبـــحييإ والبرميـــإ و يـــرح البســـهيإ   -

(  حتقيــق د.دســ  هنــداو،   نــوز  يــبيليا  ا ملرــة العربيــة الســعودية   ـهــ745

 م.  2005ب=1426الرياض  الطبعة انوىل  

(  ـهـ 672-ب   الـك حممـد بـ   بـدا  )ت    ح تسهيإ الفوائد وترميإ ا قاصد  -

ــة       ــر  الطبعـ ــة والنشـ ــ  للطبا ـ ــا  العربـ ــات  داري الربـ ــإ بر ـ ــد  ا ـ ــق حممـ حتقيـ

 م. 1967=ـه1387انوىل 

ألزهـر،  خالـد بـ   بـدا  بـ  أبـ  برـر        ل الب ريح  ضمون البوضـيح و النحـو    -

علميـــة  بـــ وت  لبنـــان  الطبعـــة (  داري الربـــب الـهـــ905-اجلرجـــاوّ،  )ت

 م. 2000=ـه1421انوىل  
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حممـد دسـ  بـ  قااـ  بـ         بـ نتوضيح ا قاصد وا سالك بشرح ألفية اب   الك   -

(  حتقيــق  بــدالرمح   لــ  اــليمان  داري الفرــر ـهــ749- بــدا  ا ــراد، )ت

 م. 2008=ـه1428العرب   الطبعة انوىل  

-  انرــ   ا بــاريك بــ  حممــد )ت   بــح جــا ع انصــول و أداديــث الراــول     -

انريك وا  والببمة حتقيق بش   يون   رببة احللواك    ب(  حتقيق  بدالقادري606

 م. 1972=ـه1392الطبعة انوىل  

مد حملواننس وأيا س   --اجلا ع ا سند ال حيح ا خب ر    أ وري رياول ا   -

ر الناصـر  داري  حتقيق حممد زهـ  بـ  كاصـ     (ـه256-ب   مسا يإ البخاري، )ت

 . ـه1422طوق النيام الطبعة انوىل  

يـد،  َمب  أبـ  ك ـر حممـد بـ  فبـوح احل      حاجلمع بني ال حيحني البخاري، و سل    -

ب(  حتقيق د.  لـ  دسـني البـوا   داري ابـ  دـزم  لبنـان  بـ وت         488-)ت

 م.2002=ـه1423الطبعة الثاكية  
ــداك  و دــروف ا عــاك     - ــه ال ــن اجلن ــراد، )ت حممــد دســ     ب ــ  قااــ  ا  -ب

ــب     ـهــ749 ــدي  فاضــإ  داري  ب ــاوم واناــباذ حممــد ك ــدي  قب ــق د فخــر ال (  حتقي

 م. 1992=ـه 1413العلمية  ب وت  لبنان  الطبعة انوىل  

(  ا يئـة ا  ـرية العا ـة    ـهـ 392-الفبح  ثمـان بـ  جـين )ت     بناخل ائص   -

 للربا  الطبعة الرابعة. 

ري اجنـدل   ـ  بـين قـي  بـ  رعلبـة الـوائل   د        ديوان ان شه  يمون ب  قي  ب  -

 م. 1994=ـه1414صادري  ب وت  

ديــوان ا ــحليني ترتيب وتعليــق حمّمــد حممــود الشــنقيط   الــداري القو يــة للطبا ــة     -

 م. 1965=ـه1385والنشر  القاهرم  مجهوريية   ر العربية  
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ق (  حتقيـ ـهـ 748-لـحه  حممـد بـ  أمحـد بـ   ثمـان )ت      ل ا  أ الم النبالء  -

جممو ة    احملققني بإيراف الشيخ يعيب انريكـاتوا    اسـة الراـالة  الطبعـة     

 م. 1985=ـه1405الثالثة  

أل ي ــمعوك    لــ  بــ  حممــد بــ   يســه  ل يــرح انمشــوك   لــه ألفيــة ابــ   الــك   -

ــ900-)ت ــة انوىل   ـهـــ ــان  الطبعـــ ــة بـــــ وت  لبنـــ (  داري الربـــــب العلميـــ

 .2/212م. 1998=ـه1419

بــ   الــك حممــد بــ   بــدا  ح هيإ الفوائــد وترميــإ ا قاصــد(يــرح البســهيإ )تســ -

ــ672-)ت ــر     ـه ــون  هي ــدو، ا خب ــد ب ــيد  د.حمم ــدالرمح  الس (   حتقيقد. ب

للطبا ــــة والنشــــر والبوزيــــع واإل ــــالن  بــــ وت  لبنــــان  الطبعــــة انوىل        

 م.1990=ـه1410

  الاـرتاباذ،  ريضـ  الـدي  حممـد بـ     ل يرح الرض   لـه الرافيـة حبـ  احلاجـب      -

يوا  دس   مر  جا عة قـاري يـوك   ليبيـا      (  حتقيق د.ـه686-احلس  )ت

 م. 1975=ـه1395

(  حتقيق يعيب ـه516-حممد احلسني ب   سعود البغو، )ت  بنيرح السنة   -

انريك وا  وحممد زه  الشاويش  ا ربـب اإلاـال    د شـق  بـ وت  الطبعـة      

 م. 1983=ـه1403الثاكية  

(  حتقيــق ـهــ672-بــ   الــك  حممــد بــ   بــدا  )تح  يــرح الرافيــة الشــافية -

 بدا نع  أمحـد هريـد،  جا عـة أم القـرى  ر ـز البحـث العلمـ  و ديـاء الـرتا           

اإلاــال    ليــة الشــريعة والدريااــات اإلاــال ية   رــة ا رر ــة  الطبعــة انوىل   

 م. 1990=ـه1410

(  ـهـ 321-جعفـر أمحـد بـ  حممـد الطحـاو، )ت      ببـ نيرح  شـرإ ا:رـاري     -

حتقيـــــق يـــــعيب انريكـــــ وا    اســـــة الراـــــالة  بـــــ وت  الطبعـــــة انوىل  

 م. 1994=ـه1415
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بــ   الــك حممــد بــ  ح يــواهد البلوضــيح والبل ــحيح  شــرالت اجلــا ع ال لــحيح  -

(  حتقيـق الـد بوري َطـس  عحُسـ    رببـة ابـ  تيميـة  الطبعـة         ـه672- بدا  )ت

 ب. 1405انوىل  

ــع ر   - (  حتقيــق الســيد ـهــ669-وري  لــ  بــ   ــ    )ت بــ    ــفحضــرائر الشِّ

 م. 1980 براهي  حممد  داري انكدل  للطبا ة والنشر والبوزيع  الطبعة انوىل  

-لسبر  تـاج الـدي   بـدالوها  بـ  تقـ  الـدي  )ت      لطبقات الشافعية الرربى   -

ــ771 ــر      ـه ــو  هي ــد احلل ــدالفباح حمم ــاد   ود. ب ــد الطن ــود حمم ــق د.حمم (  حتقي

 ب. 1413ر والبوزيع  الطبعة الثاكية  للطبا ة والنش

(  ـهــ476 - اـحاق الشـ از،   بـراهي  بـ   لـ  )ت       بـ ن طبقـات الفقهـاء    -

حتقيـــق  دســـان  بـــاس  داري الرائـــد العربـــ   بـــ وت  لبنـــان  الطبعـــة انوىل    

 م. 1970

ب(  حتقيـق  لـ    538-لزخمشر، حممود ب   مـر)ت لالفائق و  ريب احلديث   -

 أبو الفضإ  براهي   داري ا عرفة  لبنان.  حممد البياو،  وحممد

(  حتقيق  روان العطية ـه224- عبيد القاا  ب  ااّلم )ت  بنفضائإ القرآن   -

 . ـه1420وصادبيس  داري اب   ث   د شق  ب وت  

(  حتقيــق ـهــ816-علــ  بــ  حممــد بــ   لــ  اجلرجــاك  )ت ل بــا  البعريفــات   -

لربـب العلميـة بـ وت  لبنـان  الطبعـة      مجا ة  ـ  العلمـاء بإيـراف النايـر  داري ا    

 م. 1983=ـه1403انوىل  

-ب  خزمية حممد ب   احاق )ت ز وجإ ح  با  البوديد و ربات صفات الر  -

ــراهي  الشــهوان   رببــة الريــد  الســعودية     ـهــ311 ــدالعزيز بــ   ب (  حتقيــق  ب

 م.1994=ـه1414الرياض  الطبعة اخلا سة  

(  داري صادري  بـ وت   ـه711-   ررم )تب   ناوري حممد بحلسان العر    -

 ب.1414الطبعة الثالثة  
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 ات  بدالرمح  ربال  بن ع اندلة و أصول النحو  اإل را  و جدل اإل را    -

(  حتقيـق اـعيد انفغـاك   داري الفرـر      ـهـ 577-ب   مـال الـدي  انكبـاري، )ت   

 م.1971=ـه1391د شق  الطبعة الثاكية  

شـــريعة اإلاـــال ية والفقـــس والبشـــريع  د.ك ـــر فريـــد ا ـــدخإ الواـــيط لدريااـــة ال -

 حممدواصإ  ا رببة الوقفية  الطبعة الثاكية.

نيــقر  داري النفــائ   ا  مــر اــليمان ا ــدخإ  ىل الشــريعة والفقــس اإلاــال    د. -

 م. 2009=ـه1425 مان  انريدن  الطبعة انوىل  

ا لريـة والعقـد  د.حممـد    ا دخإ و الفقس اإلاال   تعريفس وتاريخيس و حاهبـس كاريـة    -

ــة العايــــــرم        ــ وت  لبنــــــان  الطبعــــ ــل  الداري اجلا عيــــــة  بــــ   طفىشــــ

 م. 1985=ـه1405

ري ضان  ا دخإ لدريااة الفقس اإلاال   تطوريب  دارياس   ادريب قوا دب كارياتس د. -

 ب.1403 ل  السيدالشرباص    طبعة ان اكة  الطبعة الثاكية  

 د وري  داري الربا   دريب كارياتس  د.حممد االما دخإ للفقس اإلاال   تاريخيس   ا -

 م. 1996احلديث  القاهرم  الطبعة الثاكية  

ب(  405- بدا  حممد ب   بدا  احلا   )ت  بنا سبدريك  له ال حيحني   -

حتقيــق   ــطفه  بــد القــادري  طــا  النايــر داري الربــب العلميــة  بــ وت  الطبعــة   

 . 1990=ـه1411انوىل  

(  حتقيـق  ـهـ 241-عبدا  أمحد ب  حممد ب  دنبـإ )ت يبنمحد   سند اإل ام أ -

يعيب انريكـ وا  وآخـرون   يـراف د. بـدا  بـ   بداحملسـ  الرت ـ     اسـة         

 م. 2001=ـه1421الراالة  الطبعة انوىل 

سل  ب     --ا سند ال حيح ا خب ر بنقإ العدل    العدل  ىل رياول ا   -

  حتقيــق حممــد فــ اد  بــدالباق   داري  ديــاء  (ـهــ261-احليــاج النيســابوري، )ت

 الرتا  العرب   ب وت.
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(  حتقيق أمحد يوا  النيات  ـه207-لفراء حييه ب  زياد )تل عاك  القرآن   -

 وآخرون  داري ا  رية للبللي  والرتمجة    ر  الطبعة انوىل.

و، يـاقوت بـ   بـدا  احلمـ    ل عي  اندبـاء =  رييـاد انرييـب  ىل  عرفـة انديـب        -

(  حتقيق  دسان  باس  داري الغـر  اإلاـال    بـ وت  الطبعـة     ـه626-)ت

 م. 1993=ـه1414انوىل  

قلعيــ   ودا ــد صــادق قنــي   داري النفــائ    مــد ريواسحمل عيــ  لغــة الفقهــاء   -

 م. 1988=ـه1408للطبا ة والنشر والبوزيع  الطبعة الثاكية  

(  ـهـ 395-ز ريـاء )ت ب  فاريس أمحد ب  فـاريس بـ    ح  عي   قايي  اللغة  -

 م. 1979=ـه1399حتقيق  بدالسالم حممد هاريون  داري الفرر  

-لشـاط   بـراهي  بـ   واـه )ت    ل ا قاصد الشافية و يـرح اخلالصـة الرافيـة     -

ــيمني وآخــرون   عهــد البحــو     ـهــ790 (  حتقيــق  بــدالرمح  بــ  اــليمان العث

ــة  ال     ــة ا رر ـ ــرى   رـ ــة أم القـ ــرتا   جا عـ ــاء الـ ــة و ديـ ــة انوىل  العلميـ طبعـ

 م.2007=ـه1428

اجلابر  داري الثقافـة    أ ينة الداوق   ود.  قد ة و دريااة الفقس اإلاال   د.حممد -

 م. 1999=ـه1420قطر  

(  حتقيـق أمحـد  بدالسـباري    ـهـ 669-ب    فوري  ل  ب   ـ    )ت حا قر    -

 م.1972=ـه1392اجلواري،  و بدا  اجلبوري،  الطبعة انوىل  

ب(  حتقيـق حممـد فـ اد  بـدالباق   داري     179-م  الك ب  أكـ  )ت إل الا وطل   -

 م. 1985=ـه1406 دياء الرتا  العرب   ب وت  لبنان  

(  ـهـ 606-ب  انر   ا باريك بـ  حممـد )ت  حالنهاية و  ريب احلديث وانرر   -

حتقيـق طــاهر أمحـد الــزاوى  وحممـود حممــد الطنـاد   ا رببــة العلميـة  بــ وت       

 م. 1979=ـه1399
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-همع ا وا ع و يرح مجع اجلوا ع  للسيوط   بـدالرمح  بـ  أبـ  برـر )ت     -

 (  حتقيق  بداحلميد هنداو،  ا رببة البوفيقية    ر. ـه911

ب(  حتقيـق  764-ل ـفد، )ت ا الح الدي  خليـإ بـ  أيبـك    لالواو بالوفيات   -

ــاء الــــــرتا   بــــــ وت     ــاتوا وتر ــــــ    ــــــطفه  داري  ديــــ أمحــــــد انريكــــ

  م.2000=ـه1420

(  ـه681-أمحد ب  حممد )ت نب  خلراحوفيات ان يان وأكباء أبناء الز ان   -

 م. 1971حتقيق  دسان  باس  داري صادري  ب وت  الطبعة انوىل  

 

*      *      * 
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Ibn Malik: The "zhahiri" of Grammar 
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Abstract: 

The current research paper tackles the question of adopting Explicitness 

((alzahir: phenomenology) in Arabic grammar. This issue has not received 

adequate theoretical study, albeit its utilization by many scholars in forming their 

positions, directives and perspectives. The researcher studies this question in the 

works of a pioneering grammarian, Abu abdallah Muhammad bin abdallah Ibn malek, 

Jamal aldeen, altaaie, aljyani (672 A.H). The phenomenological orientation is attested 

in Imam alshaTebi’s words about Ibn Malek, in the course of explaining Ibn Malek’s 

work known as Alalfiyah, "particularly because Ibn Malek demonstrates explicitness, 

most of the time, in what he writes in his books".  

This research deals with explicitness in the works of Arabic grammarians, 

starting from introducing the concept of explicitness in language, and in the 

works of Fuqaha’ (Jurisprudents) and grammarians. Then Ibn malek is explained 

through his being influenced by explicitness and the specific areas where this 

doctrine is applied, his perspective of using explicitness, and the literature he 

utilized in adopting this doctrine.  

This research is conducted in accordance with the inductive descriptive 

method, taking the analysis as a means to achieve the desired goals.  

Keywords: Ibn Malik, Arabic grammar, the explicitness doctrine, 

interpretation 
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 د.عبدالعزيز بن عبدالرمحن اخلثالن

 جامعة امللك فيصل -كلية اآلداب 

 هـ1439 /4 /17تاريخ قبول البحث:              هـ 1438 /12 /20تاريخ تقديم البحث: 

 

                                                                             

 

 ملخص الدراسة:
يتناول هذا البحث قضية األخذ بالظاهر يف النحو العربي، وهي من القضايا اليت     

اعتميتا  ثيت م ميتن العءميتاي عءيهيتا يف مسا هيت ،        تأخذ حّظهيتا ميتن الاسا يتة والتأ،يتيغ، س يت      

وتوجيهاته ، وترجيحاته ، وقا تناولتها عنا شخصية حنوية تعيتا  سا يتايف يف هيتذا األميتر،     

-اجلييتايي ت   ،حمميتا بيتن عبيتاا  بيتن ماليتل، ليتال اليتاين، ال يتا ي         أبيتو عبيتاا   وهو 

لفييتة  وو   يتيما وابيتن ماليتل     األيف شيتر   عنيت   قيتول امميتاا الطيتا      ، وذلل ل(يته672

 ظاهري النحو يف الغالب عءى ما يظهر من ثالم  يف تواليف و.

فتناول هذا البحث األخذ بالظاهر عنا عءماي النحو العرب ي، معرفًا مبفهوا الظاهر يف 

الءغيتة، وعنيتا الفقهيتاي، وعنيتا النحيتوي ، ديت  انيتيتايث عنيت  عنيتا ابيتن ماليتل، ميتن خيتيتالل            

ومواضيتيتأ أخيتيتذل بالظيتيتاهر، وتوجيهيتيتا  لءحميتيتغ عءيتيتى الظيتيتاهر،   مالميتيتت تيتيتأدرل بالظيتيتاهر،  

 واأل،ول ال  اعتما عءيها يف األخذ بالظاهر. 

امليتيتنها ا  يتيتتقرا ي الو،يتيتفي، املتخيتيتذ ميتيتن التحءييتيتغ و يتيتيءة و يتيتاس هيتيتذا البحيتيتث وفيتيت  

 لءو،ول إىل األهااف املبتغايف.

 يغ.الكءما  املفتاحية  ابن مالل، النحو، الظاهر، املذهب الظاهري ، التأو
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 املقدمة:

ًًا   ،علم اإلنسان مامل يعلم ،احلمد هلل الذي علَّم بالقلم أمحده محًدا كـري

وعلى آله وصـببه   ،أجياال من الرمم –بإذنه -وأصلي على من أحيا  ،طيًبا

 : أما بعد ،وسلَّم

فمنـذ أن دججــ  ر دجاسـة اإلعاــاغ البقرـي للقــرآن الئـريم و  ــا       

 ذلـ  أن ـا   ،سـوجة القلـم وتتـوب لببري ـا    لغته املعازة والنفس تتشوف لدجاسة 

أجبـا  الف ـاحة والبيـان بالتبـدي     وهـم  أول سوجة قرآنية واج   أهـ  مئـة   

 ،تبــ  فــرف  مــن احلــروف املقلعــة ر مللع ــاوإجهاصــاا التبــدي حــ  افُت

ومن ج ة أ رى فإن  ،هذا من ج ة .ئون ا أول سوجة قرآنية يت دجها قسملو

 عام أول البعرية ح  اشتد إيذاء املشرك  للـن   ت دينا إىل اجلو ال سوجة القلم

وهو  ،ات امه باجلنون والسبر والئ انة وثق  عليه  ،بداية الدعوة اجل رية

ف ـو وإن كـان نبًيـا مرسـق يتلقـى الـوحي مـن         ،املعروف بين م بال ادب األم 

ويعــاني وقــه هــذه االت امــاا   ،ج  العلمــ  فإنــه بشــر شاجلــه مشــاعر البشــر  

ڱ  چ  ففـي سـوجة القلـم وجدا الت مـة ببسـلو  الغيبـة :       ،مة على نفسهاأللي

ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ          ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ     ھ    ھ   ھ     

ــا    چے    چ  چ  چ  ڇ  ڇ   چ   ور ســوجة احلاــر ببســلو  اخلل

بـ    ،فالت مة هنا ليس  مقالة تناقل ا قوُمـه وحسـ    چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

چ  چ  چ  چ  ب ا مه رايـة االسـتافاف والتعنـ  والسـفه      وه واج

ــال       چڇ  ڇ   ڇ  ــا ق ــى ســبي  االســت زاء كم ــروه عل ــراغي : ذك ــول ال يق

ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک    چ :ر سـوجة الشـعراء  فرعون عن موسـى  
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، وال خيفــى وقع ــا علــى نفســه (1)وتســميته ذكــًرا مــن بــا  الــت ئم بــه   چک   

 .الشريفة

 ة : منهج الدراس

ذه البقريـة هلـ  ئنـوغ  البعـ   للئشـ  عـن   على املضـي قـدما    عزمُ  ذاهل

والوقوف على مقمـ  هـذه الرعايـة مـن  ـقل مـا ترلـه ببسـلوب ا          ،السوجة

دجاسة حتليلية نظمية منللقة من القاعدة البيانية اليت يقرجها  (2)وبنا  ا الرتكي  

ي بقرـة النفـوو والعقـول    عبد القاهر ر الدال   من أن بقرـة الئـقم إ ـا هـ    

وأن هـذه األبنيـة اللغويـة الـيت ندجسـ ا والرتاكيـ  النبويـة الـيت          ،اليت أنتاته

وأن مجـال العمـ  األدبـي ال     ،حنلل ا ماهي إال أماجاا وعقماا ت دي إلي ـا 

 ؛وإ ـا إلي ـا علـى أن ـا أوعيـة املعـاني       ،يعود إىل العناية بال ـيارة اللفظيـة وحـدها   

فإذا وجـ  أن يئـون املعنـى أوال ر     ؛به هذه املعاني ر مواقع األن ا الحمالة تت

                                      
) ط داج إحياء الـرتا  العربـي ، بـًوا     ، 158 /19 ينظر : التفسً الئبً : (1)

 ، ا : د (
وأق د به )النظم الرتكي ( وقد وجد عند برهان الدين البقـاعي وتابعتـه ر ذلـ      (2)

» يقول ر معرض حديريه عـن أهميـة علـم املناسـبة :      .بعريا للبياة ر م للباتنا البقرية
: نظم ك  مجلـة علـى حياهلـا فسـ      وذل  أنه يئش  أن لإلعااغ طريق  : أحدهما 

ر تناسـ  اييـاا   نظـم الـدجج   « . .الرتكي  ، والرياني نظم ا مه أ ت ا بالنظر إىل الرتتيـ  
ــدين البقــاعي   ــًوا ،  11-1/10:  والســوج ، برهــان ال ــة ، ب ، داج الئتــ  العلمي

ويق ــد بــالنظم الرتكــي  الــنظم الــذي أساســه  .م1995-هـــ1415اللبعــة األوىل ، 
، والذي حتئم مئوناته العق ق النبوية ، وايياا القرآنية وإن تئون  من ُجمٍ  النبو 

عدة ، فإن  إذا تبملت ا جأي  العق ق بين ا عق ق حنوية ، ب  إن بع  السوج ليسـ  إال  
مجلة حنوية حتتضن ر سياق ا مجـق صـغرى كسـوجة الع ـر مـريق ، والبقـاعي ر حتليلـه        

ا الرتاكيـ  ولـاا األسـلو  ر السـوجة بالسـياب القريـ        للنظم الرتكي  يربط  دالال
والبعيد للاملة ، وباملق د الر يس من السوجة فيبقق الوحدة العضـوية للسـوجة ، وهـو    

ينظر : اإلمام البقاعي ج اده ومن اج تبويله بقرة القرآن الئريم ، د.  .املعنى الذي أجدته
)مـــن دون ( ، اللبعـــة األوىل ، ، الناشـــر ومئـــان النشـــر 248حممــود توفيـــق ســـعد :  

  .هـ1424
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وهو ما عرب عنـه عبـد    ،النفس وج  أن يئون اللفظ الدال عليه أوال ر النلق

وأن ا تيـاج األلفـا      (1)القاهر بــتو ي معاني النبو وفق األرـراض الـيت تـ م    

 ؛بلـ ا اـا بعـدها   وحدها ال يئفي ر تب  البقرة واإلعااغ وإ ا الت ـال مـا ق  

 چٿ  ٹ  ٹ      چ إذا قلنا ر لفظة )اشتع ( من قوله تعاىل :»  فيث 

 ،أن ا ر أعلى جتبة من الف احة مل ُتوجْ  تل  الف احة هلا وحدها [4]مرمي: 

ولئن موصوال ب ا )الـرأو( معرفاـا بـاألل  والـقم ومقروًنـا إلي مـا )الشـي (        

ــوًبا   ــًرا من ـ ــذا (2)« منئـ ــع .وهئـ ــة املعـــاني   . وقـــد سـ ــدة إىل مقحظـ يُ  جاهـ

 .و ل  تل  األحوال ،واإلشاجاا اليت تئمن وجاء تل  األبنية

 موضوعاا هذه السوجة  : مباحث حس  ثقثة ر وقد انتظم  الدجاسة 

ــاء الرتكــي  للمللــه ) إ  ــاج علــم الــن     –املببــث األول   دجاســة البن

 (  والريناء عليه والتعري  ببعدا ه

دجاسة البناء الرتكي  للمعقد أو القل  ) ت ديد األعـداء    –ي املببث الريان 

 وضر  املري  ببصبا  اجلنة ( 

دجاسة البناء الرتكي  للمقله  أو اخلتام ) جمادلة األعـداء   –املببث الريالث 

 ( وضر  املري  بيونس  واألمر بال رب

 .ل ابعد أن م دُا له ببيان مق ود السوجة، ونزوهلا، ومناسبت ا ملا قب 

 الدراسات السابقة : 

دجاسة بقرية حتليلية لسوجة القلم تنللق مـن   -حس  علمي  –مل أجد 

بنا  ا الرتكي ، وتستال  الفوا د وللا   املعاني البيانية الئاشفة عن مـدى  

                                      
 .87اجلرجاني :  ينظر : دال   اإلعااغ ، عبدالقاهر (1)
 .403-402السابق :   (2)
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جعايــة اهلل لنبيــه واحتضــانه لــه وتربلــه ب ــذا املق ــود، وإ ــا دجاســاا ا  ــ    

يه اجلوان  البقريـة للسـوجة، أو وفـق منللقـاا     للدجاسة التبليلية العامة جلم

أســلوبية تقاطعــ  مــه بعــ  أجزا  ــا، لئن ــا مل تعــاو فئــرة الببــث، وهــي  

تناســ  تراكيــ  الســوجة مــه مق ــودها، وهــو اهلــدف الــذي ا ــُت  بــه هــذا  

 الببث،  ومن هذه الدجاساا  : 

 ة،دجاسـة بقريـة حتليليـ    : ر القـرآن الئــريم   ياا تبييد الرسـول  آ - 

كلية ،جامعة اإلمـام حممد بن سعود اإلسـقمية  ،ش   جسالةرني،  الد الق

هــ،  1424،  قسم البقرة والنقد ومنـــ   األد  اإلســـقمي  ، اللغة العربية

ر القـرآن كاملاـا ودجسـت ا      لرسـول  وقد أح   هذه الدجاسـة آيـاا تبييـد ا   

 إلطقب !دجاسة بقرية حتليلية، ومل تق  عند سوجة القلم على ا

، دجاسة بقرية أسلوبية، عدنان ايياا القرآنية املتعلقة بالرسول  -

اجلميلي، فث الدججة العالية، كليـة الرتبيـة، جامعـة بغـداد، وهـي كسـابقت ا       

مل تق  عند سوجة القلم استققلاا، وإ ا اكتف  باإلشاجة إىل ثق  آياا فقـط  

دجاســة قــد بلغــ  عنــده     مــه أنــه قــد نــ  ر مقدمتــه أن اييــاا موضــه ال      

وقد كان  جمالاا للتلبيق حس  الفن الذي يتناوله من فنون البقرـة   (1246)

ــداللي،        ــي  وال ــوتي والرتك ــة : ال  ــتوياته الريقث ــلوبي اس ــن   األس ــق امل وف

  .وليس  دجاسة كلية منللقة من ايية كما هو من   هذه الدجاسة

لــ : د.  ة ر سوجة القلممجالياا النظم القرآني ر ق ة أصبا  اجلن -

ــام الشــاط  للدجاســاا       ــة مع ــد اإلم ــن ججــاء الســلمي، جمل ــرمحن ب ــد ال عب

هـــ، وهــذه اقت ــرا علــى اجلماليــاا الفنيــة 1432(، 12القرآنيــة، العــدد )

لق ـة أصـبا  اجلنـة و  ــا   الت ـوير للق ـة القرآنيــة وفقاـا لنظريـة ســيد        
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وضوع جعاية اهلل وتريبيته  الـذي  قل  ر ) الت وير الفين ( دون بيان عققت ا ا

 .هو فئرة هذه الدجاسة

والقــول نفســه ينســب  علــى الدجاســـاا الــيت تناولــ  الســوجة كاملـــة        

بالدجاسة التبليلية جلوانب ا البقرية بشئ  عـام دون الرتكيـز علـى إبـراغ فئـرة      

 هذه الدجاسة، وهي :  

جملـة كليـة   ، هنـاء عابـدين عبـداهلل،    اإلعااغ البقري ر سوجة القلم -

 .م، ويقه ر أجبه ومخس  صفبة 2007( 22ايدا ، جامعة أسيوط، العدد )

ً أولاا مه ذكر املعنى الذي تدوج  ومن ا ا كما ذكرْا ر مقدمت ا تناولُ ايياا بالتفس

ًًا  ،(1)حوله، ثم  حتليل ا بقرًيا وفق مسا   املعاني البيان والبديه  وميئن عده تفس

شتلط فيه املباحث البقرية اسا   النبو والتفسً كما أن ا مل بقرًيا للسوجة، 

 (2) .ترصد نتا   علمية ر  تام ا

، جمضــان حممــد دجاســة تلبيقيــة –البقرــة القرآنيــة ر ســوجة القلــم  -

حممود حسان، حولية كليـة الدجاسـاا اإلسـقمية والعربيـة، جامعـة األغهـر،       

م، ويقــه ر م ــة وأجبــه    2009(،  27القــاهرة ، ادلــد الرابــه، العــدد )    

يذكر الباحث ر مقدمته أنه دجو السـوجة مـربًغا اجلانـ  البقرـي،       .صفباا

ذكر مناسبة ايية ملـا قبلـ ا،   » مظ ًرا عظمة القرآن ر هذا اجلان ، وأن من اه 

ثم ذكر املعاني اللغوية، ثم املعنى العام لآليـة، ثـم ذكـر مـا وجد ب ـا مـن فنـون        

   (3)«ي  أدبية بقرية وأسال

                                      
ينظـر : اإلعاــاغ البقرـي ر ســوجة القلــم ، هنـاء عابــدين عبـداهلل ، جملــة كليــة      (1)

 .249(  : 22ايدا  ، جامعة أسيوط ، العدد )
  .297ينظر :  السابق :  (2)
ــم    (3) ــة ر ســوجة القل ــة الدجاســاا     –البقرــة القرآني ــة كلي ــة ، حولي دجاســة تلبيقي

 .2022( : 27اإلسقمية والعربية ، جامعة األغهر ، ادلد الرابه ، العدد )



 

 
 (دجاسة ر البناء الرتكي  لسوجة القلم)  جعاية اهلل لنبيه و الريناء عليه   226

 منى بن  ف د الن رد. 
 
 

 والرتكيز على الفنون البقرية وفق علوم البقرة ) املعاني والبيـان والبـديه (  

إثبـاا نبـوة    مما يلبه هذا الدجاسة، فضق عن إداجته موضوعاا السوجة حول

ــد  ــة ( :      ..حممـ ــدها العامـ ــوجة ومقاصـ ــداف السـ ــوان ) أهـ ــ  عنـ ــول حتـ              يقـ

 اضيه أساسية، وهي : تناول  هذه السوجة ثقثة مو» 

   موضوع الرسالة والشبه اليت أثاجها كفاج مئة حول دعوة حممد  .أ

 . . ق ة أصبا  اجلنة؛ لبيان نتياة الئفر بنعم اهلل تعاىل

 .اي رة وأهواهلا وشدا دها، وما أعد اهلل للفريق  : املسلم  وادرم  .جـ

، ثبـاا نبـوة حممـد    ولئن احملـوج الـذي تـدوج عليـه السـوجة هـو موضـوع إ       

 (1)«وهذه السوجة عقجاا تربوية للرسول بشبن مواق  املئـذب  برسـالته وبـالقرآن    

وبذل  تبتعد عن موضوع هذه الدجاسة، كمـا أنـه  خيـال  أكريـر املفسـرين الـذين       

 -كما سيبتي  –قرجوا  أن مداج السوجة جعاية الن  وإ  اج علمه 

ًٍ مـن الفنـون      كما أن نتا   الدجاسة جكزا على اشـتم  ال السـوجة علـى كـري

البقرية موغعـة علـى علـوم البقرـة الريقثـة ) املعـاني والبيـان والبـديه ( فمـن          

..، ومـن فنـون   .علم املعاني : القسم واحلـذف والوصـ  والف ـ  واالسـتف ام    

 البيان : التشبيه واالستعاجة واداغ وهئذا  !

حوليـاا ايدا    ، حممـد مـريين،  حتلي  لغوي أسلوبي لسـوجة القلـم   -

 والعلوم االجتماعية، احلولية الرابعة 

ـــ 1434والريقثون،الئويــــ ،  م، واهلــــدف مــــن هــــذه 2013 -هــ

 الدجاسة كما صرَّح ر مقدمته إىل استاقء 

                                      
 .2025السابق :  (1)
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اجلوان  اللغوية واألسلوبية من  قل الشروح واملواغناا وجصد الظواهر 

ــوي     ــي، والنبـ ــة : املعامـ ــتوياا ايتيـ ــق املسـ ــلوبية وفـ ــوتي، األسـ ، وال ـ

والق ــة، وقــد وضــ  أنــه وقــ  عنــد املســتوى املعامــي ليئشــ  مــن  ــقل  

الشــروح واملقاجنــاا الدقــة القرآنيــة ر اال تيــاج، ور اجلانــ  النبــوي تنــاول   

الرتاكي  النبوية املت لة بالناحية اجلمالية والفنيـة فسـ  املباحـث املعروفـة ر     

ة والنظـام ال ـوتي وتوغيعـه    علم املعـاني، ور اجلانـ  ال ـوتي دجو الفاصـل    

علــى األصــواا ر الســوجة، واجت ــد ر إبــراغ اخل ــا   الفنيــة للق ــة  عنــد 

، واحلق (1)تناوله للق ة ك  ذل  من أج  االقرتا  من املناحي الفنية للسوجة 

 .أن له إضافة ر اجلان  ال وتي  ُتبس  له

 لفى بالئشــ  عــن مقمــ  جعايــة اهلل للم ــ  أمــا هــذا الببــث فمعــين   

ومواساته وتريبيتـه مـن  ـقل أسـلوب ا، و  ـا   نظم ـا وبنا  ـا الرتكـي ،         

بـذلُ  الوسـه ر    وكي  استلاع  أن ت ديـه علـى أبلـج وجـه وأا بيـان، وقـد      

وللا فـه البيانيـة ازيـد  مـن التبمـ ، وإنعـام        هـذا التناسـ  بقرًيـا،    تتبه أسـراج 

أسـبل  الذي سعيُ  إليـه، و  النظر، وأججو أن أكون قد ُوِفقُ  ر حتقيق اهلدف

مليدان الذي أفنى فيـه األولـون   ااهلل املغفرة عن التق ً؛ فما جيم  اقتبم هذا 

            .واي رون أعماجهم إال أن يفع  كما فعلوا أو أن يسدد ويقاج 

 .فتشبهوا إن مل تكونوا مثلهم       إن التشبه ابلكميام فالح  
 .وعليه التكالن ،وهللا املستعان

 
 

                                      
 16-14ينظر : حتلي  لغوي أسلوبي لسوجة القلم :  (1)
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 :التمهيد

 مق ود السوجة : 

 يسـوجة إنَّمـا يئـون بين مـا مـن التناسـ  والتاـاو  والتـ           إن آياا كـ   

قسـم مـن   البـ  إنَّ تسـمية    ،وحدة بيانّيـة معاـزة ُمْدِهشـةا    هلاما حيقُِّق  يوالتنار

جيمـه آياتـه رـرض ج ـيس      من ـا  اأقسام القرآن باسم )سوجة( تـدل  علـى أنَّ كلاـ   

أنَّ كــ َّ ســوجة هلــا » هــذا  وجممــ  األمــر ر   (1)دا ليــة وثيقــة  وتربل ــا عق ــُق 

مق ٌد واحٌد ُيداج عليه أوَّل  ا وآ ُرها، ويسـتدل  عليـه في ـا، فرتتَّـ  املقـد ماا      

حيتـاج إىل دليـٍ     يٌءالدَّالة عليه على أتقن وجه وأبدع ن ـ ، وإذا كـان في ـا شـ    

ّرا، فإذا وص  األمـُر إىل رايِتـه   دلي  الدلي ، وهلمَّ ج استدّل عليه، وهئذا ر

 ِتَم اا مْنه ابتدأ، ثم انعل  الئقُم وعاد النظـر عليـه علـى ن ـ  آ ـر بـديه،       

رــً األوَّل منيــه، فتئــوُن الســوجة كالشــارة النضــًة العاليــة، املزينــة    وَمــرَّ ر

، وأفنان ا منعلفة إىل تل  املقاطه كالـدوا ر  ببنواع الزينة املنظومة ببفنان الدج،

قبلـ ا، وشـعبة ملتبمـة اـا بعـدها، وآ ـر        مت لة اا وك  دا رة من ا هلا شعبة

مـا بعـدها، ف ـاجا كـ  سـوجة       انت اؤهـا  السوجة قد واص  أوهلا، كما الحم

ايياا الغـّر، العايبـة الضـم، بلـ  تعـاط        مشتملة على دوا ر دا رة كربى،

  ( 2)« مثاجها وأر ان ا وحسن تواص  أفنان ا،

يه املعاني اجلز ية ر تقمح ا ر السـوجة الواحـدة  كمريـ  أجـزاء     وميئن تشب

   .العضو الواحد من اإلنسان

                                      
،  ىل فقه املعنى القرآنّي ر سياب السوجةمعامل اللريق إ العزُف على أنواج الذ كر ( 1)

 .هـ1424) املئتبة الشاملة  كتا  آلي رً ملبوع (  81 /1حممود توفيق سعد : 
 .1/14نظم الدجج للبقاعي: ( 2)
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ــتبم األعضــاء ر جســم      ــتبم كمــا تل ــة ر الســوجة كلِّ ــا تل واملعــاني الئلي

ــا تشــتب  األعضــاء         ــا، كم ــن الوشــا   حتــيط ب  ــد شــبئة م ــم شت اإلنســان، ث

 مجلـة السـوجة ر   يسِري رمن وجاء ذل  كّله  بالشراي  والعروب واألع ا  

ا،  وت دى ااموع ا ررًضا  اًصا، كما يب ذ اجلسم قواما واحًد ،ا اه مع 

. ومـن  (1)ةويتعاون جبملته على أداء ررض واحد مه ا ـتقف و ا فـه العضـوي   

الر يس  واملق وَد ذا املغَزى الئ لِّيَّفإن ه .هنا تبتي أهمية معرفة مق ود السوجة

وجقا ق ـا، وحقا ق ـا، ألنَّـه     ي، سوجة مـن للـا   املعـان   هو مفتاح  زا ن ك  

، واللريـق إلدجا  وجـوه   السـوجة  امل يمن على ك   عن ر من عناصر البيان ر

لعرفان مناسـباا اييـاا ر    األمر الئلي املفيد» التناس  في ا، يقول البقاعي  

 (2)« ق  له السوجةيمجيه القرآن هو أن  تنظر الغرض الذي س

َمـْن حقَّـَق املق ـوَد ِمـْن ك ـ   ُسـوَجة  عـرف تناسـَ  آيات ـا          » أيضا :   ويقول

وق   ا ومجيه أجزا ه، وبه ينئش  رام  املعنى وتتـب  أسـراج الق ـ     

. .تلـ  الس ـوجة   املئرجاا وأنَّ ك َّ سوجة أعيدا في ـا ق ـة، فلمعنـى ادعـي ر    

لفــ  األلفــا  هنــا ا تومــن  ،الســوجة الســابقة راملعنــى الــذى ســيق  لــه رــً 

واإلجيـاغ والتلويـ    بالتب ً والتقديم  فس  تل  األرراض، وتغًا النظوم

   (3)« به الق ة من ذل  أص  املعنى الذى تئون   ءمه أنَّ ا ال خيال  شي

                                      
 .هـ 1397، الئوي  ، 155:، د. عبداهلل دجاغ  النبب العظيمينظر :  (1)
 .149  /1البقاعي ، نظم الدجج :  ( 2)
  .1/14البقاعي: ، ر تناس  ايياا والسوج نظم الدجج (3)
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ســوجة حيتــاج اىل  استئشــاف املغــزى واملق ــود الئلــّي ر ومــن اجلــدير أن 

كمـا يلـزم التسـل  بـاملن       ، م ابرة ومداجسة فسيبة عميقـة متئـاثرة الروافـد   

    .(1)املع  على استب اجه وإدجاكه 

واملتبم  ملعاني سوجة القلم جيـد أن معظم ـا ر  الـذ   عـن الـن  وتسـليته       

  ،ومواســاته والرينــاء عليــه وعلــى املــ من ، وتــولي حــر  أعدا ــه وذم ــم ،

انعي وت ديد كرباء قريش املغرتين ببمواهلم وأوالدهـم بـبن يلبق ـم مـا حلـق مـ      

بال رب على أول    الزكاة من الب و والقبط بعد اخل   والنعيم، وأمره 

املرتب   به وبدعوته واإلشاجة إىل حـال يـونس ر قلـة     ،الذين ات موه باجلنون

   (2)ال رب.

                                      
ميئــن أن  هــذه الروافــد الــيت وقــد اجت ــد د. حممــود توفيــق ســعد ر اســتاق   ( 1)

 وهي :  .استب اجهاملق ود ، وتع  ر ُيْسَتَقى من ا 
كما يقرج البقـاعي ر قولـه :    اسم ك  سوجة مرتجم عن مق ودهااسم السوجة ؛ ف .1

اسـبة بينـه وبـ  مسـماه، عنوانـه الـدَّال باإلمجـال علـى         اسم كـ   شـت تلبـظ املن    » 
 .14 /1نظم الدجج : « تف ي  ما فيه 

 .فاحتة السوجة و اشت ا .2
 .اخلاشة واملقاطه .3
 .كالق   تدبر الفروب البيانية ب  املعانى الئلية امل رفة فى السوج .4
 .َتدب ر الفروب البيانية ب  املعاني اجلز ية امل رفة ر السوجة .5
 ي للسوجةعام اللغوامل .6

ــذ كر ينظــر :  ــواج ال ــّي ر ســياب    العــزُف علــى أن معــامل اللريــق إىل فقــه املعنــى القرآن
 .81 /1، حممود توفيق  سعد : السوجة

تفسً التبرير والتنوير ، الشيخ اللاهر بـن   29/58 ينظر : التبرير والتنوير : (2)
ــونس     ــية ، ت ــداج التونس ــوج ، ال ــا عاش ــا    ) ط ، ا : د ( ؛ ب  ــز ر لل ر ذوي التميي

ط، ) ، ا: حممد النااج ، داج الباغ ، مئة 476 /1، الفًوغ آبادي :  الئتا  العزيز
، 21، داج الشـروب ، اللبعـة    6/3653ا: د ( ؛ ر  قل القـرآن ، سـيد قلـ  :    

،  564؛  املات ر ر التفسً ، مجاعة من علمـاء التفسـً :     م 1993هـ 1414
ور تفســً القــرط  أن  .هـــ1437ســاا القرآنيــة ، اللبعــة الريالريــة ، مركــز تفســً للدجا

، ا :  18/214ينظر : اجلـامه ألحئـام القـرآن :     .معظم السوجة ر الوليد بن املغًة
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» يقــول البقــاعي ر بيــان مق ــودها جابلاــا أوهلــا بــ  ر ســوجة امللــ  :         

  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ چ   آيةمق ودها إ  اج ما استرت، وبيان ما أب م ر

 بتعي  امل تدي الذي برهن على هدايته حياغته [29امللك ]
العلم الذي هو النوج األعظم والتالق بالفرقـان، وأدل مـا في ـا علـى هـذا      

                                                                         (1)« الغرض )ن( وكذا )القلم( 

د  عن التناس  ب  املق ود وافتتاح السوجة باحلرف)ن(  قال : وح  حت

ــم الــذي هــو مق ــود         »  ــه صــفات ا علــى العل ــد انلبقــ  اارج ــا ومجي فق

 أي علم الن  « ..السوجة

 نزوهلا : 

ــذل ،       ــم، وتســمى ســوجة ) ن ( ك ــاب أهــ  العل ــة باتف ــم مئي ســوجة القل

م ر ترتيـ  نزوهلـا،   البتدا  ا فرف النون، وألهـ   العلـم  ـقف رـً حمسـو     

 األص  الذي تضافرا عليه األ باج ال بيبة أن أول ما نزلف

، ثم اُ ِتل  فيما نزل بعُد مـن القـرآن، فقيـ  :    (2) سوجة العلق القرآنمن 

سوجة )ن( والقلم، وقي  املدثر،  ثم املزم ، وقي  : ب  : العلـق ثـم املـدثر،    

 (3) .ثم املزم ، ثم القلم

جأي د. بئري شيخ أم  بتب ر نزوهلا إىل ما بعـد السـنة    وإن كنُ  أميُ  إىل

الريالرية مـن البعريـة ، أي ر مرحلـة الـدعوة اجل ريـة؛ ملـا في ـا مـن الداللـة علـى           

                                                                                    
أمحــد الربدونــي ، إبــراهيم أطفــيش ، داج الئتــ  امل ــرية ، القــاهرة ، اللبعــة الريانيــة ،  

 .م1964 -هـ 1384
 ) بت رف (  1/89:البقاعي نظم الدجج ، (1)
ــا  جواه الباــاجي ر ال ــبي  اجلــامه ،   (2) ــا  3الــوحي ، بــا  ) بــدءكت ( ، كت

 .قسوجة اقرأ باسم جب  الذي  لتفسً القرآن ، با  
 .58 /29 ظر : التبرير والتنوير :ين (3)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8049&idto=9098&lang=&bk_no=52&ID=2275
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ــة         ــد  ر بداي ــ  مل حي ــرك ، وذل ــه املش ــادة م ــرحية احل ــة ال  ــدو  اداب  ح

هـم  ، كما أن ات ام الن  باجلنون كـان مـن أ  (1)الدعوة؛ إذ كان  الدعوة سرية 

   .أسبا  نزوهلا كما يتض  من تدبر معاني ا

 مناسبة السورة ملا قبلها : 

جاءا سوجة القلم متق مة مه سابقت ا )سوجة املل (، آ ذةا اع ـم ا ر  

أناقة ولل  كشبن القرآن ر كـ  أرراضـه ومعانيـه : كالعقـد النظـيم الـذي ال       

ـــ      ــ  فـ ــا، وال عا ــن أ ت  ــه دجة ع ــو في ــر  » تنب ــا   الق ــر لل ــة ر أكري آن مودع

 .كما يقول الراغي (2)« الرتتيباا والروابط 

ولقد تبم  العلماء سوجتي القلم واملل  للئش  عن العق ق الدقيقة اليت 

تربط  ب  السـوجت ، ف ـداهم إنعـام النظـر وحسـن التبمـ  إىل جوابـط لليفـة؛         

  فابن الزبً الغرناطي يـرى أن الـدالالا العظيمـة الـيت ذكـرا ر سـوجة امللـ       

وبسل  ر نسٍق موجز، ونظـٍم يب ـر العقـول، ويفـوب كـ  مقـول ال ميئـن أن        

ت دج عن موصوف باجلنون كما يدعي الئافرون، وهو الذي ت دجا سوجة 

ــول :    ــه، يق ــه عن ــم بتنزي  ــن     ف» القل ــ  م ــه ســوجة املل ــا انلــوا علي لعظــيم م

ى ذلـ   ا علـ مقسـمً  ،ممـا تقوَّلـه املبللـون      أتبعـ  بتنزيـه ايتـي بـه     ،الرباه 

ژ  ڑ    ژڈچ  فقـال تعــاىل:  والتئـريم، ميـز  ا ر التالتعظـيم وتبكيـدً   غيـادة ر 

ــى ي ــ    چڑ   ک  ک  ک  ک    گ  گ ــون أن يت ــوَّج  وأن تلــ  مــن جمن

                                      
، داج العلم للمقي  ، بًوا ، اللبعـة   271ينظر : التعبً الفين ر القرآن :  (1)

 .م1992األوىل ، 
  .140 /10التفسً الئبً ، الراغي :   (2)
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فئيـ  ببسـل ا وإيضـاح ا ر    ، أنظـاج العقـقء    ـا وقـد انقلعـ  دون   الرباه ،

 (1)« ... لوعباجة تفوب ك  قو ،وتقؤم حً العقول، ونظم معاز ،نسق موجز

ذكـر ر سـوجة    وقريٌ  منه تلميذه أبو حيان األندلسي الذي جأى أن اهلل 

املل  شيً ا من أحوال السعداء واألشقياء، وقدجتـه البـاهرة، وعلمـه الواسـه،     

وأنه تعاىل لو شاء خلس  ب م، أو ألجس  علـي م حاصـًبا، وكـان الـذي أ ـرب      

كـان الئفـاج ينسـبونه مـرة إىل     بـالوحي، و  تعاىل به هـو مـا تلقفـه جسـول اهلل     

الشعر، ومرة إىل السبر، ومرة إىل اجلنون، فبدأ سببانه وتعـاىل سـوجة القلـم    

برباءته مما كانوا ينسبونه إليه من اجلنون، وتعظيم أجره على صربه على أذاهـم  

   (2)وبالريناء على  لقه العظيم 

ــه     ــ  ر قولـ ــوجة امللـ ــه سـ ــ  بـ ــذي ُ تمـ ــام الـ ــاعي أن اإلب ـ          : وجأى البقـ
ــم ر مللع ــا حــ    :     چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  چ  أوضــبته ســوجة القل

عين  امل تدي الذي برهن على هدايته فياغته العلم الـذي هـو النـوج  األعظـم     

الــذي ال يضــ  ا ــاحبته، وبينــ  أوصــاف الضــال اــا أفــاده علــى هــذا الــن   

هذه السوجة بئلمة البيـان  الئريم األمي من العلوم  اليت غ را فاجها فافتت  

وبــالقلم الــذي جتبتــه ر بيــان العلــم وكشــ   فايــاه  –يق ــد حــرف النــون  –

فيث ال جي ل ا أحد ات   بالعق ، وكان املااطـ  ب ـذا قـد عاشـرهم دهـًرا      

طويلاــا، وهــو أعقهــم قــدًجا، وأط ــرهم  لقاــا، وأحئم ــم جأًيــا، وأغكــاهم   

                                      
ينظر : الربهان ر تناس  سوج القرآن ، أبو جعفر أمحد ابن الـزبً الغرنـاطي :    (1)

 .هـ1428يد مجعة الفقح ، داج ابن اجلوغي ، اللبعة األوىل ، ، ا/ سع 192
 .8/301ينظر : تفسً الببر احمليط :  (2)
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 فوه بسببه باجلنون الـذي ينشـب عنـه    . ومل يتادد له شيء يستبق به أن ي.نفًسا

     ( 1) .الضقل املذكوج آ ر املل 

  أما السيوطي فربط ب  القـدجة علـى إذهـا  املـاء وتغـويره ر آ ـر امللـ         
 بالقدجة على إذها  الريمـر   چڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ   ڈ   چ

    چ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٹ   ڤ  ڤ  ڤچ  ر سوجة القلم :
الت ديد بإذها  مثر أصبا  البستان ر ليلـة   فلما ذكر » حيث يقول : 

.. وإذا كان هـذا ر  .يلاف عليه في ا وهم نا مون، فبصببوا ومل جيدوا هلا أثًرا

الريمـاج وهـي أجــرام كرييفـة، فاملــاء الـذي هــو لليـ  جقيــق أقـر  إىل اإلذهــا        

ر وقـ  اإلذهـا  فئمـا أن     ب  يضي  وجً ا لليفاا آ ـر، وهـو اتفاق مـا   (2)«

ــول :     ــر. يقـ ــا  الريمـ ــذل  إذهـ ــا فئـ ــد  ليلاـ ــاء حـ ــوير املـ ــال» تغـ ــذا قـ           وهلـ
إشــاجة إىل    چڇ    ڇ  ڍ       چ وقــال هنــا         چٹ    ٹ   ڤ  ڤ  ڤ          ...چ

 (3)«أنه يسري عليه ر ليلة كما سرى على الريمرة ر ليلة 
  السوجت  وجـد أن ـا مـن ا ـتقف     ومن تبم  هذه الوجوه من التناس  ب

التنوع ال التضاد، وأن كق من م قد نظر إىل وشياة جحم تـربط بـ  السـوجت     

ال شال  صاحبه، وإن كان ابن الـزبً وتلميـذه قـد نظـرا إىل ج ـة كليـة  مـه        

بين ما، أو باألحرى كان يربط بين مـا وعينـه علـى مق ـودي ما وكـذل  فعـ        

ي ما أكرير كشفاا لّلبمة القوية ب  السـوجت ، ولـذل    أبو حيان؛ لذل  كان جأ

                                      
  .91/  8 نظم الدجج للبقاعي:ينظر :  (1)
ــيوطي :      (2) ــوج، الس ــاا والس ــ  ايي ــدجج ر تناس ــق ال ــداهلل 142تناس ، ا: عب

 .م1987هـ، 1408الدجويش ، عامل الئت ، بًوا، اللبعة الريانية، 
   .امل دج نفسه (3)
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يقول الغماجي صاح  كتـا  )جـواهر البيـان ر تناسـ  سـوج القـرآن( تعليقاـا        

  (1)« وهي مناسبة  اهرة» على جأي ابن الزبً : 
بينما البقاعي نظر إىل عققة  اشة املل  ببول القلـم  وهـذه صـوجة أ ـرى     

، أمـا السـيوطي   (2)لقرآنيـة املقـرجة لـدى العلمـاء    من صوج التناسـ  ر البقرـة ا  

فإنه قد نظر إىل عققة لليفة وجليلة القدج ب  السـوجت ؛ ألن مق ـود سـوجة    

القلم تنزيه الن  والريناء عليه، أما سوجة املل  فرتكز علـى إ  ـاج كمـال ملـ      

ق اهلل وقدجته بعرًيا على اخلضوع له و شيته،  وهي القدجة على إذها  املاء لـي 

ر سوجة املل  بالقدجة على إذهـا  الريمـر لـيق ر سـوجة القلـم، ولئن ـا أبعـد        

 .عن املقاصد الئلية األم للسوجت 

 

*      *      * 
 

 
 
 

                                      
، عامل الئت   120جواهر البيان ر تناس  سوج القرآن ، عبداهلل الغماجي :   (1)

   .م1986 -هـ 1406، بًوا ، اللبعة الريانية ، 
ــريم     (2) ــرآن الئ ــر : التناســ  ر الق ــة :   –ينظ ــة ، للباحري صــوجه وأســراجه البقري

( جامعة اإلمام عبـدالرمحن الفي ـ  )   ، فث الدججة العالية ) دكتوجاه  346-356
دجاسة ر أسراج االقـرتان   –هـ ؛ التناس  ر تفسً اإلمام الراغي 1423الدمام سابقاا ( 

 .م2010 -هـ 1431، مئتبة وهبة ، القاهرة ، اللبعة األوىل،  302-307: 
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  (1)دراسة البناء الرتكييب للمطلع –املبحث األول 

 والتعريض بأعدائه (والثناء عليه   ) إظهار علمه

ک    گ  گ      گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک    ژڈچ     ٹ ٹ 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  

   [7 – 1القلم  ]چہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے    ے  ۓ 
مـن ت مـة    ُيقسم اهلل ملله هذه السوجة بالقلم والئتابة على براءة الن  

يعانيـه مـن أذى   اجلنون بفض  اهلل ونعمته عليه، وي كد ثوابـه العظـيم علـى مـا     

ــاأل قب العظيمــة،     ــه ب ــاء علي ــج الرســالة؛ والرين ــب  صــفاا املشــرك  لتبلي وي

 أعداءه هـم  عندما يتئش  احلق ويتض  من هو املفتون باجلنون، وأن املئذب 

ــن م      ــوا لــو الي الضــالون والــن  هــو امل تــدي، وين ــاه عــن طــاعت م؛ فقــد شن

    (2)والطف م على حسا  الدين 

                                      
جة ، إن م لل  امللله ليس مق وًجا على ايية األوىل أو اييت  مـن أول السـو   (1)

ينظـر :   .وإ ا هو مف وم يستقيم على ك  ما من شبنه أن يئون م اًدا للغرض أو املق ـود 
، 9عققة امللاله باملقاصد ومواقع ا ر شـعر الشـعراء األجبعـة الئبـاج ، نـداء احلـاجثي :       

ــاهرة ، اللبعـــة األوىل ،   ــة ، القـ ـــ ، 1436مئتبـــة وهبـ ــاله م ؛ 2015هـ ــة امللـ عققـ
ــة بق  ــد )دجاس ــة (   باملقاص ــة تلبيقي ــة نظري ــراهيم ري ــد إب ــان ،  23: اهلده ــة اإلمي  ،مئتب

 .م2011-1432، اللبعة األوىل ، القاهرة
وطي ر بيان وجه املناسبة بـ  املللـه واملقلـه ؛ فإنـه يعـد  مـن       يويدل عليه صنيه الس

امللله ما هو بعيـد عـن فاحتـة السـوجة  أو اييـة واييتـان مـن أوهلـا كمـا ر املا ـدة ورـافر            
واحلديد ، وكذل  املقله ، وهو  تام السوجة فق يقت ر على اييـة واييـت  األ ًتـ     
ر السوجة ، ب  ما يئو ن فئرة متئاملة ترتبط باملق ود كمـا ر حديريـه عـن مقلـه سـوجة      

 49،63،69النوج. ينظـر : مراصـد امللـاله ر تناسـ  املقـاطه وامللـاله، السـيوطي :       
 .هـ1434، داج املن اج ، الرياض ، اللبعة الريانية ،  36 ،35و)مقدمة احملقق( :  56

ويشـيه ر الدجاســاا القرآنيــة م ــللبا ) الفـوات  واخلــواتيم( ينظــر : الربهــان ر علــوم   
، ا/  208؛ إعاــاغ القــرآن ، البــاققني :   182-164 /1القــرآن للزجكشــي : 

 ا:د(السيد أمحد صقر، داج املعاجف ، القاهرة ، اللبعة الريالرية ، )
 .564 املات ر ر التفسً :  (2)
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ــدبر البقو ــه   رــي الت ــاء هــذا املللــه و  ــا   تركيب ًٍ مــن  لبن ي ــدي لئــري

 ،االفتتاح باحلرف )ن(السوجة هو  هأول ما يقابلنا ر هذو الللا   واألسراج،

 ،حتـدي املعانـدين   البدء باحلروف اهلاا ية املقلعة ر أوا   السـوج هـو  بقرة و

القرآن؛  عن اإلتيان اري  القرآن , وهذا أول التبدي الواقه ر وإثباا عازهم

ال تلميًبـا  إذ ليس ر سوجة العلق وال ر املزم  , وال ر املـدثر إشـاجة إىل التبـدي    

 فـروف الت اــي  مبـدوءة ثـم نزلـ  بعـدها مثــان وعشـرون سـوجة       (1)اوال ت ـرحيا 

    (2)) ب , طه , آمل , حم , طسم , عسق ,ك يع ...( حنو:

القـرآن واحتااًجـا    لقد جاءا هذه احلروف ر أوا   السـوج بياًنـا إلعاـاغ   

 على الئفاج والعر   اصة

ببن اخللق عاجزون عن معاجضته اريلـه مـه أنـه مركـ  مـن هـذه احلـروف         

ولتئــون أبلــج ر التبــدي واإلعاــاغ،   ليئــون املقلعــة الــيت يتاــاطبون ب ــا , 

كامل ياة هلـم , واملوقظـة للـ مم الراقـدة الغافلـة مـن بلغـا  م لللـ  التسـاج           

ــي م    لتســرتعواملعاجضــة، و ــم يتلــى عل ــاه م فيفتبــوا هلــا ألــاع م، ث ي انتب

  (3) إلزاًما هلم باحلاة  فيسمعوا، فيئون ذل 

                                      
 .58 /29التبرير والتنوير :    (1)
( وقد ا تل  األقدمون ر معناها ا تقفاا يعئس عاز البشر عن اإلحاطة ببسراج 2)

مـا توصـ  إليـه ع ـره ر معناهـا ,      جامه البيان عن تبويـ  آي القـرآن   القرآن ، وقد ساب 
إليه القرآن ذاته , وهو أن ا ال معنى هلـا , فقـد نـزل    لئنا خنرج من هذا اخلقف بقول ي دي 

جـامه  وأمرياهلـا. ينظـر :   ( القرآن بلسان عربي مب  ور لغـة العـر  ال معنـى لــ )آمل , آلـر     
أضواء البيان ؛ 40 /1تفسً القرآن العظيم : ؛  73 /1البيان عن تبوي  آي القرآن : 

   .8/245 ر إيضاح القرآن بالقرآن :
 ؛ 1/6نظـم الـدجج :    ؛ 73 /1جامه البيان عـن تبويـ  آي القـرآن :    ينظر :  (3)

م؛ أضواء البيـان  1973، املئتبة الريقافية ، بًوا ،  2/24اإلتقان ر علوم القرآن : 
  .8/245 ر إيضاح القرآن بالقرآن :
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والدلي  على هذه النئتة البقرية أن هذه احلروف مل تذكر قط إال وعقب  

بـذكر القـرآن إمـا مقسـًما بـه , وإمـا نـرًبا عنـه، لقنت ـاج للقـرآن , وبيـان            رالًبا 

ماعــدا ســوج : مــريم والقلــم   (1)لــوم باالســتقراء إعاــاغه وعظمتــه , وهــذا مع 

وي كده أن مجيه السوج املفتتبة ب ذه احلروف هـي سـوج     .والعنئبوا والروم

مئية ما عدا الرعد والبقرة وآل عمران , واجلو الذي نزل  فيه السوج املئية هو 

جو التبدي بالقرآن ر وق  اشتد فيه التئذي  بـالقرآن، لـذل  كـان جمي ـه ر     

إىل سـر احلـرف ر    اواضـبً  الفتًـ و ه السـوجة املئيـة املبئـرة ش يـًدا للتبـدي،     هذ

وجبـًدا   املشرك  ر نبوتـه    البيان املعاز السيما وأن ر السوجة جدلاا من

؛ فضـق عمـا فيـه مـن الداللـة      (2)ملعـاــزته بداللـة قـوهلم إن ـا أسـاطً األولـ      

وعظمت ا باعتباجها مـن نعـم   على شرف احلروف كما يقول ابن القيم وجقهلا 

 .  (3)اهلل على عباده ح  أقدجهم على الئقم ب ا لينظموا ب ا العلوم 

والذي يعنينا ر هذا الدجاسة عققة هذا التبـدي اق ـودها األعظـم وهـو     

وتبييده، وال خيفى على املتدبر ما ر التبدي من قوة االنت ـاج   جعاية الن  

 اطلة واالت ام اجلا ر.ر مقام هذه الدعوى الب له 

أما السر ر ا ت ا  سوجة القلم فرف اهلااء )نون( بالذاا دون رًه  

مــن حــروف العربيــة، والســر ر رلبــة هــذا ال ــوا ر فاصــلت ا، فإنــه يعــود     

للا ا   ال وتية هلذا احلرف وفقاا لنظرية ابن جـين ر أن العربـي قـد أبـدع     

وقـد حـاول    (4)ملعـرب ب ـا عن ـا   كلماته جبع  أصـوات ا علـى لـ  األحـدا  ا    

                                      
  .1/40ينظر :  تفسً القرآن العظيم :  (1)
 .2/42رمحن : ينظر : التفسً البياني ، د. عا شة عبدال (2)
 .204ينظر :  التبيان ر أقسام القرآن :  (3)
، وما بعدها ر با  ) إمساو األلفا  أشباه املعاني ( ،  157 /2اخل ا   :  (4)

 داج الئتا  العربي ، بًوا ) ط، ا: د ( 
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بع  الباحري  الئش  عـن   ـا   احلـروف العربيـة معتمـدا علـى الرابلـة        

كـ  حـرف   » الفلرية ب  أصواا احلروف وب  احلـواو واملشـاعر، مقـرًجا أن    

من حروف العربية مشبونة بشتى األحاسـيس واملشـاعر، وأن كـ  حـرف  مـن      

حلســية حتــول إىل وعــاء مــن هــذه احلــروف بفعــ  هــذه اخل ــا   الشــعوجية وا 

اخل ا   واملعاني فما أن يعي ا القـاج  أو السـامه حتـى تتشـا  األحـدا       

واألشياء واحلاالا ر نيلته أو ذهنه ووجدانه، وبذل  ينـو  احلـرف العربـي    

ر » ويستش د لذل  بئقم الرافعي حول إعاـاغ القـرآن بـبن     (1)« عن الئلمة 

فوية بق ت ـنه، قوام ـا التوافـق الفلـري بـ       الئلمة العربية موسيقى باطنية ع

وألن احلـروف    (2) «  ا   أحرف ا وما تـدل عليـه مـن املعـاني إحيـاًء وإميـاًء       

العربية كانـ  تنتمـي إىل القلـاع ال ـوتي قبـ  أن تنتمـي إىل القلـاع اللغـوي،         

هيااني ينبعث من ال ـميم للتعـبً عفـو الفلـرة عـن       صوٌافإن صوا النون 

ــ ــاا(األمل العمي ــوني   ، ق )أّن أنين ــرج الن ــوا ذو املا ــان ال  ــذل  ك ــذي  ،ول ال

تتااو  اهتزاغاته ال وتية ر التاوي  األنفـي، هـو أصـل  األصـواا قاطبـة      

على أن صوا النون إذا لفظ نفَّفـاا مرقَّقـاا    ،للتعبً عن مشاعر األمل واخلشوع

 ـــاء وباالعتمـــاد علـــى مـــن   اإلح (3)،أوحـــى باألناقـــة والرقـــة واالســـتئانة

ــ        ــون، كان ــة فــرف الن ــدوءة واملاتوم ــاني امل ــادج املب والتق ــي الشــام  ملع

؛ م دجاا تبدأ فرف النـون (  368) على ثقمث ة ومثانية وست   النتياة العريوج

من ا تسعة وعشرون م دجاا تدل  معاني ا على أصواا حتاكي ر الغال  انبرياب 

                                      
منشـوجاا احتـاد   ،  22، حسن عبـاو :      ا   احلروف العربية ومعاني ا   (1)

  .م1998ق ،) ط: د ( ، دمش الئتا  العر 
ــة  :     (2) ــًوا ،   214إعاــاغ القــرآن والبقرــة النبوي ــا  العربــي ، ب ، داج الئت

 .م1990 -هـ 1410اللبعة الريامنة ، 
 .158  ينظر :   ا   احلروف العربية ومعاني ا   (3)
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نـبج  حنـو :  أنـ  أو جنـ ،    صوا النون من ال ـميم اـا يتوافـق مـه مافيـه مـن      

 ،نــّ  وحنــن  )تــردد صــوته ر جوفــه(، ونــب  الئلــ ونــّ  التــيس، والبــوم، 

نعــق الغــرا  ونغــق ونعــ ،  و ،نشــ وخنــر ، وحنــ  البــاكي )أعلــى بئــاءه(و

 ... إىل آ ر هذه امل ادج.لضفدع ونقنقانّق ونقس الناقوو، ، ونغمو

خلــروج اــا حيــاكي م ــدجاا تــدل معاني ــا علــى االنبريــاب وا  م ــة وعشــرونو

نـب   و ،نبـ  و: نبـب )اجتفـه و  ـر(     : من ـا   روج صوا النون مـن ال ـميم  

جنـم  ، و)اجتفـه(  جنـد و نتب املئـان و ،نّ  ونض و نبج،ونبه و ،اجلرح )توّجم(

 .. .)طله و  ر(

م ــدجاا تــدل معاني ــا علــى النفــاذ ر األشــياء ممــا يفيــد    مخســة وأجبعــونو

ــنبــث األجض  :و حنــ ،احلركــة مــن اخلــاجج إىل الــدا    نريــ  ( و بش تراب ــا) ن

نقر اللـا ر  ، ونقد الشيء )نقره لياتربه(، ونق  اجلداجو ،الشيء )استارجه(

 ...نئ  األجض بعود )نق  في ا(، والشيء )حفره انقاجه(

م ـدجاا تـدل معاني ـا علـى الرقـة واألناقـة والضـع  بـق          سبعة وأجبعـون و

ــاا ن    ــون مرقق ــو  اــا يتوافــق مــه صــوا الن ــاا. من ــا عي ــ  )دْب   فف : حن ــ  وحَن

نض ـد العقـد   ، ونسـ  الريـو  )رسـله باملـاء فتل ـر(     ، وندف القلـن ، ووهزل(

)بـر  مـن    نِقـه و نّيق ر مبكله وملبسه )تبنق(و ونقط، )ضّم حباته إىل بعض ا(

 (1). .ّ ق الئتا  )أحسن كتابته(و ( مرضه

من ـا   ، ـدجاا مون وسـتة وعشـر   انم تـ أما امل ادج املاتومـة بـالنون، ف ـي    

وفي ا الئريً  ،م دجاا تدل معاني ا على الرقة واألناقة واجلمال مثانية ومخسون

من ـا: أِجن )نشـط وفـِرح( الَبرينـة )الروضـة واملـرأة        من مزايا النساء وحماسن ن،

                                      
 .161 – 159ينظر : السابق :   (1)
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جقنـ   و امـرأة جغان، ، و ادنه )صادقه( ،احلنان ،اجل مان، احل ْسن ،احلسناء(

األفنـــون ، وفتنتـــه املـــرأة )اســـت وته(وغانـــه،  ،املـــرأة )ا تضـــب  بـــالزعفران(

   ..فتاة فينانة )حسنة الشَّْعر طويلته(، و)الُغ ن امللت (

م ــدجاا تــدل معاني ــا علــى اإلقامــة واالســتقراج       من ــا أجبعــة وثقثــون  و

وذل  على النقي  من موحيـاا صـوا النـون ر مقدمـة      ،واإلحاطة واخلفاء

األشـياء. من ـا: أتـن باملئـان، وسـئنه،       امل ادج، من اهتزاغ وانبريـاب ونفـاذ ر  

:  أيوع ـن بـه، ومـه بـه ووتـن، ووطنـه        ،وعمـن بـه   ،وعدن به ،وجغن به

) حُ ـن املئـان   و َجـّن، ، وأمن، وعّشه د  : أكن اللا ر ووكن ه، وأقام في

 ،دفــن، وججــن باملئــان )أقــام فيــه وأِلفــه(ودجــن ، وحضــنه( و صــاج ح ــيناا

 ...جكن إليهو جُصن،و

 ،هــانو ،حــزنحــنَّ، و هــي: ) تســعة م ــادجاعر اإلنســانية وكــان للمشــ

من ـا ثقثـة للبقـد، هـي أِحـن،       ،شـِان ، ودان دينـاا ) ضـه وذل(  و ،ذعنو

   .ضغن عليه( ووَدِمَن )حقد

 ـّن ) ـرج صـوا    و حـّن، وأّن  تدل معاني ا علـى أصـواا. هـي:    سبعةو

وكــان  ،رــّن )كــان ر صــوته ر نــة( و ،طــّنوشــان و جّنو ،بئا ــه مــن أنفــه( 

وذلـ  يعـود    ،جقـ ( أي : لقهتزاغ واالضلرا  م دج واحـد هـو : غفـن )   

وكان للبركة  ،إىل حرف )الزاي( املات  أصقا اعاني االهتزاغ واالضلرا 

في ـا مـن    دّنـ  العـ  )سـال مـا     همـا:  ،من الدا   إىل اخلاجج م دجان اثنـان 

لـدا    أما مايفيـد احلركـة مـن اخلـاجج إىل ا     ،عّن الشيء )  ر وبان( ،عمش(

  .فئان له م دج واحد هو )طعن(
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( مـن معـاني   %62وهئذا يئون حرف النون قد طبه خب ا  ـه ال ـوتية )  

ممـا يـدل    ،( من امل ادج اليت تبدأ به%76بعد أن طبه ) ،امل ادج اليت تنت ي به

  ـا على أن هذا احلرف النسـوي الرقيـق األنيـق يتمتـه بشا ـية فـذة ال يتمتـه ب       

    (1).ر الرقة واألناقة من طاقاا جوحية كامنة ة إىل ماوذل  إشاجة صرحيرًه، 

للنـون  » وبذل   ل  إىل معنى للي  يتناس  وما حنن ب دده، وهو أن 

ومـن أنـ  املفاـوع ذو  صـميمه، ال      ،من جقيق الفضة اخلال ة صار جنين ـا 

 ،أمس  بإنسانية اإلنسان من ا وال أل ق. ففي النون ِجقَّـة وع ـً أنفـاو وإلفـة    

ماجـاوجا النـون حرفـاا إال     !  أجشق بداية تبدأ األلفـا  ب ـا وال أللـ  ن ايـة    ال

تفعــ  النــون ببصــواا  ،وكــان لــه مــن ســنا أناقت ــا طيــُ  ِ فــة وِجقــة وجشــاقة 

تفعله األنيقاا األديبـاا ر نفـوو النـاو هـزاا ملشـاعرهم وت ـذيباا        احلروف ما

فئانـ  النـون   ، وَحنـان  وِجفقة ِجقَّـة  وإحاطـة   ،َصبابة عيش ووفاء  لعواطف م

األنيسة بذل  وحَدها، دنيا من املشاعر والشعر واملوسيقى، لوالها مـا اهتـدى   

 (2)«وال إىل ناي أو كمان  ،وناقوٍو يرن  اإلنسان إىل وتٍر ي ن 

وال ررو إذن ر اصلفاء البيان املعاز هذا احلرف الرقيق اا يوحي من جقة 

مـا اسـتقر ر فواصـل ا؛ فإنـه يتناسـ       و شوع واستئانة ملله هـذه السـوجة ك  

والعناية الربانيـة بشـبن الـن  والتسـرية عنـه برقـة وللـ ، أو العـقج الرتبـوي          

 .(3)للرسول كما يسميه جمضان حسان 

وهلل َدجُّ البقــاعي حــ  ســبق إىل جبــط صــفاا هــذا ال ــوا ) ن ( اق ــود  

تبمـ  صـفاا    سوجة القلم عند توجيه إيرياج هذا احلرف ملله هذه السوجة ح 

                                      
 .163 – 161:  ينظر :   ا   احلروف العربية ومعاني ا   (1)
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هذا احلـرف وأن مبتـدأه ومنت ـاه ذاا ال ـوا، ودوجانـه مـه الئلمـاا الدالـة         

بــ  الشــدة إن ــا اجل ــر و ه مــنصــفاتعلــى النفــاذ واالنبريــاب والظ ــوج، ومــا ر 

فوجـد ذلـ  كلـه مناسـًبا      الغنـة مـا في ـا مـن    و ،والر اوة واالنفتاح واالسـتفال 

كما قرج سابقاا، وأنـه   إ  اج علمه ملق ود السوجة املعنية بتعي  أنه امل تدي ب

  دليلاا على العلم اا دلَّ عليه من » افتت  هذه السوجة باحلرف )نون( ليئون

نرج مسماه وصفاته ومواقعـه ر الئلـم ر مجيـه تقلباتـه، فقـال )نـون( الـيت        

هي اسم ملسـمى بـه   ـوج األشـياء وعلم ـا وإدجاك ـا كمـا دل عليـه موقعـه ر          

والناابـة  ، والن   والنبـب  والنباهة والنقاء، والني  والنمو، اج،والن اسم النوج

أنه قال: لئ  كتا  سر  عن أبي بئر ال ديقو ،والنب  والندم والنااة،

 . .ا لإلحاطةويئون اإلقسام وقه بالنون والقلم علًو ،وسر القرآن هذه احلروف

ج وأيسـرها  وملا كان هذا احلرف آية الئش  لألشياء كـان نرجـه أمئـن املاـاج    

فإنـه خيـرج ممـا بـ  طـرف اللسـان وفويـق         ،وأ ف ا وأوسع ا وهو جأو املقول

ومــن  ،هــو ممـا كـرج مسـماه ر الــه فـانت ى إىل حيـث ابتـدأ      ، الرينايـا مـن اللريـة   

والغنة اخلاججة مـن   ،صفات ا اجل ر وب  الشدة والر اوة واالنفتاح واالستفال

الــذي لــه االتســاع واالنتشــاج وكــ  هــذا واضــ  ر العلــم  ،اخليشــوم إذا ســئن

 .(1) « ةوالتغلغ  ر األشياء الباطن

ونقحـظ أن البقــاعي جكــز علــى مــا ر صــوا النــون مــن صــفاا تتناســ   

والعلم، وكذا دوجانه مه الئلماا الدالة على النفاذ واالنبرياب والظ ـوج، وأن  

مبتدأه ومنت اه ذاا ال وا، فئان فيه إحاطـة هـي أنسـ  شـيِء للعلـم الـذي       

رى أنه مق ود السوجة، وهذه مـن   ـا   هـذا ال ـوا ر العربيـة نعـم،       ي

                                      
 ) بت رف (  90 /8نظم الدجج للبقاعي : ( 1)
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هـي املعـاني    ولئن األنس  للمعنى األعم واألعظم وهـو الـذ  عـن الـن      

الــيت  لــ  إلي ــا حســن عبــاو ومــا في ــا مــن جقــة و شــوع وليونــة تتناســ   

 .وجعاية الن  وتريبيته

ا هـذا ال ـوا ر   وقد أشاج د. حممد مريين إىل هذه العققـة مـا بـ  صـفا    

ــيت شــاجكت ا بعــ         ــيم ال ــه امل ــا م ــا ر فواصــل ا أيًض ــه الســوجة، ورلبت  ملل

فواصل ا وب  مق ودها، وأن ما يتميز بـه النـون ومريلـه املـيم مـن  فـة وليونـة        

علــى اللســان مــرتبط اق ــودها؛ ألنــه يضــفي علــى اييــاا نوًعــا مــن الرقــة     

 ل وتي يياا السوجة، ون ه :والليونة، مه هذا الرن  الذي حيدثه التواغن ا

ف و إيقـاع طويـ  احلركـة ب ـفة عامـة، ج ـَي املوجـة، ينسـا  هادَ ـا مرتًعـا            »

بالشفافية والرقة، وهذا ما يتناس  مه اجلو العام لآليـاا، وهـو جـو اإلينـاو     

 (1)«من أعداء الدعوة  والتسرية، والتعوي  عمَّا كان يققيه 

إىل العنايـة ب ـذه الظـاهرة ر البيـان     وهلذا السب  يدعو شـيانا أبـو موسـى    

املعاز، وهي ا ت ـا  السـوجة ر القـرآن فـرف معـ  أو أكريـر مـن حـروف         

استاراج مناسباا هـذه احلـروف وأحواهلـا     »اهلااء دون األ رى، ويقول : 

 إىل مقاصــد الســوج وأرراضــ ا حيتــاج إىل مزيــد مــن التــوفر والف ــم وال ــفاء، 

     (2)«  شريفة ووجاءه علم دقيق ومعرفة لليفة

بالقســم، والقســم مــن أقــوى امل كــداا ر الئــقم؛ إذ يــدل  ثــم يتبعــه 

علــى التوكيــد والقــوة ويقلــه علــى اخل ــم طريــق اإلنئــاج ر ذاتــه، وخباصــة   

القسم الذي يلي احلروف املقلعة كمـا ر هـذه السـوجة، وال يوجـد أدعـى مـن       
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 ألجله، وقد أقسم بـالقلم بت مة اجلنون حتى ُيساب القسم  مقام ات ام الن  
فـــإن )يســـلرون( مـــن ســـلَر : أي كتـــ   چژ  ڑ  ڑچ             والئتابـــة   

قولره  املق ود ر، أما القلم ف و (1)كلماا عدة حت   من ا صفوٌف من الئتابة
 القلـــم املعروف؛ألنــــه جــــنس  أي : (2)ر ســـوجة العلـــق   چ ژ  ژ  ڑچ 

ــلرون( أي     ــه )ومــا يس ــ  ر الظــاهر لقول ــيه حــال   لئتابــة، ا املناس ــا يقتض وم

ـــودين باخلـــلا  الــذي ال يعرفــون إال الـقـــلم الــذي هــو آلــة     املشــرك  املقــ ـ

وإقسام اهلل  (3), وعند الذين يعرفون الئتابة من العر  الئتابة عند أه  الئتا 

جييء مق وًدا ر هذه السوجة؛ لعظمته أوال؛ فـإن اهلل ال   بالئتابة وآلت ا القلم

 ، وملناسبة هذا القسم ملق ود السوجة.(4)عظيم  يقسم إال على

قعان ر أول ياليت جعل  القلم والئتابة تل  عظمة  بيفأما األمر األول  

ملا  » جيي  الزنشري ببن ذل  قسم يقرع ألاع العر  مسلم م وكافرهم ؟!

ر  لقه وتسويته من الداللة على احلئمة العظيمة  وملا فيه من الفوا ـد الـيت ال   

أمـا ابـن القـيم فـًى أن عظمتـه ر أنـه إحـدى آيـاا اهلل          (5)«يط ب ا الوص  حي

                                      
خالفررد  . عاةشررر   . وقررر 4/328تفسررا القرررميعن العظرريم  ؛ 14/22ينظررمي   مررامب البيررران   (1)

ورأت أنررره مرررنخو  مررر  ) أعررردور  ( اعتررررا دا علررر   ثرررمي  ورو   44 /2عبررر المييف  ل التفسرررا البيرررا    
أن هللا ال يقسم إال علر  عظريم ، وأير  العظرر   –)أعاطا( ل القميعن ، وال ومه له ؛ لسببني   األول 

 ابألعرردور  ، والثررا    أيرر  األعرردور  مرر  القلررم مررا درعهرررا قسررم وامرر  ل أن يقسررم هللا مررل وعررال
ينظررمي   التبيرران ل أقسررام  .؟! وقرر  قررمير العلررراة خليلرر  التناعررم تررني املقسررومات ل القررميعن الكررمي:

، رعررال  381؛ وينظررمي   مرر  تاللرر  الررنظم القررميع  عنرر  اترر  القرريم للبامثرر    56، 13-12  القررميعن  
،  ( مامع  اإلمام عب المييف  الفيلل ، قسم اللغ  العميتير  ، ختلرص الباللر  والنقر ختلص ) مامستا

 هر 1416
 .4/403 تفسا القميعن العظيم   ينظمي    (2)
 .128 التبيان ل أقسام القميعن  ينظمي    (3)
 .3   السايق  ينظمي   (4)
 تاوت ) ط،ت    ( .  ار الفكمي ،141 /4الكشاف ع  مقاةق التنزيل وعيون األقاويل    (5)
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وأول نلوقاته الذي جرى به قدجه وشرعه، وقيد به الـدين وأ ثبتـ  الشـريعة،    

 .(1)العباد  وقام  به م احل

احلقيقة إن بقرة هذا امللله الفريد هلذه السـوجة املئيـة املبئـرة ر النـزول     و

كمــا تئشــ  عــن تناســبه مــه  ســراج هــذا الــدين العظــيما مــن أتئشــ  لنــا ســًر

يتنـزل علـى أمـة أميـة ال تقـرأ      ؛ ذل  أنـه  مق ود السوجة وإ  اج علم الن  

ويوجه اخللا  لن  أمي منّوها باحلرف وشـرف احلـرف الـذي لـه     ، وال تئت 

ثـم يقسـم بـالقلم والئتابـة , والعققـة ال شفـى بـ         ، مئانه من العلـم والـتعلم  

إىل  ا الفتًـ لقـد جـاء   صفه أحد حروف الت اي )الئتابة( وب  القلـم ,  احلرف بو

ئلمــة وال شفــى عققتــه بســر احلــرف الــذي هــو منــاط القــراءة والعلــم والبيــان 

لت ي ـة األمـة خللـه دثـاج األميـة عـن م، وإقبـاهلم علـى          ؛الوحي األوىل )اقـرأ( 

 ( 2) فظ القرآنا حلالئتابة والعلم؛ ليئونا سبب

ــىوب ــذا ت ــالقلم  تال ــة القســم ب ــة بقر ــهوالئتاب ة تعظــيم لقيمــ » :  ، وأن

األمة اليت مل تئـن تتاـه إىل الـتعلم إال عـن هـذا        الئتابة، وتوجيه إلي ا وسط

البشــرية قيــادة   وهــو الضــروجي لــدوجها املقــدج هلــا؛ لتــن   لقيــادة اللريــق ,

جشيدة، ومـا مـن شـ  ر أن الئتابـة عن ـر أساسـي ر الن ـوض ب ـذه امل مـة          

ممـا نسـبه    على بـراءة نبيـه حممـد     ماأن يقسم ب  ولذل  استبقا .(3) «لئربى ا

 .(4) إليه أعداؤه من اجلنون

                                      
 .207ينظر : التبيان ر أقسام القرآن :  (1)
   .29/59 ينظر : التبرير والتنوير :  (2)
التفسً البياني  ؛4/141وينظر :  الئشاف :  .3654 /6ر  قل القرآن :  (3)

 .44-43/ 2، د. عا شة عبدالرمحن : 
 .5/250: ينظر : تيسً الئريم الرمحن ر تفسً كقم املنان  (4)
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 ججاحة عقله ر امللله على ببسلو  القسم دل  النظم املعاز وبعد أن 

ال ـفة الذميمـة    ، مضى ينفي عنـه هـذه  من ت مة اجلنون ته ربلتئون السبي  لت

 ،وبنظٍم فيه من الشدة والقـوة مـا ال خيفـى    (1)اامن م كد الئقمببقوى ما ر 
ک  ک  ک    گ  گ      گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  چ   فقال :

 ترررررررر  و لك  چں  
تبكيـد  وفا دتـه   ؛  چک  ک  ک    گ  گ      چ  نفي اجلنون عنـه بالبـاء   -1

ــد  يتضــ  باال   هــذا النفــي، ــاء ر اخلــرب ملعنــى التبكي ســتقراء القرآنــي وإفــادة الب

والـذي نلمـ ن   » ملواضه الباء ر اخلرب املنفـي، تقـول د. عا شـة عبـدالرمحن :     

إليه ر هدى التدبر ملا استقرأنا من هذا األسلو  ر القرآن هو أن الباء تـبتي ر  

  رب املنفي بـ )ما(

أو )ليس( فتاعله جبًدا أو أنئاًجا... ت ـً بـه إىل إنئـاٍج بـااّ  : )مـا أنـ         

 (2)«مة جب  اانون( بنع

ثم التعبً باجلملة االلية منفية؛ لداللة االليـة علـى ثبـاا اخلـرب      -3

 .وحتققه

                                      
ــر والتنــوير :    (1) ــر : التبري ــوقي علــى       .29/62ينظ ــة الدس ــ َّ ابــن عرف ــد ن وق

واعلم أن م كداا احلئم ) إن ( املئسوجة واهلمزة والقسم ، و)نونا » امل كداا فقال : 
التوكيـد ( ) والم االبتــداء ( ) واليــة اجلملــة وتئريرهــا ( ) وأمــا الشــرطية ( ) وحــروف  

زيـادة( علـى مـا ف   ـ  ر النبـو ، ) وضـمً الف ـ  ( ، ) وتقـديم         التنبيه ( ) وحروف ال
الفاع  املعنوي لتقوية احلئم (، ) والس  إذا د ل  على فعٍ  حمبو  أو مئروه ؛ ألن ا 
تفيد الوعد أو الوعيد(، )وقد( اليت للتبقيق ، )وكبن ( ، )ولئن ( ، ) وإ ا ( )وليـ (  

لدسوقي على شرح السعد ضمن شروح التلاـي   حاشية ا«  . .)ولع  ( )وتئرير النفي(
) بت ــرف ( ، داج الســروج ، بــًوا ، ) ا، ط : د ( ؛ والبقرــة فنون ــا      204 /1

علم املعاني دجاسة بقرية ونقديـة ملسـا      ؛122-114:  فض  عباووأفنان ا ، د. 
 .36:  فيوداملعاني ، د. بسيوني 

 .134-133التبيان ر أقسام القرآن :  (2)
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ب  املبتدأ و ربه على سـبي  التوكيـد    چک  گ چ  جبملة االعرتاض  -4

واملعنــى : انتفــى عنــ    (1) والتشــديد واملبالغــة ر انتفــاء هــذا الوصــ  عنــه 

ن والنبـوة، وح ـانة العقـ  وسـا ر األ ـقب      اجلنون بنعمة جبـ ، نعمـة اإلميـا   

ر راية الغاياا مـن ح ـانة العقـ  وجغانـة      الفاضلة، وفيه الداللة على أنه 

 يقول الراغي (2)الرأي

ــ       : »   ــى : انتفــى عن ــب ، واملعن ــه ر ال ــ  ( كــقم وق ــه ) بنعمــة جب قول

 اجلنون بنعمة جب  كما يقال : أن 

.. ومعنـاه أن تلـ  ال ـفة    .لسـ  اانـون  فمد اهلل عاق ، وأن  فمد اهلل  

احملمودة إ ـا ح ـل ، وال ـفة املذمومـة إ ـا غالـ  بواسـلة إنعـام اهلل وللفـه          

 .(3)« وإكرامه... 

وهذا يدل على أن نعم اهلل تعاىل كان   اهرة ر حقه من الف ـاحة التامـة   

والعق  الئامـ  والسـًة املرضـية، والـرباءة مـن كـ  عيـ ، واالت ـاف بئـ           

ــار ح ــول     مئر ــنعم حمسوســة  ــاهرة، فوجودهــا ين مــة، وإذا كانــ  هــذه ال

اجلنون، فاهلل تعاىل نبَّه على هذه الدقيقـة لتئـون جاجيـة جمـرى الداللـة اليقينيـة       

  .على كون م كاذب  ر قوهلم : إنه جمنون

)جبـ (، ور هـذه     إضافة اسم الربوبية إىل كـاف  لـا  الـن     -5

ر أ فق ــا األكمــ  واألمجــ ؛ إذ حتمــ   يــة لــه اإلضــافة ر بــاكر األمــر ترب

وفيـه لفـٌ  إىل أنـه جبـا  أحسـن تربيـة، ونشـب  أكـرم         » إعقًما بفيوض العلاء 

                                      
    .302 /8 ينظر : الببر احمليط ألبي حيان :  (1)
ــي الســعود :    (2) ــرآن  12-9/11ينظــر : تفســً أب ؛ جوح املعــاني ر تفســً الق

 .29/25العظيم والسبه املرياني : 
 .30/80التفسً الئبً :  (3)
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تنش ة، وجعـا   ـً جعايـة، وهـو جُبـ  الـذي قربـ  أفضـ  تقريـ ، وغاد           

شرفاا بإضافت  إىل حضرته، ثم إنه جبى نفس  وقلب  وجوح  ب ذا الوحي، 

لفـظ   وإيريـاج  (1«) فس، وصبة وجـدان، وصـفاء جوح  فئن   ً  لقه قوة ن

السـوجة كاملـة،   ء األمـر القفـ  ر بنـا   مـن  ( دون لفظ اجلقلة )اهلل( هو الر )

وذلــ  أنــه تعــبً يــوحي بــالقر  واملــودة، هئــذا ر علــ  ور إينــاو    ، (2)

فيه داللة على أنه املربـي لـ  اريـ  تلـ  اهلمـم العاليـة، والسـاايا        و وتئريم،

 إليـه   وما ينسـ  والرد على ذل  االفرتاء الذميم  تشريفه وتنزي ه الئاملة؛ ل

  (  3)من اجلنوِن َحَسداا وعداوةا ومئابرةا 

ي ثر القرآن هذا البناء الرتكي  الذي يتقدم فيه نفي ملاذا  وهنا يرد تساؤل :

 الت مة على الت مة ذات ا، وأ ا خيتاج تب ًها إىل ن اية السوجة حئايـة عـن م :  
، ولِررررررررررررررررررررررررم  ال چڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ          ۀ  ہ     ہ  چ 

 مث ينفيها ؟!يذ ميها أوال 
جييُ  ابن الزبً الغرناطي جواًبا كاشـفاا عـن عققـة ذلـ  اق ـود السـوجة       

ليئـون أبلـج    تقدم اجلوا  بنفي قوهلم والتنزيه عنه على حئاية قوهلم؛» وأنَّ 

ولـذا   ،وأبسـط حلالـه ر تلقـى ذلـ  مـن م      يـه، وأ   وقعا عل، ر إجقله 

ر اإلجقل مـن   فئان هذا أوقه ،به من اخللق العظيم   َّاا ُ  قدم مدحه 

                                      
 .51دجاسة حتليلية لسوجة األحزا  ، حممد أبو موسى :   –من أسراج التعبً القرآني  (1)
چ  ، ر شــبن أصــبا  اجلنــة :   چہ  ہ  ہ   ہ چ ر شــبن عليــه الســقم : (2)

ڭ        ڭ      چ  ،  چ ے   ے چ  ،  چ ڱ  ڱ  ڱچ   ،  چک  گ چ    ،   چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
، ور سياب  چڳ  ڳ     چ ،  چژ   ڑ  ڑ  ک     ک   کچ  ر شبن يونس :   ،   چ ۇ

    چې  ې  ې  ى چ املتق  : 
 .9/12   تفسا أيب السعو ظمي   ين (3)
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إذ كسر سوجة تل  املقالة الشنعاء بتقديم التنزه عن ـا أا   ؛تقديم قوهلم ثم جده

 (1) « ر الغرض وأكم 

 بعـد أن التبليج بم  أعباء اخلرب اإلنئاجي امل كد عن عظمة األجر لت -6
واألجـر ال   چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ چ  اهلل جسـوله، ودفـه  ب تـان أعدا ـه     ثبَّ 

 .(2) يئون إال على العم  ال احل امل سس على األ ـقب احلسـنة والعقـ  الـراج     

، فلـم يـبِا معرَّفاـا حتـى يعلـي      ه ر القرآن كلـه تنئًملا كان أجًرا عظيًما آثر و

يـدل علـى أنـه ثـوا  عظـيم ال يقـادج       حيـده قيـد؛ ل  اللفظ  مه التـنئً امتـداًدا ال   

 .   (3)قدجه 

مــن اهلل لنبيــه إينــاو وتســرية، وتعــوي  رــامر عــن كــ     إن هــذه اجلملــة

حرمــان، وعــن كــ  جفــوة، وعــن كــ  ب تــان ُيرمــى بــه، فمــاذا يــ ثر فيــه هــذا  

. وفا ــدة (4)االت ــام واهلل يقــول لــه هــذا الئــقم ر علــ  ومــودة وتئــريم ؟!    

ي أنـه ال مينعـ  هـذا االت ـام عـن االشـتغال بامل مـة العظيمـة،         جليلة أ رى هـ 

 . (5) ال ي  القو: ملا يرتتم عليه م  الثواب العظيم وهي الدعوة إىل

علـى الضـر  الـذي      چڱ  ڱ     ڱ  ں  چ  : لقد أ رج اخلـرب ر قولـه  

بـإن والـقم واالليـة    زاد ر التبكيـد  ؛ فـ (6)يسميه البقريون الضر  اإلنئاجي

                                      
 .193الربهان ر تناس  سوج القرآن :   (1)
 .8/302الببر احمليط ألبي حيان :  ؛ 99 /8 ينظر : نظم الدجج : (2)
 .9/12:  ينظر :  تفسً أبي السعود (3)
 .6/3655ينظر :  ر  قل القرآن :  (4)
 /6 ن وجرا ـ  الفرقـان :  ررا ـ  القـرآ   ؛ 80/ 30ينظر : التفسـً الئـبً :     (5)

 .302/ 8الببر احمليط ألبي حيان :  ؛ 335
ــة  1/71ينظــر : اإليضــاح :   (6) أسســ ا وعلوم ــا وفنون ــا،   –؛ البقرــة العربي

ــداني :   ــة امليـ ــدالرمحن حنبئـ ــة األوىل ،    179 /1عبـ ــق ، اللبعـ ــم ، دمشـ ، داج القلـ
 .م1996 -هـ 1416
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وعناصر التوكيد إ ا تتئـاثر وفقاـا لت ـاعد أحـوال إنئـاج       ادت م ر املئابرة،لزي

الشـ ادة الئـربى   ، كما جييء هذا التبكيد ليئون الوثيقة السماوية و(1)املااط 

، ومياـــد ب ـــا العن ـــر األ ققـــي ر دعوتـــه الـــيت مياـــد اهلل في ـــا نبيـــه 

 لنبيــه، وتســفيه قــول، وال خيفــى مــا ر هــذه اجلملــة مــن االنت ــاج  (2)وعقيدتــه
حقيقـة  اخللـق   (3) س خبلق عظيم مل جيز إضافة اجلنون إليهاألعداء؛ ألن من تلبَّ

ً   ؛ُيسمَّى ُ ل قاـا  : ُهو ما يب ذ به اإِلنسان نفسه من األد ،  اللُّغةر  ألنَّـه ي ـ

ولفظ اخل ل ق ُ  َّ بالقوى والساايا املدجكة بالب ًة كما ُ ـ َّ   (4)كاخللقة فيه

ور هـذا تئـذي    ، (5)ْلق باهلي اا واألشئال وال ـوج املدجكـة بالب ـر   لفظ اخَل

التعــبً ألقــاه فضــقا عمــا  (6)ألن األ ــقب احلســنة ال  ــامه اجلنــون  ؛للبّســاد

من  قٍل  اصة على املق ـود، وكـان لفًتـا    بـ)على( دون )صاح ( أو )ذي( 

ــه    ــمو أ قق ــا لس ــويًرا جا ًع ــديًعا، وت  ــن  ب ــى شئ ــة عل ــر  ، والدالل العن 

ــا فــإن )علــى( األ ققــي ر الــن  ودعوتــه؛   ــه هن  لقســتعقء ادــاغي املــراد ب

                                      
 .118موسى :  ينظر :   ا   الرتاكي  ، د.حممد أبو  (1)
جـامه البيـان عـن تبويـ  أي     ينظر :  .قد قي  أد  عظيم ، وقي  : دين عظيمو ( 2)

وقــد وجد عــن ابــن تيميــة أن ــا ســوجة اخللــق ينظــر : دقــا ق     .25-29/24القــرآن : 
 _ولذل  ذه  بعـ  البـاحري  مـن كليـة أصـول الـدين        .14 /5التفسً ، ابن تيمية : 

 .حموجهـا األسـاو الـذي تـداج عليـه مجيـه موضـوعات ا        القرآن وعلومه إىل أن اخللق هـو 
ينظر اجلان  اخللقي ر سوجة القلم ، إبراهيم الدوسري ، جملـة جامعـة اإلمـام حممـد بـن      

 .م2000-هـ 1420(  29سعود اإلسقمية ، العدد )
 .30/80:  التفسً الئبً ينظر :  (3)
 .227 /18ينظر : اجلامه ألحئام القرآن ، القرط  : ( 4)
 .164ينظر : املفرداا ر رري  القرآن : ( 5)
التفسً الئبً ؛  5/285ينظر : تيسً الئريم الرمحن ر تفسً كقم املنان :   (6)

 :30/ 81.   



 

 
 (دجاسة ر البناء الرتكي  لسوجة القلم)  جعاية اهلل لنبيه و الريناء عليه   252

 منى بن  ف د الن رد. 
 
 

مستعّ  خبلقـ    أن واملعنى  [5]البقمي    چ   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  التمئن كقوله :

  (1)  ور دعوت  ر نفس  متمئن منوأن هذا اخللق 

احملمـود   لالبالج أشد الئما أنه  بـ )العظيم( للداللة على ثم جييء الوص  

ُسـم ي ُ ل قـه   وقيـ    (2ر طبه اإلنسان، وهـو أجفـه مـن مللـق اخللـق احلسـن)      

وقي  الجتمـاع مئـاجم اأَلْ ـقب     ،عظيًما ألنَّه مل تئن له همٌَّة سوى اللَّه تعاىل

ڄ  ڃ    ڃ   چ  وقيــ : ألنَّــه امتريــ  تبديــ  اللَّــه تعــاىل ِإيَّــاه بقولــه تعــاىل: ،فيــه

ورًهــا مــن آيــاا، وعلــى كــ    [199األعررمياف  ]  چڃ  ڃ  چ  چ

 فإنه انت اج للن  وأي انت اج ؟!

بعــد أن أبلــ  مقــالت م فــّرع عليــه أن ــم إذا نظــروا الــدال  ،   ثــم إنــه   -

أهم املفتونون باالن ـراف عـن   ؛ وتولوا الشما   علموا أي الفريق  املفتون

  (3)؟ العق  لاحلق أم هو املفتون با تق

من الئقم  چڻ  ۀ چ ن ادنون ر قولهدو (4وإيرياج املفتون) -

وسواًء كان املعنى أيئم املفتون أو أي الفـريق    (5)املوجه لي   فرضه للاانب 

                                      
التفسً الئبً  ؛ 285 /5ينظر : تيسً الئريم الرمحن ر تفسً كقم املنان :  (1)

ــان :   ؛ 81 /30:  ــ  الفرقـ ــرآن وجرا ـ ــ  القـ ــوير :   6/335وررا ـ ــر والتنـ التبريـ
  .وما بعدها 5 ؛ ومن أسراج حروف اجلر ر الذكر احلئيم :  64، 29/63

 .8/304 ينظر :  الببر احمليط ألبي حيان :  (2)
 .65 /29ينظر : التبرير والتنوير :  (3)
( جيوغ أن ُيراد به ادنون ، ويقال فتنة اجلن ، أي أصابه الشيلان باخلبـ  ، وجيـوغ   4)
التبرير والتنوير :  ينظر : .اد به ما ي دب على املضلر  ر أمره ، املفتون ر عقلهأن ير
يق ــدون بــه ذهــا  العقــ  ، فــالواقه   اواألقــر  إىل الظــن أن ــم مل يئونــو »  29/65

 .3658 /6ر  قل القرآن : « يئذ  هذا القول ، إ ا كانوا يعنون به ناللة اجلنة له 
التوجيه فن من الفنون البديعيـة الـيت يـوجد     .9/12ود : ينظر : تفسً أبي السع (5)

 –؛ وعلم البديه  81 /6اإليضاح :  .الئقم فيه حمتمق وج   نتلف  على حد  سواء
، م سسـة   189دجاسة تاجخيية وفنية ألصول البقرة ومسا   البديه ، بسـيوني قيـود :   

 م2013هـ 1434املاتاج ، القاهرة ، 
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 بديه ممزوج بوعيـد يوجد به اجلنون ؟ فريق امل من  أم الئافرين ؟ فإنه تعري  
وأن  چہ ہ    چ ببن اجلان  املفتون هو اجلان  القا ـ  لـه    (1)بسوء املستقب 

ده هو الراج  العق ، واملق ود أبو ج   والوليـد بـن املغـًة ورًهمـا مـن      ض

مدبري هذه األقوال الشبي ة ببقوال ادان ؛ ذل  أن م وصـفوا ججـقا معروفاـا    

  .(2) ب  العققء برجاحة العق  باجلنون
ألنه  ؛فيه معنى الت ديد)ببيئم املفتون( تعدية الفع  )ستب ر( بالباء و -

فموضـه   ،ى تشعر وتعلـم، كمـا تقـول : ستشـعر بئـذا وتعلـم بـه       ضمن معنتم

ــه :   ــاء كموضــع ا ر قول ــة  [14 العلررق ]چۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ چ  الب ــي كناي عــن :  وه

التبقـق والـيق  والتقــدير : تـوقن ويوقنـون أو تتبقــق ويتبققـون كنَّـى بفعــ        

وهـذا الوعـد فيـه    اإلب اج عن التبقق؛ ألن حاسة الب ر أقوى طرب احلـس،  

وللم من  معه بقدج ما فيه مـن الت ديـد للمنـاو       اللمبنينة لرسول اهلل من 

                                      
والتعري  من طرا ق البيان ر التعبً عن  .69/  29والتنوير :  ينظر : التبرير (1)

أن تـذكر شـي ا تـدل بـه علـى       » املعنى بلريقة رً مباشرة ، وقد عرفه الزنسري فقـال :  
شيء  مل تذكره كما يقول احملتاج للمبتاج إليه : ج ت  ألسلم علي  وألنظر إىل وج   

الئشـاف   «يدل على الغرض ، ويسـمى التلـوي     .. وكبنه إمالة الئقم إىل َعَرٍض.الئريم
، ا  33 /3، وينظر : املري  السا ر ر أد  الئات  والشاعر ، ابن األثـً   1/373: 

هــ  1404: أمحد العور ، بـدوي طبانـة ، داج الرفـاعي ، الريـاض ، اللبعـة الريانيـة ،       
، 274  : م ؛ التبيان ر علم املعاني والبديه والبيان ، شـرف الـدين اللـي   1984-

وللشيخ إبراهيم  .م1987-هـ 1407ا : هادي اهلقلي، بًوا ،اللبعة األوىل ، 
اللغويـة مستشـ دا    ومعانيـه  هالقول ر تعريفـ  اخلولي فٌث قيٌم حول التعري  ؛ ف َّ  فيه

د استبســن ر معنــى التعــري  ، وقــ وأمريلــت م أ مــة التفســً  وبــبقوال بــ ي التنزيــ  هلــا
ر تعريـ  التعـري    البقرـي    مبينا اضلراباااللربي  لى جأس موع تعريفاا املفسرين

ينظــر :  . األمــر الــذي عــزاه إىل اســتقاء املفســرين مــن أســلو  القــرآن الئــريم الف ــي  ،
، داج الب ــا ر ، القــاهرة ، اللبعــة األوىل،   38-17التعــري  ر القــرآن الئــريم :  

 .م2004-هـ 1425
 .66 /29ينظر : التبرير والتنوير :  (2)
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ثم يبتي الضر    (2)لذل  قال قتادة : هذا وعيٌد بعذا  بدج (1) له املفرتين عليه

ــاجي  ــه   اخلــربي اإلنئ ــد املشــدد ر قول ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ   چ :والتبكي

 ( الف   )همحيث ُصد جا بـ )إنَّ( وضمً  چھ  ے    ے  ۓ 

مـرت ، والتعـبً باالسـم املوصــول )مـن(؛ ملـا ر مجلــة ال ـلة مـن تقريــر        

للغرض املسوب له الئقم، لذا ف و أبلج من الضال ، وآثـر الفعـ  مفـرًدا ومل    

يق  : إن جب  أعلم بالذين ضـلوا عـن سـبيله، بـ  لبيـان حقـاجت م، وكـبن م        

 باهلداية والضقل دون العقـ   الدقة العايبة ر التعبً ، ثم تبم (3)فرد واحد

أن ـم   املعنـى و إن اهلل أعلم بادان  وهـو أعلـم بـالعققء،   : واألص   واجلنون

ــة،   ــه املوصــوفون بالضــقل وأنــ  املوصــوف باهلداي ً آ لئن ــر التعــب ــة  ث باهلداي

ــون؛  ــًدا؛  والضــقل دون العقــ  واجلن ــة مثرت ــا ف ليتضــمن وعــًدا ووعي اهلداي

وب ـذا يئـون مـن معـاجي      (4) مثرته الشـقاوة األبديـة   السعادة األبدية والضقل

إن جب  هو أعلم يا حممد ب ، وأن  امل تـدي، وبئفـاج    ومق وده :الئقم، 

وقـد وصـ  بـ  اجلملـت  للتناسـ  بـ  اجلملـت ؛         .(5)قريش وأن ـم الضـالون  

إذا كـان املاـرب عنـه ر اجلملـت  واحـًدا كقولنـا : هـو         »فمن املقـرج بقرَيـا أنـه    

ول ويفعــ  ويضــر وينفــه اغداد معنــى اجلمــه ر الــواو قــوة و  ــوًجا، وكــان يقــ

..كن  قد أفدا بالواو أن  قد أوجب  له الفعل  مجيًعـا،  .األمر حين ذ  صرحياا

وجعلته يفعل ما مًعا، ولو قل  : يضر وينفه من رً واو مل جي  ذلـ ، بـ    

                                      
 .6/3658ر  قل القرآن :  ؛ 68 /29 ينظر : التبرير والتنوير :  (1)
 .9/12ينظر : تفسً أبي السعود :   (2)
 .277ينظر : التعبً الفين ، بئري الشيخ أم  :  (3)
 .25 / 29ينظر : جامه البيان عن تبوي  آي القرآن :  (4)
  .26 /29ينظر :  جامه البيان عن تبوي  آي القرآن :  (5)
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د أؤثـر الفعـ  ر   وق (1)«قول  ينفه ججوًعا عن قول  يضر  قد جيوغ أن يئون

لداللــة الفعــ  علــى  ببنــه  ــقف مــا تقتضــيه الفلــرة؛ ميــاءلإل جانـ  الضــقل 

وهـو   ،التادد واحلدو  اعنـى أن الضـقل لـيس شـيً ا جاسـًاا ر فلـر النـاو       

األقر  لروح السياب كونـه مقـابق للوصـ  الريابـ  ) امل تـدين( مـن أن يئـون        

ء منذ القدم كمـا يـرى د. حممـد    إيرياج الفع  املاضي؛ ألن الضقل ثاب  ر ه ال

 ؛آثر االسم والوص  الدال على الريبـوا ر جانـ  اهلدايـة    بينما، (2)مريين 

وال خيفـى مـا    .ومـن معـه   لداللة االسم الرياب  على جسوخ اهلداية ر الـن   

غيـادة  ر نفـس الـن  مـن الـيق  و     )وهـو أعلـم(   مـه تئـراج  يسئبه هـذا املعنـى   

 (3) .التقرير

مقابلـة لقـوة   هـذه السـوجة   للـه  الرتكـي  مل بنـاء  الذه القـوة ر  وقد جاءا هـ 

الـيت تناقلـ ا    چۀ  ہ ہ  چ   ـا : ات ام م امل كـدة علـى لسـان م ر  تام   

وشـرٌح     لـه  أن هـذه القـوة تـبنيسٌ    والش  .أه  مئة، لي ّدوا الناو عنه

 (4)ل دجه مما أوجبه افرتاؤهم عليه من الوحشة 

 
 
 
 
 

                                      
 . 226دال   اإلعااغ :  (1)
 .60ينظر : حتلي  لغوي أسلوبي لسوجة القلم :  (2)
 .30/82 ينظر : التفسً الئبً :  (3)
ــدجج :    (4) ــم ال ــدالرمحن :   8/95 ينظــر : نظ ــاني ، د. عا شــة عب  ؛ التفســً البي

2/44-45. 
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 املبحث الثاني

 اء الرتكييب للمعقد البن 

 )تهديد أعدائه وضرب املثل بأصحاب اجلنة (

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ            چ   ٹ ٹ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې   ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  

وئ  ۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی   

پ     پ        پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٻ ٱ  ٻ        ٻ        ٻ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٹ   ڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ                ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ   چ  ڇ       ڇ  ڇ   

ڇ     ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ    ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

ڳ   ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں   ں          ڻ  ڻ  ڻ   ڻ    ۀ    گ  گ   گ    

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ھ   ھ           ھ  ھ  ے   ے     ۓ  ۓ      ڭ  ڭ   ڭ        ڭ    ۇ  

 [33 - 8 ]القلم  چۅ    ۉ       ۉ        ۅٴۇ   ۋ  ۋ  ۈۇ  ۆ  ۆ  ۈ

ا تيـاج ألفا ـه    هلـذا املقلـه ر   للبنـاء الرتكـي   إذا تبملنا الدالالا البقرية 

أن أول ما ُيلقى ر الروع من ا فـاء التسـبي  ر قولـه ) فـق     يبه، فسناُد :اكوتر

تلــه ( وهلــذه الفــاء ر الــنفس موقــٌه بــديٌه وعايــٌ ، ُيــدج  أثــره وال حيســن    

التعبً عنه؛ ملا توحي به من اإلضرا  عـن م واإلعـراض، وهـي تفريـه علـى      

باعتبـاج ماتضـمنته    چھ  ھ   ھ  ھ  ے    ے  ۓ ہ  ہ  ہ   ہ چ  مجلـة 

من أنه على هدى وهـم ر ضـقل، وأن ذلـ  يقتضـي مشـادت م ومعاصـات م       

وعـدم  هلـا  للت ـميم علـى معاصـات م     اإلت يـي  و وليس املقينة، لـذا جـاء ال  

 حـ  سـبلوه تعظـيم آهلـت م شـرطاا للاعتـه ر       إجابت م ألمـر امل ـاحلة واملقينـة   
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 وال يت ـوج مـن الـن  متابعـة هـ الء املئـذب        (1) ملئـذب ( )فق تلـه ا  قوله :
ذلـ  أنـه حـ      (2)اسـتاابت م  ولئنه  لا  له واملراد به أمته، ليئـون أبلـج ر   

 .ُين ى الن  جبقلة قدجه عن أمٍر ما يدجكون  لوجته فيئون أعظم ر انت ا  م
ً (3)ي ر التئـذ  عـراقت م للداللة على  بـ )املئذب ( أعدا ه وآثر وص   وا ـت
دون رًه من طـرب التعريـ ؛ ألنـه انزلـة املوصـول ر اإلميـاء إىل        تعريفه ببل

 وجه بناء احلئم، وهو حئم الن ي عن طاعت م؛ فإنه مبين علـى أن ـم كـذبوا   
عما قبل ا؛ ألن ا بيان ملتعلق   )ودوا لو تدهن فيدهنون( جسالته، وف   مجلة

ولع  ر إيرياج )لـو( أداة  ، (4) جسالتهة؛ فإن الن ي عن طاعت م لتئذيب م اللاع

ــتمين والرتجــي دون رًهــا مــن األدواا     ــى ال الشــرط الــيت اســتعمل  ر معن

 كبن ــا تــربغ شــعوج »ال ــرحية ر الــتمين مــا يفيــد قــوة جربــت م ر هــذه املقينــة  
يقول ر )فيدهنون( والتقدير : ف م يدهنون  وحذف املبتدأ  (5)«الل فة اليا س 

ليئـون االسـم املقـدج مقـدًما علـى اخلـرب       سـل  هـذا األسـلو     و »ابن عاشـوج  

 ( 6)« الفعلي فيفيد معنى اال ت ا ، أي : اإلدهان من م ال من 

هو مما ا ت   بـه سـوجة القلـم دون     يدهنون(تدهن , و ) والتعبً بالفع 

ســا ر القــرآن، فلــم تــرد )مــادة الــدهن ر القــرآن ( إال اًلــا، وذلــ  ر ثقثــة  

 :  مواضه، وهي

                                      
 .29/69 ينظر :  التبرير والتنوير : (1)
 .29/26 ي ر تفسً القرآن العظيم والسبه املرياني :ينظر :  جوح املعان (2)
 .9/12 ينظر : تفسً أبي السعود :  (3)
 .29/69 ينظر :  التبرير والتنوير : (4)
  .211دالالا الرتاكي  ، حممد أبو موسى :  (5)
وقد ذكر عبد القاهر مجلة من الفوا د هلذه ال وجة من تقديم املبتـدأ علـى  ـربه     (6)

 .135-128ر : دال   اإلعااغ : ينظ .الفعلي
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ۇئ  چ  [ 20املؤمنررررررررررون  ] چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    چ 

 واملق ــود بالــدهن والــدهان : [ 37الرمييف    ] چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    
أي   [ 81]الواقعرررر    چٿ  ٿ   ٿ  ٹ    چ  (1)الــــدهن والزيــــ   املعروفــــان  

مئذبون ومنافقون، شب  م بالدهن ر س ولة الظاهر؛ ألن م يلينـون جـانب م   

   (2) .ا  اهرهمليافو

وامل ــانعة قينــة بالفعــ  ففيــه  ــدد معنــى امل دهــانأمـا إيريــاج التعــبً عــن اإل 

يلـ  مـا     ألنـه  -كمـا سـبق   - بُ وذ من الد ْهنــوهو مواملداجاة وتر  اجلد،

وال ش  أن له داللـة بقريـة     اْلَقْول ِبَتْلِيِ  الد ْهن،ر ُشب ه التَّلي ، (3) يدهن به

إىل  فيـه إميـاءةا  م النظر ودقـة التبمـ  ت ـدي إىل سـٍر عميـق هـو أن        اصة، وإنعا

ــوا      ــة جاســاة؛ ألن ــم علــى اســتعداد أن يلين أن ــم ليســوا أصــبا  عقيــدة ثابت

: ما بالـ  يـا حممـد بعقيـدة ال     ، وكبن ا تقول للم لفي احلبي  ويتناغلوا

جــد في ــا، وال جســوخ، وال يقــ  ؟! وقيــ  : إ  ــاج  ــقف مــا يضــمر،         

يقــول الفــّراء :  اج بالباطــ ، وإرمــاض عــن احلــق مــه املعرفــة بــذل ؛جنــراالو

 .  (4)اإلدهان التلي  ملن ال ينبغي له 

لقهتمام بـه،   إعادة فع  الن ي عن اللاعة )وال تله( بعد )فق تله(؛و

ــذب ، وال       ــوم املئـ ــاف ر عمـ ــذه األوصـ ــبا  هـ ــد ول أصـ ــِ  بـ ــم يئتـ فلـ

لعـام بـبن ُيقـال : وال كـ      بتا ي  م بالـذكر، ااـرد علـ  اخلـا  علـى ا     

ب  جيء ر جانب م ب يغة ن ي أ رى مماثلـة لـألوىل، إلفـادة تسـليط      ،حّقف

                                      
 .، لسان العر  ، مادة دهن 180ينظر : املفرداا ر رري  القرآن :   (1)
 .17/227ينظر : اجلامه ألحئام القرآن ، القرط  :  (2)
 . 612 /2ينظر : لسان العر  مادة ) دهن ( ؛ ب ا ر ذوي التمييز :  (3)
؛ نظـم   18/230ألحئـام القـرآن :   ينظـر : اجلـامه    .نقله القرط  عن الفـراء  (4)

  .29/69؛ التبرير والتنوير :  8/100 الدجج :
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الوعيد اخلا  وهو الوسم على اخلرطوم على أصبا  هذه ال فاا اخلاصة 

ووص  ب  اجلملت  التفاق ما ر اإلنشا ية لفظاا   (1غيادة على وعيد املئذب )

 ادليلاـ  القاصـمة ل ـاح  هـذه ال ـفاا     عنيفةال الت ديداا م  يءومعنى، ث

وعلـى سـوء طويتـه وفسـاد نفسـه،       حر  الـن     على قوة دوجه ر اوشاهًد

و لوها من اخلً مه ما حتمله من تنفً ون ي عن هذه األ قب الذميمة سـواء  

أنه ملا  ومناسبة هذه ايياا ملا قبل ا : (2) كان املق ود الوليد بن املغًة أو رًه

 يتملئــذب  علــى صــيغ الء اعشــر عقمــاا هلــ ســابه عــن طاعــة املئــذ  ن ــا

)فعال وفعي ( وأوثر جمي  ـا نئـرة مف ـولة عـن بعضـ ا؛ لرتسـيخ قـب         املبالغة 

صاح  هذه ال فاا؛   فإن فعَّـال يقتضـي تئـراج الفعـ  مـن الشـا  حتـى        

. .صـاج حرفــة وم نــة؛ ألنـه منقــول عــن فعـال ر ال ــناعة  كالناــاج واللبــان   

ما تقول هـو كـذَّا  كـان املعنـى هـو كالناـاج الـذي حرفتـه الناـاجة، كمـا           فعند

يقتضـي املزاولـة والتاديـد؛ ألن صـاح  ال ـنعة مـداوم علـى صـنعته مـقغم          

هلا، والئذا  هو شا  مداوم على هذه ال نعة كريً املعانـاة هلـا مل ينقلـه    

ء منقـول مـن   وأما )فعي ( ف و ملن صاج له الفع  كاللبيعة وهـذا البنـا   (.3)عن ا

فعي  الذي هو من أبنية ال فة املشب ة، وبناء فعي  ر ال فة املشب ة يدل علـى  

الريبــوا فيمــا هــو  لقــة أو انزلت ــا كلويــ  و ليــ ، ور املبالغــة يــدل علــى  

                                      
 .29/70ينظر : التبرير والتنوير :   (1)
ال نعلم أن اهلل وص  أحًدا وال »قال ابن قتيبة :  .142 /4ينظر :  الئشاف :  (2)

 قـال  .29/69التبريـر والتنـوير :    « ذكر من عيوبه ماذكر من عيـو  الوليـد بـن املغـًة     
 8/214 اجلـامه ألحئـام القـرآن :   « أن معظم السوجة نزل ر الوليـد بـن املغـًة    »القرط  : 

 .29/58التبرير والتنوير :  ؛ 301/ 8الببر احمليط ألبي حيان : وينظر : 
كتــا  من اــي جيمــه بــ  األحئــام   –ينظــر : ال ــرف العربــي أحئــام ومعــاٍن   (3)

 .100-99لسامرا ي : ال رفية ومعاني األبنية ، حممد ا
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معاناة األمر وتئراجه حتى أصب  كبنه  لقة فيه كعليم، أي هو لئريرة نظـره ر  

وأمـا تنئًهـا : فلـتبقً املوصـوف      (1)العلم وتببره فيه صاج ساية ثابتة فيه

ــذه ال ــفاا ا  ب ــا، ــرد ر القــرآن إال ر   و ،حلــقفوأول ه احللــ  لفــظ مل ي

 (2)مقاماا احلنث باليم ، لذل  رل  ر سـياقاا الـذم؛ ذم املنـافق  والئـافرين    

 (3)وهي املرة الوحيدة اليت يـ تى ب ـذا اللفـظ ر القـرآن اًلـا وعلـى صـيغة املبالغـة        

صــيغة   لــِعفُا وباألميــان الفــاجرة؛ لئنايــة عــن عــدم املبــاالة بالئــذ ه اوأجيــد بــ

اللعـن بعـود     أصله ر اللغة اهلماغ : من اهلمز، و (4)املبالغة كناية عن تعمد احلنث

االسـتعاجة وشـاع حتـى صـاج      يد، أ طلق على األذى بالقول ر الغيبة على وجه أو

قيــ  :» اللــربي يقــول  (5)[1]اهلررز    چٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ  كاحلقيقـة، ومنــه 

اغ؛ ألنه يلعن ر أعراض الناو اا يئرهون، وذل  رمز علي م للمغتا  همَّ

 وفا ـدة كبنه انتق  من اللعن والغمـز احلسـي  إىل اللعـن والغمـز املعنـوي ،       «
الداللة على قوة ال فة، فإذا كان أذى شـديًدا ف ـاحبه هّمـاغ،     صيغة املبالغة

وهو نق  ما يسـمه ممـا    (6)  يم و يمة( م دجان لـ )منَّ(و ) (مشاء بنميم)ومريله 

                                      
   .102- 101ينظر : السابق  :   (1)
وجدا سبعة مواضه ر ذم املنافق  ر سوجة التوبـة وحـدها ، من ـا علـى سـبي         (2)

ــال : ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  املريـــــــــــــ

ٺ  ٺ   ٺ  چ  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڦ  چ  ،  چڃ  چ   

وهئــذا بعئــس أقســم الــيت تــرد ر   چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ        ک 
، جسالة  13القسم وجوابه ر العشر األ ً من القرآن ، إحسان إبراهيم :  .الذم ورًه

   .م2015ش   ) ماجستً ( ، كلية الرتبية ، جامعة أم دجمان اإلسقمية ، 
   .13ينظر : السابق :   (3)
 .3658 /6ينظر : ر  قل القرآن :  (4)
 .300 /8الببر احمليط  :  ينظر :  (5)
 .ينظر : السابق نفسه  (6)
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  (1)يسوء وحيـر  النفـوو، وهـو نقـ  احلـديث علـى وجـه اإلفسـاد والوشـاية          

اسـتعاجة لتشـويه حالـه ببنـه يتاشـم      وفاملشيء بالنميمة فيه ت وير حلـال النمـام   

]املاة    چڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ      قوله  السعي ركاملشقة ألج  النميمة 

ذل  أن ألاء األشياء احملسوسة أشد وقًعا ر ت ّوج السامه من ألـاء   ؛[33  

: الباي ، واملراد منه منعه عمن أسلم، فقـد كـان    واملّناع للاً (2)قوالاعامل

الواحد من م يقول ملن أسلم من أهله ومواليه : من د   مـنئم ر ديـن حممـد    

قرآنــي عــدم علــ  ال ــفاا ال مــن عــادة االســتعمالو(3)ال أنفعــه بشــيء أبــًدا 

املغايرة أال تـد   بـ    ى بعض ا على بع  إال عند التضاد أو املغايرة، ومقتض

 .الشيء ونفسه

ف حـق  :شاث  ال يغة ر هذه ال فاا األجبه وهـي  التواغن ووقد جوعي 

رــة العربيــة يرفــه    قمعلــم مــن معالــم الب   »  املواغنــة و منـاع، ومشـاء  وهماغ و

وترفـــه   ،وأكريـــر تبثيـــرا فـــي النفـــس     ،وجيعلـه أكريـــر حســـنا   قم، قيمـة الــئ 

وهـي: مجـال وقع ــا فــي الســمه،     ،  ج يسـةقاملفــردة القرآنيــة ايــزاا ثــ

تتســـه لـــه عـــادة     الواتســـاع داللت ـــا ملـــا     ، واتســاق ا الئامــ  مـــه املعنـــى  

تــد األثــيم : االعتــداد صــيغة مبالغــة ر  واملع (4)«  ــــرىألا الئلمــــاا االالد

                                      
 .؛ لسان العر  مادة )  م ( 508 ينظر : املفرداا ر رري  القرآن :  (1)
 .71 /29ينظر : التبرير والتنوير :  (2)
 .8/214ينظر : اجلامه ألحئام القرآن :  (3)
ريـة لفــن املواغنـة   قـة بدجاسـة حتليلي - رته ر القرآن الئريمقعلـم البديـه وب  (4)

ــاج    ــ      ،ر جــزء تب ــد حس ــراهيم أمح ــدين إب ــرون : ن ــر ال ــة  191، وآ  ،  اجلامع
 اإلسقمية ماليزيا ) باقي بياناا النشر : من دون ( 
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واألثيم : كريً اإلثم، واملراد منـه   .العدوان، واالفتعال فيه للداللة على الشدة

 .  (1)هنا ما ُيعد  لي ة وفساًدا عند أه  العقول واملروءة 

وصـيغ ا  بقرة هذه ال فاا، وما نت  عن نظم ـا   إىلأبو حيان  وقد أشاج

وجـاءا هـذه ال ـفاا صـفاا مبالغـة ونوسـ        » يقول : ، صوتي من تواغن

في ا، فااء )حّقف( وبعده م  ؛ ألن النون في ا تواٍخ مه ميم أثيم، ثم جاء 

 اصــفت (معتــد أثــيم منــاع للاــًب ــفيت املبالغــة، ثــم جــاء ))هّمــاغ  ومّشــاء(، 

الُعُت  : الغليظ اجلار من عتلـه إذا قـاده بعنـ     و ،عت  وغنيم وهو (2) « مبالغة

مـبُ وذ   ،: إنَّه الَّذي يعت  النَّاو فيارهم إىل حـبس أو عـذا    قي و ورلظة،

لـه  أصـ    الـذي ال  امللبـق بـالقوم،  الـدعي  :(4) والزنيم  (3)من العت  وهو اجلر 

له  ،وال يرجى منه فقح ،وال مادة ينت  من ا اخلً، ب  أ ققه أقب  األ قب

ي اشت ر وعرف ب  الناو الذومن معانيه  .عقمة ر الشر يعرف ب ا  :غ ة أي

وهاتـان اللفظتـان مـن األلفـا  الـيت انفـردا ب ـا          .بل مه و بريه وكريرة شـروجه 

سوجة القلم، وكبن ما اصلفيتا اصلفاًء هلذا املوضه؛ لت ديا دوجهما املق ود 

لفظـة تعـرب جبرسـ ا و لـ ا عـن       »فالعتـ   من ت ـوير بشـاعة هـذه الشا ـية؛     

ــفاا،   ــن ال  ــة م ــن ا  جمموع ــة م ــا     وجمموع ــة ألف ــا جمموع ــماا، ال تبلغ  لس

وصفاا، فقد يقـال : إن العتـ  هـو الغلـيظ اجلـار، وإنـه األكـول الشـرو ،         

                                      
 .3662 /6ينظر : ر  قل القرآن :  (1)
 .304/  8البحمي احمليط    (2)
 .8/102 نظم الدجج : ينظر:  (3)
ر الزا د ر القوم وليس من م » األصف اني ر معنى  الزنيم هو : يقول الرار    (4)

ور لسـان العـر  : أنـه    « تشبيً ا بالز ت  من الشاة وهما املتدليتان من أذن ا ومـن احللـق   
الـبعً ال ُتنـزُع بـ  تبقـى ُمعلَّقـة بـاأل ُذن        مب وٌذ من الزَّ ـة بالتَّبريـ  وهـي قلعـٌة مـن أذن     

ائ  ەئ  ەئ  چ  ز ، وأن قوله تعـاىل: ا  املعق جر نان بضعتاتوالزَّ   ًعقمةا على كرم البع

 .ينظر اللسان مادة ) غمن ( .موسوم بالشر ؛ ألن قله األذن وسم چوئ  
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ولئن تبقـى بـذات ا أدل علـى كـ  هـذا وأبلـج ت ـويًرا للشا ـية الئري ـة مـن           

 ( 1) « مجيه الوجوه

األوصـاف  ر دججـاا   الرتقـي ر قولـه )بعـد ذلـ ( بعديـة ر      والبعدية هنا

ف ـو  ، الرتا ـي والبعـد الـرت     هـي فا دة بقرية جليلـة   ت دي  وهي ملذكوجة،ا

دعـي  ، سيت املعاملة عقوة على ما ُعِدد له من األوصاف عت ، سيت اخللقة،

جفـاءه  » لقـد جعـ  القـرآن    . (2) ر قومه إما اغمـز ر نسـبه، وإمـا بئونـه مـوىل     

كــ   ودعوتـه أشــد معايبـه؛ ألنــه إذا جفـا ورلــظ طبعــه قسـا قلبــه واجـرتأ علــى     

ولقـد أدى   (3)« مع ية؛ وألن الغال  أن النلفة إذا  بري   بـث الناشـت من ـا   

الف   ب  هذه اجلم  الداللة البقرية اللليفة على اجتمـاع هـذه ال ـفاا ر    

املــذموم وجســوخ الســوء فيــه؛ إذ جــرى االســتعمال البليــج علــى عــدم علــ    

ضــى املغــايرة أال الشــيء علــى نفســه إال إذا كــان بين ــا تضــاد أو مغــايرة، ومقت  

ووصـفه باملـال والولـد )أن كـان ذا مـاٍل وبـن (        ،(4)تد   بـ  الشـيء ونفسـه    

جع  بع  املفسرين يرّج  أن املق ود الوليد بن املغًة لئونه ذا مـاٍل وبـن ،   

وإن ، والراج  أن ـا ليسـ  ملعـ  بداللـة )كـ  حـقف( وهـو األقـر  للسـياب         

 (  5)كان  تعريضا به وأمرياله 

                                      
 .3663 /6ر  قل القرآن : (1)
 .29/73ينظر : التبرير والتنوير :   (2)
املغـًة ؛ ألن أبـاه    وقيـ  : إن املـراد بـه الوليـد بـن      .29/73التبرير والتنوير :  (3)

ادعاه بعد مثان عشرة سنة من مولده ، وقي  األ نس بن شريق ؛ ألنه كان مـن ثقيـ  ،   
 .304 /8 الببر احمليط ألبي حيان :ينظر :  .نالفاا لقريش وحّ  بين م

 .وما بعدها 280ينظر : دالالا  الرتاكي  ، حممد أبو موسى :  (4)
 .29/75؛ التبرير والتنوير : 3663 /6ينظر : ر  قل القرآن :   (5)
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بــ  هــذه اييــاا أن بــد   بالتئــذي  )فــق تلــه  تناســ  اللليــ ومــن ال

املئــذب ( و تمــ  بوصــ  التئــذي ، وهــو مضــمون قولــه : )قــال أســاطً   

. واملعنى : كّذ  ب ياتنا بسب  أن كـان ذا مـاٍل وبـن ، وهـذه أقـب       (1)األول ( 

ه أن جيــزي اإلنســان نعمــة اهلل عليــه باملــال والبــن  اســت زاًء ب ياتــ ؛ صــفة مــرا

مـن  وسارية من جسوله، واعتداًء على دينه، وهذه وحدها تعـدل كـ  مـا مـّر     

 . (2) ذم

 ب  هـذه اييـة   (3التشابه اللفظي)التنويه األسلوبي وهذا وقد ُيسبل عن 

ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ     ٹ   ٹ  چ  ر سـوجة امللففـ  :  وقوله 

چ  ڇ    چچ  چڄ  ڃ   ڃ    ڃ  ڃ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ     ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   ڄ

  چڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  
ـــ )سنســمه علــى اخلرطــوم( ور ســوجة       ــم بـ ــة ر ســوجة القل إذ عقــ  ايي

امللفف  عقب ـا بــــــ )كـق بـ  جان علـى قلـوب م مـا كـانوا يئسـبون( مـه احتـاد            

وصـف  املئـذب  ببشـياء  ـاهرة      القلـم أن آيـة   : واجلوا  الوص  قبل ما ؟!

و  ال جامعـة لئـ    ـال الـذم الفاضـبة، فقابلـ ا بالعقمـة الـيت         القب ، 

فإن ـا ر وصـ  املئـذب      امللفف تش ره وتنبت عن قبا به وفضا به، أما آية 

                                      
 .29/75:  ينظر : التبرير والتنوير  (1)
 .ينظر : السابق : نفسه   (2)
ما تئرج لفظه مه تغً ر بنا ـه ، أو اييـاا الـيت تشـاب   ر     هو ( املتشابه اللفظي 3)

ف تركيب ا وبنا  ا اللغوي تشابً ا تاًما ، لئن ا تلف  بإبدال كلمـة مئـان كلمـة ، أو حـر    
مئان حرف ، أو بزيادة أو نق  ، وبعض ا يتشابه مه وجود تقديم أو تب ً ر الرتكي  

دجة التنزي  وررة التبوي   .. إىل رًها من وجوه اال تقف. ينظر :.، أو تعري  أو تنئً
 20-19والربهــان ر توجيــه متشــابه القــرآن : ؛ 145 / 1ومــق  التبويــ : ؛ 3: 
 وفت  الرمحن بئش  ما يلتـبس ر القـرآن :   ؛ 18ه املرياني : وكش  املعاني ر املتشاب؛

15.  
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رلب  علـى قلـوب م حتـى     ذنوب مبيوم الدين، الذين ال ي منون بالبعث، وأن 

ي ـرة،  كبن ا تنئرا هلا، فلمـا مل ينعـت م إال ب ـذا النعـ  ذكـر جـزاءهم ر ا      

هـذا  ، وهو أن حيابوا عما ال حياـ  عنـه امل منـون مـن ثـوا  اهلل يـوم القيامـة       

وأجى أنه أقر  وأليق من توجيه ابن الزبً الغرناطي الـذي   (1)توجيه اإلسئار 

 ا اعـ ، ذه  إىل أن سب  تعقي  األوىل اـا عقبـ  بـه أن الوعيـد كـان  اصًـ      
وإمنرا  ،وأمرا الثانير  فليسرد ملعرني وهو األخرن  تر  يرمييق أو الولير  تر  املغرا ،

كررل مرر  وقررب علرريهم أن املررانب هلررم مررا لدرر  قلررو م ولملرر  يكررذب تيرروم ا ررزاة، 
  (2)وهؤالة لا معينني.  م  الميي 

وألن صــاح  هــذه ال ــفاا يســتبق التشــنيه واإلهانــة والــتبقً توعــده  

كـبن   (3)ف  ل  عما قبل ا لقست ناف البيـاني و چٱ  ٻ     ٻ  چ  بوسم أنفه

وْصفه بال فاا املذمومة السابقة حرَّ  النفـوو لتسـبل : فمـا جـزاؤه ؟ وهـي      

بـ  الوصـ  املعنـوي    قابلـة البديعـة   تبمـ  هـذا امل  متعلقة اا قبل ا تعلقاا مجيق و

ا موضــه اال تيــال باملئانــة والنســ ، فيــه أولاــ والوصــ  احلســي، فإنــه طعــَن

وهـو األنـ ؛     تيـال والفاـر  بوصفه بـ )غنيم( ثم ملس ر نفسه هنا موضـه اال 

ًًا العر  تقول : مشخ ببنفه ألن  عن األنفة واالعتزاغ، فقال سنضه علـى  تعب

أنفه عقمة تشينه، ويشت ر ب ا ر الداجين  يبُ  ب ا عن سا ر الئفاج كما عادى 

ــن م)   جســول اهلل  ــا ع ــان ب  ــداوة ب ــظ   4ع ــر لف ــتبقً آث  (وهلــذا التشــنيه وال
 لإلبـ ،  الوسـم ألن ؛)اخلرطوم( دون )األن (ا كذ)الوسم( دون )الوضه( و

                                      
 .284ينظر :  دجة التنزي  وررة التبوي  :   (1)
 .1093 /2ينظر :  مق  التبوي  القاطه بذوي اإلحلاد والتعلي  :   (2)
 .وما بعدها 235ينظر : دال   اإلعااغ :  (3)
ــاف :    (4) ــر : الئشـ ــيط أل ؛ 4/143ينظـ ــر احملـ ــان :  والببـ ــي حيـ  ؛8/304بـ

 .29/76والتبرير والتنوير : 
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، ألن (1)تتبعــه كنايــة عــن قــوة الــتمئنهلــذا الئــافر بــاحليوان، وهــو هنــا شرييــ  

وأن  ،صـاحلة ألن تئـون جماغيـة    شام الغلبة والعاـز عـن املقاومـة   داللت ا  على 

تئون حقيقية؛ ألنه قد حقق ر الـدنيا هـذا اخللـم حًسـا ببنـه ُضـرَ  يـوم بـدج         

علـى أنـ  اإلنسـان،     اخلرطـوم إطـقب    لم  أنفه، ومن االسـتعاجة ا  ضربةا

 وقد اشت ر التعبً عن   وج الذلة بئسر األنـ  وجدعـه، ووقوعـه ر الـرتا     
مجه ب  التشويه واإلهانة كمـا ال خيفـى؛ ألن   إذن ففيه  .ر قوهلم : جرم أنفه

أكـرم   الوسم يقتضي التمئن وكونه على الوجه ش  وإذالل، فئيـ  بـه علـى   

وما من ش  أن وقه هذه ايياا على نفـس   (2)موضه منه ؟! ف و أشد إذالالا 

ف ـو مـن أمـة كانـ  تعـد هاـاء شـاعر ولـو بالباطـ            ؛كان قاصـماا  عدوه 

ب ـذا    مـن  ـالق السـماواا واألجض   ب ـا  فئي  بدمغه  ،مذمة يتوقاها الئريم

 ؟! األسلو  الذي ال يباجى

وعلمـه و لقـه     الرينـاء علـى الـن    عنـى  مناسبة ق ة أصبا  اجلنـة مل و

 بعد تلاول املشرك  عليه اررتاجاا ببمواهلم وأبنـا  م،  اهر بي ن؛ فإنه  وتبييده

ضر  املري  هلم ببصبا  الق ة لقعتباج واالتعا  ببن االغدهاء والغروج  جاء

ــئر        ــال الش ــة وإهم ــر النعم ــباب ا ر بل ــان أص ــاء يوقع ــرغب واألبن ــعة ال  .(3)بس
وجأى  چۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ   چ  اإلشاجة إىل سـب  بلـر املئـذب    والسيما بعد 

أبو حيان أنـه ملـا ذكـر املت ـفون بتلـ  األوصـاف الذميمـة، وهـم كفـاج قـريش           

:  أ رب تعاىل اا ح َّ ب ـم مـن االبـتقء بـالقبط واجلـوع بـدعوة جسـول اهلل        

                                      
 .77 – 76 /29 ينظر : التبرير والتنوير :  (1)
 .8/101ينظر : نظم الدجج :   (2)
 .29/81،  29/79:  ينظر : التبرير والتنوير (3)
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كمـا   (1))الل م اشدد وطبت  على مضر واجعل ا علي م سـن  كسـين يوسـ (   

ــوي مــ ثر،     أ ــرآن، وهــو أســلو  ترب ن الق ــة إحــدى طــرب األداء الفــين للق

فيـث جيعـ  اجلمـال الفـين أداة مق ـودة للتـبثً       يقمس قلوب م ببقر  طريـق  

 (2) الوجداني

ٻ  پ     پ        چ  وقــد بنيــ  علــى التبكيــد وجــاءا علــى الضــر  اإلنئــاجي

 بـبن يلبق ـم  وت ديـًدا  املعنى قوة )كما بلونا( ر  التشبيهوغاد   چ پ  پ  ڀ
ف ـو إذن  (3)ماحلق أصبا  اجلنة من الب و بعد النعيم والقبـط بعـد اخل ـ     

مريٌ  لعاقبة البلر وت ديد لئرباء قريش الئا دين للدعوة ااهلم من مال  وبن ، 

وجـه الشـبه :   (4) واملعنى : يوش  أن نب ذهم بغتة كما فعلنـا ببصـبا  اجلنـة   

. (5) ة، واإلعـراض عـن اهلل، وعـن شـئر النعمـة     بلر النعمـة، واالرـرتاج بـالقو   

وقد تئون املشاب ة ب  أعمال ه الء املغرتين وهذه اجلنة ح  شـون م أشـد مـا    

ــون حاجــة إلي ــا  ــة املعــاني وترســيا ا ر   (6)يئون ــره اجلليــ  ر  لي وللتمرييــ  أث

حتـى يريـ    » -كمـا يقـول الزنشـري   -النفوو وجفه األستاج عن احلقا ق 

« وجة احملقق، واملتوهم ر معرض املتـيقن، والغا ـ  كبنـه شـاهد     املتاي  ر ص
واسـترياج هلـا    وهو إذا جاء ر أعقا  املعاني أو برغا ر معرضه  كساها أب ة(7)

                                      
: اجعلـ ا علـي م    كتـا  االستسـقاء ، بـا  دعـاء الـن        صبي  الباـاجي ،  (1)

 .كسين يوس 
ومـا   119 : الت ـوير الفـين ر القـرآن      الق ـة ر القـرآن ر كتـا     ف( ينظر : 2)

  .بعدها
 .29/79؛ والتبرير والتنوير : 4/143ينظر : الئشاف :   (3)
 .6/3653 ؛ ور  قل القرآن :8/104 ينظر : نظم الدجج :  (4)
  .29/81،  29/79:  ينظر : التبرير والتنوير  (5)
 .8/104ينظر : نظم الدجج :   (6)
 .1/195الئشاف :  (7)
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واعلـم أّن   »كما يعرب اإلمام عبد القاهر، ون ـه :  – من أقاصي األف دة صبابةا

ْا هـي  رغاملعـاني، أو بَـ  مما اتفق العقـقُء عليـه، أن التمرييـ  إذا جـاَء ر أعقـا       

با ت اج ر َمعِرضه، وُنِقل  عن ُصَوجها األصلية إىل صوجته، كسـاها أ بَّ ـةا،   

وَكَســب ا َمْنَقبــةا، وجفــه مــن أقــداجها، وَشــ َّ مــن ناجهــا، وضــاع  ق واهــا ر   

حتريــ  الن فــوو هلــا، ودعــا الق لــو  إلي ــا، واســترياج هلــا مــن أقاصــي األف ــدة  

  (1) «.. .ر اللِّباع على أن ُتعلي ا حمّبة وَشَغفاصبابةا وكَلفاا، وَقَس

ببموج، من ا : القسم ر الزكاة عن املساك  وتظ ر شدة التواط  على منه 

وفعـ    .(2) على إلـزام أنفسـ م بتنفيـذ مـا تـداعوا عليـه       الدال   چڀ  ڀ     چ قوله

ة يوحي بقـوة وشـد   وتبكيده بنون التوكيد يدل على عموم مجيه الريمر ال رم

التعـبً  لفـظ القسـم مـه    و دون أن يرتكـوا منـه شـي اا،    ؛ر العزم على هذا املنـه 

الستبضـــاج حـــالت م   چڀ  ڀ   ڀ  ٺ چ  ر قولـــه بعـــدها  باملضـــاجع

ــام    ــراء واأليت ــى الفق ــ م عل ــة وهــي خبل ــوة   ، العايب ــج رــروجهم بق فئــبن م ملبل

تبمـ   بـ    (3)أنفس م صاجوا إذا عزمـوا علـى فعـ  شـيء ال يتوقعـون لـه عا قـاا        

ا   چٺ  ٺ   چ حذف املفعـول ر  ومرا  ل  عليره مر  تعرريم يدبرب  ،أي   أمر د
 ل أ هاننا صور  الشمي والدرب  املستحكرني ل أنفسهم ! 

ــ  و ـــ )طــاف(  تبمــ ر املقاب ــبً بـ ــه التع ــذي       چٿ  ٿ  ٿ چ ر قول ال

يوحي ببن هنا  مفاجـبة تـتم ر  فيـة، وحركـة كبركـة األشـباح ر الظـقم،        

جيد به هنا شريي  حالـة اإلصـابة للشـت كلـه فـال مـن يلـوف ائـان؛ لداللـة          وأ

                                      
، قــرأه وعلَّــق عليــه / حممــود  117أســراج البقرــة ، عبــد القــاهر اجلرجــاني:   (1)

 .م1990-هـ 1414شاكر ، ملبعة املدني ، القاهرة ، اللبعة األوىل ، 
  .80/ 29ينظر : التبرير والتنوير :   (2)
- 80/ 29ر : ؛ والتبريـر والتنـوي   989 ينظر : اجلامه ألحئام القـرآن :   (3)
81.   
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حـرف االسـتعقء    ومـا أفـاده   .اللواف على املشي حول الشيء من ك  جوانبـه 

داٌل علـى عظمـة هـذا اهلـق       وتـنئً طـا     ،ونـزلَ  من معنى تسلََّط)على( 

وأنـه   ،على   وجه حذف املوصوف الذي أصاب ا ر اللي ، والحظ كي  دلَّ

مما ي ي  اجلناا من اهلق ، ولعدم  تعلق ررض بذكره وتعينه، إذ العربة ر 

وملا كان هذا العذا  الذي أصاب ا فبصبب  كاألشـااج احملروقـة   (1)احلاص  به 

ت اللر   أو اللي  املظلم األسود مقًتا ر الظاهر أ رب ببنـه للـ  وتربيـة ر املعنـى    
 ؛ليـ ، ف ـذا جـديٌر بـبن يـ د  قومـ       املعروف باإلحسـان إ  من جب ( )قوله 

 چٹ    ٹ  چ هـق  وذكُر وق  اإل ؛(2)ليقبلوا من  كما أدَّ  أصبا  اجلنة 
 .وتقييده بوق  النوم تبكيٌد ملعنى كون اللا   باللي 

وهنا لفتة عايبة يدل علي ا تقديم العقوبة قب  وقوع الذن ، فقـد أهلئ ـا   

للداللـة علـى أن عـزم م     ل ـدقة؛ اهلل، وعا  العقا  هلم قب  التلبس انـه ا 

التعـبً بفعـ  التنـادي     مر آ ر هـو أعلى املنه وتقال م عليه واقٌه ال حمالة، و

 وفعـ  األمـر ) ارـدوا(    .(3)ألنه مشعر بالتبري  على ذل  أيضـاا   ؛)وتنادوا(
ــ  .(4)اادته يقوي هذا العزم؛ ألن املعنى : بئروا جداا   ) علـى(  وكذا التعدية بـ

أيضاا على قوة ر العزم؛ ألن ردوهم كان لي ـرموه؛ وعلـى شئـن     فإن ا دالة

 .(5)الوصول إليه؛ كبنه قال : مستقرين على حرثئم 

                                      
 .29/82ينظر :  التبرير والتنوير :  (1)
واجلـامه ألحئـام    ؛ 8/105 ؛ ونظـم الـدجج :   4/144ينظر : الئشـاف :    (2)

 .81/ 29والتبرير والتنوير :  ؛ 889  القرآن :
   .29/84ينظر : التبرير والتنوير :  (3)
   .8/105 ينظر : نظم الدجج : (4)
 .29/81والتنوير : ينظر :  التبرير  (5)
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ب ـم، في ـوجهم أوالا مـنللق  ر  فـوا      السياب ميضي ر السـارية  إن

النّية ويئش  عن  .)لي رمن ا( غيادة ر إحئام التدبً؛ ليابوا الريمر كله هلم

ر )وهـم   يدل  علي ا تقديم املبتدأ علـى  ـربه الفعلـي   اليت  كدة السي ة املبيتة امل

ــن       يتاــافتون( ــون إىل ســرقة، م ــبن م ذاهب ــه، أي يتســاجون ك ــدل مادت ــا ت كم

 .على االستمراج واستبضاج احلالة مه داللة الفع  املضاجع (1)اخلفوا وهو اخلمود 

ــم  ــيء   ــة ث ــه : الئناي للمبالغــة ر  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ   ڇ     ڍ چ ر قول

 .(2) ن ي أنفس م عن د ول املسئ  وإال ف و ن ي للمسئ  ر األص 
تبلج قوة السارية ب ـم  هنا و چ ڌ  ڌ   ڎ    ڎ   چ ثم يسار من م بقوله 

واحلرمـان، و لئـن أي    أج  إن م لقادجون على املنـه ، تعا م مر مقاب  قوة 

فإن  معنـى   ن أنفس م !حرمان، وأي منه ؟! إنه حرمان أنفس م ومنه اخلً ع

، (3)احلرد ر اللغة : اجلد والق د، ور سـياب اييـة املنـه عـن حـدة ورضـ        

  يقول ابن عاشوج مبيًنا بقرة الت ئم ب م من  ـقل هـذا األسـلو  القرآنـي :    

ور إيرياج كلمة ) حرد ( ر ايية نئتة من نئ  اإلعااغ املتعلق بشرف اللفظ » 

من ج ة تعلق ادروج به اا يناس  كـ  معنـى مـن    و وجشاقته من حيث املعنى،

 ــ) قادجين ( أو بقوله ) ردوا ( فإذا علق ب ـمعانيه أي ببن يتعلق ) على حرد ( ب

منــه : أي  ) قــادجين ( فتقــديم املتعلــق يفيــد ش ي ــا أي قــادجين علــى املنــه، 

احلـرد  والتعبً بقـادجين علـى   ، أو منه مثر جنت م رً قادجين على النفه ،اخلً

ذكر ر ألن شبن فع  القـدجة أن يُـ   ت ئم؛( ين دوردوا حاج) دون أن يقول : 

قـال تعـاىل ) ال يقـدجون علـى شـيء ممـا        .األفعال اليت يشق على الناو إتيان ـا 

                                      
 .8/105 ينظر : نظم الدجج : (1)
 .81 /29والتبرير والتنوير : ؛  8/105ينظر : نظم الدجج :  (2)
 .120ينظر : املفرداا ر رري  القرآن :  (3)
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كسبوا ( وقال ) بلى قادجين على أن نسوي بنانه ( فقوله ) على حرد قـادجين (  

ل  إال احلرمـان أو ال يقـدج إال   على هذا االحتمال من با  قوهلم : فقن ال مي

 (1)«على اخليبة 

رضـ   وشـدة  ق ـد املنـه مـه    علـى   ةالدال )حرد ( لفظةبــ لقد جاء التعبً

ً   و التقابـ  املعنـوي بـ  الفعـ  واجلـزاء؛      علـى طريقـة    جزم بـاألمر، وقلـة اخلـ

 (2)!  طلبوا حرمان املساك  عاجل م اهلل باحلرمان واملسئنة بري  نيات م وفإن م ملا 

 هنا من عئس الئقم؛ للـت ئم ب ـم   استادام )قادجين( وبذل  يظ ر أن

وهـا   .وفيه ما فيه من ملس نفوو من ُضِر  هلم املري ، وهم كفَّـاج قـريش   (.3)

ڈ   ژ  ژ  ڑ  چ  دلَّـ  عليـه الفـاء ر   هم سرعان ما فوج ـوا بعاقبـة اررتاجهـم    

(. 4البداهـة ) كما دلًّ  علـى قـر  اجلنـة مـن منـزهلم وعلـى الفـوج و        چڑ  

وما حيمله من داللة علـى قـوة التبسـر والنـدم      التبكيد ر )إنا لضالون(وتبم  

واإليذان تتهيرؤهم للتوتر  تعر  أن ماقرد  رم  چک  ک  ک چ  من عاقبة البلر
 . (5)عاقب  البدمي واملنب 

هنا يتقدم أعقل م وأصلب م الذي كان قـد  ـالف م الـرأي لئنـه مل يعـزم      

ورايــة اخليبــة نلمب ـــا ر    ،(6) لــه احلرمــان الــذي نــاهلم    علــى نــالفت م، فنا  

ابألوت   افإن فيه تقمييميد  چگ      ڳ   ڳ   ڳ    ڳ چ  على لسانه  االستف ام التقريري

                                      
   .29/82التبرير والتنوير :  (1)
ا من حاجدا السنة : إذا مل شلر ، و اإلب  إذا ُمنعـ  دجهـا ، وحـرد إذ   احلرد ، ( 2)
 .4/144:  لئشافا؛  120املفرداا ر رري  القرآن :   .أسرع
 .29/85والتبرير والتنوير : ؛  8/106 نظم الدجج : (3)
 .29/85التبرير والتنوير :  (4)
 .6/3667 ور  قل القرآن :؛  85 / 29التبرير والتنوير :  (5)
  .6/3666 ر  قل القرآن : (6)
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 وتعـبًهم باالسـم   ثم تسـبيب م ، (1)مب العتاب والتروتي  واالعرتاف ابلذنم 
، (2)واقع ادال على أن م جاساون ر إيقاع األشياء ر رً م چں   ں   ڻچ 

للداللـة علـى عمـوم     (  امل  حذف املفعول ر )واإلقراج بالذن  وتبكيده مه 

 .(3) لم م ألنفس م، و لم م املساك  انع م حق م 

ــم  ــرة  ث فــإن  چڻ   ڻ    ۀ  ۀ  ہ   چ ر قولــه  جيــيء ت ــوير احلس

حالـة    فيه عنايـة بـاللوم، وصـيغة الـتقوم ت  ـوج ر ذهنـ      اإلقبال فع  ا تياج 

جيعلـ  تشـعر ب ـم وقـد جـاء       (4ا)تشبه امل امجة والتقريه ر لوم بعض م بعًض

 بغايـة ك  واحد من م يلوم اي ر، لقد صَّوج هذا التعبً التقاذف الواقه بيـن م  

اإلجيـاغ، ثـم هـاهم يرتكـون الـتقوم؛ ليعرتفـوا باخللي ـة أمـام         ون اية اإلمجال 

إذا  م مــن اجلنــة الضــا عة، وويعوضــ العاقبــة الردي ــة عســى أن يغفــر اهلل هلــم،

أهـ   أثـره ر نفـوو    فسـندج    اإلطنا  ر كقم م بعد حلـول العـذا    تبملنا

ُضر  هلم املري ، وكبنه تلق  هلم ببن ر مقدوجهم اإلنابة والتوبـة   ن الذيمئة 

 .(5) إن هم بادجوا بنبذ الئفر
 چڱ  ڱ  چ وتئرج لفظ الربوبية على لسان م مضافاا إلي م ر ك  مـرة 

الذي أحسن إلينا برتبية هذه اجلنة بإهق  مثرها  چڭ        ڭ    ۇ     چ        چے   ے چ و

 چہ  ہ      ھ   ھ           ھچ  . واخلرب ر مجلة(6)اين ت ديباا لنا أن يبدلنا  ًاا من ا 

                                      
 .287 /4ر القرآن الئريم ، عبدالعظيم امللعين :  التفسً البقري لقستف ام (1)
 .8/107 ؛ نظم الدجج : 29/85التبرير والتنوير :  (2)
 .29/87التبرير والتنوير :  (3)
 .29/87ينظر : التبرير والتنوير :   (4)
 .29/87ينظر :  التبرير والتنوير :   (5)
 .108 -8/107ينظر : نظم الدجج :   (6)
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    مستعم  ر التقريه على طريقة التعري  بغًه واإلقراج على نفسه مه التبسر 

 (1) دم اا أفاده )يا ويلنا( وذل  كقم جامه للمقمة كل اوالتن

وهنا تربغ  اهرة أسـلوبية تـ دي دوجهـا ر التئرييـ  الفـين للق ـة، وهـي        

. ..، فلمـا .. فـانللقوا .العل  ب  األحـدا  فـرف الفـاء دون الـواو؛ ) فلـاف     

ءم وهـذا يـتق   (2).( فيث يلوى الئقم وال ي ثر على أحداث ا األساسية .فبقب 

مه اللبيعة الداللية حلرف الفاء؛ ألن ا حتـر  الـزمن ر الفعـ  املاضـي وشـده،      

ــه ــو   (3)مررا تبلرر  ترره أول الررزم  ل الفعررل الررذي يليرره  وشلل ــيين ه ــذي يعن وال

عققت ا اق ود السوجة، وهو أن هـذا التئرييـ  الـذي ت ديـه الفـاء ُيسـلمنا إىل       

  األثـر النفسـي املللـو  ر    العاقبة سريًعا وهـو األمـر الـذي سـيق  لـه ليبـد      

ۆ  چ   ـدًدا كان املقام مقام ترهي  قال ُمنفوو اخل وم ويروع م ب ا، وملا 

من ضر  املري  ب م، والق د ب ذا مشـركو  نت رة هذه هي الغاية (4) چ  ۈۈ

(وألن إنئاجهم ألموج اي رة أشد من إنئاجهم ألموج الدنيا أكـد قولـه   5) مئة

الزلزلة ر نفوو املشـرك  املغرتيـن بقـوت م     ليقه كوقه چ ۅٴۇ   ۋ  ۋچ  :

والذي أدى هذا التفايم والت وي  : اديء باملسند إليـه اسـم إشـاجة     .وأقواهلم

للبعيد، وإ  اج لفظ العذا  الرياني ر مقام إضماجه، القوة ر الق ر بتعريـ   

اللرف  : ذل  العذا  ور هـذه اييـاا وهـذا الـت ئم ب ـم والسـارية مـن م        

 .وأن اهلل معه  بالن ر والتبييد خيفى من تسليته  ماال

                                      
 .29/879:  برير والتنويرينظر : الت  (1)
 .64ينظر : حتلي  لغوي أسلوبي لسوجة القلم :  (2)
  .، نقق عن كقم الشيخ حممود شاكر 344ينظر : دالالا الرتاكي  :  (3)
 .29/90ينظر : التبرير والتنوير :   (4)
  .3666 /6ينظر : ر  قل القرآن :   (5)
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التقابـ  بـ  جـزاء     ومن التقاب  ب  جزاء الدنيا واي رة هلـ الء ينتقـ  إىل  

هـذا الضـر     چې  ې  ې  ى  ى  ائ چ  املـتق  جزاء الئافرين وأول   

اإلنئــاجي أدى الغــرض البقرــي منــه ر اييــة، وهــو تعميــق البشــاجة ر نفــس 

ــه     الــن  ومــن م ــدًءا بتقــديم املســند علــى املســند إلي عــه مــن املــ من  املــتق ، ب

واجلمـه ر جنـاا مـه لفـظ النعـيم       عنديـة كرامـة واعتنـاء،    الـيت هـي  والعندية 

وجدا أول  دون النعمــة الــيتالــذي انفــرد القــرآن باســتعماله ر نعــيم اي ــرة   

و النعمـة  النعـيم هـ  :» السوجة ر معنى نعيم الـدنيا. يقـول الرارـ  األصـف اني     

واملـ من  معـه    ، وما فيه من تبشً ال خيفى؛ لينشرح صدج نبيه (1) «الئريًة 

 . (2)ب ذه العاقبة وهذا الريوا  

 

*      *      * 
 

 

 

 

                                      
 .501املفرداا :  (1)
 .29/90لتنوير : ينظر : التبرير وا (2)
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 املبحث الثالث 

 أو اخلتام   (1)دراسة البناء الرتكييب للمقطع 

 .وضرب املثل بيونس الصرب األمر بجمادلة األعداء و

ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ      ەئ  وئ          وئ  ۇئ  ۇئ   چ  قال تعاىل :

حب      ۆئ         ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ          ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی      ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ     ىئ   يئ  جب  

يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت   جث   مث  ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ  حخ           ىبخب     مب

  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱمخ  جس   حس  خس  مس  حص  مص  جض  حض  خض  مض  حط   

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ     ٿپ  پ        پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ

ڤ   ڦ          ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ      ڤٹ   ٹ  ڤ  ڤ

چ  چ   ڇ  ڇ   ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ          ڌ    ڎ   ڎ  ڈ      ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  

ں          ک     ک   ک  ک  گ  گ    گ   گ ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

  [52 – 35القلم  ]چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ          ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ     ھ    ھ   ھ     ے   

 ينتق  السياب من نسـق الق ـة بعـد أن أدا دوجهـا ر ت ديـد أعدا ـه       

وشرح صدوج أصبابه لعاقبة املـتق  إىل نسـق االسـتف ام ليـ دي الـدوج ذاتـه،       

                                      
واملق ود باملقله هو  تام السوجة ، يقول البقاعي ر  تام تفسً سـوجة البقـرة     (1)
.. جد .وقد بان بذكر املنزل واإلميـان بـه والن ـرة علـى الئفـاج بعـد تف ـي  أمـر النفقـة         : » 

دل عليـه صـنيه السـيوطي ر كتابـه     كمـا يـ  « مقلع ا على مللع ـا ، وآ رهـا علـى أوهلـا     
 .امللاله ر تناس  املقاطه وامللاله ( ومضمونه بيان عققة  تام السوجة اللع ا مراصد)

أما ر الشعر فقد يق د ب ا أوا ر الف ول ، ذكره ابن جشـيق معلقاـا علـى إجابـة العتـابي      
أما تراه إذا حتد  قـال  » على من سبله عن االستعانة ر الشعر ) ما االستعانة ؟ ( فقال : 

وهذا القول مـن العتـابي يـدل    » قال ابن جشيق : « : ياهناه اله مين  عند مقاطه كقمه
العمدة ر حماسن الشعر وآدابه ، ابن جشيق القًواني : « على أن املقاطه أوا ر الف ول 

 .، ا : حممد حمي الدين عبداحلميد ، داج اجلي  ، بًوا ) ط، ا : د( 215 /1
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لـ ن كـان مـا    » عتبـة بـن جبيعـة قـال :     جاء ر سب  نـزول هـذه اييـاا أن    د وق

  (1)« يقول حممد ألصبابه من اجلنة والنعيم حقاا لنبن أفض  من م ر اي رة 

جسـم مقمـ  أ ـرى    لسـوجة ر هـذا اجلـزء    البناء الرتكـي  ل  يستئم وهلذا 

دي م وإحـراج م  وحتـ   ـه، عداتتمري  ر الت ديد العني  أل من الرعاية للن  

وُيسئُ  اللمبنينة  م،مش د جهي  يزلزهلينت ي ب م السياب إىل حتى  بالس ال

فيبـدأ   متاًذا أسلو  االستف ام طريقاـا هلـذا الت ـوير؛   امل من    الن  ور قل

ــوبياي ســتف امباال منئــًرا  چەئ   ەئ  وئ  چ  األول االســتنئاجي الت

ــمــه مــا حيملــه مــن   يــٍ  هلــم ،  ومئــذًبا  وهــم ، ا املســاواة بــ  املســلم نافًي

ن ر قلــه مــا أمرنــا بــه أن ون الراســاوالعريقــون ر االنقيــاد ألوامرنــا , وادرمــ

ۇئ  ۇئ   ۆئ       چ  :الريـاني الـتعا   االسـتنئاجي   السـتف ام اثـم جيـيء    ،(2) يوص 

وهـو التفـاا   ، على طريقة االلتفاا مـن العـام إىل  لـاب م مباشـرة     چۆئ   

. فعــقم تبنــون (3) املغضــ  املنبــه علــى مــاهم فيــه مــن اعوجــاج الفلــر والفئــر  

   أحئامئم وكي  تزنون القيم حتى يستوي عندكم من يسلمون ومن جيرمون ؟!

ۈئ   ېئ  چ  : ومن االستنئاج واإلنئاج والتوبيخ ينتق  إىل السارية والت ئم

ببســـلو  يـــت ئم ب ـــم ويســـار    چېئ          ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی      ی  ی  ی  جئ  

أن يئون لدي م كتا  يدجسونه، يستمدون منه هذا احلئم الـذي ال  االستف ام 

كتا  يوافق هواهم، هلم فيه ما خيتاجون ومـا يشـت ون !    .يقبله عق  وال عدل

الشيء وا تاجه أ ذ  َروشيَّ التعبً بـ )شًون( ويبلج الت ئم ب م مبلغه ر إيرياج

                                      
 .481تنوير املقباو من تفسً ابن عباو :  (1)
 .29/91ينظر : التبرير والتنوير :  (2)
  .29/91ينظر : التبرير والتنوير :    (3)
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 إن ر ذلـ  الئتـا  مـا شتـاجون     :ألن املعنـى ؛ (1)هـلت ئم بـ قمة ا، وهذا  ًه
ًُ فإنـه فعـ     )فيـه تدجسـون(  قوله ر التعري  ب م ثم  من اجلزاء، إىل قمـة   يشـ

وملــا  أميــون ال كتــا  هلــم ,وهــم التعمــق ر الدجاســة والتب ــر فيمــا يتضــمنه ,  

 مـه   (2)جاءهم كتا  هلدايت م وإحلاق م باألمم ذاا الئتا  كفروا به وكـذبوه 

ويـــبتي   (3)توكيـــٌد لفظــي ف ــو  ر قولـــه )إن لئــم فيـــه(   )فيرر   ر الظرر  تكرر   

يب    ىبحئ  مئ     ىئ   يئ  جب  حب     خب     مبچ :ر قوله  االستف ام اإلنئاجي التعا 

لتبلج السارية ب م مداها , وهو أن تئون هلم مواثيق على اهلل  چجت    حت  خت  

ــيس هــذا شــيء    ــة , ول ــوم القيام ــاذا  ســاجية إىل ي ، فعــقم إذن يتئلمــون وإىل م

ملعنـى   استعاجة سارية عميقة، وهي ور التعبً بقوله )بالغة( (4) يستندون ؟!

 چ ڑڈ  ڈ  ژ  ژچ  ُشـب   بالشـيء البـالج إىل ن ايـة سـًه كقولـه       ،مغلظة

 .[149 ]األنعام 

قد غاد الت ئم قوة تقديم اجلاج وادروج )لئم( وتئرجه ر ك  مـرة اـا ال   و

جيـري   »ذل  أن تقديم بع  املتعلقـاا علـى بعـ  ر البقرـة العربيـة       .شفى

الـت ئم السـا ر    ثـم  (5)«على نسق دقيق من مراقبة املعاني، ومتابعة األحـوال  

ــج ــذي  الوجــوه مــن احلــرج والتبــدي الســا ر     األعمــق واألبل ــذي يئــاد ي ال

ــوف ــود عـــ   ؛چىت  يت   جث   مث    چ        : املئشـ ــي الع ـ ــان وهـ ادة ألن األميـ

تقتضي الئفقء , فلما ذكر إنئاج أن يئون هلم ع ـود , كمـ  ذلـ  بـبن يللـ       

                                      
 .4/146؛ الئشاف :  168ينظر : املفرداا ر رري  القرآن :   (1)
 .93 /29ينظر :  التبرير والتنوير :   (2)
 .94 /29 ينظر :  التبرير والتنوير : (3)
 .6/3665 قل القرآن :ر  ؛  8/111 ينظر : نظم الدجج :  (4)
 .403  ا   الرتاكي  ، حممد أبو موسى :   (5)
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وملـا  ، (2)وجع  الزعيم أحـًدا مـن م غيـادة ر الـت ئم     (1)من م أن ُيعّينوا الئفقء

 باملسـلم  دليـ  عقلـي أو نقلـي أو ع ـد     الئفاج نفى أن يئون هلم ر تسويت م 
االسـتف ام   يرً، فقال ببسـلوب  مَّأتبعه ما يئون من عند رًه إن كان ث وثيق،

ــز :واألمــر معــا، املشــوب  ب   (3)چيث  حج  مج  جح  مح چ  الســارية والتعاي

إلبلال صفة الشركة ر اإلهلية عن م، و اهـ    وإضافة الشركاء إىل ضمًهم

أن هنا  شركاء عند ه الء , فإن اإلهلية احلقة ال تئون نسبية بالنسـبة إىل فريـق   

 .(4)أو قبيلة 

ــب فيئــون ذلــ   چٹ  ٹ   ٹچ  الشــرط بالتبــدي ال ــاجم تي ثــم ي

حس  خس  مس  حص  مص  چ  أعظم دليٍ  على إبلاهلم ولئن متى يدعون م ؟!

ــى       چجض  حض  خض  مض ــد أن نف ــزل , بع ــد املرعــ  املزل ــيء الت دي ــا جي وهن

مجيه الشبه الـيت ميئـن أن يتشـبريوا ب ـا، وبعـد تفتيـق األدلـة، أتبـه ذلـ  هـذا           

ولفـظ   ,(5)به؛ ألن املاي  وقوع الئش  ال من يوقعـه الت ديد املبين للمفعول 

لشـدة   عن تفاقم األموج و روج ا عـن حـد اللـوب , وهـو مريـ ٌ     الئش  كناية 

ــوم       ــدير : ي ــه حمــذوف اجلــوا ، والتق احلــال , وصــعوبة اخللــ  , وخباصــة أن

 وللداللـة علـى   للت ويـ  يئش  عن ساب ويئون كي  وكي  , ولئنـه ُحـِذف   
أي يشــتد  ؛تنئً)سـاب( ت ويلاـا وتعظيًمــا   يزيــده، وقـوع مـاال يوصــ  لعظمـه   

األمــر رايــة االشــتداد؛ ألن مــن اشــتد عليــه األمــر وجــدَّ فيــه مشــر عــن ســاقه   

ر تعـبًاا اللغـة العربيـة املـبثوجة      –ألجله، ومشرا حرمه عن سوق ن كناية 

                                      
 .29/95ينظر : التبرير والتنوير :   (1)
  .29/95ينظر : التبرير والتنوير :   (2)
   .111 /18ينظر :  نظم الدجج :  (3)
  .29/97ينظر : التبرير والتنوير :   (4)
 .8/111 ينظر : نظم الدجج :  (5)
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( ألن ــم ال يــدعون إىل الســاود  1عــن الشــدة والئــر  والعاــز والضــيق )  –

وهـم ال  (2)ا، ولئن توبيًاا وتعنيفاا على ترك م الساود ر الدنيا. تعبًدا وتئليفا

 اا يستليعون الساود مه شدة حماولت م ومعاجلت م ألنفس م لتلوع هلم

ًٌ تف مه هذه ال يغة هلـم وتنـديم علـى مـا      ) فق يستليعون( والنفي حتس

   (3)فرطوا فيه 

ــا لوجــه أمــام » إن القــرآن يوقــ  هــ الء املتئــربين   هــذا املشــ د كبنــه وجً 

للبظة , وكبنه يتبداهم فيه أن يبتوا بشـركا  م املزعـوم  وهـذا اليـوم     ا حاضٌر

حقيقة حاضرة ر علم اهلل , ال تتقيد ر علمه بـزمن واستبضـاجها للماـاطب     

پ  پ        پ  چ (4) «على هذا النبو جيع  وقع ا عميقاا حًيا حاضًرا ر النفـوو 

ضــا  م مــا مينــه كمــا ر يــوم القيامــة , ولئن ــا لــيس ر أع چپ  ڀ   ڀ  ڀ  

نافيـا  وجاا   ن أن املانه هلم الئـرب كمـا كـان ر الـدنيا، فقـال       .الشما ة والئرب

واألب ــاج اخلاشــعة، والذلــة املرهقــة همــا املقــابقن  »  (5) چٻ  ٻ چ ذلــ  

ــذي جــاء ر أول       ــد ال ــذكر بالت دي ــي ت ــاء املنفو ــة , وه ــ اماا الشــانة والئربي لل

 (6) « فإحياء الذلة واالنئساج  اهر عميق مق ـود  )سنسمه على اخلرطوم(لسوجة ا

الت ديد الرعي  الذي ي ز القلو  ر صـوجة  وبينما هم ر هذا الئر  جيي  م 

                                      
نه وقته قد فاا , وإما ألن م كما وصف م م لع  مقنعـي جؤوسـ م وكـبن    ( إما أل1)

ألن » :  البقـاعي  أجسام م وأع اب م مشدودة من اهلول على رـً إجادة مـن م , يقـول    
 112-8/111 نظــم الــدجج :«   ــوجهم وأعضــاءهم تئــون طبقاــا واحــًدا ال ينــريين  

 .3668 /6 ر  قل القرآن :وينظر : 
 .432 فت  الرمحن بئش  ما يلتبس ر القرآن :؛ 4/147اف : ينظر : الئش  (2)
 .8/112 نظم الدجج :؛ 4/147ينظر : الئشاف :   (3)
  .6/3667 ر  قل القرآن :( 4)
 .8/113 ينظر : نظم الدجج :  (5)
 .6/3668 ر  قل القرآن :( 6)
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إنـه أمـر اعنـى الت ديـد والوعيـد ,       چ ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿچ   أيًضا األمر

ملن را ـه , واملعنـى :   وهي كلمة يقوهلا املغتا  إذ اشتد رضبه، وكره الشفاعة 

بيين وبينه, فإني عامٌل اا جيـ  أن يفعـ   اـن يئـذ  بـالقرآن , فـق تشـغ           ِ 

  وهـذا يـدل علـى أنـه    (1) , وت ديـًدا للمئـذب     قلب  بشبنه تسلية لرسـول اهلل 
       وكـان   كان جيد مشقة عظيمـة ال يعلـم مقـداجها إال اهلل سـببانه وتعـاىل ,

لـذل  قـال علـى طريقـة      مـا ُيـراد منـه أقـر لعينـه؛      علمه باقتـداجه سـببانه علـى   

غيادة ر تسئ   چ ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿچ  االلتفاا لضمً املتئلم املفرد

ببنه من يتـوىل ذلـ  بنفسـه فئيـ  لنفسـه الشـريفة أن تقلـق        قلبه وشرح صدجه 

)ومــن ر . ومل يقــ  )فــذجني واملئــذب ( , بــ  أفــرد الضــمً   (2)بعــد ذلــ  ؟! 

إنـه ت ديـد مزلـزل ,    »  (3)علـى ت ديـد كـ  واحـد مـن  املئـذب       يئذ ( للداللة 

:  ّ  بيين وب  من يئذ  ب ـذا   واجلباج الق اج القوي املت  يقول للرسول 

 واسرتح أنـ  ومـن معـ  مـن املـ من       .. .احلديث , وذجني حلربه فبنا به كفي  !

دعـه لـي ,   فاحلر  معي ال مع  وال مه امل من  , وهذا عدوي وسبتوىل أمره ف

 (4)« وأي طمبنينة للن  واملستضعف !أي هول مزلزل للمئذب  ! 

 بعـد اإلفـراد ر   مجه الضـمً ر فعـ  االسـتدجاج )سنسـتدجج م(    ويبتي 
)فذجني( للتعظيم والت وي  , أي : فنب ذهم بعظمتنا إىل اهلق  دججة دججة , 

مـن مـبمن م    واستدجاج م اا تواتر علي م من الـنعم لعـدم الشـئر؛ في  ـذون    

وليس أكرب مـن التبـذير، وكشـ  االسـتدجاج والتـدبً عـدلاا       (» 5).على رفلة

                                      
 .29/100التبرير والتنوير :  ؛4/147ينظر : الئشاف :   (1)
 .8/113 : نظم الدجج :ينظر  ( 2)
   .29/100التبرير والتنوير :  (3)
 ) بت رف ( .6/3668:  ر  قل القرآن (4)
 .8/113التبرير والتنوير : ؛ 4/147ينظر : الئشاف :  (5)
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واهلل سـببانه يقـدم ألعدا ـه وأعـداء دينـه وجسـوله عدلـه وجمحتـه ر          .وجمحة

: ذجنــي ومــن يئــذ  ب ــذا   هــذا التبــذير وذلــ  النــذير , ويقــول لرســوله   

اه والســللان , فــبملي احلــديث , و ــ  بــيين وبــ  املغرتيــن باملــال والبــن  واجلــ 

 .(1)«فيلم ن جسوله وحيذج أعداءه، ثم يدع م لذل  الت ديد الرعي   ،هلم

ٹ   ٿ    چ قولهمن عند حلول امل ا   ب م  لقوة حسرت مأجل   وليس

أي األسبا  واألفعال واألحوال اليت حيسـبون ا تـبتي م خبـً فتنئشـ       چٹ   ٹ 

بضـمً   چڤ  چ  (2)التسـلية !   هـذه أعظـم مـن   تسـلية للـن    فبي  هلم عن الشر،

 أي أؤ ر أنا وحدي ر آجاهلم وأوسه ر مجيه ملذات م؛ ليـزدادوا إمًثـا   املفرد
؛ ألنـه يبـدو هلـم ر    (4)كيـًدا كمـا ّلـاه اسـتدجاًجا      إحسـانه وإنعامـه   يوّل(3)

 مقبس اإلحسان وِ َله الرب واالمتنان , وهو هق  وأسبا  هق  !

والسر أنه ر راية القوة حيـث كـان حاملاـا     املت  ( وص  الئيد بـ )وتبم  

الـذي تقـوم بـه     مجـه الفعـ    كيـ   ثم، (5)لإلنسان على إهق  نفسه با تياجه

 , فقــال سنســتدجج م وأفــرد  الفعــ  الــذي ال ي ــ  إال منــه  املق ئـة بــبمره  

 ! وهو اإلمقء 

السـتعاجة  اسـتف ام النفـي وا   وبعد إبلال معاذيرهم واحًدا بعد اي ـر بلـج  

الــــيت تنفــــي أن  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ   چ  : ر قولــــه   الت ــــرحيية

الرســـول يفـــرض علـــي م األجـــوج البالغـــة نظـــً إميـــان م، فتريقلـــ م األجـــوج   

 كبن ثق  الغرامة هو الذي يدفع م إىل اإلعـراض والتئـذي  ولـذل    واملغاجم،
                                      

 .6/3668ر  قل القرآن : ( 1)
 .29/101ينظر : التبرير والتنوير :   (2)
 .8/113ينظر : التبرير والتنوير :   (3)
 .4/147ينظر : الئشاف :   (4)
 .8/114نظم الدجج :  ينظر :  (5)
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اوجـ  املشـقة    لقهتمـام ألن ـا حمـط اإلنئـاج، و    قّدم )املغرم( على )مريقلـون( 

ور مريقلون استعاجة ت رحيية تبعية شبه في ا ب ا ة املغرم وهـو أمـر   قب  ذكرها. 

ڃ  چ  چ  االستف ام اإلنئاجي ونلم  ر، (1)معنوي بوطبة األمحال املضنية 

الغي  صاج عنـدهم ولـيس عنـد     السارية ب م، كبن علَم  چچ    چ  چ 

   .اإلنئاج ولذل  قدم الظرف )عندهم(؛ ألنه حمط اهلل،

وبعد إقراج حقيقة أن حر  الئـافرين قـد قضـى اهلل أنـه هـو الـذي يتوالهـا        

جيـيء األمـر    ..ومن معه من امل من  دوجا ر هذه احلـر   م ما بدا أن للن  

يوجه نبيه إىل ال رب على تئالي  الرسـالة وعلـى عـ ء    ل ضر  املري  بيونسو

اسـتريق  أعبـاء الرسـالة؛ ملـا      هداية األجيـال مجيع ـا، ويـذكره بتاربـة أٍخ لـه،     

في ا من شـدة معاجلـة اخللـق، فـابتلي وامـتبن باللبـث ر بلـن احلـوا، وهـو          

يــونس 
وال خيفــى مــا ر هــذا    وإضــافته للبــوا بلفــظ امل ــاحبة،   ؛ (2)

التعري  من ت وير احلالة النفسية اليت أصاب  الن  من جراء إت امـه بـاجلنون   

لـذل    ،كان أقر  لضار يونس وأنه ضاب ب م وضار بات ام م  حتى  

وأال يئـن منـه مـا يلا ـه إىل      ،العالـة وعـدم ال ـرب    وأالضـار،  هذا ن اه عن 

والحظ كي  لَّى ما أوحى اهلل إليه من التضـرع والتسـبي     (3)مري  نداء يونس

، وهذه املـرة الريانيـة الـيت ميـن اهلل علـى نبيـه بلفـظ النعمـة         (نعمة)وطل  التوبة 

لقرآن إال فيما مين على النـاو ر هـذه احليـاة الـدنيا، سـواء      اليت مل يستعمل ا ا

كان ِنعما مادية أو جوحية وهذه الداللة ملردة ر القرآن ر احلديث عـن الـنعم   

                                      
  .4/293ينظر : التفسً البقري لقستف ام ، امللعين : ( 1)
؛ أ طلق عليه هـذا اللقـ  هنـا ، و)ذا النـون( ر      ( صاح  احلوا هو يونس 2)

؛ ألن احلـوا التقمـه ، ثـم     [ 87آيـة:  ]  چک  ک   ک  ک  گ  ۀ  چ  سـوجة األنبيـاء  
 .فه ، ف اج ) صاح  احلوا ( لقًبا لهقذ

 .29/101التبرير والتنوير :  ؛8/114 ينظر : نظم الدجج : ( 3)
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 ؛ وقد وجدا ر امللله أيًضا ر قوله ) ما أن  بنعمة جب  اانـون (  (1)الدنيوية

نعـم   أن ا جة لإلمياءة إىلوإضافت ا إىل اهلل بلفظ الربوبية الذي شاع ر هذه السو

لداللـة  مـن ا   تـنئً نعمـة  مـه مـا ر    .(2)نقذه إنقاًذا  اجقاـا للعـادة   نه أكريًة، وأ

ــى صــيغة   كبن ــا مئــرجة مضــاعفة،  هــا؛تئريًتفايم ــا وعلــى  ــداج  عل والت

كبن كقا من النعمة واملنة تريد أن تـدج    عظيٌم للداللة على أنه إدجاٌ  التفاع 

     هـذا املعنـى بإجيــاغ بـديٍه ويشـً إليـه إشـاجة بليغـة جبملــة        وهـو يلـوي   (3) اي ـر 
وجييء اخلتام لًد املقله علـى   چژ   ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ  گ    گ  چ 

امللله ويئش  السب  الذي من أجله ت غجا وحداا السوجة بئـ  مئونات ـا   

 ذ بيـده؛  اللغوية لرتسم العناية الربانية ببمره، وكي  كان حيوطه وحيتضنه ويب

 ـاه الرسـول    لئـرباء مئـة  احلالة النفسـية  ذل  أن هذه ايية تقدم صوجة تنلق ب

    يــذاء إمــن  ــقل حركــة العــ  احملدقــة بالعــداوة والبغضــاء، ممــا يــ دي اىل

ڱ  ڱ  ں  ں        چ :  امللي ــة باحلقــد والئراهيــة  م الرســول الئــريم عــرب نظــرات 

ــم  چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ          ۀ  ہ     ہ   ــ ،   ف  ــن شــدة حتــديق م ب م

ونظــرهم إليــ  بعيــون العــداوة والبغضــاء يئــادون يزلــون قــدم  وي لئونــ    

هـذه النظـراا متاـددة دا مـة احلـدو  متئـرجة  تئـاد تـ ثر ر         و )ليزلقون (،

وا تـاج   (4)أقدام الرسول، فتاعلـ ا تـزل وتنزلـق وتفقـد تواغن ـا علـى األجض      

                                      
بينما يستادم لفظ ) النعيم ( ر مقام احلديث عن إنعام اهلل علـى صـاحلي عبـاده     (1)

منــاه  تلبيقيــة ر تو يــ  اللغــة ، د.  –دجاســاا جديــدة ر إعاــاغ القــرآن  .ر اي ــرة
  .88امللعين : عبدالعظيم 

 .29/107:  ينظر : التبرير والتنوير  (2)
 .8/116 ينظر : نظم الدجج :  (3)
؛ التبريـر والتنـوير :    117 /8 ؛ نظم الدجج : 4/148ينظر :  الئشاف :  (4)
29/ 103. 
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وصــوت ا الغــيظ؛ فإن ــا اادت ــا  ألن ــا األدل علــى عمــق  ؛يزلقونــ  مضــاجعا

وصيغت ا تفضي إىل السقوط رالًبا على وجه االستعاجة املئنية؛ حيـث شـب     

مــا ت ــو ج حقيقــة نظــرات م الــيت ُتــزل وُتزلــق، وهــي ر ك (1).األب ــاج بالســ ام

الـذي   الوق  نفسه تئش  عن ذل  الشعوج بالغيظ احملموم، وباحلسد العميق

كانوا يسرونه للن  
للداللـة   املضـاجع  ب ـيغة  )ويقولـون(  وجاء الفع ، (2)

التعـبً  ثـم جيـيء    ،على أن م ماغالوا جيددون القول حينا بعد ح  )إنه دنون(

ــ (     ــد املضــاجع )يزلقون ــاٌا بالفعــ  املاضــي )لعــوا( بع ــذكً باحلــال  التف للت

 .املاضية

ــاء    ــ  ج ــظ كي ــولت م  والح ــاء مق ــن   بن ــو م ــذا النب ــى ه ــاء امل كــد  عل  البن
 حيث جـاء ب ـيغة اجلملـة االليـة الدالـة علـى الريبـوا،        اللفظية؛داا امل كب

ــ       ــ  ذل ــة ر  ــرب إن، ك ــقم الواقع ــدة، وال ــبن امل ك ــة ب ــد   مقرون ــة تبكي حملاول

ادعا  م؛ لغلبة ش  الناو ر جنونه، كي  وهو ال ادب األم  عندهم، إنه 

فيـه وال  يدل داللة قوية علـى ت افت ـا، وأن ـا دعـوى باطلـة، وات ـام ال حبئـة        

ر راية البعد عما يش ، لئن ا حيلة وأسلو  من ال جيد   براعة؛ ذل  أنه 

إال الشتم الغليظ، يللقه بق ش يد وال برهان كما يفعـ  السـذج البـدا يون؛ إذ    

مل جيــدوا ر الــذكر الــذي يســمعونه مــد ق لللعــن، فان ــرفوا إىل اللعــن ر   

                                      
: يقـال غلـق السـ م     اجلامه ألحئام القـرآن عن جماهد ينفذون  بنظرهم ، وقال  (1)

ينظـر   .رار  : قال يونس : مل يسمه الزلق واإلغالب إال ر القـرآن قال ال .وغهق إذا نفذ
  .255/  18؛ اجلامه ألحئام القرآن :29/107:  التبرير والتنوير : 

 .91ينظر : حتلي  لغوي أسلوبي لسوجة القلم :  (2)
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ــه شــالي  ،(1)صــاحبه بــاجلنون  ليشــئئوا ر ؛ط مــن ُي ــرُع باجلنأو أن مــا يقول

   (2)كقمه في رفوا دهماءهم عن لاعه 

ق ـر  بل  اهلل فـريت م بـبن مـا جـاء بـه شـرف وجفعـة للعـامل  بـــبسلو           فب 

وقد ب  عبد القاهر بقرة الق ر ب ذا  چہ  ھ     ھ    ھ   ھ چ  تبكيًدا (3)القل  

فقد كانوا ينئـرون أن   (4)اللريق وداللته على األمر ينئره املااط  ويش  فيه 

وهذا هـو جأو األمـر ر    »يئون ذكًرا وجفعة هلم،  ولذل  يقول أبو موسى : 

وإذا  (5)«هذا اللريق فق يبتي إال ر املعنى الذي حيتاج إىل فض  تقريـر وتوكيـد   

ثب  ب ذا التبكيد وهذه القوة اليت دلَّ علي ا الق ر بالنفي واالستريناء أن القرآن 

ل  أن يئون مبلغـه جمنوًنـا، وبـذل  يئـون اخلتـام  م كـًدا  ملضـمون        ذكٌر فقد ب

امللله، والتوكيـد لـوٌن مـن ألـوان العق ـق، ومظ ـٌر مـن مظـاهر االجتبـاط بـ            

ــام نبــه إليــه الــراغي ر تفســًه   وهــو أن تئــون معــاني اخلاشــة   » (6)املللــه واخلت

                                      
 .6/3668 ينظر : ر  قل القرآن :  (1)
 .8/118 ينظر : نظم الدجج :  (2)
اع الق ــر اإلضــار ؛ لــي بــذل  ألن املــتئلم يقلــ  اعتقــاد   هــو نــوع مــن أنــو  (3)

  .58-57ينظر : دالالا الرتاكي  :  .املااط 
 .127ينظر : دال   اإلعااغ :  (4)
ــالنفي    .104دالالا الرتاكيـــ  :  (5) ــر بـ ــة علـــى األصـــ  مـــن الق ـ ــاءا اييـ جـ

رى أن عبـد  واالستريناء من مراعاة حال املااطـ  املنئـر ، وإن كـان الشـيخ أبـو موسـى يـ       
القاهر ومج وج البقري  أرفلوا ضروًبا من الق ر بالنفي واالستريناء ال جيري في ما نظـٌر  

النفـي حملـ  التوكيـد وإفـرا      »حلال املااط  وإ ـا هـو حـال املـتئلم وحسـه بـاملعنى وأن       
 «احلقيقـة ر قالـ  مــت  موثـق ؛ لتقريرهــا وتوكيـدها ر النفـوو ب ــذه الل اـة احلالــة       

دجاسة حتليلية بقرية ، جناة حممـد   –زادة ينظر : أسلو  الق ر ر القرآن الئريم ولقست
، جسـالة ش ـ  ) ماجسـتً( ، كليـة اللغـة العربيـة ، جامعـة أم دجمـان          8عبدالعزيز : 
م ؛ الق ر ر سوجة األعراف دجاسة بقرية حتليلية ، د. هند نايتة ، 1998اإلسقمية ، 

( 83، جملة كلية داج العلوم ، العدد )  114-76ستريناء ( مببث ) الق ر بالنفي واال
 .، جامعة القاهرة 

ــان املعاــز     (6) ًٍ مــن صــوج التناســ  ر البي ــراغي ر تفســًه بئــري ــى ال ينظــر :  .اعتن
، جسـالة  88 -73صوجه وأسراجه البقريـة ، للباحريـة :    –التناس  ر القرآن الئريم 



 

 
 (دجاسة ر البناء الرتكي  لسوجة القلم)  جعاية اهلل لنبيه و الريناء عليه   286

 منى بن  ف د الن رد. 
 
 

، فتقوي ـا وعليـه أكريـر    ملابقة ر مغزاها ملعاني الفاحتة، فتواطىء الداللة الدالة

   (1) «سوج القرآن 

كما سـبق   –والتبم  الدقيق للملله واخلتام من العوام  اهلادية للمق ود 

فقد كانا من السـب  واملفـاتي  اهلاديـة إليـه، وكـان التقاؤهمـا علـى هـدف            -

واحد هو الئاش  عن اخليط الذي يربط بـ  أوصـاهلا، والـروح الـيت ت ـيمن      

تبييــدا لــه بعــد ؛ و تبييــد الــن  ودفــه هــذه الفريــة عنــه علــى أرراضــ ا، وهــ

 اصــة الــذي ينــتظم أرــراض  عامــة، وات امــه بــاجلنون تلــاول املشــرك  عليــه

بعـد أن يسـري ر    (2)يشرب هذا املق ود ر امللله، ويستقر ر اخلتام  السوجة؛

ليـدفه عنـه هـذه     أسـلو  القسـم  أوصال السوجة ومعاني ا؛ ففي املللـه جيـيء   

ثم شضي السوجة    چژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک    گ  گ     ژڈچ     مةالت 

وتريبتــه وتواســيه، وتت ــدى ألعدا ــه، ور اخلتــام جيــيء التنديــد  تــذ  عنــه 

ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ     ھ    ھ        چ ببسـلو  الق ـر :   بـاجلنون  لـه  وصف م ب

ل الـراغي ر  يقو .ر امللله ببسلو  القسم  كما نفى الت مة عنه  چھ  

بيان هذه العققة اليت تدل  األلفا  والرتاكي  فيه علي ا دون حاجة إىل طـول  

وهو على مـا افتـت      چۀ  ہ     ہ  چ قال تعاىل :   »تبم  وإنعام فئرة : 

ھ     چ أي وما هذا القرآن الذي يزعمون أنه داللة جنونـه  چہ  ھ    چ  به السوجة

ًٌ هلـم وبيــان    چھ   ھ هلـم وأدلــة هلـم، وتنبيــه هلـم علــى مــا ر     فإنـه تــذك

                                                                                    
داب ــا ، جامعــة اإلمــام عبــدالرمحن الفي ــ      الدججــة العاليــة، قســم اللغــة العربيــة وآ    

هـــ ؛ وقــد أفردتــه د. منــال املســعودي بدجاســة مســتقلة، هي)التناســ  ر تفســً   1423
ــراغي  ــام الــ ــة    –اإلمــ ــاهرة ، اللبعــ ــة وهبــــة، القــ ــراج االقــــرتان( مئتبــ دجاســــة ر أســ

 هـ. 1431األوىل،
 .619/  29التفسً الئبً :  (1)
 .120اس  سوج القرآن ، عبداهلل الغماجي : ينظر : جواهر البيان ر تن (2)
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عقوهلم من أدلة التوحيـد، وفيـه مـن ايدا  واحلئـم مـه أنـه مـن أدل األمـوج         

اخلاشــة است ــبب  معنــى االفتتــاح  فبّكــد أن  (1)«علــى كمــال الفضــ  والعقــ  

 (2)بتئراج ذكره ليئون ر هذا العن ر املسرتجه داللة على أنه  قل  مداجها 

عي استبضاًجا ملعاني االفتتاح ر إغالة مـا  وصـ  بـه الـن      كذا عدها البقا

     من أن ما يقوله من شاليط من ي رع باجلن، وتبكيد ما جـرى ر أوهلـا مـن

 وصـ  القـرآن ر اخلتـام ببنـه    ر القسم على كونه على  لق وذكر عظيم  وأن 

فلـيس   چڱ  ڱ     ڱ  ں  چ  إىل قولـه ر املللـه :   اقويًـ  ذكر للعـامل  إميـاءً  

بـاجلنون ر اخلتـام    وصـف م لـه    وأنالذكر والرفعة سوى اخللـق العظـيم،   

 قـد » : إذ يقـول    چک  ک  ک    گ  گ      چ على قوله ر املللـه   أيضا منلبق
ججعــ   اشت ــا علــى فاحتت ــا بــالنون والقلــم ومــا يســلرون مــن هــذا الــذكر،  

يم الـذي هـو الـذكر    وسل  ما قالوا فيه من اجلنون واإلقسـام علـى اخللـق العظـ    

 .(3) « احلئيم

 

*      *      * 
 

 
 
 

                                      
 .101/  30التفسً الئبً :  (1)
دجاسـة ر أسـراج االقـرتان ، د. منـال      –ينظر : التناس  ر تفسً اإلمام الـراغي   (2)

 . 169املسعودي :  
 .6/3668وينظر : ر  قل القرآن :  ؛ 8/118نظم الدجج :  (3)
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 اخلامتة 

: لقد عمد هذا الببث إىل االسـتدالل لفئـرة قا مـة علـى الـربط بـ        وبعد

: كيـ   وحماولة اإلجابة عـن السـ ال ايتـي   البناء الرتكي  للسوجة ومق ودها 

كــي  وجة مــن   البنــاء الرتميئــن أن يشــئ  املضــمون أو املق ــود األعظــم للســ

 ؟ للسوجة

هذا ما سـع  إليـه الدجاسـة ووضـعته ن ـ  عيني ـا، وقـد كشـ  حتليلـ ا          

البقري أن موضوع السوجة هو جعاية الن  بإ  اج علمه وكمال  لقه وتـولي  

وأن البناء الرتكي  للسوجة بئ  دقا قـه قـد قـام بـدوجه ر جسـم معـامل        .أعدا ه

مضمون السوجة ومن   بنا  ـا  هذا املق ود، وأن هنا  عققة عضوية حية ب  

الرتكي  بدءا باالفتتاح فرف النون دون رًه من حروف الت اي مه أسـلو   

القسم وانت اًءا باخلرب امل كد ببسلو  الق ـر، وكـ  مجلـة مـن مجـ  السـوجة       

وتبييـده، هـذا علـى     ببنساق ا املاتلفة املتاددة قـد أدا و يفت ـا ر جعايتـه    

 فقد  ل   إىل :  اإلمجال أما على التف ي  

الرباعة ر است قل السوجة اا يتناس  ومضمون ا، وقوة داللة امللله   -

املشرقة على مق ود السوجة؛ ففي ا تيـاج احلـرف نـون الـذي يئريـر دوجانـه ر       

الئلمــاا الــيت حتمــ  معــاني   ــوج األشــياء وعلم ــا وإدجاك ــا كــالنوج والنــاج 

داللـة قويـة علـى   ـوج علمـه وكمـال        والني  والنباهة والنقـاء والن ـ  والنبـب   

 مه ما فيه من جقة وليونة تتناس  وجعاية الن   .وكمال دعوته أ ققه 

 .فضق عن قوة  أسلو  القسم ر امللله ر نفي الت مة عنه 

التناســ  البــديه بــ  املللــه واخلتــام، واســرتجاع املعنــى نفســه بببنيــة    -

تقاؤهمـا مًعـا علـى نفـي ت مـة )اجلنـون(       متقاجبة وأسالي  بقريـة متقاجبـة، وال  

 وأحزن  قلبه ببسلو  يتسر  إىل وجدانـه ر كـ  مـرة بـبلل      اليت آملته 
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فبسلو  القسم ر امللله يقابله أسلو  الق ر ر اخلتام لتبكيد احلقيقـة   ،طمييرق

  .ذات ا

بلفـظ الربوبيـة دون لفـظ      ا ت ا  السوجة بإيريـاج التعـبً عـن اهلل     -

 اهلل ( ر عشرة مواضهاأللوهية ) 

)جب ( أجبه مراا، وإىل  من السوجة : مضافاا إىل ضمً نفسه الشريفة 

ــد       ــتق  )عن ــا( ومــرة واحــدة لضــمً امل ــة ثــق  مــراا )جبن ضــمً  أصــبا  اجلن

)نعمة من جبـه، فاجتبـاه جبـه(     جب م(، ور موضع  ر اخلتام ر شبن يونس 

   .ء املناس  لتبييده وجعايته وإيناسه وما فيه من اإلمياء باتساع فيوض العلا

اصلفاء مادة الفع  ) يـدهن ويـدهنون (  اصـة ر هـذه السـوجة دون       -

 رًها من القرآن، ودوجها ر جسم 

وشرح صدجه بعدم جسوخ عقيـدت م   مقم  عقيدت م امل زوغة للن  

   .ر مقاب  ثباا إميانه ومن معه من امل تدين

ــة )    - ــر صــفاا املئــذب ،    اصــلفاء صــيج املبالغ ــ  ( ر ذك ــال وفعي فع

 ودوجها  وبقرت ا ر ذم أعداء الن  

حيــث جــاءا أجبــه صــفاا علــى صــيغة   ر احتضــانه والتســرية عنــه 

فعَّال، وأجبٌه علـى وغن فعيـ ؛ ملـا حتملـه مـن معـاني التئـراج واملداومـة علـى          

   .الفع  حتى صاج كال نعة أو كالساية

املريـ  بق ـة أصـبا  اجلنـة ودوجه ر      ا تياج أسـلو  الق ـة وضـر     -

ت ديــد كــرباء قــريش املغرتيــن بــبمواهلم بامل ــً نفســه، ليمضــي الــن  جاســًاا   

 .ملم ن الئيان، مستبشًرا اعية اهلل رً عابٍت بت ديدات م وات امات م

ن ـوض سـ  مجـ  إنشـا ية اسـتف امية بـببلج الـت ئم ب ـم والسـارية           -

 .من م
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ة الســا رة ر التعــبً بالوســم علــى األنــوف   دوج االســتعاجة الت ئميــ  -

)سنسمه على اخلرطوم( بالتنفً من م والتضايم لعيوب م مما يسـمى ر الع ـر   

 .احلديث بالرسم السا ر )الئاجيئاتوجي(

أن التفسً املعتمـد  ور تدبر القرآن،  البقرة بعلوم اأهمية ك  ذل  ي كد 

لتــدبر املن اــي للمقاصــد الدقيقــة علــى البقرــة وأدوات ــا هــو األعمــق أثــًرا ر ا

واملعاني القرآنية، وأنه البد من اإلملام بقواعد هـذا العلـم ملعرفـة مـا يـدل عليـه       

ً      ،التئراج، وما ينلوي عليه احلذف . .ومـا يفيـده التقـديم، والتعريـ  والتـنئ

 .ورً ذل  مما يت   بقواعده وفنونه

وأق ـد   -ت ـا اخل ـبة   تربو ر ميـدان ا التلبيقـي  أن املسا   البقريـة   -

، ثـم ن ـو  األد  العربـي    ب ا البيان العالي : كقم اهلل ثم كقم املاتـاج  

هـي أنضـر وأغهـى من ـا ر كتـ  البقرـة النظريـة الـيت          -الرفيه شعره ونريره 

 . الشاهدوثم تضر  هلا املريال  تسوب القاعدة،

قام   كما توصي بعقد مقاجناا بالبناء الرتكي  يياا ر سوجة أ رى

 كادعاء أن القرآن إف  بدفه صوجة  أ رى من صوج االفرتاء على الن   
ٹ  چ   افرتاه، وأساطً األول  كما ر سوجة الفرقان على سبي  املريال :

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڄٹ    ڤ            ڤ  ڤ  ڤ        ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

      چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڱ    ڱ     ڱگ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ چ       ...

ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ     ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   

فإنه والش   چے    ۓ    ۓ       ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ    ےھ

  .سيئش  عن   وصياا لئ  تركي  ميا يتناس  ومق ود السياب ر ك  سوجة

 .هذا وهلل احلمد ر األوىل واي رة

*      *      * 
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دجاسـة حتليليـة ملسـا   أهـ  العلـم، حممـد أبـو موسـى، مئتبـة          –اإلعااغ البقرـي   .6

   وهبة، القاهرة )ط، ا،د (

إعااغ القـرآن والبقرـة النبويـة، م ـلفي صـادب الرافعـي، داج الئتـا  العربـي،          .7

 .م1990 -هـ 1410بًوا، اللبعة الريامنة، 

أنواج التنزي  وأسـراج التبويـ ، املعـروف بتفسـً البيضـاوي، داج اجليـ ، بـًوا )         .8

 ط، ا : د ( 

املنعم  فـاجي،  اإليضاح ر علوم البقرة، اخللي  القزويين، حتقيق:  حممد عبـد  .9

 .م1993 -هـ 1413املئتبة األغهرية القاهرة، 
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الربهان ر تناس  سـوج القـرآن، أبـو جعفـر أمحـد ابـن الـزبً الغرنـاطي، حتقيـق:           .10

 .هـ1428سعيد مجعة الفقح، داج ابن اجلوغي، اللبعة األوىل، 

ئـراج ر  الربهان ر توجيه متشابه القرآن ملا فيه من احلاـة والبيـان املسـمى أسـراج الت     .11

عبدالقادج أمحد علـا، داج الفضـيلة،   حتقيق: القرآن، حممود بن محزة الئرماني، 

 .القاهرة

الربهان ر علوم القرآن للزجكشي، حتقيق: حممد أبو الفض  إبراهيم، داج الرتا ،  .12

 القاهرة )ط، ا: د( 

بـاغ،  ب ا ر ذوي التمييز ر للا   الئتا  العزيز، جمد الدين الفًوغ أبادي، داج ال .13

 مئة املئرمة، املئتبة الع رية، بًوا  ) ط، ا : د ( 

أسس ا وعلوم ا وفنون ا وصوج مـن تلبيقات ـا ب يئـٍ  جديـد مـن       –البقرة العربية  .14

طري   وتليد، عبدالرمحن بن حنبئة امليداني، داج القلـم، دمشـق، اللبعـة األوىل    

 .م1996-هـ 1416

اج الفرقــان، عمَّــان، اللبعــة الريانيــة، ، دفضــ  عبــاوالبقرــة فنون ــا وأفنان ــا، د.  .15

  م.1989 -هـ 1409

املوجـود، الشـيخ    عـادل عبـد  : تفسً الببر احملـيط، أبـو حيـان األندلسـي، حتقيـق       .16

هــ  1413حممد عوض وآ ـرون، داج الئتـ  العلميـة، بـًوا، اللبعـة األوىل،      

 .م1993

هــ  1405ريانيـة،  تبوي  مشئ  القرآن، ابن قتيبة، داج الرتا ، القـاهرة، اللبعـة ال   .17

  .م1985

ــًوا،     .18 ــة، بـ ــة، داج الئتـــ  العلميـ ــيم اجلوغيـ ــن قـ ــرآن، ابـ ــام القـ ــان ر أقسـ التبيـ

 م.1982هـ 1402لبنان،
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التبيان ر علم املعاني والبديه والبيان، شرف الدين اللي ، ا : هادي اهلقلي،  .19

 م1987-هـ 1407عامل الئت ، بًوا، اللبعة األوىل، 

ة القلــم، د. حممــد مــريين، حوليــاا ايدا  والعلــوم  حتليــ  لغــوي أســلوبي لســوج  .20

   .م2013، 34االجتماعية، الئوي ، ادلد 

ــة،      .21 ــة الرابع ــاجف، م ــر، اللبع ــدالرمحن، داج املع ــاني، د.عا شــة عب التفســً البي

 م. 1974 -هـ 1394

) ط، تفسً التبرير والتنوير، الشيخ اللاهر بـن عاشـوج، الـداج التونسـية، تـونس       .22

 ا : د ( 

ــراغي    ا .23 ــام ال ــً اإلم ــ  ر تفس ــة،     –لتناس ــة وهب ــرتان، مئتب ــراج االق ــة ر أس دجاس

 .م2010 -هـ 1431القاهرة،اللبعة األوىل، 

صوجه وأسراجه البقرية، منـى الن ـر، فـث الدججـة      –التناس  ر القرآن الئريم  .24

 هـ 1423العالية ) دكتوجاه ( جامعة اإلمام عبدالرمحن الفي   ) الدمام سابقاا ( 

هــ  1407تفسً القرآن العظيم، البن كريً، داج املعرفة، بًوا، اللبعـة الريانيـة،    .25

 م. 1987 -

 ) ط، ا : د (التفسً الئبً، الفار الراغي، داج إحياء الرتا  العربي، بًوا  .26

التلاــي  ر علــوم البقرــة، للاليــ  القــزويين، داج الفئــر العربــي، اللبعــة         .27

  .م1904األوىل، 

الشــيخ عبــدالرمحن الســعدي، داج  ،لــرمحن ر تفســً كــقم املنــانتيســً الئــريم ا .28

  .م1987-هـ 1408املدني، جدة، اللبعة األوىل، 

) ط : د ( جامه البيان ر تفسً القرآن، ابـن جريـر اللـربي، داج املعرفـة، بـًوا       .29

 .م1983 -هـ 1403
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داج اجلامه ألحئـام القـرآن، القـرط ، ا : أمحـد الربدونـي، إبـراهيم أطفـيش،         .30

 .م1964 -هـ 1384الئت  امل رية، القاهرة، اللبعة الريانية، 

جواهر البيان ر تناس  سوج القـرآن، عبـداهلل الغمـاجي، عـامل الئتـ ، بـًوا،        .31

   .م1986 -هـ 1406اللبعة الريانية، 

 اخل ا  ، ابن جين، داج الئتا  العربي، بًوا ) ط، ا: د ( .32

سة حتليلية ملسا   علم املعاني،مئتبة دجا –  ا   الرتاكي ، د.حممد أبو موسى  .33

 .م 2009-هـ 1430وهبة، القاهرة، اللبعة الريامنة، 

مناه  تلبيقية ر تو ي  اللغة، د. عبدالعظيم  –دجاساا جديدة ر إعااغ القرآن  .34

  .م2014 -هـ 1435امللعين، مئتبة وهبة، اللبعة الريانية، 

اب اا ر كتـا  اهلل العزيـز، اخلليـ     دجة التنزي  وررة التبوي  ر بيان ايياا املتش .35

  .م1977اإلسئار، داج ايفاب اجلديدة، بًوا، اللبعة الريانية، 

دال ـ  اإلعاــاغ، عبـدالقاهر اجلرجــاني، ا : حممــود شـاكر، داج املــدني، جــدة،     .36

  .م1992-هـ 1413اللبعة الريالرية، 

بعـة الريانيـة،   دالالا الرتاكي ، أ. د حممد أبـو موسـى، مئتبـة وهبـة، القـاهرة، الل      .37

  .م1987 -هـ 1408

جوح املعاني ر تفسً القرآن العظيم والسبه املريـاني، العقمـة ايلوسـي البغـدادي،      .38

 .م1986 -هـ 1405داج إحياء الرتا  العربي، بًوا، اللبعة الرابعة، 

كتا  من اي جيمه ب  األحئام ال رفية ومعاني  –ال رف العربي أحئام ومعاٍن   .39

ــد  ــة، حممـ ــة األوىل،      األبنيـ ــًوا، اللبعـ ــريً، بـ ــن كـ ــامرا ي، داج ابـ ــ  السـ فاضـ

  .م2013هـ، 1434
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، د. معامل اللريق إىل فقه املعنى القرآنـّي ر سـياب السـوجة    العزُف على أنواج الذ كر .40

 ، املئتبة الشاملة ) كتا  آلي ( هـ1424 ،اللبعة األوىلحممود توفيق سعد، 

مئتبــة  اهلدهــد،إبــراهيم نظريــة تلبيقيــة(  عققــة امللــاله باملقاصــد )دجاســة بقريــة  .41

 .م2011-1432 اللبعة األوىل،القاهرة، اإلميان،

عققة امللاله باملقاصد ومواقع ا ر شـعر الشـعراء األجبعـة الئبـاج، نـداء احلـاجثي،        .42

 م2015هـ، 1436مئتبة وهبة، القاهرة، اللبعة األوىل، 

ومسـا   البـديه، د. بسـيوني    دجاسـة تاجخييـة وفنيـة ألصـول البقرـة       –علم البـديه   .43

  .م2013 -هـ 1434يود، م سسة املاتاج القاهرة، اللبعة الريالرية، ف

ريـة لفــن املواغنـة ر   قدجاسـة حتليليـة ب - رته ر القرآن الئريمقعلـم البديـه وب  .44

وآ رون، اجلامعة اإلسقمية ماليزيا  جزء تباج ، ن ر الدين إبراهيم أمحد حس ،

 النشر : من دون ( ) باقي بياناا

يود، م سسة املاتاج القـاهرة،  فعلم البيان دجاسة حتليلية ملسا   البيان، د. بسيوني  .45

  .م2013 -هـ 1434اللبعة الريالرية، 

ــاني، د. بســيوني      .46 ــة ملســا   املع ــة ونقدي ــاني دجاســة بقري ــم املع ــودعل ، م سســة في

  .م2004 -هـ 1425املاتاج، اللبعة الريانية، 

ن الشـعر وآدابـه، ابـن جشـيق القًوانـي حتقيـق : حممـد حمـي الـدين          العمدة ر حماسـ  .47

 .عبداحلميد، داج اجلي ، بًوا ) ط، ا : د(

ررا   القـرآن وجرا ـ  الفرقـان، للبسـن بـن حممـد النيسـابوجي، ضـبله و ـرج           .48

أحاديريــه، الشــيخ غكريــا عمــًاا، داج الئتــ  العلميــة، بــًوا، اللبعــة األوىل،  

  .م1996ه ـ 1426
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رمحن بئش  ما يلتبس ر القرآن، لإلمام أبي حيي غكريا األن اجي، حتقيق فت  ال .49

 -هــ   1405حممد علي ال ابوني، عـامل الئتـ ، بـًوا، اللبعـة األوىل،      :

 م.1985

 .م1993هـ 1414، 21ر  قل القرآن، سيد قل ، داج الشروب، اللبعة  .50

 موذجيــة، القــاهرة،القــرآن إعاــاغه وبقرتــه، د. عبــد القــادج حســ ، امللبعــة الن   .51

 .م1975 د.ط،

ــة داج      .52 ــة كلي ــة، جمل ــد نايت ــة، د. هن ــة حتليلي الق ــر ر ســوجة األعــراف دجاســة بقري

 (، جامعة القاهرة.83العلوم، العدد )

ــون األقاويــ  ر وجــوه التبويــ ، حممــود عمــر      .53 ــ  وعي ــا ق التنزي الئشــاف عــن حق

 .م1968 -هـ 1387) ط : د ( الزنشري، داج املعرفة، بًوا 

ناصـر   :كش  املعاني ر املتشابه املريـاني، بـدج الـدين ابـن مجاعـة، حتقيـق وتعليـق         .54

القلامي، جمموعة آيـاا لإلعـقم القرآنـي، اململئـة العربيـة السـعودية، الريـاض،        

 .م2011-هـ1432اللبعة األوىل، 

 لسان العر ، البن منظوج، داج املعاجف، م ر ) ط، ا : د (  .55

  والشــاعر لضــياء الــدين ابــن األثــً، حتقيــق: أمحــد   املريــ  الســا ر ر أد  الئاتــ  .56

ــة، داج الرفــاعي، الريــاض، اللبعــة الريانيــة،    -هـــ 1404العــور، بــدوي طبان

 .م1984

مراصد امللاله ر تناس  املقاطه وامللـاله، جـقل الـدين السـيوطي، داج املن ـاج،       .57

 .هـ1434الرياض، اللبعة الريانية، 

قيـق : عبدالسـقم هـاجون، احتـاد الئتـا       معام مقاييس اللغـة، البـن فـاجو، حت    .58

  .م2002 -هـ 1423العربي، 
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هــ  1428معاني األبنية، فاض  السامرا ي، داج عمـاج، األجدن، اللبعـة الريانيـة،     .59

  .م2007 -

ــيم غجوج، داج      .60 ــي يعقــو  الســئاكي، ضــبله وشــرحه : أ. نع ــوم، ألب ــاح العل مفت

  .م1983 -هـ1403بًوا ) ط: د (،  –الئت  العلمية 

حممد حتقيق : املفرداا ر رري  القرآن، أبو القاسم احلس  بن حممد األصف اني،  .61

 ) ط : د (داج املعرفة، بًوا ، سيد كيقني

مــق  التبويــ  القــاطه بــذوي اإلحلــاد والتعليــ  ر توجيــه املتشــابه اللفــظ مــن آي     .62

الغـر   سـعيد الفـقح، داج   : التنزي ، أبو جعفر أمحد بن الزبً الغرناطي، حتقيق 

  .م1983-هـ1403اإلسقمي، بًوا، اللبعة األوىل، 

دجاسـة حتليليـة لسـوجة األحـزا ، حممـد أبـو موسـى،         –من أسراج التعبً القرآني    .63

  .م1996 -هـ 1416مئتبة وهبة، اللبعة الريانية، 

حممــد أمــ  اخلضــري، مئتبــة وهبــة،   حــروف اجلــر ر الــذكر احلئــيم،مــن أســراج  .64

 م1994القاهرة، 

قرــة املتشــابه اللفظــي ر القــرآن الئــريم، أ.د.حممــد بــن علــي ال ــام ، داج    مــن ب .65

 .م2001-هـ1422 ،اللبعة األوىل إشبيليا، الرياض،

من بقرة النظم القرآني عند ابن القـيم، منـى الن ـر، جسـالة ش ـ  )ماجسـتً(        .66

جامعة اإلمام عبدالرمحن الفي   ) الـدمام سـابقاا ( قسـم اللغـة العربيـة، ش ـ        

 .هـ1416لبقرة والنقد، ا

ــيم   .67 ــب العظ ــداهلل دجاغ، داجا القلــم،      –النب ــرآن، د. حممــد عب ــدة ر الق ــراا جدي نظ

 .م1988 -هـ 1408الئوي ، اللبعة الريالرية، 
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نظم الدجج ر تناس  ايياا والسوج، برهان الدين إبراهيم بن عمـر البقـاعي، داج    .68

 .م1995-هـ1415الئت  العلمية، بًوا، اللبعة األوىل، 

النئ  ر إعااغ القرآن، لعلي بن عيسى الرماني، ضمن ثـق  جسـا   ر إعاـاغ     .69

القرآن، ا: حممد  ل  اهلل أمحد، حممد غرلول سقم، داج املعـاجف، القـاهرة،   

 اللبعة الرابعة ) ا : د (.

 

*      *      * 
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Abstract: 

This study examines the relationship between the structural construction of 

the Sura entitled AlQalam from the rhetorical rule that says that the style or 

linguistic structure of a text is manifested in the meaning, purposes, and ideas 

skillfully cast in appropriate linguistic formulae by the writer. Additionally, the 

aesthetics of literary work does not lie in its diction, but in the search for 

grammatical meaning that suits the purpose which has the lead as Al-Jurjani said, 

and in mainly depending on the kind of proportionate balance between the 

linguistic construction of the Quranic Sura and its purpose according to the 

proportionate theory established by Al-Buqa’I, a theory which asserts that each 

part of the Sura is chosen because of its tight relation to the Sura as a Whole. The 

research endeavors to identify aspects of this remarkable proportionate balance 

between the structures of the Sura and its meaning. The researcher maintains that 

the relationship is clarified through featuring the style, formulation, 

characteristics of the composition, and niceties of the structure. It has also been 

shown how the fifty-two verses in this Sura have proportionate performance of 

the succinct coordination and miraculous composition, as it is always the case 

with the Holy Quran. 
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وتشبيهات العرب يف رسالة " الدر الدائر املنتخب من كنايات واستعارات  اهد متشابه النظم شو  

 دراسة حتليلية :   "ـه538 للزخمشري   ت

 عبد اخلالق حممد السيد التلبد. 

 جامعة األزهر-مدرس البالغة والنقد يف كلية اللغة العربية 

 هـ1439 /6 /4اريخ قبول البحث:ت              هـ 1439 /2 /1تاريخ تقديم البحث: 

 ملخص الدراسة:
حبذذي تهذذدر سة  وذذد مذذا هة لدظذذاسيت  كذذا ر  كذذ  لزخمهذذا  ك  لذذد  ك  ظذذخم         هذذ  ف
ن  كظا هة  كقخمآنيد  ك  لد زثري لوهي لن مج  يف  واكديت " كة   كة ئخم  ملادخب" ذه538ت

لهذر   و وذد      أو دها  ودةالًكا على أن  كقخمآن  ككخمتر نذ   علذى عذادل  ك ذخمك يف ز     
فكذذان لاذذيت  ك ذذاهخم  كذذ   ال ساذذى علذذى وذذال ييت  وال  د ذذ   ذذري     طذذخم ئقهر يف  اسانذذد

ظاهخمه  وزان لايت  ملظذد   علذى  ككااتذات و امذا  ت و كد ذاز  ونذ    كقذخمآن  ككذخمتر         
فكأنيت قي  هلر: عا ضاه سأ   كقسذ ني    ساكقس ني لً ا كيدحقق ع  هر عن  اتيان مبثليت
   دحقق ع  هر  إل مل تسدطي ا  أن ت ا ضاه ال يف حقيقد وال يف جماز. مئدر  وسه   ت
 صًة  لدداسً ا دون أدنى ت ليق أو إما ل تهة  إىل لا سني تلذ    ه ه  كظا هة  صةها
فكانذ  فكذخمل     وتغذاتخم يف  كسذياقات    خموق يف  مل ذاني و تذد يف يف  كذا ر    كظا هة لن ف

 كبحذذي كلكظذذن  عذذن  كاذذخموق سذذني تلذذ   كظذذا هة  وت اصذذيد  مل ذذاني يف زذذ   لاهذذا     
 ولااوبد ز  ن ر كلسياق  كا  د فييت  ووخم  صطااء ز  ن ر يف لاض يت  وتل  

لن ل اهخم إع از  كقخمآن  كبياني  إل لع ت ةد إتخم د  مل اى  كا حة يف لذا طن لداخمقذد    
 كذ   س ذيت  ووذخمه  كذ   تد يذ  سذيت علذى وفذق  ملقاصذة           يف  كقخمآن جتة كك  لاطن ل ااه

و أل خم ض تب ا كل قالات  كسياقات  ز  لك  لن  ري  تد يف أو تااقض أو تكخم   سلا 
 لن فائةل  وقة تل    كة  ود إىل عةل ندائج لاها:
أزثخم  كظذا هة  كذ  لزخمهذا " ك  ظذخم " يف تلذ   كخموذاكد وقذن ل هذا يف تاسذريه           -
 يف س ضذها  كاذخموق سذني  مل ذاني  ووذخم  صذطااء زذ  ن ذر يف وذياقيت  ويف          " ككظايف" لبياًا

س ضها  آلتخم  كر ساكرت ديف  وسأن  مل اى و حة يف  ملاض ني  وأن وبب  التد يف هذا  
  كداان يف إعادل  كك م وتكخم    مل اني  ولاها لا ال ت ة لن  ملدظاسيت أصً .

 ككذخمتر و ككظذن عاهذا تاصذد      مجيع حماوالت حتخم  وجاه  اع از يف  كقذخمآن  -
تاسذري لدظذاسيت  كذا ر  وعلذر  ملااوذبات هذي حمذض  جدهذاد ت لذن  ك ل ذاء قاسلذد كلخطذأ             
 و ك ا ك  فإع از  كقخمآن  ككخمتر ميء  وحتخم  وجاه
 لككر  اع از ميء آتخم.
 كقا  ساكداان يف إعادل  كك م وتكخم    مل اني مما تقا  سذيت س ذض أهذ   ك لذر لذن       -
"  و" سذذذن عذذذاد    ابلذذذي ذهذذذ745"  و"أسذذذي حيذذذان تذهذذذ538ظذذذخم  تألثذذذا : " ك  
" قا   داج إىل متحيص ون ذخم ولخم ج ذد    ذه1393ه"  و" كطاهخم سن عاما  ت775ت

وإن زان  كداان ل تيت س  د  إال أن  ألكيق سا ر  كقخمآن أن تكان لع  كداان ل اى تسدخخمج 
 أو نكدد تسدابط.
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 املقدمة:

احلمــد و دهــدال دالوــسال دالســسم  لــب دــ  ع ىــل بعــدال د لــب  لــ   

 دصحب  دد  تبع ىهج ل أدا بعد: 

الدر الدائر املنتخب د  كنايات فقد دقفت  لب رسالة دوسودة بعنوان: "

للعسدة "أبي القاسـ  حممـود رـاراو الريشـر       "داستعارات دتشبيهات العربـ

ــة الــ    دقــد تعــت هــ (1)" ـهــ538ت ذا الرســالة كــ منا دــ  الشــواهد القر ىي

أدردها استدعًلا  لب أن القر ن الكري  ىـر   لـب  ـادال العـرك م كسدهـ  ل      

داستعمل طرائقه  م اإلباىةل فكان دن  الظاهر الذ  ع خيفـب  لـب سـادعي ل    

دع حيتمـــل ظـــم  ـــاهرال دكـــان دنـــ  املشـــتمل  لـــب الكنايـــات داإل ـــارات  

القر ن الكري  بالقسمني دعنا ليتحقق  جره     اإلتيان مب ل  دالتجوزل دىر  

دبهذا يتحقق  جـره ل ذ    ل(2)فكأى  قيل هل : " ارضوا بأ  القسمني  ئت "

   مل يستطيعوا أن يعارضوا ع م هقيقة دع م جماز. 

دقد تع "الريشر " م رسالت  تلك ك منا د  الشواهد القر ىية م أبـواك  

واك اإلباىة م العربية رصدها رصـدا ددن  ـرأ أد تعليـق درا ـاال     دنو ة د  أب

ملضمون الرسالة الله  ذع ذ ارال خفية أد حملة خاطفـة تر ـد ذا اوبـواك الـ      

 تندرج حتتها تلك الشواهد.

رصد (3)دد  تلة الشواهد ال   كرها دا مساا " يون املتشاب  م القر ن" 

قر ىي رصدنا دتتابعنا ددن أدىب تعليق أد في   دال  واهد د  دتشاب  النظ  ال

                                      
هققــت هــذا الرســالة د بهيجــة احلســو )ضــم  دطبو ــات اجملمــع العراقــي( اجمللــد   ( 1)

  م.1968-ـه1388السادس  شر  ام
  .9ائر املنتخب:رسالة الدر الد( 2)
   .35-27السابق: (3)
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  واهد دتشاب  النظ   م رسالة
  " دراسة حتليليةـه538" الدر الدائر املنتخب د  كنايات داستعارات دتشبيهات العرك للريشر  ت 

  بد اخلالق حممد السيد التلب د.
 

 

ذ ارال تهد  ذا دا بني تلك الشواهد د  فردق م املعاىي داختسف م النظ  

م   واهد دتشاب  النظ ل دتغاير م السياقات؛ فكاىت فكرال الدراسة: "

رسالة الدر الدائر املنتخب د  كنايات داستعارات العرك للريشر  

 ".يةدراسة حتليل(: ـه538)ت

دقد ك رت تعريفات دتشاب  النظ   ند العلماء قدميًا دهدي ًال دكلها يـددر  

" م كتاب  "الكليات" ذ  يقو   ـ  دفهودـ :   1094هو  دا  كرا "الكفو  ت

"ذيراد القوة الواهـدال م صـور  ـتبل دفواصـل يتلفـة م التقـدي  دالتـأخمل        

ادل داإلدظـام دالفـكل   دالريادال دالرتكل دالتعريف دالتـنكمل داممـع داإلفـر   

 .(1)دتبديل هرف حبرف  خر"

دظهر د  دظاهر ذ جاز القر ن  دتشاب  النظ دأهمية املوضوع تكم  م أن 

البياىيل ذ  دع تعدد ذيراد املعنب الواهد م دواط  دتفرقـة م القـر ن  ـد لكـل     

دوط  دعناا الذ  خيو ل دسرا الذ  يتمير ب   لب دفق املقاصـد داوظـرا    

للمقادات السياقاتل كل  لك د  ظم اختسف أد تناقض أد تكـرار خيلـو   تبعا 

 د  فائدال.

صـاهب   العسدـة الريشـر   كما أى  ع  ك م متير البحـ  البسظـي  نـد    

الرسالة دوضوع الدراسةل دذن كاىت تلك الرسالة ع تظهر  خويت  البسظيـة  

تعليـقل ملـا تفرضـ     املعردفة هي  ذى  رصـد الشـواهد فيهـا رصـدًا دتتابعـًا ددن      

طبيعة تددي  تلك الرسائلل أقو   لب الرظ  د   لك فإى  بونيع  هذا يكون 

قــد أ ــد دــادال دفــمال تغــر  بــاه ي الــدرس البسظــي بإىعــام النظــر فيهــا  ــرهًا  

دحتليًسل لبيان دا بينها د   سقات دفردقل كما أى  ميك  تتبع تلـك الشـواهد   

                                      
  .845الكليات: ( 1)
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دــ  دتشــاب  الــنظ ل دــا رأيــ  فيــ ل دكيــف م تفســما "الكشــاف" لنتــبني دوقفــ  

دّره ؟ دكيف كان دوقف  د  التوريهات ال  سبقت ل دأثر  لك فيم  حلقـ ؟  

دهل كل دا  كرا د   واهد دقـف دعـ  م "كشـاف "؟ دهـل كـل دـا  كـرا دـ          

 واهد يعد فعًس دـ   ـواهد دتشـاب  الـنظ ؟ دكيـف كاىـت ارتهـادات  لمـاء         

 اب  النظ  م تلك الشواهد؟ التناسب القر ىي م توري  دتش

دلذا كان اهلدف د  الدراسـة اإلرابـة  ـ  تلـك التسـاععت دـع الكشـف        

   الفردق بني تلك الشواهدل دخووصية املعاىي م كلٍّ دنهال ددناسـبة كـل   

ىظ  للسياق الوارد في ل دسر اصطفاء كل ىظ  م دوضع ل دتلك اودور هي 

د أكـد  لـك " بـدالقاهر امررـاىي     د  دروا اإل جـازل دأسـرار البسظـةل دقـ    

أسرار البسظة"هني بّي  املقود الـرئي  دـ  تأليفـ     "" م دفتتح كتاكـه471ت

ــذ       ــ ل داوســاس ال ــذ  ابتدأت ــ  أن ظرضــي م هــذا الكــسم ال ــائًس: "دا ل ق

دضــعت ل أن أتوّصــل ذا أدــر املعــاىي كيــف ،تلــف دتتفــقل ددــ  أيــ   تمــع   

 .(1)هال دأتتبع خاّصها ددشا ها"دتفرتقل دأفّول أرناسها دأىوا 

دقد ا،ذت د  املنهج التحليلي دسيلة إليضاأ هذا الفـردقل دبيـان تلـك    

السياقات داملعاىي املختلفةل دسرت دا بأقوا   لماء التناسب م النظ  القر ىـي  

ــ420م دقــــددته  "اخلطيــــب اإلتس ــــك ام ت  ــاىي  ـهــ "ل ددــــ  بعــــدا "الكردــ

ــ 885"ل د "الِبق ـاِ ّي ت ـهـ 897"ل د "الَغرىاطي تـه505ت "ل ددستأىسنـا  ه

بأقوا  أهل العل  د  ظمه ل ددتبعنا م  لك كل  دا تأس  دـ  قوا ـد  لـوم    

العربية: م التفريق بني هردف املعاىيل دخووصية اولفا  دالرتاكيـبل تبعـا   

                                      
  .26أسرار البسظة: ( 1)
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للمقادات املنو ةل دالسياقات املختلفةل ال  هلـا أكـا اوثـر م توريـ  املعـاىي      

 ر ن الكري .م الق

ذا أى  ع ترادف م القـر ن الكـري ل دأن    -دع دا تقدم-بغية الوصو  

ل دـنه   (1)القو  بالتفن  م ذ ادال الكسم مما ا تهر ب  ظم داهد د  أهل العلـ  

ــاج ذا درارعــة دىظــر؛ فــإن التفــن      "الريشــر " صــاهب الرســالةل قــو  حيت

أن اوليــق بــالقر ن الكــري  أن دالتنــوع م ذ ــادال الكــسم دذن كــان بسظــةل ذع  

يكون دع هذا التفن  د لك التنوع ىكتة ُتحوَّلل أد دعنـب ُيسـتنَب، ل  لـب هـدَّ     

-تقدست أمساعا–": "ذ ا أدرد احلكي  ـه420قو  "اخلطيب اإلسكام ت 

 ية  لب لفظة يووصة ث  أ ادها م دوضـع  خـرل دقـد ظـم فيهـا لفظـة  مـا        

  هكمـة هنــاك تطلــبل دذن أدركتموهــا فقــد  كاىـت  ليــ  م اودا فــس بــد دــ 

 .  (2)  فرمتل دذن مل تدركوها فلي  وى  ع هكمة هناك بل رهلت "

داقتضت دادال الدراسـة أن تكـون دقسـمة ذا ثسثـة دباهـ ل كـل دبحـ         

 يض  دطلبني.

                                      
ل د "أبـــو هيـــان" م البحـــر 31 1 لـــب ســـبيل امل ـــا  "الريشـــر " م الكشـــاف: ( 1)

ــي،: ــوم الكتــاك:     687 4احمل ــي" م اللبــاك م  ل ــ   ــاد  احلنبل ل د 557 7ل د"اب
  .116 1"الطاهر ب   ا ور" م التحرير دالتنوير:

  .250ل251 1درال التنريل:  ( 2)
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 املبح  اود :  واهد دتشاب  النظ  بني احلردف داملبدعت.

 بني احلردف. املطلب اود :  واهد دتشاب  النظ  -

 املطلب ال اىي:  واهد دتشاب  النظ  بني املبدعت ظم احلردف. -

 املبح  ال اىي:  واهد دتشاب  النظ  بني الردائد دالنواقص.

 املطلب اود :  واهد دتشاب  النظ  بني زدائد احلردف دىواقوها. -

 .املطلب ال اىي:  واهد دتشاب  النظ  بني الردائد دالنواقص د  ظم احلردف -

 املبح  ال ال :  واهد دتشاب  النظ  بني املقدم داملؤخر.

 املطلب اود :  واهد دتشاب  النظ  بني التقدي  دالتأخم م طرم اإلسناد. -

 املطلب ال اىي:  واهد دتشاب  النظ  بني التقدي  دالتأخم م املتعلقات.   -

ــرس        ــعل دفهـ ــادر داملرارـ ــت املوـ ــياتها دثبـ ــة دتوصـ ــ  ىتـــائج الدراسـ ثـ

 وضو ات.امل

 هذال داو د  دراء القودل دهو ىع  املوا دىع  النوم.
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 املبحث األول

  واهد دتشاب  النظ  بني احلردف داملبدعت

 دفي  دطلبان:

 املطلب اود :  واهد دتشاب  النظ  بني احلردف.

 .املطلب ال اىي:  واهد دتشاب  النظ  بني املبدعت ظم احلردف

 املطلب األول

 واهد متشابه النظم بني احلروفش

ــر       ــا "الريشـ ــنظ  الـــ  أدردهـ ــواهد الـ ــة  ـ ــذا املطلـــب بدراسـ ــت  هـ يهـ

" م رسالت  حمل الدراسةل بني احلردف ال  تغايرت د  دوضـع ذا  ـه538ت

ــة بـــ    ــذكر ا"يــة حبــرف "الــواد"ل دثاىي الفاء"ل دأخــر  "دوضــع  خــرل ذ  دــرال ُت

ــ "بـ ــ  ذا"ل دثا"ث "ل ددرال يتعد  الفعل ب ــ  "ىيـة  ب السم"ل ددـا  " لب"ل دأخـر  ب

ذا  لك د  تغاير احلردف مما يد   لب أن لكـل دوضـع هرفـًا يناسـب ل ير ـد      

ذا خووصية دعناال دحيس  داخل سياق  ددن ظمال دالغر  القـائ  م هـذ   

املطلب  لب بيان الفردق بني دعاىي احلردف املتغايرالل دبيان أسرار كل هـرف  

ئ  م هذا املوضع ددن ظمال دقد بلغ  دد  واهد هذا م سياق ل دسر اصطفا

 املطلب تسعة  واهد.  

ق ول وا  َدنَّا ِباللَِّ  َددا أ ى رتَ  ذتل ي نا َددا أ ى رتَ  ذتا ذتب راِهيَ   :قول  تعاا :(1)الشاهد اود 

َددا أ دِتَي النَِّبيُّوَن ِد   َربِّهت   ع  َدذتس ماِ يلَ َدذتس حاقَ َدَيع ق وكَ َداْلأ س باطِ َددا أ دِتيَ ُدوسب َدِ يسب

 (.136)البقرال  ُىف رُِّق َبي َ  أ َهٍد ِدن ُه   َدَىح ُ  ل ُ  ُدس ِلُموَن

                                      
 .28رسالة الدر الدائر املنتخب ( 1)
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ق ل   َدنَّـا ِباللَّـِ  َددـا أ ى ـرتَ  َ ل ي نـا َددـا أ ى ـرتَ  َ لـب ذتب ـراِهيَ  َدذتس ـماِ يَل           دع قول  تعاا: 

س باطِ َددا أ دِتيَ ُدوسب َدِ يسب َدالنَِّبيُّونَ ِد   َربِّهت   ع ُىف رُِّق َبي َ  أ َهٍد ِدن ُه   َدذتس حاقَ َدَيع ق وَك َداْلأ 

 (.84)    مران َدَىح ُ  ل ُ  ُدس ِلُموَن

ــ     ذا" "م سياق الد وال ذا اإلميان دالتوهيد راء فعل اإلىـرا  دعـدَّ  دـرال ب

انل فما الفرق بني اودـري ؟ ددـا    لب" م  ية     مر"م  ية البقرالل دأخر  بـ

 سر اصطفاء كل تعدية م دوضعها؟

ــاءل       ــب اعىته ــب دعن ــد   ل ــ  ي ــ  أى ــوم أن "ذا" هــرف اوصــل في دــ  املعل

 دالوصو  ذا الغاية.

د " لب" هرف اوصل في  أىـ  يـد   لـب دعنـب اعسـتعسءل دالنـرد  دـ         

 أ لب.

 وضعني فقا :" سر اعستعمالني م املـه538دقد  كر "الريشر  ت

" فإن قلت: مل  د  أىر  م هذا ا"ية حبرف اعستعسءل دفيما تقدم د  

د لها حبـرف اعىتهـاء؟ قلـت: لورـود املعنـيني تيعـا؛ ون الـوهي ينـر  دـ           

 .(1)فوقل دينتهي ذا الرسل فجاء تارال بأهد املعنيني دأخر  با"خر"

ســر اصــطفاء دوضــع دذن كــان هــذا هــو الســر م املغــايرال م التعديــةل فمــا  

  لب" ؟"ذا"ل ددوضع     مران بـ"البقرال بـ

 كر بعض أهل العل  أن السـبب م  لـك هـو دطلـع كـل  يـةل فبيـة البقـرال         

ــ        ذا"؛ "دطلعها "قولوا" دهـو خطـاك بـاممع للمسـلمنيل فورـب أن يتعـد  ب

                                      
ــاف: (1) ــراز  م     380ل381 1الكشــ ــرا الــ ــر   كــ ــ  الريشــ ــب ذليــ ــا  هــ ل ددــ

ل دالطــاهر ابــ   ا ــور م  26 2ل دالبيضــاد  م تفســما:281ل282 8تفســما:
  .302 3تفسما:
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ل ون التبليــغ ينتهــي ذلــيه ل د يــة     مــران دطلعهــا "قــل" خطــاك للــنل   

 .(1) لب"؛ ون الوهي  لي  أىر "تعد  بـفورب أن ي

" داصــفا ذيــاا بالتعســف م ـهــ538دقــد تعقــب هــذا الــرأ  "الريشــر  ت

 التأديلل فقا :

"دد  قا : ذمنا قيل " لينا" لقولـ  "قـل" تفرقـة بـني الرسـل داملـؤدنني؛ ون       

الرسو  يأتي  الوهي  لب طريق اعستعسء؛ ديأتيه   لب در  اعىتهاءل فقـد  

ــ   ِبَمـا أ ى ـرتَ  ذتل ي ـك    أع تر  ذا قولـ  تعـاا:   تعسف؛  ل  "ل "دأىرلنـا ذليـك الكتاب

 ِدُنوا ِبالَِّذ  أ ىرَ  َ ل ب الَِّذيَ   َدُنوادذا قول  تعاا: 
(2). 

" دـ  أن:  ـهـ 502دلذا فإىي أررح دا  هب ذليـ  "الراظـب اوصـفهاىي ت   

بلغ ظمال دأىر  ذلي   لـب دـا   "أىر   لي  ذمنا حيمل  لب دا أدر املنر   لي  أن ي

 .(3)خص ب  م ىفس ل دذلي  ىهاية اإلىرا "

ذتىَّـا  د لك وىو دردت م سورال داهدال كس اعسـتعمالني: قولـ  تعـاا:   

ذتىَّـا أ ى َرْلَنـا َ ل ي ـك  اْلِكَتـاَك ِللنَّـاست       (ل دقول  تعاا:2)الردر أ ى َرْلَنا ذتل ي ك  اْلِكَتاَك ِباْلَحقِّ

(ل فاىظر ذا  كر القيد "للناس" دع " لب" دليًس  لب اودـر  41)الردر َحقِّ ِبـالْ 

 بالتبليغل دمل يذكر د ل  دع "ذا" دليًس  لب اعىتهاء ذلي ل داعختواص ب .

؛ فـإن م  دميك  أن يكون الفارق بني املوضعني هو رهة التلقـي  ـ  او  

"قـل" أن يعـد  الفعـل    تلقي دىو ددبا ـرالل فناسـب دـع  كـر      تلقي الرسو  

 لب" ملا فيها د  دعنب الدىو داملبا رالل دتلقي املؤدنني    او تبارك دتعاا "بـ

                                      
ــل:  ( 1) ــر: درال التنريـــ ــفهاىي 298 1ينظـــ ــم اوصـــ ــسك 689 2:ل دتفســـ ل ددـــ

  .52 1التأديل:
  .380ل381 1الكشاف: (2)
  . 689 2تفسم الراظب اوصفهاىي:( 3)
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ل فناسب  كر "ذا" دع "قولوا" ملا فيهـا دـ  دعنـب البعـد     يكون بواسطة النل 

 ل داو أ ل .(1)داجملادزال

ق ب َل أ ن   َ َن ل ك    ذتنَّ َهَذا ل َمْكٌر  قاَ  ِفر َ و نُ  َدن ُت   ِبِ   : قول  تعاا:(2)الشاهد ال اىي

( ل أ ق طَِّع َّ أ ي ِدَيك    َدأ ر ُرل ك ـ    123َدك ر ُتُموُا ِفي اْلَمِديَنِة ِلُتخ رتُروا ِدن ها أ ه ل ها ف َسو َف َتع ل ُموَن )

 (.124)او راف ِد   ِخسٍف ُث َّ ل أ َصلَِّبنَّك    أ ر َمِعنَي

قاَ   َدن ُت   ل ُ  ق ب ـَل أ ن   َ َن ل ك ـ   ذتىَّـُ  ل ك ـِبُمك ُ  الَّـِذ  َ لََّمك ـُ  السِّـح َر        دع قول  تعاا: 

 (.49)الشعراء ف ل َسو فَ َتع ل ُمونَ ل أ ق طَِّع َّ أ ي ِدَيك    َدأ ر ُرل ك    ِد   ِخسٍف َدل أ َصلَِّبنَّك    أ ر َمِعنَي

لـ  تفيـد دعنـب الرتاخـي داملهلـةل دم      ث " ا"راء العطف م  ية او راف بـ

 الواد" ال  تفيد دطلق اممعل داإل راك م احلك  لي  ذع." ية الشعراء بـ

" أن ـه420ددعنب دطلق اممع كما يفه  د  كسم "اخلطيب اإلسكام ت

العطف بها يكون  ـادس مميـع أىـواع العطـف؛ وىـ  م العطـف بهـا  ـوز أن         

لمعطـوف  ليـ ل أد درتاخينـا  نـ ل أد جمادعـًا لـ ل أد       يكون املعطوف دسصقًا ل

 .(3)دتقددًا  لي ل فهي دوضو ة للجمعل دع ترتيب فيها

ــي العطــف    ــنظ  القر ى ــر ال ــ  فقــد  ث ـــد لي ــد أن  "ب ــة او ــراف لتفي ث " م  ي

الوــلب املتو ــد بــ  كــان بعــد التقطيــعل دهــو أ ظــ  دنــ  دأظلــ  دأ ــد؛ ون 

خـــي الـــرتل للرتهيـــب دالتفظيـــع دـــ  أدـــر القوـــد م الرتاخـــي هنـــا هـــو الرتا

ل دهو ممـا يناسـب سـياق  يـة او ـراف الـ  رـاء فيهـا قولـ  تعـاا:           (4)الولب

    َداس َتر َهُبوُه   َدَراُءدا ِبِسـح ر  َ ِظـي  (. دهتـب أىنـا ىـر  الـنظ  م     116)او ـراف

                                      
  .513 2ينظر التفسم القر ىي للقر ن:( 1)
 .29رسالة الدر الدائر املنتخب ( 2)
  . 678 2ينظر درال التنريل:( 3)
  . 221 1ينظر دسك التأديل: (4)
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ــِ او ــراف يــاز اســ  فر ــون  شــعر بقوتــ  فهــو دــا يــرا  ي ق ــاَ  ِفر َ ــو ُن  َدن ــُت   ِب

 ث " لتفخي  أدر الولب دتعظيم ."درادت ل فناسب كل  لك العطف بـ

دأدا م  ية الشعراء فقد بّي  السياق صورال فر ون املنهرم الذ  استرت امس  

   ق اَ   َدن ـُت  (ل دالـذ  ع يعبـأ بو يـدا    49)الشـعراء       ق ـال وا ل ـا َضـي َر ذتىَّـا ذتل ـب َربَِّنـا

(ل دالذ  سبق أن قادت  لي  احلجـج البينـةل دالـااهني    50راء)الشع ُدن ق ِلُبوَن

الشعراء(ل فناسـب كـل    51-23)ا"يات الساطعة م هوارا دع دوسب

 الواد" خبسف دا م او راف.داو أ ل ."هذا أن يأتي العطف بـ

   َدَيْأَبب اللَُّ  ذتعَّ ُيرتيُددنَ أ ن  ُيْطِفُؤا ُىوَر اللَِّ  ِبأ ْفواِههت : قول  تعاا:(1)الشاهد ال ال 

 (.32)التوبة أ ن  ُيِت َّ ُىوَرُا َدل و  ك رتَا اْلكاِفُردَن

 ُيرتيُددنَ ِلُيْطِفُؤا ُىوَر اللَّ ِ ِبأ ْفواِههت   َداللَّ ُ ُدِت ُّ ُىورتِا َدل و  ك رتَا اْلكاِفُردَندع قول  تعاا: 

 (.8)الوف

 ك "الريشر " قائس: راءت  ية التوبة  لب اوصل كما  كر  ل

 .(2)كما م سورال براءال"ُيرتيُددَن أ ن  ُيْطِفُئواأصل   ُيرتيُددَن ِلُيْطِفُئوا ُىوَر اللَِّ "

" قــائس:"دهو درــ  ـهــ420"اإلســكام ت  -قبــُل–دهــو دــا أ ــار ذليــ   

 .(3)الكسم داوصل"

فأن ددـا دخلـت  ليـ  م تأديـل دوـدر هـو املفعـو  لفعـل اإلرادال دتقـدير          

 كسم: يريددن ذطفاء ىور او بأفواهه .ال

دأدا ا"ية ال اىية فاملفعو  حمـذدفل داملـذكور هـو  لـة الفعـل  وضـًا  ـ         

 .(1)املفعو ل دتقدير الكسم: يريددن افرتاء الكذك إلطفاء ىور او بأفواهه 

                                      
 .29رسالة الدر الدائر املنتخب ( 1)
  . 525 4الكشاف:( 2)
  . 705 2درال التنريل:( 3)
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دسر اصطفاء "الـسم" م  يـة الوـف هـو التأكيـد  لـب دعنـب  لـة الفعـلل          

ل  لــة داهــدال دظايــة داهــدالل دهــي ذطفــاء ىــور او   دهوــر إلرادتهــ  م 

َدَدـ   أ ْ ل ـُ  ِدمَّـ ت    دقور لتلك اإلرادال  لب تلـك العلـةل؛ وىـ  قـد سـبقها:      

ــو َم      ــِد  اْلق  ــا َيه  ــُ  ل  ــل امت َداللَّ ــد َ ب ذتل ــب اْلإتس  ــَو ُي ــِذَك َدُه ــِ  اْلك  ــَر  َ ل ــب اللَّ اْفَت

ددن بهـذا اعفـرتاء خاصـة ذطفـاء ىـور      (ل فكأى  قيل: يريـ 7)الوف الظَّاِلِمنَي

اول فكاىت السم إليضاأ تلك العلة داإلباىة  نهال دبهـذا تـبني أن  يـة التوبـة     

فيها بيان للمفعو ل د ية الوف فيها بيان لعلة الفعلل دهذا دفهوم دـ  كـسم   

 ":ـه505"الكرداىي ت

ذتىََّمـا   ا ا"ية تشب  قولـ  " هذ ِلُيْطِفُئوال دم الوف  ُيرتيُددَن أ ن  ُيْطِفُئوا"قول  

" هذف السم دـ  ا"يـة اودا ون دـراده      ِلُيَعذَِّبُه  " "ل ُيرتيُد اللَُّ  أ ن  ُيَعذَِّبُه  

ذطفاء ىور او بأفواهه ل داملراد الذ  هو املفعو  ب  م الوف دضمر تقديرا: 

 .(2)م العلة"دد  أ ل  مم  افرت   لب او الكذك ليطفئوا ىور اول دالسم ع

دخسصــة اودــر أن ذطفــاء ىــور او م  يــة التوبــة هــو املفعــو  بــ ل دم  يــة  

 الوف هو املفعو  ورل ل داو أ ل .

َدراَدز ىـا ِبَبِنـي ذتس ـراِئيَل اْلَبح ـَر ف ـأ ت َبَعُه   ِفر َ ـو ُن       : قولـ  تعـاا:   (3)الشاهد الرابع

أ د َرك ُ  اْلَغَرُق قاَ   َدن ُت أ ىَُّ  ع ذتلَ  ذتعَّ الَِّذ   َدَنت  ِبِ  َبُنـوا ذتس ـراِئيَل    َدُرُنوُدُا َبغ يًا َدَ د دًا َهتَّب ذت ا

 (.90)يوى  َدأ َىا ِدَ  اْلُمس ِلِمنَي

 (.78)ط  ف أ ت َبَعُه   ِفر َ و ُن ِبُجُنوِدِا ف َغِشَيُه   ِدَ  اْلَي ِّ َدا ظ ِشَيُه  دع قول  تعاا: 

                                                                                    
   190 28ينظر التحرير دالتنوير:( 1)
  .136 1الاهان م توري  دتشاب  القر ن: (2)
 .29رسالة الدر الدائر املنتخب ( 3)
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رـاء  طـف امنـود بـالواد  لـب فر ـون دليًلـا  لـب قوـد          م سورال يوى  

املشاركة م الفعلل دم هك  املستقلني ب ل كمـا قـام بـ  فر ـونل دأدـا م  يـة       

ط  فجاء بباء املواهبة  "جبنودا" ده  م هذا تابعون لفر ونل حمبوسـون  لـب   

 أدرال دوقوفون  لب درادال أد بعبـارال أهـل العلـ : "فكـاىوا كالتـابع الـذ  ع      

 .(1)دعنب ل  بددن دتبو  "

فبية ط  تبني  هل  دضعفه  داىقياده  ودر فر ونل فه  أداال م يدا يسم 

به  هي  يشاء ددن أدىب ذرادال دنه  أد اختيارل دلعل هذا كان هو ظالب أدر 

 ف اس َتَخفَّ ق و َدـُ  ف أ ط ـاُ وُا ذتىَُّهـ   ك ـاُىوا    القوم دع فر ون دهو اوصل؛ لقول  تعاا: 

 (.54)الرخرف ق و دنا ف اِسِقنَي

دأدا  يـة يـوى  فقـد  هـر م السـياق دـا يشـم كـ مًا ذا أدـر املـ  دـ  قـوم             

ُثـ َّ َبَع  َنـا ِدـ   َبع ـِدِه       فر ونل دع  ك أن امل  د  تلة رنـودال قـا  تعـاا:    

ِلُموَسب ذتلَّا ُ رِّيٌَّة ِدـ   ق و ِدـِ  َ ل ـب     ف َما  َدَ  ل دقا  تعاا:ُدوَسب ِببَياِتَنا ذتل ب ِفر َ و َن َدَدل ِئِ 

َدق اَ  ُدوَسب َربََّنا ذتىَّك   َتي َت ِفر َ و َن َدَدل أ ُا زتيَنًة  ل دقا  تعاا:َخو ٍف ِد   ِفر َ و َن َدَدل ِئهت  

ل فقــد بـان م الــنظ  القر ىــي احلـدي   ــ  املــ  دقردىـا باحلــدي   ــ     َدأ د َواًلـا 

أن يعطـف امنـود  لـب فر ـون م      -فيمـا أهسـب  – لـك  فر ون؛ فناسـب  

ذ  قــد  هــرت  ــدادته  م الســياق كلــ   ف ــأ ت َبَعُه   ِفر َ ــو ُن َدُرُنـوُداُ فعـل اإلتبــاع  

 ل داو أ ل .داضحة رلية رنبًا ذا رنب دع فر ون ملوسب

                                      
  .271 12ىظ  الدرر:( 1)
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بِّـِ  ف ـأ   َرَ  َ ن هـا    َدَد   أ ْ ل ُ  ِدمَّ   ُ كَِّر ِببياِت َر: قول  تعاا: (1)الشاهد اخلاد 

ُ ُه   ذتل ـب  َدَىِسَي َدا ق دََّدت  َيداُا ذتىَّا َرَعْلنا َ لب ق ل وِبهت   أ ِكنًَّة أ ن  َيْفق ُهوُا َدِفي   اِىهت   َدْقـرًا َدذتن  َتـد   

 (.57)الكهف اْلُهد  ف ل    َيه َتُددا ذت ًا أ َبدًا

كَِّر ِببياِت َربِِّ  ُث َّ أ   ـَرَ  َ ن هـا ذتىَّـا ِدـَ  اْلُمج ـرتِدنَي      َدَد   أ ْ ل ُ  ِدمَّ   ُ  دع قول  تعاا:

 (.22)السجدال ُدن َتِقُموَن 

الفاء" ال  تد   لب التعقيب دالرتتيبل قا  "راء العطف م  ية الكهف بـ

راء العطف (ل د58)الكهف َدَد   أ ْ ل ُ  ِدمَّ   ُ كَِّر ِببَياِت َربِِّ  ف أ   َرَ  َ ن َهاتعاا: 

ث " ال  تـد   لـب الرتاخـي داإلدهـا  الـردول قـا  تعـاا:        "م  ية السجدال بـ

َدَد   أ ْ ل ُ  ِدمَّ   ُ كَِّر ِببَياِت َربِِّ  ُث َّ أ   َرَ  َ ن َها (.22)السجدال 

": أن الفاء العاطفة " د  احلـردف الـ  تشـرك م    ـه749 كر "املراد  ت 

لتعقيبل فإ ا قلت: قـام زيـد فعمـرد دلـت  لـب      اإل راك داحلك ل ددعناها ا

أن قيام  مرد بعد زيد بس دهلةل فتشارك "ث " م ذفـادال الرتتيـبل دتفارقهـا م    

 .(2)أىها لستوا ل د "ث " تفيد اعىفوا "

" اودرر م بيان هذا الفرق قول : "أن الفاء ـه471د بارال " بد القاهر ت

 .(3)رب  دع تراخ"تورب الرتتيب د  ظم تراخل د "ث " تو

ذ ن هناك فرق م املعنب بني ا"يتني بدليل تغاير العطف فيهمال فاإل را  

الواقع بعد الفاء كان ذ راضًا يعقب التذكم با"يـاتل داإل ـرا  الواقـع بعـد     

 "ث " كان بعد دهلة د  التذكم با"يات.

                                      
 .30رسالة الدر الدائر املنتخب ( 1)
  .61 1امنب الداىي:( 2)
   .224:دعئل اإل جاز (3)



 

 
324 

  واهد دتشاب  النظ   م رسالة
  " دراسة حتليليةـه538" الدر الدائر املنتخب د  كنايات داستعارات دتشبيهات العرك للريشر  ت 

  بد اخلالق حممد السيد التلب د.
 

 

فبية سورال الكهف اخلطاك فيها خـاص بكفـار هـذا اودـةل ذ  مل يتعـر       

السياق لذكر ظمه  د  اودـ  السـابقةل دا"يـات املـذكَّر بهـا م  لـك السـياق        

هي  يات القر ن الكري ل فاحلجة قائمة  ليه  بعد مسا ه  دتـدبره ل فـورد   

بالفاء ليفيد التعقيبل د لك خبسف دا م السجدالل فقد سـبق دوضـع الشـاهد    

ودـة دظمهـا دـ     فيها هدي     اود  السابقةل فأصبحت ا"ية تشمل هذا ا

اود ل دا"يات املذكَّر بها كل  يـة بينـة دـ  القـر ن الكـري  دظـما دـ  الكتـب         

السابقةل فهو خطاك  ام لكل املكلفـنيل دذخبـار  ـ  أهـواهل  سـواء م هـذا       

َدل ـو  َتـَر  ذتِ  اْلُمج رتُدـوَن َىاِكُسـو ُرُءدِسـهت   ِ ن ـَد       :اوهياء داودوات بدليل قول  تعـاا 

(ل فهـوعء ُ كرـردا دـرال بعـد دـرالل دزداىـًا       12)السجدال    َربََّنا أ ب َور َىا َدَسِمع َناَربِّهت

بعــد زدــانل ثــ  أ رضــوا فلــ  يؤدنــوال داىقطــع ررــاء اإلميــان فــيه ل دبهــذا    

  ل داو أ ل .(1)ث " ددن "الفاء""تناسب العطف م هذا املوضع بـ

دَُّتك    أ دًَّة داِهَداًل َدأ َىا َربُّك    ف ا  ُبـُددنت  ذتنَّ هِذِا أ : قول  تعاا: (2)الشاهد السادس

 (.93ل 92 )اوىبياء ( َدَتق طَُّعوا أ د َرُه   َبي َنُه   ك لٌّ ذتل ي نا راِرُعوَن92)

َرُه   ( ف َتق طَُّعوا أ د 52َدذتنَّ هِذِا أ دَُّتك    أ دًَّة داِهَداًل َدأ َىا َربُّك    ف اتَّق ونت )دع قول  تعاا: 

 .(53)املؤدنون َبي َنُه   ُزُبرًا ك لُّ ِهر ٍك ِبما ل َدي هت   ف رتُهوَن

الواد" )دتقطعــوا(ل درــاء العطــف م  يــة املؤدنــون " طفــت  يــة اوىبيــاء بـــ

الفاء" )فتقطعــوا(ل دالــواد ملطلــق اممــعل دالفــاء للرتتيــب دالتعقيــبل ذ ن  "بـــ

 لكل  ية دقوودها ددعناها.

                                      
   . 320 2ل ددسك التأديل:169 1ينظر الاهان م توري  دتشاب  القر ن: (1)
 .30رسالة الدر الدائر املنتخب ( 2)



 

 
 العربيةجملة العلوم  325

 هـ1440 اخلمسون حمرمالعدد 
 

 

ذتنَّ َهِذِا أ دَُّتك    أ دَّـًة َداِهـَداًل َدأ َىـا َربُّك ـ       اوىبياء فقد قا  تعاا:  أدا    سياق  ية

(.دهاصـل  92ل93)اوىبيـاء  ( َدَتق طَُّعوا أ د َرُه   َبي َنُه   ك لٌّ ذتل ي َنا َراِرُعوَن92ف ا  ُبُددنت )

د يكـون  العطف بالواد أن يكون التقطع داقعًا دع اودر بالعبادال )فا بـددن(ل أ 

 هاصًس قبل ل أد دتأخرًا  ن .

َدذتنَّ َهِذِا أ دَُّتك    أ دًَّة َداِهَداًل َدأ َىـا َربُّك ـ   ف ـاتَّق ونت    دأدا م  ية املؤدنون فقول  تعاا: 

(ل 52ل53)املؤدنـون  ( ف َتق طَُّعوا أ د َرُه   َبي َنُه   ُزُبرنا ك لُّ ِهـر ٍك ِبَمـا ل ـَدي هت   ف رتُهـونَ    52)

ددرتبـًا  ليـ ل    ف ـاتَّق ونت الفاء  لب أن التقطع كـان بعقـب اودـر بـالتقو       دلت

 كأىه  أدردا بشيء فأسر وا ذا ضدا.

": "فتقطعـوا بالفـاء ذيـذاىًا بـأن التقطـع ا تقـب       ـهـ 745يقو  "أبو هيـان ت 

اودـر بــالتقو ل د لــك دبالغــة م  ـدم قبــوهل ل دم ىفــاره   ــ  توهيــد او   

وىبياء بالواد فاهتمل دعنب الفاءل داهتمل تـأخر تقطعهـ    د بادت ل دراء م ا

 .(1)   العبادال"

داخـتسف العطـف م السـورتني دناسـب ملــا درد فيهمـا دـ  ىظـ  الكــسمل        

اخلطاك فيها للكفار دل د  املكذبـة بـدليل    َدَتق طَُّعوا أ د َرُه  ففي سورال اوىبياء 

ل فلما كان التقطع بالكفر هاصًس قبـل اودـر   ُددنتَدأ َىا َربُّك    ف ا  ُب اودر بالعبادال

دبعـدا ىاســب اإلتيــان بــالوادل دأدــا م ســورال املؤدنــون فاخلطــاك فيهــا تغليــب  

ل دكـذلك كـان   َياأ يَُّها الرُُّسُل ك ل ـوا ِدـَ  الطَّيَِّبـاتِ   ماىب الرسل بدليل قول  تعاا:

ــاتَّق ونتاودــر بــالتقو   ــا َربُّك ــ   ف  دــر بــالتقو ل داملداددــة  لــب الطا ــة  داو َدأ َى

ياطب ب  الرسل داود ل فرتب بالفاء ليد   لب أن أدـ  الرسـل سـار وا ذا    

                                      
   .566ل567 7البحر احملي،: (1)



 

 
326 

  واهد دتشاب  النظ   م رسالة
  " دراسة حتليليةـه538" الدر الدائر املنتخب د  كنايات داستعارات دتشبيهات العرك للريشر  ت 

  بد اخلالق حممد السيد التلب د.
 

 

التقطع بعد أدر الرسل هل  بالتقو  دبا رالل دم هذا  م حلاهل  دع دا في  دـ   

 ل داو أ ل . (1)التخويف هل  دالرتهيب د  دومه 

أ دِتيُت   ِد   َ ي ٍء ف َمتاُع اْلَحيااِل الـدُّى يا َدزتيَنُتهـا    َددا: قول  تعاا: (2)الشاهد السابع

 (.60)القوص َددا ِ ن َد اللَِّ  َخي ٌر َدأ ب قب أ ف س َتع ِقل وَن

ف ما أ دِتيُت   ِد   َ ي ٍء ف َمتاُع اْلَحيـااِل الـدُّى يا َددـا ِ ن ـَد اللَّـِ  َخي ـٌر َدأ ب قـب         دع قول  تعاا:

 .(36)الشور  وا َدَ لب َربِّهت   َيَتَوكَّل وَنِللَِّذيَ   َدُن

دطلـق اممـعل    َدَدـا أ دِتيـُت   ِدـ   َ ـي ءٍ     الواد" م  ية القوـص "أفاد العطف بـ

ــ    الرتتيــب  ف َمــا أ دِتيــُت   ِدــ   َ ــي ءٍ   الفاء" م  يــة الشــور   "كمــا أفــاد العطــف بـ

 دالتعقيب.

ل بل القوـد فيهـا اممـع    دمل يتقدم م سورال القوص دا يقتضي  كر الفاء

 بني أهوا  ك مال ل داإلخبار  نهال  ظة دا تبارًا.

ل دهـي ذا  (3)بل ذن الواد فيها  وز أن تكون  اطفـة أد أن تكـون اسـتئنافاً   

 .(4)اعستئناف أقرك

أدــا م ســورال الشــور  فقــد تقــدم دــا يورــب العطــف بالفــاء لتعلــق قولــ     

َدَيع ل  َ الَِّذي َ ُيَجاِدل وَن ِفي  َياِتَنا :  -قبل –بقول  تعاا  ف َما أ دِتيُت   ِد   َ ي ٍءتعاا: 

أ د تعلق؛ لينب   لب أن دا حيول هلؤعء د   طاء ذمنـا هـو    َدا ل ُه   ِد   َدِحيص 

                                      
  .354 2ل ددسك التأديل:179 1ينظر الاهان م توري  دتشاب  القر ن:( 1)
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–د  تلة دتاع الدىيا الرائلل الذ  ع بقاء لـ ل دأدـا  طـاء او للـذي   دنـوا      

 .(1)عي  الدائ  الذ  ع يرد هو الن -ده  م دقابل الذي   ادلون

دلذلك ىلح  أن  ية الشور  ىوـت  لـب الـذي   دنـوا م دقابـل هـؤعءل       

ف َما أ دِتيُت   ِد   َ ي ٍء ف َمَتاُع اْلَحَيااِل الدُّى َيا َدَدا ِ ن َد اللَِّ  َخي ـٌر َدأ ب ق ـب ِللَّـِذيَ   َدُنـوا     قا  تعاا: 

(ل دأدا  ية القوص فهي  ادة م كل أهـدل  36شور )ال َدَ ل ب َربِّهت   َيَتَوكَّل وَن

َدَدا أ دِتيُت   ِد   َ ي ٍء ف َمَتاُع اْلَحَيااِل الدُّى َيا َدزتيَنُتَها َدَدا ِ ن َد اللَِّ  َخي ٌر قا  تعاا:

  (لداو أ ل .60)القوص َدأ ب ق ب أ ف ل ا َتع ِقل وَن

ْلإتى سانَ ِبواِلَدي  ِ ُهس ناً َدذتن  راَهداك  ِلُتش رتك  َدَدصَّي َنا ا : قول  تعاا:(2)الشاهد ال اد 

 (.8)العنكبوت ِبي َدا ل ي  َ ل ك  ِبِ  ِ ْل ٌ ف س ُتِطع ُهما ذتل يَّ َدر ِرُعك    ف أ َىبُِّئك    ِبما ك ن ُت   َتع َمل وَن

ِ  ِ ْلـٌ  ف ـس ُتِطع ُهمـا    َدذتن  راَهداك  َ لب أ ن  ُتش رتك  ِبي َدـا ل ـي َ  ل ـك  بِـ     دع قول  تعاا:

ك ن ـُت    َدصاِهب ُهما ِفي الدُّى يا َدع ُردفًا َداتَِّبع  َسِبيَل َدـ   أ ىـاَك ذتل ـيَّ ُثـ َّ ذتل ـيَّ َدـر ِرُعك    ف ـأ َىبُِّئك    ِبمـا         

 .(15)لقمان َتع َمل وَن

ــ    َدذتن  َراَهـَداك   راءت تعدية فعل املفا لـة  دم السم"ل "م  يـة العنكبـوت ب

ــ    لب"ل د"الـسم" تـد   لـب العلـة دالسـببل د" لـب" تـد   لـب         " ية لقمـان ب

 التمك  دالعلو.

دقد أررع بعض أهل العل  سبب تغاير التعدية م املوضـعني ذا اإل ـاز د   

اإلطنــاك م كــل دوضــعل فــالسم دهــي أدرــر دــ   لــب ىاســبت العنكبــوتل  

 .(3)م لقماند لب دهي أطنب د  السم ىاسبت اإلطناك دالتفويل 

                                      
ل دالاهــــــــان م توريــــــــ  دتشــــــــاب  991-987 3ينظــــــــر درال التنريــــــــل: (1)

   .326 17ل دىظ  الدرر:196 1القر ن:
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" : ـهـ 885دلعل النظرال او مـق داوليـق بالسـياق هـي قـو  "البقـا ي ت      

"أ ار بأداال اعستعسء ذا أن ع دطمع مل  أطا همـا م  لـك دلـو بـاللف  فقـ،      

أن يكــون م  ــداد احملســننيل دذن كــان الوالــدان م ظايــة العلــو دالــتمك  دــ    

ها ملطلق الفتنةل دليسـت لقـوال   اوسباك الفاتنة ل ل خبسف سورال العنكبوت فإى

ــ      ــادق بقويـ ــاد الوـ ــق امهـ ــارال ذا دطلـ ــةل ذ ـ ــا بـــسم العلـ ــا فيهـ ــار فعـ الكفـ

 .(1)دضعيف "

دبهذا تكون " لب" م سورال لقمـان ذ ـارال ذا دـا قـد يكـون للوالـدي  دـ         

فضــل متكــ  د لــو دقــوال تســتلرم رهــادًا أكــا دأ ظــ  م ال بــات  لــب احلــق     

عنكبوت فلبيان دطلـق الفتنـة الـ  تسـتد ي رهـادًا      دالتوهيدل دأدا م سورال ال

صـادقًا م ال بـات  لـب احلـق سـواء قـو  أدـر الوالـدي  الـد يني ذا الشـرك أد           

 ضعفال داو أ ل .

ق ل  أ َرأ ي ُت   ذتن  كاَن ِد   ِ ن ِد اللَِّ  ُث َّ ك ف ر ُت   ِبِ  َد     :: قول  تعاا(2)الشاهد التاسع 

 (.52)فولت ُهَو ِفي ِ قاق  َبِعيٍدأ َضلُّ ِدمَّ   

ق ل  أ َرأ ي ُت   ذتن  كاَن ِد   ِ ن ـِد اللَّـِ  َدك ف ـر ُت   ِبـِ  َدَ ـهتَد  ـاِهٌد ِدـ   َبِنـي          دع قول  تعاا:

 .(10)اوهقاف ذتس راِئيَل َ لب ِد  ِلِ  ف بَدَ  َداس َتْكَبر ُت   ذتنَّ اللََّ  ع َيه ِد  اْلق و َم الظَّاِلِمنَي

ث " الــ  تفيــد الرتاخــي داملهلــة زدنــًا أد رتبــةل "رــاء العطــف م فوــلت بـــ

 الواد" ال  هي ملطلق اممع دالتشريك م احلك ."دراء العطف م اوهقاف بـ

ــات او     ــا ا"يــتني م ســياق احلــدي   ــ  التكــذيب دالكفــر ببي بعــد كلت

 .دضوأ الدعئل  لب أىها احلق املنر  د   ندا 

                                      
   .166ل167 15ىظ  الدرر: (1)
 .30رسالة الدر الدائر املنتخب ( 2)



 

 
 العربيةجملة العلوم  329

 هـ1440 اخلمسون حمرمالعدد 
 

 

عاىدي  يتلفةل فمنه  د  يسارع ذا الكفر دامحود ددن رديـة  دأهوا  امل

أد متهــلل ددــنه  دــ  )فكــر دقــدر فقتــل كيــف قــدر( دهــ  أ ظــ  رردــا دــ     

 الونف اود .

" سـر ذي ـار كـل هـرف م دوضـع ل فقـا :       ـهـ 885دقد  كر "البقـا ي ت 

ا "دملا كان الكفر  لب هذا التقـدير م ظايـة البعـدل دكـان دقوـود السـورال دائـر       

 لب العل ل ىب   لب  لك بأداال الرتاخي دع الدعلة  لب أن  لك دا كان دنه  

ذع بعد تأدلل فكاىوا دعاىدي  هتب ىرلوا بالوـفم دالتوـفيق دـ  أ لـب رتـب      

أ  بعد ذدعان النظر في   ُث َّ ك ف ر ُت   ِبِ الكسم ذا أصوات احليواىاتل فقا : 

 .(1)دالتحقق وى  هق"

ــ  الواد" يقـو : "دملـا كـان دقوـود السـورال ذىـذار الكـافري         "د   العطف ب

الــذي  ع ينتظــردن م  لــ  بــل  ــأىه  تغطيــة املعــارف دالعلــوم  طــف بــالواد 

الدالــة  لــب دطلــق اممــع الشــادل ملقارىــة اودــري  دــ  ظــم دهلــة فيــد   لــب  

 .(2)اإلسراع م الكفر د  ظم تأدل"

سـورال فوـلت؛ وىهـا تـد       ث " دناسـب ملـا م  "د كر بعضه  أن العطف بـ

 لب  اقبة أدره  بعد تركه  دذدهـاهل  أن كـان الكفـر دـنه ل دأدـا م سـورال       

اوهقاف فل  يك  القود بيان  اقبة أدره  بل التعجيب د  ها  كفره  دـع  

 .(3)ذميان ظمه  مم  كان  لب دينه 

د لي  ف"الواد" داد احلا  ديكون املعنب: كيـف يكـون دـنك  الكفـر دهـو      

ند او م ها  أن  د  بـ  دـ   دـ  دـ  بـو ذسـرائيلل فكـان دنـ  اإلميـان          د   

                                      
 .223 17ىظ  الدرر: (1)
 .138 18السابق:( 2)
  .223 1ل دالاهان م توري  دتشاب  القر ن:155 1ينظر درال التنريل:( 3)
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ددـنك  الكفـر؟و دتلـك هالــة  جيبـة تسـتد ي النعــي  لـيه  دالتـوبي  هلــ ل        

دالتعجب د  هاهل  هذا دا م اوهقافل دأدا دا م فوـلت فـذكر "ثـ " يـد      

قها دـ    لب أن الكفر أ نع دامرم أ ظ ل د لك ملا تقرر م ىظ  السورال دىس

أدصاف القر ن الدا ية ذا التدبر مبا في ل داإل  ان ل ل دأى  هق دـ   نـد او   

تبــارك دتعــاا ع تشــوب   ــائبةل دع يتطــرق ذليــ   ــكل دقــد تضــافرت  يــات  

ِكَتاٌك ف وِّل ت   َياُتُ  ق ر  ىنا َ َرِبيًّا السورال دتظاهرت  لب  لكل د  د ل قول  تعاا: 

َدق اَ  الَِّذيَ  ك ف ُردا ل ا َتس َمُعوا ِلَهَذا اْلق ـر  نت َداْلَغـو ا ِفيـِ  ل َعلَّك ـ        :ل دقول ِلق و م  َيع ل ُموَن

ل دهذا هجة دنه   لب أىفسه  م تأثم القر ن دقـوال بياىـ  دسـلطاى ل    َتغ ِلُبوَن

( ل ا َيْأِتيِ  اْلَباِطُل ِدـ    41اٌك َ رتيٌر )ذتنَّ الَِّذيَ  ك ف ُردا ِبالذِّْكرت ل مَّا َراَءُه   َدذتىَُّ  ل ِكَت :دقول 

َدل و  َرَعْلَناُا ق ر  ىنا أ   َجِميًّا ل ق ال وا : دقول  َبي  ت َيَدي ِ  َدل ا ِد   َخْلِفِ  َتن رتيٌل ِد   َهِكي   َهِميٍد

ثـ    ل كل هذا اودصاف الدا ية ذا اإلميـان احملرضـة  ليـ ل   ... ل و ل ا ف وِّل ت   َياُتُ 

يكون دنه  بعد  لك الكفرل فدلت "ث "  لب  ـنيع الوـنعل د ظـي  امـرمل     

 داو أ ل .

 

*      *      * 
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 املطلب الثاني

 شواهد متشابه النظم بني املبدالت غري احلروف 

يهـت  هـذا املطلــب بدراسـة  ـواهد الــنظ  بـني املبـدعت دــ  ظـم احلــردف        

سر ذي ار كل لف  م دوضع ل ددناسـبت   دحتليلهال دبيان أسرار التغاير فيهال د

لسياق  الوارد في ل دبيان أن املعاىي قد اختلفت بـاختسف اعلفـا  املعـاال  نهـا     

م كل دوضعل دأن التفن  م ذ ادال الكسم الذ  قا  بـ  بعـض أهـل العلـ  م     

القو  بـ  خاصـة ذ ا    -فيما أهسب–القر ن الكري  قو  في  ىظرل ذ  ع  وز 

دال تـذكرل أد دعنـب يـتلم  ديسـتخرجل؛ فـإن ذ ـادال الكـسم دـع         خس د  فائـ 

التفن  في  م الظـاهر ددن أن يكـون لـ  أثـر م املعـاىي  ـب أن ينـرا  نـ  كـسم          

 " : ـه388ل دم هذا املقام أستأى  بقو  "اخلطابي تاو

"لكل لفظة دنهـا خاصـية تتميـر بهـا  ـ  صـاهبتها م بعـض دعاىيهـال دذن         

 .(1)ن م بعضها"كاىتا قد تشرتكا

 فإن كان هذا دقررنا م اللغة  لب العموم فما الظ  بكسم او املعجر؟وو.

 ":ـه542دلذا يقو  "اب   طية ت

" كتاك او لو ىر ت دن  لفظة ثـ  أديـر لسـان العـرك م أن يورـد أهسـ        

ــا م        ــا درهه ــب  لين ــرال دخيف ــا الاا ــة م أك  ــبني لن دنهــا مل يورــدل دبــ  ت

ورىا    درتبة العـرك يودئـذ م سـسدة الـذدق درـودال القرحيـة       دواضع؛ لقو

ل دقـد بلغــت  ــواهد هـذا املطلــب داهـدًا د شــري   ــاهدًال    (2)دديـر الكــسم" 

 دهي:

                                      
   .29بيان ذ جاز القر ن )ضم  ثسث رسائل م ذ جاز القر ن(: (1)
  .52 1احملرر الورير:( 2)
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ُهَو الَِّذ  َخل قَ ل ك    َدا ِفي اْلأ ر  ت َرِميعًا ُث َّ اس َتو   : قول  تعاا(1)الشاهد اود  

 (.29)البقرال َع َسماداٍت َدُهَو ِبك لِّ َ ي ٍء َ ِليٌ ذتل ب السَّماِء ف َسوَّاُه َّ َسب 

ف ق ضاُه َّ َسب َع َسماداٍت ِفي َيو َدي  ت َدأ د هب ِفي ك لِّ َسماٍء أ د َرها َدَزيَّنَّا  دع قول  تعاا:

 (.12)فولت  السَّماَء الدُّى يا ِبَمواِبيَح َدِهْفظًا  ِلك  َتْقِديُر اْلَعرتيرت اْلَعِلي ت

اق احلدي  م ا"يتني     خلـق السـموات داور  ددـا فيهمـال د ثـر      سي

 م  ية فولت. ف ق َضاُه َّم  ية البقرالل دكلمة  ف َسوَّاُه َّ النظ  القر ىي كلمة "

 فما الفرق بني الكلمتني؟ ددا سر ذي ار كل كلمة م دوضعها؟

ور   هب بعضـه  ذا أن القضـاء دالتسـوية م  كـر خلـق السـموات دا      

درتادفانل دكل دنهما م دعنب ا"خرل بل قد يغو أهدهما    ا"خر م ظـم  

 .(2)القر ن الكري 

لك  القو  بالرتادف م القر ن الكـري ل دـع ز ـ   ـدم درـود فـردق بـني        

اولفا  املستعملة م املواضع املتشابهة قو  ع ي بت دع ذىعـام النظـر م دععت   

الــ  أدربــت بــس  ــك املغــايرال بــني اولفــا  م    ا"يــات دســياقاتها املختلفــةل 

 املواط  املتشابهة.

دعنـاا يـددر هـو  اإل ـاد داإلهكـامل       ف ق َضـاُه َّ فالقضاء م قول  تعاا:

   .(3)داعىتهاء د  الشيء دالفراغ دن 

فيددر هو  دعنـب اعسـتقادة    ف َسوَّاُه َّدأدا دعنب التسوية م قول  تعاا: 

 .(1)ما  الوورال دمتام اهليئةداع تدا ل دذك

                                      
 .28ائر املنتخبرسالة الدر الد ( 1)
 ل.167 7ل دتفسم اب  ك م:412 1ينظر تفسم املاتريد :( 2)
ــا :  ( 3) ــم الطـ ــر: تفسـ ــاج:   440 21ينظـ ــر ن للررـ ــاىي القـ ل 227 3ل ل ددعـ

ل داملفـــــردات م ظريـــــب 359 2ل دأدـــــالي املرتضـــــب:99 5ددقـــــايي  اللغـــــة:
 .674 1القر ن:
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ذ ن لكـل كلمــة دعناهــا دخووصـيتها ددن ظمهــال دذن ا ــرتكتا م أصــل   

 الَِّذ  َخل ق ك  ف َسوَّاك  ف َعَدل ك اخللق داإل ادل دهذا داضح أيضا د  قول  تعاا: 

(ل فعطف التسوية  لب اخللق دليل  لـب أن التسـوية ظـم اخللـقل     7)اعىفطار

 . ل ذ  هي استقادة دا تدا   لب دفق دراد او ددرهلة تالية ل

 بقي أن ىتبني سر ذي ار كل كلمة م سياقها.

دا رـاء م فوـلت م  ـأن خلـق السـموات اور  ددـا فيهمـا رـاء  لـب          

التفويل ددن اإلتا ل فناسب  لك أن يذكر تيع دراهـل اخللـق دالتقـدير    

 رال د لما درد م فولت.دالتسويةل ددا ذا  لك د  تفويل مل يرد م أ  سو

دأدــا م البقــرال فكــان اعكتفــاء باإلتــا  ددن التفوــيل اكتفــاء مبــا درد م  

 فولتل د لك فإن لف  )التسوية( يقتضي كل دا  كر د  تفويل م فولت.

دناسـبًا لمجتـا     ف َسـوَّاُه َّ دكان اإلتا  م  كر خلق السموات بكلمـة  

ُهـَو الَّـِذ  َخل ـَق ل ك ـ   َدـا ِفـي اور  ت       : قـا  تعـاا   -قبلها–م  كر خلق اور  

الـذ  يـد   لـب خلـق      َرِميعنـا (ل دلننظر ذا القيد باحلـا   29)البقرال َرِميعنا

 اور  ددا فيها ذتاع.

فكــان لــ  دــ  هســ   اس ــَتَو رــاء دقارىــا للفــ   ف َســوَّاُه َّكمــا أن لفــ  

 .(2)املوقعل دتا  التأثم دا ل 

ناظ  داىسجام بني ىظ  الكلماتل فضـًس  ـ  ىظـ  املعـاىيل     فوار هناك ت

 داو أ ل .

 

                                                                                    
ــة:  ( 1) ــايي  اللغــ ــر دقــ ــب ا 122 3ينظــ ــردات م ظريــ ــر ن:ل داملفــ ل 439 1لقــ

  .224 1ل دىظ  الدرر:123 1دالكشاف:
   .78 1ينظر تفسم أبي السعود: (2)
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ــي ك ُ  اْلَمــ َّ  : قولــ  تعــاا: (1)الشــاهد ال ــاىي ــا َ ل ــي ك ُ  اْلَغمــاَم َدأ ى َرْلنــا َ ل  َد  لَّْلن

 َيْظِلُمــونَ َدالسَّــْلو  ك ل ــوا ِدــ   ط يِّبــاِت َدــا َرَزْقنــاك    َددــا   ل ُموىــا َدلِكــ   كــاُىوا أ ى ف َســُه             

 (.57)البقرال

َدق طَّع ناُهُ  اث َنَتي  َ ش َرال  أ س باطًا أ َدمًا َدأ د َهي نا ذتا ُدوسـب ذتِ  اس َتس ـقاُا   دع قول  تعاا: 

   َد  لَّْلنا ق و ُد ُ أ نت اض رتك  ِبَعواك  اْلَحَجرَ ف اى َبَجَست  ِدن  ُ اث َنتا َ ش َرال  َ ي نًا ق د  َ ِل َ ك لُّ أ ىاس  َدش َرَبُه

   كاُىوا َ ل ي هت ُ اْلَغمامَ َدأ ى َرْلنا َ ل ي هت ُ اْلَم َّ َدالسَّْلو  ك ل وا ِد   ط يِّباتِ َدا َرَزْقناك    َددا   ل ُموىا َدلِك

 .(160)او راف  أ ى ف َسُه   َيْظِلُموَن

راءت ا"يتان م سياق احلدي     بو ذسرائيلل ددا كان د  أهواهل ل 

 داختلف الضمم م املوضعني تبعا عختسف السياق فيهما.

ــي ك ُ ففــي البقــرال رــاء ضــمم اخلطــاك   ذ  هــو املوافــق مملــة الــنظ    َ ل 

َدذت   ق ْلـُت   َياُدوَسـب ل ـ   ُىــؤ ِدَ  ل ـك  َهتَّـب َىـَر  اللَّـَ  َره ـَراًل ف أ َخــَذت ك ُ           هنـاكل قـا  تعـاا:   

َد  لَّْلَنـا   (56ُثـ َّ َبَع  َنـاك    ِدـ   َبع ـِد َدـو ِتك    ل َعلَّك ـ   َتش ـك ُردَن )        (55) ُردَنالوَّاِ ق ة  َدأ ى ُت   َتن ظ ـ 

 (.57-55)البقرال  َ ل ي ك ُ  اْلَغَماَم

دم توريــ  اخلطــاك هلــ  م د ــل هــذا الســياق زيــادال م التــوبي  دالتشــنيع  

املتواليةل ث  ه   بالنع  املتعددال دا"عء -خطابًا–؛ دون تذكمه  (2) ليه 

بعد  لك يقابلوىها بالكفر دالعنـادل دامحـود داإلىكـارل أ ـنع م تـوبيخه ل      

 دأردع م زرره .

دأدـا م او ـراف فالسـياق يــد   لـب احلـدي   ـنه ل د ــ  دـا كـان دــ          

 أهواهل ل ددا كان د  أدره  تذكرال دا تبارًا.

                                      
 .28رسالة الدر الدائر املنتخب ( 1)
  .144 9ينظر التحرير دالتنوير:( 2)
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َدق طَّع َنـاُهُ  اث َنَتـي     (159اْلَحقِّ َدِبِ  َيع ـِدل وَن ) َدِد   ق و مت ُدوَسب أ دٌَّة َيه ُددَن ِب:قا  تعاا

)ا"يات(ل فهذا هدي   نه  تذكرال دا تبارًال دم البقرال   ... َ ش َرال  أ س َباًطا أ َدمنا

هدي  هل  توبيخًا دتشنيعًا؛ فاقتضب  لك التغاير بـني اخلطـاك دالغيبـةل داو    

  أ ل .

َدذتِ  اس َتس قب ُدوسب ِلق و ِدِ  ف ق ْلَنا اض ـرتك  ِبَعوـاك    : : قول  تعاا(1)الشاهد ال ال 

اللَِّ  َدع اْلَحَجرَ ف اى ف َجَرت  ِدن ُ  اث َنتا َ ش َرال  َ ي نًا ق د  َ ِل َ ك لُّ أ ىاس  َدش َرَبُه   ك ل وا َدا  َرُبوا ِد   رتز قت 

 (.60)البقرال َتع َ و ا ِفي اْلأ ر  ت ُدْفِسِديَ 

َدق طَّع ناُهُ  اث َنَتي  َ ش َرال  أ س باطًا أ َدمًا َدأ د َهي نا ذتا ُدوسـب ذتِ  اس َتس ـقاُا   ل  تعاا: دع قو

َد  لَّْلنا ق و ُد ُ أ نت اض رتك  ِبَعواك  اْلَحَجرَ ف اى َبَجَست  ِدن  ُ اث َنتا َ ش َرال  َ ي نًا ق د  َ ِل َ ك لُّ أ ىاس  َدش َرَبُه   

َغمامَ َدأ ى َرْلنا َ ل ي هت ُ اْلَم َّ َدالسَّْلو  ك ل وا ِد   ط يِّباتِ َدا َرَزْقناك    َددا   ل ُموىا َدلِك   كاُىوا َ ل ي هت ُ اْل

 .(160)او راف أ ى ف َسُه   َيْظِلُموَن

بـأدر  م ا"يتني ذخبار    خـردج املـاء دـ  احلجـر الـذ  ضـرب  دوسـب       

 سقيًا لقود .او

ل دم ف ـــاى ف َجَرت  ردج املــاء م البقــرال بقولــ    دكــان التعــبم  ــ  خــ    

" مبعنـب داهـدل دهـذا    ـهـ 538درعلهما "الريشر  ت لف اى َبَجَسـت  او راف 

 دليل  لب قول  بالرتادف م القر نل فقا :

ل (2)"فاىبجســت: فــاىفجرت داملعنــب داهــدل دهــو اعىفتــاأ بســعة دك ــرال"

 .(3)دقد قا  بهذا الرأ  ظما

                                      
 .28رسالة الدر الدائر املنتخب ( 1)
  .169 2الكشاف:( 2)
ــرطل:   (3) ــم القـ ــر تفسـ ــوان اودك: 419 1ينظـ ــ  ديـ ــان  ل424 2ل ددعجـ دلسـ

   .24 6العرك:
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لنظـر يورـب أن يكـون اعىبجـاس ظـم اعىفجـار بـدليل تغـاير         لك  ذىعـام ا 

 السياق م كل دوضع.

فاعىبجاس أضيق د  اعىفجار دأخف دن ل فاخلردج اود  للمـاء يسـمب   

 .(1)اىبجاسال داملاء دع  قليلل ث  يوم اىفجارًال داملاء دع  ك م

ّف بعـض  أد أن اعىفجار دقـع أدع بك ـرال املـاء ثـ  بعـد  لـك قـّل املـاء درـ         

 الشيء بسبب الذىوك داملعاصي فوار اىبجاسًا.

 ذ ن اعىبجاس ظم اعىفجارل لك  دا سر اصطفاء كل لف  م سياق ؟

فههنـا  كـر للشـركل     ك ل ـوا َدا  ـَرُبوا  قالوا: ذن  ية سورال البقـرال  كـر فيهـا    

ل أدـا م سـورال او ـراف فلـ  يـذكر لفـ        ف ـاى ف َجَرت  فناسب ك ـرال املـاء بقولـ     

فل  يبالغ م  كـر املـاء دـع  ـدم      ك ل وا ِد   ط يَِّباِت َدا َرَزْقَناك   الشرك قا  تعاا: 

 .(2) كرا

َدذتِ  اس َتس ـق ب ُدوَسـب    د  ربـ  كما أن م  ية البقرال  طلب سيدىا دوسب

أن يستسـقي  ل دأدا م او راف فهو طلب بـو ذسـرائيل دـ  دوسـب    ِلق و ِدِ 

فطلبه  ابتداء ىاسـب اعبتـداءل دطلـب     ذتل ب ُدوَسب ذتِ  اس َتس ق اُا ق و ُدـ ُ َدأ د َهي َنا هل  

 .(3)ظاية فناسب الغايةدوسب

ل دأدا م ف ق ْلَنا اض رتك  ملوسب كذلك أيضا م  ية البقرال أدر د  او 

ل فناسـب اود  اعىفجـار بك ـرال املـاءل درـاء      َدأ د َهي َنـا او راف فكان دهيـا  

 داو أ ل . (4)باعىبجاس.  ال اىي

                                      
ل ددـسك  74 1ل دالاهان م توري  دتشاب  القـر ن: 466 2ينظر احملرر الورير:( 1)

  .40 1التأديل:
   السابق ىفس . (2)
   .40 1ينظر دسك التأديل: (3)
  .55أسرار البيان م التعبم القر ىي: (4)
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َدل    َتر َضب َ ن ك  اْلَيُهوُد َدل ا النََّوـاَر  َهتَّـب َتتَِّبـَع     :: قول  تعاا(1)الشاهد الرابع

ك  ِدـَ   ا ل ِدلََّتُه   ق ل  ذتنَّ ُهَد  اللَِّ  ُهَو اْلُهَد  َدل ِئ ت اتََّبع َت أ ه َواَءُه   َبع َد الَِّذ  َراَءك  ِدَ  اْلِعْل ت َد

 (.120)البقرال اللَِّ  ِد   َدِليٍّ َدل ا َىِوم 

َدك َذِلك  أ ى َرْلَناُا ُهْكمنا َ َرِبيًّا َدل ِئ ت اتََّبع َت أ ه َواَءُه   َبع َد َدا َراَءك  ِدَ   دع قول  تعاا: 

 .(37)الر د  اْلِعْل ت َدا ل ك  ِدَ  اللَِّ  ِد   َدِليٍّ َدل ا َداق 

املوصو  م كل دوضع تبعا للسـياق الـوارد فيـ ل ففـي البقـرال      اختلف اس  

 دا"."الذ "ل دم الر د راء بـ"راء بـ

 فما الفرق م اعستعمالني؟ ددا سر ذي ار كل لف  م دوضع ؟

دــ  املعلــوم أن "الــذ " أ ــرف املوصــوعتل دهــي أم البــاكل دهلــا دــ     

 اخلووصية دا لي  لغمها د  املوصوعت.

"  نهـا: "ارتلـب ليكـون دصـلة ذا دصـف      ـهـ 471هر تيقو  " بد القـا 

ــاء    ــل بــــ  ذا الوصــــف بأمســ ــا ارتلــــب  د ليتوصــ املعــــارف باممــــلل كمــ

 .(2)اعرناس"

ثـ  يريــد اودــر دضــوهنا: "تفســم هـذا أىــك ع توــل الــذ  ذع جبملــة دــ    

 .(3)الكسم قد سبق د  السادع  ل  بهال أد قد  رف  ل "

هـا بعـض ذبهـام لـي  م "الـذ "؛ ون      دأدا "دا"ل دذن كاىت كـذلك فـإن ب  

"الذ " لردتها أدارال التعريف دهي اولف دالسمل لك  "دا" قد يعرتيها أهكـام  

                                      
 .28رسالة الدر الدائر املنتخب ( 1)
  .199دعئل اإل جاز:( 2)
  .200السابق:( 3)
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أخرل ددعان يتلفةل فقد تنكر فيجر  دا كان هلا صـلة م هكـ  الوـفة الـ      

 .(1)تبينهال دلي   يء د   لك م "الذ "

ل دالتعريـف بـ    د لي  فاس  املوصو  "الذ " أصل املوصوعت دأصرهها

 أكمل دأمت.

دلذا  ثر النظ  القر ىي اس  املوصـو  "الـذ " م البقـرال؛ ون العلـ  الـذ       

هو أصل العلـ  دأ ـرف ل دأ ظمـ  دأقددـ ل ذىـ  العلـ        راءال دثبت  ندا 

بأن اإلسسم هو الـدي  احلـق ع ظـمال اإلسـسم بكـل دـا رـاء فيـ  دـ  توهيـد           

فـإن العلـ  املـراد هـو العلـ  بوـحة دـا         دأهكام د رائعل دأدا م سورال الر ـد 

ل دع ينكرا اوهراكل دقد ثبت صحت  م القر ن الذ  أىـر  دـ   نـد او    

ل فناسب  كر "الذ " م (2) ك أن هذا بعٌض د  العل  املتقدم م سورال البقرال

 اود ل د"دا" م ال اىي.داو أ ل .

ْلَبي َت َد اَبًة ِللنَّاست َدأ د نًا َداتَِّخُذدا ِد   ذت   َرَعْلَنا اد :: قول  تعاا(3)الشاهد اخلاد 

لرُّكَّـعت  َدقامت ذتب راِهيَ  ُدَولًّب َدَ هتد ىا ذتا ذتب راِهيَ  َدذتس ماِ يَل أ ن  ط هِّرا َبي ِتَي ِللطَّاِئِفنَي َداْلعاِكِفنَي َدا

 (.125)البقرال السُُّجوِد

اِهيَ  َدكـاَن اْلَبي ـِت أ ن  ع ُتش ـرتْك ِبـي َ ـي ئًا َدط هِّـر  َبي ِتـَي        َدذت   َبوَّْأىـا ِلـإتب ر  دع قول  تعاا: 

 .(26)احلج ِللطَّاِئِفنَي َداْلقاِئِمنَي َدالرُّكَّعت السُُّجوِد

راءت ا"يتـان م سـياق اودـر بـتطهم البيـت احلـرام دتهيئتـ  للعبـادال بكـل          

ــادال     ــة البقــرال بأدصــاف للعب ــاِئأىوا هــال داختوــت  ي ــعت  ِللطَّ ــاِكِفنَي َدالرُّكَّ ِفنَي َداْلَع

                                      
   .271 1ينظر درال التنريل: (1)
ــ  دتشــاب  القــر ن: 271 1ينظــر درال التنريــل:( 2) ل 77ل78 1ل دالاهــان م توري

 . 694 1ل دالتحرير دالتنوير48 1ددسك التأديل:
 .28رسالة الدر الدائر املنتخب ( 3)
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ِللطَّـاِئِفنَي َداْلق ـاِئِمنَي َدالرُّكَّـعت    ل م هني كاىت أدصاف العبادال م  ية احلج السُّـُجودِ 

 فما سر املغايرال م املوضعني؟.ل السُُّجوِد

 هب بعض أهل العل  ذا أى  ع دغايرال بني تلك اودصـاف م السـياقني؛   

ائمني م احلج ه  العـاكفون م البقـرال؛ ذ  القـائمون هـ   دد     ون املراد د  الق

 .(1)اإلقادة  لب صفة يووصةل دهالة دعينة

ا"رّوز أن يراد بالعاكفني الواقفـون القـائمون م   538بل ذن "الريشر  ت

 .(2)الوسالل د لي  يكون العاكف هو الواقف للوسال

ادرًا لبيـت او  دلك  العاكفني تـع  ـاكف دهـو: الـذ  أقـام ع يـاأ جمـ       

 .(3)احلرامل أد دعتكٍف دهو: املسزم للبيت احلرامل داملنقطع للعبادال في 

؛ ون القيام أهـد  (4)دأدا القائمون فه  الدا ون ها  قياده ل أد املولون

 أركان الوسال فوح أن يطلق  ليها د  باك اجملاز املرسلل  سقت  امرئية.

م البقرال؛ أى  هدي     البيت احلرام دلعل د  سر ذي ار لف  )العاكفني( 

ل دهذا يناسـب أن يكـون   َدذت   َرَعْلَنا اْلَبي َت َدَ اَبًة ِللنَّاست َدأ د نناىفس ل لقول  تعاا: 

في   اكف أد دعتكفل دأدا م احلج فحدي     دكان البيت ع البيتل قـا   

كمـا أىـ  قـد تقـدم  كـر العكـوف م قولـ          ِتَدذت   َبوَّْأَىا ِلإتب َراِهيَ  َدك ـاَن اْلَبي ـ   تعاا:

فوقع اعكتفاء بـذلكل فلـ  يـذكر دـرال أخـر ل       َسَواءن اْلَعاِكُف ِفيِ  َداْلَباِدتعاا: 

 ل داو أ ل .  (5)دأدا م سورال البقرال فل  يتقدم  كرال فأفوح  ن 

                                      
  .49ل50 1ل ددسك التأديل208 1احملرر الورير:( 1)
  .185 1كشاف:ينظر ال( 2)
  السابق ىفس .( 3)
  .242 17ل دالتحرير دالتنوير:182 1ينظر الاهان م توري  دتشاب  القر ن:( 4)
  .49ل50 1ينظر دسك التأديل:( 5)
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ى َر َ اللَُّ  قال وا َبل  َىتَِّبُع َدا َدذت ا ِقيَل ل ُه ُ اتَِّبُعوا َدا أ   :: قول  تعاا(1)الشاهد السادس

 (.170)البقرال أ ْلف ي نا َ ل ي ِ   باَءىا أ َدل و  كاَن  باُعُه   ع َيع ِقل وَن َ ي ئًا َدع َيه َتُددَن

ا َدذت ا ِقيَل ل ُه   َتعال و ا ذتا َدا أ ى َرَ  اللَُّ  َدذتل ب الرَُّسو ت قـال وا َهس ـُبنا دَـ     دع قول  تعاا:

 .(104)املائدال  َدَرد ىا َ ل ي ِ   باَءىا أ َدل و  كاَن  باُعُه   ع َيع ل ُموَن َ ي ئًا َدع َيه َتُددَن

م سياق هكاية  ناد املشركني ددـوقفه  دـ  اتبـاع دـا رـاء بـ  الرسـل دـ          

 نــد او ســبحاى  دحبمــدال داد ــائه  أن دــا كــان  ليــ   بــاعه  هــو الــدي  ع   

ياق ىفــت  يــة البقــرال  ــنه  "العقــل"ل دم  يــة املائــدال ىفــت  ظــمال م هــذا الســ

 "العل "ل فما الفرق بني النفيني؟ ددا سر اصطفاء كٌل م دوضع ؟

ديتضـح الفـرق بـني النفـيني ببيـان الفـرق بـني العلـ  دالعقـل: "العقـل مينـع            

صاهب  د  الوقوع م القبيحل دهو د  قولك:  قل البعم ذ ا  دا فمنعـ  دـ    

دهلذا ع يوصف او تعـاا بـ ل... دخـسف العقـل احلمـقل دخـسف       أن ي ورل 

 .(2)العل  امهل"

ل دأدـا  (3)أد مبعنب أخور: "العقل هـو احلـاب   ـ   دـي  القـو  دالفعـل"      

العل : " فهو ذدراك الشيء  لب دا هو ب "ل أد هو: "ا تقاد الشيء  لب دا هو 

 .(4)ب   لب سبيل ال قة"

كل  اقـل  املـًا؛ ذ  العـامل أكمـل متييـرًال       د لي  فكل  امل  اقلل دلي 

د  العاقل؛ بهذا يكون العل  أ لب دررة د  العقلل دذن كان بعضـه  رعـل   

 .(5)ىفي العقل مبنرلة ىفي العل 

                                      
 .28رسالة الدر الدائر املنتخب ( 1)
  .83 1الفردق اللغوية:( 2)
  .69 4دقايي  اللغة:( 3)
   .155 1التعريفات: (4)
  .81 1للغوية:الفردق ا( 5)
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م  يـة   ل ـا َيع ل ُمـونَ  دقد  كر العلماء أن الذ  أدرب ىفي العل  م قولـ   

فبقـوهل    ا َدَرـد َىا َ ل ي ـِ   َباَءَىـا   ق ـال وا َهس ـُبَنا دَـ    املائدال أن  كر قبلـها قولـ   

َهس ُبَنا    كأىه  قالوا: دعنا  ل  سكنت ذلي  ىفوسنا مما دردىا  لي   باءىا دـ

الدي ل دبهذا تكون د واه  أبلغ م رد اإلميانل فاستورب  لك أن تكـون م  

َبـل    وا:لتكون أبلغ م رد د واه ل دأدـا  يـة البقـرال فقـال     ل ا َيع ل ُموَنالفاصلة 

فلـ  يـد وا أن دـا كـان  ليـ   بـاعه  هـو كـافيه ل دهـو           َىتَِّبُع َدا أ ْلف ي َنا َ ل ي ِ   َباَءَىا

 ؛ل ـا َيع ِقل ـونَ   هسبه ل كما كان م املائدالل فاكتفب هاهنا بنفي العقـل بقولـ :  

 ل داو أ ل .(1)لتكون كل د وال دقابلة مبا يناسبها

ذت   ُتو ـِعُددَن َدع َتْلـُودَن َ لـب أ َهـٍد َدالرَُّسـوُ        :: قولـ  تعـاا  (2)الشـاهد السـابع  

ِبٌم َيد ُ وك    ِفي أ خ راك    ف أ ثاَبك    ظ مًّا ِبَغ ٍّ ِلك ي س َتح َرُىوا َ لب َدا فاَتك    َدع َدا أ صاَبك    َداللَُّ  َخ

و ا َ لـب َدـا فـاَتك    َدع    ِلك ـي س َتْأسَـ   (. دع قول  تعاا:153)    مران ِبما َتع َمل وَن

 .(23)احلديد َتْفَرُهوا ِبما  تاك    َداللَُّ  ع ُيِحبُّ ك لَّ ُدخ تا   ف ُخور

راء النهي    "احلرن" م  يـة     مـرانل د ـ  "اوسـب" م  يـة احلديـدل       

 فما الفرق بينهما؟ ددا سر ذي ار كل ىهي م سياق ؟

أد فـوات حمبـوك م املاضـيل    "احلـرن" هـو الغـ  احلاصـل لوقـوع دكـردال       

 .(3)دضدا الفرأ"

ــر "الراظــب ت  ــرن: خشــوىة م اور ل   502د ك ــرنل داحل  ا" أن: "احل 

 .(4)دخشوىة م النف  ملا حيول في  د  الغ "

                                      
   .80 1ل دالاهان م توري  دتشاب  القر ن:315-311 1ينظر درال التنريل: (1)
 .28رسالة الدر الدائر املنتخب ( 2)
  .411 34تاج العردس:( 3)
  .77 1املفردات م ظريب القر ن:( 4)
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دهو بهذا يوضح أن احل رن دشتق د  احل ـرن دهـي اور  الوـعبة اخلشـنة     

ل  ليـ  اهلـ  كمـا    الشديدالل كأن اإلىسان ذ ا أصاب  احلرن ضاق صـدرا ل في قـ  

ي قل  لي  السعي م اور  اخلشنةل دهذا د  تلة برا ـة العربيـةل ذ  تتـبني    

 فيها صور املعاىي النفسية مبعرفة أصل اع تقاق د  اودور احلسية.  

دأدا "اوسب" فهو احلرن الشديد "يقا : أسيت  لب الشيء  سـب أسـب ذ ا   

 (1)ا تد هرىك  لي ".

ن اإلىسان ع ميلك أن يدفع احلرن  ـ  ىفسـ ل   فاوسب أ د د  احلرن؛ و

 .(2): "دذىا بفراقك يا ذبراهي  حملردىون"كما قا 

ن دذمنــا كــان النهــي  ــ  تعــاطي أســباب  دروالبــ ل دأدــا اوســب فهــو احلــر  

يهلك دع  صـاهب ل يقـو  ادـرع القـي : )دـ       الشديدل دالغ  املرير الذ  قد 

 الطويل(

 .(3) يَُّه   ... يقولوَن ع تهِلْك أسبن دَتَجمَّلتُدقوًفا بها َصح ِبي َ ل ّي َدِط

 .(4)ن فاوسب هو احلرن العميق الذ  حيدث همًا دظما

ِلك ي ل ـا  ددليل  خر هو أن  ية احلديد تعت بني النهي  ـ  اوسـب دالفـرأ    

ملنهي  ن  هـو  (ل ددعلوم أن ا23)احلديد َتْأَسو ا َ ل ب َدا ف اَتك    َدل ا َتْفَرُهوا ِبَما  َتاك   

 الفرأ املبالغ في  املؤد  ذا البطر.

فبية احلديد ،اطب الناس  ادةل فناسب  كر النهي  لب دا فـاتل د ـدم   

الفرأ الشديد مبا حيولل ليعل  اإلىسان كل ذىسان أن اودور كلها دقـدرال دـ    

                                      
  .241 9ل دينظر التفسم الوسي،:359 2دعاىي القر ن للرراج:( 1)
  .83 2)ذىا بك حملرىون(: باك قو  النل-صحيح البخار ( 2)
  .24ديوان ادرئ القي :( 3)
  .2120ينظر زهرال التفاسم:( 4)
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او تعاال دأدا احلرن الذ  هـو م أصـل اخللقـةل دالفـرأ الـذ  هـو م أصـل        

 فس  يء في . امبلة

دأدا سياق  ية     مران فهي خطاك دع املؤدنني خاصة الـذي  هـ  أقـو     

يقينًا دأ د ا تقادًا م قضاء او دقـدرال فيجـب  لـيه  أع حيرىـوا  لـب فائـت       

 د  املنافعل دأع حيرىوا كذلك  لب دا أصابه  د  دضارل داو أ ل .

النَّاُس اتَّق وا َربَّك ُ  الَِّذ  َخل ق ك    ِد   َىْفـ    يا أ يَُّها : قول  تعاا: (1)الشاهد ال اد 

ل وَن ِبِ  َداْلأ ر هاَم َءداِهَدالٍ َدَخل َق ِدن ها َزد َرها َدَب َّ ِدن ُهما رتراعً ك ِ ماً َدِىساءن َداتَّق وا اللَّ َ الَِّذ  َتسا

 (.1)النساء ذتنَّ اللََّ  كاَن َ ل ي ك    َرِقيبًا

ُهَو الَِّذ  َخل ق ك    ِد   َىْف   داِهَداٍل َدَرَعَل ِدن ها َزد َرها ِلَيس ك َ  ذتل ي ها اا: دع قول  تع 

اِلحًا ل َنك وَى َّ ف ل مَّا َتَغشَّاها َهَمل ت  َهم ًس َخِفيفًا ف َمرَّت  ِبِ  ف ل مَّا أ ث ق ل ت  َدَ َوا اللَّ َ َربَُّهما ل ِئ    َتي َتنا ص

 .(189)او راف يَ ِدَ  الشَّاِكرت

رـاء م دفتــتح ســورال النســاء التعــبم  ـ  اإل ــاد بقولــ  )خلــق(ل دأدــا م    

ا" 538سورال او راف فجاء التعبم بقول  )رعـل(ل دقـد فـرق "الريشـر  ت    

 بينهما فقا : 

"دالفرق بني اخللق دامعل : أن اخللق في  دعنب التقديرل دم امعل دعنب 

ءل أد تويم  يء  يئًال أد ىقلـ  دـ  دكـان ذا    التضمني كإىشاء  يء د   ي

 .(2)دكانل دد   لك: درعل دنها زدرها"

                                      
 .28رسالة الدر الدائر املنتخب ( 1)
  3 2الكشاف:( 2)
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ــنم ت"د قــب ــ683اب  امل ــوردًا    ـه ــق د ــد دردت رعــل دخل ــائس: "دق " ق

ــاهر          ــك   ــال د ل ــا زدره ــل دنه ــال درع ــا زدره ــق دنه ــورد دخل ــدًال ف داه

 .(1)الرتادفل ذع أن للخاطر ديًس ذا الفرق الذ  أبداا الريشر "

مل يستحضر سـياق كـل  يـة م دوضـعها      -رمح  او-دلعل "اب  املنم"

هتب قا  "د لك  اهر م الرتادف"ل ددع  لك تر  هس  اللغو  ساق  ذا أن 

 مييل ذا دا أبداا الريشر  د  فرق.

ل دلكـ  هـذا املعنـب    (2)دقد درد م بعض املعار  أن امعل م دعنب اخللـق 

 ب دالشرأل دذع فلكل لف  دعناا دسياق . لب امملة د لب رهة التقري

فاخللق في  دعنب اإل اد دالتقديرل دأدا امعل املتعد  ذا فعل داهد ففيـ   

دعنب اخللق دع التعلـق داعرتبـاط بـالغم بـأن يكـون فيـ  أد دنـ  أد ذليـ ل ع أن         

 .(3)يوم ذياا؛ وى  دعنب  خر للجعل ل فإى  هينئذ يتعد  ذا دفعولني"

ر الفــرق بــني اللفظــنيل فقــد بقــي بيــان ســر اصــطفاء كــل لفــ  م   دذ ا  هــ

 دوضع .

 ية النساء  ثرت )خلق( لتأكد دعنب التسوية بـني الررـا  دالنسـاء م قضـية     

اخللق داإل اد داإلىشاءل د دم الفرق بينهما م  لك هتب يقوم العد  م كـل  

كـون اللفـ     يءل دهذا دا تؤكد  لي   يات السورالل دتلة الـنظ  فيهـال دي  

ىفس  م النساء كما كان م الررـا ؛ ذملاهنـا ذا هـذا املعنـب م دطلـع السـورالل       

 ":ـه885يذكر "البقا ي ت

                                      
  .3 2ها ية اب  املنم  لب الكشاف:( 1)
  .110 11ل دلسان العرك:240 1ينظر تهذيب اللغة:( 2)
  .430 1ينظر الكليات:( 3)
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"أن الناس كله  كشيء داهدل د لك يقتضي  ـدم الفـرق بيـنه  ذع فيمـا     

 ــر   اول د خرهــا دشــم ذا  لــك بالتســوية بــني النســاء دالررــا  م دطلــق  

دذن اختلفت اوىوـباءل فكأىـ  قيـل: يـا أيهـا النـاس        التوري  بقرك اورهامل

اتقوا ربك  الـذ  خلقكـ  دـ  ىفـ  داهـدال دخلـق دنهـا زدرهـا دبـ  دنهمـا           

 .(1)رراًلا ك ينرا دىساءنل دسو  بينه  فيما أراد د  اوهكام"

دأدا م سـورال او ـراف فالقوـد ذا دعنـب السـك  م اوى ـب؛ ذ  رعلـت        

َدَرَعَل   بهال ففي  دعنب التعلق بالغمل فقا : سكنًا للررل يسك  ذليها ديأى

ِدن َها َزد َرَها
ل ذ  هي تتعلق ب ل دهو يسـك  ذليهـال دهـذا دـ  دعـاىي امعـل       (2) 

  الذ  يكون بعد اخللقل دتاليًا ل ل داو أ ل .

ُسـوٍء ف ـإتنَّ    ذتن  ُتب ُددا َخي رًا أ د  ُتخ ف وُا أ د  َتع ف وا َ ـ    : قول  تعاا:(3)الشاهد التاسع

 (.149)النساء اللََّ  كاَن َ ف وًّا ق ِديرًا

ــاا:   ــ  تع ــع قول ــاً       د ــي ٍء َ ِليم ــلِّ َ  ــاَن ِبك  ــَ  ك ــإتنَّ اللَّ ــوُا ف  ــي ئًا أ د  ُتخ ف  ــُددا َ   ذتن  ُتب 

 .(54)اوهراك

م هني رـاءت  يـة النسـاء     َ ي ئنااختوت  ية اوهراك بلف  يفيد العموم 

 ل فما السر د  اصطفاء كل لف  م سياق ؟اَخي رنبلف  خاص 

ــرنا هــب بعــض أهــل العلــ  ذا أن ســبب  كــر  م النســاء؛ وىهــا م  َخي 

  (4)ل ا ُيِحبُّ اللَُّ  اْلَجه َر ِبالسُّوِءدقابلة كلمة )السوء( ال  تقددتها م قول  تعاا: 

 (.148)النساء

                                      
  .430 5ىظ  الدرر:( 1)
  .211 9ل دالتحرير دالتنوير:97 1ينظر دسك التأديل:( 2)
 .29رسالة الدر الدائر املنتخب ( 3)
  .98 1ل دالاهان م توري  دتشاب  القر ن:426 1ينظر درال التنريل:( 4)
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" د  أن ـه708ت دا أ ار ذلي  "الغرىاطي -فيما أهسب–دلعل اودر  

دبنب سورال النساء  لب التواصل دالرتاه ل دالعفو دالتجادزل دالـدليل  لـب   

 لك أىها سورال تتعلق بأهكام النساء دمل يذكر فيها أهكام الطسق دع الظهار 

دع اللعــانل ددــا ذا  لــك ممــا فيــ   ــقاق دفرقــةل فناســب  كــر لفــ  )خــما(   

 .(1)خاصة ددن ظما

 ":ـه538كل فكما يقو  "الريشر  تدأدا     ية اوهرا

"ذمنا رـاء بـ   لـب أثـر  لـك  ادـا لكـل بـاد دخـاف ليـدخل حتتـ  ىكـاهه              

 .(2)دظما؛ وى   لب هذا الطريقة أهو  دأرر "

تشمل كل دورود دـ   ات أد دعنـبل خـمنا أد  ـرًّال كـبمنا       َ ي ئنافكلمة 

حـذير بهـا أهسـ  دوقـعل     أد صغمنال  ظيمنا أد هقمنال ددا ذا  لك؛ فيقع الت

ف إتنَّ اللَّـَ  ك ـاَن ِبك ـلِّ    فإىها مما يناسب السياق الواردال في ل دلذا ختمت ا"ية بقول  

ذيغا  م دعنب العموم دالشمو  زيادال م التحـذير دالتهديـدل داو    َ ي ٍء َ ِليمنا

 أ ل .

ل ـب اللَّـِ  ذتعَّ اْلَحـقَّ ق ـد      َهِقيٌق َ لـب أ ن  ع أ ق ـوَ   َ  : قول  تعاا: (3)الشاهد العا ر

 (.105)او راف ِرئ ُتك    ِبَبيَِّنٍة ِد   َربِّك    ف أ ر ِسل  َدِعَي َبِني ذتس راِئيَل

ف ْأِتيااُ ف ق وع ذتىَّا َرُسوع َربِّك  ف أ ر ِسل  َدَعنا َبِني ذتس راِئيَل َدع ُتَعذِّب ُه   ق د  دع قول  تعاا: 

 .(47)ط  ِد   َربِّك  َدالسَّسُم َ لب َد ت اتََّبَع اْلُهد  ِرئ ناك  ِببَيٍة

 راءت  ية او راف حتكـي اخلطـاك اود  بـاإلفراد دـ  سـيدىا دوسـب      

( 104َدق اَ  ُدوَسب َياِفر َ و ُن ذتىِّي َرُسوٌ  ِد   َركِّ اْلَعال ِمنَي ) :لفر ون دقود ل قا  

                                      
  .113 1ينظر دسك التأديل:( 1)
  .556 3الكشاف:( 2)
 .29برسالة الدر الدائر املنتخ ( 3)
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 للَِّ  ذتلَّا اْلَحقَّ ق د  ِرئ ُتك    ِبَبيَِّنٍة ِد   َربِّك    ف أ ر ِسل  َدِعَي َبِني ذتس َراِئيَلَهِقيقٌ َ ل ب أ ن  ل ا أ ق وَ  َ ل ب ا

 (.105ل 104او راف)

دأدــا  يــة طــ  فتحكــي اخلطــاك ال ــاىي بعــد دــؤازرال ســيدىا هــاردن لســيدىا   

ىَّـا َرُسـول ا   ف ْأِتَياُا ف ق ول ـا ذت :دوسب  ليهما السسم م د وت  لفر ون دقود ل قا 

 (.47)ط  َربِّك  ف أ ر ِسل  َدَعَنا َبِني ذتس َراِئيَل

 " قائس:ـه1393يؤكد هذا املعنب "اب   ا ور ت

هــو أد  دــا  -يعــو أرســل دعــي–"دالظــاهر أيضــا أن قــو  دوســب هــذا 

 .(1)خاطب ب  فر ون كما دلت  لي  سورال ط "

 ليهمـا  -ب د يات سورال ط  داضحة الدعلة  لب دشاركة هـاردن دوسـ  

م تبليغ الد والل ددؤازرال احلقل دهضور املشـهد أك ـر دـ  ظمهـا      -السسم

أن يكـون   -فيمـا أهسـب  –م أ  سورال د  سور القر ن؛ فناسب كـل  لـك   

ــة   ــاهرًا دــع ضــمم دوســب ضــمم هــادرن ــا  ي ــا(ل دأد ل ديقــا  )دعن

ــٌر لــ ل داو     او ــراف فجــاءت  لــب اوصــل؛ ون هــاردن تــابٌع ملوســب ددزي

   ل .أ

قـال وا أ ر ِرـ   َدأ خـاُا َدأ ر ِسـل  ِفـي اْلَمـداِئ ت       : قول  تعاا: (2)الشاهد احلاد   شر

 (.111)او راف هاِ رتيَ 

 .(26)الشعراء قال وا أ ر ِر   َدأ خاُا َداب َع   ِفي اْلَمداِئ ت هاِ رتيَ دع قول  تعاا: 

                                      
  .37 9التحرير دالتنوير:( 1)
 .29رسالة الدر الدائر املنتخب ( 2)
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 ثـر لفـ  )ابعـ ( م     ثر الـنظ  القر ىـي لفـ  )أرسـل( م او ـرافل بينمـا       

د ليـ  يكـون دـا    ل (1)الشعراءل دقد سوت بعض املوادر بني اللفظني م املعنـب 

 بني ا"يتني هو التفن  دالتنويع م الكسم لي  ذع .

دلك  محل ا"يتني  لب دا يفيـد دعنـيني أدا دـ  التأكيـدل كمـا أ ـار            

ن اإلرســا  ظــم د لــك ول (2)ا" م البحــر احملــي،745ذا  لـك "أبــو هيــان ت 

 ": هـ395البع ل راء    "أبي هس  ت

"الفرق بني البع  داإلرسـا  أىـ   ـوز أن يبعـ  الررـل ذا ا"خـر حلارـة        

،و  ددىك دددن املبعوث ذلي  كالول تبع   ذا املكتـبل فتقـو  بع تـ ل دع    

 .(3)تقو : أرسلت ؛ ون اإلرسا  ع يكون ذع برسالة ددا  ر  جمراها"

رسا  ع بد أن يكون دتضمننا رسالةل أد دا م دعنب الرسالةل دأدـا  ذ ن اإل

 البع  فس يشرتط في   لك.

": "أن اإلرسـا  يفيـد دعنـب البعـ      ـهـ 505دفرق  خر  كرا "الكرداىي ت

 .(4)ديتضم  ىو ا د  العلو؛ وى  يكون د  فوق"

فبان ا"ن أن اإلرسا  ظم البع ل دذن اسـتعملت ذهـد  اللفظـتني دكـان     

 اوخر ل فتبقب لكل لفظة خووصيتها دسياقها.

ون  -فيمـا أهسـب  –دقد  ثر الـنظ  القر ىـي لفـ  )أرسـل( م او ـراف      

داملــ  دــ  قــوم فر ــونل دلــي  دــع  احلــوار هنــاك كــان أك ــرا بــني دوســب

ــاا:     ــا  تع ــ ل ق ــون ىفس ــو َن ذتنَّ َهــَذا ل َســاِهٌر َ ِلــي ٌ      فر  ــاَ  اْلَمل ــأ  ِدــ   ق ــو مت ِفر َ   ق 

                                      
ــ  العـــــــني: ( 1) ــر دعجـــــ ــاج 122 2ل دتهـــــــذيب اللغـــــــة:112 2ينظـــــ ل دتـــــ

  .124 19ل دالتحرير دالتنوير:169 5العردس:
  .687 4ينظر البحر احملي،:( 2)
  .289 1الفردق اللغوية:( 3)
  .127 1الاهان م توري  دتشاب  القر ن:( 4)
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(ل م هــني م الشــعراء كــان احلــوار دــع فر ــون ىفســ ل قــا    109)او ــراف

(ل دقد اهتدم احلوار م 34)الشعراء ق اَ  ِلْلَمل إت َهو ل ُ  ذتنَّ َهَذا ل َساِهٌر َ ِليٌ تعاا: 

سورال الشعراء أك ر دن  م سورال او رافل فناسب  كر )اإلرسا ( الذ  يفيـد  

ــو دالفوقيــ   ــبعض التجــا   دعنــب البعــ  دــع العل ــرا  فر ــون يتمتــع ب ة؛ ذ  ع ي

ل دأدـا م الشـعراء فقـد    دالفوقيةل دقد توا امل  د  قود  هجـاج دوسـب   

اهتــر  ر ــ ل دقويــت احلجــج دالــااهني  ليــ ل فنــر  دــ   ليائــ  املر ودــةل   

فناسب  لك  كر لف  )ابع ( الذ  د   لب ذ اىة امل  لفر ون بأدرا ذياا بأن 

التهيــيج دالقــوال ليناســب احلالــة الــ  صــار ذليهــا أدــر    يبعــ ل كمــا يــد   لــب 

 فر ون.

 ":ـه420دمما أكد هذا دا  كرا "اإلسكام ت

ــة قودــ  بإســقاط      ــة م الشــعراء دــا تــوعا فر ــون بنفســ  دــ  ياطب "احلكاي

احلجاك بيـنه  دبينـ  دتسـوية قـدرا كـان هـذا املوضـع يالفـال فخـص بـاللف            

 ل داو أ ل .(1)ظي ل دهو قول : ابع "الذ  لي  في  دا م اود  د  التع

ف ل مَّا راَء أ د ُرىا َرَعْلنا  اِلَيها ساِفل ها َدأ د ط ر ىا  : قول  تعاا:(2)الشاهد ال اىي  شر 

 (.82)هود َ ل ي ها ِهجاَراًل ِد   ِسجِّيل  َدن ُضوٍد 

ــ  تعــاا:   ــي هت    دــع قول ــا َ ل  ــا ســاِفل ها َدأ د ط ر ى ــا  اِلَيه ــجِّيل  ف َجَعْلن ــ   ِس   ِهجــاَراًل ِد

 .(74)احلجر

هني كذبوال ظم أن م  حتكي ا"يتان العذاك الذ  ىر   لب قوم لوط

ل دم  يـة احلجـر رـاء ضـمم القـوم      َدأ د ط ر َىـا َ ل ي َهـا   ية هود راء ضمم القريـة  

                                      
  .655 2درال التنريل:( 1)
 .29رسالة الدر الدائر املنتخب ( 2)
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  ــي هت ــا َ ل  يوضــح "الغرىــاطي  فمــا ســر اصــطفاء كــل ضــمم م ســياق ؟   َدأ د ط ر َى

 ا" قائس:708ت

 ق ــال وا ذتىَّــا أ ر ِســْلَنا ذتل ــب ق ــو م  ُدج ــرتِدنيَ     "دملــا تقــدم  يــة احلجــر قولــ  تعــاا:      

(ل فذكر قوم لوط دوصـوفني بـاإلررام املورـب هلسكهـ  فرد ـي      58)احلجر

دىظم هذا قول  تعـاا م سـورال الـذاريات    ل َدأ د ط ر َىا َ ل ي هت  هذا املتقدم فقيل: 

( ِلُنر ِسَل َ ل ي هت   ِهَجاَراًل ِد   ِطني 32ىَّا أ ر ِسْلَنا ذتل ب ق و م  ُدج رتِدنَي )ق ال وا ذت (32-33 ل)

دأدا  ية هود فل  يتقدم فيها د ل هذال فـاكتفب بضـمم القريـة فقيـل: دأدطرىـا      

 (1) ليها".

" هـو أن الررـر م احلجـر أ ظـ  دـ       ـهـ 885دأدر  خر  كـرا "البقـا ي ت  

د لك لفرط  نـاده  دطلـبه  أن يـأتي باملسئكـةل فكـان  كـر       الررر م هود؛ 

ل (2)ضممه  ع ضمم املـدن أصـرأ م دقـوع العـذاك  لـيه  ع  لـب دـدىه        

 داو أ ل .

ــ  تعــاا:(3)الشــاهد ال الــ   شــر  ــِ    : قول ــاُىوا ِب ــو   ذتعَّ ك ــ   َرُس ــْأِتيهت   ِد ــا َي َدد

 (.11)احلجر َيس َته رتُعَن

 .(7)الرخرف ا َيْأِتيهت   ِد   َىِبيٍّ ذتعَّ كاُىوا ِبِ  َيس َته رتُعَنَدددع قول  تعاا:

مبا كان د  أدر الرسل د  قبلـ ل   راءت ا"يتان م سياق تسلية الرسو  

دتكذيب أممه  به  صلوات ربي دتسليمات   لـيه  أتعـنيل دقـد  ثـر الـنظ       

 القر ىي لف  )رسو ( م احلجرل دلف  )ىل( م الرخرف.

                                      
  .262 2دسك التأديل:( 1)
  .77 11ينظر ىظ  الدرر:( 2)
 .29رسالة الدر الدائر املنتخب ( 3)
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ــا :       د ــا  ــ  او  ــر درــلل يق ــ  أرســل برســالة ليبلغه الرســو  هــو: د

 .(1)"دأرسلت رسوًع بع ت  برسالة يؤديها"

ل دأدا النل فهو دشتق د  "النبأ دهو اخلا العظي "؛ وى  ينبـ   ـ  او  

 .(2)أد دشتق د  "النبوال" أ  العلو داعرتفاع؛ لعلو دنرلت ل دارتفاع قدرا

مل ينر   لي  كتاكل دذمنا أدر أن يد و ذا كتـاك   "دالنل ظم الرسو  د 

 .(3)د  قبل "

 .(4)دقد قالوا:  "ذن كل رسو  ىلل دلي  كل ىل رسوًع"

م ســياق ســورال الرخــرف  كــر لفــ  )ىــل(ل فظــاهر املناســبة لــذلكل قــا  

َىِبيٍّ ذتلَّا ك ـاُىوا ِبـِ     ( َدَدا َيْأِتيهت   ِد  6َدك    أ ر َسْلَنا ِد   َىِبيٍّ ِفي اْلأ دَِّلنَي )تعـاا: 

 (.7-6)الرخرف َيس َته رتُئوَن

ــ           ــار ذلي ــر أ  ــر  خ ــا ل دأد ــني اولف ــاكلة ب ــنل دش ــر ال ــك  ك ــب  ل فناس

" هو أن  كر )ك ( اخلاية ال  تد   لب التكـ م يناسـبها   ـه708"الغرىاطي ت

 .(5)لف  )ىل( الدا   لب الك رال

ــ   ــدد الر    ــر د ــاء أك  ــك ون  ــدد اوىبي ســلل كمــا رــاء م احلــدي    د ل

 .ل د لك أدقع م تسلية املوطفب (6)الشريف

                                      
 .226 1املوباأ املنم:( 1)
  .162 1ينظر لسان العرك:( 2)
  .434 3دعاىي القر ن للرراج:( 3)
  السابق ىفس .( 4)
  .289 2ينظر دسك التاديل: (5)
"فقلت:يــا رســو  او كــ    652 2رــاء م كتــاك املســتدرك  لــب الوــحيحني:    ( 6)

النبيون؟ قا : دائة ألف دأربعة د شـردن ألـف ىـل قلـت: كـ  املرسـلون دـنه ؟ قـا :         
  ثسمثائة دثسثة  شر".
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دأدا م سورال احلجر فل  يسبق دا يد   لب الك رالل فجاء لف  )رسو (؛ 

َدق ال وا َياأ يَُّها الَِّذ  ُىرَِّ  َ ل ي ِ  قوهل  فيما هكاا القر ن:  -قبل –كما أى   كر 

(؛ فهـو ذ ـارال ذا الكتـاك املنـر   ليـ ل دهـو       6)احلجر الذِّْكُر ذتىَّك  ل َمج ُنوٌن

 د  خوائص الرسل دلي  اوىبياءل داو أ ل .

ك ـــذِلك  َســـل ْكناُا ِفـــي ق ل ـــوِك :: قولـــ  تعـــاا(1)الشـــاهد الرابـــع  شـــر 

 (.200)الشعراء اْلُمج رتِدنَي

 .(12)احلجر ك ذِلك  َىس ل ك ُ  ِفي ق ل وِك اْلُمج رتِدنَي دع قول  تعاا:

دأدـا م  يـة احلجـر    ل َسـل ْكَنااُ التعبم م  ية الشعراء بوـيغة املاضـي    راء

ل دكمـا هـو دعلـوم أن لـي  التعـبم بأهـدهما       َىس ـل ك  ُ  فجاء بويغة املضارع

د ل التعبم با"خر؛ فـإن دعلـة املاضـي حتقـق دثبـوتل ددعلـة املضـارع  ـدد         

 .(2)دهددث داستمرار

ها املسئ  هلال دهذا خـسف دـا  هـب ذليـ      د لي  فلكل  ية دعناهال دسياق

 " قائس:ـه1393"اب   ا ور ت

"املعنب م ا"يتني داهدل داملقوود دنهما داهدل فور  اختيار املضـارع م  

 ية احلجر أى  دا   لب التجدد لئس يتوه  أن املقوود ذبسٌغ دضبل دهو الذ  

د بـاجملردني دـع أن املـراد    أ بلغ لشيع اودلني؛ لتقدم  كره ل فيتوه  أىهـ  املـرا  

فلـ  يتقـدم فيهـا  كـر لغـم       -يعو  ية الشعراء–كفار قريشل دأدا هذا ا"ية 

كفار قريش فناسبها هكاية دقوع هذا اإلبسغ دنذ زد  دضبل ده  دستمردن 

 .(3) لب  دم اإلميان"

                                      
 .29رسالة الدر الدائر املنتخب ( 1)
  .121ل122 1ينظر بغية اإليضاأ:( 2)
  .194 19التحرير دالتنوير:( 3)
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النا ر م سياق ا"يتني  د أن دعلة املاضي م "الشعراء" تتناسـب دـع     لك

دم دــ   كــر اودــ  الســابقةل قــوم ىــوأ دهــود دصــا  دلــوط د ــعيب   دــا تقــ

دظمه  د  اود  املكذبةل دأى  تكذيب رـاء م زبـر اودلـنيل دهـؤعء أقـوام      

قد دضت أزداىه ل داىقضت أهواهل ل ددقع دنه  دا هكـاا القـر ن  ـنه ل    

 دهو دأك اجملردني املكذبني م كل زدانل فوقعت العبارال  ن  بوـيغة املاضـيل  

دأدا م  ية احلجر فل  يتقدم  كر لغم قريشل فناسب  لك  كر صيغة املضارع 

ل داو (1)ال  تشعر باستمرار هاهل ل ددوافاته   لب الوصف الذ  ه   لي 

  أ ل .

قاَ  الَِّذ  ِ ن َدُا ِ ْلٌ  ِدَ  اْلِكتاِك أ َىا : قول  تعاا (2)الشاهد اخلاد   شر

ر َتدَّ ذتل ي ك  ط ر ف ك  ف ل مَّا َر ُا ُدس َتِقرًّا ِ ن ـَدُا قـاَ  َهـَذا ِدـ   ف ض ـلت       ِتيك  ِبِ  ق ب َل أ ن  َي

َربِّي ِلَيب ل َوِىي أ أ   ك ُر أ م  أ ْكف ُر َدَد   َ ك َر ف إتىَّما َيش ك ُر ِلَنْفِسِ  َدَد   ك ف َر ف ـإتنَّ َربِّـي   

 (.40)النمل ظ ِنيٌّ ك رتيٌ 

د   َتي نا ل ْقماَن اْلِحْكَمة  أ نت ا  ك ر  ِللَِّ  َدَد   َيش ك ر  ف إتىَّما َدل ق دع قول  تعاا: 

 .(12)لقمان َيش ك ُر ِلَنْفِسِ  َدَد   ك ف َر ف إتنَّ اللََّ  ظ ِنيٌّ َهِميٌد

رــاءت  يــة النمــل بوــيغة املاضــي ) ــكر( الــ  تفيــد التحقــق دالوقــوعل    

   تفيد دعنب التجدد داحلددثدراءت  ية لقمان بويغة املضارع )يشكر( ال

دلعــل الســر م جمــيء املاضــي م  يــة النمــل؛ ون الســياق م احلــدي   ــ   

يتحــدث  ــ  ىعمــة او  ليــ  م حتوــيل دــرادا م أقــل دــ   سـيدىا ســليمان 

                                      
  .289ل290 2ينظر دسك التاديل( 1)
 .33رسالة الدر الدائر املنتخب ( 2)
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طرفة  نيل فكان املناسب أن يكون الشكر مما دقع دحتققل أد ه ًا لنفس   لب 

 ا":  885هذا "البقا ي ت اإلسراع ذلي  دحتقق  دثبوت ل يؤكد

أد أدقـع الشـكر    َدَدـ   َ ـك رَ   "ث  زاد د  ه  ىفس   لب الشـكر بقولـ    

 .(1)لرب ل فإمنا يشكر لنفس ل فإن ىفع  هلا"

احلكمـة داودـر    دأدا م لقمان فإن السياق م احلدي     ذيتـاء لقمـان  

ون  بالشـكر  لـب  لـك: "فـإن قولـ  أن ا ـكر هـي أن املفسـرال؛         ل  دـ  او 

 .(2) اإليتاء في  دعنب القو  أ  قلنا ل  ا كر"

دتلك احلكمة ىعمة تتجدد بتجدد املواقف دالددا يل دهذا يقتضـي  ـدد   

 الشكر دهددث  فناسب  لك التعبم باملضارعل داو أ ل .

َددـا أ   ـ ُّ السَّـاَ ة  قاِئَمـًة َدل ـِئ        :: قولـ  تعـاا  (3)الشاهد السـادس  شـر  

 (.36)الكهف َربِّي ل أ ِرَدنَّ َخي رًا ِدن ها ُدن ق ل بًاُرِدد ُت ذتا 

َدل ِئ   أ َ ْقناُا َره َمًة ِدنَّا ِد   َبع ِد َضرَّاَء َدسَّت ُ  ل َيق ول  َّ َهَذا ِلي دع قول  تعاا: "

ف ل ُنَنبِّـَئ َّ   َددا أ    ُّ السَّاَ ة  قاِئَمًة َدل ِئ   ُرِرع ـُت ذتا َربِّـي ذتنَّ ِلـي ِ ن ـَدُا ل ْلُحس ـنب     

 .(50" )فولتالَِّذيَ  ك ف ُردا ِبما َ ِمل وا َدل ُنِذيق نَُّه   ِد   َ ذاٍك ظ ِليٍ 

 ية الكهف  ثرت دادال )رّد(ل م هني  ثرت  ية فولت دادال )ررع(ل دقـد  

ـــ ــور ت" هبـ ــ1393اب   ا ـ ــن     ـهـ ــاك التفـ ــ  بـ ــتني دـ ــني ا"يـ ــا بـ ( ذا أن دـ

 .(4)دالرتادف

                                      
  .166 14ىظ  الدرر: (1)
  .533 7ذ راك القر ن دبياى : (2)
 .30رسالة الدر الدائر املنتخب ( 3)
  .68 1ينظر التحرير دالتنوير:( 4)
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فيد اإلرراع داإل ادال  لب سبيل القهـر داحلمـل  لـب    ظم أن دعنب )رد( ت

الشيء محسل دهذا داضـح دـ  التضـعيف م الكلمـة الـذ  يـد   لـب القـوال         

دالشدال م الفعلل خبسف )ررع( ال  تفيد دعنب العـود ذا دـا كـان  ليـ  دـ       

 قبل ددن قهر أد محل.

هـا    م سورال الكهـف بيـان حلـا  الكـافر املضـردك بـ  امل ـل م بعـدا  ـ          

اإلميــان؛ د لــك وىــ  دصــف رنتيــ  اللــتني هوتــا لــ  كــل دــرادال د ــ  أىهمــا  

يدددان ل ل دع يبيدان أبدال دهذا اع تقاد الفاسـد يتضـم  كراهيـة الـرد  ـ       

هذا النعي ؛ وى  خسف دا يشتهي دحيبل فجيء بلف  )رددت( لتووير فعل 

ف دـا رـاء م سـياق    كراهية الردل داإلكراا  لي  بلفظ  او كل ب ل دهذا خس

ل فهذا هدي   ام    ع َيس أ ُم اإلى َساُن ِد   ُدَ اِء اْلَخي رتفولت ال  سبقها 

اإلىســان أ  ذىســان يشــمل املــؤد  دظــم املــؤد ؛ كمــا أىــ  مل يتقــدم دــ   كــر   

النعـــي  كمـــا م الكهـــف دـــا حيمـــل  لـــب دعنـــب الكراهيـــةل داإلكـــراا  لـــب   

 ل داو أ ل .(1)الرروع

الَّـِذ  َرَعـَل ل ك ـُ  اْلـأ ر َ  َده ـدًا       : قول  تعاا:(2)السابع  شر الشاهد  

َدَسل ك  ل ك    ِفيها ُسُبًس َدأ ى َرَ  ِدَ  السَّماِء َدـاءن ف أ خ َرر نـا ِبـِ  أ ز دارـًا ِدـ   َىبـاٍت       

 (.70)ط  َ تَّب

 ِفيهـا ُسـُبًس   الَِّذ  َرَعَل ل ك ُ  اْلـأ ر َ  َده ـدًا َدَرَعـَل ل ك ـ      دع قول  تعاا:

 .(10)الرخرف ل َعلَّك    َته َتُددَن

                                      
ل 169 1هان م توري  دتشاب  القـر ن: ل دالا874ل875 2ينظر درال التنريل:( 1)

  .318 2ددسك التأديل:
 .30رسالة الدر الدائر املنتخب ( 2)
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م ســياق احلــدي   ــ  ىعمــة او تبــارك دتعــاا مبــا هيــأا لعبــادا دــ  تــذليل 

اور  دبســطها دتيســم الســعي فيهــال  ثــر الــنظ  القر ىــي م  يــة طــ  التعــبم    

 .َدَرَعلدم  ية الرخرف بكلمة  َدَسل ك بكلمة 

ل دامعـل دعنـاا: التوـيم دالتهيئـةل     (1)م الطريـق" دالسلوك هـو: "النفـا    

دلك  السلوك يريد م املعنـب  لـب هـذا ذ  )سـلك(: "دنبئـة  مـا يعطيـ  كلمـة         

رعـــل م زيـــادال الوضـــوأل دكمـــا  التهيئـــة دـــ  قولـــك: دـــنهج ســـالك أ   

 .(2)داضح"

 ":ـه505دسر اصطفاء كل لف  م سياق ل كما يقو  "الكرداىي ت

السـبيل أك ـر اسـتعماع بـ  فخـص بـ  طـ ل دخـص         "ون لف  السـلوك دـع   

 .(3)الرخرف جبعل ازددارا للكسمل ددوافقة ملا قبلها ددا بعدها"

دتوضيح  لك أن سورال ط  راءت  لب اوصل م اعستعما ل دلـي  م  

الســورال دــا يــد و ذا يالفــة اوصــلل دأدــا م ســورال الرخــرف فلعلــة ازدداج  

و أن "يــؤتب فيــ  بكلمــتني صــورتهما  الكــسم رــيء ك )رعــل(ل داعزدداج هــ 

 .(4)داهدالل ددفهودهما داهد"

الَّـِذ   ل دقولـ  تعـاا:   ذتىَّا َرَعْلَناُا ق ر  ىنا َ َرِبيًّـا  دقد سبقها قول  تعاا:

 َدَرَعَل ل ك    ِدَ  اْلف ْلـكِ دراء بعدها قول  تعاا:  َرَعَل ل ك ُ  اْلأ ر َ  َده دنا

درا ـاال عزدداج الكـسمل ددناسـبة بعضـ       ِفيَهـا ُسـُبًلا  َدَرَعَل ل ك ـ    فجاءت 

 بعضًا.

                                      
  .197 1التوقيف  لب دهمات التعريف:( 1)
  .340 2دسك التأديل:( 2)
  .175 1الاهان م توري  دتشاب  القر ن:( 3)
  .453حترير التحبم:( 4)
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" هــو أن )ســلك( توافــق ســياق  ـهــ708د ــيء  خــر  كــرا "الغرىــاطي ت 

 لب داتقدم د  أدرا تعاا ملوسب دهـاردن  ليهمـا   التلطف بالد اء ذا او 

ذا التلطـف  فكان دبنب الكسم  لب هـ  ف ق ول ا ل ُ  ق و ًلا ل يِّننا :السسم م قول 

فناســب  )ســلك( الــ  تــد   لــب كمــا  التهيئــة دالوضــوأ أك ــر ممــا تــد   ليــ  

)رعل(ل دأدا  يـة الرخـرف فمبنيـة  لـب تـوبي  الكفـار داملعاىـدي  فناسـب أن         

 ل داو أ ل .(1) يأتي ك )رعل(

َدأ َراُددا ِبــِ  ك ي ــدنا ف َجَعْلَنــاُهُ    : قولــ  تعــاا:  (2)الشــاهد ال ــاد   شــر  

 (.70)اوىبياء رتيَ اْلأ خ َس

 .(98)الوافات ف أ َراُددا ِبِ  ك ي دنا ف َجَعْلَناُهُ  اْلأ س ف ِلنَي: دع قول  تعاا

دع قود ل ددـا كـان دـنه ل     راءت ا"يتان حتكيان قوة سيدىا ذبراهي 

فمـا الفـرق    اْلأ س ـف ِلنيَ دم  خـر ك   لاْلأ خ َسـرتي َ دم دوضع دصفه  ك  

 ددا سر ذي ار كل دصف م دوضع ؟بني الوصفني؟ 

 َــرتي ــل اوكــا     اْلأ خ َس ــش د  ــا  اوخف ــا ق ــر( كم ل (3)داهــده  )اوخس

داوخسر داخلاسر هو الذ  ع حيول د  دراء سعي   لب طائـلل كمـ  خيسـر    

 م  ارت ل دع يربح؛ فاخلاسر ضد الرابح.

خنفاضًا د لةل ل فواهدا اوسفل دهو اوك ر ابطاطًال دااْلأ س ف ِلنَيدأدا 

 دضدا او لب.

ذ ن فوصــف اخلســران لبيــان دــب  ســعيه ل ددصــف التســفل أد الســفو    

 لبيان دب   داته .

                                      
  .340 2ينظر دسك التأديل:( 1)
 .30سالة الدر الدائر املنتخبر ( 2)
  .645 2ل دالوحاأ239 4لسان العرك:( 3)
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دأدا  ـ  دناسـبة كـل دصـف لسـياق ل فـإن  لمـاء دتشـاب  الـنظ  القر ىـي           

دـ  رهـة     كردا أن م سورال اوىبياء  كر دا كـان دـ  دكايـدال بـني ذبـراهي      

ددكايــدال قودــ  دــ  رهــة ل ِ  ل أ ِكيــَدنَّ أ ص ــَناَدك   َدَتاللَّــفيمــا هكــاا القــر ن: 

فكاده  دمل يكيددال دظلبه   لَدأ َراُددا ِبِ  ك ي دناأخر  فيما هكاا القر ن: 

ــ         ــد ذرادال ذهراق ــراده   ن ــوا د ــناده ل دمل يبلغ ــر أص ــ  كس ــوا؛ وى دمل يغلب

 فخسردا م سعيه ؛ فناسب أن يكون الوصف اوخسري .

اب ُنـوا ل ـُ    لوافات فقد  كر او تعـاا قولـ  هكايـة  ـنه :     دأدا م سورال ا

ل فبنوا بناء  اليًا درفعوا لمدـوا بـ ؛ ذرادال دـنه  أن    ُبن َياىنا ف أ ْلق وُا ِفي اْلَجِحي ت

ل (1)يعلو أدره  ديرتفع  أىه  فقوبلوا بالضد دـ   لـك فكـاىوا هـ  اوسـفلني     

 داو أ ل .

َدَيو َم ُين ف ُ  ِفي الوُّورت ف ف رتَع َد   ِفي :عاا: قول  ت(2)الشاهد التاسع  شر 

 (.87)النمل السَّماداِت َدَد   ِفي اْلأ ر  ت ذتعَّ َد    اَء اللَُّ  َدك لٌّ أ َتو ُا داِخرتيَ 

َدُىِفَ  ِفي الوُّورت ف َوـِعَق َدـ   ِفـي السَّـماداِت َدَدـ   ِفـي       دع قول  تعاا: 

 .(68)الردر  اللَُّ  ُث َّ ُىِفَ  ِفيِ  أ خ ر  ف إت ا ُه   ِقياٌم َين ظ ُردَناْلأ ر  ت ذتعَّ َد    اَء

رــاءت ا"يتــان م ســياق بيــان هــا  املخلوقــات ســا ة الــنف  م الوــورل   

 فأخا النظ  م  ية النمل )بالفرع(ل دم  ية الردر )بالوعق(.

دقـد   دالفرع: هو الذ ر داخلوف دالفرقل دالوعق: هو اهلسك داملوتل

 اختلف أهل العل  م  دد ىفخات الوورل هل هي ثسث ىفخات أد ىفختان؟

                                      
ل ددـسك  178 1ل دالاهان م توري  دتشاب  القر ن:905 2ينظر درال التنريل: (1)

   .349ل350 2التاديل:
 .30رسالة الدر الدائر املنتخب ( 2)
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" ذا أىها ثسث ىفخات: ىفخة الفـرعل دىفخـة   ـه745أبو هيان ت" هب 

 .(1)الوعقل دىفخة القيام د  القبور

" ظــم أىــ  ررــح أىهمــا ىفختــان ع  ـهــ671د كــر هــذا أيضــا "القــرطل ت 

ارعـة ذا ىفخـة الوـعق؛ ون اودـري      ثسثل دأن ىفخة الفـرعل ذمنـا تكـون ر   

عزدان هلمال أ :فر وا فر ًا داتوا دن ل دالدليل  لب أن ىفخة الفرع دىفخـة  

الوعق داهدالل أى  اسـت نب هنـا كمـا اسـت نب م ىفخـة الفـرع فـد   لـب أىهمـا          

 .(2)داهدال

دالذ  يؤكد دـا ررحـ     ذتع َد   َ اَء اللَُّ يقود اعست ناء م قول  تعاا:

ل فـذكر م  ُث َّ ُىِفَ  ِفيِ  أ خ ـَر  ف ـإتَ ا ُهـ   ِقَيـاٌم َين ظ ـُردنَ     لقرطل قول  تعـاا: ا

سورال الردر النفختني تيعًال داقتور م النمل  لب ىفخة داهدال؛ عخـتسف  

َدُه   ِدـ   ف ـَرع    دا بني السياقنيل داختوت النمل بالفرع دوافقة لقول  تعاا: 

َدذتىَُّهـ     دوافقـة لقولـ    ف َوـِعقَ داختوـت الردـر بقولـ     ل َيو َدِئٍذ  ِدُنـونَ 

ففي الردر تووير للمـوت دالفنـاءل دهـو دـا يناسـب الوـعق مبعنـب          (3)َديُِّتوَن

اهلــسك داملــوتل دم النمــل بيــان حلــا  النــاس م الــذ ر داخلــوفل دهــو دــا    

 يناسب  كر الفرعل داو أ ل .

 (.54)املدثر لَّا ذتىَُّ  َتذ ِكَراٌلك :: قول  تعاا(4)الشاهد العشردن

 .(11) ب  ك س ذتىََّها َتذ ِكَراٌلدع قول  تعاا: 

                                      
  .271 8ينظر البحر احملي،:( 1)
  .240 13ينظر تفسم القرطل:( 2)
  .65 24ل دالتحرير دالتنوير:193 1ينظر الاهان م توري  دتشاب  القر ن:( 3)
 .29رسالة الدر الدائر املنتخب ( 4)



 

 
360 

  واهد دتشاب  النظ   م رسالة
  " دراسة حتليليةـه538" الدر الدائر املنتخب د  كنايات داستعارات دتشبيهات العرك للريشر  ت 

  بد اخلالق حممد السيد التلب د.
 

 

راء الضمم درال بالتذكم م  ية املـدثر )ذىـ (ل ددـرال بالتأىيـ  م  يـة  ـب        

)ذىهـا(ل دهـذا اعخـتسف سـبب  اخــتسف العائـد  ليـ ل فالتـذكم املقوـود دنــ          

يـ  املقوـود دنهـا التـذكرال أد املو ظـة أد  يـات       الذكر أد القر ن الكري ل دالتأى

 القر ن الكري .

 ( ف َمـ   َ ـاَء َ ك ـَراُ   54ك لَّا ذتىَُّ  َتـذ ِكَراٌل ) :ففي سورال املدثر يقو  ربنا 

ك ـس ذتىََّهـا َتـذ ِكَراٌل ف َمـ   َ ـاَء      (ل دم سـورال  ـب  يقـو  ربنـا     54ل55)املدثر

بالتأىي  )ذىهـا( ثـ   ـاد بالتـذكم     (ل فجاء الضمم درال 11ل12) ب  َ ك َرُا

) كرا( ل دالتأىي  يررع ذدا ذا املعاتبة م أد  السورال؛ لكوىها  ظة د ـاالل  

دذدا ذا تلة  يات القر ن الكري ل دأدا التذكم م قول  ) كرا( فحمـس  لـب   

 .(1)تلة القر ن الكري ل أد أن املراد د  املو ظة دالتذكرال الو   دالذكر

 ": ـه708رىاطي تيقو  "الغ

"ذن هذا مما ع ذ كا  في  ون املذكرر ب   ظة  أد دو ظة ل دهذا أيضـا د ـ    

دتنبيــ ل فتــارال ترا ــي العــرك م د ــل هــذا رهــة التــذكمل دتــارال ترا ــي رهــة  

 .(2)التأىي  فتحمل الضمم  لب دا تقدرا د  تأىي  دتذكمل دهذا ك م"

 دد   لك قو  الشا ر: )د  البسي،(.

 ها الراكُب املرّري دطيَت    ساِئل  بو أ َسٍد دا هذا الووُت؟يا أيُّ

 .  (3)فقا : هذا؛ ون الووت م دعنب الويحة

                                      
  .702 4ينظر الكشاف:( 1)
  .493 2دسك التأديل:( 2)
  .636ل637 2اإلىواف م دسائل اخلسف:( 3)
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"دهكب اوصمعي    أبي  مرد أى  مسع ررـًس دـ  أهـل الـيم  يقـو :      

فسن لغوك؛ راءت  كتابي فاهتقرها. فقلت ل : أتقو  كتابي؟و فقـا : ىعـ ل   

 .(1)وك؟ قا : اومحق"ألي  بوحيفة؟ قلت: فما اللغ

لوقو ها م سـياق   -فيما أهسب–دذمنا كان التأىي  م  ب  ددن املدثر 

 املعاتبة م أد  السورالل ال  يررح أن يكون دررع الضمم ذليهال داو أ ل .

ق ل  َتعال و ا أ ت ُل َدا َهرََّم َربُّك    : قول  تعاا: (2)الشاهد احلاد  دالعشردن

 ُتش رتك وا ِبِ  َ ي ئًا َدِباْلواِلَدي  ت ذته ساىًا َدع َتْقُتل وا أ د عَدك    ِد   ذتد ـسق   َ ل ي ك    أ عَّ

َىح ُ  َىر ُزق ك    َدذتيَّاُه   َدع َتْقَرُبوا اْلف واِهَش َدا   َهَر ِدن ها َددـا َبط ـَ  َدع َتْقُتل ـوا    

    ِلك ــ   َدصَّــاك    ِبــِ  ل َعلَّك ــ   َتع ِقل ــونَ    الــنَّْفَ  الَِّتــي َهــرََّم اللَّــُ  ذتعَّ ِبــاْلَحقِّ    

 (.151)اوىعام

َدع َتْقُتل وا أ د عَدك    َخش َية  ذتد سق  َىح ُ  َىـر ُزق ُه   َدذتيَّـاك      دع قول  تعاا: 

 (.31)اإلسراء ذتنَّ ق ت ل ُه   كاَن ِخْطًأ ك ِبمًا

ل دأدا  ية اإلسـراء     ذتد ل اق ِد  ية اوىعام م سياق احلدي     فقر داقع

 .َخش َية  ذتد ل اق ففي سياق احلدي     فقر دتوقع 

ل دملـا كـان اودـر    (3)فاودا م خطـاك الفقـراءل دال اىيـة خطـاك ل ظنيـاء     

ل  َىح ُ  َىر ُزق ك    َدذتيَّاُه  كذلك قدم م ياطبة الفقراء ضممه  فقا  تعاا: 

َىح ــُ  َىــر ُزق ُه   دم ضــمم اودعد فقــا  تعــاا : دم هــني خاطــب اوظنيــاء قــ

 . َدذتيَّاك   

                                      
  .418 2اخلوائص:( 1)
  .  29رسالة الدر الدائر املنتخب( 2)
  . 179 1ل دبغية اإليضاأ:317 7نظر ىظ  الدرر:ي( 3)
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ذتنَّ َربَّــك  َيب ُسـ،  الــرِّز َق ِلَمـ   َيَشــاُء   م سـورال اإلسـراء ســبق قولـ  تعـاا:     

(ل فهذا هدي     بس، الـرزق دالسـعة فيـ ل دبيـان أن     30)اإلسراء َدَيْقِدُر

ا م السياق ىفس  هـدي   ـ  التبـذير    او تعاا هو املتكفل بأرزاق العبادل دكذ

داملبذري ل دكل  لك دليل  لب ك رال النعمة داليسر م العيشل فناسـب  لـك   

ــان         ــو هي ــد أ ــار "أب ــرل دق ــ  الفق ــر ع د ــية الفق ــل اودعد خش ــ  قت ــي   النه

 .(1)" ذا  يء د  هذا املعنبـه745ت

ا  دالنعمـة كمـا   دأدا م  ية اوىعام فل  يتقددها دا يلوأ ديشم ذا دفرال املـ 

ــر      ــبب الكفـ ــنع  بسـ ــان بعـــض الـ ــدي   ـــ  هردـ ــها هـ ــل قبلـ ــراءل بـ م اإلسـ

َدَ ل ـب الَّـِذيَ  َهـاُددا َهرَّد َنـا ك ـلَّ ِ     ف ـر        دالتكذيبل د  د ل قول  تعاا: 

اْلَحَواَيا  َدِدَ  اْلَبق رت َداْلَغَن ت َهرَّد َنا َ ل ي هت   ُ ُحوَدُهَما ذتلَّا َدا َهَمل ت    ُهوُرُهَما أ دت

(ل 146)اوىعـام  أ د  َدا اخ َتل ،  ِبَعْظ   َ ِلك  َرَري َنـاُه   ِبَبغ ـِيهت   َدذتىَّـا ل َوـاِدق ونَ    

ــاا:   ــ  تعـ ــَنا    دقولـ ــوا َبْأَسـ ــب َ اق ـ ــب ِلهت   َهتَّـ ــ   ق ـ ــِذيَ  ِدـ ــذََّك الَّـ ــَذِلك  ك ـ  ك ـ

 (.148)اوىعام

فناسـب  لـك أن   فقد راءت م سياق هردـان النعمـة بـالكفر دالتكـذيبل     

 يكون اخلطاك دع الفقر الواقعل دلي  املتوقعل داو أ ل .

 

*      *      * 
 

                                      
  . 43 7ينظر البحر احملي،:( 1)



 

 
 العربيةجملة العلوم  363

 هـ1440 اخلمسون حمرمالعدد 
 

 

 املبحث الثاني

  واهد دتشاب  النظ  بني الردائد دالنواقص

 دفي  دطلبان

 املطلب اود :  واهد دتشاب  النظ  بني زدائد احلردف دىواقوها.

ــنظ  بــني الردا   ــاىي:  ــواهد دتشــاب  ال ــد دالنــواقص دــ  ظــم  املطلــب ال  ئ

 احلردف.

 (1) املطلب األول: شواهد متشابه النظم بني زوائد احلروف ونواقصها

بداية  ب التنبي   لب أن املقوود د  الردائد دالنواقص الرائد مبوازىتـ  مبـا   

يقابل  ديشابه ل دالناقص كذلك مبوازىت  مبـا يقابلـ  ديشـابه ل دذع فـس يورـد      

   هرف زائد م دوضع ل دع هرف ىاقص    دكاى .ألبتة م القر ن الكري

دبعدل يهت  هـذا املطلـب بدراسـة  ـواهد دتشـاب  الـنظ  بـني ا"يـات الـ           

تشابهت م أصو  دعاىيهال د كر احلرف فيهـا م دوضـعل دهـذف م دوضـع     

 خرل دبيان الفرق بني  كر احلرف د دد ل دسـر اعصـطفاء م كـل ل  كـرًا أد     

لك بالسياق الوارد فيـ ل دقـد بلـغ  ـدد الشـواهد م هـذا       هذفًال د سقة كل  

 املطلب مخسة  شر  اهدًال بياىها  لب التفويل ا"تي:

َدذتن  ك ن ُت   ِفي َري ٍب ِدمَّا َىرَّْلنا َ لـب َ ب ـِدىا   :: قول  تعاا(2)الشاهد اود 

 لَّــِ  ذتن  ك ن ــُت   صــاِدِقنَيف ــْأُتوا ِبُســوَراٍل ِدــ   ِد  ِلــِ  َداد ُ ــوا ُ ــَهداَءك    ِدــ   ُددنت ال 

 (.23)البقرال

                                      
أدردُت هذي  املوطلحني لورددهما هكذا م رسـالة الريشـر  حمـل الدراسـةل دمل      (1)

  .31أظمهما كراهية التشدد م اخلسف. رسالة الدر الدائر املنتخب:
 السابق ىفس . ( 2)
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أ م  َيق ول ــوَن اْفَتــراُا ق ــل  ف ــْأُتوا ِبُســوَراٍل ِد  ِلــِ  َداد ُ ــوا َدــ ت  دــع قولــ  تعــاا:

 .(38)يوى  اس َتط ع ُت   ِد   ُددنت اللَِّ  ذتن  ك ن ُت   صاِدِقنَي

ــر ن الكــر     ــات الق ــان م ســياق احلــدي   ــ  التحــد  ببي ي ل رــاءت ا"يت

دذ هار  جر املتحدي ؛ استدعًع  لب صدق الرسالةل دأن القـر ن دنـر  دـ     

 ل دع يستطيع  يلوق. ند او

دقــد درد التحــد  م  يــات دتعــددال م دــواط  يتلفــة م القــر ن الكــري ل  

 لكل دوط  دعناا الذ  خيو ل ديتمير ب  هسب دررة التحد ل دالرتقي في .

فاملتحد  ب  م كـل سـورال ظـم املتحـد  بـ       " : "ـه885يقو  "البقا ي ت

 .  (1)م اوخر "

ددرـود هــرف )دـ ( م  يــة البقـرال ددن  يــة يـوى  دليــل داضـح  لــب أن      

 املعنب هنا ظم املعنب هناك.

د)د ( حيتمل أن تكون للتبعيضل ديكون التحد  ببعض مما م القـر ن م  

 أ  دوضع د  دواضع  د  أدل  ذا  خرا.

عبتداء الغايةل ديكون التحد  بأن يـأتوا بسـورال داهـدال    دحتتمل أن تكون 

ممـا تقـارك أن تكـون د ـل القـر نل فضـًس  لـب أن تكـون د لـ ل دهـو أبلـغ م            

 التعجير دالتحد .

" : "د  د لـ  أ  دـ  الكـسم الـذ       ـه885دهذا املعنب أكدا "البقا ي ت

 .(2)ميكنك  أن تد وا أى  د ل دا أىرلنا"

                                      
  .249 9ىظ  الدرر:( 1)
  .163 1ىظ  الدرر: (2)
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غم )د ( فالتحد  داقع بأن يأتوا بسـورال د ـل سـور    دأدا م سورال يوى  ب

 القر نل فذكر )د ( م البقرال أ هر لعجره  دأ د تبكيتًا هل .

د لــك ون دبنــب الــنظ  م ســورال البقــرال  لــب ىفــي الشــك م املنــر   لــب  

الرسو  صـلب او  ليـ  دسـل ل دالرتقـي م أ لـب دراتـب التحـد ل دأدـا م         

ي املماثلــة بــني القــر ن الكــري ل دظــما دــ  أ   ســورال يــوى  فاملقوــود ذا ىفــ

 ل داو أ ل .(1)كسم

ق ْلَنا اه ِبط وا ِدن ها َرِميعًا ف إتدَّا َيْأِتَينَّك    ِدنِّي :: قول  تعاا(2)الشاهد ال اىي 

 (.38)البقرال ُهد ن ف َم   َتِبَع ُهداَ  ف س َخو ٌف َ ل ي هت   َدع ُه   َيح َرُىوَن

قاَ  اه ِبطا ِدن ها َرِميعًا َبع ُضك    ِلَبع ض  َ ُددٌّ ف إتدَّا َيْأِتَينَّك    ا:دع قول  تعا

 .(123)ط  ِدنِّي ُهد ن ف َم ت اتََّبَع ُهداَ  ف س َيِضلُّ َدع َيش قب

دا راء م  ية البقرال  لب دزن ف ِعل هو اوصلل ددـا رـاء م  يـة طـ   لـب      

يفل فمعنــب )اتبــع( اعتبــاع دــع كلفــة دزن افتعــل هــو فــرع  نــ  دريــد بالتضــع

 ددشقة دتعّمل.

": "تبـع  ـهـ 502دقـد  ـدها بعضـه  مبعنـب داهـدل يقـو  "اوصـفهاىي ت       

 .(3)يقا : تبع  داتبع  قفا أثرال درعل دن  قول  تعاا: فم  تبعل فم  اتبع"

: "دقالوا: قرأت داقرتأت يريددن  ـيئًا داهـدًال   "دكذا راء م "الكتاك    

 .(4) سا داستعسا"كما قالوا: 

                                      
  .27 1ل ددسك التأديل:69 1ينظر الاهان م توري  دتشاب  القر ن:( 1)
 .31رسالة الدر الدائر املنتخب ( 2)
  .162 1املفردات م ظريب القر ن:( 3)
  .74 4الكتاك:( 4)
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دهذا دذن راز م اللغة بور   امل ع  وز القو  ب  م القر ن الكري ؛ ذ  

تغاير النظ  في  بأ  تغاير يورب اختسف املعنبل يقو  "فقي  العربية اب  رـو  

": "فــإ ا كاىــت اولفــا  أدلــة املعــاىي ثــ  زيــد فيهــا  ــيء أدربــت    ـهــ392ت

 .(1)القسمة ل  زيادال املعنب ب "

م ط  زيادال م دعنب اعتباع بالتحمل داملشقةل  اتََّبَع د لب هذال فإن م

 م البقرال. َتِبَعدلي   لك م 

راءت  ية البقرال  لب اوصل؛ وىها دقددةل دراءت  ية طـ   لـب الفـرع    

وىها دؤخرال    البقرالل فقدم اوصل  لب الفرع كما هـو الرتتيـبل ثـ  ذن م    

ل دمل يرد فيها مما كان د  ذبلي  ظم قولـ   كري  "دم سياق البقرال زيادال ت

ل دأدا َتِبَعد  ظم تعر  لكيفيٍةل فناسب   ف أ َزلَُّهَما الشَّي ط اُن َ ن َهاتعاا: 

َهـل  أ ُدلكـك  َ ل ـب َ ـَجَراِل اْلُخْلـِد َدُدْلـٍك ل ـا        م ط  فقد  كر الكيفيـة م ذظوائـ    

يـد داسـتحكام اإلظـواء؛ فوـار متييـر احلـق دـ         ل فأفهمت ا"ية قوال الكَيب ل ب

اتََّبَعالباطل ع حيول ذع مبعامة دتعمل ددشقةل فناسب  
 ل داو أ ل .(2)

َدذت   َىجَّي ناك    ِد     ت ِفر َ ـو َن َيُسـوُدوَىك      :: قول  تعاا(3)الشاهد ال ال 

 ِىساَءك    َدِفي  ِلك    َبسٌء ِد   َربِّك ـ    ُسوَء اْلَعذاِك ُيَذبُِّحوَن أ ب ناَءك    َدَيس َتح ُيوَن

 (.49)البقرال َ ِظيٌ 

َدذت   أ ى َجي ناك    ِد     ت ِفر َ و َن َيُسـوُدوَىك    ُسـوَء اْلَعـذاِك     دع قول  تعاا:

ــي ٌ     ــ   َ ِظ ــ   َربِّك  ــسٌء ِد ــ   َب ــي  ِلك  ــَتح ُيوَن ِىســاَءك    َدِف ــاَءك    َدَيس  ــوَن أ ب ن  ُيق تِّل 

 .(141)او راف

                                      
  .271 3اخلوائص:( 1)
  .30 1ينظر دسك التأديل:( 2)
 .31رسالة الدر الدائر املنتخب ( 3)
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اســتعمل الــنظ  القر ىــي )ارــب( بالتضــعيف م  يــة البقــرالل دبــاهلمرال ظــم   

 دضعف م  ية او راف.

دبــاهلمرال يــد   لــب  (1)دقــد قــالوا: التضــعيف يــد   لــب تكــرار النجــاالل 

 الفعل درال داهدال دع اإلسراع في .

تعمل يقو  د.فاضل السادرائي: "داملسه  أن القر ن الكـري  كـ مًا دـا يسـ    

ارب للتلبـ  دالتمهـل م التنجيـةل ديسـتعمل أاـب لمجسـراع فيهـال فـإن أاـب          

 .(2)"أسرع د  ارب م التخلص د  الشدال دالكرك 

 ":ـه420دأدا    سر اصطفاء كل لف  م دوطن ل فذكر "الغرىاطي ت

ــو       ــب ب ــام  ل ــداد درــوا اإلىع ــ  تع ــرال دقوــود ب ــوارد م ســورال البق "أن ال

دتنان ليبني  ـنيع دـرتكبه  م دقابلـة اإلىعـام بالكفر...فلمـا      ذسرائيل دتوالي اع

كان دوضع تعـداد الـنع  دا"عء  كـردا بهـا؛ ليردرـردا  ـ  املخالفـة دالعنـاد         

يناســـب  َىجَّي َنــاك    ىاســب  التضــعيف إلثباتــ  الك رال...دأيضــا التضــعيف م      

ُيَذبُِّحوَن التضعيف الوارد بعدا م قول 
(3)." 

ــا  ــذلك مل ــرال    دك ــورال البق ــان م س ــَذبُِّحوَنك ــد   ُي ــوَنب ــ  م  ُيق تِّل  ال

او ــرافل كــان اعدتنــان م البقــرال أ ــد دأ ظــ ؛ ون التــذبيح يشــمل القتــل  

ــر          ــب  ك ــنا ةل فناس ــيعًا د  ــة تبش ــة يووص ــب هيئ ــل  ل ــو قت ــادالل ذ  ه دزي

   َىجَّي َناك . ليد   لب دد  اعدتنان داإلىعامل داو أ ل 

                                      
  .354 1ينظر ىظ  الدرر:( 1)
  .66بسظة الكلمة م التعبم القر ىي:( 2)
  .33 1دسك التأديل:( 3)
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َدذت   َىجَّي ناك    ِدـ     ت ِفر َ ـو َن َيُسـوُدوَىك       : قول  تعاا:(1)الرابعالشاهد 

ُسوَء اْلَعذاِك ُيَذبُِّحوَن أ ب ناَءك    َدَيس َتح ُيوَن ِىساَءك    َدِفي  ِلك    َبسٌء ِد   َربِّك ـ    

 (.49)البقرال  َ ِظيٌ 

دا ِىع َمة  اللَِّ  َ ل ي ك    ذت   أ ى جاك    َدذت   قاَ  ُدوسب ِلق و ِدِ  ا  ك ُردع قول  تعاا:

ِد     ت ِفر َ و َن َيُسوُدوَىك    ُسوَء اْلَعذاِك َدُيَذبُِّحوَن أ ب ناَءك    َدَيس َتح ُيوَن ِىساَءك    

 .(6)ذبراهي َدِفي  ِلك    َبسٌء ِد   َربِّك    َ ِظيٌ 

كـ  قـائًس: "الفـرق أن    بّي  "الريشر " م "كشـاف " الفـرق بـني العطـف دتر    

التذبيح هي  طرأ الواد رعل تفسمًا للعذاك دبياىـًا لـ ل دهيـ  أثبـت رعـل      

التــذبيح وىــ  أدفــب  لــب رــن  العــذاك دزاد  ليــ  زيــادال  ــاهرال كأىــ  رــن  

 .(2) خر"

 َيُســوُدوَىك    ُســوَء اْلَعــَذاِك ُيــَذبُِّحوَن أ ب َنــاَءك       د ليــ  فقولــ  تعــاا:   

الواد بيان دتفسم لسوم العذاكل دلي  سوم العـذاك  ـيء    ( بغم49)البقرال

 دالتذبيح  يء  خرل بل هو توضيح دبيان ل .

 َيُسوُدوَىك    ُسوَء اْلَعَذاِك َدُيـَذبُِّحوَن أ ب َنـاَءك     دأدا بالواد م قول  تعاا:

( التذبيح  يء دسوم العذاك  يء  خر ظمال دن  د ًس اعسـرتقاق  6)ذبراهي 

 يد داإل ع .دالتعب

ل فلـ  يـرد   دذمنا ىاسب هـذف الـواد م  يـة البقـرال؛ وىـ  ذخبـار دـ  او       

؛ ادت ـاع ودـر   تعداد احمل   ليه ل دأدا م ذبراهي  فهو ذخبـار دـ  دوسـب   

                                      
 .31رسالة الدر الدائر املنتخب ( 1)
  .540 2الكشاف:( 2)
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(؛ فناسب  كر الواد لتعداد احمل  5)ذبراهي  َدَ كِّر ُه   ِبأ يَّامت اللَِّ او تعاا ل  

 داو أ ل . (1)  ليه . اوليبني هل  دد  ذىعام 

َدذت   ق ْلَنا اد ُخل وا هِذِا اْلق ر َية  ف ك ل وا ِدن ها  :: قول  تعاا(2)الشاهد اخلاد 

َهي ُ  ِ ئ ُت   َرظ دًا َداد ُخل ـوا اْلبـاَك ُسـجَّدًا َدق ول ـوا ِهطَّـٌة َىغ ِفـر  ل ك ـ   َخطايـاك            

 (.58)البقرال َدَسَنرتيُد اْلُمح ِسِننَي

َدذت   ِقيَل ل ُهُ  اس ك ُنوا هِذِا اْلق ر َية  َدك ل وا ِدن ها َهي ُ  ِ ئ ُت    دع قول  تعاا:

  َدق ول وا ِهطٌَّة َداد ُخل وا اْلباَك ُسجَّدًا َىغ ِفر  ل ك    َخِطيئاِتك    َسـَنرتيُد اْلُمح ِسـِننيَ  

 .(161)او راف

ددىهال د كر الواد في  تعداد راءت  ية البقرال ك)الواد( ل د ية او راف ب

للنع  دك ـرال ا"عءل دهـو املناسـب ملـا رـاء م البقـرالل دهـذف الـواد بعكـ           

 لــك فســياق ســورال او ــراف م ذســرا ه  ذا الكفــر دامحــود بعــد اإلىعــام    

 داإلكرام.

دملا تغاير السياق م السـورتني تغـاير الو ـد بـذكر الـواد دهـذفهال ليكـون        

يفيد أن الريادال ظم الغفران ىوال دأدـا سـورال او ـراف     الو د دع ذثبات الواد

فكان الو د بالريـادال دفهودـًا دـ  اعسـتئناف البيـاىي؛ دلـذا يقـو  "الريشـر          

": "دقولـ  ىغفـر لكـ  خطيئـاتك  سـنريد احملسـننيل دو ـد بشـيئنيل         ـه538ت

بالغفران دبالريـادالل دطـرأ الـواد ع خيـل بـذلك؛ وىـ  اسـتئناف درتـب  لـب          

                                      
  .72 1ينظر الاهان م توري  دتشاب  القر ن:( 1)
 .31رسالة الدر الدائر املنتخب ( 2)
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. دهـو  (1)قو  القائل: ددا ا بعد الغفـرانل فقيـل: لـ  سـنريد احملسـنني"      تقدير

 (2) توري  "البقا ي " أيضا.

ــا أيضنــا بــني       لــب أىــ  دــ  بــاك  ــب  كمــا  اعتوــا ل دلكــّ  م هــذا فرًق

املعنيني؛ فلي  النص  لب تغاير الو دي ل كالذ  يفه  دن   لكل فد   لب 

 كد دأ ظ  دنها م سورال او راف.أن النعمة بالريادال م سورال البقرال  

" دـ  أن سـياق البقـرال تـذكم     ـهـ 708دهذا دفهوم ممـا  كـرا "الغرىـاطي ت   

بالنع  دا"عءل فناسب  لك  طف قضية الريادال بالواد ليجر   لب دـا تقـدم   

دــ  تعــداد ضــردك اإلىعــامل أدــا م او ــراف فلــ  يــرد قبلــها د ــل دــا درد م   

  . )او أ ل (.(3)البقرال

ــراِئيَل ع   :: قولــ  تعــاا(4)هد الســادسالشــا ــي ذتس  ــاَق َبِن َدذت   أ َخــذ ىا ِدي 

َتع ُبُددَن ذتعَّ اللََّ  َدِباْلواِلَدي  ت ذته ساىًا َدِ   اْلق ر بب َداْلَيتادب َداْلَمسـاِكنيت َدق ول ـوا   

 ذتعَّ ق ِلـيًس ِدـن ك    َدأ ى ـُت      ِللنَّاست ُهس نًا َدأ ِقيُموا الوَّسال  َد ُتـوا الرَّكـاال  ُثـ َّ َتـَولَّي ُت      

 (.83)البقرال  ُدع رتُضوَن

َدا  ُبـُددا اللَّـَ  َدع ُتش ـرتك وا ِبـِ  َ ـي ئًا َدِباْلواِلـَدي  ت ذته سـاىًا        دع قول  تعاا:

َدِبــِذ  اْلق ر بــب َداْلَيتــادب َداْلَمســاِكنيت َداْلجــارت ِ   اْلق ر بــب َداْلجــارت اْلُجُنــِب        

 ِباْلَجن ِب َداب  ت السَِّبيلت َددا َدل ك ت  أ ي ماُىك    ذتنَّ اللََّ  ع ُيِحبُّ َد   كاَن َدالوَّاِهِب

 .(36)النساء  ُدخ تاًع ف ُخورًا

                                      
  .170 2الكشاف:( 1)
  .136 8ظ  الدرر:ينظر ى( 2)
  .38 1ينظر دسك التأديل:( 3)
 .31رسالة الدر الدائر املنتخب ( 4)
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راء العطف م  ية البقرال بغـم  كـر البـاء )د   القربـب(ل دأدـا العطـف م       

 سقـة كـل    ية النساء فجاء دـع البـاء )دبـذ  القربـب. فمـا الفـرق بينهمـا؟ ددـا         

  طف بسياق ؟

"القربــب: دوــدر كــالررعب داولــف فيـــ  للتأىيــ  دهــي قرابــة الـــره         

 .(1)"دالولب

دسر ذي ار الباء م النساء ليتناسب دـع دقوـود السـورال او ظـ ل ديتنـاظ       

": "دملـا كـان دبنـب السـورال  لـب      ـه885دع دطلع السورالل يقو  "البقا ي ت

ملا  كر أد  السـورال تأكيـدًا لـ  دبـذ       الولة ع سيما لذ  الره ل قا  دفوًس

 (2)القربب لتأكد هقه  مبريد قربه ".

اتَّق وا اللََّ  الَِّذ  َتَساَءل وَن ِبِ  د لك ون م دطلع السورال راء قول  تعاا: 

ل دجميء الباء دـع العطـف دليـل  لـب أن هلـ  هقـًا خاصـًا دسـتقًس         َداْلأ ر َهاَم

ب الوفاء ب ل فوح جميء الباء لتأكيد هذا  م  تقدده ل د م  تأخر  نه   

 املعنب داإل عار ب .

 " سببًا  خر قائًلا:ـه745دزاد "أبو هيان ت

"دذ ادال الباء تد   لـب التوكيـد داملبالغـةل فبولـغ م هـذا ا"يـة؛ وىهـا م        

هق هذا اودةل دمل يبالغ م هق تلك وىها م هـق بـو ذسـرائيلل داع تنـاء     

 .(3)د  اع تناء بغمها؛ ذ  هي خم أدة أخررت للناس"بهذا اودة أك ر 

                                      
  .453 1البحراحملي،:( 1)
  .276 5ىظ  الدرر:( 2)
  .631 3البحر احملي،:( 3)
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َدذت   أ َخـذ َىا ِديَ ـاَق َبِنـي    دهذا داضح د  خس  دفتتح ا"يـتني ففـي البقـرال    

 َدا  ُبـُددا اللَّـَ  َدع ُتش ـرتك وا ِبـ ِ    فاإلخبار  نه ل دأدـا م النسـاء    لذتس َراِئيَل

 لدي  فيها أمتل داو أ ل .فاخلطاك هلذا اودةل دالعناية بها أكملل دا

ــ  تعــاا (1)الشــاهد الســابع ــرَِّبنيَ  :: قول ــَ  اْلُمق  ــ   ل ِم ــ   َدذتىَّك  ــاَ  َىَع   ق

 (.114)او راف

 .(42)الشعراء  قاَ  َىَع   َدذتىَّك    ذت ًا ل ِمَ  اْلُمق رَِّبنَيدع قول  تعاا:

 درـراءل د ـل   راءت  ية الشعراء بذكر كلمة )ذ ًا(ل دهي كلمة تقع روابـاً 

 كلمة )ىع (ل دمل تذكر م  ية او راف اكتفاء ك)ىع ( هناك فق،.

َدَراَء السََّحَرال  ِفر َ و َن ق ال وا ذتنَّ ل َنا ل أ ر رنا ذتن  ك نَّا َىح ُ  اْلَغاِلِبنَي قا  تعاا:

 (.113ل114)او راف( ق اَ  َىَع   َدذتىَّك    ل ِمَ  اْلُمق رَِّبنَي113)

ف ل مَّا َراَء السََّحَرال  ق ال وا ِلِفر َ و َن أ ِئ َّ ل َنا ل أ ر رنا ذتن  ك نَّـا َىح ـُ    عاا: دقا  ت

 (.41ل42)الشعراء ( ق اَ  َىَع   َدذتىَّك    ذت نا ل ِمَ  اْلُمق رَِّبنَي41اْلَغاِلِبنَي )

 سياق الشعراء ُيبّي  أن فر ون م أ د احلارـة ذا النوـرال دالتحفيـر  ليهـا    

ل فكاىت زيادال )ذ ًا( للح  دالتحفير  لب الغلبـة  ىظرًا لظهور ظلبة دوسب

 هتب تكون هل ؛ ليوم اودر ل  كما كان.

" ذا أن دـا بـني ا"يـتني هـو "تفـن  م      ـهـ 1393اب   ا ـور ت "دقد  هب 

 .(2)هكاية دقالته   ند ذ ادتها لئس تعاد كما هي"

ا  كــرا "الغرىــاطي ملــا تقــدم  كــرال دملــ  -فيمــا أهســب–دلــي  كــذلك 

" قائًس: "درد م سـورال الشـعراء دفوـحًا بـاوداال احملـرزال لـ ل دهـي        ـه708ت

                                      
 .32رسالة الدر الدائر املنتخب ( 1)
  .126 19التحرير دالتنوير:( 2)
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دــ  اعســتيفاء  -أ  هــذا الســورال–)ذ ًا( ليناســب بريادتهــا دــا دضــت  ليــ   

 .(1)داإلطناك كما تقدمل دىاسب سقوطها م او راف دقوود اإل از"

اعسـتفهام دوـرأ بـ  م     دفرق  خر بني السياقني دورود م ا"يـتني هـو أن  

م هــني كــان دفهودــًا م او ــرافل دلــي   أ ِئــ َّ ل َنــا ل ــأ ر رناســورال الشــعراء 

التوريح دالنص كالتلميح داإل ارالل فلما راء التوريح باعستفهام ىاسـب  م  

روابــ  )ذ ا( دــع قولــ  )ىعــ ( حتقيقــًا ملعنــب امــواك دامــراء م ضــمان اورــر   

لبةل دأدـا املوضـع ا"خـر فاعسـتفهام فيـ  دفهـوم دـ         دالقربب  ند هوو  الغ

سـياق الكـسم دلــي  دوـرهًا بــ ل فناسـب  أن يكتفــي م روابـ  ك)ىعــ ( ددن      

 زيادال )ذ ا(ل داو أ ل .

قاَ  أ ْلق وا ف ل مَّا أ ْلق و ا َسَحُردا أ   ُيَ  النَّاست :: قول  تعاا(2)الشاهد ال اد  

 (.116)او راف ح ر  َ ِظي   َداس َتر َهُبوُه   َدراُع ِبِس

قـاَ  َبـل  أ ْلق ـوا ف ـإت ا ِهبـال ُه   َدِ ِوـيُُّه   ُيَخيَّـُل ذتل ي ـِ  ِدـ             دع قول  تعـاا: 

 .(66)ط   ِسح رتِه   أ ىَّها َتس عب

ل دمل (3)راءت  ية ط  بريـادال )بـل( الـ  تفيـد دعنـب اإلضـراك اعىتقـالي        

ك سياق سورال ط ؛ ون السحرال هني تأت م  ية او رافل دالذ  أدرب  ل

ق ـال وا َياُدوَسـب ذتدَّـا أ ن  ُتْلِقـَي     صرهوا باودليةل قا  تعاا: خمدا دوسب

(ل فأ عر هذا التوـريح بـأىه  يريددىـ     65)ط  َدذتدَّا أ ن  َىك وَن أ دََّ  َد   أ ْلق ب

ء ديلمحون ذلي ل فكان امواك بتأكيد رظبته ل دالوقـوف  لـب دـراده ل رـا    

ــ  فهــ  أن      م "ىظــ  الــدرر": "قــا  دوســب دقــابًس ودبهــ  بأهســ  دنــ ل دوى

                                      
  .217 1دسك التأديل:( 1)
 .32الدائر املنتخبرسالة الدر  ( 2)
  .387 16امدد  م ذ راك القر ن:(3)
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دــراده  اعبتــداءل دليكــون هــو ا"خــر فيكــون العاقبــة بتســلي، دعجرتــ   لــب  

سحره ل فس يكون بعدها  كل ع ألقي أىا أدعل بل ألقوا أىت  أدعل فاىتهر 

 .(1)الفرصة دالتوريح باود "

دقـف  لـب دـراده ل دأكـد بقولـ         َد   أ ْلق ـب أ دََّ فلما صرهوا بقوهل  

َبل  أ ْلق وا   ل دأدا م او راف فل  يك  ظم التخيم د  ظم تلميح بـأن تكـون

ق ـال وا َياُدوَسـب ذتدَّـا أ ن  ُتْلِقـَي َدذتدَّـا أ ن  َىك ـوَن َىح ـُ         هل  اودليةل قا  تعـاا:  

كما  َبل ف دا يستد ي  كر (؛ فل  يأت م او را115)او راف اْلُمْلِقنَي

 استد اا م ط ل داو أ ل .

َدل مَّـا َرَرـَع ُدوسـب ذتا ق و ِدـِ  ظ ض ـباَن       : قولـ  تعـاا:   (2)الشاهد التاسع

أ ِسفًا قاَ  ِبئ َسما َخل ْفُتُموِىي ِد   َبع ِد  أ َ ِجْلُت   أ د َر َربِّك    َدأ ْلق ب اْلأ ْلواَأ َدأ َخَذ 

ِ  َيُجرُُّا ذتل ي ِ  قاَ  اب َ  أ مَّ ذتنَّ اْلق و َم اس َتض َعف وِىي َدكاُددا َيْقُتل ـوَىِني ف ـس   ِبَرْأست أ ِخي

 (.150)او راف ُتش ِمت  ِبَي اْلأ   داَء َدع َتج َعْلِني َدَع اْلق و مت الظَّاِلِمنَي

ِسي ذتىِّي َخِشيُت أ ن  قاَ  َيا ب َ  أ مَّ ع َتْأُخذ  ِبِلح َيِتي َدع ِبَرْأدع قول  تعاا:

 .(94)ط   َتق وَ  ف رَّْقَت َبي َ  َبِني ذتس راِئيَل َدل    َتر ق ب  ق و ِلي

ل م هـني مل يـذكر م   ق اَ  َيـا اب ـَ  أ مَّ  راءت  ية ط  بذكر هرف النداء    

ــ  دوســب  يــة او ــرافل دكسهمــا م ســياق هــدي  هــاردن    ل وخي

اإل ازل دأن الـذكر دـ  دسـتلردات اإلطنـاكل     ددعلوم أن احلذف د  ددا ي 

 فبناء دا م او راف  لب اإل ازل دبناء دا م ط   لب اإلطناك.

                                      
  .306 12ىظ  الدرر: (1)
 .32رسالة الدر الدائر املنتخب ( 2)
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دخص النداء بذكر اوم: "ذ ارال ذا أىهما د  بطـ  داهـدل د لـك أد ـب     

ــف دالرقــةل دأ ظــ  للحــق الوارــب؛ وىهــا كاىــت دؤدنــة فا تــد         ذا العط

 .  (1)ملخادف دالشدائد فذكرا حبقها"بنسبهال دوىها هي ال  قاست في  ا

د ــــ  ســــر هــــذف هــــرف النــــداء م او ــــراف يقــــو  "ابــــ   ا ــــور   

 ":ـه1393ت

"دهذف هرف النداء م او راف إل هار دا صـاهب هـاردن دـ  الر ـب     

داعضــطراكل أد ون كسدــ  دقــع بعــد كــسم ســبق  فيــ  هــرف النــداءل دهــو   

ذ بلحي ل ث  قا  بعد  لـك:  (: قا  يا اب  أم ع تأخ94احملكي م سورال )ط 

اب  أم ذن القوم استضعفوىيل فهما كسدـان دتعاقبـانل ديظهـر أن احملكـي هنـا      

هو القو  ال اىيل دأدا م سورال ط  هو الذ  ابتدأ ب  هاردن؛ وى  رواك    

 .(2)قو  دوسب: دا دنعك ذ  رأيته  ضلوا أع تتبع "

و ــراف هــو أن ســر هــذف هــرف النــداء م ا -فيمــا أهســب–دأررــح 

اإلسراع ذا  كر املناد  )اب  أم( ترقيقًا للقلبل داستعطافًا م  دم اوخذل ملا 

دــ   ــدال الغضــبل د سدــات اوســف م ســورال       كــان ميتلــك دوســب  

 او راف أك ر دن  م سورال ط .

َما َدل مَّا َرَرَع ُدوَسب ذتل ب ق و ِدِ  ظ ض َباَن أ ِسًفا ق اَ  ِبئ َسفقد راء م او راف 

َخل ْفُتُموِىي ِد   َبع ِد  أ َ ِجْلُت   أ د َر َربِّك    َدأ ْلق ب اْلأ ْلَواَأ َدأ َخَذ ِبَرْأست أ ِخيِ  َيُجرُُّا 

ف َرَرـَع ُدوَسـب   ل ددا يقابل  م ط  أهدأ هـوارًال قـا  تعـاا: )   ذتل ي ِ  ق اَ  اب َ  أ مَّ

                                      
  . 161 2الكشاف: (1)
  .116ل117 9التحرير دالتنوير: (2)
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أ ل    َيِعد ك    َربُّك    َد  دنا َهَسننا أ ف ط اَ  َ ل ي ك ُ   ذتل ب ق و ِدِ  ظ ض َباَن أ ِسًفا ق اَ  َياق و مت

 .اْلَعه ُد أ م  أ َرد ُت   أ ن  َيِحلَّ َ ل ي ك    ظ َضٌب ِد   َربِّك    ف أ خ ل ْفُت   َدو ِ ِد 

فواضـح رـدًّا دـا بــني السـياقني دـ  فـرقل فــإن اخلطـاك م او ـراف أ ــد         

فناسب م او ـراف  لـك اإل ـاز ذسـرا ًا      دأ نفل دأ نع دأظل  مما م ط ل

ذا املطلوك د  كسـر هـدال الغضـبل دترقيـق القلـبل دتلـني اماىـبل هتـب         

 يرتك ل  جماًع ليدفع    ىفس . داو أ ل .

ذتعَّ َتن ِفُردا ُيَعذِّب ك    َ ذابًا أ ِليمًا َدَيس َتب ِد    : قول  تعاا:(1)الشاهد العا ر

 (.39)التوبة َدع َتُضرُّدُا َ ي ئًا َداللَُّ  َ لب ك لِّ َ ي ٍء ق ِديٌرق و دًا ظ ي َرك    

ف إتن  َتَولَّو ا ف ق د  أ ب ل غ ُتك    َدا أ ر ِسْلُت ِبِ  ذتل ي ك    َدَيس ـَتخ ِلُف   دع قول  تعاا:

 .(57)هود  َهِفيٌ َربِّي ق و دًا ظ ي َرك    َدع َتُضرُّدَىُ  َ ي ئًا ذتنَّ َربِّي َ لب ك لِّ َ ي ٍء

الفعـل فيـ  جمـردم حبـذف النـون؛ وىـ         َدل ـا َتُضـرُّداُ  دا راء م  ية التوبة 

ذتلَّـا َتن ِفـُردا ُيَعـذِّب ك    َ ـَذابنا     دعطوف  لب رواك الشرط اجملردمل قا  تعاا: 

ل ُيَعـذِّب ك     فجـواك الشـرط   أ ِليمنا َدَيس َتب ِد   ق و دنا ظ ي َرك    َدل ا َتُضـرُّدُا َ ـي ئنا  

 دعطوف  لي . َدل ا َتُضرُّدُادقول  

ف ـإتن   دأدا م  ية هود فهو درفوع؛ وى  دعطوف  لب درفوعل قا  تعاا:

َتَولَّو ا ف ق د  أ ب ل غ ـُتك    َدـا أ ر ِسـْلُت ِبـِ  ذتل ـي ك    َدَيس ـَتخ ِلُف َربِّـي ق و دنـا ظ ي ـَرك    َدل ـا           

 َدَيس ـَتخ ِلفُ دعطـوف  لـب    َدل ـا َتُضـرُّدَىُ  َ ـي ئنا    قول  ف َتُضرُّدَىُ  َ ي ئنا

ف ق ـد    املرفوعل فحق  الرفـع د لـ ل دأدـا رـواك الشـرط م ا"يـة فهـو قولـ         

 ددا راء بعدا فمحل  الرفع  لب اعستئناف أد النوب  لب احلا . لأ ب ل غ ُتك   

                                      
 .32رسالة الدر الدائر املنتخب ( 1)
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  املتشـاب ؛ ون  " أن هـذا املوضـع ع يعـد دـ    ـه505دقد  كر "الكرداىي ت

ل (1)أهدهما درفـوع  طفـًا  لـب املرفـوعل دا"خـر جمـردم  طفـًا  لـب اجملـردم         

 داودر كما قا ل داو أ ل .

َدل مَّا راَءت  ُرُسل نا ل وطًا ِسيَء ِبهت    :: قول  تعاا(2)الشاهد احلاد   شر

 (.77)هود َدضاَق ِبهت   َ ر  ًا َدقاَ  َهَذا َيو ٌم َ ِويٌب

َدل مَّا أ ن  راَءت  ُرُسل نا ل وطًا ِسيَء ِبهت   َدضاَق ِبهت   َ ر  ًا ل  تعاا: دع قو

 َدقال وا ع َتَخف  َدع َتح َرن  ذتىَّا ُدَنجُّوك  َدأ ه ل ك  ذتعَّ اد َرأ َتك  كاَىت  ِدَ  اْلغاِبرتيَ 

 .(33)العنكبوت

قيتيـةل درعلـوا دليـل     كر أهل العل  أن "أن" تـراد للتوكيـد بعـد "ملـا" التو       

 .(3)زيادتها درددها م حمل الشاهدل دالقوة داهدال

داحلك  بالريادال لي  دعناا أن هذفها د كرها سواءل بل زيادتها م اللفـ   

يتبع  زيادال م املعنبل فاملقوود بالريادال  نـده  الريـادال م الوـنا ة النحويـةل     

 ":ـه538ديؤكد هذا قو  "الريشر  ت

ــدت د  ــلة أك ــتني      "أن ص ــر م دق ــب ا"خ ــدهما  ل ــًا أه ــني درتتب ــود الفعل ر

دتجادري  ع فاصـل بينهمـال كأىهمـا درـدا م رـرء داهـد دـ  الردـانل كأىـ           

 .(4)قيل: ملا أه  مبجيئه  فارأت  املساءال د  ظم ري  خيفة د  قود "

                                      
  .145 1ينظر الاهان م توري  دتشاب  القر ن: (1)
 .32الدر الدائر املنتخبرسالة  ( 2)
ل د ـــــرأ 47 1ل ددنـــــاز  احلـــــردف:238 1ينظـــــر اوصـــــو  م النحـــــو: (3)

 .50 1ل ددغو اللبيب:67 5املفول:
  .453 3الكشاف: (4)
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ذ ن فــذكر )أن( م الــنظ  دا   لــب اتوــا  الفعلــنيل دأن زدــ  املســاءال       

يء د  ظم اىفوا ل دع تراخل حتقيقًا لرتاب، دضـمون  دالضيق كان بعقب اجمل

 امملتني دعًا.

َدل مَّا أ ن  َرـاَءت  ُرُسـل َنا ل وًطـا ِسـيَء ِبهتـ   َدَضـاَق ِبهتـ   َ ر  نـا         قا  تعاا: 

 ِبرتيَ َدق ال وا ل ا َتَخف  َدل ا َتح َرن  ذتىَّا ُدَنجُّوك  َدأ ه ل ك  ذتلَّا اد َرأ َتك  ك اَىت  ِدَ  اْلَغـا 

 (.33)العنكبوت

فالكسم دتوـل ددرـود الفعلـني )اجملـيء داملسـاءال( كأىهمـا م زدـ  داهـد         

يعقب أهدهما ا"خرل دسر هذا درود )أن(؛ لذا كان رواك املسئكة دتوـًس  

 .َدق ال وا ل ا َتَخف  َدل ا َتح َرن  ذتىَّا ُدَنجُّوك أيضا 

ر دـ  تلـة هتـب كـان رـواك      دأدا م  ية هود فبني امملـتني تـراخل دأك ـ   

َدل مَّا َراَءت  ُرُسـل َنا ل وًطـا ِسـيَء ِبهتـ   َدَضـاَق ِبهتـ   َ ر  نـا        املسئكةل قا  تعاا: 

(ل دطا  الكسم هتب كـان رـواك املسئكـة    77)هود َدق اَ  َهَذا َيو ٌم َ ِويٌب

       ق ال وا َيال وط  ذتىَّـا ُرُسـُل َربِّـك  ل ـ   َيِوـل وا ذتل ي ـك... (1)  (ل فلمـا كـان   81)هـود

هوو  اجمليء داملساءال م زدـ  داهـد دتوـلل كـان رـواك املسئكـة بالنوـرال        

داحلف  دتوـًس أيضـًال دهـو دـا كـان م سـورال العنكبـوتل دملـا كـان هوـو            

اجملـيء م دقـت داملسـاءال م دقـت  خـرل كـان رـواك املسئكـة بعـد تلـة دـ             

 النظ ل دهو دا كان م سورال هودل داو أ ل .

                                      
ل دالتحريـر  199 1ل دالاهان م توري  دتشاب  القـر ن" 39 1ينظر درال التنريل: (1)

  .244 20دالتنوير:
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َداللَُّ  َخل ق ك    ُثـ َّ َيَتَوفَّـاك    َدِدـن ك        :: قول  تعاا(1)الشاهد ال اىي  شر

 َدــ   ُيــَردُّ ذتا أ ر َ  ت اْلُعُمــرت ِلك ــي  ع َيع ل ــَ  َبع ــَد ِ ْلــ   َ ــي ئًا ذتنَّ اللَّــَ  َ ِلــيٌ  ق ــِديٌر

 (.70)النحل

   ِفي َري ٍب ِدَ  اْلَبع ِ  ف إتىَّا َخل ْقناك    يا أ يَُّها النَّاُس ذتن  ك ن ُت دع قول  تعاا:

ِد   ُتراٍك ُث َّ ِد   ُىْطف ٍة ُث َّ ِد   َ ل ق ٍة ُث َّ ِد   ُدض َغٍة ُدَخلَّق ـٍة َدظ ي ـرت ُدَخلَّق ـٍة ِلُنَبـيَِّ      

ًس ُث َّ ِلَتب ل ُغـوا  ل ك    َدُىِقرُّ ِفي اْلأ ر هامت َدا َىشاُء ذتا أ َرل  ُدَسمًّب ُث َّ ُىخ رتُرك    ِطْف

أ ُ دَّك    َدِدن ك    َد   ُيَتَوفَّب َدِدن ك    َد   ُيَردُّ ذتا أ ر َ  ت اْلُعُمرت ِلك ي س َيع ل َ  ِد   َبع ـِد  

ِ ْل   َ ي ئًا َدَتَر  اْلأ ر َ  هاِدَداًل ف إت ا أ ى َرْلنا َ ل ي َها اْلماَء اه َتـرَّت  َدَرَبـت  َدأ ى َبَتـت     

 .(5)احلج ك لِّ َزد ج  َبهتيج  ِد  

 هــب بعــض أهــل العلــ  ذا أن  كــر )دــ ( م  يــة احلــجل دهــذفها م  يــة 

ــذكر        ــني ال ــرق ب ــاك ف ــي  هن ــارتنيل دل ــن  م ســياق العب ــاك التف ــ  ب النحــل د

داحلذفل دذمنا زيدت م احلج للتوكيد فق،ل ددشاكلة النظ  الـذ  هـي فيـ ل    

 .(2)دذع فذكرها دهذفها سواء

ــاىي ت"د هب ــ505الكرد ــ      ـه ــا : "وى ــذال فق ــ  ه ــب د " ذا  ــيء قري

 أتل الكسم م هذا السورال 

...ا"يةل ف إتىَّا َخل ْقَناك    ِد   ُتَراٍكدفول م احلج فقا :  -يعو النحل-

فاقتضب اإلتا  احلذفل دالتفويل اإلثبـات فجـاء م كـل سـورال مبـا اقتضـاا       

 .(3)احلا "

                                      
 .33رسالة الدر الدائر املنتخب ( 1)
  .202 17ل دالتحرير دالتنوير:303 2ينظر دسك التأديل: (2)
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كــان أ مــق ىظــرًا؛ ذ  رعــل )دــ ( م  يــة "ل فـهــ420دأدــا "اإلســكام ت

احلج عبتداء الغايةل دليست زائدال أد للتفويل فق،ل فناسب م احلج أن تأتي 

  ِد   َبع ِد ِ ْل    لبيان ابتداءل فقد العل  كما بّي  قبل أهوا  او ـياء ددباديهـا

ُثـ َّ ِدـ      ِدـ   ُتـَراٍك ُثـ َّ ِدـ   ُىْطف ـةٍ     بذكر )د ( م أد  كل ها ل يقود قول : 

 ."(1)َ ل ق ٍة ُث َّ ِد   ُدض َغٍة

" اودر بياىًا فقا : " دملا كان السياق للقدرال  لب ـه885دزاد "البقا ي ت

البع  الذ  هو التحويل د  ها  اممادية ذا ضدا بغاية السر ة أثبت )دـ (  

 .(2)اعبتدائية للدعلة  لب قرك زد  امهل د  زد  العل "

د ( أفادت قـرك هوـو  امهـل دـ  بعـد العلـ ل خبـسف        دبهذا تبني أن )

 .(3)هذفها م  ية النحل فإى  يد   لب استغراق امهل لرد  دا بعد العل 

 دهذا دا أكدا الدكتور"فاضل السادرائي"ل ذ   يقو :

ِلك ي ل ـا َيع ل ـَ     "فذكر )د ( هنا خبسف النحل لسر لطيـف دهـو أن قولـ    

أى  امهل يبدأ د  بعد العل  بس دهلـةل فهنـاك هالـة تبـدأ     دعناا  ِد   َبع ِد ِ ْل  

فيحتمل الرد  القريب دالبعيدل دأدا  َبع ِد ِ ْل  دنها امهل التامل دأدا قول  

)د ( فأفادت اعبتداءل أ  يبدأ امهل املبا ر بعد العل  بس دهلة دع فاصـلل  

علـ  ذا امهـلل دأدـا    دهو أد   لب قدرال او؛ د لك وى  اىتقا  دبا ر د  ال

فيحتمل أن درت  لي  ددال طويلة د  ظياك بعض املعلودات  َبع ِد ِ ْل  قول  

دىسياىها ذا امهلل فمعنب )د  بعد  ل ( أى  قادر  لب أن يغم بأقرك دقـت  

                                      
  .854 2ينظر درال التنريل: (1)
  .11 13ىظ  الدرر: (2)
  .206 11السابق: (3)
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ل داو (1)د  ها  ذا ها ل دهو املناسـب ملقـام تبيـان القـدرال ملنكـر  البعـ "      

 أ ل .

َداص ـِبر  َددـا َصـب ُرك  ذتعَّ ِباللَّـِ  َدع      :: قول  تعـاا (2)الشاهد ال ال   شر

 (.127)النحل َتح َرن  َ ل ي هت   َدع َتك  ِفي َضي ق  ِدمَّا َيم ك ُردَن

 َدع َتح ـَرن  َ ل ـي هت   َدع َتك ـ   ِفـي َضـي ق  ِدمَّـا َيم ك ـُردنَ       دع قول  تعاا: 

 .(70)النمل

ل دأدا م  ية النحل فجـاء  َدل ا َتك   لب اوصل راء الفعل م  ية النمل  

 َدل ا َتك . حبذف النون ،فيفًال دهو رائر لغة؛ لك رال اعستعما 

 " ذا هذا م ألفيت  هني قا :ـه672دقد أ ار "اب  دالك ت

 (3)حتذف ىوٌن دهو هذٌف دا الترم       دد  دضارع لكان دنجرم  

)تك( م )تك ( استعماًعل فما السـر م   دلك  ذ ا كاىت اللغة حتك  جبواز

 ذي ار النظ  القر ىي كل لف  م دوضع ؟

": "دع تك حبذف النون ذ ـارال ذا ضـيق احلـا     ـه885يقو  "البقا ي ت

 .(4)   أدىب ذطالة"

دُدّ ل  هني ق تل  م  محرال د لك ون  ية النحل ىرلت م تسلية النل

َدذتن  َ اق ب ُت   ف َعاِقُبوا ل فأىر  او تعاا:: "وقتل  ب  سبعني دنه "ب ل فقا  

 ."(5)ِبِم  لت َدا ُ وِقب ُت   ِبِ  َدل ِئ   َصَبر ُت   ل ُهَو َخي ٌر ِللوَّاِبرتيَ 

                                      
  .195 2دعاىي النحو: (1)
 .33رسالة الدر الدائر املنتخب ( 2)
  .504 1سالك بشرأ ألفية اب  دالك:توضيح املقاصد دامل (3)
  .284 11ىظ  الدرر: (4)
  .283 1أسباك النرد  (5)
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فكــان م هــذف النــون ذ ــارال لنفــي كــل الضــيق دــ  الــنف  للحمــل  لــب 

 (1) حتمل الوال دليكون داز ًا    جمادزال احلدل بل هادًس  لب العفو.

دأدا م سورال النمل فقد راءت  لب اوصل )دع تك ( م سـياق اإلخبـار   

 ــ   نــاده  داســتهرائه ل دــع أن او كــاٍف دكــره  مبــا أ ــد هلــ  دــ  ســوء   

ــا م       ــي الضــيق كم ــسغ م ىف ــاهي م اإل ــاز داإلب ــس دقتضــب للتن العــذاكل ف

 خـا او النحلل بل ع يكون دنهيًا    بعض الضيق الذ  ع بد دن ل كمـا أ 

ــر:   ــع  خـ ــونَ     م دوضـ ــا َيق ول ـ ــد ُرك  ِبَمـ ــيُق َصـ ــك  َيِضـ ــُ  أ ىَّـ ــد  َىع ل ـ َدل ق ـ
 (2) 

(ل فكـان هـذف النـون م النحـل ذ ـارال ذا هـذف كـل ضـيق دـ           97)احلجر

النف  إلقادة العد  د دم  ادز احلد م اجملازاالل بل دالد وال ذا العفـول دم  

ال ذا رواز بعض الضيق الذ  ع بد دنـ   سورال النمل )يك ( بإثبات النون ذ ار

 لب هداية الناسل قـا   م احلاعت ال  تعرت  تبليغ الد وال؛ لشدال هرص 

 ف ل َعلَّك  َباِخٌع َىْفَسك  َ ل ب  َثارتِه   ذتن  ل    ُيؤ ِدُنوا ِبَهَذا اْلَحـِديِ  أ َسـًفا  تعاا:

 ل هذا داو أ ل . (6)الكهف

 َيــو َم َيَتــَذكَُّر اْلإتى َســاُن َدــا َســَعبلــ  تعــاا: : قو(3)الشــاهد الرابــع  شــر

 (.35)الناز ات

َدِرـيَء َيو َدِئـٍذ ِبَجَهـنََّ  َيو َدِئـٍذ َيَتـَذكَُّر اْلإتى سـاُن َدأ ىَّـب ل ـُ          دع قولـ  تعـاا:   

 .(23)الفجر الذِّْكر 

راءت  ية الفجر بريادال )ذ ( بإضافة يوم ذليها خبسف  ية الناز ـات رـاءت   

 دىها.بد

                                      
  .208 14ينظر ىظ  الدرر: (1)
  السابق ىفس . (2)
 .33رسالة الدر الدائر املنتخب ( 3)
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دالنا ر م سياق ا"يتني  د أىـ  هـدي   ـ  القيادـة دأهواهلـا دأهواهلـال       

 ( َيو َم َيَتَذكَُّر اْلإتى َسـاُن َدـا َسـَعب   34ف إتَ ا َراَءِت الطَّادَّة  اْلك ب َر  )قا  تعاا:

( 21ك لَّـا ذتَ ا ُدكَّـِت اْلـأ ر ُ  َدكًّـا َدكًّـا )     (ل دقا  تعـاا: 34ل35)الناز ات

( َدِرــيَء َيو َدِئــٍذ ِبَجَهــنََّ  َيو َدِئــٍذ َيَتــَذكَُّر 22 َربُّــك  َداْلَمل ــك  َصــفًّا َصــفًّا )َدَرــاَء

 (.23-21)الفجر  َيو َدِئٍذ َيَتَذكَُّر اْلإتى َساُن (23اْلإتى َساُن َدأ ىَّب ل ُ  الذِّْكَر  )

دقول : )يوم يتذكر( بد  ا ـتما  دـ  قولـ : )فـإ ا رـاءت الطادـة(؛ ون       

أضيف ذلي  يوم هو د  اوهوا  ال  يشتمل  ليها جمـيء الطادـة دهـو يـوم      "دا

 (1)."القيادة ديوم احلساك

دقولــ : )يودئــذ( بــد  دــ  قولــ : )ذ ا دكــت اور (ل د ادــل النوــب   

 .(2)فيهما يتذكر"

 ذ ن فما الذ  أدرب الريادال م الفجر ددن الناز ات؟

 " بعبارال دوررال كافية:ـه885البقا ي ت" يب

 .(3)دأبد  د  ذ ا توضيحًا لطو  الفول دتهويًس قول  يودئذ""

املبـد  دنـ ل    ك لَّـا ذتَ ا ُدكَّـِت اْلـأ ر  ُ   يعو أى  ملا طا  الفول بـني تلـة   

البد  هس  جمـيء دـا يـد   لـب دعنـب )ذ ا( الـ         َيو َدِئٍذ َيَتَذكَُّردبني تلة 

الوقــوعل كمــا أن قبلــها تفيــد التوقيــت دالتهويــل دــ   لــك التوقيــت دــع حتقــق 

 َََّدِريَء َيو َدِئٍذ ِبَجَهندم هذ تناسب م النظ  دتسعمل دأدا م الناز ات  ل

( َيــو َم 34ف ــإتَ ا َرــاَءِت الطَّادَّـة  اْلك ب ــَر  ) فلـ  يطــل الكـسم بــل كــان دتوـًس    

ل دهذا د  سن  العرك م كسدهال ذ ا طا  أ يد دا بـو  ليـ  الكـسم    َيَتَذكَُّر

                                      
  .89 30التحرير دالتنوير: (1)
  .751 4الكشاف: (2)
  . 39 22ىظ  الدرر: (3)



 

 
384 

  واهد دتشاب  النظ   م رسالة
  " دراسة حتليليةـه538" الدر الدائر املنتخب د  كنايات داستعارات دتشبيهات العرك للريشر  ت 

  بد اخلالق حممد السيد التلب د.
 

 

ُثـ َّ ذتنَّ َربَّـك  ِللَّـِذيَ  َهـاَرُردا ِدـ   َبع ـِد َدـا        دقد راء م القر ن دن  قول  تعاا:

(ل 110)النحـل  ف ِتُنوا ُث َّ َراَهُددا َدَصَبُردا ذتنَّ َربَّك  ِد   َبع ِدَها ل َغف وٌر َرِهـي ٌ 

 ل . فأ اد )ذن ربك( درال أخر  لطو  الكسمل دلريادال التوكيد. هذال داو أ 

َدل ق ـد  َتَرْكنـا ِدن هـا  َيـًة َبيَِّنـًة ِلق ـو م        : قول  تعـاا:  (1)الشاهد اخلاد   شر

 (.35)العنكبوت َيع ِقل وَن

 .(15)القمر َدل ق د  َتَرْكناها  َيًة ف َهل  ِد   ُددَِّكر دع قول  تعاا: 

ل ددـا بقـي دـ      ية العنكبـوت م سـياق احلـدي   ـ  قريـة قـوم لـوط        

ا  اهدًا  لب دا فعل بهال د ية القمـر م سـياق احلـدي   ـ  سـفينة ىـوأ        ثاره

.ل دبقائها  ية  اهدال  لب طسقة القدرال دالعظمة 

ذتىَّا ُدن رتل وَن َ ل ب أ ه لت َهِذِا اْلق ر َيِة رتر رنا ِدَ  السََّماِء ِبَمـا ك ـاُىوا   قا  تعاا: 

 (.34ل35)العنكبوت  َيًة َبيَِّنًة ِلق و م  َيع ِقل وَن( َدل ق د  َتَرْكَنا ِدن َها 34َيْفُسق وَن )

( َتج رت  ِبأ   ُيِنَنا َرَراءن 13َدَهَمْلَناُا َ ل ب َ اِت أ ْلَواأ  َدُدُسر  )دقا  تعاا: 

 (.15-13)القمر َدل ق د  َتَرْكَناَها  َيًة ف َهل  ِد   ُددَِّكر  (14ِلَم   ك اَن ك ِفَر )

كنايـة  ـ  دوصـوفل داملـراد:     ُا َ ل ب َ اِت أ ْلَواأ  َدُدُسـر  َدَهَمْلَنافقول  

 السفينة.

ــادقيــل ذن الضــمم م  يعــود  لــب الفعلــة ىفســهال دلــي   لــب   َتَرْكَناَه

 .(2)السفينة دهدها

أن يعود الضمم  لب السفينة ىفسها؛ وى   -فيما أهسب–دلك  اودا 

قع م ظم هذا السورال د ل درد بعد  كر صنعهال دتفويل  لك الونعل دمل ي

                                      
 .30ملنتخبرسالة الدر الدائر ا ( 1)
 .435 4ينظر الكشاف: (2)
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هذا التفويلل دكذلك ا"ية م ذبقائها بعد  كر تلك اوهـوا  داوهـوا  الـ     

تعرضت هلا د  ذىرا  داء السماء دنهمرًال دتفجم اور   يوىًال دالتقاء املاء 

السماد  باملاء اورضي ددا ذا  لكل ذبقاعهـا دـع كـل  لـك أدا دأ ظـ  م      

 .كوى   يةل داو أ ل 

 

*      *      * 
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 املطلب الثاني

  واهد دتشاب  النظ  بني الردائد دالنواقص د  ظم احلردف

يهت  هذا املطلب بدراسة  واهد النظ  بني الذكر داحلذف م الكلمات د  

" م ـهــ538ت ظــم احلــردف م الشــواهد الــ   كرهــال دأدردهــا "الريشــر  

لقائ  م هذا املطلب الكشف    الفردق بـني  رسالت  حمل الدراسةل دالغر  ا

ــان ســر اصــطفاء كــل م ســياق        ــ  بي ــذكر داحلــذف م املواضــع املتشــابهةل ث ال

ــذكر داحلــذفل فللــذكر أســباب        ــني ال ــب ب ــ  ع يســتو  املعن ــ  ذى ددقادــ ل هي

دأظراض ل دللحذف أسرارا ددقائق ل كل هسب دـا سـيق لـ  الكـسمل دبـو      

مثاىيـة  شـر  ـاهدًال     الشـواهد م هـذا املطلـب     لي  النظـامل دقـد بلغـت  ـدد    

 :دهي  لب التفويل كا"تي

َدق ْلنا َيا  َدُم اس ك    أ ى َت َدَزد ُرـك  اْلَجنَّـة    : قول  تعاا: (1)الشاهد اود 

 َدك س ِدن ها َرظ دًا َهي ُ  ِ ئ ُتما َدع َتْقَربـا هـِذِا الشَّـَجَرال  ف َتك وىـا ِدـَ  الظَّـاِلِمنيَ      

 (.35قرال)الب

َديـا  َدُم اس ـك    أ ى ـَت َدَزد ُرـك  اْلَجنَّـة  ف ك ـس ِدـ   َهي ـُ          دع قول  تعاا: 

 .(19)او راف ِ ئ ُتما َدع َتْقَربا هِذِا الشََّجَرال  ف َتك وىا ِدَ  الظَّاِلِمنَي

ل ددا كـان  راءت ا"يتان م سياق هدي  القر ن الكري     قوة  دم

 ل .د  ذكرام او تعاا 

فذكرت م  ية البقرال كلمة )قلنا(ل دمل تذكر م  ية سورال او رافل دهذا 

يد   لب أن لكل دوضع دعناا ددععت  ددن ظمال دهذا خسفًا ملا  هب ذليـ   

( ذ  يعلِّل تغاير التعبم بـني ا"يـتني: بتلـوي  " املعـاىي     ـه1393)اب   ا ور ت

                                      
   .28رسالة الدر الدائر املنتخب (1)
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دتغاير أسلوكل فس يكون ذ ادتها  املعادال هتب ع ،لو ذ ادتها     دد دعنب

 .(1)جمرد تذكم"

ذ  كيف يكون الذكر داحلذف سواء بسـواء أبـدًا ؟و دلـذا يقـو  "ابـ   رفـة       

 ":ـه803ت

ــ          ــو  دتعظيم ــريف الق ــب تش ــا  ل ــات تنبيه ــض ا"ي ــا( م بع ــادال )قلن "دزي

 .(2)داعهتمام ب "

التكـري  لسـيدىا   دالنا ر م سياق  يات البقرال يتبني ل   ظ  احلفادال دزيادال 

أك ر دن  م او راف؛ د لك ون دا م البقرال راء  لب سبيل اإلخبـار    دم

ــا ل فقولــ  تعــاا: مبــا رــر  م قوــة  دم  داإل ــسم لرســو  او َدق ْلَن

 لب تقدير: دا كر ذ  قلنا  َدذت   ق ْلَنا ِلْلَمل اِئك ِة: دعطوف  لب قول َيا َدُم

 .(3)للمسئكةل دا كر ذ  قلنا يا  دم

للمسئكـة م البقـرالل دـا     كما أن م  كر أدر اخلسفةل دبيـان فضـل  دم  

م البقـرال ددن او ـرافل دليـل    َرظ ـدنا مل يك  د ل  م او رافل دكذا  كر 

ع  خــر  لــب زيــادال التكــري  داحلفــادالل دأدــا ســياق او ــراف فهــو خطــاك دــ   

ــا" م       دم ــ ل فاقتضــب الســياق  كــر "قلن ــا كــان دــ  قوــت  دهال ل د كــر مل

 البقرالل دهذفها م او رافل داو أ ل .

َدذت   ق ْلنا ِلْلَمسِئك ِة اس ُجُددا ِلبَدَم ف َسَجُددا  : قول  تعاا:(4)الشاهد ال اىي

 (.34لبقرال)ا ذتعَّ ذتب ِليَ  أ بب َداس َتْكَبَر َدكاَن ِدَ  اْلكاِفرتيَ 

                                      
  .118 1التحرير دالتنوير:( 1)
  .102 1تفسم اب   رفة:( 2)
  .546 1ل داللباك م  لوم الكتاك:78 1ينظر الدر املوون:( 3)
   .31رسالة الدر الدائر املنتخب (4)
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 (74)ص ذتعَّ ذتب ِليَ  اس َتْكَبَر َدكاَن ِدَ  اْلكاِفرتيَ  :دع قول  تعاا

اإلباء هو اعدتناع د  الفعلل دينشأ ظالبًا    اعستكبارل دهو  دال الكا 

دالتعا   م النف ل دم سر تقدي  اإلباء  لب اعسـتكبار م  يـة البقـرال يقـو      

 ": ـه745"أبو هيان ت

إلبـاء  لـب اعسـتكبارل دذن كـان اعسـتكبار هـو اود ؛ وىـ  دـ          "دقدم ا

أفعا  القلوك دهو التعا  ل دينشأ  ن  اإلباء د  السجود ا تبارًا مبا  هر  نـ   

 .(1)أدًعل دهو اعدتناع د  السجود"

 دلك  دا سر  كر اإلباء م البقرال ددن ص؟

 ـ   كرهـا م بقيـة     النا ر م سياق البقرال  د لتلك القوة زيادال دتفوـيسً 

َدذت   ق ــاَ  َربُّــك  ِلْلَمل اِئك ــِة ذتىِّــي سـور القــر ن الكــري ل بدايـة دــ  قولــ  تعـاا:    

ل دد ل هذا اإلخبار مل يقع م ظم هذا السورالل فناسـب أن  ....ا"ياتَراِ ٌل

يأتي م سياقها اوهوا  املختلفةل دالعلل اجملتمعة ال  كاىت إلبلـي  م تركـ    

دـ  اعدتنـاع داعسـتكبار دظـم  لـك دـ  اوهـوا  املختلفـة ليناسـب          السجود 

 التفويل م  كر القوة.

دأدا بقية السور فجاءت كل سورال تنص  لب صفة بعينهـا تناسـب السـياق    

فيهـا؛ فمــ س ســورال طــ  اكتفـب الــنظ  فيهــا بــذكر اإلبـاء  ــ  اعســتكبارل قــا     

فـب الــنظ  بـذكر اعسـتكبار  ــ     دم سـورال ص اكت  ذتلَّـا ذتب ِلـيَ  أ َبــب  تعـاا:  

ون كل صفة دنهما تستلرم اوخـر    ؛ذتلَّا ذتب ِليَ  اس َتْكَبَراإلباء قا  تعاا: 

 دتؤكدهال داو أ ل .

                                      
  . 248 1البحر احملي،: (1)
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َدذت   ق ْلَنا اد ُخل وا هِذِا اْلق ر َية  ف ك ل ـوا ِدن هـا    :: قول  تعاا(1)الشاهد ال ال 

ْلبـاَك ُسـجَّدًا َدق ول ـوا ِهطَّـٌة َىغ ِفـر  ل ك ـ   َخطايـاك           َهي ُ  ِ ئ ُت   َرظ دًا َداد ُخل ـوا ا 

 (.58)البقرال َدَسَنرتيُد اْلُمح ِسِننَي

َدذت   ِقيَل ل ُهُ  اس ك ُنوا هِذِا اْلق ر َية  َدك ل وا ِدن ها َهي ُ  ِ ئ ُت   دع قول  تعاا: 

    َخِطيئـاِتك    َسـَنرتيُد اْلُمح ِسـِننيَ   َدق ول وا ِهطٌَّة َداد ُخل وا اْلباَك ُسجَّدًا َىغ ِفر  ل ك 

 .(161)او راف

ل دمل تـأت م  يـة   (2)راء م  ية البقرال كلمة )رظدًا( الواقعة دصفًا أد هـاعً 

او رافل دع  ك أن  كرها ع يسـاد  هـذفها؛ فـإن م زيـادال الوصـف بهـا       

داضـح دـ    دليًس  لب متام النعمةل ددفرال اإلكرامل د دال احلفادالل دهـذ كلـ    

سياق  يات البقرال ددن او رافل ففي البقرال ذثبات الفعـل ذا ىـون العظمـة م    

ل دأدا م او راف فأسند الفعل ذا دامل يسـ   َدذت   ق ْلَنا اد ُخل واقول  تعاا: 

 ": ـه885ل يقو  "البقا ي تَدذت   ِقيَل ل ُهُ  اس ك ُنوفا ل ل قا  تعاا: 

اإلكـرام باخلطـاك دىـون العظمـة ون السـياق       "دذ  قيل هلـ  ل د ـد   ـ    

لمجسراع م الكفر...قيل ذ راضًا    تلذيذه  باخلطاك ذيذاىًا بـأن هـذا السـياق    

للغضب  ليه  بتساقطه  م الكفرل دذ راضـه   ـ  الشكر...دأسـق، الرظـد     

 .(3)لذلك"

 ذ  يقو :  -د  قبل-" ـه420دهذا دا  كرا "اإلسكام ت

                                      
   .31ر الدائر املنتخبرسالة الد (1)
صفة ملوـدر حمـذدف أ  أكـس رظـدا؛ فهـو دفعـو  دطلـقل د ـوز أن يعـرك هـاع            (2)

  . 108 1دؤدلة باملشتق أ : راظدي  هاىئني )ينظر ذ راك القر ن دبياى :
  . 392 1ينظر ىظ  الدرر: (3)
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ىفس  تعاا كان اللفـ  او ـرف اوكـرمل فـذكر دعـ        "وى  أسند الفعل ذا

اإلىعام اورس  دهو أن يأكلوا رظدًال دملا مل يسـند الفعـل م سـورال او ـراف     

ذا ىفس  مل يك  د ل الفعل م سورال البقرالل فل  يـذكر اإلكـرام اودفـرل دذ ا    

 .(1)تقدم اس  املنع  الكري  اقتضب  كر ىعمت  الكرمية"

قدم فقد دردت م السياق املمتد لسورال البقرال  كـر كلمـة   دزيادال  لب دا ت

َدق ْلَنـا َيـا َدُم اس ـك    أ ى ـَت َدَزد ُرـك       ل قـا  تعـاا:   )رظـدًا( دـع قوـة  دم   

(ل دأدا دا يقابلـها م سـورال او ـراف فقـد     35)البقرال اْلَجنَّة  َدك ل ا ِدن َها َرظ دنا

ُم اس ك    أ ى َت َدَزد ُرك  اْلَجنَّة  ف ك ل ا َدَيا َدخلت دن  كلمة )رظدًا(ل قا  تعاا: 

(ل دهـذا دليـل داضـح  لـب درا ـاال السـياق       19)او ـراف  ِد   َهي ُ  ِ ـئ ُتَما 

الكلي لكـل سـورالل دأن املعـاىي فيهـا يربطهـا ىسـيج داهـد يناسـب دقوـودها          

 او ظ ل داو أ ل .

وا ق ـو ًع ظ ي ـَر الَّـِذ  ِقيـَل     ف َبدََّ  الَِّذيَ    ل مُـ :: قول  تعاا(2)رابعالشاهد ال

ــق ونَ         ــاُىوا َيْفُس ــا ك ــماِء ِبم ــَ  السَّ ــرًا ِد ــوا رتر  ــِذيَ    ل ُم ــب الَّ ــا َ ل  ــ   ف أ ى َرْلن  ل ُه

 (.59بقرال)ال

ف َبدََّ  الَِّذيَ    ل ُموا ِدن ُه   ق و ًع ظ ي َر الَِّذ  ِقيَل ل ُه   ف أ ر َسْلنا دع قول  تعاا:

 .(162او راف) ًا ِدَ  السَّماِء ِبما كاُىوا َيْظِلُموَنَ ل ي هت   رتر ر

ل دهذفت د   ية البقرالل دع ِدن ُه  راءت  ية سورال او راف بورود   

دليل ،وـيصل دتوضـيح دبيـانل فمـا السـر م ذي ـار        ِدن ُه   ك أن م  كر

 او راف بالتخويص دالبيان ددن البقرال؟

                                      
  .237 1درال التنريل:  (1)
   .31رسالة الدر الدائر املنتخب (2)



 

 
 العربيةجملة العلوم  391

 هـ1440 اخلمسون حمرمالعدد 
 

 

 لك هو دا بنيت  لي  سـورال او ـراف    " أن  لةـه420 كر "اإلسكام ت

َدِد   ق و مت ُدوَسـب أ دَّـٌة   د  التخويص دالبيان؛ ذ  م أد  القوة قول  تعاا: 

ــِدل ونَ  ــِ  َيع  ــاْلَحقِّ َدِب ــُددَن ِب ل فــذكر م أد  القوــة دــنه  دــ  يفعــل  لــك   َيه 

لـب  فاقتضب م  خر القوة أن يقا : )دنه (ل م هـني مل ُتـب َ  سـورال البقـرال      

 .(1)هذا

 .(2)" دا قال  "اإلسكام"ل دقا  ب ـه505دقد أدرر "الكرداىي ت

" فقــد  كــر أن لفــ  الــذي   لمــوا  ــام حيتمــل ـهــ708دأدــا "الغرىــاطي ت

ــاء     ــيل فجـ ــي أد دليـــل مسعـ ــدليل  قلـ ــون بـ ــيص يكـ التخوـــيصل دالتخوـ

مبـا يعطيـ  دـ     -يقوـد بقولـ  دـنه    –التخويص بـدليل مسعـي م او ـراف    

 د ية او راف يووة للعموم م سورال البقرال. دعنب التبعيضل

دلعل ذي ار دنه  م او راف ذضافة ذا دا تقدم؛ ليكون الكـسم م البقـرال   

قضية  ادة ،ـص الـذي   لمـوا دـنه  أد دـ  ظمهـ   ظـة دا تبـارًال خبـسف          

او راف ال  خوـته  بـالتوبي  دالتشـنيعل لبيـان أهـواهل  م دسـار ته  ذا       

دل فذكر )دنه ( للتسجيل  ليه  دهده  ددن ظمه  زيـادال م  الكفر دامحو

  التبكيت دالتوبي ل داو أ ل .

ق ول وا  َدنَّا ِباللَِّ  َددا أ ى رتَ  ذتل ي نا َددا أ ى ـرتَ   :: قول  تعاا(3)اد الشاهد اخل

َي ُدوسب َدِ يسب ذتا ذتب راِهيَ  َدذتس ماِ يَل َدذتس حاَق َدَيع ق وَك َداْلأ س باِط َددا أ دِت

 َددـا أ دِتـَي النَِّبيُّـوَن ِدــ   َربِّهتـ   ع ُىف ـرُِّق َبـي َ  أ َهــٍد ِدـن ُه   َدَىح ـُ  ل ـُ  ُدس ــِلُمونَ         

 (.136بقرال)ال

                                      
  .243 1درال التنريل:ينظر   (1)
  .74 1ينظر الاهان م توري  دتشاب  القر ن:  (2)
   .31رسالة الدر الدائر املنتخب (3)
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ق ل   َدنَّا ِباللَّـِ  َددـا أ ى ـرتَ  َ ل ي نـا َددـا أ ى ـرتَ  َ لـب ذتب ـراِهيَ           دع قول  تعاا:

ع ق وَك َداْلأ س باِط َددا أ دِتـَي ُدوسـب َدِ يسـب َدالنَِّبيُّـوَن     َدذتس ماِ يَل َدذتس حاَق َدَي

 .(74    مران) ِد   َربِّهت   ع ُىف رُِّق َبي َ  أ َهٍد ِدن ُه   َدَىح ُ  ل ُ  ُدس ِلُموَن

دـع  كـر النبـيني م  يـة البقـرالل دمل يعـد م  يـة           َدَدـا أ دِتـيَ  أ يد لف  

   دليل العناية داعهتمام بشأى . مرانل دداضح أن ذ ادال اللف

دالذ  ينع  النظر م ا"يتني يتضح ل  الفرق بينهمال ففي البقرال يقو  ربنـا  

 َِّق ول وا  َدنَّا ِبالل    اخلطاك  ام للرسل داملؤدنني؛ فناسب  لك تأكيد  كـر دـا

أىر   لب النبيني؛ ون املؤدنني هقًا ع يفرقون بـني أهـد دـنه ل م هـني فـرق      

هــ ل فناســب هــاهل  دســّجل ذميــاىه  للجميــع تأكيــد دقــاهل  دت بيــت         ظم

فهـو خطـاك   ل ق ـل   َدنَّـا ِباللَّـ ِ   ا تقاده ل دأدا م  ية     مران فيقـو  ربنـا   

فناسب   دم التأكيد لتنره  هاًع ددقادًا  ـ  التفريـق بـني الرسـل؛      للرسو  

 .(1)وى  ذداده  صلوات ربي دتسليمات   ليه  أتعني

 " هني قا :ـه885البقا ي ت"د أكد هذا الفرقل د اك التناسب دق

أك ر لكوىها سـورال التوهيـد الـذ  هـو      "دملا كان النظر هنا ذا رسو  او

أخلق ب ل دأظرق في  ىاسب اإل راء    التأكيد مبا م البقـرالل دىظـر ذا الكـل    

 (2)رات".أ  كافة د  الوهي داملعج َدالنَِّبيُّوَن:حملًا داهدًال فقا 

" ذا أن اخلطاك م سورال البقرال  امل دالعـام  ـه745أبو هيان ت"د هب 

ل دأدا اخلطاك م َدَدا أ دِتَييناسب  البس، م الكسم ددن اإل از فأ يد لف  

 ل داو أ ل .(3)    مران فخاص فاكتفي في  باإل از؛ وى  يناسب 

                                      
  . 53 1ينظر دسك التأديل: (1)
  . 474 4ىظ  الدرر: (2)
  . 249 3ينظر البحر احملي، (3)
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َهتَّب ع َتك ـوَن ِفت َنـٌة َدَيك ـوَن     َدقاِتل وُه  :: قول  تعاا(1)سادسالشاهد ال

 (.193بقرال)ال الدِّيُ  ِللَِّ  ف إتنت اى َتَهو ا ف س ُ د داَن ذتعَّ َ ل ب الظَّاِلِمنَي

َدقاِتل وُه   َهتَّب ع َتك وَن ِفت َنٌة َدَيك وَن الدِّيُ  ك لكُ  ِللَِّ  ف ـإتنت  دع قول  تعاا:

 .(39اوىفا ) ا َيع َمل وَن َبِوٌماى َتَهو ا ف إتنَّ اللََّ  ِبم

الدالـة  لـب توكيـد العمـوم م لفـ  الـدي        ك لكـ ُ راءت  ية اوىفا  بـذكر  

ليفيد اعستغراق دالشـمو ل دأدـا  يـة البقـرال فخلـت دنهـا؛ عخـتسف دـا بـني          

 السياقني.

بيان  لك: أن م سياق سورال اوىفا  هدي ًا    كل كفر؛ فهي  ادة قـا   

ل دهذا يشمل كل   ِللَِّذيَ  ك ف ُردا ذتن  َين َتُهوا ُيغ ف ر  ل ُه   َدا ق د  َسل َفق ل تعاا:

كافرل فلما اقتضـت ا"يـة اعسـتغراق دالعمـوم ىاسـب  لـك التأكيـد مبـا يفيـدا          

لف  )كل ( د  اعستغراق دالعمومل م هني كـان م سـورال البقـرال هـدي ًا  ـ       

ــاا     ــا  تع ــال ق ــة خاصــة ددن ظمه ــار دك ــوُه     :كف ــُ  َثِقْفُتُم ــوُه   َهي  َداْقُتل 

ــوك     ــُ  أ خ َرُر ــ   َهي  ــوُه   ِد ــننيل  َدأ خ رتُر ــة داردال م يووصــني دعي ل فا"ي

 .(2)دالكسم دقيد  ليه  ددن ظمه ل فل  يناسب  لف  العموم

د يء  خر تراا م سياق اوىفا ل دلي  م البقرالل هو احلدي     تأييـد  

للمؤدننيل دالو د هل  بالغلبة دالنور دذىرا  املسئكـة هلـ ل   او تبارك دتعاا 

دذدداده  تأىيسًا لقلوبه ل دبشر  هل ل دترهيبًا د،ويفًا و دائه ل فناسـب  

 . داو أ ل ك لكُ توكيد العموم دالشمو  بذكر -فيما أهسب– لك 

                                      
   .31رسالة الدر الدائر املنتخب (1)
ل 84 1اهان م توري  دتشاب  القر ن:ل دال333-331 1ينظر درال التنريل: (2)

  . 247 2ل دالبحر احملي،:63ل64 1ددسك التأديل:
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دَن َ    َسِبيلت ق ل  يا أ ه َل اْلِكتاِك ِلَ  َتُودُّ:: قول  تعاا(1)سابعالشاهد ال

   ) اللَِّ  َد    َدَ  َتب ُغوَىها ِ َورًا َدأ ى ُت   ُ َهداُء َدَدـا اللَّـُ  ِبغاِفـل  َ مَّـا َتع َمل ـونَ     

 (.99 مران

َدع َتْقُعُددا ِبك لِّ ِصراٍط ُتوِ ـُددَن َدَتُوـدُّدَن َ ـ   َسـِبيلت     دع قول  تعاا:

ِ َورًا َدا  ك ُردا ذت   ك ن ُت   ق ِليًس ف ك  ََّرك    َداى ظ ُردا ك ي ـَف  اللَِّ  َد    َدَ  ِبِ  َدَتب ُغوَىها 

 .(86او راف) كاَن  اِقَبة  اْلُمْفِسِديَ 

راءت  ية     مران بغم امار داجملردر )ب (ل دأدا  يـة او ـراف فجـاءت    

ــر "الكردــاىي ت    ــ (ل د ك ــ  )ب ــ505بقول ــة     ـه ــاء م  ي ــا ر ــو د ــاس ه " أن القي

َدَد   ك ف َر ف إتنَّ اللَّـَ    دذمنا هذفت م  ية     مران؛ ملوافقة قول  او رافل

 .(2)ل فإن القياس في  أيضًا دد  كفر ب ظ ِنيٌّ َ  ت اْلَعال ِمنَي

بالواد أد بغمها النوب  لب احلا ل ذ  هي بـالواد   َتب ُغوَىَهادحمل تلة 

دو دي  دصـادي   ـ  سـبيل    ل داملعنب: "ع تقعددا ُتوِ ُددَندعطوفة  لب 

 .(3)او دباظيها  ورا"

دبغم الواد م     مران ها  أيضًا "ون الواد ع ترداد دع الفعـل ذ ا دقـع   

 .(4)هاع"

داملعنب: مل توددن    سبيل او د   د  باظيهـا  ورـال فجـاءت الـواد     

 م او راف لتعطف تلة  لب تلةل دأدا هي م     مران فجملة داهدال.

                                      
   .31رسالة الدر الدائر املنتخب (1)
  . 92 1ينظر الاهان م توري  دتشاب  القر ن: (2)
  .  128 2الكشاف: (3)
  . 92 1الاهان م توري  دتشاب  القر ن: (4)
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يء  خر م هذف )ب ( هو ذفادال العمومل دذثبـات الفعـل م ىفسـ ل أ     د 

د  هول ل  اإلميان كان دنك  الودل دهذا أ نع م اإلىكار  ليه  دالتـوبي   

هل ل دهو يتناسب دع دعنب العموم م قول  )دد  كفر( بغم قيـد أيضـًال داو   

 أ ل .

ُ  ذتعَّ ُبش ـر  ل ك ـ   َدِلَتْطَمـِئ َّ    َددا َرَعل ُ  اللَّ:: قول  تعاا(1)ل اد الشاهد ا

 (.126    مران) ق ل وُبك    ِبِ  َدَدا النَّو ُر ذتعَّ ِد   ِ ن ِد اللَِّ  اْلَعرتيرت اْلَحِكي ت

َددا َرَعل ُ  اللَُّ  ذتعَّ ُبش ر  َدِلَتْطَمِئ َّ ِبِ  ق ل وُبك    َدَدا النَّو ُر :دع قول  تعاا

 .(10اوىفا ) اللَِّ  ذتنَّ اللََّ  َ رتيٌر َهِكيٌ  ذتعَّ ِد   ِ ن ِد

راءت  ية     مران بذكر )لك (ل دتقدي  )قلوبك (  لب امار داجملـردر  

 )ب (ل م هني راءت  ية اوىفا  حبذف )لك (ل دتقدي  )ب (  لب )قلوبك (.

دم اختسف النظ  م ا"يتني دليل  لب تغاير املعنب فيهمـال دهـذا ظـم دـا     

ا"ل ذ  رعل دا بني ا"يتني د  اختسف م اإل از 745هب ذلي  "أبو هيان ت 

 .(2)داإلسهاكل دالتقدي  دالتأخم هو د  باك التفن  داعتساع م الكسم

دأك ر أهل العل   لب أن دا م سورال     مران ظم دا م اوىفا ؛ فسياق 

 .(3)     ظردال بدر    مران م احلدي     ظردال أهدل دأدا اوىفا  فاحلدي

دقد  كر )لك ( م     مران ملريد اعختواص دالعنايـة بهـ ل دقـد تقـدم     

الكسم  ليه  د لب ظمه ل فورب أن يذكر )لك ( للعناية بضـممه  هـ ل   

داحلك  بأن البشر  هل  ع لغمهـ ل دلـذا قـدم )قلـوبك (  لـب )بـ ( للعنايـة        

                                      
   .32برسالة الدر الدائر املنتخ (1)
  . 280 5ينظر البحر احملي،: (2)
ل 92ل93 1ل دالاهان م توري  دتشاب  القر ن:485 1ينظر التفسم الوسي،: (3)

  .310 2دالدر املن ور:
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ــدم ظــم      ــ  يتق ــة اوىفــا  فل ــا م  ي ــممه ل دأد ــلمني م قولــ     بض ــمم املس ض

فأظنب    ذ ادت  درال أخر ل ذ   ذت   َتس َتِغيُ وَن َربَّك    ف اس َتَجاَك ل ك   تعاا:

ع يلتب  بغمه ل كما أن في   نايـة باإلدـداد  اتـ ل دأن اإلدـداد بشـر  هـول       

دطمأىينة هول دلذا قدم ضمما )ب (  لب ضممه  )قلـوبك ( تأكيـدًا ودـرال    

 ل داو أ ل .(1)لشأى  دتعظيمًا

َدع َتن ِكُحوا َدا َىك َح  باُعك    ِدـَ  النِّسـاِء   :: قول  تعاا(2)لتاسعالشاهد ا 

 (.22النساء) ذتعَّ َدا ق د  َسل َف ذتىَُّ  كاَن فاِهَشًة َدَدْقتًا َدساَء َسِبيًس

ــاا:   ــ  تع ــع قول ــا     د ــًة َدس ــاَن فاِهَش ــُ  ك ــب ذتىَّ ــوا الرِّى ــِبيًسَدع َتْقَرُب  َء َس

 .(32اإلسراء)

راءت  ية النساء م سياق النهي    زداج الررل ادرأال أبيـ ل قـا  تعـاا:    

 َدل ا َتن ِكُحوا َدا َىك َح  َباُعك    ِدَ  النَِّساِء ذتلَّا َدا ق د  َسل َف ذتىَُّ  ك اَن ف اِهَشًة َدَدْقتنا

سياق النهي    الرىـال قـا     (ل دأدا  ية اإلسراء ففي22)النساء َدَساَء َسِبيًلا

 (.32)اإلسراء ع َتْقَرُبوا الرَِّىب ذتىَُّ  ك اَن ف اِهَشًة َدَساَء َسِبيستعاا:

فعل  د   لك أن ىكاأ الررل زدرة أبي  في  د  القبح دا م الرىا دزيادالل 

 ل داملقت: هو أ د البغض.َدَدْقتنابدليل  كر

أن يتـردج الررـل ادـرأال أبيـ ل دكـان      دىكاأ املقت كان م اماهليـةل دهـو   

أ  بـالغ م القـبح دبلغـًا     َدَدْقتنـا املولود  لي  يقا  ل  املقـ ل ددـ  ثـ  قيـل:    

 .(3) ظيمًا

                                      
ــل: (1) ــر درال التنريـــــــ ــ  89 1ل ددـــــــــسك التأديـــــــــل:389 1ينظـــــــ ل دىظـــــــ

  .  77 4ل دالتحرير دالتنوير:232 58ل8 5الدرر:
   .32تخبرسالة الدر الدائر املن (2)
ل 493 1ل دالكشـاف: 342 5ل ددقـايي  اللغـة:  837 1ينظر جممل اللغـة:  (3)

 . 90 2ل دلسان العرك221 2دأساس البسظة:
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" م تفســمال أن القــبح لــ  ثــسث دراتــب: ـهــ982د كــر "أبــو الســعود ت

القبح الشر يل دالقبح العقليل دالقبح العاد ل دقد ارتمع م ىكاأ الررـل  

  كل هذا املراتبل ددا ارتمع في  هذا املراتب فقد بلغ أقوـب دراتـب   ادرأال أبي

 .(1)القبح

م هذا السـياق ددن سـياق اإلسـراءل داو     َدَدْقتنادبهذا تبني تناسب  كر

 أ ل .

َدك ي َف أ خـاُف َدـا أ   ـَرْكُت   َدع َتخـاف وَن     :: قول  تعاا(2)لعا رالشاهد ا

ِ  َدا ل    ُيَنرِّ   ِبِ  َ ل ي ك    ُسْلطاىًا ف أ  ُّ اْلف رتيق ي  ت أ َهقُّ ِباْلأ د  ت ذتن  أ ىَّك    أ   َرْكُت   ِباللَّ

 (.81اوىعام) ك ن ُت   َتع ل ُموَن

ق ل  ذتىَّمـا َهـرََّم َربِّـَي اْلف ـواِهَش َدـا   َهـَر ِدن هـا َددـا َبط ـَ            دع قول  تعاا:

قِّ َدأ ن  ُتش رتك وا ِباللَِّ  َدا ل    ُيَنرِّ   ِبِ  ُسْلطاىًا َدأ ن  َتق ول ـوا  َداْلإتث َ  َداْلَبغ َي ِبَغي رت اْلَح

 .(33او راف) َ ل ب اللَِّ  َدا ع َتع ل ُموَن

َدهارَُّ  ق و ُدـُ    قود ل قا  تعاا:  ية اوىعام م سياق حمارة ذبراهي  

اتل د يـة او ـراف م سـياق بيـان دـا      ...ا"يقاَ  أ ُتحارُّوىِّي ِفي اللَِّ  َدق د  َهدانت

ق ـل  ذتىََّمـا َهـرََّم َربِّـَي     أهل او ددا هرم  لب العمـوم دالشـمو ل قـا  تعـاا:    

 ا"يات....اْلف َواِهَش َدا   َهَر ِدن َها َدَدا َبط  

 م  ية اوىعام قائًس:  َ ل ي ك   "  لة  كرـه885دهكب " البقا ي ت

وى  أصل الدي  أثبت امار داجملردرل دقدد  فقـا   "دملا كان املقام صعبًا؛ 

 (3) ليك  سلطاىًا".

                                      
  . 160 2ينظر تفسم أبي السعود: (1)
   .32رسالة الدر الدائر املنتخب (2)
  . 166 7ىظ  الدرر: (3)
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دالسـلطان هـو احلجــةل دذمنـا مسيــت احلجـة سـلطاىًا؛ وىهــا تتسـل،  لــب       

 .(1)ىف  املخاص 

ــي ك   دأهســب أن الســر م ذي ــار  كــر  م  يــة اوىعــام وىهــا م ســياق   َ ل 

ف أذبراهي  أم قود ؟ دملـا  احملارة فيم  يستحق اود ل دد  يتورب  لي  اخلو

للتســجيل  َ ل ــي ك   كــان اخلطــاك دعهــ ل دخاصــًا بهــ ل أدرــب  لــك  كــر

 ليه  زيادال م التهك  به  دالسخرية دنه ؛ ذ  ع يكـون بهـذا سـلطان أبـدًال     

 فضًس أن يكون  ليه  ددن ظمه .

َيـاَبِني  دأدا م  ية او راف فسياق احلدي   ام لكل دكلـف قـا  تعـاا:    

فــالكسم  لــب اإلخبــارل دمل  ...ا"يــاتَدَم ُخــُذدا زتيَنــَتك    ِ ن ــَد ك ــلِّ َدس ــِجٍد 

 يستدع في  تهكمًا أد استهراء هتب خيوص بذكر امار داجملردرل دكما قيل:

"الكسم دارد  لب سبيل احلقيقة داوصـلل دأن ىفـي ذىـرا  السـلطان تـارال      

ل (2)ىـ  ع يقـع دذن كـان ممكنـًا"    يكون عستحالة ذىرال  ددرودال دتارال يكون و

دىفــي درــود الســلطان عســتحالت ل د ــدم ذدكاىــ  م دوضــع الشــاهدل داو    

 أ ل .

ق ل  ل ا أ ق وُ  ل ك    ِ ن ـِد  َخـَراِئُ     :: قول  تعاا(3)لعا رااحلاد  الشاهد 

ِبُع ذتلَّا َدا ُيوَهب ذتل يَّ ق ل  َهل  اللَِّ  َدل ا أ   ل ُ  اْلَغي َب َدل ا أ ق وُ  ل ك    ذتىِّي َدل ٌك ذتن  أ تَّ

 (.50)اوىعام َيس َتوت  اْلأ   َمب َداْلَبِوُم أ ف ل ا َتَتف كَُّردَن

                                      
 .  331 7ينظر التحرير دالتنوير: (1)
  .  703 2نم  لب الكشاف:ها ية اب  امل (2)
   .32رسالة الدر الدائر املنتخب (3)
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َدل ا أ ق وُ  ل ك    ِ ن ِد  َخَراِئُ  اللَِّ  َدل ـا أ   ل ـُ  اْلَغي ـَب َدل ـا      :دع قول  تعاا

ر َدرت  أ   ُيُنك    ل    ُيؤ ِتَيُهُ  اللَُّ  َخي رنا اللَُّ  أ   ل ُ  أ ق وُ  ذتىِّي َدل ٌك َدل ا أ ق وُ  ِللَِّذيَ  َت

 .(31هود) ِبَما ِفي أ ى ف ِسهت   ذتىِّي ذت نا ل ِمَ  الظَّاِلِمنَي

أن خياطـب اماهـدي  املكـذبني     راءت  ية اوىعام م سياق أدـر الرسـو   

ــر ن:    ــاا الق ــا هك ــ ل فيم ــ    بقول ــ   ِ ن  ــا أ ق ــوُ  ل ك  ــَراِئُ  اللَّــ ِ ق ــل  ل    ...ِد  َخ

 (.50)اوىعام

َدل ا أ ق وُ  ل ك ـ   ِ ن ـِد    دع قود   دأدا  ية هود فحكاية    سيدىا ىوأ

 (.31)هود ِ ...َخَراِئُ  اللَّ 

فكررت )لك ( م  ية اوىعام ددن هودل دالفرق بـني التكـرار د ددـ ل أن    

م )لك ( كما قيل: عم التبليغ دع التكرار تقويًة للفعل دتأكيدًا ل ؛ ون السم 

 .(1)فهي تفيد تقوية فعل القو 

دذمنا  كـرت م  يـة اوىعـام ددن  يـة هـود؛ وىهـا م اوىعـام م سـياق أدـر          

بتبليغ  قريشًا دالعرك توبيخًا هل  دتقريعًا ملا هكـاا القـر ن الكـري      الرسو  

َ ل ي ـِ  َدل ـٌك َدل ـو  أ ى َرْلَنـا َدل ًكـا      َدق ال وا ل و ل ـا أ ى ـرتَ    د   ناده  دقبح اقرتاهاته  

(ل دهـ  أهـل فوـاهة دبيـانل فكـان      8)اوىعـام  ل ق ِضَي اْلأ د ُر ُث َّ ل ـا ُين ظ ـُردنَ  

 يكفيه  دا ىر  د  القر نل دمل يتقدم د ل هذا م  ية هود.

ل ق ل  ل ا أ ق وُ  ل ك    كما أن م  ية اوىعام تورحيًا بإسناد القو  ذا او

دــ  ظــم توــريح ذســناد الفعــل ذا او   دأدــا  يــة هــود فهــو دــ  قــو  ىــوأ 

 .(2)تعاا

                                      
  . 240 7ينظر التحرير دالتنوير: (1)
  . 123 7ينظر ىظ  الدر: (2)
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فناســب م اود  تكــرار )لكــ ( دــع توــريح القــو  بإســنادا ذا او تعــاا  

لكوىــ   كــد دأقــو  م اإلخبــار داخلطــاك خبــسف املفهــوم دــ   يــة هــودل داو  

  أ ل .

أ ن  ُيخ رتَرك    ِد   أ ر ِضك    ف ما ا  ُيرتيُد :: قول  تعاا(1)ل اىي  شرالشاهد ا

 (.110او راف)َتْأُدُردَن

 ُيرتيُد أ ن  ُيخ رتَرك    ِد   أ ر ِضك    ِبِسح رتِا ف مـا ا َتـْأُدُردنَ   دع قول  تعاا:

 .(35الشعراء)

م  ية الشعراء ددن  ية او راف تأكيد دـنه   لـب    ِبِسح رتِام  كر كلمة 

د  املعجراتل دأن دـا رـاء بـ      ر ملا راء ب  سيدىا دوسباد اء لردم السح

    كوى  سحرًا. - لب ز مه –د  ا"يات ع خيرج 

م  ية الشعراء ددن  ية او راف؛ متيير بني قـو    ِبِسح رتِادلعل سر ذي ار 

فر ون دقو  امل  د  قود ل فالذ  م او راف قو  املـ ل قـا  تعـاا هاكيـًا     

( ُيرتيـُد أ ن   109َمل ـأ  ِدـ   ق ـو مت ِفر َ ـو َن ذتنَّ َهـَذا ل َسـاِهٌر َ ِلـيٌ  )       ق ـاَ  الْ قوهل  

(ل دأدـا الـذ    109ل110)او ـراف  ُيخ رتَرك    ِد   أ ر ِضك    ف َماَ ا َتْأُدُردَن

ق اَ  ِلْلَمل ـإت َهو ل ـُ    م  ية الشعراء فهو قو  فر ون ىفس ل قا  تعاا هاكيًا  ن  

( ُيرتيــُد أ ن  ُيخ ـرتَرك    ِدــ   أ ر ِضـك    ِبِســح رتِا ف َمــاَ ا   34َســاِهٌر َ ِلـيٌ  ) ذتنَّ َهـَذا ل  

 (.34ل35)الشعراء َتْأُدُردَن

دع  ــك أن فر ــون أهنــق  لــب دوســب دــ  دلئــ ل دأ ظمهــ  لــ  بغضــًا   

 .(2)دكراهةل فأبلغ م دقالت ل دأ بع فيها هتب يؤكد هل  دا اد اا دافرتاا

                                      
   .32رسالة الدر الدائر املنتخب (1)
  .  215ل216 1ل ددسك التأديل:651 2ينظر درال التنريل: (2)
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ل فــإن ســورال او ــراف قبــل ســورال الشــعراء ترتيبــا   دزيــادال  لــب دــا تقــدم 

أن دــا درد م او ــراف حيكــي  -فيمــا أهســب–ل ددقتضــب  لــك (1)دىــردع

فيما أدتي  د   ياتل دكان الرد أدًع د  املـ ل   أد  رد  لب سيدىا دوسب

كما يوضح  سياق ا"يات م السورال م أك ر د  دوضعل دأدـا م  يـة الشـعراء    

دفر ـون ىفسـ ل دملـا أهـ  فر ـون بغلبـة        رًا بني دوسـب فكان احلدي  دائ

ليكـرر  لـب    ِبِسـح رتاِ أسرع يدفع ديبالغ م الـدفع فـراد م لفظـ      دوسب

ل دقد أكد ذتنَّ َهَذا ل َساِهٌر َ ِليٌ  أ هان الناس لف  السحر ذ  مل يكتف بقول 

 ـون ملـا   " م "كشـاف " قـائس: "دلقـد حتـم فر    ـهـ 538هذا املعو "الريشـر  ت 

أبور ا"يتنيل دبقي ع يدر  أ  طرفي  أطو ل هتب ز   ن  د و  اإلهليـةل  

ده،    دنكبي  كاياء الربوبيةل دارتعـدت فرائوـ ل داىـتف  سـحرال خوفـًا      

دفرقًال دبلغت اعستكاىة لقود  الذي  ه  بر م   بيدا دهو ذعههـ  أن طفـق   

 دـ  رهـة دوسـب    يؤادره  ديعرتف هل  مبا هذر دنـ  دتوقعـ ل دأهـ  بـ     

 .هذال داو أ ل .(2)دظلبت   لب دلك  دأرض "

َدل مَّا َبل َغ أ ُ دَُّا  َتي ناُا ُهْكمًا َدِ ْلمًا  :: قول  تعاا(3)ل ال   شرالشاهد ا

 (.22يوسف) َدك ذِلك  َىج رت  اْلُمح ِسِننَي

ًا َدِ ْلمـًا َدك ـذِلك    َدل مَّا َبل ـَغ أ ُ ـدَُّا َداس ـَتو   َتي نـاُا ُهْكمـ     دع قول  تعاا:

 .(14القوص) َىج رت  اْلُمح ِسِننَي

                                      
ــب ســورال او ــراف م املوــحف )   (1) ــرد7ترتي ــا ســورال الشــعراء  39ع )(ل دى (ل دأد

  (.  47(ل دىردع )26فرتتيبها م املوحف )
  . 310 3الكشاف: (2)
   .32رسالة الدر الدائر املنتخب (3)
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ــ    ــاء لف ــف  ليهمــا       َداس ــَتَو ر ــيدىا دوســب ددن ســيدىا يوس دــع س

السسمل داعستواء: هو اع تدا  م الس  دكما  استحكاد ل دبلوظـ  دبلغـًا   

 (1) ع دريد  لي .

 دللعلماء م توري  الذكر داحلذف م ا"يتني أدران:

د  كما  البنية داستحكام القوال دـا مل يكـ     : أن لسيدىا دوسباود 

دــ  دكــر القبطــي   ل ددــا  كــر م ســياق قوــة دوســب لســيدىا يوســف

فقضب  لي ل دليل  لب هـذال دـع دـا درد م احلـدي  الشـريف: "دوسـب  دم       

 .(3)ل يعو العظ  دكما  القوال دالشدال(2)طوا  كأى  د  ررا   نؤءال"

د أدهب او ذلي  دهو صغم م البئرل قـا  تعـاا:   ق ال اىي: أن يوسف

    ََدأ د َهي َنا ذتل ي ِ  ل ُتَنبَِّئنَُّه   ِبأ د رتِه   َهـَذا َدُهـ   ل ـا َيش ـُعُردن  ( لدأدـا  15)يوسـف

فل  يوأ ذلي  ذع بعد بلوغ او ـد دكمـا  اعسـتواءل فلـ  ينتظـر م       دوسب

 .(4)بعد اوربعني الذ  أدهي ذلي  د لما اىتظر م دوسب يوسف

اإلملـاأ ذا   دـع دوسـب   َداس ـَتَو  دلعل أيضا د  سر اصـطفاء لفـ    

كوى  د  أدلي العرم د  الرسلل دأى  سيلقب م سبيل تبليـغ د وتـ  ألواىـًا دـ      

؛ ذ  ذىــ  سمسـل ذا دــ  اد ــب  اعبـتسء داحملــ  أضـعاف دــا يلقــب يوسـف   

 َ ِلم ـُت ل ك ـ   ِدـ   ذتل ـٍ  ظ ي ـرت      َدـا  اولوهيةل قـائًس فيمـا هكـاا القـر ن  نـ :      

(ل سمسل ذا فر ون الذ  دصف بالتجا دالعلـو م اور ل  38)القوص

فناسب  لك أن يكون املرسـل ذليـ   لـب أكمـل الوـفات دأقـو  البنـبل دقـد         

                                      
  . 253 14ل دىظ  الدرر397 3ينظر السابق: (1)
  .151 1(:165هدي  ) -باك اإلسراء-صحيح دسل ل برداية اب   باس (2)
  .  87 20دالتحرير دالتنوير: ل795 2ينظر درال التنريل: (3)
  . 141 1ل دالاهان م توري  دتشاب  القر ن:795 2ينظر درال التنريل: (4)
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 هكب القر ن    صفت  تلك م دكر القبطيل دقـو  ذهـد  ابـن   ـعيب    

اْلق وت ُّ او ِدنُي وطفبدكما أخا امل  فيما -م احلدي  املتقدمل كل  لك

دـع دوسـب ددن يوسـف  ليهمـا السـسمل       َداس َتَو ىاسب  كر  -أهسب

 داو أ ل .

َداللَُّ  َرَعَل ل ك    ِد   أ ى ف ِسك    أ ز دارًا :: قول  تعاا(1)لرابع  شرالشاهد ا 

ق ك    ِدَ  الطَّيِّباِت أ ف ِباْلباِطلت ُيؤ ِدُنوَن َدَرَعَل ل ك    ِد   أ ز داِرك    َبِننَي َدَهف َداًل َدَرَز

 (.72النحل) َدِبِنع َمِت اللَِّ  ُه   َيْكف ُردَن

أ َدل ـ   َيـَرد ا أ ىَّـا َرَعْلنـا َهَردـًا  ِدنـًا َدُيَتَخطَّـُف النَّـاُس ِدـ            دع قول  تعـاا: 

 .(67العنكبوت)ْكف ُردَنَهو ِلهت   أ ف ِباْلباِطلت ُيؤ ِدُنوَن َدِبِنع َمِة اللَِّ  َي

ل دهـذا يفيـد   َيْكف ـُردنَ دقددًا  لب الفعـل  ُه  راءت  ية النحل بذكر 

": ـهـ 471التوكيد دتقوية احلك  دتقريرا؛ وى  تقدي  قا   ن  " بـدالقاهر ت 

"أردت أن حتقق  لب السادع أى  قد فعلل دمتنع  د  الشكل فأىت لذلك تبـدأ  

بـل أن تـذكر الفعـل م ىفسـ  لكـي تبا ـدا بـذلك        بذكرال دتوقع  أدًعل ددـ  ق 

 .(2)   الشبهةل دمتنع  د  اإلىكار أد أن يظ  بك الغل، أد التريد"

دم ســياق ســورال النحــل دــا يســتورب  كــر الضــمم )هــ ( الــذ  يســجل  

 لــيه  الكفــر بالنعمــةل دمينــع دــ  أن يتــوه  الســادع أن املــراد ظــم املخــاطبني  

الـذ  يورــب    كـر ا""ء دـع ك رتهـا دتعـددها    بهـذا؛ ذ  هـي سـورال )الـنع ( د    

ل ددع  لك كان دنه  امحود دالكفرل فناسب  لك توكيـد  (3)الشكر دالطا ة

                                      
   .32رسالة الدر الدائر املنتخب (1)
  . 128ل129دعئل اإل جاز: (2)
رسـ  كلمـة    -دهو د  سر ذ جـاز الرسـ  الع مـاىي   -دلعل مما يستأى  ب  هاهنا  (3)

م سورال النحل دليًس  لب السعة دالك رالل بينما هي بالتاء املربوطة )ىعمة( بالتاء املفتوهة 
  م سورال العنكبوتل ل دكأى  يعطي بعض الدععت ال  توافق السياقل داو أ ل .
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ثبوت الفعل بذكر الضممل دأدا  يـة العنكبـوت فالسـياق م هـدي   ـ  ىعمـة       

يووصة ملخاطبني دعلودني يووصني ع يلتب  في  اإلخبـار باخلطـاكل قـا     

د ا أ ىَّا َرَعْلَنا َهَردنا  ِدننا َدُيَتَخطَُّف النَّاُس ِد   َهو ِلهت   أ ف ِباْلَباِطلت أ َدل    َيَرتعاا:

(ل فلـ  يسـتورب  كـر الضـمم     67)العنكبوت ُيؤ ِدُنوَن َدِبِنع َمِة اللَِّ  َيْكف ُردَن

 كما م النحلل داو أ ل .

أ ن  َيخ ُرُروا ِدن َها ِد    ك لََّما أ َراُددا:: قول  تعاا(1)خلاد   شرالشاهد ا   

 (.22احلج) ظ  ٍّ أ ِ يُددا ِفيَها

 ك لََّمــــا أ َراُددا أ ن  َيخ ُرُرـــوا ِدن َهـــا أ ِ يـــُددا ِفيَهــــا    دـــع قولـــ  تعـــاا:   

 .(20السجدال)

ل دمل تذكر م  ية السجدال دـع أن السـياق   ِد   ظ  ٍّراءت  ية احلج بذكر

ر دـ  العـذاك م النـارل داملـراد بـالغ :      م ا"يتني م احلدي   ما يلحق الكفـا 

 .(2)"الكرك داوخذ بالنف  هتب ع  د صاهب  دتنفسًا"

 د  امملة رأيان: ِد   ظ  ٍّ دللعلماء م توري  حمل

اود : أىها بـد  ا ـتما  دـ  قولـ  )دنهـا( الـ  دردت قبلـها؛ ون النـار         

 تشتمل  لب الغ ل دهذف الضمم لفه  املعنب أ  د  ظمها.

ال ــاىي: أن )دــ ( للتعليــل دالســببية فتتعلــق بيخررــوا؛ ون املعنــب أىهــ     

 .(3)أراددا أن خيرروا د  النار ورل الغ  الذ  حلق به  فيها

                                      
   .33رسالة الدر الدائر املنتخب (1)
  . 181 1الاهان م توري  دتشاب  القر ن: (2)
ل دذ ـــراك القـــر ن 496 7احملـــي،: ل البحـــر114 4ينظــر تفســـم ابـــ   طيـــة:  (3)

  . 416 6دبياى :
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م احلج ددن السجدال ؛ ف ن التفويل الذ   ِد   ظ  ٍّدأدا    سر ذي ار 

ــا         ــيل ل قـ ــادال دالتفوـ ــك الريـ ــب تلـ ــتد ب دأدرـ ــج اسـ ــورال احلـ ــو م سـ هـ

ف الَِّذيَ  ك ف ُردا ق طَِّعـت  ل ُهـ   ِثَيـاٌك ِدـ   َىـار  ُيَوـبُّ ِدـ   ف ـو قت ُرُءدِسـهتُ           تعاا:

( َدل ُهـ   َدق ـاِدُع ِدـ      20( ُيو َهُر ِبـِ  َدـا ِفـي ُبط ـوِىهت   َداْلُجل ـوُد )     19اْلَحِميُ  )

( فهـذا التفوـيل ولـوان العـذاك دصـنوف ل أدرـب       21-19)احلج َهِديٍد

ل خبـسف دـا م السـجدالل فقـد أتـب الكـسم دـوررًا        ِدـ   ظ ـ ٍّ  اإلطناك بذكر 

َدأ دَّا الَِّذيَ  ف َسق وا ف َمْأَداُهُ  النَّـاُر ك لََّمـا   يتورًا د  ظم تفويلل قا  تعـاا:  

  ل داو أ ل . (1)أ َراُددا أ ن  َيخ ُرُروا ِدن َها أ ِ يُددا ِفيَها

ك  ِبأ نَّ اللََّ  ُهـَو اْلَحـقُّ َدأ نَّ َدـا     ِل :: قول  تعاا(2)لسادس  شرالشاهد ا

 (.62احلج)  َيد ُ وَن ِد   ُددِىِ  ُهَو اْلباِطُل َدأ نَّ اللََّ  ُهَو اْلَعِليُّ اْلك ِبُم

 ِلك  ِبأ نَّ اللََّ  ُهَو اْلَحقُّ َدأ نَّ َدا َيد ُ وَن ِد   ُددِىِ  اْلباِطُل   دع قول  تعاا:

 .(30لقمان)   اْلَعِليُّ اْلك ِبُمَدأ نَّ اللََّ  ُهَو

ــَو رــاءت  يــة احلــج دشــتملة  لــب ضــمم الفوــل   ددن  يــة لقمــانل  ُه

دضمم الفوـل يفيـد دعنـب اعختوـاص دالقوـرل دـ  بـاك قوـر املوصـوف          

 لب الوفةل قورًا يفه  دن  أن ع باطل ظـم باطلـه  الـذ  يد وىـ  دـ  ددن      

؛ ىظــرًا ون أصــل الــدي  التوهيــدل  ل دكــل باطــل جباىبــ  ع يعــد بــاطسً او

 د دم اإل راكل دم هذا زيادال حتقم دتسفي  هل .

دأدــا  ــ  ســر اختوــاص  يــة احلــج بضــمم الفوــل ددن لقمــانل فقــد      

قيل: ذن  يات سورال احلج تقددت فيها توكيدات درتادفة م دواضع  دالل كل 

                                      
ل ددـسك  181 1ل دالاهان م توري  دتشاب  القر ن:924 2ينظر درال التنريل: (1)

  . 358 2التأديل:
   .33رسالة الدر الدائر املنتخب (2)
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ج ىاسبها  كر ضمم ل فك رال التوكيدات م سورال احل(1) ية دؤكدال درال أد درتني

الفول فيهال دأدا لقمان فقـد خلـت دـ  د ـل تلـك التوكيـدات؛ ددـ  ثـ  مل         

 .(2)يستدع احلا   كر الضممل كما استد اا م  ية احلج

ذتنَّ الَِّذيَ  َتـد ُ وَن ِدـ     دقيل:  كر ضمم الفول راء ملناسبة قول  تعاا: 

(ل فجـاء قولـ  تعـاا:    73)احلـج  ار َتَمُعوا ل ـ ُ  ُددنت اللَِّ  ل    َيخ ل ق وا ُ َبابنا َدل وت

      ُــل ــَو اْلَباِطـ ــِ  ُهـ ــ   ُددِىـ ــد ُ وَن ِدـ ــا َيـ ــقُّ َدأ نَّ َدـ ــَو اْلَحـ ــَ  ُهـ ــأ نَّ اللَّـ ــك  ِبـ  َ ِلـ

(؛مب ابة التعليل ل ل دذن تقدم  لي ل دلك  هذا د  سـن  العـرك م   62)احلج

 .(3)كسده 

التأكيـد  لـب دصـف    دأهسب أن سر اصطفاء ضمم الفوـل م احلـج هـو    

الــبطسن لعبــادال اودثــان الــ  يعبــددىها دــ  ددن اول دهــذا التأكيــد رــاء ون  

السورال أ ارت م أك ر د  دوضع ذا  بادته  تلـكل خبـسف سـورال لقمـانل     

ل ُهَنف اَء ِللَِّ  ظ ي َر ُدش رتِكنَي ِبِ ل ف ار َتِنُبوا الرِّر َ  ِدَ  اْلأ د َثانتفجاء م احلج 

َيع ُبُددَن ِد   ُددنت اللَِّ  َدا ل    ُيَنرِّ   ِبِ  ُسْلط اىناَد  ل ذتنَّ الَِّذيَ  َتد ُ وَن ِد   ُددنت

 دهذا دع دا بو  لي  النظ  م السورال د  ك رال التوكيداتل داو أ ل .  اللَِّ 

  ع ُبـُددنَ ذت   قاَ  ِلأ ِبيـِ  َدق و ِدـِ  َدـا تَ    :: قول  تعاا(4)لسابع  شرالشاهد ا

 (.70الشعراء)

 .(85الوافات)  ذت   قاَ  ِلأ ِبيِ  َدق و ِدِ  دا ا َتع ُبُددَن دع قول  تعاا:

                                      
  . 182 1ل دالاهان م توري  دتشاب  القر ن:930 2ينظر درال التنريل: (1)
مي ل  اهرال بارزال م دعظ   يات سورال احلج ذن مل يك  م كل  يـةل   أسلوك التوكيد (2)

  دتلك  اهرال رديرال بأن تقوم بها دراسة دستقلةل تكشف    أسرارها.  
  . 363 2ينظر دسك التأديل: (3)
   .32رسالة الدر الدائر املنتخب (4)
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ــ "هل هناك فرق بني اعستفهام بـ دا ا"؟ للعلمـاء م هـذا   "دا"ل داعستفهام ب

 رأيان:

اود : أن "دا ا" هي م دعنب "دا" م أن كس دنهما لسسـتفهامل درعلـت   

 هي اس  ذ ارال م اوصل دـع "دـا" م هكـ  الكلمـة الواهـدالل دكـل       " ا" ال 

 دنهما م حمل ىوب  لب املفعوليةل داملعنب: أ   يء تعبددن د  ددن او؟

ال اىي: أن "دـا ا" دكوىـة دـ  "دـا" دهـدها دهـي لسسـتفهامل د " ا" اسـ          

ا: دوصو  مبعنب الذ ل دامملة بعدها صلةل ديكون املعنب م اعسـتفهام بهـ  

أ   يء الذ  تعبددى  د  ددن اول دحملها الرفع  لـب اعبتـداء دامملـة دـ      

 .(1)اس  املوصو  دصلت  خا

ــرأيني فاعســتفهام بـــ   دا ا" أبلــغ م دوضــع  دــ  اعســتفهام   "د لــب كــس ال

ــ  دا""؛ د لــك ون الســياق م ســورال الوــافات للتقريــع داإلىكــار دالتــوبي ل "ب

تحمل دـع اعسـتفهام دعنـب التـوبي  دالتقريـعل دلـذا       دا ا" ل"فكان اعستفهام بـ

(ل استفهام ذىكـار   86)الوافات أ ِئْفًكا  ِلَهًة ُددَن اللَِّ  ُترتيُددَنراء بعقبها 

ل دأدــا م َدـاَ ا َتع ُبــُددنَ يؤكـد دعنـب التقريــع دالـتحقم الــذ  سـبق م قولــ      

ـــ ل فناســب (2)ســورال الشــعراء فســياق حمارــة م ابتــداء الــد وال   دا" "اعســتفهام ب

اخلاليـــة دـــ  ذ ـــارال الـــتحقم دالتـــوبي ل ذ  مل يـــرد أن يبـــدأه  بـــالتوبي  بـــل  

ق ـال وا  باعستفهام الذ  ينبهه  أد  اودر  لب هقيقة دا يعبددن؛ لذا بعقبهـا  

 (.71)الشعراء َىع ُبُد أ ص َنادنا ف َنظ لُّ ل َها َ اِكِفنَي

                                      
 ل ددغـــو440 1ينظـــر توضـــيح املقاصـــد داملســـالك بشـــرأ ألفيـــة ابـــ  دالـــك:   (1)

  . 395 1اللبيب:
دممــا يســتأى  بــ  م هــذا أن الشــعراء ىــردع قبــل الوــافاتل فســورال الشــعراء ىــردع   (2)
  (.  56(ل دسورال الوافات )47)
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صــنام دتكســما هلــا م ســورال باو دأكـد هــذا املعنــب أيضــا  كــر تنكيلــ  

ل دمل يذكر د ل هـذا م الشـعراء؛ وىـ     ف َراَغ َ ل ي هت   َضر بنا ِباْلَيِمنيتالوافات

 ل داو أ ل .(1)م بداية الد والل دبداية التنبي   لب الضس 

َدأ ص َبَح الَِّذيَ  َتَمنَّو ا َدكاَىُ  ِباْلـأ د  ت  :: قول  تعاا(2)ل اد   شرالشاهد ا

َيق ول وَن َدي ك أ نَّ اللََّ  َيب ُس،  الرِّز َق ِلَم   َيشاُء ِد   ِ باِدِا َدَيْقِدُر ل ـو ع أ ن  َدـ َّ اللَّـُ     

 (.82القوص) ُ َ ل ي نا ل َخَسَف ِبنا َدي ك أ ىَُّ  ع ُيْفِلُح اْلكاِفُردَن

اِدِا َدَيْقِدُر ل ُ  ذتنَّ اللَّـَ   اللَُّ  َيب ُس،  الرِّز َق ِلَم   َيشاُء ِد   ِ ب دع قول  تعاا:

 .(62العنكبوت)  ِبك لِّ َ ي ٍء َ ِليٌ 

راءت  يـة العنكبـوت بـذكر )لـ (ل درـاءت  يـة القوـص بـددىهال د كـر          

" سر  كر )ل ( م العنكبوت ددن القوـص ون املعنـب م   ـه420"اإلسكام ت

ل فـالقبض  العنكبوت  لب أن د  يقدر ل  هو دـ  يبسـ، لـ   م دقـتني يـتلفني     

دالبس، لواهد م هالنيل دأدا م سـورال القوـص فـاملعنب  لـب أن او يوسـع      

الرزق مل  يشاء ع لكرادت ل كما دسع  لب قاردنل ديضيق  لب دـ  يشـاء ع   

 .(3)هلواى ل كما ضيق  لب ك م مم   د  ب 

د ليــ  فــاملعنب م العنكبــوت ظــما م القوــص؛ ذ  م العنكبــوت البســ،   

ــخ  ــدر لش ــا م      دالق ــيئةل دأد ــب املش ــب هس ــتني  ل ــالتني يتلف ص داهــد م ه

 القوص فالبس، لواهدل دالقدر لغما  لب هسب املشيئة أيضًا.

                                      
ل دىظـ   190 1ل دالاهان م توري  دتشـاب  القـر ن:  965 2ينظر درال التنريل: (1)

 . 138 23ل دالتحرير دالتنوير:253 16الدرر
   .33املنتخبرسالة الدر الدائر  (2)
  . 1018 3ينظر درال التنريل: (3)
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َدك ـأ يِّ   ِدـ     دقيل: "ذن  ية العنكبوت الكـسم فيهـا دتوـل بقولـ  تعـاا:      

لمني ل دقد قا  بعض املفسري : ذن املشركني  ّيردا املسَدابٍَّة ع َتح ِمُل رتز ق َها

 .(1)بالفقرل دقيل: ذن بعض املسلمني قالوا: ذن هاررىا مل اد دا ىنفق"

ــره  او ــذلك     فبوــ ــيه ل دلــ ــ  ع  لــ ــو هلــ ــرزق هــ ــدر م الــ أن القــ

َدَدـ    داوصل أن يقا : يقدر  ليه ل كما م  ية أخـر    لَدَيْقِدُر ل ُ قا :

ئدال دا م القدر ذن قدرل دكمـا  (ل فنب  بالسم ذا فا7)الطسق ق ِدَر َ ل ي ِ  رتز ق ُ 

م راء م احلدي : "دـا دـ  دوـيبة توـيب املسـل  ذع كفـر او بهـا  نـ  هتـب          

 ل داو أ ل .(3)ل دلوع هذا اإلمياء لقيل: يقدر  لي (2)الشوكة يشاكها"

 

*      *      * 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
  .  28 21التحرير دالتنوير: (1)
ــاء م كفـــارال املـــر  –صـــحيح البخـــار   (2) ــا رـ ــاك دـ ــة  -بـ   دـــ  هـــدي   ائشـ
(5640:)7 114.  
  . 219 22ل 27 21ينظر التحرير دالتنوير (3)
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 املبحث الثالث

  واهد دتشاب  النظ  بني املقدم داملؤخر

 دفي  دطلبان

 ملطلب اود :  واهد دتشاب  النظ  م التقدي  دالتأخم م طرم اإلسناد.ا

 املطلب ال اىي:  واهد دتشاب  النظ  م التقدي  دالتأخم بني املتعلقات.

 املطلب اود :  واهد دتشاب  النظ  م التقدي  دالتأخم م طرم اإلسناد.

يـات الـ   كـرت م    يهت  هذا املطلب بدراسة  واهد دتشاب  النظ  بـني ا" 

" هو  دتشاب  النظ  م التقدي  دالتأخم م طـرم  ـه538رسالة "الريشر  ت

اإلسنادل بتقدي  املسند تارال  لب املسـند ذليـ ل أد بـالعك ل أد بتقـدي  تلـة      

كادلة  لب تلة أخر ل أد بتقـدي  دـا تعلـق باملسـند ذليـ   ليـ ل أد دـا تعلـق         

ــان اوســرار م   ــ ل دبي ــ ل دســر    باملســند  لي ــب في   لــكل درهــة اخــتسف املعن

اصطفاء كل ىظـ  م دوضـع ل دقـد بلـغ  ـدد الشـواهد م هـذا املطلـب سـبعة          

   واهدل بياىها  لب التفويل كا"تي:

َدذت   ق ْلَنا اد ُخل ـوا هـِذِا اْلق ر َيـة  ف ك ل ـوا ِدن هـا      :: قول  تعاا(1)ود الشاهد ا

اْلبـاَك ُسـجَّدًا َدق ول ـوا ِهطَّـٌة َىغ ِفـر  ل ك ـ   َخطايـاك            َهي ُ  ِ ئ ُت   َرظ دًا َداد ُخل ـوا 

 (.58البقرال) َدَسَنرتيُد اْلُمح ِسِننَي

َدذت   ِقيَل ل ُهُ  اس ك ُنوا هِذِا اْلق ر َية  َدك ل وا ِدن ها َهي ُ  ِ ـئ ُت    دع قول  تعاا:

 ك    َخِطيئـاِتك    َسـَنرتيُد اْلُمح ِسـِننيَ   َدق ول وا ِهطٌَّة َداد ُخل وا اْلباَك ُسجَّدًا َىغ ِفر  ل 

 .(161او راف)

                                      
   .33رسالة الدر الدائر املنتخب (1)
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م سياق احلـدي   ـ  أهـوا  بـو ذسـرائيلل دأخبـاره  ذزاء دـا أىعـ  او         

 ليه  د  ىع ل ددا كان دنه  كفر درحودل  كـر م  يـة البقـرال دقـددًا اودـر      

 ـراف  بالدخو  ساردي   لب اودر بالد اء داعستغفارل بينما  كر م  يـة او 

 دقددًا اودر باعستغفار  لب اودر بالدخو  ساردي .

دللعلماء م سر تنوع اوسلوك م ا"يتني ارتهـادات م التوريـ  دنهـا: أن    

حيكي دا دقع لبو ذسرائيل دسـائر اوىبيـاء دـع أقـواده ل حيكـي دعـاىي        او

  كـاىوا  ألفا ه ل دع حيكي اولفا  بأ ياىهال دالدليل  لب  لك أن اللغة الـ 

يتكلمون بها ظم العربيةل ددا دام اودر كذلك فكان يمًا بأن يؤدي  بـأ  لفـ    

 .(1)أرادل دكيف  اء د  تقدي  دتأخم حبرف ع يد   لب ترتيب كالواد

" ذن دـا  ـهـ 1393دلعل هذا التوري  كان سببًا م أن يقو  "ابـ   ا ـور ت  

القوــد ذا أن كــس القــولني  بــني ا"يــتني دــ  بــاك التفــن  م أداء الكــسم؛ ون 

 .(2)داقع ق دم أد أ خر

دهذال دذن كان صحيحًا  لـب اإلتـا ؛ ظـم أىـ  ع خيـص هـذا املوضـع        

ددن ظمال فتلك قضية دقررالل دع يعو اإلخبار  ـ  دعـاىي القـوم أن يكـون     

 لـك دـ  ظـم دناســبة م كـل دوضـع تغـم فيــ  ىظـ  احلكايـة  ـنه ل أد اودــر          

تيار د  بـني البـدائلل ددرا ـاال املقادـات دالسـياقاتل دكـل       هل ؛ فالبسظة اخ

تغيم م النظ  يتبع  تغيم م املعاىيل دالقو  مبجرد التفـن  م الكـسم دـ  ددن    

م  -فيمــا أهســب–دعنــب يــتلم ل أد ســر يســتخرج ممــا ع  ــوز القــو  بــ   

 النظ  القر ىي.

                                      
   . 238 1ينظر درال التنريل: (1)
 .  145 9ينظر التحرير دالتنوير: (2)
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" دـ  أن  ـهـ 505دد  تلك اعرتهادات أيضا: دا  هب ذلي  "الكردـاىي ت 

ون السابق م هذا  َدق ول وا ِهطٌَّة لب  َداد ُخل وا ية سورال البقرال قدم فيها 

 .(1)السورال )ادخلوا( فبني كيفية الدخو 

فناسبها بيان  َدذت   ق ْلَنا اد ُخل وا َهِذِا اْلق ر َية دلعل  يقود بذلك قول  تعاا: 

ل دأدـا م  ِهطَّـةٌ  لـب قـوهل    كيفية الدخو  يعو أن يدخلوا سجدًال فقـدم  

أد لعلـ  يقوـد أن اودـر     لاس ك ُنوا  ية او راف فل  يذكر الدخو ل بل قا 

 بالدخو  دقدم  لب اودر باعستغفار فيما هو اوصلل فقدم لذلك.

" م كـسم كـ م   ـه708دد  تلك التوريهات أيضا: دا  كرا "الغرىاطي ت

وضــعني املعيــة؛ وىهــ  أدــردا أن يقولــوا خسصــت  أن "الــواد" دقوــود بهــا م امل

ِهطٌَّة         ها  السجودل فـاملراد اممـع بـني اودـري ل داملعنـب: ادخلـوا البـاك

سجدًا قائلني م سـجودك  هطـةل فقـدم دأخـر بـني اودـري  لـيعل  أىهمـا ظـم          

دنفولنيل بل كل داهد دنهما دع ا"خر ون "الـواد" ع تقتضـي ترتيبـًال ذ  لـو     

سواء م املوضعني لتوه  أىه  أدـردا بـاودري  دنفوـلنيل دذمنـا     درد  لب هد 

التقدي  للسجود م البقرال ون ابتداء السجود يتقـدم ابتـداء الـد اءل فقـدم دـع      

 .(2)املقدم

دـا  كـرا "البقـا ي     -دلعل  أدرهها فيما أهسب–دد  التوريهات أيضا 

ــرال دســياق او ــرافل ففــي ســورال   ـهــ885ت ــرال  " ذ  ىظــر ذا ســياق البق البق

السياق لعـد الـنع  دك ـرال ا"عء فقـدم الـدخو  دـع السـجود الـذ  هـو أقـرك           

املشعر بالذىبل دأدا م او راف فالسياق لبيـان   ِهطٌَّةللتشريف  لب قوهل 

                                      
  . 73 1الاهان م توري  دتشاب  القر ن: (1)
  ددابعدها. 37 1ينظر دسك التأيل: (2)
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ليكون أد   َدق ول وا ِهطٌَّةدا حتملوا د  ا"ثام ددا فعلوا  اا اإلىعامل فقدم 

ظ   ىبه   لب  ثاده ل دهو املناسب لـوردد  قارع للسمع مما أدردا ب  ليشعر بع

 داو أ ل . (1) القوة م سياق سورال او راف.

َدل    َتر ضـب َ ن ـك  اْلَيُهـوُد َدع النَّوـار      :: قول  تعاا(2)ل اىيالشاهد ا 

ُه   َبع َد الَّـِذ   َهتَّب َتتَِّبَع ِدلََّتُه   ق ل  ذتنَّ ُهَد  اللَِّ  ُهَو اْلُهد  َدل ِئ ت اتََّبع َت أ ه واَء

 (.120البقرال) راَءك  ِدَ  اْلِعْل ت َدا ل ك  ِدَ  اللَِّ  ِد   َدِليٍّ َدع َىِوم 

َدع ُتؤ ِدُنوا ذتعَّ ِلَم   َتِبَع ِديَنك    ق ل  ذتنَّ اْلُهد  ُهَد  اللَِّ  أ ن  دع قول  تعاا:

 ِ ن َد َربِّك    ق ل  ذتنَّ اْلف ض َل ِبَيِد اللَِّ  ُيؤ ِتيِ  ُيؤ تب أ َهٌد ِد  َل َدا أ دِتيُت   أ د  ُيحارُّوك   

 .(73    مران) َد   َيشاُء َداللَُّ  داِسٌع َ ِليٌ 

َدل ـ    راءت  ية البقرال م سياق الرد  لب اليهود دالنوار ل قا  تعـاا:  

 (.120)البقرال  ...  َتر َضب َ ن ك  اْلَيُهوُد َدل ا النََّواَر  َهتَّب َتتَِّبَع ِدلََّتُه

دأدــا  يــة     مــران ففــي ســياق بيــان دكــر أهــل الكتــاك دكيــده  للــذي    

(ل 72)    مـران  ...َدق ال ـت  ط اِئف ـٌة ِدـ   أ ه ـلت اْلِكَتـاكِ      دنـوال قـا  تعـاا:    

 فقدم م كل دوضع دا يناسب سياق .

تقي ل فاملراد د  )هد  او( هو دي  اإلسسمل الدي  القوي  دالوراط املس

 داملراد د  )اهلد ( الكادل م صفة اهلدايةل دالوحيح فيها.

يعـو: "أن هـد  او الـذ      ق ل  ذتنَّ ُهَد  اللَِّ  ُهَو اْلُهَد ففي  ية البقرال 

هو اإلسسم هو اهلد  احلـق الـذ  يوـح أن يسـمب هـد ل دهـو اهلـد  كلـ          

 (3)و هو ".لي  دراءا هد ل ددا تد ون ذا ذتبا   دا هو بهد  ذمنا ه

                                      
  . 145 9ل 393 1ينظر ىظ  الدرر: (1)
   .34رسالة الدر الدائر املنتخب (2)
  . 183 1الكشاف (3)
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فامملة د  باك القوـر داعختوـاص قوـرًا هقيقيـًال قوـر الوـفة  لـب        

املوصــوفل دقــد أكــدت بــأك ر دــ  دؤكــد لتكــون أدكــد م الــرد  لــب اليهــود    

 دالنوار  م طلبه  أد ذرضائه  م اتباع دينه ل راء م "البحر احملي،":

وـرل  "دأكد امملة بأن دبالفول الذ  قبلل فد   لـب اعختوـاص داحل  

درــاء باهلــد  دعرفــا بــاولف دالــسم دهــو ممــا قيــل: ذن  لــك يــد   لــب           

 (1)احلور".

ذ ن احلوــر أد القوــر دفهــوم دــ  طــريقني م حمــل الشــاهدل دــ  تعريــف   

الطــرفنيل ددــ  ضــمم الفوــلل دكــل طريــق يؤكــد ا"خــرل كمــا أن اولــف    

و  " بـد  دالسم م )اهلد ( تد   لب استغراق امن ل دم د ل هذا املعنب يق

": "أن تقوــر رــن  املعنــب الــذ  تفيــدا بــاخلا  لــب املخــا ـهــ471القـاهر ت 

 ن ل ع  لب دعنب املبالغة دترك اع تداد بورودا م ظم املخا  ن ل بل  لب 

 .(2)د و  أى  ع يورد ذع دن "

فهي دـ  بـاك قوـر الوـفة      ق ل  ذتنَّ اْلُهَد  ُهَد  اللَِّ دأدا  ية     مران 

احلـق هـو أن يهـديك  او ذليـ  ع دـا       داملعنب قل طريق اهلد  ملوصوفل لب ا

تفعلوى  د  دكر دخديعة د  ذسـسم در ـوم م أد  النهـار دكفـران م  خـرال      

دطريق  داهد هـو تعريـف الطـرفنيل داملعنـب: "أن اهلـد  هـد  او دـ   ـاء         

يلطــف بـــ  هتــب يســـل ل أد يريـــد ثباتــ   لـــب اإلســسمل دمل ينفـــع كيـــدك      

 .(3)دهيلك "

                                      
  . 590 1البحر احملي، (1)
   . 180دعئل اإل جاز: (2)
  . 374 1الكشاف: (3)



 

 
 العربيةجملة العلوم  415

 هـ1440 اخلمسون حمرمالعدد 
 

 

دامملــة رــاءت دعرتضــة لبيــان أن اهلــد  هــو أن يهــديك  او ذا الطريــق 

. فكــان اودا م هــذا تقــدي  (1)الوــحيحل دلــي  أن متكــردا دتبيتــوا يــاد ني

ــود        ــة اليه ــدي   ــ  ياد  ــبيلها؛ ون الســياق م احل ــان س ــة دبي ــق اهلداي طري

البقرال تقـدي  دـا هـو الـدي      دالنوار  م طرق اهلدايةل كما كان اودا م  ية 

ــنه ؛      ــاع دي ــرد  لــب اليهــود دالنوــار  م اتب ــاك م ال احلــق؛ ون الســياق هن

 لر مه  أى  احلقل داو أ ل . 

َدك ـذِلك  َرَعْلنـاك    أ دَّـًة َدَسـطًا ِلَتك وُىـوا      :: قولـ  تعـاا  (2)ال ال الشاهد 

 َ هتيدًا َددا َرَعْلَنا اْلِقب ل ة  الَِّتي ك ن َت ُ َهداَء َ ل ب النَّاست َدَيك وَن الرَُّسوُ  َ ل ي ك   

َ ل ي ها ذتعَّ ِلَنع ل َ  َد   َيتَِّبُع الرَُّسوَ  ِدمَّ   َين ق ِلُب َ لب َ ِقَبي ِ  َدذتن  كاَىت  ل ك ِبَماًل ذتعَّ 

 ِبالنَّـاست ل ـَرُعٌف   َ ل ب الَِّذيَ  َهـَد  اللَّـُ  َددـا كـاَن اللَّـُ  ِلُيِضـيَع ذتميـاَىك    ذتنَّ اللَّـ َ        

 (.143البقرال) َرِهيٌ 

َدراِهُددا ِفي اللَّـِ  َهـقَّ ِرهـاِدِا ُهـَو ار َتبـاك    َددـا َرَعـَل        دع قول  تعاا:

َ ل ي ك    ِفي الدِّي ت ِد   َهَرج  ِدلَّة  أ ِبيك    ذتب راِهيَ  ُهَو َسمَّاك ُ  اْلُمس ِلِمنَي ِدـ   ق ب ـُل   

لرَُّسوُ  َ هتيدًا َ ل ي ك    َدَتك وُىوا ُ َهداَء َ ل ـب النَّـاست ف ـأ ِقيُموا    َدِفي هذا ِلَيك وَن ا

 الوَّسال  َد ُتوا الرَّكاال  َدا  َتِوُموا ِباللَِّ  ُهَو َدو عك    ف ِنع َ  اْلَمو ا َدِىع ـَ  النَِّوـمُ  

 .(78احلج)

قد أفاد هذا قدم امار داجملردر م  ية البقرال ) ليك (  لب اخلا ) هيدا( د

 ": ـه534التقدي  اعختواص دالقورل يقو  "الريشر  ت

                                      
  . 51ل52 1دعاىي النحو: (1)
   .34رسالة الدر الدائر املنتخب (2)
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"فــإن قلــت: مل أخــرت صــلة الشــهادال أدًعل دقــددت  خــرًا؟ قلــت: ون   

الغر  م اود  ذثبات  هادته   لب اود ل دم ا"خـر اختواصـه  بكـون    

 .(1)الرسو   هيدًا  ليه "

ل هــذا اودـــة  دهــذا دــا يؤكــدا الســياق م ســورال البقـــرال دــ  بيــان فضــ        

ــاك    أ دَّــًة َدَســًطا دتشــريفهال قــا  تعــاا:  ــَذِلك  َرَعْلَن فكــان دــ  تلــة  َدك 

التشريف اختواصه  بكوىه  دشهودًا  ليه  د  النل املعظـ  خووصـًا ددن   

ظــمال دأدــا م تقــدي  ) ــهيدًا(  لــب قولــ  ) لــيك ( فقــد اىتقــل الغــر  ذا  

ون السـياق  ؛ (2) ل كما م سورال احلجاعدتنان  لب النل صلب او  لي  دسل

ل دذثبـات  ـهادت   لـب اودـةل ع     هناك    الـدي  الـذ  رـاء بـ  املوـطفب     

 اختواص اودة بشهادت ل داو أ ل .

 (.126    مران) َدِلَتْطَمِئ َّ ق ل وُبك    ِبِ :: قول  تعاا(3)لرابعالشاهد ا 

 .(10اوىفا ) ك   َدِلَتْطَمِئ َّ ِبِ  ق ل وُبدع قول  تعاا:

ل دخسصـت  هنـاك أىـ     (4)سبق تناد  هذا الشاهد دع  واهد املبح  ال اىي

ملا كاىت العناية بضمم القوم دحباهل ل دكـون البشـر  هلـ  ددن ظمهـ  قـدم      

ــِ  :ضــممه ؛ فقــا  م قولــ   ل ك ــ   بــدليل  كــر َدِلَتْطَمــِئ َّ ق ل ــوُبك    ِب

   ُبش َر  ل كالعناية باملبشر ب ل دباإلدداد ىفس  قدم دا في  ضمم  ل دملا كاىت

َدَدـا   م قولـ :  ل ك   ل دمل يذكر َدِلَتْطَمِئ َّ ِبِ  ق ل وُبك    :اإلدداد فقا 

 كما  كر م املوضع ا"خرل داو أ ل . َرَعل ُ  اللَُّ  ذتلَّا ُبش َر 

                                      
  .  199ل200 1الكشاف: (1)
  . 199 1ينظر ها ية اب  املنم بهادش الكشاف: (2)
   .34رسالة الدر الدائر املنتخب (3)
  ينظر الشاهد ال اد  د  املطلب ال اىي.   (4)
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بُّك    ع ذتلَ  ذتعَّ ُهَو خاِلُق ك لِّ  ِلك ُ  اللَُّ  َر:: قول  تعاا(1)خلاد الشاهد ا 

 (.102اوىعام) َ ي ٍء ف ا  ُبُددُا َدُهَو َ لب ك لِّ َ ي ٍء َدِكيٌل

 ِلك ـُ  اللَّـُ  َربُّك ـ   خـاِلُق ك ـلِّ َ ـي ٍء ع ذتلـَ  ذتعَّ ُهـَو ف ـأ ىَّب          دع قول  تعاا:

 .(62ظافر)ُتؤ ف ك وَن

وهيـد دىفـي الشـريكل ثـ  أتبعـ  بـذكر       قدم م  ية اوىعام دـا يـد   لـب الت   

َ ِلك ـُ  اللَّـُ    اخللق اسـتدعًع  لـب دطلـق القـدرال دبيـان العلـة؛ فقـا  تعـاا:         

 َربُّك    ل ا ذتل َ  ذتلَّا ُهـَو َخـاِلُق ك ـلِّ َ ـي ٍء ف ا  ُبـُددُا َدُهـَو َ ل ـب ك ـلِّ َ ـي ٍء َدِكيـلٌ          

لـذ  اسـتورب  لـك    (ل دقد  كر تع د   لماء التناسـب أن ا 102)اوىعام

َدَرَعل ـوا  هو السياقل دهو د  الوضوأ مبا ع خيفي  لب أهـدل قـا  تعـاا:    

ِللَِّ  ُ َرك اَء اْلِج َّ َدَخل ق ُه   َدَخَرق وا ل ُ  َبِننَي َدَبَناٍت ِبَغي ـرت ِ ْلـ   ُسـب َحاَىُ  َدَتَعـال ب     

هيـد دىفـي   (ل فاسـتورب  لـك تقـدي  كلمـة التو    100)اوىعام َ مَّا َيِوف وَن

 .(2)الشريك

َ ِلك ُ  اللَُّ  َربُّك    َخاِلُق ك لِّ َ ي ٍء ل ـا  كما أن تقدي   كر اخللق م  ية ظافر 

(؛ وىهـا م سـياق التـذكم بـالنع  دتعـدادهال      62) ذتل َ  ذتلَّا ُهَو ف أ ىَّب ُتؤ ف ك ـونَ 

َبـُر ِدـ   َخْلـقت النَّـاست     ل َخْلـُق السَّـَماَداِت َداْلـأ ر  ت أ كْ   دقد سبقها قول  تعـاا:  

(؛ فكان السياق م تقريـر أدـر اخللـق    57)ظافر َدل ِك َّ أ ْكَ َر النَّاست ل ا َيع ل ُموَن

دت بيتــ  اســتدعًع  لــب قيــام الســا ة الــ  ينكردىهــا د ــادلون م أدرهــال قــا  

ــاا:  ــَر ا    تع ــ َّ أ ْكَ  ــا َدل ِك ــَب ِفيَه ــا َري  ــٌة ل  ــاَ ة  ل بِتَي ــونَ  ذتنَّ السَّ ــا ُيؤ ِدُن ــاست ل   لنَّ

                                      
   .34ئر املنتخبرسالة الدر الدا (1)
ل 112 1ل دالاهان م توري  دتشاب  القـر ن: 535ل536 2ينظر درال التنريل: (2)
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ل داو (1)(ل فناســب  لــك تقــدي   كــر اخللــق  لــب كلمــة التوهيــد  59)ظــافر

 أ ل .

ل ق د  ُدِ د ىا َىح ُ  َد باُعىا َهَذا ِد   ق ب ُل ذتن  :: قول  تعاا(2)لسادسالشاهد ا

 (.82املؤدنون) َهَذا ذتعَّ أ ساِطُم اْلأ دَِّلنَي

ِ د ىا َهَذا َىح ُ  َد باُعىا ِد   ق ب ُل ذتن  َهَذا ذتعَّ أ ساِطُم ل ق د  ُد دع قول  تعاا:

 .(68النمل) اْلأ دَِّلنَي

راءت  ية املؤدنون  لب اوصل دـ  ظـم تقـدي  لفـ  )هـذا(؛ "ون دـا م       

هذا السورال  لب القياسل فإن الضمم املرفوع املتول ع  وز العطـف  ليـ ل   

ل ثـ   كـر   َد َباُعَىاث   طف  لي   د َىا َىح ُ ُدِ هتب يؤكد باملنفول فأكد 

 ." (3)َهَذااملفعو  دهو 

دهذا دا  لي  أصل الونا ة النحويـةل دلكـ  دـا سـر تقـدي  )هـذا( م  يـة        

 النملل دسر جميئها  لب اوصل م  ية املؤدنون؟ 

ا" املناسبة م  لك قائًس: "دملا كـان حمـ، العنايـة م    885يذكر "البقا ي ت

ذا السورال اخللق داإل ادال دالتهديد وهل العناد هكب  نه  أىهـ  قـالوا لقـد    ه

د دىا دقـددًا بـ  خبـسف النمـل فـإن حمـ، العنايـة فيهـا  لـب اإلميـان بـا"خرال            

 .(4)فلذلك قدم قول  هذا"

دالنا ر م سـياق سـورال النمـل  ـد أن تقـدي  )هـذا( املشـار بـ  ذا البعـ           

َدق ـاَ    قول  تعاا: -قبل –ا درد في ل ذ  راء داإلهياء بعد املوت يناسب د

                                      
  . 102ل103 17السابق ىفس ل دىظ  الدرر (1)
   .35رسالة الدر الدائر املنتخب (2)
  . 184 1الاهان م توري  دتشاب  القر ن: (3)
  . 175 13ينظر ىظ  الدرر: (4)
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(ل فـذكره   67)النمـل  الَِّذيَ  ك ف ـُردا أ ذتَ ا ك نَّـا ُتَرابنـا َد َباُعَىـا أ ِئنَّـا ل ُمخ َرُرـونَ      

ا"باء دعه  م سياق داهد كأى  اسـتبعاد دـنه  حلوـول ل داسـتنكار درـودا؛      

)هذا( ليد   لي ل دأدا  دأن هذا مما ع يكون م ز مه ؛ فاقتضب  لك تقدي 

ق ـال وا أ ذتَ ا ِدت َنـا   م سورال املؤدنون فل  يسبق  كر ا"باء كما هاهنـا قـا  تعـاا:   

(ل فجاء الكسم  لـب اوصـل   82)املؤدنون َدك نَّا ُتَرابنا َدِ ظ ادنا أ ذتىَّا ل َمب ُعوُثوَن

 ذ  ع دقتضب للتقدي ل داو أ ل .

َدراَء َرُرٌل ِد   أ ْقَوب اْلَمِديَنِة َيس عب قاَ  :: قول  تعاا(1)لسابعالشاهد ا

 َيا ُدوسـب ذتنَّ اْلَمل ـأ  َيـْأَتِمُردَن ِبـك  ِلَيْقُتل ـوك  ف ـاخ ُرج  ذتىِّـي ل ـك  ِدـَ  النَّاِصـِحنيَ          

 (.20القوص)

َدراَء ِد   أ ْقَوا اْلَمِديَنِة َرُرٌل َيس عب قـاَ  َيـا ق ـو مت اتَِّبُعـوا      دع قول  تعاا:

 .(20)ي  اْلُمر َسِلنَي

راءت  ية القوص  لب اوصل بتقدي  فا ل الفعل  لب بقية املتعلقات؛ 

 ذ  ع دقتضب لتقدي  ظمال فجاء الكسم  لب أصل  م الوياظة.

دذمنا رـاءت  يـة يـ   لـب ظـم اوصـل ملناسـبة السـياق الـواردال فيـ ؛ ون           

ون السـر م  ؛ اْلَمِديَنـةِ ِدـ   أ ْقَوـب   الغر  يتعلق ببيان دكـان جمـيء الررـل   

بيــان فضــل  لكــ  الررــل؛ ذ  كــان دكاىــ  بعيــدًا  ــ  دــوط  الــد وال ددشــهد  

املعجرالل ددع  لك ملا مسع بالرسل قدم دؤدنًا يـد و ذا اإلميـانل د هـر بـ ل     

دع أن القوم الذي  ه  م دسـ، املدينـة د ـافهوا الرسـل كفـردا دكـذبوال دم       

د  هاهل  مبقارىت  حبا  هذا الذ  راء د   هذا تبكيت دتوبي  هل ل دتعجيب

                                      
   .35رسالة الدر الدائر املنتخب (1)
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أقوب املدينة يلل الد وال ديذ   للحقل دمل يضرا بعدا    دكان الـد والل  

 داو أ ل . (1) كما مل ينتفع هؤعء املكذبون بقرك دكاىه ل ددشافهة رسله .

 املطلب ال اىي:  واهد دتشاب  النظ  م التقدي  دالتأخم بني املتعلقات.

ــ   كــرت م رســالة "الريشــر       يهــت  هــذا  املطلــب بدراســة الشــواهد ال

" هو  دتشاب  النظ  م التقدي  دالتأخم بـني دتعلقـات اإلسـناد دـ      ـه538ت

تقدي  بعض املعطوفات  لب بعضل أد تقدي  بعض اجملـردرات  لـب بعـضل    

أد تقدي  بعض املفعوعت  لب بعـضل أد تقـدي  الظـردف أد اوهـوا  أد دـا      

ا هو دتعلق جبملة اإلسـنادل ددـ  املعلـوم املقـرر أن العـرك تقـدم م       ذا  لك مم

ــيبوي          ــو  "س ــذا يق ــبل دل ــأى  أ ن ــ  بش ــ  أد  ده ــام ب ــان اعهتم ــا ك الكــسم د

 ":ـه180ت

"كأىه  يقددون الذ  بياىـ  أهـ  هلـ ل دهـ  ببياىـ  أ نـب دذن كاىـًا تيعـا         

 .(2)يهماىه  ديعنياىه "

" بـاك التقـدي    ـهـ 471القـاهر ت  دهذا هو اوصـل الـذ  بنـب  ليـ  " بـد     

دالتأخم م دعئل اإل جـازل ظـم أىـ  مل يكتـف بهـذا التعليـل اإلتـالي ددن        

 تفويل مل كاىت العناية؟ دد  أي  كان اعهتمام؟ فقا :

" دقد دقع م  نون الناس أى  يكفي أن يقا  ذى  قـدم للعنايـةل دون  كـرا    

يـة؟   كـان أهـ ؟ دلتخيلـه      أه  دـ  ظـم أن يـذكر دـ  أيـ  كاىـت تلـك العنا       

 .(3) لكل قد صغر أدر التقدي  دالتأخم م ىفوسه  دهوىوا اخلطب في "

                                      
ــل:  (1) ــر درال التنريــــ ــل: 1083 3ينظــــ ــسك التأديــــ ــر 383 2ل ددــــ ل دالتحريــــ

  .  365 22دالتنوير:
  . 34 1الكتاك: (2)
  .  108دعئل اإل جاز: (3)



 

 
 العربيةجملة العلوم  421

 هـ1440 اخلمسون حمرمالعدد 
 

 

فواضــح ذ ن أن لكــل  ــيء قــدم م الكــسم دعنــب  خــر زائــد  لــب دعنــب    

اعهتمام دالعناية؛ ون لكـل دقـام دقالـ  الـذ  حيسـ  فيـ  ددن ظـمال دلكـل         

 ظما.     كلمة دوط  م الكسم ع  وز أن تتعداا ذا

ــك       ــأخم م تل ــدي  دالت ــان أســرار التق ــب بي ــائ  م هــذا املطل دالغــر  الق

الشواهدل داختسف املعاىي فيهال ددناسبة كل ىظـ  لسـياق  الـوارد فيـ ل دقـد      

  بلغ  دد الشواهد م هذا املطلب مثاىية  واهدل بياىها  لب التفويل كا"تي:

يَ   َدُنوا َدالَِّذيَ  هـاُددا َدالنَّوـار    ذتنَّ الَِّذ:: قول  تعاا(1)ود الشاهد ا

َدالوَّاِبِئنَي َد    َدَ  ِباللَِّ  َداْلَيو مت اْلبِخرت َدَ ِمَل صاِلحًا ف ل ُه   أ ر ُرُه   ِ ن َد َربِّهتـ    

 (.62البقرال)  َدع َخو ٌف َ ل ي هت   َدع ُه   َيح َرُىوَن

الَّـِذيَ  هـاُددا َدالوَّـاِبِئنَي َدالنَّوـار      ذتنَّ الَّـِذيَ   َدُنـوا دَ   دع قولـ  تعـاا:  

َداْلَمُجوَس َدالَِّذيَ  أ   َرك وا ذتنَّ اللََّ  َيْفِوُل َبي َنُه   َيو َم اْلِقياَدِة ذتنَّ اللََّ  َ لـب ك ـلِّ   

 .(17احلج) َ ي ٍء َ هتيٌد

م  ية البقرال راء تقدي  )النوار (  لـب )الوـابئني(ل دم  يـة احلـج قـدم      

ــا      )الوــ ــاكل دأد ــ  أهــل الكت ــة د ــب )النوــار (ل دالنوــار  طائف ابئني(  ل

الوابئون فهو د  صبأ ذ ا خـرج دـ  الـدي ل دقـد تعـددت أقـوا  املفسـري  م        

ــدي       ــع هــذا اوقــوا  يررــع ذا أن الوــابئة ع تــدي  ب ــد الوــابئةل دتي حتدي

ــواع       ــق  لــب اخــتسف أى ــدينه  يتل ــداع ف ــل هــ  أهــل  ــرك دابت مســاد ل ب

  .دعبوداته
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دقد  هب أك ر أهل العل  ذا أن سر تقدي  النوار  م  يـة البقـرال هـو أن    

اليهود دالنوار  أهل كتاك فجمع بينهما دقـرن؛ وىهـ  دقـددون رتبـة  لـب      

 .(1)الوابئةل دأدا الوابئة فليسوا كذلك فأخردا  نه 

دأدا سر تقدي  الوابئني م  ية احلـجل دذن كـان رتبـته  التـأخمل فقـالوا:      

ه  أسبق زداىًا د  النوار ل فجاء الرتتيب م احلج  لب هسـب اوزدنـة؛   وى

ذ  هــ  بعــد اليهــود دقبــل النوــار  زدنــًال درــاء الرتتيــب م  يــة البقــرال  لــب    

 .(2)هسب الرتبة

ذن  يــة احلــج م دقــام الفوــل بــني الطوائــف يــوم    -داو أ لــ –دأقــو  

ل فهـو دقـام فوـل دهكـ  فجـاء      َم اْلِقَياَدـةِ ذتنَّ اللََّ  َيْفِوـُل َبي ـَنُه   َيـو    القيادة 

الرتتيب في   لب هسب احلدث دالرد ل دملا كان السياق م البقرال للد وال ذا 

اإلميان دالعمـل الوـا  قـدم دـ  هـو اودا  لـب ظـما ترظيبـًا وهـل الكتـاك           

دتأىيسًا لقلوبه ؛ وىه  أقـرك ذا اهلدايـة دـ  ظمهـ ل فكـان الرتتيـب  لـب        

  بةل داو أ ل .هسب الرت

ذتىَّمـا َهـرََّم َ ل ـي ك ُ  اْلَمي َتـة  َدالـدََّم َدل ح ـَ        :: قولـ  تعـاا  (3)ال اىيالشاهد 

اْلِخن رتيرت َددا أ ِهلَّ ِبِ  ِلَغي رت اللَِّ  ف َم ت اض ط رَّ ظ ي َر باغ  َدع  اٍد ف س ذتث َ  َ ل ي ِ  ذتنَّ اللََّ  

 (.173البقرال)  ظ ف وٌر َرِهيٌ 

ُهرَِّدت  َ ل ي ك ُ  اْلَمي َتة  َدالدَُّم َدل ح ُ  اْلِخن رتيرت َددـا أ ِهـلَّ   دع قول  تعاا:    

ِلَغي رت اللَِّ  ِبِ  َداْلُمن َخِنق ة  َداْلَمو ق وَ ال  َداْلُمَتَردَِّية  َدالنَِّطيَحة  َددا أ ك َل السَّـُبُع ذتعَّ َدـا   

                                      
ل دىظـ   44 1ل ددـسك التأديـل:  75 1ر ن:ينظر الاهـان م توريـ  دتشـاب  القـ     (1)

  . 456 1الدرر:
  . 75 1ل دالاهان م توري  دتشاب  القر ن:251 1ينظر دسك التأديل: (2)
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ُوِب َدأ ن  َتس َتْقِسُموا ِباْلأ ز عمت  ِلك    ِفس ـٌق اْلَيـو َم َيـِئَ     َ كَّي ُت   َددا ُ ِبَح َ ل ب النُّ

الَِّذيَ  ك ف ُردا ِد   ِديـِنك    ف ـس َتخ َشـو ُه   َداخ َشـو نت اْلَيـو َم أ ْكَمْلـُت ل ك ـ   ِديـَنك            

ط رَّ ِفـي َدخ َمَوـٍة   َدأ ت َمم ُت َ ل ي ك    ِىع َمِتي َدَرِضيُت ل ك ُ  اْلإتس سَم ِدينًا ف َم ت اض ـ 

 .(3املائدال) ظ ي َر ُدَتجاِىٍف ِلإتث    ف إتنَّ اللََّ  ظ ف وٌر َرِهيٌ 

م  ية البقرالل دكان اودر بـالعك  م   ِلَغي رت اللَّ  لب قول ِبِ قدم قول 

 ية املائدالل دقد  كر أهل العلـ  أن  يـة البقـرال رـاءت  لـب اوصـل ذ  التعديـة        

ية باهلمرالل فإ ا قلت:  هبت بريـد هـي م دعنـب أ هبـت زيـدًا      بالباء د ل التعد

فعل  بذلك أن الباء ألوق بالفعل دهـي م هكـ  احلـرف دـ  الفعـلل خبـسف       

فليست كـذلكل دملـا كاىـت  يـة البقـرال هـي املقددـة         ِلَغي رت اللَّ السم د  قول  

 راءت  لب اوصل.

ن املســتنكر أن يكــون دأدــا  يــة املائــدال فجــاءت  لــب ظــم اوصــل إلفــادال أ  

هـو   ِلَغي ـرت اللَّـ   اإلهس  باملذبوأ لغم اول فكـان تقـدي  املسـتنكر دهـو قولـ      

 .(1)اودال فقدم هلذا املعنب

َدَدـا  :ذ ن  ية البقرال را ت رن  احملرم دبياى ؛ وى  اوصلل فقا  تعاا

ــ ِ  ــِ  ِلَغي ــرت اللَّ تحــري  دســبب ل قــا  م هــني را ــت  يــة املائــدال  لــة ال  لأ ِهــلَّ ِب

ل دهذا مما يناسـب سـياق السـورال الـ  فوـلت      َدَدا أ ِهلَّ ِلَغي رت اللَِّ  ِبِ تعاا:

فيها اوهكام دأكمل بها الدي ل دمتت بها النعمةل دهي دـ   خـر دـا ىـر  دـ       

 داو أ ل . (2) القر ن الكري .

                                      
ل ددـسك  81 1ل دالاهـان م توريـ  دتشـاب  القـر ن:    317 1ينظر درال التنريل: (1)

  . 57 1التأديل:
  . 261 1(ل ينظر الاهان م  لوم القر ن:113ورال املائدال )رق  ىرد  س (2)
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ا ع ُتب ِطل ـوا َصـَدقاِتك      يا أ يَُّها الَِّذيَ   َدُنـو :: قول  تعاا(1)ل ال الشاهد ا

ِباْلَم ِّ َداْلأ    ك الَِّذ  ُين ِفُق دال ُ  رتئاَء النَّاست َدع ُيؤ ِدُ  ِباللَِّ  َداْلَيو مت اْلبِخرت ف َمَ ل ُ  

ك َمَ لت َصْفوان  َ ل ي ِ  ُتراٌك ف أ صاَبُ  داِبٌل ف َتَرك ُ  َصْلدًا ع َيْقِدُردَن َ لب َ ي ٍء ِدمَّا 

 (.264البقرال) ُبوا َداللَُّ  ع َيه ِد  اْلق و َم اْلكاِفرتيَ  ك َس

َدَ ُل الَِّذيَ  ك ف ُردا ِبَربِّهت   أ   مال ُه   ك َرداٍد ا  َتدَّت  ِبِ  الرِّيُح دع قول  تعاا:

 ِفي َيو م   اِصٍف ع َيْقِدُردَن ِدمَّا ك َسُبوا َ لب َ ي ٍء  ِلك  ُهـَو الضَّـسُ  اْلَبِعيـد   

 .(18ذبراهي )

راءت  ية البقرال م سياق ىهي املؤدنني    ذبطـا  ثـواك او مـا  بالنفـاق     

َياأ يَُّهـا الَّـِذيَ   َدُنـوا ل ـا ُتب ِطل ـوا      دالرياءل أد امل  دطلـب السـمعةل قـا  تعـاا:    

 (.264)البقرال ...َصَدق اِتك    ِباْلَم ِّ َداْلأ َ  

ـــ ) يقــدردن (   ل دقولــ  )ممــا كســبوا( دتعلــق  فقولــ  ) لــب  ــيء( دتعلــق ب

 مبحذدف صفة ) يء(.

دأدا  ية ذبراهي  فجاءت م سياق بيان ها  أ ما  الكـافري  الـ  يررـون    

ىفعها دع ىفع هلا يوم القيادـةل ذ  ع أثـر هلـا دع درـود؛ وىهـ  فعلوهـا لغـم        

َدـاٍد ا  ـَتدَّت  ِبـِ  الـرِّيُح     َدَ ُل الَِّذيَ  ك ف ُردا ِبَربِّهت   أ   َمـال ُه   ك رَ اول قا  تعاا:

...  (.18)ذبراهي 

دقول  )مما كسبوا( دتعلق مبحذدف هـا  دـ  قولـ  ) لـب  ـيء( داوصـل       

أى  صفة ل ل كما م  ية البقرالل دلك  ملا تقدم  لي  صار م دوقـع احلـا   لـب    

 هد قو  الشا ر: )جمردء الوافر(

                                      
   .34رسالة الدر الدائر املنتخب (1)
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 (1)ملية دوهشا طلل

ــان ت  ــو هي ــتني هــو التفــن  م  كــر   " أـهــ745دقــد  كــر "أب ــا بــني ا"ي ن د

 .(2)الكسمل داملعنب داهدل دع دغايرال بني التقدي  دالتأخم

دلك  ع يكون التقـدي  دالتـأخم سـواء بسـواء م املعنـب؛ فـإن لكـل لفـ          

 دوضع  اوليق ب ل داودا بسياق .

 " الفرق بني املعنينيل قائًس: ـه505دقد  كر "الكرداىي ت

ون الكسـب هـو املقوـود     -يقوـد ذبـراهي   – هـذا السـورال   "دذمنا قدم م

أ   َمال ُه   ك َرَداٍد ا  َتدَّت  ِبِ  بالذكرل فإن امل ل ضرك للعملل يد   لي  دا قبل 

؛ ل ا َيْقِدُردَن َ ل ب َ ي ٍء ِدمَّا ك َسُبوادقا  م البقرال  لالرِّيُح ِفي َيو م  َ اِصٍف

 .(3)ون اوصل م البقرال"

 هر الفرق ا"ن بني السياقني داملعنينيل ففي  يـة ذبـراهي  هـدي   ـ       ذ ن

او ما ل داو مـا  كسـب فاقتضـب تقـدي  )ممـا كسـبوا(ل دصـار املعنـب: ع         

حيولون د  كسـبه   لـب  ـيء ينتفعـون بـ ؛ ون قولـ  )أ مـاهل ( بـد  دـ           

ي     ل دأدا م  ية البقرال فحد(4))د ل الذي  كفردا( دالتقدير: د ل أ ماهل 

ذبطا  ثواك العمل بسبب ىفاق أد رياء فجاء الكسم  لب أصـل  بتقـدي  ) لـب    

 يء( دهي اولوق بالفعلل دلي  م السـياق دـا يسـتورب يالفـة اوصـلل      

 داو أ ل .

                                      
  . 118 1ل ددغو اللبيب:183 1ىتائج الفكر: (1)
  . 423 6ينظر البحر احملي،: (2)
  . 54 1الاهان م توري  دتشاب  القر ن: (3)
  .  230 2ذ راك القر ن للنحاس: (4)
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يا أ يَُّها الَِّذيَ   َدُنوا ك وُىوا ق ـوَّاِدنَي ِباْلِقس ـِ،   :: قول  تعاا(1)لرابعالشاهد ا

 َدل و  َ لب أ ى ف ِسك    أ دت اْلواِلَدي  ت َداْلأ ْقَرِبنَي ذتن  َيك    ظ ِنيًّا أ د  ف ِقمًا ف اللَُّ  ُ َهداَء ِللَِّ 

أ د ا ِبهتما ف س َتتَِّبُعوا اْلَهو  أ ن  َتع ِدل وا َدذتن  َتْلُودا أ د  ُتع رتُضوا ف إتنَّ اللََّ  كاَن ِبما 

 (.135النساء) َتع َمل وَن َخِبمًا

يا أ يَُّها الَِّذيَ   َدُنوا ك وُىوا ق وَّاِدنَي ِللَِّ  ُ َهداَء ِباْلِقس ِ، َدع  دع قول  تعاا:

َيج رتَدنَّك    َ َنبُن ق و م  َ لب أ عَّ َتع ِدل وا ا  ِدل وا ُهَو أ ْقَرُك ِللتَّْقو  َداتَّق ـوا اللَّـَ  ذتنَّ   

 .(8املائدال) اللََّ  َخِبٌم ِبما َتع َمل وَن

راءت  ية النساء م سـياق احلـدي   ـ  ذقادـة العـد  داع ـرتاف بـاحلقل        

َياأ يَُّهـا الَّـِذيَ   َدُنـوا ك وُىـوا     دلو  لب النف  أد أقـرك اوقـربنيل قـا  تعـاا:     

 (.135)النساء ...ق وَّاِدنَي ِباْلِقس ِ، ُ َهَداَء ِللَِّ  َدل و  َ ل ب أ ى ف ِسك    

ــدال م ســياق    ــة املائ ــام حبــق او   د ي ــددان دالشــنبن دالقي ــرك الع ــا  ت ل ق

َياأ يَُّها الَِّذيَ   َدُنوا ك وُىوا ق وَّاِدنَي ِللَِّ  ُ َهَداَء ِباْلِقس ِ، َدل ا َيج رتَدنَّك    َ َنبُن تعاا:

 (.8)املائدال ...ق و م  َ ل ب أ لَّا َتع ِدل وا

درا ـاال السـياق م كـل    ددر  املغايرال بـني ا"يـتني م التقـدي  دالتـأخم هـو      

دنهمال فبية النساء: "راءت م دعر  اع رتاف  لب ىفس ل د لب الوالدي  

داوقربنيل فُبدئ فيها بالقس، الذ  هو العـد  دالسـواء دـ  ظـم حمابـاال ىفـ        

راءت م دعر  تـرك العـدادات    -يقود املائدال–دع دالد دع قرابةل دهنا 

 أدًع؛ وىــ  أردع للمــؤدننيل ثــ  أردف  داإلهــ  فُبــدئ فيهــا بالقيــام و تعــاا 

بالشهادال بالعد ل فال  م دعر  احملبـة داحملابـاال بـدئ فيهـا مبـا هـو  كـد دهـو         

                                      
   .34در الدائر املنتخبرسالة ال (1)
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ــام ول فناســب كــل      ــا بالقي ــدئ فيه القســ،ل دم دعــر  العــدداال دالشــنبن ب

 .(1)دعر  مبا ريء ذلي "

 فهمــا دعنيــان: "درــوك القيــام بالعــد  دالشــهادال بــ ل ددرــوك القيــام و

 .(2)دالشهادال ل "

دداضح أن كل دعنب يستلرم ا"خر ديعضدال دلك  ملا كان سـياق النسـاء   

م ذقادة العد  م تيـع اوهكـام ىاسـب تقـدي  )بالقسـ،(ل دملـا كـان سـياق         

املائـــدال م الوفـــاء بـــالعهودل دذقادـــة احلـــدددل دالتـــذكم بنعمـــة او دتقـــواال  

  ل داو أ ل .(3)م تيع  لك استورب  لك تقدي  )و( لكوى  املوفب ل 

ل  َتعال و ا أ ت ُل َدا َهرََّم َربُّك    َ ل ي ك    أ عَّ ق  :: قول  تعاا(4)خلاد الشاهد ا

ــَدي  ت ذته ســاىًا َدع َتْقُتل ــوا أ د عَدك ــ   ِدــ   ذتد ــسق  َىح ــُ     ــِ  َ ــي ئًا َدِباْلواِل ُتش ــرتك وا ِب

َتْقَرُبوا اْلف واِهَش َدا   َهَر ِدن ها َددا َبط َ  َدع َتْقُتل وا النَّْفَ  َىر ُزق ك    َدذتيَّاُه   َدع 

 (.151اوىعام) الَِّتي َهرََّم اللَُّ  ذتعَّ ِباْلَحقِّ  ِلك    َدصَّاك    ِبِ  ل َعلَّك    َتع ِقل وَن

ُزق ُه   َدذتيَّاك    ذتنَّ َدع َتْقُتل وا أ د عَدك    َخش َية  ذتد سق  َىح ُ  َىر دع قول  تعاا:

 .(31اإلسراء) ق ت ل ُه   كاَن ِخْطًأ ك ِبمًا

سبق احلدي     سياق هاتني ا"يـتنيل دالفـرق بينهمـا م  ـواهد املبحـ       

ــدليل      (5)اود ل ــراء ب ــام م ســياق خطــاك الفق ــة اوىع ــاك أن   ي دخسصــت  هن

ل فكـان الـذي  يعنـيه  تقـدي  الو ـد      َدل ا َتْقُتل وا أ د ل اَدك    ِد   ذتد ل ـاق   قول 

َىح ـــُ  َىـــر ُزق ك     :بـــرزقه  أدًع ثـــ  الو ـــد بـــرزق أدعدهـــ  ثاىيـــًا فقـــا  

                                      
  . 196 4البحر احملي،: (1)
  . 134 6التحرير دالتنوير: (2)
  .  431 5ل دىظ  الدرر:111 1ينظر دسك التأديل: (3)
   .34رسالة الدر الدائر املنتخب (4)
  ينظر الشاهد العشردن د  املطلب ال اىي.   (5)
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َدل ـا َتْقُتل ـوا    ل دأدا  ية اإلسراء فهي خطـاك ل ظنيـاء بـدليل قولـ     َدذتيَّاُه  

ــَية  ذتد ل ــاق   ــاَدك    َخش    رزق فكــان رزقهــ  كائنــًا دورــودًال دالــذ  يعنــيه   أ د ل 

  ل داو أ ل .َىح ُ  َىر ُزق ُه   َدذتيَّاك    :أدعده ل فقدمل قا 

َدُهـَو الَّـِذ  َسـخََّر اْلَبح ـَر ِلَتـْأك ل وا ِدن ـُ        :: قولـ  تعـاا  (1)لسادسالشاهد ا

َدِلَتب َتُغـوا  ل ح مًا ط رتيًّا َدَتس َتخ رتُروا ِدن ُ  ِهْلَيًة َتْلَبُسوَىها َدَتَر  اْلف ْلك  َدواِخَر ِفيـِ   

 (.14النحل) ِد   ف ض ِلِ  َدل َعلَّك    َتش ك ُردَن

َددا َيس َتوت  اْلَبح رانت َهَذا َ ذ ٌك ف راٌت ساِئٌغ َ راُبُ  َدهـذا  دع قول  تعاا:

ِدْلٌح أ راٌج َدِد   ك لٍّ َتْأك ل وَن ل ح مًا ط رتيًّا َدَتس ـَتخ رتُروَن ِهْلَيـًة َتْلَبُسـوَىها َدَتـَر      

 .(12فاطر) اْلف ْلك  ِفيِ  َدواِخَر ِلَتب َتُغوا ِد   ف ض ِلِ  َدل َعلَّك    َتش ك ُردَن

دملـا كاىـت  يـات النحـل دبنيـة       (2)املواخر هي الـ  تشـق املـاء د ـر  فيـ ل     

ل اسـتورب  لـك   (3)-بل هي تسمب أيضا سورال الـنع   - لب تعداد النع  

 .(4)عمةل كما  كر "البقا ي"؛ وى  أمت م بيان النَدَواِخَرتقدي  

فجاء الكسم  لـب اوصـل بتقـدي  دـا فيـ  بيـان للنعمـة بشـق املـاء دامـر            

في ل دأدر  خر أن ىظ  سورال النحـل  لـب تـأخم اجملـردرات  مـا تعلقـت بـ ل        

َدـَواِخَر  فناسـب  لـك   ِلَتْأك ل وا ِدن ُ  ل ح منا ط رتيًّا َدَتس ـَتخ رتُروا ِدن ـ ُ  قا  تعاا:

 .(5)لتتسءم تلة النظ  ِفيِ 

                                      
   .35رسالة الدر الدائر املنتخب (1)
  . 605 3شاف:ينظر الك (2)
  . 117 3أهكام القر ن عب  العربي: (3)
  . 125 11ىظ  الدرر: (4)
  . 296 2ينظر دسك التأديل: (5)
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َدِدـ   ك ـلٍّ   دأدا سياق النظ  م سورال فاطر فمبو  لب تقـدي  اجملـردرات   

 .(1)ليتسءم ىظ  الكسم ِفيِ  َدَواِخَرفناسب  َتْأك ل وَن

دعلـة أ ـد  لـب  لـك؛      ِفيـ ِ كما أن السياق لبيان القدرال ل دم تقـدي   

السـف  العظـام احململـة باوثقـا ل دتلـك      ون املاء دع رقت  دديو ت   دا حيمـل  

  تأكيدًا  لب  لك املعنبل داو أ ل . ِفيِ  ية  جيبةل فقدم ضمم املاء 

َدل ق د  َصرَّْفنا ِللنَّاست ِفـي هـَذا اْلق ـر  نت ِدـ       :: قول  تعاا(2)السابعالشاهد 

 (.  89اإلسراء) ك لِّ َدَ ل  ف أ بب أ ْكَ ُر النَّاست ذتعَّ ك ف ورًا

َدل ق د  َصرَّْفنا ِفي هَذا اْلق ر  نت ِللنَّاست ِدـ   ك ـلِّ َدَ ـل  َدكـاَن      :دع قول  تعاا

 .(54)الكهف اْلإتى ساُن أ ْكَ َر َ ي ٍء َرَدًع

تعــددت درــوا املناســبة م تقــدي  أهــد املــتعلقني  لــب ا"خــر م ا"يــتنيل   

راء ملوقـع سـورال اإلسـراء    م اإلس ِللنَّاست" تقدي  ـه885فجعل "البقا ي ت

 ذتنَّ اللََّ  َدَع الَِّذيَ  اتَّق و ا َدالَِّذيَ  ُه   ُدح ِسُنوَند  سورال النحل ال  راء فيها 

(ل فنظر م السياق املمتـد للسـورال د سقتهـا مبـا قبلـهال دأدـا  يـة        128)النحل

الكهــف فبتقــدي  )م هــذا القــر ن(؛ ون دبنــب الســورال  لــب دصــف الكتــاك   

 .(3)تضب تقدمي  داعهتمام ب فاق

ــدي     ــما أن ســر تق ــر ظ ــاستد ك ــد    ِللنَّ ــا داردال م ســياق التح ؛ كوىه

ــاا:       ــ  تع ــدده  م قول ــيه ل دلتق ــة  ل ــة احلج ــازل دذقاد ق ــل  ل ــِئ ت  داإل ج

 ِفي َهَذا اْلق ـر  نت (ل دأدا تقدي  88)اإلسراء (4)...ار َتَمَعِت اإلى ُ  َداْلِج ُّ 

                                      
  .  296 2ل ددسك التأديل:158 1ينظر الاهان م توري  دتشاب  القر ن: (1)
   .35رسالة الدر الدائر املنتخب (2)
  . 87 12ل 510 11ينظر ىظ  الدرر: (3)
ــر (4) ــل: ينظـ ــل: 860ل861 2درال التنريـ ــسك التأديـ ــر 311 12ل ددـ ل دالتحريـ

  .  204 15دالتنوير:
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لذ  راءه  مبا طلبوا د  خـا أصـحاك الكهـف دقوـة دوسـب      ف ى  الوهي ا

دع اخلضر  ليهما السسمل دقوة    القرىنيل د لـك كلـ  م القـر نل فكـان     

  ل داو أ ل .(1)اودا أن يقدم

ق ل  ك فب ِباللَِّ  َ هتيدًا َبي ِني َدَبي َنك    ذتىَُّ  كاَن :: قول  تعاا(2)ل اد الشاهد ا

 (.96اإلسراء) ًا َبِومًاِبِعباِدِا َخِبم

ــ  تعــاا:   ــي     دــع قول ــا ِف ــُ  د ــهتيدًا َيع ل  ــَنك    َ  ــي َدَبي  ــِ  َبي ِن ــل  ك فــب ِباللَّ ق 

ــُ     ــِ  أ دلِئـــك  ُهـ ــُردا ِباللَّـ ــوا ِباْلباِطـــلت َدك ف ـ ــِذيَ   َدُنـ ــأ ر  ت َدالَّـ السَّـــماداِت َداْلـ

 .(52العنكبوت) اْلخاِسُردَن

 َ ـهتيداً اوصـلل دم  يـة العنكبـوت أخـر    راءت  يـة اإلسـراء  لـب          

؛ وىهـا رـاءت م   َبي ِنـي َدَبي ـَنك      لب ظم اوصل؛ قودًا ذا العنايـة بقولـ    

سياق مارة دحمارة م اقرتاأ  ياتل د دم اعكتفـاء مبـا أىـر  او دـ  البينـات      

 ... َيـاٌت ِدـ   َربِّـ ِ   َدق ال وا ل و ل ـا أ ى ـرتَ  َ ل ي ـِ      الواضحاتل كما قا  او تعاا: 

ــوت ــاٌت(ل دلننظــر ذا هــذا اممــع  50)العنكب ــر ن    َي ــ  م الق ــرد د ل دمل ي

الكري  م سياق اقرتاأ ا"ياتل بل كان باإلفراد ع ظم  م دواط  دتعددال د  

ــاا:    ــري ل قــا  تع ــر ن الك ــ ِ     الق ــ   َربِّ ــِ   َيــٌة ِد ــرء دــ    ل ــو عأ ى رتَ  َ ل ي  )ر

د  سـورال الر ـد(ل دلـذا رـاء للـرد  لـيه        27ل7 لد ي سورال يوى20 ية

 ...أ َدل ـــ   َيْكِفهتـــ   أ ىَّـــا أ ى َرْلَنـــا َ ل ي ـــك  اْلِكَتـــاَك ُيت ل ـــب َ ل ـــي هت  قولـــ  تعـــاا: 

(ل فبهذا كل  اقتضب أن يقـدم الظـرف  لـب دتعلقـ  ) ـهيدًا(؛      51)العنكبوت

بـأهوا  النـاس كمـا    ون مارته  دخوودته  اقتضت  لكل دع العناية أيضًا 

                                      
  . 164ل165 1ل دالاهان م توري  دتشاب  القر ن:860 2ينظر درال التنريل: (1)
   .35رسالة الدر الدائر املنتخب (2)
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ل رـاء م "ىظـ  الـدرر":  "دملـا     ...أ َهِسَب النَّاُس أ ن  ُيت َرك وام دطلع السورال 

كاىت العناية م هذا السورال بذكر الناسل دتفويل أهواهل  ابتدأ بقول  )بـيو  

 ل داو أ ل .(1)دبينك ( قبل قول  ) هيدًا(" 

 

*      *      * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
  .  461 14ىظ  الدرر: (1)



 

 
432 

  واهد دتشاب  النظ   م رسالة
  " دراسة حتليليةـه538" الدر الدائر املنتخب د  كنايات داستعارات دتشبيهات العرك للريشر  ت 

  بد اخلالق حممد السيد التلب د.
 

 

 اخلامتة

دبعد هذا التطواف م دباه  الدراسة ددطالبهال خلوت ذا  ـدال ىتـائجل   

 ميك  ذتا  أهمها فيما يلي:

" حمل الدراسة  لب  ـدد كـ م دـ     538ا تملت رسالة "الريشر  ت -1

ــاج م       ــةل حتت ــة م العربي ــواك اإلباى ــواك دنو ــة دــ  أب ــة م أب الشــواهد القر ىي

 تلتها ذا  رأ دتعليقل دبيان دتوضيح.

" دـ   كـر  ـواهد دتشـاب  الـنظ  م القـر ن       ـه538ك ر "الريشر  تأ -2

الكري  هتب بلغت الشواهد مثاىية دسـبعني  ـاهدًا هـي حمـل الدراسـةل دنو ـة       

بني تغيم لف  دكان لف ل أد  كر دهذفل أد تقدي  دتأخمل ددنها مما عيعد 

 د  املتشاب  أصًسل دقد ىبهت  لب كل  م دوضع .

شـر " دـ   ـواهد املتشـاب  فإىـ  مل يسـتو ب كـ مًا دـ          دع ذك ار "الري -3

ــار      ــنكمل داإل ه ــف دالت ــل: التعري ــر ن الكــري ل دــ  د  ــواع التشــاب  م الق أى

داإلضمارل داممـع اإلفـرادل دالتـذكم دالتأىيـ ل دالفـك داإلدظـام ددـا ذا        

ذا طبيعـة   -فيما أهسب– لك د  أىواع التشاب  اوخر ل دلعل هذا رارع 

 رسالة دذىشائها.كتابة ال

أك ر الشواهد ال   كرهـا "الريشـر " م تلـك الرسـالة دقـف دعهـا م        -4

تفسما "الكشاف" دبينًا م بعضها الفردق بني املعاىيل دسر اصـطفاء كـل ىظـ     

م سياق ل دم بعضها ا"خر حيك  بالرتادفل دبأن املعنب داهد م املوضعنيل 

 لكسم دتكرار املعاىي.  دأن سبب اعختسف هو التفن  م ذ ادال ا

 هر د  خس  الوقوف  لب بعض  دـ  أسـرار كـل ىظـ ل دخووصـية كـل        -5

 سياق م اولفا  داملعاىيل التأكيد  لب أن ع ترادف م القر ن الكري .
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القو  بالتفن  م ذ ادال الكسم دتكرار املعاىي مما يقو  ب  بعض أهل العلـ   

"ل د"ابـ   ـاد    ـهـ 745ن ت"ل د"أبـي هيـا  ـهـ 538د  أد ا : "الريشر  ت

ــي ت ــ775احلنبل ــور ت  ـه ــ   ا  ــاهر ب ــ1393"ل د"الط ــاج ذا  ـه ــو  حيت " ق

متحــيص دىظــر ددرارعــةل دذن كــان التفــن   اتــ  بسظــةل ذع أن اوليــق بــنظ    

   القر ن أن يكون دع التفن  دعنب يستخرج أد ىكتة تستنب،.
نهــا تيــع حمــادعت حتــر  درــوا اإل جــاز  القــر ن الكــري  دالكشــف       -6

خاصــة تفســم دتشــاب  الــنظ ل د لــ  املناســبات هــي حمــض ارتهــادات دــ  العلمــاء  

ــر ن الكــري   ــيءل دحتــر  درــوا  لكــ         ــأ دالوــواكل فإ جــاز الق ــة للخط قابل

 اإل جاز  يء  خر.
 دمما توصي ب  الدراسة:     

تتبــع دــا بقــي دــ  الشــواهد الــ   كرهــا "الريشــر " م رســالت  تلــك   (1)

دسائل دتعددال دأبواك دنو ة م اللغـة بعادـةل دالبسظـة    خاصة أىها  واهد م 

 خباصةل  رهًا دحتليًسل دبياىًا دتوضيحًا.
ــر ن       (2) ــاىي م الق ــرار املع ــادال الكــسم دتك ــالتفن  م ذ  ــو  ب ــة الق درارع

 الكري ل ددناقشت  دتفنيدا.
 دبعدل

ددــا كــان دــ  ظــم  لــك فمــول    –دهــدا  –فمــا كــان دــ  توفيــق فمــ  او   

 د  كل خطأ أد سهول قلت ب  م دراس  هـذال ربنـا ع تؤاخـذىا ذن    دأستغفر او

ىسينا أد أخطأىا ربنا دع حتمل  لينا ذصـرا كمـا محلتـ   لـب الـذي  دـ  قبلنـا ربنـا         

دع حتملنا دا ع طاقة لنا ب  دا ـف  نـا داظفـر لنـا دارمحنـا أىـت دوعىـا فاىوـرىا         

رك العـاملنيل دصـلب او دسـل       لب القوم الكافري ل د خر د واىا أن احلمـد و 

  لب سيدىا حممد د لب  ل  دصحب  أتعني.
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 ثبت املصادر واملراجع

ــ  العربــي )ت    -1 ــةل  543أهكــام القــر ن للقاضــي اب ــة ثال  هـــ(ل  دار الكتــب العلمي

 م.2003 -هـ 1424

(ل حتقيق:حممدباســل ـهــ538أسـاس البسظــة وبـي القاســ  حممــود الريشـر  )ت    -2

 م.1998-ـه1419لكتب العلميةل بمدتلط أدا يون السودل  دار ا

ــابور  )ت   -3 ــد  النيسـ ــر ن للواهـ ــرد  القـ ــباك ىـ ــ468أسـ ــام  ـهـ ــق:  وـ (ل حتقيـ

 م.1992-ـه1420احلميدانل  دار اإلصسأل ط ثاىية

هـ(ل حتقيق: حممد  اكرل  املـدىيل  471أسرار البسظة لعبد القاهر امرراىي )ت  -4

 م.1991هـل1412القاهرالل 

ــان م   -5 ــرار البي ــنا ة      أس ــك لو ــركة العات ــادرائيل    ــل الس ــي د فاض ــبم القر ى التع

 الكتاكل ط أدال بددن تاري .

(ل حتقيـــق:  بداحلســـني الفتلـــيل  ـهـــ316اوصــو  م النحـــو عبـــ  الســـراج )ت  -6

 دؤسسة الرسالةل لبنانل بددن تارخ.

(ل دضع هوا ي  د لق  لي :  بداملنع  خليل ـه328ذ راك القر ن للنحاس )ت -7

 .ـه1421دار الكتب العلميةل ط أداذبراهي ل  

(ل  دار ابـ  كـ مل ددشـقل ط    ـهـ 1403ذ راك القر ن دبياى  حملي الدي  درديش ) -8

 .ـه1415رابعة

(ل ـهـ 436للشـريف املرتضـب )ت  -ظـرر الفوائـد ددرر القسئـد   -أدالي املرتضب -9

-ـه1373حتقيق: حممد أبو الفضل ذبراهي ل  دار ذهياء الكتب العربيةل ط أدا

 م.1954
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ا(ل  577اإلىوـاف م دسـائل اخلـسف بــني النحـويني وبـي الاكـات اوىبــار  )ت       -10

 م.2003-ـه1424املكتبة العوريةل ط أدا

هـ(ل حتقيق: صـدقي حممـد   745البحر احملي، م التفسم وبي هيان اوىدلسي )ت  -11

 هـ.1420تيلل  دار الفكرل 

يـان لاهـان الـدي  الكردـاىي     الاهان م توري  دتشاب  القر ن ملـا فيـ  دـ  احلجـة دالب     -12

 (ل حتقيق:  بدالقادر أمحد  طال  دار الفضيلةل بمدتل بددن تاري .ـه505)ت

ــد املتعــا  الوــعيد       -13 بغيــة اإليضــاأ لتلخــيص املفتــاأ م  لــوم البسظــة للشــي   ب

 م.2005 -هـ 1426هـ(ل  ا"داكل ط السابعة  شرال 1391)ت

-ا1427السـادرائيل بغـدادل ط أدا  بسظة الكلمة م التعبم القر ىي د فاضل  -14

 م.2006

ا(ل )ضم  ثسث رسائل م ذ جاز القر ن(ل 388بيان ذ جاز القر ن للخطابي )ت -15

 م.1976حتقيق: حممد خلف اول دحممد ز لو  سسمل دار املعارفل ط ثال ة

(ل جممو ة دـ  احملققـنيل   ـه1205تاج العردس د  رواهر القادوس للربيد  )ت -16

 ن تاري .دار اهلدايةل بدد

حترير التحبم م صنا ة الشـعر دالن ـر دبيـان ذ جـاز القـر ن عبـ  أبـي اوصـبع )ت          -17

 م.2012دزارال اودقاف املورية تقدي  دحتقيق د  هفو حممد  رفل هـ( 654

حترير املعنب السديد دتنوير العقل امديد د  تفسم الكتاك اجمليد  –التحرير دالتنوير  -18

 م.1984ـ(ل  الدار التوىسية ه1393للطاهر ب   ا ور )ت 

ــاىي )ت   -19 ــريف امررـــ ــات للشـــ ــ816التعريفـــ ــةل ط  ـهـــ ــب العلميـــ (ل دار الكتـــ

 م.1983-ـه1403أدا
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ذر اد العقـل السـلي  ذا درايـا الكتـاك الكـري  وبـي السـعود         –تفسم أبي السعود  -20

 هـ( دار ذهياء الرتاث العربي.982العماد  )ت 

املنا يل ط دركر البحـوث بالكليـة    (ل حتقيق: د.هس ـه803تفسم اب   رفة )ت -21

 م.1982الريتوىيةل توى ل ط أدا

ا(ل حتقيـق: سـادي   774عبـ  كـ م )ت  -تفسم القر ن العظي -تفسم اب  ك م -22

 م.1999-ـه1420ب  حممد سسدةل دار طيبةل ط ثاىية

هـ(ل حتقيـق:  685أىوار التنريل دأسرار التأديل للبيضاد  )ت –تفسم البيضاد   -23

 هـ.1418لرمح  املر شليل دار ذهياء الرتاث العربيل ط أدال حممد  بد ا

ــراز  -24 ــم الـ ــاتيح الغيـــب-تفسـ ــبم-دفـ ــم الكـ ــراز    -التفسـ ــدي  الـ ــر الـ لفخـ

 .ـه1420(ل  دار ذهياء الرتاث العربيل ط ثال ةـه606)ت

ــفهاىي )ت   -25 ــ502تفســم الراظــب اوص ــدالعرير   ـه ــد  ب ــة: د.حمم ــق ددراس (ل حتقي

 م.1999-ـه1420أدابسيوىيل  كلية ا"داكل ط 

ــر ن    –تفســم الطــا    -26 ــل الق ــان م تأدي ــر الطــا  )ت    –رــادع البي ــ  رري حملمــد ب

 -هــ  1420دؤسسة الرسالةل ط أدال هـ(ل حتقيق: أمحد حممد  اكرل 310

 م.2000

دار الفكـر العربـيل   ـ(ل هـ 1390التفسم القر ىـي للقـر ن لعبـدالكري  اخلطيـب )ت     -27

 القاهرالل بددن تاري .

ــم ال -28 ــرطل تفسـ ــر ن  –قـ ــام القـ ــادع وهكـ ــرطل  -امـ ــد القـ ــد او حممـ ــي  بـ وبـ

ــ671)ت دار الكتــــب أمحــــد الاددىــــيل دذبــــراهي  أطفــــيشل  حتقيــــق:  (لـهــ

 م.1964- ـه1384املوريةل
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هــ(ل  333وبـي دنوـور املاتريـد  )ت     –تأديست أهـل السـنة    –تفسم املاتريد   -29

 م.2005 - هـ1426حتقيق: د  جمد  باسلومل  دار الكتب العلميةل 

(ل  دار الكتب العلميـةل ط أدا  ـه468التفسم الوسي، للواهد  النيسابور  )ت -30

 م.1994-ـه1415

هــ(ل حتقيـق: حممـد  ـو  در ـبل دار ذهيـاء       370تهذيب اللغة ل زهـر  )ت   -31

 م.2001الرتاث العربيل ط أدال 

(ل ـهـ 749توضيح املقاصد داملسالك بشرأ ألفية اب  دالك لبدر الدي  املـراد  )ت  -32

-ـهــ1428 ـرأ دحتقيــق:  بــدالرمح  ســليمانل  دار الفكــر العربــيل ط أدا 

 م.2008

(ل  امل الكتبل ـه1031التوقيف  لب دهمات التعريف لري  الدي  احلداد  )ت -33

 م.1990-ـه1410ط أدا

(ل دار ـهـ 1376امدد  م ذ ـراك القـر ن الكـري  حملمـود  بـدالرمح  صـام )ت       -34

 .ـه1418الر يدل ددشقل رابعة

(ل حتقيق: فخر الـدي  قبـادالل   ـه749منب الداىي م هردف املعاىي للمراد  )تا -35

 م.1992-ـه1413حممد ىدي  فضلل دار الكتب العلميةل بمدتل ط أدا

ــنم )ت         -36 ــ  امل ــرا  عب ــ  اع ت ــاف د ــمن  الكش ــا يتض ــاف فيم ــاك اعىتو ــية كت ها 

 هـ.1407هـ(ل دار الكتاك العربيل ط ثال ةل 683

(ل  اهليئـة العادــة املوـرية للكتـاكل ط رابعــةل    ـهـ 392 )تاخلوـائص عبـ  رــو   -37

 بددن تاري .

هــ(ل دراسـة دحتقيـق: د     420درال التنريل دظرال التأديل للخطيب اإلسـكام )ت   -38

 م.2001 -هـ 1422حممد دوطفب  يدي ل  رادعة أم القر ل ط أدال 
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ــون للســمني احللــل )ت    -39 ــاك املكن ــوم الكت ــدر املوــون م  ل ــقـهــ756ال : (ل حتقي

 د.أمحد اخلراطل  دار القل ل ددشقل بددن تاري .

(ل  دار الفكرل بمدتل بـددن  ـه911الدر املن ور م التفسم باملأثور للسيوطي )ت -40

 تاري .

ــاىي )ت     -41 ــاهر امرر ــد الق ــاز لعب ــل اإل ج ــاكرل     471دعئ ــد   ــق: حمم ـــ(ل حتقي ه

 هـ.1410املدىيل القاهرالل 

بدالرمح  املوطاد ل  دار املعرفةل م(ل ا تنب ب :  545ديوان ادرئ القي  )ت -42

 م.2004-ـه1425بمدتل ط ثاىية 

رسالة الدر الدائر املنتخب د  كنايات داستعارات دتشبيهات العـرك وبـي القاسـ      -43

ــود الريشــر  )ت  ــ538حمم ــع      ـه ــة اجملم ــر جمل ــد الســادس  ش ــ  اجملل (ل دســتل د

 م.1968-ـه1388العراقي

 (ل  دار الفكر العربيل بددن تاري .ـه1394زهرال التفاسم للشي  أبي زهرال )ت -44

(ل  دار الكتـب العلميـةل   ـه905 رأ التوريح  لب التوضيح خلالد اوزهر  )ت -45

 م.2000-ـه1421بمدتل لبنانل ط أدا

ل حتقيـق:  بـداملنع  أمحـد    (ـهـ 672 رأ الكافية الشافية مما  الدي  الطائي )ت -46

 رادعة أم القر ل ط أدال بددن تاري .هريد ل 

(ل قدم ل : د.ذديل بديع يعقوكل دار الكتب ـه643فول عب  يعيش )ت رأ امل -47

 م.2001-ـه1422العلميةل بمدتل لبنانل ط أدا

ــة للجــوهر  )ت   -48 ــاج اللغــة دصــحاأ العربي (ل حتقيــق: أمحــد ـهــ393الوــحاأ ت

 م.1987-ـه1407 بدالغفور  طارل دار العل  للمسينيل بمدتل ط رابعة
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الوحيح املختور د  أدور رسـو  او صـلب او    امادع املسند-صحيح البخار  -49

(ل دار طـوق النجـاالل ط أدا   ـهـ 256للبخـار  )ت  - لي  دسل  دسنن  دأيادـ  

 .ـه1422

املسند الوـحيح املختوـر بنقـل العـد   ـ  العـد  ذا رسـو  او        -صحيح دسل  -50

(ل حتقيـق: حممـد فـؤاد  بـدالباقي  دار     ـهـ 261ملسـل  )ت -صلب او  لي  دسل 

 لرتاث العربيل بمدت. ذهياء ا

هــ(ل هققـ  د لـق  ليـ : حممـد      395الفردق اللغوية وبـي هـس  العسـكر  )ت     -51

 ذبراهي  سلي ل  دار العل  دال قافةل القاهرال.

(ل حتقيــق:  بدالســسم هــاردنل  اخلــاايل ط ثال ــة  ـهــ180الكتــاك لســبيوية )ت -52

 م.1988-ـه1408

وا التأديـلل تـأليف الريشـر                 الكشاف    هقائق التنريل د يون اوقاديل م درـ  -53

 هـ.1407هـ(ل  دار الكتاك العربيل ط ثال ةل 538)ت 

ــو  )ت      -54 ــة للكف ــردق اللغوي ــاتل دعجــ  م املوــطلحات دالف ـــ(ل 1094الكلي ه

 حتقيق:  دىان درديشل حممد املور ل  دؤسسة الرسالةل بمدت.

قيـق:  ـاد  أمحـد    (ل حتـهـ 775اللباك م  لوم الكتـاك عبـ   ـاد  احلنبلـي )ت     -55

ــانل ط     ــمدتل لبنــ ــةل بــ ــي دعــــو ل  دار الكتــــب العلميــ ــداملورودل د لــ  بــ

 م.1998-ـه1419أدا

 هـ(ل دار املعارفل دور.711لسان العرك عب  دنظور )ت  -56

ــو )ت   -57 ــ  ر ــة عب ــع م العربي ــ392اللم ــب    ـه ــارسل  دار الكت ــائر ف ــق: ف (ل حتقي

 ال قافيةل الكويت.
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ل دراسة دحتقيـق: زهـم  بداحملسـ  سـلطانل      (ـه395جممل اللغة عب  فارس )ت -58

 م.1986-ـه1406دؤسسة الرسالةل بمدتل ط ثاىية

هـــ(ل حتقيــق:  بــد 542احملــرر الــورير م تفســم الكتــاك العريــر عبــ   طيــة )ت   -59

 هـ.1422السسم  بدالشام حممدل  دار الكتب العلميةل ط أدال 

يق: دوطفب  طـال  دار  (ل حتقـه405املستدرك  لب الوحيحني للنيسابور  )ت -60

 م.1990-ـه1411الكتب العلميةل بمدتل لبنانل ط أدا

(ل  دار املكتبـة العلميـةل   ـهـ 770املوباأ املنم م ظريب الشرأ الكبم للفيودي )ت -61

 بمدتل بددن تاري .

هــ(ل حتقيـق:  بـد امليـل  بـدا  ـللل        311دعاىي القر ن دذ راب  للررـاج )ت   -62

 م.1988 -هـ 1408 امل الكتبل ط أدال 

 م.2000-ـه1420دعاىي النحو د فاضل السادرائيل  دار الفكر ل ط أدا  -63

(ل حتقيق: أمحد يتـار  مـرل درارعـة:    ـه350دعج  ديوان اودك للفارابي )ت -64

 م.2003-ـه1424ذبراهي  أىي ل  دؤسسة دار الشعب

ــد  )ت     -65 ــ  أمحــد الفراهي ــل ب ــق: د  دهــد   170دعجــ  العــني للخلي هـــ(ل حتقي

 ديل      د  ذبراهي  السادرائيل  دار اهلس .املخرد

(ل حتقيــق: د.دــازن ـهــ761دغــو اللبيــب  ــ  كتــب او اريــب عبــ  هشــام )ت   -66

 م.1985املباركل دحممد  لي محداول  دار الفكرل ددشقل ط سادسة

هـــ(ل حتقيــق: صــفوان 502املفــردات م ظريــب القــر ن للراظــب اوصــفهاىي )ت  -67

 هـ.1420ل ط أدال  دىان الدادد ل  دار القل 

هـ(ل حتقيق:  بد السسم هاردنل  دار الفكرل 395دقايي  اللغة عب  فارس )ت  -68

 م.1979
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دسك التأديل القاطع بذد  اإلحلـاد دالتعطيـل م توريـ  املتشـاب  اللفظـي دـ     التنريـل         -69

هـ( دضع هوا ي :  بـد الغـو حممـد  لـي الفاسـيل  دار الكتـب       708للغرىاطيل )ت 

 العلمية.

 (ل حتقيق: ذبراهي  السادرائيل  دار الفكرل  مان.ـه384دناز  احلردف للرداىي )ت -70

ــهيلي )ت  -71 ــو للســ ــر م النحــ ــائج الفكــ ــ581ىتــ ــةل ط أدا ـهــ (ل ط دار الكتــــب العلميــ

 م.1992-ـه1412

هــــ(ل  دار الكتـــاك 885ىظـــ  الـــدرر م تناســـب ا"يـــات دالســـور للبقـــا ي )ت  -72

 اإلسسديل القاهرال.

 

*      *      * 
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same meaning in two positions, claiming that the difference lies in the art of 

repetition of meaning including the case with no similarity at all. 

- All attempts to explore and disclose the manifestations of miracle in the 

Holy Quran, especially the explication of similar composition and considerations 

of context, are no more than exegesis by scholars which can be right or wrong. 

Therefore, the miracle of Quran is one thing, and explication is another thing.  
The opinion concerning art and repetition of meaning in the Quran by 

scholars like: Al-Zamakhshari (died in 538 AH), Abi Hayyan (died in 745 AH), 

Ibn Adel Al-Hanbali (died in 775 AH), and Al-Taher ibn Ashour (died in 1393 

AH), reflects a position which needs scrutiny and revision, despite the fact that 

art in itself is a form of rhetoric. But the more apt position is the one which sees 

the Quranic composition to have the art and the specific meaning that needs to be 

extracted or subtlety to be deduced.  
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Abstract: 

This research is concerned with studying citations of similar forms in a 

treatise by Al-Zamakhshari (died in 538 H) entitled "Al-Dur Al-Da'er Al-

Montakhab" Selection from Circulated Pearls) , which is among many of the 

Quranic citations used to prove that the Holy Quran was revealed in accordance 

with the Arabs’ language traditions, and used their methods in clarification. The 

Holy Quran contains explicit texts that can be directly understood by the 

listeners, allowing no differences. It also contains parts that include metonymies, 

allusions and metaphors. The Holy Quran was revealed in both explicit and 

metaphorical language to prove the inability of humans to imitate it, as if they 

are told: "you cannot produce anything like it in factual or metaphorical 

language."  

Al Zamakhshari classified the citations sequentially without any comment or 

reference to the semantic, composition, or contextual aspect. Thus, the idea of 

the present research is to detect the differences between these citations, specify 

their meanings, examine the suitability of each to its context, and identify the 

secret of selecting each composition in its place. All of these make aspects of the 

manifestations of the i`jaaz (miracle) of the Quran, since with the multiplicity of 

the meaning of an item in different places in Quran, one finds that each place 

will have its intended meaning and the secret characterizes it according to the 

purpose(s) and goals depending on its position in the context.  

The study has come to a number of results, including: 
- Most of the citations mentioned by "Al Zamakhshari" in this treatise are 

presented with his explication in his book "Al Kashaf", showing some case of 

semantic differences, and the secret of selecting each composition in its specific 

context. In other contexts, he describes them as cases of synonymy, or having the 
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